
      Destine  
      Literare 

 

Cetăţeanu Alexandru   1 
Alina Agafiței   12 

Ion Andreiță   14 

Grigore Avram   18 

Veronica Balaj   21 

Nicolae Bălașa   22 

Ioan Barbu   26 

Marian Barbu   28 

Mihai Batog-Bujeniță   30 

Horia Bădescu   33  

Aberman Tellu Berthold   36 

Teresia Bolchiș-Tătaru   39 

Adrian Botez   42 

Magdalena Brătescu   46 

Elena Buică   48 

Laura Caluian   50 

Eugen Caraghiaur Enea   52 

Sorin Cerin   54 

Șerban Cionoff   57 

Ion Cristofor   59 

Bidhan Datta   62 

Mircea Dinescu   63 

Puși Dinulescu   64 

Mircea Diudea   67 

Eugen Dorcescu   70  

Ion Drăghici   74 

Radu Enache   77 

Eugen Evu   79 

George Filip   89 

Marius Fincă   93 

Corneliu Florea-Gojdu   96 

Zeno Fodor   99 

Dumitru Găleșanu   101 

Mariana Gheorghe   103    

Daniela Gîfu   105 

Dimitrie Grama   107 

Lucian Gruia   108 

Silviu Guga   110 

Isabela Hașa   116 

Dumitru Ichim   118 

Sholmo Josefsohn   128 

Andreea Lupu   137 

Ioan Marin Mălinaș   139  

Vasile Mic   142 

Mihaela Litvin   144 

Irina Lucia Mihalca   145 

Livia Nemțeanu   148 

Victor Nicolae   152 

Ion Pachia Tatomirescu   154 

Iuliana Paloda Popescu   157 

Mariana Pândaru    162  

Maria Petrescu Muguraș   164 

Florentin Popescu   176 

George Popescu   178 

Constantin Popescu   181 

Iulia  Popovici   182 

Vavila Popovici   185 

Dan  Predescu  189 

Georgeta Resteman   194 

Lucian Ring-Cornescu   197 

George Roca  201 

Viorel Roman   202 

Lia Ruse   204 

Melania Rusu Caragioiu   206 

Dorel Schor   208 

Nicolae Silade  210 

Florentin Smarandache   213 

 

Virginia Stanciu Butescu   215  

Ion Tarbuc   217 

Dumitru Tâlvescu   219 

Eugenia Țarălungă   221 

Traian Vasilcău   224 

Isabela Vasiliu Scraba   226 

Ionuț Leonard Voicu   229 

Daniela Voiculescu   230 

Baki Ymeri   232 

All’s Choir   237  

Diverse   245 



Foto Maria FILIP 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Minunea” de la Curtea de Argeș 
 

Festivalul Internațional Nopțile de Poezie de la Curtea de Argeș, organizat de fundația 

Academia Internațională Orient-Occident, a împlinit anul acesta 18 ani! Din partea Asociației Canadiene 

a Scriitorilor Români și din partea revistei Destine Literare, îi urăm viață lungă, spre binele României, spre 

binele culturii noastre românești în lume!  

Eu, Alexandru Cetățeanu, ca ,,martor ocular‖ (am participat la Festival la două ediții, dar şi la 

festivaluri şi Congrese Mondiale de poezie ţinute în  USA, Japonia şi Israel) pot să confirm că avem de-a 

face cu o adevărată ,,minune‖ la Curtea de Argeș - așa mi-a venit să numesc acest eveniment cultural de talie 

mondială. Imaginaţi-vă zeci de poeţi din zeci de ţări ale lumii, adunaţi în acest frumos oraş pur românesc, 

recitând poezii în limbile lor materne şi în limbi de circulaţie mondială! Imaginaţi-vă poeţii Planetei jucând  

hore româneşti în comuna Corbi (localitate istorică), unde se organizează aproape în fiecare an o adevărată 

serbare în cinstea distinşilor oaspeţi! Imaginaţi-vă poeţii lumii deschizându-şi sufletele în nopţile „albe‖ de 

la festival, cimentându-se prietenii pe viaţă! Imaginaţi-vă şi cât efort fizic, intelectual şi material presupune 

organizarea unui asemenea eveniment cultural de importanță naţională şi internaţională! 

Şi iată că după alungarea „patibularilor‖ de la Institutul Cultural Român, noua conducere a acestui 

important for cultural românesc s-a implicat şi a colaborat anul acesta cu organizatorii festivalului N.P.C.A., 

cu inimoşii poeţi Carolina Ilica şi Dumitru M. Ion, „sufletele‖ acestei „minuni‖. Oare nu despre promovarea 

culturii româneşti în lume, despre prestigiul nostru pe Planetă este vorba? De ce acest eveniment cultural nu 

a fost băgat în seamă de ICR până anul acesta ?  

 Poeţii au în general firi mai speciale, dar mai toţi pleacă de la Festival mulţumiţi, aducând cuvinte de 

laudă organizatorilor. Se întorc în ţările lor  încântaţi de România, de romanii culţi pe care i-au întâlnit, de 

prietenia pe care le-o arată românii în general. Mulţi dintre ei (unii sunt şi redactori de reviste, ziarişti etc.) 

îşi schimbă părerile oarecum negative (care mai există, din nefericire) despre România, ducând mesaje 

pozitive despre țara noastră în tările lor. 

Un aşa important Festival de Poezie, cu un aşa prestigiu internaţional, nu reușesc să facă ţări întregi, 

nu reuşesc să organizeze multe organizaţii culturale din lume.  Aceşti minunaţi români patrioţi, Carolina 

Ilica şi Dumitru M. Ion, au realizat „imposibilul‖ şi  trebuie să le mulţumim şi să le urăm sănătate, să ducă 

mai departe cu succes, acesta „povară‖ la care s-au „înhămat‖ de 18 ani !  

 Ca oltean ce sunt, iubitor de ţară şi de neam, am lăudat pe unde am putut prin lume festivalul 

N.P.C.A. şi am publicat atât în Destine Literare cât şi în alte publicaţii, informaţii despre eveniment. Am 

făcut-o cu mândrie, cu bucurie, deoarece am avut ce lăuda. Spre surpriza mea, am primit recent de la 

organizatori o scrisoare de mulţumire (o vedeţi mai jos) pentru care și eu la rândul meu, le mulţumesc din 

suflet.  

Ne face o deosebită plăcere să publicăm în continuare Anunţurile despre Festival, date publicității 

după ediţia a 18-a, care vor „vorbi‖ de la sine. Urăm succes ediţiei a 19-a a Festivalului din iulie 2015,  iar la 

împlinirea a 4 lustri de existenţă (în anul 2016) să  avem parte de o sărbătoare naţională şi internaţională de 

poezie... ca în poveşti! Așa să ne ajute Dumnezeu! 

 

PS. Mai multe informații despre festivalul  N.P.C.A se pot găsi la site-ul: 

http://faiorientoccidenten.wordpress.com/ 

CETĂŢEANU Alexandru 
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FUNDAŢIA ACADEMIA INTERNAŢIONALĂ ORIENT-OCCIDENT 

Fundaţie şi Organizaţie Culturală 

 

Adresa:  Dumitru M. Ion  / Carolina Ilica                                                 Tel.:  0721483180 

Post Restant, Oficiul Poştal                                                     E-MAIL : faiorientoccident@yahoo.com                         

Curtea de Arges 1, 115300 Curtea de Arges, România            FISCAL CODE : 10580290/ 1998  

 

                                                                                                        Curtea de Argeș, 07 septembrie 2014 

 

Domnului Alex Cetățeanu 

 

 

           Stimate domnule Alex Cetățeanu, 

 

           Consiliul Director al Fundației Academia Internațională Orient-Occident, organizatoarea 

Festivalului Internațional Nopțile de Poezie de la Curtea de Argeș (România) dorește să-și exprime 

întreaga gratitudine, atât Dv. cât și minunatei reviste pe care o conduceți, pentru contribuția de 

excepție la mai buna cunoaștere pe meleagurile nordamericane a acestei manifestări culturale. 

 

          Având în vedere cele de mai sus, primiți expresia considerației noastre. 

 

 

         Acad.  Dumitru M. Ion (președinte) 

         Carolina Ilica (director artistic) 
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Curtea deArgeş, România 

 

 

 

 Comunicat nr. 1/ 16 iulie 2014 

 

           În perioada 09-16 iulie 2014, în organizarea Fundației Academia Internațională Orient-Occident, a 

avut loc  ediția  a 18-a a Festivalului Internațional Nopțile de Poezie de la Curtea de Argeș, cu partciparea a 

peste 70 de academicieni, poeți, muzicieni, plasticieni,  editori din 36 de țări, inclusiv din România. 

Consiliul Director al Academiei Internaționale Orient-Occident a ales noul membru în persoana poetului, 

dramaturgului, eseistului, istoricului miturilor și religiilor, profesorul universitar dr. KHAZAL ALMAJIDI 

(Irak). 

Juriul Academiei Internaționale Orient-Occident, format din: CAROLINA ILICA (poetă, președinte), 

OVIDIU GHIDIRMIC, critic și istoric literar, profesor univ., dr.; membru) și MIHAI  GOLESCU (eseist, 

ziarist, profesor univ. dr.; membru) a acordat următoarele premii ale festivalului: 

1. PREMIUL VALAHIA (Pentru traduceri din literatura română):  Laureată: NICOLE CATRICE-

LAURENT (Franța); 

2. PREMIUL EURPEAN (Pentru Poezie). Nominalizați: DMYTRO CHYSTIAK (Ukraina);  ERLING 

KITTELSEN (Norvegia); JETON KELMENDI (Belgia). Laureat: ERLING KITTELSEN (Norvegia); 

3.  PREMIUL INTERNAȚIONAL ORIENT-OCCIDENT (Pentru Arte). Nominalizați: EDUARD 

HARENTS (Armenia); HUSSEIN HABASCH (Siria); GILLIAN BICKLEY (Țara Galilor); MARIAN 

RAMENTOL (Spania). Laureată:  GILLIAN BICKLEY (Țara Galilor); 

4. PREMIUL NAȚIONAL (Pentru Literatură). Laureat: MIRCEA PETEAN  (Romnia); 
5. MARELE PREMIU INTERNAȚIONAL (Pentru Poezie). Nominalizați: JONATHAN LOCKE HART 

(Canada); RICARDO RUBIO (Argentina); ORSION BARTANA  (Israel).  Laureat: JONATHAN LOCKE 

HART (Canada). 

Premiile și calitatea de membru al Academiei Internaționale Orient-Occident au fost acordate pentru 

întreaga operă a autorilor. 
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Comunicat nr.2/ 17 iulie 2014 

 

 

 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 

"NOPŢILE DE POEZIE DE LA CURTEA DE ARGEŞ" 

(Ediția a 18-a, 09-16 iulie 2014) 

 

            Festivalul Internaţional "Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş" este Programul matcă al celor 10 

Programe anuale ale Fundaţiei Academia Internaţională Orient-Occident dinCurtea de Argeş. Festivalul 

de la Curtea de Argeș este rodul inițiativei particulare a poeților Dumitru M. Ion, preşedinte şi Carolina 

Ilica, director artistic, având un caracter internaţional, interdisciplinar, interetnic, plurilingv, 

desfăşurându-se ca program-sinteză al celorlalte 10 programe permanente ale Fundaţiei.  

        La cele 18 ediţii de pînă acum ale Festivalului poetic internaţional de la Curtea de Argeş au 

participat peste 1.000 de academicieni, poeti, artişti, editori din peste 80 de ţări, inclusiv din România  

 

      Festivalul îşi propune să valorifice experienţa de management cultural a 

unor personalităţi culturale româneşti, să pună în evidenţă rolul iniţiativei culturale particulare în 

pregătirea, desfăşurarea şi administrarea actului de cultură în România, să revigoreze în sânul 

societăţii româneşti interesul pentru valorile culturale româneşti şi străine, să sporească interesul 

oamenilor de cultură străini pentru cultura şi civilizaţia românească şi să favorizeze   o reangajare a 

valorilor culturii româneşti în circuit universal, să promoveze respectul între popoare şi culturi, 

toleranţa etnică, lingvistică şi religioasă, în plan naţional şi regional (balcanic, sud, central-european) 

şi internaţional (est-vest, nord-sud, ORIENT-OCCIDENT).  

           Proiectul/ Programul: Festivalul Internaţional Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş, ediţia a 18-

a (09-16 iulie 2014), s-a desfăşurat sub deviza ELOGIU FRUMUSEȚII, cu participarea a cca. 70 de 

poeți, academicieni, artiștri plastici, muzicieni, editori reprezentând  CANADA; MEXIC; CUBA; 

COLUMBIA; CHILE; ARGENTINA; JAPONIA; INDIA; HONG KONG; SIRIA; 

IRAK;  IORDANIA; ISRAEL; TURCIA; TUNISIA; FRANȚA; GRECIA; BULGARIA; BOSNIA ȘI 

HERȚEGOVINA; KOSOVO; CIPRUL DE NORD; MAREA BRITANIE; ITALIA; BELGIA; 

LUXEMBURG; GERMANIA; NORVEGIA, UKRAINA; ARMENIA; GEORGIA, ȚARA 

GALILOR; ANGLIA; CIUPRU; ESTONIA; SPANIA; ROMÂNIA.  

    Partenerii principali ai ediției a 18-a a  Festivalului Internațional Nopțile de Poezie de la Curtea de 

Argeș au fost: Institutul Cultural Român și Consiliul Județean Argeș. 

 

      Festivalul poetic de la Curtea de Argeş se înscrie printre cele 5 cele mai importante manifestări de 

gen ale lumii contemporane, putându-se compara - prin complexitate, prin îndeplinirea unor criterii 

internaţionale, prin profesionalism în organizare şi prin participare internaţională - anual între 65-

125 de invitaţi din 25-35 de ţări, inclusiv din România, cu marile festivaluri poetice de la Struga 

(R.Macedonia), Medellin (Columbia) şi Trei Râuri (Canada). 

 

         Festivalul poetic de la Curtea de Argeş, alături de festivalurile de la Struga şi de la Medellin, 

îndeplineşte toate criteriile internaţionale cerute de o manifestare de gen profesionistă - a) durată de 

desfăşurare (minimum 5 zile şi nopţi); b) participare internaţională, minimum 20 de ţări); c) loc de 

desfăşurare (o localitate exemplară din punct de vedere al patrimoniului istoric şi cultural; d) 

publicarea şi lansarea în timpul festivalului a ANTOLOGIEI plurilingve a manifestării; e) editarea şi 

lansarea unor volume ale participanţilor; f) organizarea a minimum 2 expoziţii de carte, arte plastice 
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şi a minimum 2 recitaluri de muzică, dansuri tradiţionale, clasice, moderne; g) organizarea unei 

excursii pentru vizitarea unor monumente de artă şi cultură; h) organizarea a 3 macrorecitaluri ale 

participanţilor. 

 

          Festivalul poetic de la Curtea de Argeş îndeplineşte toate aceste condiţii şi criterii. Spre 

deosebire de alte festivaluri de gen, pentru care lucrează echipe întregi,  pentru îndeplinirea tuturor 

obiectivelor festivalului poetic de la Curtea de Argeş LUCREAZĂ, EXCLUSIV, doar poeţii Carolina 

Ilica şi Dumitru M. Ion. 

 . Conform Proiectului/ Programului, au fost realizate, zilnic, toate evenimentele propuse și anume:  

 

Miercuri, 09 iulie 2014 

- Sosirea oaspeţilor străini pe Aeroportul “Henri Coandă” şi la Gara de Nord 

. Plecări spre Curtea de Argeş  . 

-  

Joi, 10 iulie 2014 

              Sosirea oaspeţilor români la Curtea de Argeş 

12,00 h: - Deschiderea expoziţiei de carte a Editurii Academiei Internaţionale Orient-  

              Occident  (Recital  plurilingv * Lansări de cărți). 

locul:  - Centrul de Cultură și Arte George Topîrceanu,  Curtea  de Argeș 

19,00 h:  MERIDIANE POETICE (Recitalul plurilingv  al participanţilor la Festival). 

locul:  - Sala  Basarabilor, Muzeul Municipal Curtea de   Argeș 

 

Vineri, 11 iulie 2014 

10,00 h - Deschiderea Expoziţiei de Gravuri la SONETE DE  MIHAI EMINESCU 

10,30 h:  - RECITAL POETIC (Lansări de cărţi ale  participanţilor). 

locul:     - Centrul de Cultură și Arte George Topîrceanu, 

13,00  - Vizitarea Bisericii Domneşti, Curtea de Argeş (sec.XIV) 

18,00 h:  - PRIMIREA OASPEŢILOR DE CĂTR ing. Nicolae Diaconu, primarul   

               municipiului Curtea de Argeş și de către  ec. Cristian Mitrofan, viceprimarul  

               municipiului 
18,30 h   - DESCHIDEREA EXPOZIŢIEI DE ARTĂ:  CAROLINA ILICA - CĂRȚILE DE  

               LA VIDRA *   PLÂNGÂND DE-ATÂTA FRUMUSEȚE 

19,00 h:  - CEREMONIA DE INAUGURARE A EDIŢIEI A 18-a A FESTIVALULUI   

               INTERNAŢIONAL ―NOPŢILE DE POEZIE DE LA CURTEA DE ARGEŞ‖ 

             - Mesajele dlui Dumitru M. Ion, preşedinte şi al dnei Carolina Ilica, director artistic  

              al festivalului. * Mesaje ale unor personalităţi argeşene, naţionale,  internaţionale. 

            - Prezentarea OASPEȚILOR și a ANTOLOGIEI festivalului: POESYS 18*   

             ELOGIUL FRUMUSEȚII (volum plurilingv: română,   engleză, franceză şi spaniolă) 

            - RECITAL POETIC (plurilingv). 

            - CONCERT EXTRAORDINAR ÎN ONOAREA OASPEŢILOR *   

             lA NAI:  IONUȚ CARSTEA  

locul:  -  Sala Basarabilor, Muzeul Municipiului Curtea de  Argeş 

 

Sâmbătă, 12 iulie 2014 

10,00h:   - Lansarea Antologiei  POESYS 18* 

locul:     - Centrul de Cultură şi Arte «George Topîrceanu »  Curtea de Argeş 

18,00 h: - RECITAL POETIC EXTRAORDINAR (Plurilingv) 

locul:      - Sala Basarabilor, Muzeul Municipiului Curtea de Argeş 

 

 

Duminică, 13 iulie 2014 

09,00 h: - EXCURSIE ÎN  CARPAŢI (Pe urmele lui Dracula) 

VIZITAREA MĂNĂSTIRII CORBII DE PIATRĂ (sec.IX); CETATEA LUI VLAD   

             ŢEPEŞ; BARAJUL  VIDRARU 

21,00 h: - Cina (Hotel Posada) * Spectacol de dansuri tradiționale în onoarea oaspeţilor) 
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Luni, 14 iulie 2014 

10,00 h: - RECITAL POETIC * Lansări de cărţi 

locul:  - Centrul de Cultură şi Arte «George Topîrceanu »  Curtea de Argeş 

12,30 h: - VIZITAREA MĂNĂSTIRII PRINCIARE (sec. al XVI-lea). 

13,30 h: - CEREMONIA PRIMIRII DE MEMBRI AI  ACADEMIEI INTERNATIONALE  ORIENT-

OCCIDENT (KHAZAL ALMAJIDI, Irak – poet, dramaturg, istoric al   

             ,miturilor și religiilor, prof. univ. dr.)-  * RECEPŢIE OFERITĂ DE I.P.S.   

             CALINIC, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului 

locul: - Sala Meşterul Manole (Palatul Arhiepiscopal din Curtea de Argeş) 

19,00 h: - MITING POETIC INTERNAŢIONAL 

              - Ceremonia decernării premiilor Academiei  Internaţionale Orient-Occident 

              - Închiderea ediţiei a 18-a a Festivalului Internaţional  “Nopţile de Poezie de la  

               Curtea de Argeş” 

locul:  - Sala Basarabilor,  Muzeul Municipal Curtea de Argeş 

 

 

Marţi, 15 iulie 2013). 

08,00 h: - Plecarea oaspeţilor spre Bucureşti 

 

Miercuri, 16 iulie 2013 

Plecarea oaspeţilor care n-au avut avion în data de 15 iulie 2014 

 

Președinte, 

Acad. Dumitru M. Ion 

Director artistic, 

Carolina Ilica 

 

 

 

Ecouri după festival 

 

 

„Je ne vous ai pas dit "merci" et "au revoir" a Curtea de Argeș. Parce que je pensait que vous viendez à 

Buchrest avec nous. Je suis desolé pour ca. Merci beaucoup pour l'invitation, pour nous accuillir, pour 

votre hospitaliés...” (16 iulie 2014, Hasan Erkek, Turcia) 

 

„Thank you for your kindness and hospitality. I very much enjoyed your festival!” (17 iulie 2014, 

Jonathan Locke Hart, Canada)  

 

 „Merci encore pour mon merveilleux séjour á Curtea de Argeș et pour mon livre (..) Je vous embrasse en 

attendant de recevoir de vos bonnes nouvelles pleines de soleil...” (18 iulie 2014, Bella Clara Ventura, 

Columbia) 

 

„Dear Dumitru Ion, I am writing to thank yourself and Carolina Ilica again, very much, for your 

invitation to your recent poetry festival.  It was a stimulating and interesting experience which both 

myself and my husband enjoyed tremendously. We appreciate the incredibly hard work you have both put 

in over 18 years which must have benefited many many poets from all over the world in different ways! I 

learnt a lot from the experience and I thank you again for the honour of the Prize that you awarded to me 

- an encouragement to continue writing. 

I will mention this in Hong Kong and elsewhere (...) In the meantime, congratulations and sincerest 

thanks once more.”  (18 iulie 2014, Gillian Bickley, Țara Galilor, Marea Britanie/ Hong Kong) 

 

„Chers Ion Dumitru et Carolina Ilica, merci encore de votre invitation qui m'a donné la joie de connaître  

votre beau pays et ouvert de nouveaux horizons. Je remercie le jury qui m'a octroyé le prix de traduction, 
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dont je  suis très fière. Je regrette de n'avoir  pas eu la présence d'esprit de   dire un poème de Nichita 

Stanescu en français (...)  Je vous souhaite maintenant un repos bien mérité et un été sans orages.(...)  

Bien à vous.” (20 iulie 2014, Nicole Laurent-Catrice, Franța) 

 

„Simplemente, de corazón y en las letras, GRACIASSS!!!” (21 iulie 2014, Marlene Denis, Cuba) 

 

„Dragă Ioane, încă o dată, eu și Ana,  vă mulțumim, ție și Carolinei, pentru minunata zăbavă pe care ne-

ați prilejuit-o la Curtea de Argeș. Șansa de a întâlni atâția amar de poeți de pe toate meridianele pe metru 

patrat de pământ românesc este rarisimă, și noi vă suntem recunoscători pentru asta. Iar mândria de a fi 

premiat acolo este uriașă și eu vă mulțumesc cu toată smerenia, încă o dată, pentru o așa cinstire.” (22 

iulie 2014, Mircea Petean, România) 

 

„I want to thank you for the nice festival. My wife, Lea, and I myself enjoyed it very much. It was 

organized very good, and we had the chance to meet some good poets.” (05 august 2014, Ortsion Bartana, 

Israel) 

 

„Thank you for everything you did for me. I am guilty before you because you did not call. But putting off 

your writing. For me, the festival was a gift and I thank you.” (12 august 2014, Sasho Serafimov, 

Bulgaria) 

 

 „... I haven´t thanked you yet for the wonderful days  in Curtea de Arges! You managed both to have a 

content and very interesting  program together with sosial factor; to find people who fit each other very  

well.(…) You have to thank your wife a lot from me and greet also your very talenty  daughter, if some of 

you should need something from Norway or to come here,  so please cotact me!” (12 august 2014, Erling 

Kittelsen, Norvegia) 

 

„We hope everything is fine. We are certain that you have already started working hard on next year's 

festival, especially Carolina with her elaborate artworks. We want to thank you in our turn for the chance 

that you gave us to participate in the festival, which was a source of invaluable experiences that shaped 

our lives.” (12 august 2014, Dimitra Gkotosopoulou and Mariza Tzuni, Grecia) 

 

„Sono molto grato di essere stato invitato insieme a molti poeti evidenziati e ho trascorso molti momenti 

piacevoli. Siamo in molti progetti e traduzioni con gli amici che avevo lì. Speriamo che incontreremo di 

nuovo da qualche altra parte. I miei sinceri saluti.” (12 august 2014, Ricardo Rubio, Argentina) 

 

„Thank you very much!” (12 august 2014, Kai-Mai Olbri, Estonia) 

 

„Thanks you!! for this wonderful opportunity. I will never forget this experience in your 18
th

 Festival 

International Curtea de Arges Poetry Nights.” (13 august 2014, Yolanda Duque Vidal, Chile) 

 

„ Thank you for your kindness,  friendship and hospitality. I cherish the experience I had at your poetry 

festival and I hope to see you again soon.” (13 august 2014, Jonathan Locke Hart, Canada) 

 

„Thanks from your invitation and all you did for me.” (13 august 2014, Jeton Kelmendi, Belgia) 

 

„After a great visit to Bucharest, we got back from Romania to our everyday life with many things to 

catch up with. We both enjoyed the festival very much and wish to thank you for your hospitality and 

great effort in planning and organizing it all.” (13 august 2014, Johannes Beilharz, Germania) 

 

„Having returned from Curtea de Arges, I have been to Thailand on vacation with my family. (...)   

 I have also written quite a few new poems since having returned from Romania. This is probably 

because the festival, Romania, and meeting all of you wonderful people has been such a big inspiration! 

Thank you so much for the invitation and I sincerely hope to see you again some time. I admire the work 

you have put into the festival over so many years -- what dedication to poetry! Romania now will always 

have a special place in my heart. I hope you are all well and are enjoying the calm after the storm! I keep 
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seeing Lana's updates on Facebook which is wonderful.” (14 august 2014, Mary-Jane Newton, Hong 

Kong) 

 

 

„...vă mulţumesc pentru onoarea de a fi fost martor, sper activ şi util, unei manifestări despre care, cât se 

poate de regretabil, nu ştiam prea multe, şi mărturisesc, aşa cum am făcut-o şi în nişte pagini jurnalistice, 

dar şi în cercurile mele de prieteni literari, că surpriza a depăşit aşteptările. Fireşte că, în ceea ce mă 

priveşte, voi reveni în circumstanţe ce se vor ivi asupra acestui eveniment (cu adevărat competitiv la nivel 

înalt, aşa cum mi-am putut face o impresie ca participant la alte manifestări de gen, în Italia şi în 

Brazilia)” (15 august 2014, George Popescu, România) 

„Merci beaucoup_beaucoup-beaucoup à vous, pour ce que vous m'avez invité à ce beau festival. C'est 

moi qui vous remercie pour cela. Merci pour votre inquiétude sur moi, je suis très bien; et j'en espère que 

vous aussi vous êtes très bien. Je vous ai bien aimés, Curtea de Arges aussi, je l'ai aimée beaucoup-

beaucoup.”  (16 august 2014,  Eduard Harents, Armenia) 

 

 

 

 

POEŢI ŞI ALŢI OAMENI DE CULTURĂ 

CARE AU CONFIRMAT PARTICIPAREA LA EDIŢIA A 18-a 

A FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL 

,,NOPŢILE DE POEZIE DE LA CURTEA DE ARGEŞ―  

(09-15 IULIE 2014) 

 

1. Ricardo Rubio (Argentina)  

2. Acad. Khazal Almajidi  

3. Acad. Dumitru M. Ion (România) 

(faiorientoccident@yahoo.com) 

4. Ortsion Bartana (Israel)  

5. Gillian Bickley (Țara Galilor - Anglia/ Hong Kong 

6. Sasho Serafimov (Bulgaria)  

7. Paata Natsvlishvili (Georgia)  

8. Lana (România)  

9. Yolanda Duque Vidal (Chile/ Canada)  

10. Kai-Mai Olbri (Estonia)  

11. Dimitra Gkotosopoulou (Grecia)  

12. Denisa Popescu ( România)  

13. Hasan Erkek (Turcia)  

14. Nicole Laurent-Catrice (Franța) 

15. Bella Clara Ventura (Mexic/ Columbia)   

16. Acad. Marlene Denis (Cuba/ Spania)   

17. George Popescu (România)  

18. Mariza Tzuni (Grecia) 

19. Hussein Habasch (Siria/ Germania)  

20. Acad. Jeton Kelmendi (Kosovo/ Belgia)   

21. Cesk Fortuny i Fabre (Spania)  

22. Radomir Baturan (Bosnia și Herțegovina/ Canada)  

23. Mircea Petean (România)   

24. Acad. Giorgio Bolla (Italia) 

25. Hayet Errayes (Tunisia) 

26. Acad. Dmytro Chystiak   

27. Erling Kittelsen (Norvegia)  

28. Jonathan Locke Hart (Canada)  

29. Marian Ramentol (Spania)   

30. Mary-Jane Newton (India/ Hong Kong)   
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31. Ion Cocora (România) 

32. Fathieh Saudi (Iordania/ Marea Britanie)  

33. Verner Courtenay Bickley (Anglia - Marea Britanie/ Hong Kong)  

34. Hiroshi Taniuchi (Japonia)   

35. Aliye Ummanel (Ciprul de Nord)   

36. Cristian Constantin Sabău (România) 

37. Lambert Schlechter (Luxemburg)  

38. Johannes Beilharz (Germania) 

39. Eduard Harents (Armenia)  

40. Iasonas Stavrakis (Cipru)  

41. Acad. Carolina Ilica (România)   

 

 

*** 

42. Lilian Zamfiroiu (președinte, Institutul Cultural Român) (România) 

43. Sadhana Mane (traducătoare) (India)  

44.  Marwah Zanad (traducătoare) (Olanda) 

45.  Ahlam Abdulhameed Naser  (traducătoare) (Irak/ Olanda) 

46. Lea Bartana  (traducător) (Israel) 

47.  Mircea Diaconu (prozator, actor) (Rom\nia) 

48. Ionuț Cîrstea (muzician) (Romania) 

49.  Ana Petean  (editor) (România) 

 

*** 

50.Acad.I.P.S.Calinic (eseist,ArhiepiscopalArgeşuluişi 

Muscelului ) (România) 

51.  Magda Grigore (poet) (România)  

52. Viviana Ilea (poetă) (România) 

53. Liliana Rus (poetă) (România)   

54. Aurel Sibiceanu  (poet) (România    

55. Gheorghe Ungureanu (poet)(România)    

56. Vasile Răvescu (poet, ziarist) (România)   

57. Victorița Duțu (pictor, poetă) (România)     

58. Ion C. Ștefan (poet, prozator, editor) (România) 

59.Mihai Golescu ( eseist,profesordr.,ziarist,director 

 ziarul  Argeşul,vicepreşedintealConsiliuluiDirectoral Fundaţiei Academia InternaţionalăOrient-

Occident)(România )  

60.Dumitriu Augustin Doman (prozator,secretaral FilialeiPiteşti/ArgeşaUniuniiScriitorilor(România) 

61.Nicolae Stelea (poet,prozator, membrualConsiliului 

DirectoralFundaţieiAcademiaInternaţionalăOrient-Occident) (România) 

62. Victor Gh. Stan (poet, prozator; secretar secția tineret, Filiala București a Uniunii Scriitorilor) 

(România) 

63. Nicolae Georgescu (eseist, istoric literar, profesor dr.) (România) 

64. Mihaela Helmis (eseist, ziarist, Radio România Actualități) 

 

*** 

 

65.Florin Tecău (profesordr.,preşedintealConsiliului 

JudeţeanArgeş)(Piteşti) 

66.Constantin Polexe (vicepreşedinte,ConsiliulJudeţean 

Argeş) (Pitești) 

67.Nicolae Diaconu (inginer,primaralmunicipiului 

CurteadeArgeş)(Curtea de Argeș) 

68. Cristian Mitrofan (economist,viceprimar,municipiul 

CurteadeArgeş)(Curtea de Argeș) 
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69.Gheorghe Nicuț (profesor,vicepreşedintealConsiliului DirectoralFundaţieiAcademiaInternaţionalăOrient-

Occident) (CurteadeArgeş) 

70.Ştefan Dumitrache(eseist, directorul Muzeului Municipal Curtea de Argeș) (Curtea de Argeș) 

71. Mariana Nicolae (eseist, traducător, prof. univ. dr.) (București) 

72. Iulian Uță (director, Profit) (Curtea de Argeș) 

73.Sorin Sorescu ( profesor)(CurteadeArgeş) 

74. Liviu Martin (regizor film) (Pitești) 

75.Sandu Nichita (președinte, ARGCOMS) (Curtea de Argeș) 

76.Mihai Tița (profesor,directoreconomic,Fundaţia AcademiaInternaţionalăOrient-Occident) 

(România) 

77.Florin Scărlătescu) (architect, membrualConsiliului 

DirectoralFundaţieiAcademiaInternaţionalăOrient-Occident) (România) 

78.Nicolae Mărgăritescu (preot,consilier, ArhiepiscopiaArgeşuluişiMuscelului(CurteadeArgeş) 

79.Simona Hirică (manager,CentruldeCulturăşiArte 

GeorgeTopîrceanu) (Curtea de Argeş) 

80. Mihail Badea (inginer, REMERO SA) (Curtea de Argeș) 

81.Gabriel Moisescu (curator,  Muzeul Municipal Curtea de Argeș) (Curtea de Argeș) 

82. Jean Duță (pictor)(Tulcea,România) 

83.Traian Duță (sculptor)(România) 

84-90.Jurnalişti(TV,Reviste,Ziare)  

 

 

 

 

 

 

Mănăstirea Curtea de Argeș  
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09-15 Iulie 2014, Ediția a 18-a 

July09-15,2014,The18thedition 

Festivalul Internaţional 

,,Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş‘‘  

 

ORGANIZATOR: 

FUNDAŢIA ACADEMIA INTERNAŢIONALĂ 

ORIENT-OCCIDENT 

 

PARTENERI PRINCIPALI: 

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ  

 

PARTENERI: 

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ 

CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTE „GEORGE TOPÎRCEANU―  

CURTEA DE ARGEŞ 

MUZEUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEŞ 

ARHIEPISCOPIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI   

 

SPONSORI: 

FAMILIA SCULPTORULUI GHEORGHE ILIESCU CĂLINEŞTI 

CAROLINA ILICA ŞI DUMITRU M. ION  

REMEDICA MAX 

QUARQ, CURTEA DE ARGEȘ 

ARH. GABRIEL MIHALACHE 

HIDROSERV CURTEA DE ARGEȘ 

S.C.M. ARGCOMS CURTEA DE ARGEŞ 

ZIARUL PROFIT  

GHEORGHIŢA BĂNICĂ  

ALIN CIUCU 

REMERO CURTEA DE ARGEŞ 

SUPERMARKET A.M.D. 

ROMARTA FASHION 

CHAMOMILLAE FARM 
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POEZII 
 

 

Orele  

 

20:58 

zăpada îți scârțâie sub tălpi. 

aproape că s-au stins toate luminile din oraș, 

când ți-ai trimis gândurile în stele 

a fost un fel de scurtcircuit - 

întuneric. 

21:00 

ai spus că nu te mai uiți la ore fixe, 

dar lasă că ți-a biciuit suficient gerul 

buzele păcătoase 

și oricum ai rămas blocat 

coaste libere - 

21:30 

un fel de sentiment eviscerat, 

ți-a ieșit prin piele, 

ca o carne proaspătă 

de la măcelărie 

inima. 

00:45 

au curs câteva ore 

ți s-au părut ani lumină, 

veacuri de singurătate 

o eră glaciară a trecut 

prin tine. 

 

03:33 

te zbați în iadul alb 

ca un cocon abandonat 

nu ai devenit niciodată fluture 

inspiri. expiri 

ți-ai pierdut ceasul. 

 

 

Necunoscutul  

 

necunoscutul 

am pășit - 

prin mine a trecut un fior 

ca o săgeată care străpunge o țintă direct în mijloc 

inima mi s-a făcut ghem 

era greu de la atâta umezeală 

l-am pus la uscat 

au ieșit din el toate nenorocirile 

am pășit - 

pupilele mi s-au dilatat 

palmele se întindeau să acopere orizontul azur 

am privit cu ochi negri infinitul 

am pășit - 

în spatele meu era noianul de negru 

în fața mea era un vast alb pur 

am rămas pe loc - 

am decis îmi aștept trecutul de aur 

am pășit, 

apoi am pășit apăsat 

puternic 

mi-am înfruntat necunoscutul 

alături de oamenii care au umplut 

golurile din mine.  

Despre iubire cu puncte puncte  

 

tic-tac, tic-tac 

a venit timpul peste noi. 

acel moment 

când nu a mai rămas nimic frumos, 

nimic curat din tot ce a fost 

nimic magic 

nimic sfânt. 

a venit acel moment 

când ne murdărim pe la gură 

Alina AGAFIȚEI 
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cu zâmbete false 

și cuvinte ipocrite 

când noroiul ne cuprinde trupurile 

ne zbatem fără de aripi, 

ne afundăm în mlaștini 

întrebându-ne : 

unde e iubirea de altădată? 

o căutăm pe sub ape 

ne încurcăm în toți și toate 

pașii ne poartă 

nu noi ne purtăm pașii 

unde e iubirea de altădată? 

unde e iubirea? 

unde e? 

unde? 

cine? 

a venit timpul, a venit momentul peste noi 

s-a dărâmat un perete și 

au căzut peste noi 

întunericul 

și puncte puncte 

Ireal  

 

tu mă părăsești constant 

la fel cum o fac și eu 

în fiecare dimineață 

și în fiecare seară. 

trag cortina peste lume și peste mine 

încercând să nu mai fiu eu 

de parcă ar fi așa de ușor 

să negi 

să te renegi 

când realitatea îți bate la ușă 

și poștașul care sună întotdeauna de două ori 

îți va citi cu vocea tremurândă 

că ai primit un plic 

pe care scrie top secret 

și că nimeni nu știe ce e înăuntru 

nici măcar cerul 

nici măcar moartea 

nici măcar tu 

cel care l-ai trimis 

căci doctorul ți-a spus că suferi 

de o lipsă acută 

și că lipsa aceasta e contagioasă 

e mai rea decât un cancer 

e mai păcătoasă decât șarpele 

care mi s-a încolăcit în jurul gâtului 

și nu mai pot să îți vorbesc 

nu mai pot să zic nimic 

aștept să am curaj 

pentru a deschide plicul 

  

care plic? 

a fost vreodată ceva real pe aici?  

 

 

 

 
Suparna Ghosh – Sunset Flight (http://suparnaghosh.com/paintings/) 
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Notar fără voie 
 

 După trei luni iniţiatice, petrecute într-un şantier din munţi, m-am întors acasă jefuit de frumuseţi. 

 M-am oprit direct la Raion, cu speranţa că voi găsi vreun post de profesor suplinitor. De la Secţia de 

Învăţământ mi s-a râs în nas: „Târziu, tinere, e noiembrie, s-au ocupat toate‖. Şi, curat batjocoritor: „Nici la 

Gheboaia nu mai găseşti!‖. Adică, la dracu-n praznic, trebuia să pricep eu, care chiar de la dracul veneam. 

(Mai târziu aveam să aflu că Gheboaia nu este un loc unde şi-a înţărcat dracul copiii, ci o aşezare cu oameni 

normali, un sat aparţinând de comuna Finta din Dâmboviţa, unde, ca gazetar, am ţinut să ajung – şi să mă 

conving).  

  

 „Ce corăbii ţi s-au înecat, tinere?‖ – mă abordează un ins, întâlnindu-mă abătut prin micul parc din 

faţa Primăriei Raionale Slatina. „Tu eşti Jean Andreiţă? Te-am recunoscut. Ce-i cu tine?‖ – şi omul din faţa 

mea îmi întinde mâna. Era un înalt funcţionar al Primăriei, care, cu puţini ani în urmă, fusese primar în 

comuna noastră, Perieţi – ca urmare a unei hotărâri republicane de-a fi numiţi în sate primari şi secretari de 

Sfat Popular (primărie) cadre muncitoreşti de nădejde, de la oraşe. Omul din faţa mea – cred că-l chema 

Florea Neagu Ştefan – muncitor la o uzină din Bucureşti, era atât de apreciat că, atunci când ceilalţi fuseseră 

retraşi, el a fost avansat la nivel raional. În comună se purtase frumos cu ţăranii; îl cunoscuse pe tata – şi 

ţinea la el.  

 Îi spun eu ce şi cum – şi mă invită la biroul lui. Dă telefon la Învăţământ: „Chiar nimic-nimic, tovule, 

pe-acolo, prin hârţoagele voastre?‖. „Să trăiţi! Ar fi ceva, dar din ianuarie. La Greci. Intră o profesoară în 

concediu de naştere, până pe la sfârşitul anului. Ar putea fi suplinită‖… „Bine, emiteţi decizia!‖. Apoi, către 

mine: „Şi  bine că se nimeri la Greci; tot le lipseşte lor secretar la Primărie. Aşa că, până se eliberează postul 

de la şcoală, te duci şi tu două luni acolo, şi iei un ban‖. Apoi: „Notar, ca taică-tău‖ – făcându-mi cu ochiul.  

 

 Şi, iată-mă… notar. Notar fără voie.  

 Salariaţii Primăriei se uitau la mine ca la un intrus: le călcasem hotarul, mă vâram în obiceiurile lor. 

Cine sunt eu? Un venetic! 

 De voie, de nevoie, primarul îmi întinse mâna, îmi spuse câte ceva despre treburile curente ale 

instituţiei.  

Seara, primarul mă invită la băutură. La Titică Bâscoveanu, care ţinea Cooperativa statului; de fapt,  o 

cârciumă, ce avea în galantar şi pe vreo două rafturi şi niscaiva produse nealcoolice. Când s-a cherchelit, 

primarul m-a bătut pe spinare şi mi-a zis: „Sper să ne înţelegem. Pari băiat bun. Eşti şi tu fiu de ţărani. O să 

fie bine‖.  

Bine dispuşi – şi la fel de bine înţeleşi – ne-am despărţit. Primarul – spre casa lui. Eu – cu o cutie de 

conserve în buzunar, spre Primărie. Aci am dormit cele două luni de notărit: pe o bancă de lemn, pe care mi-

a băgat-o paznicul în birou.  

Angajaţii Primăriei erau şi ei, toţi, tot ţărani. Cu mai mult sau mai puţin de patru clase primare. Dar cu coada 

pe sus şi nasu-n proptea, gravi, plini de importanţă, îngâmfaţi. Şi secretoşi, de parcă mica lor slujbă de trei 

hârtii ar fi acoperit cele mai mari secrete de stat. 

Ion ANDREIȚĂ 
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Neîncrezători, m-au privit şi oamenii satului, ţăranii. Pentru ei nu 

conta că eram un venetic; pentru ei eram un ins în care nu ştiau dacă 

se poate, sa nu, pune încredere. Îi ajuta, derutându-i, şi tinereţea mea, 

şi felul meu de a fi deschis, volubil – care dădea întregii mele 

personalităţi o notă de frivolitate.  

 

Dimineaţa, luam micul dejun „în familie‖: la birou. De regulă, o 

conservă – peşte, carne, fasole – de care se găseau în prăvălia-

cârciumă a lui Titică Bâscoveanu. Aranjasem cu poştaşul, care bătea 

din trei în trei zile 20 de kilometri la dus şi 20 la întors, ca să aducă 

corespondenţa din Staţia CFR Mierleşti; aranjasem cu el să-mi 

cumpere, de fiecare dată, câte două pâini de la brutăria din Bălteni, 

singura pe această rază.  

La prânz, nu prea mâncam; dar în dulapul meu, lângă ştampile şi 

carnete cu acte de naşteri şi de moarte, se afla totdeauna o strachină 

cu nişte brânză, ceva salam. 

Seara, după cum se nimerea: ori la cârciumă, ori pe la câte cineva pe 

acasă, invitat. 

 

Activitatea Primăriei ieşise – odată cu satul – din iureşul cotelor. Salariatul însărcinat cu acest bir pierduse 

din rang, cu toată făloşenia lui pe uliţă: era, acum, colector DCA: achiziţiona piei de oaie şi fulgi de gâscă – 

iar ţăranii îi şi găsiseră măsura potrivită celui care, cu o falcă în cer şi una-n pământ, tăia şi spânzura: 

negustor de piei de cloşcă.  

Satul intrase în iureşul colectivizării. Funcţionarul nr. 1 al Primăriei era, acum, referentul cu Registrul 

Agricol. Nici primarul nu îndrăznea să i se opună. Trăiam vremea fierbinte a lămuririlor. Dascălii şcolii, 

ceilalţi salariaţi ai comunei aveau sarcina să bântuie toată ziua prin sat, iar seara să se prezinte la Primărie cu 

câte trei cereri, semnate de ţărani. Pe care referentul cu Registrul Agricol le consemna tacticos, în detaliu , în 

hârtiile sale.  

 

Într-o zi, poate pe seară, vine un ţăran să solicite o adeverinţă cum că nu are datorii la stat; s-o ducă la oraş, 

la şcoală; altfel, îi dă copilul afară din liceu. „Mergi la Registru‖ – îi zice primarul, arătându-i uşa. „Nu pot 

să-ţi dau‖ – răspunde Registru. (Aşa ajunsese să i se zică salariatului respectiv: Registru.). „De ce?‖ – 

întrebă omul. „Ai un contract neachitat‖ – răspunde Registru, de după nişte ochelari mai tari decât ar fi fost 

nevoie, şi poate că nici nu avea nevoie de aşa ceva, dar el îi purta mereu pe vârful nasului, crezând că astfel 

îi sporeşte importanţa. „L-am dat. Am dus viţelul la ORACA‖. „La mine, în acte, nu se vede. N-am primit 

confirmare‖. „Uite chitanţa‖ – stăruie ţăranul. „Nu mă interesează‖.  

După o lungă pauză de gândire, tot Registru: „Nici foncierea n-ai  

achitat-o‖. „Am achitat-o‖. „La mine nu se vede. Du-te la perceptor să-ţi dea ţidulă la mână‖. Şi tot aşa, de 

la perceptor la ORACA, de la ORACA la DCA, de la DCA la dracu-n praznic, îl plimbă pe nenorocit până-l 

ameţeşte, frigându-l la ficaţi.  

„Şi-apoi – zice, în cele din urmă, Registru – nici cerere cu dop, nici timbru de trei lei n-ai adus‖…  

Îmi ies din pepeni, mă înfig în masa lui, ordonându-i: „Fă-i imediat adeverinţa!‖. Registru se uită la mine, 

m-ar ucide cu cuţitele din priviri, mormăie ceva, tuşeşte, se scarpină pe burtă – şi scrie. Ţăranul se uită şi el, 

năuc, când la unul, când la celălalt. Iau actul şi intru la primar să-l semneze – care-l semnează, cu un surâs 

abia mijit; ascultase, prin uşa întredeschisă, toată conversaţia. 

 

Puţin mai târziu am aflat şi ce înseamnă cerere cu dop şi timbru de trei lei. Marea „necunoscută‖ a acestei 

ecuaţii însemna echivalentul unui litru de vin: ori vii cu sticla cu vin („cerere cu dop‖) ori dai trei lei 

(„timbru‖) cu care ai Primăriei trimiteau după băutură. În realitate, adeverinţele respective nu se timbrau. De 

acest peşcheş nu era scutit nici cel care avea cea mai perfectă ordine în raporturile lui cu Primăria.  

 

Din acel moment, relaţiile mele cu oamenii, cu ţăranii au cunoscut o transformare radicală. Îmi răspundeau 

la salut; ba, chiar se grăbeau să mă salute ei primii. Unii mă invitau să le trec pragul, să le gust vinul. În 

schimb, relaţiile funcţionarii Primăriei – în special cu Registru – se încordau, se  acutizau, ca buba gata să 

plesnească.  
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Încet-încet, aşezat, fără grabă, timpul se scurgea – între „cererea cu dop‖ (de care nu izbutisem să-i vindec 

pe noii mei consăteni) şi „timbrul de trei lei‖ (pe care reuşisem să-l mai răresc). 

 

Ieşeam dintr-o casă de om, când mă abordează, pe şosea, Miliţianul: „Cum merge, tov secretar, cum 

merge?‖. „Cum să meargă? Bine‖. „Dar la salarii ai fost? Să le ridici de la oraş, de la Bancă? Este sarcina 

secretarului Primăriei: aducerea de la oraş, sub specimen de semnătură, a banilor tuturor salariaţilor 

comunei‖ – mă instruieşte Miliţianul. „Sau nu ţi-au dat pistolul?‖. 

 

Aflu, astfel, de această mare răspundere a… notarului – şi-mi amintesc că ultima leafă, când abia venisem 

aici, o adusese primarul. Dar de pistol nu ştiam nimic. „E o armă, un pistolet mic, ţinut în casa de bani a 

Primăriei. Este luat totdeauna în buzunar de cel care pleacă după salarii, pentru siguranţa banilor statului‖ – 

mă dăscăleşte Miliţianul; de altfel, un om cumsecade, la vreo 40 de ani, venetic şi el. „Bine – zic eu – dar eu 

nici n-am 18 ani, n-am făcut nici armata, cum să umblu eu cu o armă, de care n-am habar?!‖. „Tu eşti un caz 

special – zice el – până acum n-am mai auzit de notar la vârsta asta. Dar legea-i lege – conchide – aşa că 

trebuie să te supui, să înveţi‖. Şi hotărâm amândoi o zi în care să mergem la pădure, să mă înveţe să trag cu 

pistolul. 

 

Ziua tocmită căzu într-o joi. „Nu-mi place – mârâie Miliţianul – e cea mai mică zi din săptămână. Şi tot joi 

era, când eram să fiu împuşcat, în munţi, de partizani, după care făcusem poteră să-i prindem‖.  

 

Alegem un luminiş rotund, de vreo 20 metri diametru – şi ne aşezăm în centrul lui. Miliţianul îşi lasă 

carabina jos şi scoate, dintr-un buzunar ascuns al vestonului, pistoletul: o jucărie, la vedere; a dracului de 

periculoasă, când a detunat. Alege ţinta, un stejar gros, încarcă şi-mi întinde pistolul să trag. Şi glonţul meu 

se duce dracului, nici nu mai ştiu pe unde se duce – şi trunchiul stejarului rămâne neatins. Miliţianul îmi ia 

arma din mână, încarcă din nou. „Uite, vezi guguştiucul ăla de pe craca ulmului, fii atent!‖ – şi trage. Şi 

pasărea cade moale la pământ. Şi iar îmi întinde arma. Şi iar trag. Şi glonţul se duce iar la dracul cu cărţi de 

pace. Şi mai trag o dată. „Trage, tovule, până te-oi învăţa;  

n-avea grijă de cartuşe; le scad eu, la rubrica lecţii de tragere‖. Şi trag. Şi-mi pare că bătrânului stejar îi 

sângerează coaja, scrijelită într-o parte.  

 

            „Bă, care mama dracului branconaţi ilegal prin pădure, ziua-n amiaza mare? Că eraţi să mă 

omorâţi!‖ – se aude un răcnet dintr-o parte, nu departe de jertfitul stejar. Şi dintre tufe înalte de ferigă se 

iţeşte capul lui Ion Podişcă. Un flăcău tomnatic, la vreo 30 de ani, trăind mai mult pe coclauri. Nebun – l-a 

taxat  satul – dar el, aveam să mă conving, era inteligent, ştia o mulţime de versuri; parte citite, parte făcute 

de el. Dar avea şi satul dreptatea lui: era un ins ciudat, vorbea în dodii, deruta. „Matale eşti, nene 

Miliţianule? Păi, bine bre, ţi s-a făcut poftă de căprioare? Ziua-n amiaza mare? Cu două sau cu patru 

picioare? Şi matale, nene Secretarule, vrei să te-nveţi la dedulceală?‖. „Dar tu ce cauţi pe-aici, Podişcă? Intri 

în pădurea statului, neautorizat şi fără să te anunţi?! – îl ia la refec Miliţianul. Acu`-ţi dresez proces de 

tulburarea liniştii publice‖!…  

…Şi coborâm, toţi trei, spre sat – şi facem o haltă la Titică Bâscoveanu, să cinstim o Secărică, bucuroşi că 

am scăpat teferi. 

 

Se apropia data de leafă. „Băiete – îmi zice primarul, care ştia tot ce mişcă pe raza comunei, din rapoartele 

Miliţianului – băiete (aşa-mi zicea; nici Secretarule, nici Notarule, nici pe numele meu din buletin: băiete, ca 

unui mânz de-al lui) – băiete (repetă a treia oară, văzând că nu dau semn de atenţie) te duci să ridici salariile 

de la Slatina, de la Bancă; am aranjat eu‖.  

La salarii se mergea cu şareta Primăriei. Tot cu ea se răspundea şi la alte chemări ale Raionului. Gara se afla 

la vreo 20 de kilometri – şi mai făceai şi două staţii cu trenul, pe care-l aşteptai cu ceasurile şi-l pierdeai cu 

minutele. Aşa, peste câmp, oraşul era la 18 kilometri: plecai dimineaţa devreme şi te întorceai seara târziu. 

Patru ore la dus, patru ore la întors, alte trei-patru ore pierdute prin oraş – aici ieşeai.  

Am hotărât să plec călare. Pe zi. Să rămân seara în oraşul adolescenţei mele, al visătoarelor colege de la 

Liceul de Fete, al Grădiştei cea niciodată străbătută până la capăt.  

Zis şi făcut.  

Duc calul la Han la Verdeşoaica, îi asigur cele necesare, îmi asigur şi mie o odaie de dormit – şi ies în oraş. 
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Se împlineau şase luni de când mă despărţisem de mirajul lui. Deşi în decembrie, nu ninsese. Nici frig nu 

prea era.  

Cobor spre centru – Centru I, Centru II – mă amestec printre oamenii ieşiţi la plimbare. Nu mă recunoaşte 

nimeni. Lumea se uită la mine ca la nu ştiu ce arătare. Sunt înghiontit, împins, împiedicat. Un intrus.  

 

 

 

 

Mă sprijin de vitrina Librăriei: vitrina goală, mustaţa lui Ivăncescu lipsă.  

Simt cum mă podideşte plânsul.  

Urca pe Varipate, spre Turci. Închis şi aici. Ajung la han. Iau o sticlă cu vin şi mă închid în odaie. Beau – şi 

mă culc. Şi nu dorm toată noaptea.  

A doua zi mai dau o raită prin centrul oraşului. Aceeaşi senzaţie, aceeaşi trăire, acelaşi adevăr: singur prin 

singurătăţi. Şi nu mă desparte de locul pe care îl aveam în stăpânire decât şase luni… 

La amiază plec spre casă. Banii îi pusesem într-o trăistuţă cu capac, care slujise cândva de ghiozdan. 

Petrecută pe după gât şi vârâtă sub surtuc. Pistolul în sân. Calul – odihnit, mâncat, adăpat, ţesălat – bătea 

mărunt pământul îngheţat. Medita şi el. 

 

Târziul serii m-a prins în pădurea de la Lisa. Nu prea departe de casă. Nici noapte să-ţi bagi degetele în ochi; 

nici lumină să bagi aţă-n ac. Aşa şi-aşa – în umbra ce se aşeza tot mai deasă, sporită de coroanele bătrânilor 

arbori. Poteca – largă să încapă o şaretă – se îngusta sub copitele calului.  

Vuietul care s-a auzit mi s-a părut al vântului scuturând frunzele uscate, sunând clopoţeii crengilor scrumite 

de vreme. Dar parcă mişcă ceva, frunza sună mai tare, pământul de cutremură de paşi amestecaţi. Nişte 

mistreţi – îmi zic, şi bat uşor, cu palma, calul pe gât, că începuse să sforăie. Paşii se îndesesc, se 

învălmăşesc, mistreţii devin mai mulţi – o turmă; calul sforăie puternic, lovind nerăbdător cu copita în 

pământul bocnă. Am vedenii. Trei umbre de cai cu călăreţi în şa ţin pereche calului meu, pe care nu-l mai 

pot ţine în frâu. „Acum!‖ – aud, şi-o bâtă scapără deasupra capului meu, în raza unei lanterne ce mă orbeşte. 

Trec/trăiesc veacuri de vieţi. „Stai, bă, nu da! Nu e ăla!‖ – şi bâta îmi vâjâie pe lângă ureche.  

 

…‖Eee, dom` Notar, matale eşti? Ce dracu` umbli noaptea, singur prin pădure?‖. Trei inşi, cu feţele ascunse 

în  basmale de muiere, călăresc alături de mine. „Nu matale erai la socoteală. Pe matale te ştim, eşti om bun, 

de matale nu ne luăm. Pe Bâzdoacă îl aşteptam. Ştiam că plecase la oraş să vândă 20 de oi, şi vroiam să-l 

uşurăm de pagubă. Dar cu matale nu avem nimic de împărţit‖.  

Nu-mi revenisem, când glasul continuă: „Vezi, era s-o-ncurci. Aşa că, vezi ce faci: noi te lăsarăm cu viaţă, 

iar matale, dacă ai recunoscut vreunul dintre noi,  

n-ai cunoscut pe nimeni, nu te-ai întâlnit cu nimeni; aşa să ştii‖. Şi s-au făcut nevăzuţi. 

…Şi am ajuns intact, în odaia mea din Primărie. Abia atunci mi-am venit în fire. 

 

Peste câteva zile, cu leafa de notar în buzunar, păşeam din Primărie în Şcoală, după alţi pui de pupăză… 

 

 

 

 

Marţi/Miercuri, 7/8 august 2013 

La Negoeşti 
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AURELIA 
Fragment de roman   

 

 

Primăvara la ţară se scurge repede şi cu îngrijorare 

formală. Chiar şi ţăranii, preocupaţi fiind de 

fătatul oilor şi de semănat, par a fi desprinşi de 

realitatea cotidiană, profitul muncii lor fiind unica 

grijă majoră. De când cu colectivizarea şi apoi cu 

ascensiunea înspre o democraţie originală
1
, ei nu 

mai sunt ţăranii de altădată. Drept urmare, munca 

lor nu mai are legătură cu supravieţuirea şi nici cu 

respectul faţă de glie. Tot ceea ce fac, este... fie 

pentru că nu şi-au găsit un loc de muncă în alte 

unităţi lucrative (şomaj postdecembrist accentuat), 

fie pentru că şi-au dat seama că pământul poate fi 

un capital preţios (au descoperit şi apreciat, în 

felul lor cu tărie profundă, teoria rentei solului, 

specifică doar economiilor capitaliste). 

          Ca orice alt semen de-al lor şi ţăranii şi-au 

dobândit şi însuşit educaţia la care au dreptul şi pe 

care o merită. Unii dintre ei păstrează (genetic) 

inteligenţa strămoşilor, adunată într-un câmp 

morfic plin de culoare şi lumină. Au, cu alte 

cuvinte, o atitudine şi un caracter care-i fac să 

strălucească. Alţii, mai puţin sârguincioşi, poartă 

în sângele lor amprenta slugărniciei pe care 

bunicii şi străbunicii, în vremuri trecute acum la 

tăcere, au dus-o pe umeri ca pe o cruce a vieţii. 

Niciodată ca pe o povară. De aceea s-au 

solidarizat vremurilor în copia lor maternală, fără 

adăogiri sau ştersături. Aceştia formează o 

majoritate periculoasă doar din punct de vedere 

electoral, pentru că se constituie într-o masă de 

manevră la îndemâna „baronilor locali
2
‖, care se 

dau drept apărătorii lor. În fine, există şi o a treia 

categorie, de ţărani, oameni care s-au opus 

vehement transformărilor în civilizaţie, categorie 

condamnată la o mediocritate prelungită. Această 

formă umană poartă în fibră amprenta 

nevinovăţiei, dar şi pe aceea a fericirii de a fi 

săraci în spirit. Spre deosebire de categoria 

                                                             
1
 Concept al primului preşedinte postdecembrist 

2
 Un alt concept al vremurilor de după anul de graţie 1989 

ţăranului obedient, ei posedă, totuşi, cel puţin la 

nivel declarativ, conştiinţa evoluţiei şi chiar se 

chinuie să se împărtăşească în ea. Fiind lipsiţi de 

inteligenţa nativă, îşi caută etaloane în rândul unor 

suflete care nu li se potrivesc, aşa că tendinţa de a 

învăţa din experienţele altora, nu dă rezultate.  

         La un moment dat, mulţi dintre 

reprezentanţii acestei categorii au avut norocul să 

facă şi şcoală, poate la un nivel mai înalt decât le-

au fost locurile. Societatea i-a acceptat şi în 

această postură, iar cadrele de partid şi de stat s-au 

grăbit să le ofere funcţii, pe care au reuşit să le 

păstreze mult timp după revoluţia din decembrie 

1989. Pentru că întreaga lor fiinţă era plină de 

supuşenie, li s-au oferit locuri de conducere 

mărunte, în general, datorită nimicniciei 

conducătorilor mai mari decât ei, aceştia 

confundând mai mereu obedienţa cu respectul. 

Adevărat este doar faptul că ţăranii, astfel 

transformaţi, au încercat din răsputeri, dintr-un 

respect exagerat, să nu-şi dezamăgească şefii. La 

propria lor persoană, când era vorba de „domni‖, 

nu se mai gândeau, pentru că în faţa ochilor 

semideschişi contau doar cei care-i ţineau în 

funcţie. Aşa s-a născut legenda ţăranului 

muncitor, o corcitură puerilă şi instabilă 

emoţional. Exemple? Iată-le: 

         S-a întâmplat în anul 1993. Ilie Motofelea 

era maistru de exploatare la Întreprinderea 

Forestieră de Exploatare şi Transport Bistriţa, 

Sectorul de Exploatare a Lemnului Anieş, 

Gestiunea Valea Mare. Aşa îi plăcea lui să 

răspundă, când era întrebat unde lucrează, ca la 

armată. Printr-un raport dat integral şi ordonat, 

înşiruind tot lanţul antreprenorial care l-a 

consacrat. În totalitate şi cu mândrie, cum ar fi 

făcut-o oricare altă persoană care s-ar fi aflat în 

locul lui. Obiceiul l-a învăţat pe vremea când îşi 

satisfăcea serviciul militar, la Unitatea Militară 

01079 Vânători de Munte, din Miercurea Ciuc. 

Buni comandanţi a avut, Cel de Sus să-i aibă în 

Grigore AVRAM 
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pază! Deşi au trecut taman douăzeci şi doi de ani 

de la liberare, amintirile de atunci îi erau mereu 

proaspete în memorie. 

         Soarele amiezii, pe versantul pe care se 

aflau, încălzea binevoitor echipa de muncitori 

aşezată în pauză de masă, într-un loc aerisit şi bine 

luminat. Ca de obicei, Ilie stătea cocoţat pe o 

grămadă de arbori doborâţi şi adunaţi în sarcini 

pentru a fi duşi la drumul auto, pe locul cel mai de 

sus, ca să poată să-i cuprindă (aşa îi plăcea să se 

laude, adesea) pe toţi angajaţii aflaţi în subordinea 

lui. Ideea era, bănuiau muncitorii, de a ieşi el mai 

bine în evidenţă. Cu alte cuvinte, să se ştie cine 

era şeful. De când a ajuns maistru de exploatare a 

lemnului, Ilie nu a mai mâncat niciodată împreună 

cu muncitorii. Era un gest care-l făcea să fie mai 

deosebit decât ceilalţi, moştenit în mod evident de 

la şeful lui de sector, Grigore Creţu. Ca să-i treacă 

timpul mai uşor, a rupt o crenguţă de brad de pe 

verticilul cel mai apropiat, ca s-o facă bucăţele 

mici, mici, mici. Din ce în ce mai mici. În acelaşi 

timp, cu coada ochilor îşi contempla tăcut 

muncitorii care înşfăcau, cu poftă, din hrana rece 

adusă de acasă. Natura, absentă la mişcările lor, îşi 

torcea nestingherită veacul. Glasul fierăstraelor 

mecanice se stinsese de peste zece minute, aşa că 

liniştea vremurilor se adunase, parcă, toată la un 

loc, ca să împlinească dorinţa muntelui fără de 

început şi fără de sfârşit.  

Haideţi cu noi la cină, don‘ maistru!  

Invitaţia venise din partea lui Doniză Ureche, un 

muncitor aprig, aflat între două vârste, care acum 

mesteca de zor o bucată de pâine de casă, cu 

brânză şi slănină. Prin preajma locului, oamenii de 

teapa lor nu făceau deosebirea dintre prânz, cină şi 

ojână, aşa că cele trei expresii erau utilizate la 

întâmplare. În rostul lor rămânea doar intenţia, 

restul nu mai conta câtuşi de puţin. 

Haideţi cu noi la cină!, l-a îngânat Ilie, gesticulând 

uşor din cap şi din mâna în care încă mai ţinea 

crenguţa de brad, acum înjumătăţită. De unde ştii 

tu c-aş fi flămând sau că  

mi-ar fi poftă de mâncarea voastră? 

După cum te uiţi la noi, don‘ maistru, îi răspunde, 

privindu-l fix, Doniză. 

Mă, voi nu ştiţi că şi prin alte părţi aşa se face, 

cum fac io. Adică şeful trebe să supravegheze 

subordonaţii chiar şi atunci când aceştia mănâncă. 

Ultimele cuvinte le-a exprimat silabisit şi uşor 

apăsat. Mai ales când mănâncă, pentru că şi atunci 

pot să păţească ceva rău, Doamne fereşte! a mai 

spus acesta după o scurtă pauză şi în timp ce îşi 

făcea o cruce deschisă pe tot pieptul, ca în timpul 

liturghiei de duminică, de la care nu lipsea 

aproape niciodată. 

Prin care părţi,  don‘ maistru? Întrebarea a venit 

din gura lui Alexandru Văntău, care stătea cel mai 

aproape de Ilie Motofelea. 

De egzempluuuu, prin Satuu Maaare. Răspunsul, 

dat cu mădăreală, a fost pus pe note joase, în 

acord cu o înclinare uşoară a capului spre stânga. 

Ionel Vârtic, un muncitor mic şi slab, căruia îi 

lipseau mai mulţi dinţi din faţă, s-a ridicat în 

picioare, a aşteptat până să-şi termine dumicatul 

din gură, apoi l-a întrebat tâmp, în vreme ce-şi 

căuta o poziţie mai confortabilă: 

Da‘ de unde ştii, don‘ maistru? 

Cum de unde ştiu? Doar nu-i o săptămână de când 

m-am întors de la fata mea. 

De la Aurelia? 

Da, de la Aurelia, că doar numai pe ea o am. Auzi, 

tu, de la Aurelia?, i-a replicat maistrul încercând, 

fără să reuşească, să-l imite pe muncitorul mic şi 

ştirb. 

Toată lumea cunoştea acest amănunt, dar ştiau că i 

se înmoaie complet sufletul şefului lor, ori de câte 

ori i se rosteşte numele fetei lui. Aceasta absolvise 

în urmă cu doi ani Liceul Sanitar din Bistriţa şi, 

pentru că a avut rezultate bune la învăţătură, a fost 

repartizată taman la Spitalul Judeţean din Satu 

Mare. Ilie Motofelea a primit cu întristare vestea, 

dar mai apoi cu bucurie, pentru că respectul 

(obişnuia să se confeseze vecinilor şi rudelor mai 

apropiate) se câştigă mai uşor într-un loc străin, 

decât acasă la tine. Frumoasă cum era, a fost 

repede remarcată de însuşi directorul de spital, 

tânăra asistentă intrând spectaculos în graţiile 

acestuia. Mulţi, printre ei aflându-se atât 

personalul de la spital, dar şi muncitorii maistrului 

de exploatare a lemnului, bănuiau că Aurelia s-ar 

afla chiar în relaţii amoroase cu şeful de spital, 

altfel neputând să-şi explice cum de, într-un timp 

relativ scurt, a ajuns pe o poziţie atât de 

privilegiată. Pentru muncitori era clar că lucrurile 

chiar aşa stăteau, din poveştile maistrului care, de 

dragă ce-i era fata, nu avea oprelişti la cuvinte, ori 

de câte ori era adusă în discuţie. 

Şi ce mai e pe acolo, don‘ maistru? Cum îs 

oameniiii... adicăăă... ce fel de suflet au? Tot ca 

mirenii de pe la noi? 

Ce mireni, mă, că io n-am mai auzit de aşa ceva. 

Şi-s mai umblat prin lume decât tine, poţi s-o ştii. 

Păi, cum să vă spun eu vouă? îşi continuă maistrul 

expunerea, după ce mai întâi  

i-a cuprins cu privirea pe toţi. Întotdeauna când 

începea un discurs de acet gen îşi dregea bine 

glasul, ca să pară mai impunător şi ca să fie mai 

bine auzit şi înţeles. N-am intrat bine în gara din 

Satu Mare, continuă acesta, că am şi zărit-o pe 

Aurelia pe peron. Nu era singură. Nuuuu, lângă ea 
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stătea ţanţoş, ca un colonel de armată, chiar 

directorul de spital, şeful ei. Bun, i-am zis atunci 

nevestei mele, continuând să mă uit cu insistenţă 

la cei doi de pe peron, înseamnă că au venit cu 

maşina şi n-o să mai avem treabă cu trambalatul 

bagajelor prin curse. Vă vine să credeţi?, i-a 

întrebat lung, scrutându-i pe fiecare în parte, ca şi 

când ar fi aşteptat o confirmare firească din partea 

lor. A făcut o pauză, cât să-şi umple bine plămânii 

cu oxigen, apoi a continuat la fel de marcat de 

amintirile recente şi uşor enervat de lipsa de 

reacţie din partea muncitorilor: chiar aşa a fost. 

Directorul spitalului, adică şeful Aureluţei, de 

cum am ajuns la ei, ne-a îmbrăţişat pe amândoi, pe 

mine şi pe nevastă-mea, că doar, după cum v-am 

mai spus, nu eram singur. Apoi ne-a condus, cu 

maşina, la apartamentul Aureliei (închipuiţi-vă, 

are apartament cu trei camere, obţinut de la 

primărie, deşi e singură cuc), ne-a ajutat la bagaje, 

până la capăt şi, colac peste pupăză, ne-a dus şi pe 

la spital, ca să ne prezinte la toţi doctorii, colegii 

Aureliei. 

Păi ea e doar asistentă,  don‘ maistru. 

Asistentă, asistentă, da ce, nu tot cu doctorii 

lucrează? Repede trebuie să spui şi tu ceva, că aşa 

te-o învăţat de acasă, să nu laşi omul să termine ce 

are de spus. 

Lasă-l, Bandurule, pe don‘ maistru să ne 

povestească, de ce-l încurci? Te bagi şi tu ca 

musca-n lapte. Spuneţi, don‘ maistru, că e 

interesant, ce ziceaţi c-aţi mai făcut? 

Ilie Motofelea l-a mai săgetat cu o privire 

nervoasă pe Ion al Bandurului, apoi şi-a căutat o 

poziţe mai confortabilă pe buştenii pe care era 

aşezat, după care a continuat pe un ton cu o 

treaptă mai jos: 

Da, măi, după cum vă spuneam, ne-a prezentat la 

toţi doctorii prezenţi acolo. Aşa-ţi place mai mult? 

Întrebarea i-a fost adresată tot lui Ion al 

Bandurului, care acum l-a aprobat cu o înclinare a 

capului făcută ca la comandă. Apoi am aşteptat în 

biroul şefului până când el şi cu fata mea şi-au 

încheiat programul de lucru, cam pe la ora patru, 

că aşa lucrează ei. Deşi am crezut că vom merge 

acasă la Aurelia, că eram destul de obosiţi de pe 

drum, vă daţi seama, directorul de spital nici nu a 

vrut să audă. Ne-a condus direct la el acasă. Şi ce 

casă avea, uau, uau, uau! În timp ce le spunea 

acestea, îşi plimba capul în dreapta şi în stânga, 

afişându-şi mirarea pe întreaga lui faţă. Spera să 

fie mai convingător aşa. Nevasta directorului era 

plecată de o săptămână la o specializare în Elveţia, 

că şi ea era medic, dar la o altă clinică. Acasă ne-o 

aşteptat o slujnică de-a lui, grasă cam cât 

Vergiloaia lui Gavrilă al Barnei, dar tare de 

treabă. Şeful Aureliei tot lângă mine o stat şi ne-o 

servit, el personal, cu de toate, mâncare şi băutură, 

tot ce-am vrut noi. Apoi ne-o plimbat prin oraş, cu 

maşina şi ne-o dus şi la un film, la cinema 

(Doamne, ce frumos o putut fi, aşa ceva n-am mai 

văzut de când mama m-o făcut!), iar în final ne-o 

condus până la apartamentul Aureliei. Două zile, 

cât am stat în Satu Mare, aproape că nu s-o 

despărţit de noi. No, ce ziceţi, cum sunt oamenii 

de pe acolo? 

Foarte primitivi, don‘ maistru, i-a răspuns 

Alexandru Teocului, care până atunci a tăcut 

chitic, iar acum mesteca cu gura deschisă, în timp 

ce-l privea, impresionat peste măsură, pe don‘ 

maistru, şeful său. De mândru ce era pentru 

remarca ce-i venise instantaneu, râdea cu gura 

deschisă până la urechi. 

Povestea maistrului i-a fascinat pe toţi. Acum 

aproape că-l vedeau şi mai important, şi mai 

deştept decât era, numai pentru că a avut ocazia să 

se scalde în primitivismul unor oameni 

înţelegători, după cum se chinuia să le explice 

maistrul. În simplitatea lor, muncitorii aproape că 

n-au remarcat că la baza bunătăţii directorului de 

spital se afla un interes ascuns şi meschin, la fel de 

mare precum satisfacţia lui Ilie Motofelea de a-şi 

vedea fata împlinită în profesie, indiferent de 

circumstanţe. Iar Soarele continua să le zâmbească 

cu sinceritate, în timp ce natura aproape că nu le 

sesiza prezenţa lor acolo.  
 

Sângeorz Băi, judeţul Bistriţa Năsăud 

avram_grigore@yahoo.com
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Poezii 
(din volumul Podul soarelui) 

 

 

EXIL DE ZI ŞI NOAPTE 

 

Totul se micşorează 

încape în 

pupila mea de ziuă 

şi de noapte 

vine şi marţea 

când totul se măreşte 

învârtind 

în cazanul uitat pe vatră 

nopţile, visele 

jocul fluturilor 

veniţi special 

să schimbe gustul 

încleştat 

pe singurătatea mea 

trofeu vânat 

în cursa 

de-a mă ajunge din urmă. 

 

OCHIUL FLORENTINULUI 

 

Umbra ochiului tău, 

Florentinule, 

ia foc în mine 

femeie 

stârnită-în lumină, 

din semnul secret 

al unor urmaşi 

de pe Arca lui Noe 

suspendaţi retoric acum 

pe tavanul Sixtinei 

privirea ta, Florentinule, 

se-ntinde 

peste ape şi humă 

exultând în mine 

confesiuni  

ridate de frig 

despre o moarte 

sedusă făţarnic 

Florentinule, 

mi-e foarte sete 

privirea ta pocneşte 

sângerând 

în oglinzile lumii. 

 

ORFEU 

 

Se făcea că Orfeu 

coborâse de undeva 

sau din lună 

sau din viaţa de apoi 

ne înşiruise pe toţi 

cu ochii 

spre-o cale necunoscută 

şedeam cuminţi 

aşteptând un semn 

poate-o minune 

să ne vindece de teamă 

şi tăcere 

porumbeii poştaşi 

 nu mai erau nicăieri 

să trimitem vreo veste 

norii coborâseră în palma lumii 

eu singură-mi luasem  

necuviinţa 

să cânt 

îmbrăcată în ploaie 

înnodam un vers 

despre Hamlet şi York 

dar am fost 

scoasă din rând. 

Veronica BALAJ 
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Spirala vieţii şi nebunia în a fi 
 

 

După câteva felii de pâine cu puţin unt şi o 
linguriţă de gem de prune, făcut de mamaie,  

mi-am luat geanta şi am plecat. Înainte de a ieşi pe 

uşă, Maria mi-a întins o plasă cu câteva sadviciuri 

învelite într-un fel de prosop de hârtie şi o cutie cu 

iaurt.  

- Sigur vrei să fii singură? 

- Da! Adică... În definitiv, de ce nu?! 

- Întreb şi eu...  

- Aaa, păi atunci, vă las cu bine! 

- Ai grijă la drum şi să nu stai nemâncată. Vezi că în 

plăsuţă am mai pus ceva pentru tine... Şi să nu 

întârzii prea mult! 

         Avi nu a scos niciun cuvânt. M-a privit doar 

încrezător şi mi-a făcut un semn discret cu coada 

ochiului. Gestul său m-a făcut să mă întorc şi să-l 

sărut. Am pupat-o şi pe Maria, apoi am ieşit. În 

parcarea din faţa hotelului, am mai întârziat câteva 

clipe. Am privit peste casele din jur, apoi spre aleea 

ce ducea către izvoare, deşi nu aveam de gând să 

rămân în zonă. M-am urcat în maşină. După ce am 

pornit motorul, am verificat nivelul carburantului. 

Era suficient chiar pentru un drum mai lung. După o 

clipă, mă îndreptam deja spre Râmnicu Vâlcea. O 

jumătate de oră mai târziu, intram în oraş. O 

răscruce de drumuri m-a făcut să respir adânc şi să 

mă opresc din mers. 

,,Spre dreapta, drumul spre Drăgăşani, apoi peste 

dealuri, locurile copilăriei. Mda... un fel de trecut‘‘ – 

,,m-am aprobat singură şi am oftat. ,,În stânga, 

Călimăneşti, Căciulata... Contextul, întâmplarea cu 

Avi. ,,Cât să mă mai odihnesc şi eu puţin‘‘, un alt fel 

de trecut!‘‘ mi-am zis în gând şi iar am oftat fără a 

sta prea mult pe gânduri. ,,În spate, locul din care 

abia am plecat. Doar înainte-i drum de mers şi 

musai, în mine, să-şi aibă un dus‘‘, m-am încurajat 

şi am pornit din nou la drum. Am traversat oraşul 

apoi am urcat Dealul Câinelui, singură, printre 

păduri, pe un drum nu tocmai prielnic. Nu îmi era 
însă teamă. Aveam doar o uşoară reţinere, când mă 

gândeam la maşină şi la starea ei tehnică, o 

necunoscută pentru mine. Pe nesimţite, am început 

să cobor în partea cealaltă, şerpuind ca într-un dans 

ritualic, până jos, spre Curtea de Argeş. Nu ştiam 

mai nimic despre locuri. Doar câteva evenimente 

istorice şi ceva noţiuni din istoria şi geografia anilor 

de liceu îmi creionau, la nivel mental, zona. Am 

tresărit însă când am văzut turlele mânăstirii peste 

vale, parcă la doi paşi de mine. Fără să vreau, mi-am 

amintit de Neagoe Basarab. Apoi, de Brâncovenu şi 

de măreţia lui ca spirit creştin. Mi-am amintit de 

faptul că a acceptat moartea în locul trădării de sine. 

,,Domnule, să mori pentru credinţa întru Cristos, 

pentru mântuirea omului, în genere, nu e de colea?! 

Iar când totul vine din onoare, dimensiunea ta 

pământească ia forme cosmice. Mda! Pe de alte 

parte, trebuie spus că la mijloc, în picarea capetelor, 

au stat şi banii pe care îi avea în băncile din Viena, 

Amsterdam, din Veneţia, avere imensă, râvnită de 

turci. Cu toate astea, de unde acum, din cei de 

atunci? ,,De unde omul Om, când cei din jur doar cu 

gândul la sperjur?! E, oameni şi oameni, vremuri şi 

vremuri...‘‘ – m-am consolat şi am încercat să mă 

concentrez asupra semnelor de circulaţie. Intrasem 

deja în Curtea de Argeş. La nici cincizeci de metri în 

faţă, drumul mi se despica în două. Spre dreapta, 

Câmpulung, în faţă, Cetatea Poenari, una din cetăţile 

de pe vremea lui Ţepeş, apoi Lacul Vidraru, iar de 

acolo, Transfăgărăşanul. Am privit la ceasul de pe 

bordul maşinii, apoi m-am decis să-mi urmez 

drumul. ,,Tot înainte! În definitiv, dacă nu încerci 

marea cu degetul, nu ai de unde şti ce ascunde.‘‘ 

Primul popas l-am făcut la Mânăstirea Curtea de 

Argeş. Am intrat în biserică, am înghenuncheat în 

faţa altarului şi i-am mulţumit lui Dumnezeu că 

exist, apoi mi-am făcut rugăciunea. La ieşirea din 

NicolaeBĂLAŞA 
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lăcaşul de cult, am cumpărat lumânări şi le-am pus 

în locuri deja prestabilite. Curios a fost pentru mine 

faptul că, la fiecare lumânare aprinsă, nu mă puteam 

concentra asupra a ceva. Nici asupra unui Dumnezeu 

mai prezent ca oriunde, în altă parte, nici asupra 

celor cărora le doream lumină în suflet. Simţeam 

doar că plutesc într-un loc în care pacă îmi 

pierdusem minţile. Abia târziu, după ce m-am 

îndepărtat de oraş, raţiunea şi-a regăsit oarecum, 

locul. Următorul popas a fost sub poala dealului pe 

care încă mai stătea căţărată umbra lui Ţepeş. Un fel 

de trecut în lacrimi mi-a urlat în minte şi am simţit 

cum sângele istoriei  se ridică încet, încet, dincolo de 

glezne. M-au trecut fiorii şi aceeaşi transpiraţie rece 

mi-a inundat şira spinării. ,,La Istambul cădeau, sub 

muchia satârului, zilnic, pe caldarâm, capete, pe 

Valea Argeşului sau te miri unde prin Ţara 

Românească, zornăiau, în adierea vântului, oasele 

rămase atârnate, în ţepele încă sângerânde. 

,,Doamne, pupa-Ţi-aş tălpile!‘‘- vorba lui moş 

Gheorghe - ce fel de fiară poţi fi încât să treci, 

hodoronc-tronc, ţeapa prin om şi să-l mai şi vezi 

cum se zvârcoleşte în ea, ridicată, aşa, în sus, spre 

cer?  

 

*** 

         Mi-am făcut cruce, apoi am urcat mai departe 

într-un fel de spirală a vieţii, lăsând în urmă vraiştea 

de suflete ce-şi mai căutau încă trupurile căzute în 

iadul din valea istoriei. Drumul disperării şi al 

aducerilor- aminte! Nimic altceva, dincolo de iluzia 

izbânzilor trecute. Nimic mai  mult decât cădere şi 

re-cădere a omului din statura sa de om.  

         Urcuşul a devenit curând alternanţă. De la 

lumină, la întuneric, în viaduct, apoi iar la lumină şi 

tot aşa, ca printr-un fel de tunel al timpului, pănă în 

parcarea de dincolo de Barajul Vidraru. Nu ştiu de 

ce am văzut doar la o privire în treacăt şi pe el urme 

de sânge. Mi se păreau acolo, în pereţi zidite nu doar 

Ana, ci toate Anele din lume. Chiar şi pe Ana celor 

o mie de zile! ,,Veşnic ne sacrificăm de-aiurea! 

Pentru confort însă în primul rând‘‘, mi-am zis 

înainte de a  coborî din maşină.  

         În faţa mea, un chioşc cu tot felul de obiecte 

artizanale, o cabană şi un mic restaurant, parcă uitat 

în timp. Am intrat. În încăpere, un miros amestec de 

cafea proaspăt măcinată şi timp împiedicat. Dacă nu 

ar fi apărut de undeva, din dosul tejghelei, o 

chelneriţă durdulie şi roşie în obraji, aş fi avut 

senzaţia că mă aflu într-un loc ponosit şi înţepenit în 

timp. 

- Bună! am salutat eu, în vreme ce am căutat cu 

privirea un loc din care să mi se deschidă priveliştea 

peste apele lacului şi spre muntele de care stătea 

cumva  agăţat barajul.   

- Bună?! Bună! Ca şi lumea din jur! a răspuns 

chelneriţa uşor ironic, în timp ce doi poliţişti, dintr-

un colţ obscur, au înclinat din cap. Cu ce să vă 

servim? Sunteţi mai mulţi, să pregătim un prânz? 

- Doar eu cu mine însumi. Şi asta doar acum şi din 

când în când... Că de obicei, umblu creanga, de una 

singură.  

- Ca să vezi?! s-au mirat poliţiştii. Şi unde ai de 

gând să mergi?  

- Păi... Ce să zic? Dacă aş şti cam cât mai e din 

drumul drum? Al vieţii, vreau să spun... Mă rog, 

ăsta, pe care am venit eu, e lung? 

- Ehe, până sus! Până unde dai mâna cu cerul prins 

în zăpezi...  E, abia acolo ai să vezi! 

- Şi după aceea?  

- Domnişoară, să nu-mi spuneţi că... 

- Ba da! Totul ar fi să ştiu încotro? 

- Fraţilor, ca să vedeţi şi voi curaj! Mă, fată, drumul 

ăsta abia s-a deschis. Sus, sus, înţelegi, se circulă 

doar pe un sens.  

- Sensul vieţii! Tocmai  pe ăsta îl căutam şi eu, le-

am răspuns şi am plecat. 

- Draga mea, şi de aici, nimic? O acadea, măcar un 

suc? Domnule, ce vremuri?! Vai de mamă de om! Pe 

la noi, doar din cei ce beau, mâncă şi... Turcul 

plăteşte! Da‘ de unde turci? Că s-au dus şi ăştia unde 

a nins şi nu s-a prins. Iar asta intră, iese şi... Caută 

potcoave de cai morţi la dracu‘ în praznic, pe  

drumul Făgăraşului. Cică sens al vieţii!   

- Fă, madam, sensul, adică săgeata aia cu vârful în 

sus de la circulaţie... Şi nu te mai plânge, că acum o 

luăm cu începutul şi ştii bine că nu greşim. Vinzi tot 

felul de mâncăruri re şi reîngheţate, tocmai de pe 

lumea ailaltă, de pe la te miri ce paranghelii sau 

pomeni, adunate. Vinul? Un amestec popesc cât să 

orbeşti, la drum, toţi proştii. Păi, ce dracu, ne crezi 

orbeţi?   

- Da ce orbeţi?!... 

- Fă, ia vezi! Mai bine ai întoarce-o din drum pe tuta 

asta blestemată, l-am auzit pe unul din poliţai. Nu de 

alta, dar îi cade vreun bolovan în cap şi dăm de 

dracu! Că noi suntem în misie, la slujbă! Înţelegi? 

- Las-o, domnule! Ducă-se! Dă-o în mă-sa!  Se 

întoarce ea singură, de-a dura, val-vârtej! Fă, mai 

adu, fă, o halbă! Ce dracu, domn‘ şef, e şi blondă, e 

şi mai bună...  

- La aia, doar nişte buci… mai vezi, că în rest?!... l-a 

completat şi consolat celălalt poliţai. 

,,Du-te dracu‘! i-am zis şi eu în şoaptă şi mi-am 

văzut de ale mele. 

      *** 

         Am pornit iarăşi la drum. Serpentinele, pe buza 

muntelui, una după alta. În faţa mea, când pădurea, 
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ce nu mă lăsa să  văd spre culmi, când, undeva, 

parcă la o palmă de loc, vârful muntelui, ca un zid, 

căţărat în norii ce nu mă lăsau să privesc dincolo, 

spre cer. Mergeam simţind cum gâfâie motorul. La 

fel respiram şi eu. ,,Scapă-ţi viaţa, să nu te uiţi 

înapoi şi să nu te opreşti în vreun loc din Câmpie! 

Scapă la munte, ca să nu pieri!‘‘ am auzit în 

gândurile mele glasul îngerilor poposiţi în Sodoma, 

la începuturile lumii. ,,Câmpie sau vârf de munte?!... 

Totul e să nu fi în mizerii. Doar ele te fac să nu 

mori, ci să pieri şi din timpuri şi din istorii. În 

consecinţă, cale de întors nu-i‘‘, mi-am zis şi am 

îndemnat pe drumul, atunci, pentru mine, un fel de 

scară spre Cel de Sus. În cele din urmă, am ajuns 

sub cascada Bâlea.  

Privind-o, din locul în care m-am oprit, mi s-a părut 

că ea, cascada, ar fi fost lacrimi pentru lume, de la 

Dumnezeu. O clipă, am vrut să plâng şi eu, însă o 

turmă de oi, înşirate pe versant, m-a cules din 

gânduri şi m-a făcut să mă simt ca în rai. Am revenit 

cu picioarele pe pământ, când am văzut, înainte de 

tunelul scorbură prin vârful muntelui, zăpada, mai 

mare decât statura unui om. ,,Mda, până aici mi-a 

fost! Dacă nu reuşesc să trec pe lângă nămeţi, o să-

mi îngheţe până şi chiloţii... Am privit spre cer şi, cu 

inima cât un purice, m-am  strecurat dincolo de el, 

pe platou, considerat de mine, atunci, acoperiş al 

lumii. Acolo, nişte ambulanţi cu mărunţişuri şi 

cozonaci de prin Ardeal. Am cumpărat şi eu unul, 

m-am dezmorţit niţel, am mai schimbat câteva vorbe 

cu cei din jur, în timp ce am scos din torpedoul 

maşinii, harta rutieră a ţării. Un nor rătăcit ne-a 

stropit pe toţi cât ai clipi. ,,E, asta e! Marea şi-a 

înălţat un val pe cer! Marea?!‘‘ Am tresărit fără să 

vreau. ,,Doamne, Dumnezeul meu! Până spre seară, 

dacă mi-ajuţi, am să fiu pe ţărmul său.‘‘Mi-am făcut 

rugăciunea în gând, am privit soarele, apoi mi-am 

privit umbra şi iarăşi am pornit la drum. Am coborât 

spre Sibiu. Undeva, jos, dincolo de poalele munţilor, 

am cotit spre Braşov. În drum, la un peco, am făcut 

plinul la maşină apoi am tăiat Valea Prahovei, ceva 

mai târziu şi Bărăganul încât, spre seară, când 

soarele era cam la două suliţe pe cer, înainte de a 

scăpăta, am parcat maşina în faţa Cazinoului din 

Mamaia. Trecusem dintr-o lume, parcă în altă lume. 

Abia atunci am răsuflat uşurată. Dornică de valuri şi 

de aroma mării, mi-am luat costumul de baie, 

telefonul mobil, prosopul  şi m-am îndreptat spre 

plajă. Într-un loc, anume amenajat de autorităţi, m-

am schimbat. Briza mării, dar mai ales lipsa forfotei 

de pe nisipuri, m-a înviorat. Aproape de ţărmul ei, 

un tip singur. I-am luat seama şi, cum îmi doream să 

schimb câteva vorbe, după aproape o zi de tăcere, 

m-am apropiat. 

- Deranjez? Pot să stau şi eu? am întrebat cu 

reţinerea firească în faţa necunoscutului. 

         Nu mi-a răspuns. Iniţial am vrut să insist, însă 

m-am răzgândit. Mi-am întins prosopul la doi, trei, 

metri mai spre Năvodari şi m-am aşezat. Nisipul 

încă mai era cald ca burtica unui copil abia scos din 

faşă. M-am răsfăţat singură în timp ce am tras cu 

coada ochiului spre cel ce nu-mi dăduse niciun 

răspuns. Era drăguţ. Citea o carte şi părea absorbit 

cu totul de subiect. Abia atunci mi s-a părut mai 

mult decât interesant, însă nu mi-am propus să-l 

cuceresc, ci doar să-l incit. Mi-am ridicat sânii în 

sutien, ba chiar i-am scos o idee din cupe şi i-am 

alintat cu privirea, mi-am potrivit mai bine bichinii 

pe şolduri, încât să atrag într-un fel atenţia, însă 

nimic. Tipul citea mai departe, cufundat în lumea 

cărţii ca într-un vis romantic. ,,Îţi vin eu totuşi de 

hac!‘‘, mi-am zis şi am scos telefonul. Am sunat-o 

pe Maria.  

- Sarra, bine, mamă, s-a înserat, iar tu?... Hai, 

repede, că trebuie să mergem la masă! 

- Pardon, madam, însă unde sunt eu e încă soare!  

- Cum? 

- Nisipul e cald şi marea cu valurile şuieră. 

- Avi, ia vezi tu, poate am halucinaţii! 

- Alo! l-am auzit grav pe cel ce mi-l credeam 

perechea sufletului meu. 

- Yes, sir! 
- Sarra, pe unde Dumnezeu, umbli? Hai, vino, te 

aşteptăm! 

- Yes! Yes, sir, right away! It can? (Da! Da, 

domnule! Se poate?) 
- Păi, hai, grăbeşte-te! Mi-e foame! 

- Me?! I do not think! (Eu?! Nu cred!) 

- Iar te ţii de şotii?! 

- Nu! Stau undeva, la marginea mării şi te caut cu 

privirea printre valuri... sau altfel: and I'm looking to 

you in waves (mă uit la tine în valuri). Ia şi tu partea 

care îţi convine! 

- Sarra, ne dai emoţii! Chiar eşti la mare? 

- De ce nu? Ascultă şi tu cum ţipă pescăruşii. Iar ei 

nu sunt singuri. 

- Draga mea, Sarra e la...   

- Crezi că sunt surdă? Numai tu eşti de vină, că i-ai 

făcut poftele şi i-ai dat maşina. Cum se descurcă ea 

singură? Nu ştiu, să mi-o aduci înapoi! am auzit-o pe 

Maria revoltată. 

- Ce v-aţi dorit, aţi obţinut! Singuri aţi vrut să fiţi, 

singuri sunteţi! Ce mai de colo, colo, credeţi că eu 

nu am simţit? ,,Eee!‘‘ mi-am zis, ca pentru mine, am 

închis şi iar am tras cu coada ochiului la tipul de 

alături. ,,Bă, prostule, nici tu nu mă vezi? Stai că te 

fac eu să o iei razna‘‘. 

 Mi-am dat jos sutienul şi am rămas cu sânii 
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dezveliţi. Ba mai mult, m-am ridicat, am luat seama 

în dreapta şi în stânga, apoi i-am masat încât, vrând, 

nevrând, şi-au ţuguiat sfârcurile. El, nimic! Citea 

mai departe. ,,Mare comedia dracului!‘‘ am repetat 

în gând, expresia lui moş Gheorghe şi am intrat în 

valuri. Abia atunci am zărit în larg, un grup de tineri. 

M-am ruşinat, m-am întors la prosopul meu şi, cât ai 

bate din palme,  m-am reîmbrăcat. Între timp, mi-a 

sunat telefonul. Era Avi. 

- Yes, sir! 
- Niciun yes! Ne-ai lăsat aici ca pe nişte proşti şi 

dusă ai fost. De ce nu ai spus că vrei la mare? În 

plus, nu mai e mult şi Maria mă strânge de gât. 

- Aaa, bine ţi-ar face! Eu te-aş zgâria şi pe ochi! 

Aşa, cât să ai şi lipici la babele ce se plimbă încoace, 

încolo, spre izvoare, şi… 

- Alo!!! 

 - Nu mă întrerupe! ,,Aloo! Aloo!‘‘ a strigat şi 

ceaşcă al tău, în ‘89, de la balcon şi a dat de dracu… 

Revin! Deci, cât să ai lipici la babele ce se plimbă 

încoace, încolo, spre izvoare şi…de frica morţii, 

beau la ape! Să nu uiţi, totuşi, că, babe, babe, 

strâmbe, cocoşate, dar de vrut ar vrea de toate! Doar 

cu oasele nu prea mai stau bine! Ţi-am spus de 

Staroş cum, cândva, de mult, a pus-o pe mătuşa lui 

în chingi, pe la Govora şi, în vreo două, trei 

săptămâni, a îndreptat-o, a sulemenit-o, adică a 

făcut-o mai ceva ca nouă. Ce-i drept, bună doar 

pentru popă, de pus în tron şi de ducă.  

- Mă, ducă, ducă, nu Ducă de pe luncă, înţelegi? l-

am întrebat într-un hohot de râs ce mi s-a curmat 

brusc. Atunci, mi-am dat seama că tipul de lângă 

mine, căruia voiam să-i atrag privirile era surdomut. 

Vorbea cu cei pe care îi văzusem în larg, prin semne. 

- Alo!! Hei, ai păţit ceva? 

- Nimic! Mi-am adus aminte de când eram copil…  

- Sarra, lăsă glumele şi spune, vrei să ne întâlnim?… 

Adică, să venim la tine? 

- Nu! Mai stau o zi, două şi… Am vrut să văd cam 

cum e să o iau de la început.   

- De una singură? 

         Nu i-am răspuns. Ceva fără voia mea m-a 

întristat şi mai mult. ,,Să nu ai cu cine te înţelege şi 

să nu fi înţeles e doar câtimea ce lipseşte până a nu 

te înţelege nici pe tine?! Dureros! Mi se pare a fi un 

semn. Mda, şi ce semn?!‘‘ mi-am spus în şoaptă, 

apoi mi-am strâns lucruşoarele şi m-am întors la 

maşină. Aproape că îmi venea să plâng. M-am simţit 

mai singură ca niciodată în timp ce o lacrimă îmi 

brăzda, atunci, obrazul. Am plecat. Iniţial am vrut să 

mă întorc la Olăneşti. Drumul însă era mult prea 

lung, iar eu nu doar obosită, ci şi uşor deprimată. În 

plus, se lăsase înserarea. ,,Ce să zic? Sper să-mi 

găsesc locul într-un alt loc. Musai să am şi eu unul, 

altfel?!...‘‘ m-am încurajat singură şi m-am îndreptat 

spre Costineşti, staţiune mai ales pentru cei de vârsta 

mea. Imediat după ce am traversat calea ferată şi am 

intrat în staţiune, am cotit în stânga şi am intrat în 

prima parcare. În jurul ei  mai multe căsuţe din lemn 

conturau cumva ideea unui mic sat de vacanţă. Mi s-

a părut şi rustic şi interesant. Imediat ce am coborât 

din maşină, m-am trezit lângă mine cu un tânăr. 

- Sărut mâinile! Bine aţi venit! Cât rămâneţi la noi? 

m-a întrebat cu o voce ce mi s-a părut a fi a unui 

copil. 

- Păi, acum depinde! O oră, două, o noapte… Cât 

costă? 

- Pentru o frumoasă ca tine, doar… 

- Da? am tresărit eu şi, fără să vreau, l-am sărutat pe 

obraz. Îndrăzneţ! Eşti primul care mi-a spus astăzi 

ceva plăcut. Meriţi un pupic. Am să fac un tur şi 

poate mai vorbim. Pari un tip simpatico, i-am zis, 

am plătit şi am plecat. În urma mea, ,,puştiul de la 

recepţie‘‘ a rămas neclintit. Îi simţeam privirile, însă 

nu am întors capul.  

 

(Va continua) 

 

 
Spirala(http://daniilgaucan.wordpress.com/) 
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Mărturiile unui prieten de drum lung 
 

 

Cartea lui Ion Andreiță „Mătura de pelin”, recent apărută la prestigioasa editură 

bucureșteană  eLiteratura,  conține o bucată din sufletul său. Fiindcă ea este scrisă cu inima și din suflet. E 

scrisă de un om care are CONŞTIINȚĂ MORALĂ. (Câți o mai au, astăzi?!) Acea conștiință pe care 

societatea ce-o trăim nu a reușit să i-o denatureze. Mă refer la o anumită parte a societății, acea parte care 

trăiește decât pentru ban și putere nemăsurată, care ne dovedește zi de zi că banul și puterea pot fi ca un 

drog, care nu se dă în lături de la nimic pentru a ține sub capac conștiința morală a românului. Până la urmă, 

lumina Creatorului iese la iveală cu scrâșnete de măsele, iar cei care încă „dorm‖… se vor trezi brusc, sub 

un duș rece. 

În adâncul conştiinţei sale, încă de tânăr viitorul scriitor, Ion Andreiță descoperă o lege căreia trebuie 

să i se supună – legea adevărului – al cărei glas, chemându-l neîncetat să iubească şi să facă bine şi să evite 

răul, răsună în urechile inimii sale. El sădește, în suflet această lege scrisă de Dumnezeu încă din anii 

copilăriei, din vremea când a purces în prima zi la școală „împreună cu vărul meu Florea Leasă, cu doi-trei 

ani mai mare decât mine, dar, mic de statură, îl învingeam mereu la trântă dreaptă.‖. (…) În luptă dreaptă, de 

ținut minte, fiindcă din scriitura sa reținem, citind în continuare, că acel sâmbure de conştiinţă cu care 

pornești în viață ca dar al divinității, din partea părinților și școlii este nucleul cel mai tainic şi sanctuarul su-

fletului. Încă de mic, se destăinuie autorul cărții, s-a aflat singur cu Dumnezeu, al cărui glas i-a răsunat 

mereu în străfunduri. „În curtea școlii, grădina lui Dumnezeu…‖ – de aici a început să priceapă viața viitorul 

poet, jurnalist, eseist și scriitor. De altfel, chiar unul dintre profesorii din comuna sa de baștină, Perieți de 

Olt, l-a rugat să-i trimită câteva amintiri din anii de școală. „Mă roagă cam de multișor, iar eu, berbec 

îndărătnic fără motiv, tot întârzii să mă izbesc cu capul de zidul acelor ani, de poarta școlii, de banca 

lustruită ca în palmă de către turul atâtor pantaloni dinaintea mea…‖  

Din mărturiile pe care le citesc dintr-o răsuflare, reiese că Ion Andreiță este omul cum l-am cunoscut 

într-o viață, același prieten de drum lung: vesel și trist, „La Monte-Carlo, despre vinurile de acasă‖ sau 

„Toamna ca un Mărășești vegetal‖, trist și vesel, „Marin Sorescu la Paris (zile din urmă)‖ sau „Sărutând 

inelul Papei…‖  Același timp, cu manipulatori angajați, cu asasini economici, cu lovituri crunte date 

țăranului din care se trage, din care ne tragem, dar și muncitorului, o dată cu industria aruncată la fier vechi, 

cu mărturii încărcate de metaforă, unele cutremurătoare, altele emoționante. „Ninge cu lerui-ler peste țară și 

peste gândurile oamenilor. Decembrie, lună albă,  imaculată, ca o rochie înzăpezită de mireasă, coboară 

peste lume în clinchet de sărbători; lună de întâlnire cu cei dragi, dar și de evocări ale celor care nu mai sunt 

printre noi…‖. Sau: „În cartierul Latin al Parisului, într-o piațetă modestă, dar animată, odihnește poetul 

Mihai Eminescu, prefăcut în bronz de către sculptorul Ion Vlad. Răstignit pe lira care i-a fost hrană și 

căpătâi, încins cu funia dorurilor de ducă. Îndurerat, dar senin, cu cartea subsuoară, pe a cărei primă pagină 

se poate citi: «Nu credeam să-nvăț a muri vreodată» - vers dăltuit aici, de sculptor, în limba franceză.‖    

Ioan BARBU 
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De altfel, întreaga carte (are 294 de pagini și un album cu 18 desene și ilustrate) este bântuită la tot 

pasul de metafore care poartă ștampila lui Dumnezeu. Sunt mărturiile unui prieten care spune Bună 

dimineața  seniorialei sale vârste de 76 de ani al cărei prag l-a trecut la 11 iunie crt.; sunt mărturiile 

scriitorului înrudit cu adevărul și metafora și care nu se sfiește să publice și o pagină dintr-un dosar (mai 

mult sau mai puțin) secret în urma unui examen psihologic, obligat de funcția, vremelnică, de expert în 

cadrul instituției Avocatul Poporului. Curajul și conștiința de a scrie aceste pagini-mărturii i le-a dat, cum 

bine remarca în prima filă a cărții poetul Nicolae Dan Fruntelată, solidarizarea sa cu satul din care se trage, 

de aici și povestea acestuia „ca a unui țăran bolnav de lumea lui, dar trecut prin toate bibliografiile unui 

filolog școlit...‖ 

Prin „Mătura de pelin”, Ion Andreiță dovedește și de această dată că este – și dincolo de planeta 

poeziei – un epic de mare talent, scriind o carte bine construită, cu un pitoresc specific, minunată frescă a 

unui timp evocat în culori simple și naturale, cu personaje care formează o interesantă galerie în literatura 

noastră contemporană.    

O menţiune specială pentru aspectul grafic al cărţii, împărţită frăţeşte între editură (director, Vasile 

Poenaru) şi artista plastică Lia-Maria Andreiţă, a cărei tapiserie, „oase plângând‖ (apud Nichita Stănescu) 

onorează coperta. De altfel, Lia-Maria Andreiţă este o mai veche prietenă a noastră, fiind participanţi 

entuziaşti la multe din expoziţiile sale, atât în ţară, cât şi peste hotare (Paris, Roma). Ea este membră a 

Uniunii Artiştilor Plastici din România şi a Academiei Internaţionale de Artă Modernă din Roma, care i-a 

acordat şi un prestigios Premiu II. 
 

 

 
 

Potirul nesecat – Triptic 

Tapiserie de Lia-Maria Andreiță 
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Ion CRISTOFOR 
 

RAMIFICAȚIILE LIMBAJULUI ABRAZIV 

 

 

De mai multă vreme, poetul Ion Cristofor, prin stilu-i abraziv din multe creații, bănuiesc că vrea să 

reformeze post-modernismul contemporan care i se pare un alt déjà vu.  

Gramofonul de pământ (Ed. Limes, 2014, 68 pagini), dincolo de oximoronul afirmat pe o plajă de 

suprarealism in-terbelic (românesc), în niciun caz, a la André Breton, oferă nu-me¬roase exemple de 

preocupări estetice și morale, de o sobrietate aparte, care infirmă automatismul verbal, rezultantă a celui 

psihic. Mai toate poemele sunt expozeuri de tip flash, cu vizibile incizii într-o realitate oferită sieși din două 

trăiri: una, de factură istorică, înregistrată din cărți și documente, care a trecut în stări de conștiință luate în 

posesie după ce cuvântul și glasul i s-au maturizat când a putut să i se comunice, în văzul tuturor. Atunci, 

din orizontul de așteptare, i-a apărut sinele, suficient de vocațional, ca să fie identificat cu numele lui.  

Înainte de '89, Ion Cristofor a fost curtezanul imparțial al criticii literare, mai apoi, cu foarte bune rezultate 

în planul istoriei literare, și-a trecut în contul profesiunii de filolog, al UMB, un doctorat remarcabil – Aron 

Cotruș, între revoltă și rugăciune (2003).  

Activitatea multiplă de traducător, de eseist, de jurnalist titrat, a apelat cu sârg și șarm la interviu și 

convorbire, ca forme meritorii ale actului de comunicare, recunoscute ca atare în spațiul cultural din Belgia, 

Israel, Germania și Spania. Cu siguranță, călătoriile oficiate în țările nominalizate i-au înlesnit cunoașterea à 

la terra și a dimensiunii preocupărilor sale poetice. A te situa și în alte spații editoriale, a diferenței specifice, 

în-seamnă să ai tăria autocunoașterii, a aprofundării eului tău cre-ator. Numai așa timpul și spațiul pot sau nu 

a fi contractate.  

În limita înțelegerii, dar mai cu seamă a disecției în mulțimea de sensuri și semnificații: politice, ale 

istoriei, ale culturii, ale distorsiunii pe care i-a oferit-o viața până la cei 62 de ani (n. 22 aprilie 1952) – deci 

Ion Cristofor este un optzecist, ieșit din comunitatea Generației într-un mod aparte individua-lizat. Adică 

rebel ca un Maiakovski, care, văzând Revoluția Roșie (R.R.)în toate formele ei de manifestare în Rusia 

Sovietică, a scris răspicat despre… ședințomani. A crezut că libertatea de ex-primare nu-i poate fi îngrădită 

în vreun fel. Așa a gândit și Panait Istrati al nostru când, fiind în Franța, lângă tâmpla lui Romain Rolland (și 

nu numai!), a acceptat invitația „fraților‖ de doctrină de a vizita Rusia sovietizată. Numai așa, la întoarcere, 

a putut să scrie, în cunoștință de cauză splendida carte Spovedania unui învins (1932).  

Apropierea mea față de cei invocați poate fi gratuită, numai că eu vreau să afirm că eruperea cu forță, cu 

tărie, a poe-tului Ion Cristofor după 1990, s-ar explica unor acumulări lente, desigur, anterioare, care își 

cereau drepturi depline la rostirea adevărului. Despre sine, despre alții, despre sistemul politic, despre 

gândirea diferitelor categorii de oameni, despre mutațiile intervenite în mentalul colectiv. De acum, poetul 

Ion Cristofor cunoscuse numeroase spații ale Europei, ale Asiei și putuse să scrie eseuri în două ediții (2012 

și 2013) Românește, la Ierusalim.  

Iată de ce cuvântul – cuvânt din actualul act poetic este adesea năzdrăvan, de prea puține ori lăsat în 

Marian BARBU 
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buiestru și mai rar, dacă nu deloc, cuvântul la pas, cumva șoptitor. În acest sens, po-ema de gardă – Dacă –, 

surprinde pe lectorul leneș, obișnuit cu un limbaj descriptiv, comunicativ dulceag sau de mesager al unui 

cotidian faptic. Ori nu, nimic din toate aceste „prețuiri‖ ale înțe-legătorului de texte călduțe, Doamne ferește, 

și ale altora scrise pe linie de partid. Toată poema, redactată în vers liber – strofic, dis-pusă în trei distihuri și 

un catren – se arată a fi o declarație de avangardă, tăvălindu-l pe amicul leneș prin spații și timp, medii și 

fiziognomii ca în picturile devastatoare ale lui Marc Chagall.  

Suit parcă pe metereze, ca Tristan Tzara odinioară, Ion Cristofor rostește convingător: cititorule –, 

privitor, deparazi-tează-ți creierul! „Atât tu, cât și femeia care îmi spunea că mă iubește. Atunci, și numai 

atunci, dacă aș fi pictat îngeri cu mus-tață/sânii tăi ar fi fost declarați monumente ale naturii/iar dra-gostea 

noastră ar fi fost înregistrată ca o certitudine/în documen-tele tezaurului pierdut la Moscova‖.  

De aici încolo începe sarabanda dezvăluirilor de istorie (la nivelul principiilor), dar și al poetului, el făcând 

parte din istorie, animatelor și al inanimatelor.  

În afara eu-lui prea complexat de câte se întâmplă, poetul trece cu pilduitoarele sale forme de 

context, la invocarea și investigația celor care aparțin pământului („fratelui pământ‖), celor văzute și 

nevăzute, imediatului cotidian (funcționarului de la ghișeu, contabilului, acvariului cu peștișori, senatorului 

care are invitați la un restaurant chinezesc cu mici preparați în stil tradițional românesc).  

Din categoria năzdrăvăniilor suprarealiste, reținem unele titluri: Arborele cu femei, Nu știu de ce, 

Gramofonul de pământ.  

Din categoria poemelor cu haz, de o tristețe copleșitoare: La psihiatru, Așteptăm înfrigurați, Vise, 

oameni și câini, Spove-danie, Iubita mea doamnă, Comunism, Viața de apoi.  

Din categoria... verziturilor laxe ale postmodernității, transcriu câteva titluri, fără să le comentez în vreun 

fel, căci ele sunt texte de notație și nu de revelație, n-au acel zvâc provocator, al indeciziei participative: 

Salata românească și Căminul de băieți.  

De îndemânare, se arată și alte poeme: Păsările vin, Pe bătrânele fluvii.  

Cândva, în activitatea mea de critic literar (vai ce ingrată misiune mi-am asumat! Dacă nu era 

străbunicul Titu Maiorescu și, desigur, eu să fi trăit în imediata lui descendență! Dar, azi rebe-lii scriitori nu-

și mai laudă confrații de călimară. S-au împărțit pe confrerii, unele de gală și înaintează debusolați) am 

crezut că nu-mai cultura va putea înfrânge toate anomaliile timpurilor.  

Poetul, criticul și istoricul literar, ziaristul de grea gaze-tărie, în istoria mașteră de ieri, n-a fost 

trâmbițat în foarte multe elogii, dar nu s-a lăsat trântit la pământ când răii ori furii au vrut să se joace cu 

formele lui de exprimare. El a slujit doar Cuvântului, pe care în organizarea din actualul volum (2014) și l-a 

intitulat revoltător, aproape straniu –, Gramofonul de pământ.  

* 

N. B.  

Nu este lipsit de interes să reamintesc acum cititorilor poeziei lui Ion Cristofor că dumnealui este și 

un pictor recu-noscut de breaslă cu câteva... personale, dar și de grup, în cadrul expozițional al Clujului.  

* 

Deci, trebuie să vedem neapărat unda de șoc a picturii care bate la poarta poeziei, nu de puține ori. Ut 

pictura poesis. 

12 mai 2014 

P. S.  

Coperta este semnată... Ion Cristofor, iar ilustrația acesteia aparține lui Vladimir Kush, Music of the 

woods.  

 

 
Pictură de Vasile Mic 
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FRANCISCA STOLERU, DINCOLO DE CUVINTELE SCRISE 

 
 

 Cea mai recentă apariţie editorială a reputatei scriitoare Francisca Stoleru, intitulată: Dansatoarea de 

flamenco (editura 24:Ore din Iaşi, prefaţată de criticul Ion Holban) îi confirmă reputaţia de autor cu succes la 

public şi se înscrie ferm în stilul deja consacrat al acestei scriitoare, un stil în care fraza elegantă face casă 

bună cu inteligenţa, umorul subtil şi farmecul special al scrierilor ei. Am putea spune că recentul volum nu 

ne surprinde cu nimic fiind noi, cititorii, obişnuiţi cu lecturile încântătoare oferite de-a lungul timpului de 

Francisca Stoleru, dar, în mod sigur, se face remarcată experienţa celor şase volume anterioare, întrunite 

într-o Opera Omnia pentru care a primit, în 2004, prestigiosul Premiu pentru Literatură al Fundaţiei 

Ianculovici din Haifa.  

 Aş îndrăzni să compar acest roman, Dansatoarea de flamenco cu un mozaic. Unul dintre acelea pe 

lângă care nu poţi trece indiferent, care te fascinează prin ceva indefinit dar şi indefinibil, cu o frumuseţe 

puţin stranie însă plină de căldură, o căldură plăcută care îţi rămâne nu numai pe retină ci şi undeva, adânc, 

în suflet. Şi, ca orice lucrare de acest fel, făcut din mii de pietricele sau plăcuţe de ceramică, fiecare cu 

istoria ei, cu strălucirea şi culoarea ei, dar care, topite în ansamblu, capătă o cu totul altă dimensiune şi 

semnificaţie, fără să-şi piardă însă nimic din calităţile individuale. Evident trecerea la un nivel superior de 

expresivitate se datorează mâinii, ochiului, inimii precum şi talentului celui care a gândit și a lucrat 

ansamblul. 

 Spun aceasta deoarece cartea doamnei Stoleru este, la o primă vedere, un fel de joc puzzle, extrem de 

logic şi bine corelat în logica acţiunii generale, construit prin racordarea unor povestiri aparent simple aşa 

cum sunt de altfel toate poveştile vieţii. Oameni care se iubesc sau se despart, se regăsesc, se reinventează, 

vorbesc despre viaţă în general, au sau nu prieteni, fac încercări de prietenie, unele reuşite, altele nu, 

personaje definite perfect prin câteva fraze, dar care ne încântă sau ne revoltă, în fine, lumea aşa cum o 

vedem şi noi zi de zi şi, dacă am avea chemare şi am fi tentaţi să o descriem, tot astfel am face. Dar nu ştiu 

dacă mai bine. 

 Numai că noi, cei obişnuiţi cu scrierile doamnei doctor ştim că aparenta simplitate a naraţiunilor care 

se îngemănează formând un întreg fascinant, o acţiune care se urmăreşte de-a lungul romanului cam cu 

sufletul la gură, este doar o provocare, deoarece doar în spatele cuvintelor scrise se află adevărata lor 

dimensiune, aceea dată de înţelepciunea subtilă şi profunzimea unor pilde provenite parcă din acea 

strălucitoare inteligenţă a străvechimii pe care eşti invitat să o desluşeşti şi la care ai de meditat mult timp 

după ce ai sfârşit lectura. 

 Pot să asigur cititorii că în cazul în care nu-şi propun să descopere nimic dincolo de lectura făcută la 

prima vedere, aceasta, lectura deci, rămâne una perfect agreabilă, cu o savoare unică şi un parfum specific 

despre care vor dori să discute cu prietenii oricând, chiar şi în momentele de tihnă ale unei sieste. Nu vor 

regreta măcar pentru faptul că nivelul intelectual al dialogului va rămâne în mod sigur unul de invidiat. 

 Dacă aş fi întrebat însă cum de este posibil ca o astfel de scriere să fie atât de versatilă încât să 

Mihai BATOG-BUJENIȚĂ 
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acopere un areal de o uimitoare complexitate de la agreabil la profund, de la seducător la meditativ aş 

răspunde că este un mister chiar dacă acest mister poate fi numit talent. Dar ca să nu mă pierd în aprecieri 

oarecum sterile voi încerca să exemplific dezvoltând şi încercând să interpretez una din poveştile cărţii, 

aceea a copilei Dora, un personaj îndrăgit de autoare şi pe care îl mai găsim în alte ipostaze şi  

într-un roman anterior. 

 O fetiţă evreică, având un aspect mai exotic, încântată de apariţia unei şatre în care este un urs pe 

care-l îngrijeşte un băieţel puţin mai în vârstă decât ea, are un impuls de moment şi pleacă împreună cu 

şatra. Mâna nevăzută a destinului va şterge (este oare o pedeapsă?), în mod tragic dar numai pentru un timp, 

adevărata identitate a copilei şi abia peste vreo zece ani un alt şir de evenimente o vor face pe fetiţa devenită 

acum adolescentă să-şi revendice originile. Ajutată fiind de un medalion din aur, o mică bijuterie cu steaua 

lui David, dispărut şi el o vreme, dar şi de o serie de oameni care cred în povestea ei.  

 Aparent, foarte simplu! O poveste nici mai captivantă nici mai plină de neprevăzut decât altele de 

acest gen. Doar că, privind lucrurile din altă perspectivă, aceea pe care Francisca Stoleru o plasează 

intenţionat într-un fel de penumbră vom regăsi înţelesuri mult mai demne de interes în această naraţiune care 

deşi ficţională este perfect veridică.   

 În primul rând plecarea fetiţei. Personajul este la o vârstă când tot ce o înconjoară poate părea 

miraculos şi ademenitor. Ea va rătăci cărarea vieţii exact aşa cum tânărul din parabola fiului rătăcitor o face 

sedus de mirajul lumii exterioare fără să aibă puterea de a înţelege că averea sa cea mai de preţ este ceea ce 

are în jurul său şi, inconştient, va sacrifica, familia, tradiţia, legăturile de rudenie sau cele specific sociale. 

Am putea spune că numitul sacrificiu nu este chiar foarte important, această poveste a fetiţei fiind, foarte 

posibil, la fel cu acea biblică doar un fel de predică morală bună pentru la şcoala de duminică. Mda, dar de 

câte ori, fiecare dintre noi nu am rătăcit cărarea şi asta doar pentru că am avut reflexul fluturelui la lumina 

lămpii şi strălucirile false ne-au făcut să ne pierdem minţile. Şi oare cât am plătit de fiecare dată pentru 

această rătăcire!? 

 Dar revenirea fetiţei? Este ea, aşa cum pare, doar o altă întâmplare lipsită de o logică profundă sau 

este acea a doua şansă care ni se oferă întotdeauna deşi de cele mai multe ori nu ştim de ce? Şirul 

evenimentelor derulate într-o logică aflată mult deasupra oamenilor ne demonstrează, şi din păcate este 

nevoie mereu de asemenea demonstraţie, că suntem cu toţii copii nu tocmai recunoscători ai unui tată cu 

adevărat iubitor care ne acordă acea şansă a salvării. Însă revenirea fetei nu se face aşa cum suntem obişnuiţi 

cu aceste scene în filmele de duzină care ne-au invadat viaţa, ci printr-un dificil proces de asumare a 

responsabilităţilor, în primul rând de cei doi soţi, doi evrei puşi în faţa unei realităţi brutale, nişte 

necunoscuţi în fond cărora li se adresează fata şi care, de bună voie, îşi iau o uriaşă răspundere înfruntând 

riscurile deloc de neglijat ale unei posibile răzbunări din partea şatrei. Apoi, prin intervenţia unui rabin, om 

înţelept şi bun cunoscător al modului în care merg lucrurile, acela care va cerceta şi va certifica povestea 

spusă de fată. Dar oare ce doreşte să ne spună autoarea cu această secvenţă a vieţii Dorei? Poate ne 

sugerează faptul că singuri, nu vom reuşi niciodată să regăsim cărarea şi numai sprijinul celor din jur, al 

oamenilor care cred în oameni, poate reda acel paradis pierdut numit familie, în sensul cel mai larg al 

cuvântului, una din coordonatele fundamentale ale civilizaţiei şi culturii tradiţionale, acea cultură care, 

singura, are şanse de a trece cu bine prin vâltorile vremurilor. 

 Din nou doamna Francisca Stoleru ne face să gândim la una din formele agresive şi înşelătoare ale 

pseudoculturii în care este promovată imaginea (tot cinematografică!) mitizată a eroului singur şi neînfricat, 

întotdeauna biruitor, unul din clişeele intenţionat amăgitoare ale culturii de cartier.        

 Special am lăsat la finalul discuţiei intervenţia finală în destinul fetei a două femei: soţia rabinului şi 

viitoarea mamă adoptivă. Este una din probele de subtilă ironie din carte în care autoarea, o bună 

cunoscătoare a mentalităţilor sociale, cele care dau, de regulă, un rol minor femeii, în general, ne 

demonstrează că numai delicateţa şi tactul unei femei poate duce la rezolvarea cu bine a situaţiei. Rabinul, 

aşa cum am mai spus, om plin de înţelepciune, ştie că nu el poate da soluţia optimă pentru educaţia 

ulterioară a fetei, ci doar soţia sa, o femeie cultă şi care, lucru recunoscut de rabin, cunoaşte mult mai bine 

decât el subtilităţile necesare unui asemenea act. Mama adoptivă, atent selectată de soţia rabinului după 

socoteli numai de ea ştiute, este o femeie tânără şi frumoasă, acum înlesnită din punct de  vedere material. 

Devenise aşa prin căsătorie şi ştia că a avea fără a dărui este ca şi cum nu ai avea. Sunt aproape convins că 

un bărbat, dacă ar fi scris exact această poveste nu ar fi putut desluşi toate aceste subtilităţi ale gândirii şi 

sensibilităţii unei femei, a unei mame, fără să devină penibil sau, în cel mai bun caz, necredibil.   

 Mai este, splendid descrisă, o scenă de îmbăiere a fetei. De fapt o trimitere la nevoia de curăţenie a 

trupului dar şi a sufletului atunci când porneşti pe un nou drum în viaţă. Nu voi insista asupra multiplelor 
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sensuri strecurate foarte abil şi inteligent în diferite faze ale naraţiunii, acestea fiind cele pe care, poate, doar 

eu le-am gândit, dar întreaga poveste are ca substrat una din învăţăturile Scripturilor: Salvând un suflet, 

salvezi întreg universul. Iar pentru asta este suficient să fim în primul rând oameni, să putem dărui pentru ca, 

la rândul nostru, să putem primi.   

 În carte, admirabil structurată pe mai multe planuri temporale, spaţiale şi sociale, vom mai întâlni 

diferite personaje, aşa cum am spus perfect şi ferm definite prin câteva fraze, unele dintre acestea părând 

oarecum stranii. Serghei, un om în vârstă fost profesor de estetică, acum paznicul unei parcări, se dovedeşte 

a fi de o seninătate olimpiană, în perfect dezacord cu ceea ce ştim noi despre un asemenea om trăitor în 

societatea schizoidă şi isterică a consumismului exclusiv ce pare a toate biruitor. Ei bine nu este deloc aşa, 

ne demonstrează autoarea prin acest personaj! Serghei este fericit şi vom afla din carte şi de ce. Apoi ne vom 

uimi fiindcă, uite, ce uşor poate fi, dar noi nu vrem să credem… 

 Consider această carte un fel de balsam cu care ne putem vindeca de multele rele care ne înconjoară, 

iar Francisca Stoleru este magul generos care ni-l oferă doar pentru că ne iubeşte. Mulţumesc, Francisca! 
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O poezie ce se bazează deopotrivă pe cuvânt, deopotrivă pe tăcere *) 

 
N-aş fi făcut prezentarea volumului de 

poezie Naşterea Aurorei la Filiala Cluj a USR, 

cum n-aş fi făcut-o nici la Satu Mare, în această 

primăvară, dacă nu m-aş fi întâlnit cu un poet: 

Vasile Mic. Nu vorbesc şi nu scriu decât despre 

lucruri în care cred şi nu vorbesc decât despre 

oameni care au talent şi care ne spun ceva în actul 

de creaţie. 

 M-am întâlnit, în cazul acesta, cu o poezie 

care-mi era apropiată şi din punctul de vedere al 

evoluţiei mele ca scriitor, al trecerii, să spunem, 

de la o perioadă barocă a poeziei mele, din vremea 

tinereţii mele şi a primei maturităţi, către o poezie 

mai scuturată de podoaba metaforei sau, mai 

degrabă, spre o poezie a tăcerii – pentru că poezia 

nu se poate scutura de metaforă, metafora rămâne 

în ea, fie ca material de construcţie, fie ca poem… 

cu toate sensurile pe care le impune. Dar, cum 

spuneam, eu însumi trecând spre o perioadă în 

care experienţa poetică m-a învăţat care este 

valoarea tăcerii în poezie, câtă poeticitate există în 

acele spaţii deschise, aproape invizibile, care se 

află între cuvinte; pentru că poezia nu se naşte 

numai din nuanţa cuvintelor, din înlănţuirea 

neaşteptată pe care un poet o descoperă, el însuşi, 

prima oară. Există o mulţime de posibilităţi de 

alăturare a cuvintelor care dau naştere sensului, 

imaginii poetice; eu foloseam termenul din 

chimie, acela de catenă, de încatenare. 

Posibilitatea de încatenare a cuvintelor în poezie 

este infinită şi toată această infinitate se găseşte în 

„tăcere‖.  

 Noi ştim foarte bine că ,,la început a fost 

cuvântul şi cuvântul era la Dumnezeu şi 

Dumnezeu era Cuvântul‘‘. Dar, mai înainte de 

cuvânt a fost tăcerea… în care se afla virtualitatea 

cuvântului, tăcerea lui Dumnezeu, în care 

cuvântul se afla în toate posibilele sale esenţe şi 

acolo unde se regăsesc toate aceste posibilităţi de 

a pune laolaltă cuvintele. Ei bine, a şti să găseşti şi 

să foloseşti aceste spaţii, în care tensiunea cu care 

se însoţesc cuvintele cuprinde  nişte posibilităţi de 

sens extraordinare. A şti să laşi deschisă poarta 

acestor tăceri către un spaţiu în care fiecare dintre 

noi poate să găsească ceva ce răspunde sufletului 

lui, este cu adevărat semnul că ne aflăm în faţa 

unui creator adevărat. Mai mult, cred că poezia, 

dincolo de faptul că este o chestiune de 

expresivitate a limbajului  sau, mai mult încă, 

decât faptul că este o chestiune de expresivitate a 

limbajului, este un mod de a ne trăi umanitatea. 

Este un mod de a vorbi despre noi ca oameni, este 

un mod de a ne interesa ce este cu adevărat adânc 

şi fundamental în oameni, este posibilitatea de a 

expune celui de lângă noi că există o 

confraternitate care ne apropie, de a-i oferi 

posibilitatea să se regăsească în demersul pe care 

îl propunem, pentru ca altminterea nombrilismul 

şi jocurile formale care eludează sau exclud sensul 

adânc al actului de creaţie pot fi foarte interesante, 

dar nu au nimic cu adevărata poezie. 

 Un mare poet, care s-a sinucis la Paris, dar 

care provine din lumea noastră, (e adevărat dintr-o 

lume românească care acum este dincolo de 

graniţă, în Ucraina), provine de la Cernăuţi, un 

mare poet care se cheama Paul Celan, spunea, la 

un moment dat, că „sunt prea puţini poeţi, pentru 

că sunt prea puţini oameni‖. Prin urmare, ceea ce 

m-a interesat în poezia lui Vasile Mic… cel care 

nu este un poet mic, este un poet, un poet 

veritabil, m-a interesat ce ne povesteşte el despre 

om, ce ne povesteşte poetul din Oaş despre lumea 

din care vine şi pe care n-o lasă în afara poeziei 

sale. Mă uitam cu câtă delicateţe şi, totuşi, cu câtă 

Horia BĂDESCU 
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forţă vorbeşte despre lucruri simple... Dacă vă 

uitaţi la marii poeţi, veţi vedea acest adevăr 

elementar, care spune că lucrurile mari, lucrurile 

adevărate, profunde, sunt extrem de simple şi ni se 

pare întotdeauna că regăsim, la marii poeţi, lucruri 

pe care le-am fi putut spune noi… Ori tocmai asta 

s-a întâmplat, n-am reuşit să le spunem. Şi ni le 

spun ei. Gândiţi-vă că un Eminescu vine şi vă 

spune: „Stelele-n cer / Deasupra mărilor / Ard 

depărtărilor / Până ce pier.‖... E un lucru extrem 

de simplu, dar un lucru de o profunzime 

extraordinară; întreg Cosmosul, întreg Universul, 

toată puterea aceea de adâncime în care fiinţa 

umană îşi poate scălda sufletul pentru a atinge 

transcendentul, se găsesc în aceste patru versuri 

extraordinare.  

Iată, dar… spuneam despre lumea de aici, 

de lângă noi, cât de simplu şi –mie cel puţin – îmi 

răspund extraordinar de profund, aceste două 

poeme extrem de scurte ale lui Vasile Mic. Zice 

aşa: „Ţăranul / Îşi va căuta / În sine /  Puterea. // 

Pământul, / Din când în când, / / Sigur va reveni / 

În visele sale” (Ţăranul)... Pentru că, se pare că, 

pentru ţăranul român – vorba lui Rebreanu – 

„adevărata chestiune sunt pământurile‖, 

pământurile pe care şi le-au dorit şi pe care, acum, 

e pe cale să le piardă cu o uitare de sine pe care nu 

am putut să mi-o închipui vreodată… Şi mai 

spune Vasile Mic: „Trăim / Pentru sacul de mălai / 

Ce ne poate aduce / Zâmbetul fiecărei dimineţi. // 

Trăim încă… / Trăim!‖ (Trăim)... Sunt lucruri 

extrem de simple, dar care se încarcă tocmai prin  

aceste spaţii albe, pe care ni le lasă să le umplem 

noi…, se încarcă cu o vibraţie extraordinară.                                         

 Unul dintre cei mai mari critici de poezie 

pe care i-am avut vreodată, care este Petru Poantă, 

cel care se află acum undeva în Cafeneaua 

Îngerilor, aşteptându-ne pe toţi cei care aparţinem 

acelei minunate grupări Echinox – poate să punem 

într-un alt cândva, de un alt Echinox, acolo, în 

preajma Paradisului... – el spunea că  „poezia lui 

Vasile Mic este mai degrabă consecinţa unei 

elaborări lucide decât a unei spontaneităţi 

naturale‖. Îmi pare rău să-l contrazic în eternitate 

pe prietenul, pe bunul meu prieten Petru Poantă... 

Poate că el a simţit cu inima criticului şi eu simt 

cu inima celui care scrie de asemenea ... poezie. 

Dar am găsit foarte multă spontaneitate, 

naturalitate în aceste poeme… care vorbesc 

intelectului, dar intelectului trecut prin şarja aceea 

a cuptoarelor interioare ale sufletului. Iată, de 

exemplu, acest poem care se cheamă ,,Cei care 

folosesc praştia‖ şi care, sigur, are doza lui de 

raţiune,  care e alta decât raţiunea inimii.  

Dar aici este deopotrivă raţiune şi raţiunea 

inimii: „Cei care folosesc / Praştia  / Împotriva 

mânuitorilor / De săbii din cel mai bun oţel, / Nu 

sunt singuri pe lume, / Nu se vor preda, / Vor 

învinge. // Lumea va fi / Numai a lor... // Cerul  şi 

cimitirele, / Lor le sunt date‖... Este o subtilă 

ironie cu care se încheie acest poem şi care ne 

vorbeşte despre această tragică existenţă a celor 

mai mulţi dintre noi, această tragică existenţă în 

care noi, oamenii obişnuiţi, nu venim decât cu 

armele sufletului nostru, ale trăirilor noastre …  

împotriva a ceea ce se pune la cale, contra noastră, 

de către cei ahtiaţi de putere. Poezia lui 

deopotrivă, ne vorbeşte despre noi şi despre lumea 

din jur, dar ne vorbeşte şi despre un sentiment 

care este fundamental şi care ne ţine în viaţă, ne 

ajută să vieţuim şi care este iubirea.  

Mi-aduc aminte că, cu ani în urmă, atunci 

când m-am aflat pentru prima dată la Bienalele de 

poezie de la Liège, (era prima dată în 1990, în 

toamna lui 1990, când puteam să ajung acolo), 

tema acelei bienale a fost „Poezia şi sacrul‖. De 

fapt a fost şi momentul care mi-a declanşat 

resorturi interioare, care mi-au permis mai apoi să 

scriu teza mea de doctorat… Şi eseul care a fost 

publicat deopotrivă în Franţa, dar şi în România - 

Memoria fiinţei sau Poezia şi sacrul. Şi 

pregătindu-mi comunicarea pentru Bienalele de 

poezie de la Liège am găsit descrierea acelei 

monade numită „Monada războinică‖… Aceasta 

se găseşte în mistica bizantină şi spune că iubirea 

şi moartea şi Dumnezeu sunt una. Iată de ce 

iubirea, în sensul ei cel mai înalt, acela de agapé, 

dar şi de eros, acela de iubire metafizică, dar şi 

iubire omenească, este cea care ne ţine echilibrul; 

de ea se apropie, uneori, cu aceeaşi decenţă şi cu 

aceeaşi pură rezonanţă poezia lui Vasile Mic. Iau 

două exemple. Întâi, un poem care se cheamă „În 

filmul acesta‖:  „Străzi, / Femei, / Delicte... //  În 

filmul acesta. // Despre sărmani, / Nici o veste.‖ Şi 

spune apoi: „Poţi /  S-o iubeşti / Privind-o, / 

Ascultând-o... / Şi s-o priveşti / Din nou.‖ („Poţi s-

o iubeşti‖). Ce vreţi un mai bun elogiu adus 

feminităţii decât acest poem?  Sau cestălalt, „Prin 

simpla nemurire”: „Trăieşte / Prin simpla 

nemurire / A glasului ei / De înger‖. Este o 

miniatură japoneză în care toată puterea 

sentimentală este prinsă în câteva cuvinte şi în 

mâinile tăcerii care se deschid dincolo de aceste 

cuvinte. Este o poezie care, cum spuneam, se 

bazează, deopotrivă pe cuvânt, deopotrivă pe 

tăcere, o poezie care se propune deopotrivă 

intelectului, raţiunii, dar în acelaşi timp unei 

raţiuni care trece prin suflet... este o poezie care 

vorbeşte şi nu te poate lăsa indiferent chiar dacă 

spune el: „E iarnă / Veşnică / În sufletele 
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semenilor mei. // Gheaţa / E ca la Polul Nord, / 

Zăpada -  / Cât distanţa / Dintre pământ şi cer. // E 

un vânt năprasnic, / Viscol neîncetat, / E iarnă 

veşnică… // Iar visele sunt ale noastre‖ („E 

iarnă‖).  

Visele sunt ale noastre… Şi aceste vise se 

regăsesc şi în „Naşterea Aurorei‖, titlu – cum să 

vă spun – provocator, titlu care vorbeşte tocmai 

despre această senină puritate… pe care o regăsim 

în multe dintre versurile poetului Vasile Mic. Este 

provocator, ne gândim la naşterea lui Venus, 

naşterea Aurorei, naşterea purităţii... Totul 

porneşte de la auroră. Când vorbim despre 

începuturile noastre ca oameni, vorbim de vremile 

aurorale, când încă mai păstram în noi amintirea 

paradisului... Este, cu alte cuvinte, o poezie care 

se apropie de noi, care ne vorbeşte şi pe care v-o 

recomand cu toată căldura să o citiţi.  

Este al şaptelea volum de poezie al autorului. 

Mă bucur pentru Vasile Mic, pentru acest volum 

numit Naşterea Aurorei şi pentru tot ceea ce a 

făcut el ca poet.  

 

 

*) Vasile Mic, Naşterea Aurorei, Editura Eikon, 

Cluj-Napoca, 2013, 170 pagini. 
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PUŢINĂ TANDREŢE 
 

„Bătrâneţea nu ne face copilaşi, cum se spune;  

ea numai ne găseşte încă adevăraţi copii” 

[Goethe] 

„Adu-ţi aminte, când eşti tănâr, că vei fi şi tu odată bătrân!” 

 [Menander] 

 

Cu greu putea înţelege de ce acum, spre 

deosebire de înainte, schimbările datorate anilor ce-i 

purta cu mândrie ce-i drept, cam multişori după unii, 

dar el nici nu-şi dădea seama când i-a agonisit în 

goana timpului ce niciodată nu priveşte la cei ce nu 

ţin pasul cu el.  

La una din obişnuitele aniversări ale zilei de 

naştere a unuia dintre copii lui dragi, a auzit 

vorbindu-se de anacronism, fără a înţelege cuvântul, 

s-a îndreptat imediat spre biblioteca fiului, nu atât 

spre a găsi în dicţionar explicaţia, având senzaţia că 

se referea la el. Ciudat cuvânt, a găsit explicaţia: 

„Ceva care nu mai corespunde spiritului unei 

epoci‖! Era convins că aşa gândeau copiii nu numai 

despre el, cu toate că nu cedase niciodată în faţa 

problemelor ridicate de vârstă. Ba mai mult..., pentru 

energia şi implicarea lui în foarte multe activităţi, 

mai ales după pensionare, putea servi oricând ca 

exemplu nu numai celor de-o vârstă cu el ci chiar şi 

celor tineri. Revenind în mijlocul invitaţiilor, unul 

dintre ei explica:  

- În ivrit, pastilei de medicament i se spune „cadur‖, 

dar de asemenea şi glonţului...  

A intervenit în discuţie bătrânul:  

- Şi coniacul începe tot cu litera „C‖, dar eu prefer 

conţinutul. Cu toate că doctorul niciodată nu mi l-a 

recomandat!  

- Spiritual bătrânul,  nimic de spus dar... ce mai 

avem voie sa gustăm acum?  

Din nou a intervenit bătrânul: 

 - Nu e sănătos nici să te iei după spusele doctorilor 

chiar sută la sută. Apoi, cine merge la doctor de 

plăcere? E similar cu expresia aceea populară: „Să 

nu faci ce face popa ci numai ce zice!".  

Aşa că, paharele ridicate începuseră a-şi face 

simţită influenţa... ceea ce a permis celor vârstnici să 

revină la veşnicele amintiri, uitând ca de fiecare dată 

că au mai povestit acelaşi lucru. Nimeni nu se supăra 

pe ei dar, ce-i drept, nici mulţi nu se numărau printre 

cei care-i mai ascultau. Unul dintre invitaţi povesti:   

- Îmi amintesc perfect cu toate că au trecut atât de 

mulţi ani... Mama, atunci când se întâmpla ca tata, 

Dumnezeu să-i odihnească, să vină acasă de la vre-o 

întâlnire între bărbaţi, puţin pilit, ca să nu-l jignească 

vorbea cu el frumos... iar el întotdeauna îi 

răspundea: „Fată dragă, mort de beat... mă mai 

trezesc eu, fie chiar mâine, nu fii îngrijorată, mort de 

moarte... nu mă mai trezesc!‖ Nu dura mult şi apoi 

se aşternea liniştea. Adormea fericit în felul lui.  

Fiecare avea ceva de spus şi deodată, tatăl 

gazdei reuniunii, încă nu vizibil afectat de influenţa 

băuturii spuse astfel spre a fi auzit de fiecare ocupat 

cu bucatele din farfurie:  

- Vouă vă e dor de lucruri mari. Mie mi-e dor de 

puţină căldură, cîndva i se spunea tandreţe, la fel 

cum poate azi a intervenit reumatismul,  pe atunci 

necunoscându-l, doar cu frumosul sentiment de 

romantism. Doamne, ce mici deosebiri câteva litere 

dar ce diferenţă uriaşă, incomparabilă. Cei cîţiva din 

apropiere au aprobat imediat. Alte timpuri,  acum 

tinerilor li se pare curios. Auziţi dorinţe domnilor! 

Cine mai are timp acum şi pentru tandreţe, 

delicateţe? Copii mici,  griji mici,  iar acum odată cu 

vârsta, şi greutăţile au crescut. Interveni din nou 

 

Aberman-Tellu BERTHOLD 
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simpaticul vârstnic: 

- Copii, prin ce treceţi voi am trecut! Acum e rândul 

vostru. Să nu credeţi că noi nu am avut greutăţi de 

învins sau depăşit. Şi noi am avut, eram bucuroşi că 

avem,  serviciu,  copii, părinţi,  grijile vieţii şi 

dorinţe, unele rămase poate neîmplinite. Doream, 

dar de la dorinţe la îndepliniri, întotdeauna a fost un 

drum foarte lung, de cele mai multe ori foarte 

obositor care ne-a marcat pe parcursul vieţii. 

- Eu,  spuse vecinul,  am fost un copil foarte alintat, 

am dorit iar părinţii făceau totul,  chiar cu sacrificii, 

ca mie să nu-mi lipsească niciodată nimic. De unde 

era să ştiu că odată intrat în viaţă pe cont propriu, 

nimeni în afară de mine nu va putea contribui la 

realizarea dorinţei. Cine să mă răsfeţe? Noi,  bătrânii 

de azi, suntem tinerii de ieri. Mâine, voi ne veţi 

înlocui... Anii au trecut, grei sau uşori, timpul nostru 

liber era foarte limitat. Poate vă întrebaţi ce am făcut 

cu el? L-am dedicat în majoritate,  vouă,  copiilor,  

lumina ochilor noştrii. Acum? 

- Dar acum eşti bătrân tată, se auzi glasul unuia 

dintre copii lui. Auzi. ce-i lipseşte chelului, tichie cu 

mărgăritare! Auziţi ce-i lipseşte lui tata: 

„TANDREŢE‖! Auziţi fraţilor,  la vîrsta asta! Doar 

ai tot ce-ţi doreşti... La ce te-ar ajuta acum? 

 Nu supărat dar puţin contrariat, bătrânul 

răspunse imediat:  

- Dar voi de ce vă plângeţi azi de atătea lucruri pe 

care spre deosebire de noi, le aveţi faţă de ce nu am 

avut noi la timpul nostru? Voi credeţi că mama sau 

eu nu am avut dorinţe pe care niciodată nu le-am 

putut realiza? Până şi timpul ne-a lipsit  şi poate că 

şi noi doream puţină tandreţe dar pe prim plan eraţi 

voi – copii! Noi amânam momentele pentru mai 

tîrziu, voi eraţi principalul. Aveam sau credeam că 

vom avea timp de noi, mai târziu!  

- Ei lasă tată, se auzi replicând cu zâmbetul pe buze 

fiul, dacă nu aveaţi timp ziua, îl recuperaţi noaptea 

că altfel... nu mai existam noi azi.  

- Ai dreptate, dragul meu, iubirea noastră era clădită 

temeinic şi de aceea a şi rezistat. Nu ca la voi, tinerii 

de azi. Dimineaţa vă cunoaşteţi, la prânz vă 

căsătoriţi... dat fiind că nu mai puteţi trăi unul fără 

celălalt, dar până seara constataţi că nu vă potriviţi şi 

divorţaţi. Noi ne-am născut într-o vreme când, dacă 

ceva se strica, reparam şi nu aruncam. Mama, 

consacrându-şi viaţa vouă, atentă şi grijulie zi şi 

noapte, într-un fel,  m-a cam neglijat pe mine. Uitam 

de tandreţe şi azi recunoaştem, am greşit mult. Dar 

să ştiţi că nici azi viaţa nu diferă! Nepoţii noştri 

iubiţi vă înlocuiesc într-un fel pe voi, copii de ieri. 

Credeţi că au mai mult timp pentru mine? Vă 

înşelaţi. Nu sunt gelos cum a-ţi putea voi crede la 

prima vedere. Mama a avut norocul să mai aibă pe 

cineva în viaţă, dintre cei care i-au dat viaţă. Mie mi 

i-a luat Dumnezeu pe amândoi. Ce vreau să spun e 

că mama trebuie acum să se ocupe mult de mama ei. 

Normal nu? După o viaţă petrecută împreună, eu nu 

doream nimic altceva decăt puţină tandreţe. V-o 

spun mereu! Dar când îmi va veni şi mie rândul? Ieri 

copiii, azi bunica şi nepoţii. Voi nu vă gîndiţi că 

„mâine‖ poate nu va mai fi pentru noi? Şi-atunci, vă 

întreb, nu am şi eu dreptul să doresc această căldură, 

să mă văd şi eu înscris pe lista de priorităţi a 

tandreţei, chiar niciodată? Nu ştiu de ce vi se pare o 

cerinţă deplasată, absurdă. Nu aveţi timp de noi, iar 

când îl ve-ţi avea va fi prea târziu...  

- I-auzi dom‘le, omul bătrân şi mai doreşte tandreţe 

încă! Căldură acum când afară fierbe şi aerul de 

abia-l mai respirăm...  

- Dragii mei copii, fierbe, e adevărat, dar pe 

dinafară. Dar, ce-i pe dinăuntru? În definitiv,  poate 

e puţin cam tîrziu, nu mai ştiu cine şi câtă dreptate 

are. Am cerut şi eu puţin timp  pentru mine. Am 

învăţat de-alungul vieţii că acum sunt mare, mă pot 

descurca şi singur,  dar... nu am înţeles când şi dacă-

mi va veni şi mie rândul vreodată?  Nu înţeleg ce 

nu-i clar!? Doresc puţină tandreţe!!! De ce credeţi că 

la vîrsta mea o pot găsi în altă parte decât la cei 

dragi, apropiaţi. E atât de greu să înţelegeţi şi să nu 

repetaţi aceeaşi întrebare complect deplasată: 

„Tandreţe tată? La vârsta asta?‖ Cum să vă explic 

vouă,  celor care credeţi că le ştiţi pe toate, că acum 

când mergem spre amurg, am mai putea  avea o 

unică ocazie de a mai fi frumoşi, sănătoşi, fericiţi şi 

iubiţi!  Că mai aveţi puţin timp şi pentru noi, nu 

numai pentru voi. Nimeni dintre noi nu se gîndeşte 

la recunoştinţă. Nimic nu poate recupera datoriile,  

mă refer la cele sufleteşti faţă de un părinte! Nu 

uitaţi, istoria se repetă... Noi v-am dăruit viaţă şi 

viaţa are un preţ uriaş. Noi v-am dăruit cei mai 

frumoşi ani! Ştim că timpul e ireversibil şi pentru 

câte zile vom mai parcurge drumul vieţii, ne dorim 

din partea voastră puţină tandreţe, puţină răbdare cu 

noi,   puţină înţelegere. În rest,  sănătate, dar  asta nu 

depinde de voi. Ceea ce avem ne este suficient. 

Pensia atât de mică cum e, precum vedeţi, unora li se 

pare mare şi de aceea au grijă să ne-o mai 

micşoreze. Apoi, controversial, odată cu o nouă 

aniversare dăruită de Dumnezeu, în felicitarea pe 

care o primim odată cu pensia ni se urează mulţi ani! 

Sigur că pentru casa de pensii este o greutate! Le-am 

scris şi eu, urându-le ca tot ce-mi doresc ei mie să 

aibă şi dânşii parte! Noi, oameni, întotdeauna 

modeşti, suntem mulţumiţi. Doar nu mâncăm cu 

două linguri! Ne mai încălzim noi oasele la razele 

soarelui, că doar aici nu avem prea multe interdicţii 

şi e pe gratis! Ne mai luăm puţină căldură din 
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amintiri pe care o „înmagazinăm‖ pentru ziua de 

mâine. Voi vă faceţi că nu înţelegeţi! Căldura de la 

soare o avem că doar este suficientă pentru întreaga 

omenire. De cea din sufletele voastre ducem dorul... 

Tot ce ne dorim este puţină gingăşie,  delicateţe nu 

delicateţuri, gesturi care să ne arate că suntem iubiţi. 

Dorim să aveti puţin timp şi pentru noi. Avem 

pretenţii prea mari oare? Ne dau puterea şi dorinţa 

de a mai trăi rezistând intemperiilor. 

 

Nazareth Illit, Israel 

4 februarie 2014 
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Controverse: Apostrof la un articol din Orizont 
 

Nu avem literatură, afirmație pe care am 

făcut-o într-un interviu și de care s-a sesizat presa 

noastră moroșană. Am făcut-o și o susținem. Avem 

temei? Scăpați de autocenzura comunistă, se scrie 

mult, bine și mai puțin bine, pe teme mici pe teme 

mari pe mărunțișuri și pe găselnițe, la noi în 

Maramureș și în toată țara. O revistă națională, a 

lansat un concurs literar, care oferă ca premiu un 

sejur pe litoral pentru două persoane. Întâmplător 

ne-a ajuns la ureche o afirmație a unuia din juriu, că: 

„s-au prezentat 10.000 de manuscrise (!) multe 

scrise de oameni care n-au nimic de-a face cu scrisul 

(!) care scriu o poezie orbită sau cu tentă sexuală.‖ 

Se publică mult, pe merit și pe bani și totuși ne 

lipsește ceva, ne lipsește marele roman, oare numai 

nouă? În perioada interbelică aveam „marele roman‖ 

pe Ion a lui Rebreanu, pentru viața din Ardeal, 

pentru imaginea Vechiului Regat, aveam romanele 

lui Camil și Cezar Petrescu și altele. Despre 

infiltrarea comunsimului la noi, romanul Zvetlana 

1940, a lui Dessila, mai puțin pentru Moldova a lui 

Ionel Teodoreanu, etc. După 23 August, 1944 „când 

a năvălit cultura rovietică peste noi‖ silogismul unui 

profesor sas, de viță veche din Brașov, am devenit 

ceea ce nu eram și nu doream să devenim, „realist 

socialist‖. Marele Sadoveanu ne-a dat marele roman 

despre colectivizare Mitrea Cocor care ne-a 

intoxicat tinerețea școlară și-a construit un erou, 

comunist îndoctrinat în prizonieratul sovietic și venit 

în țară cu divizia ,,Tudor Vladimirescu‖ ca să facă 

colectiv la Malul Surpat, în Bărăgan, unde înainte de 

colectivizarea comunistă toate satele erau foarte 

prăpădite. Bărăganul românesc fost „coșul cu pâine 

al Europei‖ scria ziarul german Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, încă până și prin anii ‗80, a 

așteptat colectivizarea sovietică adusă de Mitrea 

Cocor, ca să nu mai aibă ciulini, ci lanuri de grâu, 

etc., etc. Romanul a apărut concomitent cu Plenara 

CC (Comitetul Central al Partidului Comunist 

Român) din 3-5 Martie, 1949, care a hotărît 

colectivizarea agriculturii. Campania trebuia 

pregătită „teminic‖ ideologic și „marele‖ 

Sadoveanu, se vede că informat corect și la timp, s-a 

pus pe treabă. Romanul a fost distins cu Medalia de 

aur pentru pace în 1950, autorul a primt titlul de 

Erou al Muncii Socialiste, iar în 1960 Premiul 

internațional Lenin pentru întărirea păcii între 

popoare. Ca să auzim în 1999 că există spirite foarte 

„patriotice‖ care vor să-l spele pe Sadoveanu de 

păcatele comuniste, cum că ar fi fost „nevoit‖ să le 

facă, ceea ce este de asemenea o diversiune 

demagogă-neocomunistă fără seamăn. În vreme ce 

cultura românească își lăsa anii de viață și creație în 

„pensionul‖ comunist, un Blaga, Voiculescu, Radu 

Gyr, Papadima, Dimitrie Gusti, Nichifor Crainic și 

lista continuă compactând o carte, tovarășul 

Sadoveanu, scriitor de care regimul avea mare 

nevoie, se plimba nestingherit între București și 

Moscova, la ora la care nimeni nu se putea plimba 

nici măcar în „lagărul‖ socialist. Iarăși o să ni se 

arunce în spinare, că ne legăm de marile 

personalități... La urma urmei, din moment ce tot 

suntem o „personalitate‖ după epitetul mai vechi din 

presa moroșană, o putem face căci nu mai avem 

nimic de pierdut, doar că... Cine crede că facem o 

afirmație „răutăcioasă‖ gratuită să ia operele lui 

Sadoveanu și să se convingă singur. Recomandăm 

doar un volum, al 17-lea apărut în 1959 la Editura de 

Stat pentru Literatură și Artă cu notița: „Această 

ediție apare sub supravegherea autorului‖ cu o 

prefață de Mihai Gafița în care acesta spune: „Mihail 

Sadoveanu (prin lucrările din volum, n.n.) se situiază 

între deschizătorii de drum și în același timp printre 

cei mai de seamă reprezentanți ai realismului 

socialist în literatura română. Opera sa este 

caracterizată acum de spiritul partinic comunist.‖ 

Teresia BOLCHIȘ - TĂTARU   
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Ediția cuprinde 150 de pagini de laudă la adresa 

Uniunii Sovietice sub titlul Caleidoscop și Fantezii 

răsăritene scrise în 1944-1945 și apărute în 1946: 

romanul Mitrea Cocor (1949), Nada Florilor 

(1950), (colectivizarea în Deltă) și Clonț de Fier 

(1951). La „istorica‖ Conferință Națională a 

Scriitorilor din România, Iulie 1971, Titus Popovici 

a promis solemn partidului că va scrie „marele 

roman al colectivizării.‖ Păcat că nu l-a scris, am fi 

avut o imagine, fie ea chiar și falsă a vieții fericite a 

țăranului român colectivizat, unde volens-nolens tot 

ar fi străbătut ceva, ceva din veridicul acestei 

„fericite‖ vieți. Dar lasă că a venit „rivoluția‖ și ne-a 

adus toate libertățile, dar mai ales originalitățile 

negândite. Începem să citim drept literatură niște 

texte de îngheață apele vara și nu numai atât, dar 

autorii sunt catalogați de mari talente, promovați și 

traduși și propuși pentru toate premiile de pe lume! 

 

Aflăm din medii, că scriitorul român, Mircea 

Cărtărescu a fost premiat de Haus der Kulturen der 

Welt, din Germania, cu Premiul internațional pentru 

literatură 2012. Din revista Orizont Timișoara, mai, 

2012, aflăm că, Cărtărescu a scris o trilogie „O 

capodoperă numită‖ Orbitor care după Vladimir 

Tismăneanu este „cartea cea mare a literaturii 

românești a ultimelor decenii‖ (...) „un talent 

clocotitor lucru notat nu doar de un N. Manolescu, 

susținătorul său neclintit‖ „Romanul‖ Orbitor apărut 

la Humanitas, editura condusă de Gabriel Liiceanu, 

a fost tradus de către ICR (Institutul Cultural 

Româm) din banii contribuabilor, în nouă limbi: 

franceză, germană, maghiară, suedeză, ebraică, 

norvegiană, spaniolă, neerlandeză, engleză, de fapt, 

în franceză de trei ori (1999, 2002, 2009)inclusiv la 

Gallimard, 2002, căci și acolo dacă se plătește cu 

bani grei, se publică orice! În suedeză de trei ori, în 

germană de două ori. Ce avem de citit în Orbitor. 

,,Aripa dreaptă‖ romanul unui talent „clocotitor‖ la 

p. 241„ Îmi bag pu... în regina Angliei‖, tot la p. 

241, „Mă fu... în ea de Casa Albă?‖ la p. 242, „CIA, 

ce căcat e‖ la p. 84, „Îi plăcea să-și pună degetul pe 

fund și să-l miroase apoi, iar la p. 58, „Uite cum e cu 

țara: cică limbricul iese cu fi-su dintr-un cur plin de 

căcat, ca să-i arate cum e afară (...). Limbricu-ăla 

mic se gândește ce se gândește și dup-aia zice: „Păi, 

tăticule, dac-aici e atât de frumos, de ce trebuie să 

trăim noi în gaura aia păroasă?, în duhoarea aia de 

căcat, în bezna aia groaznică?‖ Da‘, taică-su-i zise 

răstit: „Fiule, să nu mai vorbești așa! Aiai-i Patria!‖  

Dar acestea nu sunt decât câteva „citate‖ de 

„literatură‖ ale unui autor care vrea să reprezinte 

poporul român! Dacă Sadoveanu s-a spetit cu un 

roman de propagandă a partidului comunist, 

eliminând fondul, scriitura lui rămâne totuși 

literatură, căci Sadoveanu n-a fost un scriitor de 

mâna a doua, dar ce este acest Cărtăescu? Nu cumva 

o rușine națională? Este aceasta cartea cea mare a 

literaturii românești a ultimelor decenii?!!? Da, 

probabil că este din moment ce a fost propusă pentru 

Nobel, pentru care am plătit en gros, dar... ce să-i 

faci? „N-a fost să fie!‖ A fost o Herta Müller, 

„amărâta aia!‖ care se pare că a făcut „ceva‖ 

literatură!...  Dar asta nu e destul, avem și poeți 

foarte literați, deasemenea clocotitor de talentați, 

unul din ei, Mihai Gălățanu, care are o poezie pe 

care zeii literaturii române contemporane, Nicolae 

Manolescu Apolzan și Alex Ștefănescu îi propun 

pentru manualele școlare. (!) Doar un citat, dintre 

cele mai „simple, mai nevinovate!...‖: „Câca-m-aș 

pe mine pe stradă, ce țâțe ai fă, Patrie/ O noapte cu 

tine, Patrie și apoi să mor!/ Între țâțele tale, fă, 

Patrie, fă Fefeleago, vreau să ejaculez/ Gâfâie și tu 

un pic, fă, Patrie, ca să mă exciți/ Dă-ți și tu 

Tricolorul jos de pe tine/ Să-ți ginim bulanele goale/ 

Ha-?‖ sau: „Îmi bag penisul meu lung și negru în 

gura ta, Românie!‖ Ne este jenă, dar trebuie să 

spunem. În original este cuvântul întreg unde noi am 

pus puncte de suspensie. Bunicile noastre, 

respectabile țărance, una săracă, cealaltă bogată, dar 

ambele „de neam‖ formate la școala confesională 

întemeiată de Gheorghe Șincai, ne spuneau: „nu 

grăiți îmbălăciuni, că nu-i slobod, se supără 

Dumnedzău și atunci nu-i bine!‖ Se pare însă, că 

pentru literații noștri de azi, „îmbălăciunile‖ bunicii 

reprezintă marea literatură! Ce să-i faci, am evoluat 

și... trebuie să ținem pasul, cu postmodernismul, cu 

demolarea lui Hristos, căci în fond ăsta este noul 

curent de mocirlă. Unicul nostru istoric drept, curat, 

adevărat și cinstit la ora actuală, Neagu Djuvara, 

spune: „Nu suntem respectați în străinătate, nu din 

cauza că n-am jucat un rol important în istorie, ci 

fiindcă mințim!‖ Iată, că nu mințim numai în Istorie 

ci și în Cultură în favoarea cui și din îndemnul cui? 

Acesta este poporul român, a tradiției de omenie 

creștin-românească care a susținut Neamul și ființa 

prin milenii nemaipomenit de potrivnice? Cine, care 

mafie plătește acești scriitori și susținători împotriva 

poporului care îi hrănește? La Conferința de Pace de 

la Paris, din 10 Februarie, 1947, Molotov, ministrul 

de externe sovietic a declarat: „...neamul românesc 

de origine latină de la gurile Dunării este o eroare a 

Istoriei și a sosit momentul geopolitic ca să fie 

îndreptat, iar acest neam de origine romană, o insulă 

latină într-o mare slavă, trebuie să dispară‖. În 2010, 

un părinte, un singur părinte din România a avut 

curajul să spună adevărul, nu numai dureros, ci și 

extrem de tragic al învățământului românesc 
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postdecembrist. Cărțulia scriitorului Cărtărescu, 

Mendebil de 138 de pagini, a fost dată ca lectură 

obligatorie pentru elevii de clsa a X-a. Citind-o,  

mi-am pierdut echilibrul. Dumnezeule, mare! Este 

posibil așa ceva? Dar asemenea lectură de educație 

în cruzime și barbarie n-a existat nici în comunismul 

cel atât de inuman și sângeros, ca și „jocurile‖ de-a 

chinui bestial animalele lipsite de apărare cu sânge 

rece a copiilor din gașca Cărtărescu, cu el în frunte. 

Cu tot ateismul și minciuna propagandei comuniste, 

asemenea lipsă de morală, de ținută umană în 

educarea „tinerei generații‘‘ n-a existat în 

comunism. Îmi pare rău, dar nu pot spune altfel. Azi 

toate indiciile, mai ales după 1989. duc la realitatea 

tragică că există undeva o mafie care are în 

ideologie distrugerea poporului român, pe orice cale 

și pe toate căile. Dar cum orice fenomen din natură 

sau societate își are pagina și contrapagina sa, oare 

în România actuală chiar nu există această 

contrapagină? Acțiunea și reacțiunea? Unde sunt 

scriitorii adevărați, să-și spună cuvântul căci doar nu 

vor fi fiind toți de teapa tandemului citat sau a 

idioțeniei postmoderniste? Sunt toți înregimentați? 

Unde sunt revistele? Sunt și ele toate înregimentate? 

Unde sunt educatorii, fie și numai câțiva, nu mai 

există creiere care să gândească, care să opună 

rezistență răului, care să fie în stare să formeze 

caractere drepte în România? Dar înaintea lor unde 

este Ministerul Învățământului? Toți acești 

funcționari împreună cu membrii guvernului susțin 

acest învățământ „debil‖ Mendebil care tolerează 

siluirea conștiințelor copiilor și-a tinerilor predați de 

părinți școlii, spre a-i forma oameni și nu bestii. Dar 

dacă se propagă în școală bestialitatea lui Cărtărescu 

spre satisfacerea unor porniri sălbatice la copii prin 

lecturi „literare‖ obligatorii de-a chinui animalele 

bestial și până la a chinui similar un coleg mai slab, 

un copil, sau un bătrân nu este nici măcar un pas ci 

doar un sfert de pas sau poate și mai puțin, atunci 

încotro se îndreaptă societatea românească, 

ROMÂNIA de azi? Unde sunt părinții, care nu au un 

cuvânt? Unde este Biserica, a cărei menire este 

tocmai protejarea moralei în familie, școală și 

societate? Unde este Patriarhul și Cardinalul 

Bisericii românilor? Cunosc ei și aprobă aceste texte 

și versuri pentru manualele școlare ale copiilor din 

școlile românești? Cu toată jena, am inserat aceste 

versuri spre a fi citite de cei în cauză și de toată 

lumea să se știe ce „scriitori‖ care ne reprezintă 

avem, sau poate că nu ne interesează!?! Care revistă 

se spurcă să publice asemenea murdării, sau poate că 

ar face-o, dar de teama să nu i se taie subvențiile, 

apleacă capul și cântă osanale! Această subcultură 

decadentă până la îngrozitor! O noncultură menită 

să ne șteargă de pe fața Europei, căci un popor fără 

Tradiție și fără Documente, fără Istorie și Oameni ai 

acestei Istorii „nu are dreptul la existență‖, spun 

dușmanii noștri și nu sunt puțini. Oare, punând toate 

cele zise, pe masă și cântărindu-le, nu avem voie să 

ne întrebăm unde este literatura română 

contemporană? Unde este marele roman al 

ROMÂNIEI de azi? Există? 

  

 

Augsburg, iunie, 2014 

 

 

 
Suparna Ghosh – Archived in the Moon (http://suparnaghosh.com/paintings/) 
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PE-ATUNCI 

 

pe-atunci purtau toţi sfinte nimb-pălării 

picotea în amiezi levănţică 

şi plozii şi zeii-mpărţeau jucării! 

... în vrajbă se-nchide azi Dama de Pică... 

 

valsul pe-atunci era muzică-n stele 

otăvi şi trifoi – căpătâi al Fecioarei: 

se putea – se putea făr' de rele 

în hatul luminii – la capătul boarei...! 

 

trădând colombine – vânând arlechinii 

joc aţi stricat – pângărirăţi trist viaţa 

rămânând cu-o nesfântă  - cu frântă paiaţa 

 

momind şi-asmuţind din vecie rechinii! 

... de ce vă tot ţineţi de torţile lunii 

de ce-nsângeraţi toţi nebunii?  

 

 

AM SĂ MĂ PLÂNG LA AMBASADĂ 

 

am să mă duc la ambasada 

pustiei – şi am să mă  

plâng de zi şi de 

noapte – de 

elucubrantele retorici   

lunare - de 

privighetori şi de 

şoapte 

 

am să mă plâng – mai  

ales – de o prea viforoasă 

chitară – care pe valurile ei  

umflate-nfocate – mă urcă – în 

fiece vară – până în piscul zănaticei 

zburatissimei cruci – şi 

înapoi tot mă scapă-n  

ocară – în viaţa  

tuberculilor – iară şi 

iar 

 

*** 

 

 

FRAGMENT DE DES-CÂNTEC 

 

... prin păduri – inorog 

călăuz - sfânt milog 

analog 

 

galaxii - epopei: 

se ţes zmei 

descântaţi între ei 

 

rase - lari - urşi stelari 

se prăsesc  

şi-s mai rari 

 

idei vii - entelehii 

boreal  

cinci beţii 

 

teandrii... 

 

astrolog - inorog 

ars de viu 

în bârlog 

 

*** 

 

 

Adrian BOTEZ 
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MESERIE 

 

să tragi de somn - până când se 

rupe: o meserie pe care 

am învăţat-o - măcinând între  

ele - pietrele de moară ale 

amintirii 

 

e o meserie pe care nimeni n-o caută - dar  

pe care eu am descoperit-o - printre 

înjurăturile sorţii 

 

conştiincios şi 

bolnăvicios de 

treaz 

 

*** 

 

ORICUM 

 

orice ai face şi oricum ai 

combina săracele podoabe-ale  

lumii - viaţa trece - cu 

insaţiabilă grabă - trece 

precum perechile de înfometaţi  

dansatori ai unui 

bal - spre ademenirile  

sufrageriei 

 

nu intra în panică: oricum ai 

gândit - oricum ai 

croit melancolica stofă - e tot 

bine - foarte bine - oricum - pentru că 

nu te-ai oprit - şi trecând de 

mohorâtele străji de prin 

colţuri - te-ai îmbrăcat - fie şi pentru o 

trecătoare seară - în 

veşminte de rege 

 

nu există om (de ştie el asta ori 

ba - e cu totul altă poveste!) fără de 

clipa în care trâmbiţele sună 

încoronarea: apoi  

toate se retrag - stoluri cuminţi - la 

locul lor - iarăşi adânc vegheate de 

mohorâtele străji de prin  

colţuri 

 

 

ÎNDRĂGOSTIT DE DRAGOSTE: Ioan VASIU, TÂRZIU ÎN CUVINTE
3
 

 

Fără pretenţii de profunzimi poetice abisale (deşi există, în volumul spre cercetare, cel puţin un distih 

iconico-hieratic, de excepţie: „să ştii că-ntr-un târziu o să te rog/ îngenuncheat precum un inorog‖ - cf. Să 

ştii..., p. 30), IOAN VASIU se înscrie, fără niciun dubiu, prin poezia sa, în zona eroticului teluric-apoteotic 

(cu năzuiri, rareori împlinite, de transcendere spre celest). Poezia izbutită a lui IOAN VASIU este cea cu 

rimă şi cu metru clasic – rareori, şi doar în al doilea micro-ciclu al volumului, întâlnim valori (relevante şi 

revelatorii), în cea cu vers liber şi alb. 

Volumul este construit tripartit şi asimetric (precum asimetrici sunt şi coeficienţii axiologici ai 

poemelor celor trei părţi): 

1-„Dulce şi amar‖ (conţinând 48 de poeme, cu valori estetice fluctuante, dar atingând cele mai multe 

„vârfuri de sarcină‖, din volum); 

2-„Iubind în şoaptă‖ (conţinând 44 de poeme scurte, amintind, vag şi în linii foarte generale, de 

principiile străvechii poeziei tanka
4
: „izbânda/ nu e o batistă/ cu care să-ţi legi/ la ochi/ duşmanul‖, dar 

nelipsind şi „adierile‖ de haiku
5
: ,,e iarnă, iubito,/ amintirile/ îmi troienesc/ drumul spre ziuă‖); 

                                                             
3
Ioan Vasiu, Târziu în cuvinte, Editura Eurostampa, Timişoara, 2014. 

4
 -Tanka este o poezie cu formă fixă din literatura japoneză, care constă din cinci unități cu o formă a silabelor în fiecare vers de 

tip 5-7-5 / 7-7. 

Partea care conține 5-7-5 se numește kami-no-ku („fraza superioară‖) și 7-7 shimo-no-ku („fraza inferioară‖). Tanka e o formă de 

poezie mai veche decât haiku. În vremurile mai vechi era numită hanka („poem răsturnat‖), pentru că era de fapt o adiționare plus 

concluzie la o chōka. 

 
5
 -Haiku este un gen de poezie cu formă fixă, tradiţional japoneză, (limba japoneză fiind o limbă silabică), alcătuită din 17 silabe 

repartizate pe 3 "versuri" formate din 5, 7, 5 silabe. Haiku-urile trebuie să conțină cel puțin o imagine sau un cuvânt care să 

exprime anotimpul (kigo) în care acesta a fost scris. Primul Simpozion internațional contemporan de haiku s-a organizat la 

Tokyio, pe 11 iulie 1999, sub patronajul Asociației de Haiku Modern, una din cele trei organizații importante din Japonia. La 

încheiere a fost dat publicității "Manifestul Haiku din Tokio - 1999", în șapte puncte, cu scopul de a reorganiza regulile 

tradiționale ale Haiku-ului , pentru ca acesta să se poată adapta la cultura fiecărui popor. Iată câteva dintre acestea: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Poezie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Literatura_japonez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Haiku
http://ro.wikipedia.org/wiki/Poezie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_japonez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kigo&action=edit&redlink=1
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3-„Târziu în cuvinte‖ (conţinând 7 poeme, dintre care, valoric, doar primul, Dragoste, poate fi luat în 

serios... ba chiar depăşind o medie valorică a primelor două micro-cicluri ale volumului). 

Pe alocuri, poemele lui IOAN VASIU comunică un amurg fiinţial, prin care s-ar confirma, doar 

foarte vag şi relativ, stereotipul uman/romantic, al eternităţii/eternizării Iubirii/Eros, prin Artă: „când voi 

muri va ninge cu petale/ de trandafiri peste iubirea mea/ şi va ploua cu lacrimile tale/ peste ţărâna umedă şi 

grea// (...)când voi muri va bate-n catedrală/ un clopot trist când vântu-abia adie/ şi va rămâne casa 

noastră goală/ ca un poem de dragoste târzie‖ – cf. Dragoste, p. 94. Mai curând, „casa noastră goală‖ 

devine, simetric, sintagma-semnificat (concept), pentru „poem de dragoste târzie‖ – deci, până şi Arta Ideală 

ar avea de suferit, prin „întârzierea în moarte‖ a Poetului. De aceea, putem concluziona şi asupra 

semnificaţiei transmise de titlul volumului: „Târziu în cuvinte‖ marchează şi transmite o stare de 

ostenită/epuizată amurgire, nu doar a fiinţei umane-Poet, ci marchează/transmite şi o stare de istovire şi 

declin al luminii aureolânde a Logos-ului, al şansei/potenţialului seducţiei taumaturgice, din cuvintele sale. 

Arta nu salvează/nu poate salva, din om, decât ceea ce a apucat el a fi/a exista – şi a transmis în „codul 

poetic‖ („o să mă pocăiesc aşa să ştii/ ascuns într-un volum de poezii‖, cf. Mă pocăiesc, p. 42). Arta nu 

eternizează, neapărat, Ideea/Arheul, ci retrovizează/retrospectează, secvenţial (dacă are ce şi dacă există 

forţă expresivă suficientă, în stih!), însăşi viaţa. 

Deşi, parcă pentru a se contrazice, Poetul IOAN VASIU insistă, în două poeme de început ale 

primului microciclu, asupra inversării temporale, imediate, sub fascinaţia iubirii: „iubirea mea e-o calmă 

libelulă/ ce-alunecă pe-un râu vijelios/ spre o cascadă veşnic nesătulă/ ce curge invers nu de sus în jos‖, cf. 

Iubirea mea, p. 13 – precum şi: „când plângi şi râzi cu faţa spre apus/ eşti ca o apă care curge-n sus‖, cf. 

Câmpie cu cercei de maci, p. 15. Sunt semne, şi aici, mai curând, ale eternizării fiinţiale nu prin Artă, 

neapărat – ci, în primul rând, prin Erosul-ca-Trăire-Efectivă/Nemediată. Există, însă, la IOAN VASIU, şi 

poeme ale Medierii Erosului prin Logos: „ca o dovadă că încă exist/ câte-un poem din când în când îţi 

scriu‖, cf. Spre iarnă, p. 21.  

Dincolo de tentative hieratizante, de echivalare a Iubirii cu Starea-de-Rugăciune (unele chiar 

izbutite: „visez mereu, adeseori visez/ că te recit în şoaptă ca pe-un crez‖ – cf. Visez, p. 9 – sau: „e-atâta 

bucurie în fiecare vers/ şi-atâta bucurie în fiece cuvânt/ rămâne amintirea un curcubeu neşters/ când 

răsăritul râde în ochii tăi răsfrânt‖ – cf. E-atâta frumuseţe, p. 11 ) – există teluricul, frust şi intens vitalist: 

„iubiri rostogolite pe răzor/ iubiri care alină şi ne dor‖ – cf. Iubiri, p. 33. 

De aici, şi setea existenţială, exasperat-dioniysiacă, a lui IOAN VASIU, pusă sub semnul 

Sânului/Originaritate Maternal-Fiinţială, dar şi a Macului Hipnotico-Oniric:  

1-„când tandră şi timidă te dezbraci/ eşti o câmpie cu cercei de maci‖, cf. Câmpie cu cercei de maci, 

p. 15 – dar, mai ales, finalul poemului Lasă-mi, p. 29, cu inviazia oniric-hipnotică a macilor: „lasă-mi iubita 

mea un dor nebun/ să-mi ţină de urât o zi întreagă/ şi-un fluture pe-o creangă de alun/ păzind holda de maci 

atât de dragă‖. Fluturele, ca simbol al evanescenţei spiritual-celeste, se află în raport de complementaritate 

cu Libelula, simbol al eleganţei, graţiei şi mobilităţii subtil-surprinzătoare: „iubirea mea e-o calmă libelulă/ 

ce-alunecă pe-un râu vijelios‖ (cf. Iubirea mea, p. 13), ajungând să facă joncţiunea funcţional-poetică şi 

cosmică, în liminaritate, cu Pasărea Măiastră („un murmur de chitară să îmi laşi/ să umplu golul în 

fereastră/ când de la orăştie pân' la Iaşi/ se pierde-n zbor o pasăre măiastră‖, cf. Lasă-mi, p. 29 – „golul 

din fereastră‖ este însăşi Imaginea Mistic-Arheică a Iubitei-ca-Iubire!), cu Cântecul Demiurgic-Curcubeu, 

dar şi cu potenţe imprecaţionale, sugerând Schimbarea/ re-crearea de lumi/ Transcenderea („iubirea mea e-

un cântec care cade/ ca un blestem/ e-un curcubeu ce râde cu ocheade/ prin universul tău nemărginit‖, cf. 

Iubirea mea, p. 13) şi cu Floarea-Hieraticul şi Hristicul Trandafir Resurecţional, şi, inclusiv, cu Fulgerul 

Jupiterian/Revelator al Frumuseţii, ca Stare de Graţie: „visez în floarea unui trandafir/ prin ochii tăi îmi 

place să respir‖ – cf. Visez, p. 9 – dar şi: „când mă săruţi cu păru-ţi despletit/ eşti ca un fulger care m-ar 

trăsni‖, cf. Câmpie cu cercei de maci, p. 15; astfel, se ajunge chiar la simbolul mistic-solar/YANG al 

                                                                                                                                                                                                                            
-Cuvintele sezonale pot fi înlocuite cu ,,cuvinte-cheie", cu caracter universal: mare, copaci, viitor, foc, apă, fără legătură cu 

anotimpurile; 

-Criteriul esențial pentru haiku va fi ,,originalitatea"; 

-Se vor folosi ritmul și sunetele carcteristice fiecărei limbi, pentru a scrie un haiku, care va putea avea o structură de 3 sau 4 

versuri, de câte 4, 6 sau 8 silabe; 

-O importanță deosebită le vor avea ,,cuvintele penetrante"; 

-Va fi necesar să se facă mai multe traduceri. 
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Cocorului Alchimic şi Hermetic, al Cocorului Exorcizator, simbol al cunoaşterii-recunoaşterii de sine, al 

vizionarismului vaticinar şi al spiritualizării/transgresării
6
: „îmi place să privesc prin ochiul tău/ cum 

cârduri de cocori se pierd spre sud‖ (n.n.: sudul solarităţii apollinico-dionysiace), cf. Îmi place, p. 19; 

2-„să ştii că într-un vers vreau să m-ascund/cum mă ascund sub sânul tău rotund‖ (de fapt, 

combinaţie a emisferei vizibil-emergente a Sânului-Ispită Demiurgică/Divină cu emisfera imers-mistică, 

reversibilă, a Muntelui Cosmic/Meru şi a Izvorului Cosmic al Vitalităţii, tip Amaltheia - conducând la 

refacerea Sferei Androginic-Paradisiace, platoniciene!) -  cf. Să ştii..., p. 30. Iubita lui IOAN VASIU, prin 

Sfera Sânilor, este o Patrie a Umanităţii şi a Poeticităţii Demiurgice, prin simbolistica Strugurilor
7
: „Când 

sânii tăi  miros a struguri copţi/ îţi sunt acelaşi credincios soldat‖, cf. Credincios soldat, p. 61 (oarecum 

similar funcţional, la pagina 63, Îmi place: „îmi place să-ţi  fiu câine credincios/ îmi place să m-ascund sub 

sânii tăi‖). 

Alteori, există sugestia (noi am zice: falsa/falsificata impresie) a păcatului/ispitei, prin Sânul 

Sinecdocal: „ca un copil rămas neînţărcat/ mă uit la sfârcul tău ca la păcat‖, cf. Păcat, p. 55. 

Din păcate (dacă tot veni vorba de... ,,păcat‖!), jocul imaginilor (dacă nu  e bine strunit!) - precum şi 

frenezia trăirilor nemediate corect, prin/de către Logos, derapează, facil (la IOAN VASIU, din fericire,  

rareori...), din zona arheică, fie spre zona vulgarului penibil, pur şi simplu (nici măcar „aerisit‖, liber şi 

barbar, de tip mironparaschivesc!): „mă pocăiesc sub părul tău şaten/ cu mâna furişată-n sutien‖, cf. Mă 

pocăiesc, p. 42, sau grosier, de-a dreptul: „iar gându-mi ticălos îşi face drum/ spre sânii tăi rotunzi şi goi, 

cucoană‖, cf. La fel de păcătos, p. 49. Până şi „furoul‖ ar putea să devină arheic, în definitiv - dar numai şi 

numai dacă se află, pe undeva, semne ale transcenderii semnificaţiei  borborotice/„platitudinii placide‖, cea 

golită de orice vigoare de zbor, spre Sferele Logos-ului Înalt-Demiurgic... – ... dar, din nefericire, aici, nu se 

află, nicăieri, astfel de semne, ci doar un aer de frondă sterilă: „maria/ ca un vânt/ strecurat/ prin perdele/ îşi 

etalează furoul/ peste visele mele‖, cf. Maria, p. 57.  

Cu totul altfel „se vede‖/ transpare Poetul-Alchimist, în progresia mistică, savant elaborată, de la 

elementul „căldură‖ incipent-catalizatoare a Logos-ului,  la paradisiaca expresie a desăvârşirii procesului 

iniţiatic, întru Eros, „Lumină-întru-Logos‖ - din poemul Căldura ultimului vers, p. 71: „Creionu-i obosit de-

atâta şters/ Scriu la căldura ultimului ers// [...] Iubirea e un dans fără revers/ Scriu la lumina ultimului 

vers‖. 

...Eros-ul  lui IOAN VASIU este, uneori, în mod explicit, şansa soteriologică a Omului-Poet, şansa 

unui „exil‖ („de bunăvoie‖!), dinspre lumea aceasta profană şi degenerată (chiar la nivel de „Sân Sacru‖, 

ajuns...‖Uger Bestial‖!), lume detestabilă, alunecând, accelerat, spre/întru borboros-ul Anti-Logos („detest 

iubirile din interes/ […]detest eroul care stă ascuns/ de test/ detest politicienii care sug/ la două ugere ce 

sunt de muls‖ – cf. nu foarte inspiratul poem Dispreţ, p. 25) – înspre O LUME REVELAT-

TRANSCENSĂ/TRANSFIGURATĂ/RESURECŢIONALĂ, întru Vis-Visare (deci, întru Suprema şi 

Progresiva Cunoaştere Iniţiatică/Esoterică, la modul eminescian!): „în dragoste sunt ca un exilat/ aş evada 

dar tot mai mult îmi place/ mă simt precum un înger botezat/ de Dumnezeul patimii sărace// în dragoste m-

ascund ca un copil/ sub poala mamei care-l protejează/ [...] în dragoste sunt ca un exilat/ ce-ar vrea să 

plece dar şi să rămână/ iar dacă plec mă-ntorc neapărat/ cu visul tău ţinându-mă de mână‖, cf. Exilat de 

bunăvoie, p. 26. 

...Acest Poet-Preot Paradoxal-Tannhäuser-ian al Venerei Silvatice („pădurene‖ şi „sălbatic-păgâne‖, 

totdeodată!), IOAN VASIU, slujeşte, cu smerit-răzvrătită credinţă, atât la Altarul Iubitei, cât şi întru Efigia 

Mistică IUBIRE. Ca Poet, este foarte agreabil (deşi ameliorabil...chiar şi la nivel lexico-semantic!), cu 

soluţii de versificare uneori ingenioase (dar şi cu deficite metrico-ritmice, deseori!). Ca Preot al lui Venus, 

însă, este, în intenţie şi înflăcărare - desăvârşit! 

Cartea sa (aparent un „Amurg al Zeilor Minori”/Ragnarökr ... ,,Minorus‖!) este un adevărat breviar 

ovidian al Iubirii, ca Stare-de-Trăire-Vitalistă, dar şi ca Şansă-Profund-Soteriologică, prin conjuncţia 

astrologică dintre Venera/Venus şi Jupiter-Demiurgul. Deşi IOAN VASIU  are (şi vrea să aibă!) mult din 

lejeritatea ingenioasă a lui George Topârceanu, de multe ori se autodepăşeşte, în mod salutar - şi, atunci, 

„printre fulgere şi zboruri temerare‖, asistăm la un spectacol, de bună calitate (cvasi-wagneriano-

tannhäuser-ian!), al unei improvizate ...Venere întru Titanomahie! O „Venus Impromptu‖...‖ – „vasiuiană‖! 

                                                             
6
-„Cocorul este la originea cuvântului DUMNEZEU, a cunoaşterii pe care omul o are despre Dumnezeu. (...) În anumite religii 

germanice, Cocorul avea un rol religios: era consacrat, viu sau în efigie, zeului care împlinea funcţii analoge cu cele ale lui 

Hermes‖ – cf. Alain Gheerbrant/Jea Chevalier, Dicţionar de simboluri, Ed. Artemis, Buc., 1994, vol. I, p. 343. 
7
 În Vechiul Testament, STRUGURII sunt simbol al Morţii şi al Nemuririi, concomitent! 
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POIROT – UN PERSONAJ FASCINANT 
 

 

 

E un tip bizar cu o mustăcioară ferchezuită în formă de cârlig. 

„Măsoară cinci picioare şi patru ţoli, dar se plimbă cu demnitate. Are 

capul în formă de ou şi haine de o curăţenie incredibilă‖. Pântecul îi e 

rotofei, părul vopsit negru şi cu un început de chelie, poartă costume 

croite impecabil, deobicei de culoare gri, mănuşi de piele asortate, 

pantofi de lac şi pălărie borsalino. Când merge, face paşi mici şi 

caraghioşi. Dă dovadă de isteţime şi când îi vin idei, ochii îi strălucesc. 

E un maniac al ordinei, lucrează metodic şi cam păcătuieşte prin 

vanitate. Posedă un ceas de buzunar mare şi demodat care-i asigură 

puctualitatea. Când vrea să descopere ceva, se foloseşte de „celulele 

cenuşii‖!  

Aţi ghicit despre cine e vorba? Despre detectivul belgian, 

Hercule Poirot, din romanele Agathei Christie. Ce combinaţie amuzantă de nume, Hercule, viteazul 

mitologic care a reuşit prin forţa sa fizică să execute cele zece munci, asociat cu ―Poirot‖ care înseamnă pe 

franţuzeşte ―praz‖!  

Personajul este interpretat magistral de actorul David Suchet. Acesta a jucat cândva rolul unui 

terorist arab şi atunci a circulat zvonul că ar fi de origine islamică. Nici pomeneală! Din contra, având în 

vedere că s-a născut la Londra... şi, aici vine marea surpriză: tatăl său, ginecologul Jack Suchet, născut în 

Africa de sud, se trage dintr-o familie de evrei lituanieni. Bunicul patern, Isidor, şi-a schimbat numele din 

Suchedowitz (de fapt ―şohet‖- măcelar ritual) în Suchet. Iar bunicul matern, James Jarché, era un emigrant 

rus, fotograf la Sudiourile Tour Eiffel, căsătorit cu Amélie Solomon, deasemenea născută în Rusia. 

 Actorul a studiat la London Academy of Music and Dramatic Arts, a jucat în zeci de filme pe marele 

şi micul ecran, a primit Ordinul Imperiului Britanic în rang de comandor pentru serviciile aduse artei 

dramatice şi a fost nominalizat pentru premiul BAFTA. 

Înainte de a-l interpreta pe Hercule Poirot, David Suchet a citit toate cărţile Agathei Christie ca să 

poată semăna aidoma personajului. Ştia până şi detaliul că detectivul obişnuieşte să-şi pună trei linguriţe de 

zahăr în cafea şi două în ceai! Actorul nu vorbeşte franţuzeşte, dar în replicile sale foloseşte cu succes 

exclamaţii şi câteva fraze în limba lui Molière pentru a da veridicitate personajului. 

 De ce a ales Agatha Christie naţionalitatea belgiană pentru eroul său? Scriitoarea s-a născut şi a 

crescut în Devon, o staţiune balneară unde s-au refugiat mulţi belgieni în timpul primului război mondial. 

Germania cotropise Belgia ceea ce explică faptul că talentatul detectiv, negăsind de lucru în ţara lui, se 

ocupă de criminalii din Londra! Simpatia faţă de belgieni era un act patriotic, căci invazia Belgiei a fost 

Casus belli pentru care Anglia a intrat în al doilea război mondial.  

Serialul ―Poirot‖ are 65 de episoade şi a fost prezentat la televiziune între anii 1989-2013, unele 

episoade având şaizeci de minute, altele întinzându-se pe lungimea unui lung metraj. Niciunul film nu se 
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aseamănă cu celălalt şi, oricât ar încerca spectatorul să descopere cine este criminalul, nu va reuşi!  

În paginile autobiografiei sale, Agatha Christie recunoaşte că iniţial s-a inspirat din celebrul personaj 

Sherlock Holmes, creat de Arthur Conan Doyle. 

Născut în Belgia, Hercule Poirot e pensionar al poliţiei belgiene unde a ocupat funcţia de şef al 

Siguranţei. În timpul Primului Război Mondial, ţara lui fiind ocupată de nemţi şi el rănit la un picior, este 

evacuat împreună cu alţi refugiaţi în orăşelul englez Styles, unde şi rezolvă primul său caz. Apoi se 

instalează la Londra şi devine detectiv particulat. Deşi nu se aminteşte nimic despre plata onorariului său, 

după ce-şi câştigă notorietatea, el lucrează pentru clienţi bogaţi, militari, sau chiar pentru guvernul britanic 

şi-şi poate permite să locuiască în apartamente luxoase şi să călătorească. 

În anchetele sale, Poirot se confruntă cu adversari de temut care având tendinţa de a-l subestima, se 

trădează prin comportament sau vorbe aruncate la întâmplare. Poirot observă mici detalii care scapă tuturor, 

le aranjează într-un puzzle şi le adaugă mărturii obţinute prin inteligenţă şi dibăcie. Divulgarea adevărului şi 

a numelui vinovatului are loc în scena finală, când Poirot adună într-un superb salon art deco pe toţi 

protagoniştii istoriei, detailează etapele anchetei, prezintă diferite ipoteze desemnând pentru fiecare caz un 

posibil ucigaş, apoi dă soluţia. Singura viabilă! Şi toate supoziţiile telespectatorului se dovedesc greşite... 

Rămânem invariabil surprinşi de abilitatea cu care am fost manipulaţi de celebra Agatha Christie, autoarea 

cea mai citită după Biblie şi William Shakespeare, cea care a scris zeci de romane şi sute de nuvele, după 

care s-au făcut 7,135 de traduceri şi, conform Cărţii Guiness a Recordurilor, a vândut circa patru miliarde de 

volume! 

Celebrul detectiv se sinucide, sau se lasă omorât, în romanul ―Hercule Poirot părăseşte scena‖ după 

ce-l ucide pe criminal cu un glonte între ochi. Notabil pentru un personaj de ficţiune, moartea lui Hercule 

Poirot a fost consemnată într-un necrolog din coloanele ziarului ―New York Times.‖ 

 

Bucureşti, 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
(la cartea Liliacul înflorit la poarta înserării) 

 

Viaţa, ca şi ziua, aflându-se într-o continuă 

scurgere are nu numai răsărit şi amiază, are şi 

înserare şi la poarta ei ajungem toţi, fiindcă ne 

aşteaptă cu răbdare torcând alene firul timpului. 

Fiecare ne dorim să ajungem aici cât mai târziu şi cu 

bucuria faptelor împlinite pe cât ne îngăduie 

omenescul dat. Odată ajunşi, am dori să ne 

întâmpine parfumul liliacului înflorit, sau, de ce nu, 

să fim noi înşine liliacul înflorit a doua oară, cu 

împliniri încă dătătoare de încredere în viaţă. M-am 

apropiat de poarta înserării purtând puterea anilor pe 

umeri şi acum trebuie să mă grăbesc să dau cât mai 

mult din ce pot da, fiindcă simt tot mai acut cum 

timpul îmi cere vamă când mă las amăgită de 

lentoarea scurgerii clipelor. Din umbra porţii 

înserării, întorc privirile spre semenii mei rămaşi în 

urmă şi îi învălui cu acelaşi zâmbet pe care 

optimismul mi l-a aşezat pe faţă. 

 Simţind că mă apropii de această poartă, am 

fost atrasă mai mult de fiorul infinitului aflat dincolo 

de graniţa pământescului vieţii noastre şi  în acest 

volum am dat glas misterului existenţial în câteva 

scrieri pe care le-am adunat în capitolul: ,,Întâmplări 

izvorâte din tainiţele vieţii‘‘. Nu e uşor să te apropii 

de acest mister tulburător şi să încerci să desluşeşti 

ceva din zona incertă dintre a fi şi a nu fi posibil. 

Deşi misterul acesta te atrage la orice vârstă, el 

întotdeauna îţi dă fiori reci prin inimă şi-ţi încreţeşte 

fruntea. Problemele de acest gen, oricât ar fi de 

învăluite în mister, tot m-au atras şi m-au îndemnat 

să mă încumet şi să scriu despre ele, deoarece pe 

unele  le-am trăit aievea, iar altele au fost semnalate 

prin mărturisiri indubitabile făcute de martori în al 

căror cuvânt te poţi încrede, aşa cum am relatat în 

Ce e dincolo de graniţa vieţii?. Dar mai presus de 

toate a fost gândul că aceste mari taine ale vieţii, 

deşi unele se desfăşoară în spaţiul fără hotar, 

totuşi   sunt probleme fundamentale ale 

omenirii care frământă, fără excepţie, pe fiecare din 

noi.  

Trecerea într-o altă zonă de existenţă cu 

energii necunoscute a constituit de-a lungul 

veacurilor o neîntreruptă preocupare. Oamenii nu şi-

ar bate capul degeaba dacă n-ar apărea şi unele 

semne ale certiudinii în noianul de situaţii care 

depăşesc pragul graniţei firescului omenesc şi al 

capacităţii de înţelegere a fiinţei umane. De felul lui, 

omul este un scormonitor al ineditului întrebărilor şi 

nu se opreşte nici atunci când se împiedică de 

bornele pe care destinul i le scoate în cale. Cum să te 

opreşti, când toată viaţa omului stă sub semnul 

mirării eterne? Aceste probleme, ca şi toate celelalte 

ale lumii în care vieţuim, oricum trec prin filtrul 

simţirii noastre, căci nu încetăm  strădania de a le 

reaşeza  pe făgaşul înţelegerii noastre. Şi aceste 

teme, ca şi toate celelalte care s-au adunat în cărţile 

mele, au prins viaţă doar din combustia eforturilor 

de a  desluşi faptele care  marchează existenţa 

fiecărui om. 

Şi pentru că  sunt atâtea alte idei care nu 

formează riduri pe frunte, iar fiorii inimii sunt calzi 

şi luminoşi, în capitolul ,,Rânduri izvorâte din 

adâncul inimii‘‘sunt şi încercări de a surprinde 

tainice pulsaţii  ale sufletului la întâlnirea cu 

plaiurile natale, cu satul - matca fiinţială - despre 

care am scris uneori folosind cuvinte vechi, 

evocatoare, dar cu iubire nouă, mereu 

reîmprospătată printr-o neîntreruptă legătură de 

suflet. M-am apropiat  cu dragoste şi respect de 

oameni şi de faptele lor, mai ales de chipurile 

luminoase şi de faptele ziditoare şi cărora  

le-am alcătuit o mini galerie  de portrete. Nu lipseşte 
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nici umorul sau satira în faţa unor aspecte 

reprobabile ca în schiţa umoristică Descurcăreţii - 

oameni de nădejde, dar şi răbufniri ale neliniştii că 

poporul nostru,  în ultima perioadă, dă semne că nu-

şi mai găseşte identitatea, iar lumea parcă se 

prăbuşeste sub presiunea vremurilor noi. În acest 

capitol sunt prezente şi alte scrieri pe teme şi motive 

diferite. Asemenea celorlalte cărți şi acest volum 

este alcătuit dintr-un adevărat evantai tematic ce 

îmbracă nenumărate sectoare ale vieţii, care au 

traversat traseul existenţei mele, provocări, 

îndemnuri izvorâte din nevoia de cunoaştere, de 

împlinire, de înţelegere, de explicare a substanţei 

vieţii. Am preferat ca scrierile mele, în bună măsură, 

să fie clădite pe un suport autobiografic căruia să îi 

adaug noi valenţe pentru a satisface atât nevoia de 

autenticitate, cât şi posibilitatea ca fiecare cititor să 

se poată regăsi şi să poată fi  stimulat să participe 

după fiinţa sa. 

Capitolul ,,Cuvântul frumos rostit‘‘ cuprinde 

impresii lăsate de lecturile câtorva  scriitori 

contemporani iar unora le-am făcut şi un scurt 

portret. Cine iubeşte literatura, desigur că îi iubeşte 

şi pe creatorii ei. Scriitorii sunt flăcări vii care ard 

pentru semenii lor şi cu flacăra de sine ei pot face 

lumină pământului. 

Alt capitol  a fost intitulat ,,Frumoasele 

vacanţe‘‘. Voiajul, foarte drag vieţii mele, l-am făcut 

întotdeauna cu gândul ispitirii frumuseţilor şi 

creaţiilor rotundului pământ, voiaj care reînnoieşte 

individul, îl revitalizează, îi lărgeşte orizontul şi 

înţelegerea frumuseţii şi a diversităţii umane. M-am 

străduit ca toate aceste păreri să le 

transmit  cititorilor şi în acelaşi timp să îi iau cu 

mine, să ne plimbăm imaginar prin Las Vegas cu 

minunăţiile lui, apoi să ne plimbăm prin Londra cu 

tradiţiile scufundate în timp care pun în lumină 

respectul de sine. Apoi,  pe străzile Vienei să călcăm 

pe urmele paşilor moţilor noştri care mergeau cu 

jalba la Împăratu‘, sau pe urmele paşilor ,,Sfântului 

preacurat al ghersului românesc‘‘ cum îl numea 

Tudor Arghezi pe marele nostru poet, Mihai 

Eminescu. Şi în final, am vrut să ne lăsăm legănaţi 

de valsurile vieneze de la  concertul de Anul Nou în 

,,sala de aur‘‘ cunoscută în întreaga lume prin 

transmisiile televiziunii de la începutul fiecărui an. 

Mi s-a părut interesant sistemul complex de selecţie 

a norocoşilor care pot obţine biletele de intrare la 

acest celebru concert şi l-am descris ca o pagină a 

spectelor mai deosebite. 

Am mai adaugăt şi un capitol ,,Comentarii 

critice‘‘ semnate de câteva personalităţi ale 

literaturii noastre care s-au aplecat asupra scrierilor 

mele. Nu din orgoliu am  aşezat în carte 

aceste  păreri ale confraţilor mei, ci din dorinţa de a 

oferi cititorilor câteva coordonate care să le 

înlesnească pătrunderea mai în adâncul înţelesului 

acestor scrieri, să observe mai multe detalii despre 

laboratorul acestei arte a alchimiei cuvântului şi 

astfel să le uşureze comunicarea sufletească cu 

autorul. 

Asemenea unui liliac înflorit a doua oară la 

poarta înserării, în acest volum întâmpin cititorii cu 

ramurile încărcate  de parfum şi frumuseţi păstrate în 

suflet pentru ei şi împreună, într-o comuniune de 

trăiri alese, să răsfoim paginile acestei cărţi. 
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Când Paradisul plânge 

 

Eu sunt Eva, tu Adam, 

Dumnezeu ne-a făcut din țărână, 

dar când a vrut să ne dea suflare vie 

Și-a adus aminte cât de singur e 

și a oftat, 

umplându-ne inimile cu lacrimi. 

 

Copacul științei binelui și răului 

a murit 

fiindcă nimeni nu s-a mai îngrijit de el –  

i-au căzut frunzele, 

i s-au uscat ramurile, 

iar fructele îi sunt acum amare. 

 

Nu mai avem ce face aici, în Paradis, 

de aceea ne-am hotărât să mergem în lume –  

amândoi, singuri, 

eu pe lângă tine, 

tu pe lângă mine, 

dar niciodată atât de fericiți 

cum eram 

înainte de a fi smulși 

din caldul trup al țărânei. 

 

 

***** 

Cu fiecare zi care trecea 

credeam că mă apropii de tine... 

Dar n-am știut  

că tu mă vedeai ca de departe, 

ca din ce în ce mai departe, 

până acum, când, 

deși mă privești, 

nici nu mai știi că eu totuși exist. 

 

 

*****  

Luând Timpul în pumni, l-am frământat 

încercând să-i dau forma clipei în care te-am întâlnit. 

Voiam să o transform într-un prezent etern, 

într-o uimire și bucurie fără de sfârșit. 

 

Cu lacrimi și speranțe am muncit, 

fără odihnă și fără anotimpuri, până la final, 

până când marea și-a trimis la țărm 

cel din urmă și cel mai albastru val. 

 

Când am privit ce-a ieșit, 

am strâns pumnii la tâmple și am țipat: 

mâinile ele dăduseră Timpului 

forma amurgului când ai plecat. 

 

 

Spovedanie 

 

Am fost si eu acolo, 

Iertându-l pe Baraba, 

Pe când pe Tine, Doamne, 

Te judecam degeaba. 

 

Și Te-am împuns în coastă, 

Ți-am dat oțet și fiere, 

Când Tu-mi dădeai pocalul 

Cu vin, isop și miere. 

 

Și am țipat la tine 

Și groaznic Te-am certat, 

Dar Tu, zâmbind în lacrimi, 

M-ai binecuvântat. 

 

Și Ți-am păzit mormântul 

Să nu furi nemurirea 

Și-apoi să vii la mine 

Să-mi tulburi iar orbirea. 

 

Când zorile veniră 

În cea de-a treia zi 

Al Tău chip de lumină 

În suflet mă lovi. 

 

Și m-am trezit în mână 

Cu ramuri de finic, 

Ieșindu-ți înainte 

Fără să zic nimic. 

Laura CALUIAN 
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Știind c-atunci, pe cruce, 

Când eu Te-am răstignit, 

Nu Tu, ci eu sunt, Doamne, 

Cel care a murit. 

 

 

Tears of Dust 

 

There was a time 

When I could fly, 

Spreading my rainbow-colored wings 

Over the seas. 

 

There was a time 

When you‘d pick me up like a flower 

And hold me tight in your marble arms. 

 

There was a time 

When we‘d sit on the trees‘ empty branches 

And make them blossom 

In thousands of scents. 

 

The deserts‘ storms swept away the stars in 

Heavens, 

And the crazy fleshless fingers of loneliness 

Grabbed our hearts. 

 

Worlds, frozen planets are between us now 

And dark galaxies tear us apart. 

 

Looking for each other, 

Trying to find our way back, 

We‘re like two blind men 

Who desperately touch their memories, 

Just to discover their faces again. 

Broken pieces of past is all we can get 

And tears of dust roll down on our sun burnt cheeks. 

Voiceless weeping 

And breathless sighs 

Accompany us 

Up to the border of opposite skies. 

 

 
Dora Groza - http://cristinateodoragroza.blogspot.ro/ 
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ZBOR  DE CUVINTE - POEME 
 

 

SPERANȚA 

 

Speranța e singura noastră scăpare. 

N-o deranjați prin culori nestelare  

Vă comunic secretul nesecretat: 

Amorul se ascunde în ce-am dat 

Spre miez de noapte sau dimineață 

Când amândoi înotam ca prin ceață. 

 

Carnea din humă și suflet-eter 

Se împreună dintr-un mister 

Să întreție viața cu viață 

În  căușul luminii din ceață. 

 

Este urmarea facerii lumii. 

N-o deranjați că-i strânsă de funii 

În creieri de visuri petrificate 

În brațele soartei neexplicate. 

 

Nu trageți cu arcul sau cu privirea, 

În spatele ei se ascunde iubirea. 

 

Realitățile duc destinul  

Prin iarnă sau prin lumină  

Dar de fapt prin seva lor  

Îndreptată spre moarte 

Când moartea, ea însăși, e nemurire,  

Transfigurată închipuire. 

 

Huma gustă din iubirile crude. 

Femeia naște lumină oriunde. 

Cântecele mutului alunecă prude. 

Ar dori s-o rețină prin semne sau unde. 

 

Zânelor lumii veniți în surdină. 

În ochii voștri se scaldă dorința 

De a trăi viața - lumină 

Pe margine cu suferința. 

 

Citiți poemul acesta noduros. 

Aruncați-l cât mai departe 

Ca nu cumva din gelozie pe dos 

Secretul să se împartă. 

 

Saltimbancii Puterii birocrate 

Ar putea să vă trădeze. 

Nu-i aduceți la mese încărcate 

Cu tăceri umblând în proteze. 

 

Ascundeți privirea în umbra sărutului. 

Iarna va intra sub gene din stelele sale. 

Va sclipi moartea durutului 

Aprinzând dorințele pale. 

 

Vor scăpăra în noapte copitele  

Cailor timpului deochiat. 

Secolul noastru se duce pe gârlă 

Cu meschinăriile așezate-n abstract. 

 

Veniți oameni-neoameni să serbăm căderea. 

Iarna-nsângerată poate va pleca. 

Dorul  și cuminicătura 

Vor triumfa. 

 

SUCCESIUNI 

 

Caii suferințelor încep să apară. 

Nesperanțele se așează-n chenar. 

Umezeala destinului doarme amară. 

Potopul are stropi ce dispar. 

 

Știam că saltimbancii netoți 

Apreciază pe călăii soartei nefaste 

La marginea unui pod părăsit 

Înconjurați de vremile caste. 

 

Eugen Enea CARAGHIAUR 
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Zeloși așteaptă răcoarea spontan 

Cu ceva praf alb din Afganistan. 

Visează să ne vadă destrămați. 

Ne izbim de umbre vânați. 

 

Mă lovește de jos săgeata  

Când e prea plin de neghină. 

Prea devreme sau prea târziu 

Ne-am obișnuit cu gheața. 

 

De-aș da cu barda-n necuprins 

Sau de-aș râde cu bancuri nesărate 

Vermina va rămâne pe pământ 

Pe suflete  curate. 

 

Să nu ne lăsăm de izbeliște. 

Continuați să vă luminați voința. 

Tristețile să le-aruncăm prin fereastră. 

Foamea și setea nu se adapă din ele. 

 

TRECERI 

 

Cocostârcii primăverii se opresc pe glie. 

Bate clopotul uitării prins într-un alean. 

Apele aduse din frumosul serii 

Reprimesc toți peștii dintr-un an în  an. 

 

Zburdă clipele uitate pe plaiul mirării 

Sub ploile  dese printre primăveri. 

Ale soarelui nebrațe la malul cântării 

Așteaptă să  curgă dorul printre veri. 

 

Naște și renaște lumea dintr-o lume, 

Doamna încercării pe pământ frustrat. 

Noi  mințim șăgalnic plutind ca în spume. 

Ea privește rece nectar frământat. 

 

Unde se ascund  încrederile moarte 

Când  trădarea curge  fără nici un rost? 

Poate devenit-au nestemate roase 

De femei rămase-n pragul unui prost. 

 

Circul omenirii s-a speriat de-odată. 

Aduceri-aminte se lasă-n oglinzi. 

Cel ce vede-n aștri se uită și-adapă 

Amor sau iubire scoase din  siringi. 

 

Crește din trăire un dor fără  moarte 

Trecând chiar pe-al soartei vajnic caldarâm. 

Lăsăm în fântână a  căldurii toarte 

Mirosind sălbatic parfum de salcâm. 

  

 

TRĂDARE 

 

Am crezut în colivie 

Că oceanul lacrimii 

Stă-n chenarul prins în glie 

Pe obrazul patimii. 

 

Am crezut că va rămâne 

Pe vaporul muribund 

Și că trece-va ca mâine 

Gustul lui profund. 

 

 

Dar când soarta neînvinsă 

M-a trecut peste Ocean 

Lacrima a fost cuprinsă 

De o spaimă cu alean. 

 

Lacrima iubirii mele 

A rămas între iubiri :  

 

 

 

 

 

Cele prinse de momele 

Sau de clevetiri. 

 

Am lăsat în vânturi ploaia 

Și-a trecutului visări. 

Săbiile destrămării 

Au lăsat urme-n păreri. 

 

Pe spinarea undei goale 

Răsădită din mustrări. 

Testamentul cel mai moale 

Cu-a sa ghiară m-a cuprins. 

 

Adormeam pe paturi goale  

Printre vaste broderii. 

Conștiința ca din castru 

Rumega printre orgii. 

 

Viitorul indicibil 

Cum era și ceasul mut  

 

 

Valul mort din imposibil 

Stropea până-n azimut. 

 

Plângeau strofele în poale  

Neumplute de copii; 

Ale damelor prea goale 

Cocoțate-n nebunii. 

 

Cu promisiuni deșarte 

Cei mai aprigi dispăreau 

Agățându-se de șoapte 

Șapte șoapte ce-i spălau. 

 

Luna se lăsa pe soare. 

Întunericul sosea. 

Prins în dragostea ce moare 

Sentimentul dispărea. 

 

Sângele trădat răzbună 

Nebunia ce-a trecut 

Dar trădarea mai răsună 

Într-un zbor ce a durut. 
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In this Wisdom collection – Complete Works of Aphorisms – Reference Edition is published the 

entire work of aphorisms written by Sorin Cerin. Until the date of printing (April, 2014) the total number 

of aphorisms created by the autor will exceed the incredible number of 11486 (Eleven Thousand Four 

Hundred and Eighty Six !!!). Many thanks to Maestro Cerin, for alowing us to publish his aphorisms in 

Destine Literare review! 

 

Blessed is he who believes in the illusion because thus he can find his great truth! 

Believe in the hope of your Life Illusion because this is the only real thing that you posses! 

How much weight can carry a thought which does not acknowledge that it is an illusion? 

Rain drops are not the ones who bring the clouds. 

What river can flood over the mountains of your love? 

Never let the meaning of your love light escape to the dark nothingness of oblivion. 

What branch does not have its leaves and which twig will not have its flowers? 

Do not ever go out of yourself because you will get lost even from your life. 

What beauty could be your life‘s mountain peak which you could climb all the way up? 

Where does the world‘s zephyr strike from the view which lets you live the eternal moment of love other 

than in the Divine Light of sight? 

Who can be worried without the light of a memory? 

Never hide your fear because it will become your own God, hidden inside you. 

Listen to the time as it can heal everything. 

Which eternity can be bigger or smaller? But which reality can be an eternity in your mind? 

Don‘t hope you will receive help from the words of life because they all bring you to death. 

Who prays at help in the Illusion of his Life does not understand that his only aid is death. 

Could there ever be a wise man without the wisdom of illusion or life without the death of illusion? 

I believed in the faith of faith without acknowledging his quality of being an absolute truth. 

Each coil has the earthquake which created it, as every death has the life that gave birth to it. 

Search for the stranger inside you, forgotten even by your death. 

The belief in death leads meditating about life; meanwhile, the belief in life leads you thinking about death. 

Loneliness is the standard that separates life from death. 

The only advantage of knowledge is that it can justify suffering. 

Between world and animal there are less questions than between man and world. How many such questions 

are there in God's Word? 

No matter how many leaves would the tree of your soul have in front of the intense heat in the words of 

Time in this world, they can never shade the eternity lost inside you.  

You can just be your self‘s stranger, never its friend, because you are mortal and your self is immortal! 

Who knows how many tears have flown in the Word of God from the creation of the world? 

We pass through Time from birth in order to have from where to come, together with death. 

Sorin CERIN 
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There is no better guide to this world than oblivion. 

Only in the eyes of love can you find infinity. 

Who can know the absolute truth of illusion or emptiness? That is why we feel the fulfilled sense of this 

world. 

Are we the wreck or the ship of God's Word? 

Why is man obliged to learn ignorance? 

Knowledge‘s surest logic is the lack of knowledge. 

The world of an animal is reduced to its perimeter. Human world is reduced to its perimeter, but does the 

world of God have perimeters? If it does, then it is not infinite, but if it doesn‘t, it means that this is not a 

world. 

There is no longer waiting for anyone, but for death. 

The dawn of beauty always comes after night. 

Please, dear god of happiness, show the radiance of your spectrum to our world, which here means to forget 

everything. 

The field of the soul must be watered by the rain with tears of love; otherwise it will become a desert. 

Who knows the life which does not burn its own time moments? 

Immortality goes through death before all. 

I know none of Time‘s cardinal pillar on which it says forever just because eternity is not Time anymore. 

What can we do without pain in front of happiness? 

How many consuming fires can there be in the words: freedom, peace and democracy and how easy they 

can be extinguished by ignorance, stupidity and arrogance? 

Who has chosen this kind of world for us and why? 

We live behind the closed doors of our own Destiny. 

Emptiness is this world‘s greatest discovery. 

We are in the world where the longing mountains are the most grounded. 

With what can we feed the soul in the world of emptiness other than with prayer? 

Why is man the being who won in the world of emptiness, dethroning all animal species? For he is closest to 

the perfection of emptiness. 

No bell will sound louder than the one of the salvation of our own hearts from the ring of love. 

No matter how much blizzard of moments will pass over our Destiny, it will remain indifferent to the snow-

drift of suffering within us, destined to be fulfilled in death. 

If life is a waiting room for the end, could death be a waiting room for the beginning? 

Please God tell me why, for what reason and how could it be that the entire Whole expects death? 

Whatever freedom flight would give you, fear of collapse restores your soul to ground. 

Being before death means life and being before life birth, but beyond that what else does it mean? 

The footprints of great loves will burn forever the flakes of moments, melting the oblivion inside them. 

We are given to know only what we know from the infinite of ignorance. Thus what we do know isn‘t it all 

ignorance? 

We find us before ourselves because of death? 

The greatest revelation of each man is the fulfillment of its own destiny through death. 

We are born alone and die so lonely. It seems that loneliness is the measure given by God for our souls. 

No matter how high the wings of love would fly, still in the soul surrounded by the dust of the body they 

will rest. 

No matter how impressive the great wonders of the world would be, they still remain the result of the thirst 

for power. 

Who has ever understood the Word of God? Many will say some. Then which is the one from the infinity of 

Words of Pure Universal Language? 

The traveler must go on his path and the man on his death. 

Open the window of the Word within you; the one that gave birth to the feeling called I. 

Understand that only death can ever tell you the truth about the Illusion of your Life. 

What does life mean in comparison to the Absolute Truth? 

The real wise man will listen to the symphony of silence and drink the water of forgetfulness to understand 

the sense of his emptiness. 

No matter how lonely we are, without the Divine Light within us we would be infinitely lonelier. 
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Each petal of the flower of your soul is an eternity lost by life from you. 

There are no steps that would crush Time. 

Who has ever counted the waves from the ocean of your eyes? 

Nothing is easier than showing your pain in a world indifferent to any suffering. 

Has anyone seen a quiet storm or love without storm? 

Don‘t expect a fulfilled life, living in vanity. 

There is no mountain peak that cannot be touched by love. 

The perfect phrase is the one without words. 

The limit of common sense is always on the scepter of power. 

How misleading can be the days of Destiny drained at the feet of death. 

Sunset is the wail of Time and sunrise is its smile. 

There cannot be greater wrong than to never know the evil and good of love in life. 

The Illusion of Life is the dream of life that makes you live like in a reality; the moments of what you think 

should be Destiny. 

Could be the dream of life an eyelash from the Word of God, which deeply sleeps its reality? 

Do not even hope at death before being awakened from the dream of life. 

The soul is the quill with which God wrote his Words of Genesis. 

No matter how high the waves of life would be, they will never surpass the depth of the ocean of death. 

Reflection is a lucid dream from the dream of the Illusion of Life. 

Wisdom is above all feeling and only afterwards knowledge. 

The place of Destiny is beside Chance because only through it Destiny can be fulfilled without forgetting 

that the only Random Chance is God. 

How many wrecks have not happened in the ocean which gave us the life of hope? 

What is more harmful or helpful? Too much life or too little? 

Only God can know why he knows. 

How much future had to endure the seed of our thought that became our past in a flash almost without 

realizing it, when traveling through the entire Universe? 

We are a snow ball which doesn‘t even know how many flakes of eternity every moment within us contains. 

How much past has the Universe crossed in order to dream our future? 

If we weren‘t a dream but reality it would mean that God was very wrong to us. 

Like the hope cannot expect more than its own self, man cannot be other than his soul. 

To be divine is to put down the Time‘s shutters over the atavistic consciousness of nature. 

The Divine Light within us is the soul of our Universe. 

 

 

 
Suparna Ghosh – Galloping Clocks (http://suparnaghosh.com/paintings/) 
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Un „pălmaș cu condeiul” povestește 
 

Citesc în noua carte a lui Ion Andreiţă „Mătura de pelin‖ (Editura eLITERATURA, 2014)  două 

sugestive „caracterizări ale personajului‖. Prima îi aparţine (se putea altfel?) lui Fănuş Neagu: „Lui Ion 

Andreiţă, ca şi unui personaj din volumul Natură moartă cu baracă (1983)  

i-a răsărit var în păr tot bătând drumurile ţării ca să-i găsească pe oameni şi le cânte faptele‖. Cea de a 

doua  aparţine, a unei doamne, psiholog de profesie, care în temeiul atribuţiilor de serviciu trebuia să 

„contureze profilul psihologic al dlui Andreiţă Ion‖ (la acea vreme expert în cadrul instituţiei Avocatul 

Poporului): „rapiditate de înţelegere a esenţei evenimentelor pe cale intuitivă; idealist, simte nevoia de 

valorizare şi autovalorizare; prezintă vivacitate intelectuală şi spirituală‖. Oricât ar părea de surprinzător, 

cele două „caracterizări ale personajului‖ nu se contrazic, ci, dimpotrivă, sunt complementare…  

Am scris înadins „caracterizare a personajului‖ pentru că, dincolo de împrejurarea că acest clişeu 

exprimă un canon de bază al literaturii şi al jurnalisticii la vremea când subscrisul făcea primii paşi în 

gazetărie, calitatea de a surprinde identitatea morală a eroilor scrisului este şi rămâne o cerinţă esenţială a 

gazetarului. Cât priveşte canonul „realismului socialist‖  despre care am vorbit, trebuie să spun că Ion (Jean) 

Andreiţă – în buna şcoală a „Scânteii tineretului‖ la care au predat, înaintea noastră, Fănuş Neagu şi Ion 

Băieşu - îl încălca şi îl mai încalcă şi azi dezinvolt, cu bună ştiinţă. El nu „caracterizează personajele‖ şi 

„nici nu relatează‖, el povesteşte povestea, de multe ori neştiută, a acestora.  El (cum tot nea Fănuş o 

spunea) „transformă drumurile în irizări de curcubeu, în chemări înalte, în literă curată, în largă şi iscusită 

pierdere în sufletul tuturora‖. 

Însuşi titlul cărţii tot de la „Uriaşul Blond cu suflet de aur‖ i se trage: „Zice el, marele, inegalabilul 

Fănuş Neagu:<<Îmi fac  o mătură de pelin şi curăţ cu ea frunzele de toamnă de pe toate cărările care duc la 

şcoală>>. Zic eu în continuare…‖ 

Fie că este vorba despre anii copilăriei şi ai adolescenţei, ani de şcoală, despre cei de liceu, despre cei 

petrecuţi în redacţii şi mai apoi în activităţile de promovare a artei şi culturii româneşti peste hotare - aici i-a 

fost de un consistent sprijin soţiei sale, diplomata Lia Maria Andreiţă, ea însăşi un artist plastic de temeinică 

recunoaştere - Ion Andreiţă pune în primul plan sensul moral al experienţei trăite. Scriitorul are o blândă 

detaşare chiar şi atunci când evocă lecţiile amare de care nu se poate plânge că ar fi dus lipsă: de la 

ghinionul la primele două tentative de a fi student „la filologie‖ la urâta înscenare (specifică vremii!) din 

vremea când lucra în redacţia‖Scânteii tineretului‖ şi la alte întâmplări mai recente care s-ar cuveni 

cunoscute tocmai pentru a nu se repeta într-un alt fel şi sub alte măşti. Ion Andreiţă povesteşte  fără patimă 

şi fără resentimente. Pe el îl interesează să scoată o învăţătură, o lecţie de viaţă, în care binele şi cinstea pot 

şi trebuie să câştige. Ceea ce face mai ales atunci când schiţează portretele unor împătimiţi ai slovei scrise şi 

tipărite pe care i-a întâlnit şi de care s-a legat: Nicolae Dan Fruntelată, Vasile Răvescu, Dumitru Matală, 

Valeriu Tanasoff, C. Stănescu, Neagu Udroiu, Adrian Vasilescu, N. Arsene, Emil Marinache,  Ştefan Mitroi 

sau Ioan Barbu (imbatabilul argint viu al vieţii culturale din Râmnicu Vâlcea) sunt doar câţiva eroi ai acestor 

portrete în cuvinte de suflet. 

O menţiune aparte se cuvine, cred, istorisirii gestului de frondă pe carel-a făcut Ion Andreiţă atunci 

când nişte birocraţi „de partid şi de stat‖ refuzau să îl trimeată <<afară>>, adică în Occident, deşi aceasta era 

răsplata făgăduită pentru un premiu câştigat la un concurs gazetăresc - acela de a publica o interpelare 

Șerban CIONOFF 
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adresată cenzorilor săi. Ion Andreiţă povesteşte isprava, dar, spre cinstea sa, are şi francheţea de a spune 

răspicat numele celui care l-a ajutat să îşi facă public protestul: marele sufletist Adrian Păunescu. Gest de pe 

urma căruia, precum bine se ştie, autorul Ultrasentimentelor îşi va pierde postul de redactor şef adjunct 

la‖România literară‖.   

Sunt, deopotrivă, instructive şi convingătoare incursiunile reportericeşti ale lui Ion Andreiţă în lumea 

satului românesc de azi. De la Perieţii natali la Valea Caselor, de la Gogoşari la Păuliş sau Livedea, 

condeierul găseşte ispititoare căi pentru a ajunge la rădăcinile istorice şi, de aici, la datele esenţiale ale fiinţei 

româneşti. Experienţă ambiţioasă exprimată şi printr-o răscolitoare definiţie:„Ţăranii. Oameni care nu 

pleacă, oameni care nu rămân. Dintr-o constantă greu de clintit (ca să nu zic „de neclintit‖) din suportul cel 

mai puternic şi sigur al echilibrului unui popor, au devenit nişte pribegi cu sensul statorniciei.‖ 

Aceasta şi face ca, două dintre cele mai calde şi mai inspirate portrete pe care le-am citit în cartea lui 

Ion Andreiţă să fie cele dedicate unor români emblematici, prin fiinţa şi conştiinţa lor. Oameni şi scriitori 

care nu şi-au uitat şi îşi cinstesc, prin faptă, rădăcinile. Unul este Marin Sorescu, pe care povestitorul l-a 

reîntâlnit când acesta venit la Paris spre a căuta leacul grelei suferinţe care îl încerca. Ion Andreiţă i-a fost 

ghid şi astfel a avut şansa de a surprinde una dintre ultimele ghiduşii serioase ale poetului „singur printre 

poeţi‖ .Ajuns la faimosul Turn Eiffel, care are un picior făcut din oţel de la Reşiţa, Marin Sorescu este 

încântat să afle că ghidul său botezase monumentala construcţie: Mitică. „Frumos, al dracului de frumos‖- 

exclamă poetul. După care cere creion şi hârtie, desenează portretul ghidului său, petrecând, apoi, ore bune 

pe terasa apartamentului tot jucându-se cu plaivazul pe hârtie. 

Alt român esenţial, evocat cu multă dragoste, alături de Marin Sorescu, Ioan Alexandru sau Fănuş 

Neagu, este Grigore Vieru, crezul autorului Stelei de vineri fiind surprins într-o memorabilă scriere dedicată 

„Poetului nepereche‖: „Ştiu,cândva, la miez de noapte,/ Ori la răsărit de Soare,/ Stinge-mi s-or ochii mie/ 

Tot deasupra cărţii Sale.‖ 

Pentru toate asemenea motive şi pentru încă multe altele pe care, cu siguranţă, le veţi găsi în Mătura 

de pelin, rămân la încredinţarea că Ion Andreiţă este un  povestitor, unul cum puţini mai avem azi. Cât 

priveşte vorba „Pălmaş cu condeiul‖, cum s-a botezat el cu ne-trucată modestie, avem, sunt convins, toate 

temeiurile spre a-i schimba porecla în renume. 

 

 
Dora Groza - http://cristinateodoragroza.blogspot.ro/ 
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UN MAESTRU AL REPORTAJULUI – RONI CĂCIULARU 
 

Printre scriitorii de limbă română din Israel, 

Roni Căciularu este unul din cei mai străluciţi 

reprezentanţi. Ultima sa carte, „Dragoste şi parfum 

de portocală‖ (2013, f.est.)  poartă ca subtitlu 

„Salutări din Tel Aviv‖. Nu e deloc întâmplător 

subtitlul, căci Tel Avivul e  oraşul de reşedinţă al 

scriitorului, iar marea metropolă israeliană constituie 

una din constantele spirituale ale acestui volum. 

Pentru cei care nu au întâlnit numele lui Roni 

Căciularu în revistele de limbă română din Israel şi 

din întreaga lume, se cuvine să amintim că scriitorul 

s-a născut la Bacău, la 8 martie 1939. Este absolvent 

al Liceului „George Bacovia‖ din localitate și al 

Facultăţii de Litere (Filologie)  – cursuri de zi – din 

cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza‖ din Iaşi. 

Aceste două diplome explică, în parte, excelenta 

cunoaştere a limbii române, pe care o mânuieşte cu 

strălucire. Nu e deloc întâmplător că lucrarea sa de 

diplomă se intitula ―Reportajul literar şi Geo 

Bogza‖. A fost profesor de limba şi literatura 

română în perioada 1963-1966 la Şcoala 

profesională din Hemeiuşi - Bacău. Ca student, dar 

şi mai târziu, a colaborat la presa locală băcăuană 

(ziarul „Steagul Roşu‖), abordând toate genurile 

gazetăreşti, dar a contribuit şi la emisiuni de radio, 

locale şi naţionale. 

 

Va fi îndepărtat din presă tocmai când 

gazetarul căpătase notorietate şi se  bucura de 

simpatia cititorilor datorită spiritului său critic şi 

îndrăznelii cu care denunţa potlogăriile satrapilor 

locali.  A continuat să scrie, cu talent şi cu acelaşi 

sentiment al datoriei civice, şi după plecarea în 

patria strămoşilor săi, în 1983, în Israel. După 

numeroase ocupaţii minore, devine  secretarul 

general al Uniunii Originarilor din România, 

organizaţie care reprezinta interesele a circa 400.000 

de membri. În această calitate, Roni Căciularu a 

desfăşurat o amplă campanie de cultivare a limbii şi 

culturii româneşti, organizând numeroase 

manifestări culturale şi politice cu sute si mii de 

evrei originari din România. Şi-a continuat, cu 

succes, activitatea publicistică, în presa de limbă 

româna din Israel, mai ales  la  ziarul central de 

limba română  „Viaţa Noastră‖, dar si la 

presa  băcăuană („Deşteptarea‖, „Ziarul de Bacău‖, 

„Observator‖, „Informaţia Bacăului‖), păstrând 

legături amicale cu ţara de origine, cu oraşul natal, 

precum si cu foştii colegi şi prieteni. Fără îndoială, 

scriitorul nu a părăsit niciodată limba română, cartea 

de faţă fiind scrisă cu o strălucire de veritabil 

maestru. 

 Articolul care deschide cartea, intitulat 

„Hoinar‖, e dedicat oraşului său de suflet, Tel Aviv, 

care va reveni, obsesiv, şi în alte secţiuni. Fără 

exagerare, splendida carte a lui Roni Căciularu este 

un masiv, strălucitor poem de dragoste dedicat 

acestei metropole. Autorul se dovedeşte un mare, 

original reporter, dublat de un poet şi de un subtil 

eseist.  „Pornesc hai-hui, prin oraşul acesta de vis si 

de fapt, umblu aiurea pe străzi, să le ascult muzica, 

să le simt suflarea, să le cunosc, cât de cât, oamenii, 

viaţa, grandoarea şi decăderea.” Autorul nu se 

opreşte însă la descrierea plată a străzilor, clădirilor 

şi pieţelor magicului oraş, căci el ambiţionează mai 

mult, să-i descopere sufletul.  Ca un veritabil 

îndrăgostit, autorul bântuie pe străduţele vechilor 

cartiere sau descoperă locuri rămase suspendate în 

memoria sa de copil, cum este cazul unui loc descris 

în capitolul ce poartă numele cărţii: „Dragoste şi 

parfum de portocală‖. Ca şi în cazul Madelenei lui 

Proust, gustul portocalelor e pentru Roni Căciularu 

un factor declanşator al memoriei afective: „Primul 

meu contact cu Yaffo e de când eram copil, în 

România, la Bacău. Habar n-aveam ce este, de fapt, 

acest Yaffo, un nume cu sunet oriental şi insolit. Dar 

aromele unei portocale, prima din viaţa mea şi 

gustul acela răcoros, dulce-acrişor, erau de poveste 

de iarnă.  Şi a rămas întipărit în sufletul meu numele 

acela, fără să-l cunosc măcar, fără să-l înţeleg ca 

acum. Nu ştiam pe atunci că portocala aceea vine 
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dintr-o ţară a verilor permanente. Ştiam doar că e 

de undeva de departe, dintr-un loc numit Yaffo. 

Scria pe portocală cuvântul acesta misterios, de 

poveste, de rugăciune, de Biblie.” Scriitorul 

descoperă acum locul mitologic descoperit graţie 

parfumului depărtării, constatând că Yaffo e „parte 

indestructibilă a Tel Aviv-ului‖, o faleză lungă de 

vreo doi kilometri, cu livezi de citrice („pardesuri‖), 

cu o mitologie pe care scriitorul o reciteşte cu o 

admirabilă erudiţie şi pasiune.  

Cu aceaşi pasiune de detectiv şi de 

îndrăgostit, străbate autorul străzi şi cartiere ale Tel 

Avivului, descoperind lucruri fascinante, cum ar fi 

cele legate de memoria lui Max Brod, prietenul şi 

moştenitorul manuscriselor lui Franz Kafka. 

Scriitorul evocă „o vară toridă‖, în care rătăceşte pe 

o „străduţă liniştită (nu departe de Primăria Tel 

Aviv), total deosebită de larma străzilor din 

apropiere‖. Pe această stradă, numită Spinoza, 

autorul va rememora figura lui Max Brod, „scriitor 

evreu-ceh de limbă germană, cu renume şi cărţi 

publicate şi bine apreciate la acea oră, nevoit să se 

apere de teroarea nazistă. În 1939, cu cinci minute 

înainte ca naziştii să închidă graniţele, luând ultimul, 

într-adevăr ultimul tren, pleacă la Palestina (trecând 

şi prin România!) bagajul său era burduşit cu 

scrierile lui Kafka‖. Ca într-un roman de aventuri, 

Roni Căciularu investighează cu minuţie soarta 

acestei comori din geamantanul lui Max Brod, 

căruia îi remarcă „riscul şi sacrificiul pentru salvarea 

operei de artă a prietenului său, pe care îl diviniza‖. 

Autorul constată că marele Max Brod era şi el doar 

un om, care „se simţea bine, venind în vizită la o 

anume doamna Ester Hoffe, la locuinţa ei de aici, de 

pe strada Spinoza.‖ Cercetând toate piesele 

dosarului, autorul concluzionează că „Max Brod se 

pricepea la literatură‖. „Dar la oameni, însă, după 

cum se pare, uneori, Max Brod mai greşea‖. După ce 

constată că, orbit de dragoste, Max Brod îi va lăsa 

secretarei sale ca moştenire manuscrisele lui Kafka, 

reporterul va analiza toată aventura acestor 

manuscrise, cu o pasiune de veritabil detectiv literar. 

O mică, liniştită stradă Spinoza din Tel Aviv îi 

prilejuieşte scriitorului această frumoasă, captivantă 

şi încurcată poveste, cu fermecătoare amănunte 

pitoreşti. Altă dată, reporterul întârzie într-o cafenea, 

„La Cafe Cohen‖, descoperindu-ne nu numai 

atmosfera orientală a cafenelei, ci şi un personaj 

memorabil, patronul cafenelei, un suflet de artist, la 

antipodul comerciantului interesat doar de profit. 

Fascinante sunt şi paginile dedicate 

„Cartierului teimanez‖, dar şi secvenţele din bucata 

intitulată  „La colţ de stradă‖, în care reporterul 

procedează similar unui regizor de film neorealist, 

decupând secvenţe revelatorii din viaţa marii 

metropole, cu întreaga, diversa ei coloratură umană. 

Reporterul priveşte lumea cu un ochi proaspăt, lipsit 

de prejudecăţi, ştiind mereu să releve esenţialul din 

mulţimea de aspecte şi metamorfoze ale 

cotidianului, scrisul său având mereu o căldură 

umană şi o generozitate ce vine din preaplinul 

sufletesc al privitorului. Tel Avivul e un oraş 

fascinant şi pentru oamenii care-l vizitează, printre 

aceştia figurând şi câţiva români, cu care Roni 

Căciularu realizează un soi de interviuri imaginare, 

în fond nişte portrete neconvenţionale, în care 

eseistul excelează. E vorba de portretele dedicate lui 

Radu Beligan sau Horaţiu Mălăiele. Altă dată evocă 

personalitatea fascinantă a marelui dramaturg şi 

gazetar care a fost Al. Mirodan, surprins în două 

secvenţe, una intitulată  „Întâlnirile mele cu Al. 

Mirodan‖, alta „Strada Dizengoff, nr. 88‖, 

mitologica stradă pe care funcţiona redacţia revistei 

„Minimum‖, într-o încăpere în care Mirodan 

„urmăreşte , scrie, devine şi detectiv cînd e nevoie, 

scoate un pistol din teaca vreunei cărţi dintre atâtea 

poliţiste, traduse de el în româneşte, îl pune tot pe 

masa de lucru. Aici el asociază, deduce, rescrie, 

şterge, are probleme de conştiinţă, fumează trabuc şi 

bea cafele, decupează, desface şi lipeşte texte, poze, 

caricaturi. Se ceartă. Intrigă. Dărâmă şi construieşte. 

Face gazetărie „la cataramă‖. În câteva pagini, 

autorul realizează un portret foarte viu al acestui 

„om-orchestră‖ care nu lăsa nimic la întâmplare în 

paginile revistei „Minimum‖. Nu mai puţin 

fermecătoare sunt paginile în care-l prezintă pe un 

alt mare gazetar al Israelului, născut la Bacău, 

anume pe Marius Mircu, surprins la apusul vieţii, 

„într-un azil de bătrâni‖, „prea devreme uitat‖. Este 

un portret antologic, de mare fineţe a observaţiei 

psihologice, unul ce pune în valoare calităţile de 

excepţie ale unuia din cei mai mari ziarişti  din 

literatura română, Marius Mircu figurând alături de 

uriaşele personalităţi ale gazetăriei noastre, ca 

maestru al reportajului („O tristă strângere de 

mână‖). 

Nu mai puţin subtile sunt rândurile dedicate 

lui Leonard Cohen, dar şi magiei unui loc care se 

numeşte Ein Hod, unde Marcel Iancu a creat acel 

fabulos sat al artiştilor, un loc unde „sunt cărţi, sunt 

vise, sunt idealuri, sunt oameni talentaţi‖. Altădată 

autorul descrie magia nopţilor albe de la Tel Aviv 

sau scrie rânduri inspirate despre o mare scriitoare, 

Gina Sebastian Alcalay, surprinsă la 80 de ani în 

solitudinea ei creatoare, „fără soţul care s-a pierdut, 

fără prieteni adevăraţi, fără fiul care este peste ţări şi 

mări, fără Leonard Bernstein, pe care l-a divinizat - 

fără nimeni şi nimic, este singură în luciditatea ei, 
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doar cu cărţile ei, doar cu foile de scris şi cerneala 

proaspătă mereu‖. Există în toate aceste reportaje 

sau eseuri ale lui Roni Căciularu o căldură umană 

deosebită, un ochi mereu deschis spre tainele 

sufletului uman, o privire generoasă şi fraternă, ce-i 

particularizează scrisul. Aceeaşi bucurie a descifrării 

lumii şi oamenilor le descoperim şi în episodul 

întâlnirii reporterului cu un reputat prozator, G. 

Mosari, într-o cafenea la Praga. Reporterul este nu 

numai un excelent povestitor, ci şi un stilist 

desăvârşit, care ştie să transforme relatarea în 

veritabil poem, cum face în „Yaffo. O zi. Cu soare‖, 

în care se îndepărtează de narativitate, în favoarea 

expresiilor nominale. El procedează aici urmând 

parcă îndemnul lui Gottfried Benn  ce recomanda 

poeţilor să renunţe la verbe şi să comaseze totul în 

jurul unui substantiv.  

 

Indiscutabil, aşa cum remarca un fin 

comentator, Zoltan Terner, Roni Căciularu e un 

reporter din familia lui Geo Bogza, inclusiv prin 

tendinţa lui de a hiperboliza, de a privi totul prin 

lupa impresiilor şi sentimentelor. Roni Căciularu 

este un artist al cuvântului, un reporter în care 

coexistă deopotrivă un poet şi un filosof, un om cu o 

inimă mare, capabil să imprime o vibraţie artistică 

chiar şi unei pagini în care descrie un mărunt fapt 

cotidian, căruia talentul său nu întârzie să-i găsească 

o dimensiune cosmică, sau să-i releve unicitatea 

acolo unde alţii nu văd decât platitudine şi 

banalitate. Reporterul Roni Căciularu e un artist şi 

un suflet de excepţie, iar cartea sa „Dragoste şi 

parfum de portocală‖, cu excelente ilustraţii de Lior 

Goldenberg, e cu adevărat o sărbătoare spirituală, o 

carte de excepţie.  

iunie 2014 

 

 

 
Victoria Duțu – (http://victoritadutupicturidevanzare.wordpress.com/3-peisaje/) 
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HOW IDIOT WE PEOPLE CAN BE! 

                                   

 

Oh! My dear Political Leaders, 

Ministerial Officers, Ministers, News Paper Editors 

How many days have you made us look foolish? 

Have you heard people‘s languages? 

Farmers‘ pain, porters‘ voice? 

Fidgets of the middle classes opinion? 

How many days have you made us look foolish? 

Your stage lectures are fully disguised 

You have been playing with the false democracy 

Democracy is only for infection and exploitation or for poor countries. 

The oscillating drama is more fierce 

You wish to slow your prowess 

People‘s wave will be swelled up. 

We feel inhuman and outraged in poor democracy, 

We have been seeing boast every where 

Due to stupid political leaders. 

Democracy is not for the illiterate and poor people. 

The endless Hypocrisy and exploiter will continue. 

Not a single political leader 

can say that I am honest. 

Politics is their business only. 

Democracy is not for people, but by people for the people 

In poor and stupid countries 

Democracy is the only pat on one‘s back 

Democracy is the only exploitation of the Prison House. 

 

 

 

Dr. Bidhan DATTA 
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AUTOGRAFE (I) 
 

Zeii asfixiaţi 

 

Dă-mi doamne totul numai pe din două 

Spânzurători cu funie de maci 

Iubite credincioase doar când plouă 

Şi libertate ghemuită-n saci 

 

Prunc desuet- prin spartele artere 

Tramvaie roşii curg spre-un vechi oraş 

Unde-au murit căruţele cu mere 

Caii de lut cocliţii căruţaşi 

 

Un monstru-ar trebui din munţi pe schiuri 

Purtînd dispreţul haitei lui în bot 

Duhnind a sănătate şi rachiuri 

Să fecundeze fragedul robot 

 

Să facă fierul viermi s-aud betonul 

Scîncind ca un copil la temelii, 

Să se ridice revoltat coconul 

Din fluturii atomici şi zglobii 

 

Să înflorească-a noua oară prunii, 

Oh veac înnebunit şi patruped 

Vreau să mai văd chiar coborîţi pe funii 

Zeii asfixiaţi în care cred. 

 

1979 

 

 

 

 

Mircea DINESCU 
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Râsul lui Patapievici 
 

,,Horia Roman Patapievici este cel mai important om de cultură pe care l-am avut vreodată” 

 

                                                                                                                                                                            

Grigore Leșe - TVR 2 Octombrie 2013 

 

 

I 

 

         Râsul lui Horia-Roman Patapievici pare mai degrabă râsul unui mort. Același îngheț siberian, aceeași 

oroare de bășcălie, aceeași inutilă seriozitate. Aceeași grimasă absurdă. Și dincolo de asta, ca o eternă 

întoarcere înapoi a mortului, îl văd pe domnul Patapievici ca  

pe-un bătrân orb, nevăzând decât prin reminiscențele unor texte hăpăite odinioară. Călcând în ciuda lor, 

fiindcă i-au rămas în gât. Iar cum prin viață sunt tot felul de băltoace, unele mai nesimțite decât altele, orbul 

ăsta se duce da-mboulea, împiedecându-se ori de câte ori e nevoie și de străchinile azvârlite sau numai 

abandonate pe acolo. 

         El totuși ne-a sfidat și ne sfidează într-un prezent etern. Ne sfidează ca Elodia Dinescu, de-acolo de 

unde-o mai fi, din prezentul ei etern.  

         Și am citit undeva că domnul Patapievici pune la stâlpul infamiei bășcălia! 

         Ți-e frică, nu-i așa? Ți-e frică de bășcălie! Nu mă mir! E normal. Bășcălia demască! Bășcălia e ca 

vulpea, care se pișă pe arici, ca să iasă monstrul la lumină, ca să vedem ce mai face el atunci cu țepii lui 

inexpugnabili cu tot!? 

         Ți-e frică de ridicol, nu-i așa? Ți-e frică de bășcălia noastră românească, bășcălie cu care-am rezistat și 

turcilor și nemților și grecilor și rușilor și comuniștilor! 

         Bășcălia, poate mai mult decât fuga sau decât cultura snobilor a ținut și ține stindardul sus. Fiindcă 

bășcălia e populară și de bun simț și a intrat în cultura noastră majoră. Bășcălia  

e-n Creangă și Caragiale, bășcălia temperată de un sarcasm olimpian este chiar și-n Mihai Eminescu, pe 

care-l iubești atât, domnule Patapievici și de care te-ai îndrăgostit ca boul de biciul căruțașului. 

         Ți-e frică de ridicol, totuși, nu-i așa? Asta e bine! Și mă gândesc, mă duce și pe mine gândul la boul ăla 

de maior de la noi din armată, care ne-a pus cu mare sagacitate limitele necesare: 

         - Băi, tovarăși! Eu înțeleg spirite dă glumă. Dar, vă rog, fără eronie! 

         Sigur că eronia și cu bășcălia nu-s departe, uneori fiind surori bune. 

         Dar apropo de râs, privindu-l pe acest ochelarist de azi, nu pot să nu mi-l amintesc pe Dulea cel de ieri. 

         Și eram odată în fața ministerului, pe care-l conducea, că el îl conducea, nu vaca de Suzănica și râdea. 

         Da, râdea! Dulea râdea! 

         Râdea cum râde calul, dac-ați văzut vreodată un cal râzând, adică fără zgomot, numai belindu-și gura 

într-un rânjet enorm, dezvăluind niște dinți galbeni, dar mari și puternici, gata să masticheze orice. De la 

iarbă și fân, până la filme de lung-metraj și cărți, mai mult sau mai puțin dubioase din punct de vedere 

Puși DINULESCU 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
65 

ideologic. 

         Dar Patapievici de azi, acest schelet din debaraua noastră, nu râde. El e serios tot timpul, cu excepția 

momentelor când i se-ngăduie să lingă tălpile pline de căcat ale mai marilor zilei, de azi sau de altădată, abia 

atunci ridicând spre stăpâni o privire timidă de câine bătut și totul îndulcit cu rânjetul ăla umilit, al celui ce 

știe de cravașa stăpânului. Fiindcă e spre binele lui. 

         Altfel, e serios tot timpul. El scrie fișe. Mi-a spus cineva că obișnuia să ia notițe după orice, chiar și 

după filme, când ‖se dădeau filme mai haladite‖ la Cinema Miorița, pe vremea tovarășului Niculae 

Ceaușescu, atunci când zbura și el, săracul, chiar în bătaia săgeții. El, Tovarășul! Iar Patapievici scria, lua 

notițe după filme, rezistând în felul ăsta prin cultură, nu? 

alături de rezistența prin fugă, rezistența prin cultură a fost, după unii, marea haiducie din vremea comunistă 

a unora de genul sau geniul lui Patapievici, care nu numai că sunt puși alături de rezistenții adevărați, ba 

chiar sunt preferați eroilor din munți, din pușcării și din fața plutoanelor de execuție. 

         Dar după cum lua el notițe după tot și după toate, parcă făceau și turnătorii amatori sau de profesie. 

         Totuși, conștiinciozitatea asta a lui cu copierea lumii și artefactelor ei te duce nu neapărat la turnători. 

Fiindcă mai există și grafomani, mulți dintre ei și colportori, de tip Grid Modorcea, un scriitor sau mai 

degrabă un ziarist, care dacă aruncă la coș o hârtie, vine repede nevastă-sa, o ia din coș, i-o pune pe masă și-l 

apostrofează cu această replică memorabilă: 

         - Ce faci, măi? E pâinea copiilor! Arunci tu pâinea copiilor la coș? 

         Dar Modorcea a scris, de bine de rău, vreo 70 de cărți și astfel e mult mai aproape de Iorga sau de 

Florentin Popescu, ceea ce nu-i de glumă și nici măcar de bășcălie! 

         De fapt, Nea Patapievici ăsta nu scrie decât articole, nu cărți, chiar dacă ia articolele și le coase laolaltă 

în niște cărți.  El face un fel de mixtum compositum de articole, cum făceau pe vremuri Marx, Engels și chiar 

Gheorghiu-Dej, în neuitatele sale Articole și Cuvântări. 

Dar Patapievici nu ține cuvântări, el stă în găoacea lui și se protejează. Îmi aduce foarte bine aminte de Omul 

din găoace al lui Cehov. 

         Unii traducători i-au spus Omul în carapace sau Omul din carapace, nu mai rețin exact, dar eu prefer 

Omul din găoace. Mi se pare mai plastic, chiar dacă nu-i atât de precis delimitat, fiindcă dacă o carapace e-

nchisă pur și simplu, găoaza, pardon, găoacea e semi-deschisă, plus că produce și dulci zvârcoliri ale minții. 

Găoacea ar fi legată de ou, adică mai precis de partea lui tare, având și variantele zghioacă, sdioacă și 

ghioacă, dar în vremuri mai de demult găoacea era mitra, organul genital al femeii, dar azi se folosește acest 

termen doar pentru valvele scoicilor sau pe undeva, regional, pentru golurile din brânză sau din pâine, care 

apar în urma dospitului. Dar sigur că găoacea e foarte aproape în vorbire de găoază, definită ca anus, gaură, 

vagin sau cloacă. Avem, bineînțeles, și varianta de găoz. Omul din găoace al lui Cehov ar fi astfel și un fel 

de Omul din găoz sau Omul din gaură, dar de ce nu, chiar Omul din cur, dacă nu deranjează cumva. 

Și dacă tot vorbim de inegalabilul Cehov, să nu amintesc și că omul acela din carapace, din găoază sau din 

cur era și el profesor și încă și de elină și se mai chema și Belikov? 

         Mă rog, asta e! 

         Dar nu de marele Cehov e vorba aici, nu, de prăpăditul ăsta de Horia-Roman, cu fața lui de tocilar, de 

puști premiant, dar bănuibil de vicii ascunse și perverse, totuși. Cu o față asimetrică, strâmb peste tot, pare 

tot timpul că plânge, plânge-n el natura însă, ca-n Bacovia, dar plânge fără geniu, plânge din inconsistență 

lacrimală. 

 

 

II 

 

         Și totuși domnul ăsta Patapievici tot râde. Râde mereu, ca Parmeniskos ăla din Antichitate, care nu s-a 

mai putut opri din râs. Și-o mai fi râzând poate și azi, dacă Preamilostivul nu l-o fi iertat pentru păcatul lui, 

pe care eu unul l-am și uitat. 

         L-am uitat, pentru că eu nu fac fișe, mă plictisește să fac asta, mai ales că mă-nfior  

și-acum de cum am fost odată nevoit să fac fișe, grămezi de fișe. 

         Eram student în anul al patrulea la Filologie, cum se numea pe-atunci Facultatea de Litere și dădeam 

examen cu Savin Bratu. Profesorul ne ceruse să prezentăm în mod obligatoriu și fișe despre Mihail 

Sadoveanu. Eu, care știam că el pregătește o carte despre marele autor și că ne folosește pe noi ca negri, i-

am tras-o și am procedat ca un șmenar. Adică i-am dat la examen un pachet gros de fișe, dar din care numai 
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vreo zece erau umplute. Restul erau goale. Dar n-a avut ce să-mi facă, fiindcă el începuse cu golăniile. 

         Deci am terminat cu fișismul, eu jemanfișistul! 

         Aflu totuşi acum de pe Internet că Pitia a avut un fiu, care se numea Parmeniskos. Oare-i același cu ăla 

cu râsul? 

         Și dacă tot e vorba de Internet, mă mai uit odată să văd dacă n-am greșit. Nu găsesc nimic despre râsul 

lui Parmeniskos și nici nu mai găsesc nimic nici cu fiul Pitiei! Doar găsesc pe unul de prin secolul I sau II 

după Cristos, filolog, un comentator al lui Homer, parcă, și cam asta-i! 

         Dar dacă l-aș întreba chiar pe Patapievici de Parmeniskos ăsta? Că el le știe pe toate, mai ales dacă-i 

șoptesc negrii, ce și cum. Dar acum de unde negri dacă nu mai e director? Ce, să-i plătească din banii lui? 

Când era director îi plătea țara, că de-aia-i țară: să plătească, fir-ar să fie! 

         O! Doamne! Ce timp și ce moravuri! O, Cicerone, unde ești, să vezi că ca Catilina (ce savuroasă-i 

uneori cacofonia, nu?) mai sunt și alții. Și mai și sunt și alți scriitori, care-n dezgustul lor pentru insectele 

dăunătoare mai trosnesc câte una, maculându-se de chitina și sucurile ei scârboase. 

         Sau să fiu eu ca tâmpitul ăla de Herostratus sau ca stupidul și caraghiosul de Caion, care s-a luat de 

Ion, care mai era și Luca și mai era și Caragiale? 

         Poate sau poate chiar may be! Mai știi? 

         Despre anti-românismul lui n-am spus încă nimic. Ce să mai spun?  

         Este ultra-notoriu și este și tinicheaua care sună cel mai sinistru când coada lui de potaie turbată 

hălăduie prin publicațiile snobo-muiste  ale acestui corupt început de mileniu. 
    

 

 
Dora Groza - http://cristinateodoragroza.blogspot.ro/ 
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SMILES – POEMS 
 

Semn de-ntrebare 

Zise nedumirită 

De ce m-ai chemat 

 

Semn de strigare 

Zise el plecăciune 

Te-aş fi dezmierdat 

 

Gust de fecioară 

Avea pe frunze toamna 

La ceas fermecat 

 

 

*** 

...question mark 

said she perplexed 

why did you call me 

 

...exclamation mark 

he said... low bow my Lady 

I would alint you 

 

...flavor of Virgin 

over the leafs of Fall 

at the magic hour... 

 

 

*** 

Mai dinainte 

De facerea luminii 

E iubirea lor 

 

În emisfera 

De dincolo de lume 

Necuprins fior 

 

Nimfă nebună 

Urmând pe discul lunii 

Zeul turmelor 

 

*** 

Far long before 

The making of the Light 

Is their Love... 

 

Above the world 

The high hemisphere 

Of pure tremor 

 

You the mad nymph  

Searching on the moon‘s disk  

The god of sheep 

 

*** 

Botezatu-te-ai 

Intru Cel-fara-Vreme 

Luminatu-te-ai 

 

Lepadatu-te-ai 

De pamantul din tine 

Luminatu-te-ai 

 

Bucuratu-te-ai 

De hora Ingerilor 

Luminatu-te-ai 

 

*** 

Baptised yourself 

Into He - the Timeless 

Delighted yourself 

 

Sheded out all 

The Earth from your inside 

Delighted yourself 

 

Enjoyed your eyes 

With the dance of Angels 

Delighted yourself 

 

 

Ochrzczeni sobie  

Wnim - ponadczasowość 

zachwycił się  

 

Oczyścił wszystko  

Bóstwem zTwojego wnętrza  

zachwycił się  

 

Cieszył swojeoczy   

tańcem aniołów  

zachwycił się 

 

Laudă ție 

Măiestrită din doruri 

Floare a verii 

 

Fericit este 

Cântărețul ce spune 

A ta legendă 

 

Fericit este 

Aerul ce se-mbată 

De parfumul tău 

Xx 

 

*** 

 

Laudatio 

For You flower of Summer 

Built from the longings 

 

Blest is the singer 

Whispering to the lovers 

Your marvel legend 

 

Blest is the air 

Mad of the self-forgetting 

By your rare perfume 

xx 

 

Mircea DIUDEA 
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Cândva risipeai 

Din poala primăverii 

Petale de maci 

 

Cândva alintai 

Cu brațe dulci de apă 

Fiicele verii 

 

Acum ți-e teamă 

Să nu se desfrunzească 

Toamna unui vis 

 

*** 

 

A life on non-seen part of world 

A way in the plain rather cold 

The pain of the non-touching dream 

The sea of Moon that cannot swim 

The day and night that cannot find 

The only Queen but yet depart 

 

*** 

Is a marvel you are 

Is random I am 

Two wings in a flight 

One very high, touching the sky 

One very low squashing the earth 

In the fight of being alive 

Is a marvel you are 

Is random I am 

 

*** 

 

What a thirst for the rains of Summer 

For her voice or for a kind beam 

For a walk spread to the seashore 

For an oblivious dream 

 

What an ascension over the sea 

What a dance of wings in the wind 

What a silence over the waters 

Discovered the Alint  

 

When was recognizing the fire  

Of blue eyes in the galaxy 

Or when her departure was dropping 

Under the adumbral tree 

 

 Or even when the promised meetings 

Were failing at intersections 

Souls were cuddling over the Summer 

In a pure satisfaction 

 

Refrain 

 

Kill me only to raise me up 

One hundred one thousand of times 

But color my every day gray 

With the warm color of your eyes 

 

 

*** 

 

Ce sete de ploile verii 

De glasul ei ori de un suras 

De o iesire pe tarmul marii 

De o uitare in vis 

 

Ce inaltare peste abisuri 

Ce hora de aripi in vant 

Ce linisti pe-ninsele ape 

Afla promisul pamant 

 

Cand ii recunoaste seninul 

Dintr-o galaxie de ochi 

Ori cand ii adasta plecarea 

Drumul prin palcuri de plopi 

 

Ori cand intalniri nesperaste 

Se pierd la rascruci uneori 

Peste o vara imbratisate 

Raman aleile lor 

 

Refren 

Omoara-ma ca sa ma invii 

De-o suta de-o mie de ori 

Si coloreaza-mi zilnicul gri 

Cu razvrarite culori  

 

*** 

Fata subtire cu privirea ca vara 

Opritele drumuri si azi te mai dor 

Din turnu-ti petrecandu-le cu privirea 

Plecand si sosind de o mie de ori 

 

Sing for me woman 

To feel the bird burning inside 

To just remember as was once 

Her trill and her non-hoped flight 

 

Dance for me woman 

As you never danced in life 

To revert the way of the fate 

Drive faster the car if can drive 

 

Live for me woman 

And feel my love as never felt 

Let tremble singing your sweet voice 

As the fate slowly will revert 
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Refrain 

You are the angel of Summer 

You are the light of my eyes 

For a kiss I‘m not a robber 

For a „yes‖ nobody dies 

 

*** 

Happy must be the air you breath 

Happy must be the earth of your steps 

The wind warmly kissing the nipples 

Of the Spring in the park of your walks  

 

Happy the bird arriving tired 

At the protecting nest of the arms 

After a flight around the desert 

To find the water of a good life 

 

Sing for the planed of green forests 

Sing for the path you steped „in two‖ 

He will be there waiting for you 

Up to the end of times – only You 

 

Refrain 

You are the root that gives me water 

You are the tree that gives me Sun 

But in the world of pure wishes 

We are the Summer‘s girl and son... 

 

*** 

Lasă-mă să-mi fie dor de tine 

De pașii tăi ce-nfiorau alei 

De vara mareelor din vine 

De toamna horelor de funigei 

 

Lasă-mă cu patima iubirii 

Orașului în care nu mai vii 

Lasă-mă să-ți petrec musafirii 

Din care doar eu voi lipsi 

 

Lasă-mă să-mi rescriu primăvara 

Lasă-mă să-mi adun fluturii 

Lasă-mă să cânt la orgă seara 

Să preamăresc cu psalmii îngerii 

 

 

 

 

 

 

*** 

Let me retain in heart your longing  

The steps long seeded on alleys  

The Summer‘s tides in the arteries  

The Fall of rounds of gossamers 

 

Let me recall your street so narrow 

The town of wedding never done 

Let me to close the hidden braces 

On your guests list I will be none  

 

Let me rewrite some days of singing 

Let me collect flowers in calm 

Let me on organ play this evening 

To extol angels with my psalm  

*** 

 

Iubește-mă cât să mă accepți 

Sub storul orelor singure 

Sub atingerel lungilor degete 

Intr-un cântec la pianină 

 

Iubește-mă cât să mă salvezi 

Dintr-o boală dintr-un spital de  

Campanie dintr-o părăsire 

A luptei când era să înving 

 

Iubește-mă cât să nu mă uiți 

Când voi trece munții de ceață 

Și caii diluviului vor cotropi 

Între noi toate drumurile 

 

*** 

Love me as much as you‘d accept me 

Within the hours of loneliness 

Under the touching of slim fingers 

In a song at the old piano 

 

Love me as much as you‘d rescue me 

From an illness from a hospital 

From a resignation of batle 

When it was close to the victory 

 

Love me so that you‘d not forget me 

When I will cross the mountains of fogg 

When the quick horses of the deluge 

Will invade between us all the roads 
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Aurel Gheorghe Ardeleanu – un mare sculptor al persoanei umane 
 

 

No hay profeta despreciado, excepto en su      

tierra, entre sus parientes y en su casa. 

                 (Marcos 6, 4) 

 

 

Dramaturg şi prozator, cunoscut şi recunoscut ca atare, 

deţinător de importante premii, comentat, citit, reprezentat, Aurel 

Gheorghe Ardeleanu ni se adresează, de o bună bucată de vreme, 

nouă, tuturor celor dispuşi, doritori şi capabili să privim, să 

contemplăm, să vedem cu adevărat şi să înţelegem, deopotrivă, şi, 

poate, mai cu seamă, în calitatea sa de sculptor. Mă refer la proiectul 

plastic iniţiat în 1990 şi intitulat Portretul – o lume – generic sub care 

artistul a organizat, până în prezent, patru expoziţii.  

În aproape un sfert de veac, Aurel Gheorghe Ardeleanu a 

realizat nu mai puţin de 44 de lucrări de artă monumentală, instalate 

în spaţii publice (monumente, statui, basoreliefuri, dar, mai ales, 

busturi),  pe mai tot arealul banatic, precum şi în Portugalia ori 

Serbia. Acestora li se  adaugă o serie importantă de portrete 

(aproximativ 50) ale unor personalităţi (multe în viaţă), majoritatea 

din aceeaşi zonă geografică. Cei portretizaţi sunt, cu precădere, 

scriitori, slujitori ai bisericii, muzicieni, actori, plasticieni, dar şi 

medici, profesori, jurişti, publicişti. 

Dintre  busturile (destinate locurilor publice) şi dintre portrete, 

aş reţine: 

1. Istorie, Politică (12 busturi): A. I. Cuza, Regina Maria, Al. Mocioni; 

2. Feţe bisericeşti (14): Patriarhul Miron Cristea, IPS Nicolae, Filaret Musta, arhimandrit; 

3. Scriitori, profesori (20): Virgil Birou, Sorin Titel, Lucian Blaga, G. I.Tohăneanu; 

4. Muzicieni, actori (11): Nicolae Boboc, Ion Românu, Filaret Barbu, Gh. Leahu; 

5. Artă plastică (7): Deliu Petroiu, Ioachim Miloia, Viorel Cristea; 

6. Alte profesii: arhitectul Victor Vlad, chirurgul Vladimir Fluture, avocatul Emanuil Ungurianu, florarul 

Wilhelm Mühle. 

 

* 

 

Aceste prezenţe hieratice şi impunătoare, impresionante prin siguranţa execuţiei, prin similitudinea, 

de formă şi fond, cu prototipul, dar, mai cu seamă, prin misterul indefinisabil al fiinţei lor (al fiinţei, în 

genere), prin capacitatea lor de a comunica abisal cu lăuntricitatea celui ce le trece prin preajmă, aceste 

Eugen DORCESCU 
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statui, aceste făpturi de bronz, întâlnite în parcuri, în pieţe, în curtea unor biserici, în săli de expoziţie, în 

încăperi particulare, înnobilează urbea, înnobilează întreaga parte de Vest a României, iar unele dintre ele au 

ajuns, cum  aminteam, până departe, pe alte meleaguri: Lucian Blaga,  spre exemplu, poetul ce ne-a dat ―La 

curţile dorului‖, şi care, acum, se află, prin bustul său, în Portugalia, ţara unuia din puţinele sinonime  - 

parţiale - ale ―dorului‖ românesc: ―saudade‖ (alături de gallegul ―morriña‖ şi de canarianul ―magua‖). 

Am spus de mai multe ori şi nu ezit să repet, atunci când se iveşte prilejul: contemporani fiind cu Aurel 

Gheorghe Ardeleanu, cu acest om retras, mult prea cufundat în munca lui spre a avea timp şi poftă de zarvă, 

fire superioară, aparţinând, incontestabil, elitei minţii şi a duhului, nu suntem în stare, nu ne e la îndemână, 

uneori, să luăm seama, tocmai din pricina acestei vecinătăţi spaţio - temporale, la valoarea şi la importanţa 

artistică şi cultural-socială a creaţiei sale. Valoarea, însă, spre deosebire de noi, oameni de pământ, este 

nepieritoare. Se citeşte acest adevăr în seninătatea neclintită a statuilor, în calmul neliniştit, şi întors înspre 

sine, al creatorului lor. Ars longa…  

 

* 

 

Dincolo de mesajul artistic, social şi cultural al operei, decelăm, însă, mesajul ei filosofic (implicat, 

desigur, în cel estetic), mesaj orientat spre fundamente, spre starea şi devenirea umanităţii profunde.  Ne 

vom explica numaidecât. Dar, mai înainte, să ne amintim temerea şi profeţia lui Albert Einstein, cu privire la 

reversul terifiant al ,,progresului‖:  ―I fear the day technology will surpass our human interaction. The world 

will have a generation of idiots‖.  

Să ne amintim, de asemenea, cuvintele lui François Mauriac: ,,Les gens d‘en bas auront triomphé de la 

personne humaine, - oui, la personne humaine sera détruite et, du même coup, disparaîtra notre tourment et 

nos chères délices… Il n‘y aura plus de ces déments, qui mettent l‘infini dans le fini‖. 

 

Am putea recunoaşte, de ce nu?, aprofundând aceste aserţiuni, că modernitatea, postmodernitatea, cu 

materialismul lor maladiv, cu totala lor inapetenţă (şi incompetenţă) metafizică, am putea accepta, iarăşi, că 

internaţionalismele de orice fel,  propunând ideologii agresive, colectiviste, deprimante, agonice, că 

globalismul – lume hipertehnologizată,  căreia i s-a retras harul şi, ca urmare, a pierdut simţul Centrului, 

rătăcind, dezorientată, în confuzia dintre eternitate şi nefiinţă, am putea admite, într-un cuvânt, că toate 

acestea, şi altele încă,  şi-au propus şi, în mare măsură, au izbutit să aplatizeze, să standardizeze, să 

robotizeze, să pulverizeze şi, la limită,  să distrugă persoana umană, să-i izoleze, ori să-i alunge pe acei inşi 

care  au nu doar sentimentul valorii, ci şi cultul ei, care nutresc, dezinteresaţi, idealuri,  care sunt animaţi, de-

adevăratelea, nu demagogic, de sublime aspiraţii, care au necesităţi duhovniceşti conştientizate.  

Einstein a avut perfectă dreptate: vedem, la tot pasul, cum tehnologia a înlocuit interactiunea vie a 

indivizilor, cum exacerbarea comunicării a anulat esenţialitatea ei. Orwel n-a greşit, nici el, în previziunile-i 

de natură lingvistică: limbajul se restrânge, antrenând, pe cale de consecinţă, diminuarea corespunzătoare a 

gândirii, a sensibilităţii, a imaginaţiei. Concomitent, pro-eminenţa, pre-eminenţa, diferenţa (semn al 

peceteidivine) se şterg, individualitatea se pierde în masă, concretitudinea puternic diferenţiată a  umanului  

se abstractizează, îşi pierde seva, se schematizează.  

 

* 

Or, vom observa că, în contrast cu un asemenea tablou deloc optimist, toţi eroii lui Aurel Gheorghe 

Ardeleanu au trăit, sau trăiesc, pentru un ideal, că toţi au avut, ori au, cultul valorilor, că toţi au avut, ori au, 

necesităţi spirituale conştientizate, că toţi, pentru a prelua fericita spusă a lui François Mauriac, ,,mettent 

l‘infini dans le fini‖ (şi nu invers, cum se întâmplă îndeobşte). 

Aurel Gheorghe Ardeleanu smulge din nepăsare, din uitare, din anonimat exemplare umane  

purtătoare de excelenţă, şi le oferă prezentului şi viitorimii. Acesta ni se pare a fi meritul de căpetenie al 

creaţiei sale: încercarea de a salva persoana umană, prin artă, prin impuls şi conştiinţă estetică,  pe temeiul 

unui umanism de factură spirituală. 

* 

 

Trecând în revistă şi, apoi, stăruind asupra amplei suite a busturilor şi portretelor, am constatat că pot 

fi identificate, în cazul tuturor, trei niveluri structurale, analiza înaintând dinspre sensibil spre intelectiv, de 

la elementele de ordin iconic (eventual, şi indicial sau lingvistic), la cele de ordin moral, intelectual, chiar 
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metafizic.  

În viziunea noastră, aceste niveluri sunt: 

Asemănarea (altfel spus, aparenţa, omul social). Evocarea  asemănării cere talent şi meşteşug; 

Chipul (omul lăuntric, deseori disimulat, non-confesiv). Suprinderea lui îi pretinde sculptorului intuiţie 

precisă şi adâncă; 

Fiinţa (omul esenţial, ideea de om, sădită în orice făptură cugetătoare, condiţia umană particularizată) . 

Sugerarea fiinţei (a modului în care omul lăuntric se raportează la Marele Mister) presupune, din partea 

sculptorului, capacitatea de a empatiza (vital) cu modelul, dincolo de orice contingenţă. 

 

* 

 

Vom apela, spre a ilustra şi proba aceste afirmaţii, la unul dintre  busturile cele mai recente, anume 

cel consacrat Profesorului Gheorghe I.Tohăneanu (vezi supra), ilustru dascăl la Filologia timişoreană, mutat 

la cele veşnice cu un număr de ani în urmă. Analiza plastică şi semantico-estetică a acestei lucrări, urmând 

chenarul schiţat mai sus, se poate rezuma astfel: 

La palierul asemănării, reuşita sculptorului este frapantă. Ea ne oferă un G. I. Tohăneanu 

recognoscibil nu doar în ansamblu şi în suprafaţă, ci şi în detalii şi în profunzimea înfăţişării sale. Nota 

distinctivă fundamentală este cerebralitatea, realizată, plastic, mai întâi, prin verticalitatea puţin înclinată a 

craniului, determinată, la rându-i,  parcă, de clar perceptibila (şi cât de sugestiva!) lui supradimensionare. 

Apoi, prin joncţiunea fină, sprijinită pe ovalul sprâncenelor şi pe liniile orizontale ori verticale ale frunţii, 

dintre calota craniană şi jumătatea inferioară a capului. Fruntea, mult prelungită, de-o parte şi de alta a 

şuviţei centrale, conduce către aceeaşi sugestie. Într-adevăr, cine l-a cunoscut pe Profesorul G. I. Tohăneanu 

ştie prea bine: prima şi cea mai cuprinzătoare, şi mai exactă, definiţie a prezenţei sale imediate era 

cerebralitatea.  

Chipul bustului (oglinda plastică a omului lăuntric) ne vorbeşte despre forţă  (forţa inteligenţei, a 

sensibilităţii, a voinţei, a caracterului). Curba decisă, vag ironică, a gurii, nasul puternic, dublul ―T‖ frontal, 

desenat clar, în armonie cu bărbia despicată şi împinsă înainte, sunt câteva din semnele exterioare ale puterii, 

ale energiei din adâncuri. O aură de clasicitate (de antichitate târzie) învăluie întregul, aşa cum, de altfel, îi 

şade bine celui care a tradus Eneida (epopee comentată îndelung, ţin minte, de profesor, în neuitate după-

amieze, în sala de seminar, cu grupa de studenţi din care eu însumi făceam parte. – Infandum, regina, jubes 

renovare dolorem…). 

Fiinţa, sinele, secretul inexprimabil al eului, lumea lui nerostită,  dialogul lui cu sine şi cu Cel 

Ascuns ne oferă,  cred, unele surprize. Lectura şi interpretarea semnelor plastice, din acest unghi, anunţă o 

fractură, o discontinuitate în raport cu palierele perceptibil şi inteligibil (asemănarea şi chipul), punând în 

lumină polisemia referentului şi impresionanta vocaţie introspectivă şi recuperatoare de care face dovadă 

sculptorul. Echilibrul clasic (tensionat, e drept, chiar la primele două niveluri) e tulburat aici, chiar 

abandonat, la răstimpuri, în favoarea unei modernităţi problematice, sceptice şi agnostice, poate. În prim-

planul analizei semiotice intră, acum, ochii. Privirea pare a nega aproape tot ce afirmă liniile dure şi sigure 

ale frunţii, toată detaşarea clasică a surâsului şi a bărbiei. Ba chiar zâmbetul însuşi, prelungit prin linii 

incerte, ce alunecă în vid, în abis, crispează, ca într-o interfaţă, fizionomia în întregul ei, lăsând să transpară, 

sub învelişul ferm, datele centrifuge ale unei persona tragica. Iar pomeţii, sporiţi de două adaosuri, ne 

vorbesc, aidoma arcadelor, de insomnie, de evadări în vis, de prăbuşiri în coşmar, de nelinişte, de chinul 

interogaţiilor lipsite de răspuns. Descoperim, aşadar, că modelul sculptorului a fost mai misterios decât am fi 

crezut (decât au bănuit toţi cei care l-au ştiut). A fost nevoie de esenţializarea, prin artă, a persoanei, în 

integralitatea ei, ca să o descifrăm astăzi, post-mortem. Putem presupune că axa lăuntricităţii lui G. I. 

Tohăneanu era angoasa, generată de frisonul neantului, de confruntarea dilematică între conştiinţa ,,fiinţei 

întru moarte‖ (Heidegger) şi nădejdea (neconvinsă)  în ceea ce am numit, cândva,  ,,fiinţa întru mântuire‖. 

 

 

* 

 

Astfel se conturează echivalentul intelectual şi metafizic, echivalentul hermeneutic al acestei, mă 

încumet să spun, capodopere. Aduc în sprijinul unui atare calificativ un argument în plus, faţă de cele 

anterioare, care vizau densitatea substanţei, în armonie cu adecvarea formei, un argument  considerat, în 
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general, imbatabil. Anume,  celebra secţiune de aur. Pornind de la enunţul euclidean (anul 300 î. H.): 

,,Spunem că un segment de dreaptă a fost împărțit în medie și extremă rație atunci când segmentul întreg se 

raportează la segmentul mai mare precum se raportează segmentul cel mare la cel mai mic", am calculat-o 

în fel şi chip, luând măsurile bustului. Toate raporturile semnificative se adună, cuminţi, în numărul iraţional 

φ (1, 618033 ….). 

 

* 

 

Vom conchide afirmând că, spre deosebire de acele orientări ale plasticii contemporane, care 

experimentează, prioritar, dacă nu exclusiv, în suprafaţă, pe orizontală, în sintagmă,  care ajung, eventual, la 

complexitate formală, sculptura lui Aurel Gheorghe Ardeleanu, ingeniosul, chiar polemicul său proiect, 

Portretul – o lume  adaugă mijloacelor moderne de expresie, adaugă pomenitei complexităţi,  dimensiunea 

profunzimii, adicădezbateri ce ţin de verticalitate, de abisalitatea sufletească, de paradigmă. Rămânând, din 

fericire, un clasic, sculptorul este mai mult decât modern, este original şi inovator. Într-o vreme a 

negativismelor şi nimicniciilor, opera sa restaurează, cu mijloacele desăvârşirii artistice, încrederea în 

persoana umană şi în perenitatea ei, ca subiect şi obiect al oricărei creaţii pământeşti.  

 

 

20 mai 2014 

 

Confluenţe Literare, 28 mai 2014; Naţiunea, 5 iunie 2014; Cetatea lui Bucur, iunie 2014; Banat, 3-4, 2014 
 

 
Victoria Duțu – (http://victoritadutupicturidevanzare.wordpress.com/3-peisaje/) 

http://victoritadutupicturidevanzare.wordpress.com/3-peisaje/
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VECINI „FOREVER” 
 

 

 Ce nume frumoase au…dl Darie și dl Alexe. Sunt de aceeași vârstă, vecini de apartamente: ușă-n 

ușă. Dacă-i pui pe cântar, are fiecare respectabila greutate de peste suta de kile. Și unde mai pui, vin 

amândoi din același sat pierdut printre podgoriile Drăgășanilor. Se salută respectuos, cu plecăciuni chiar, 

când se întâlnesc și-și zâmbesc așa ca doi negustori concurenți care vând aceeași marfă în prăvăliile vecine. 

Ce potrivire, domnule, ce potrivire. Și, când îi asculți cum vorbesc, vezi cum își cântăresc vorbele amabile 

cu grijă și caută să arate că în perioada proletcultistă în care și-au făcut liceul la seral și facultățile (da, 

facultăți! La f.f.!) și-au lăsat peste comportamentul lor urmele unei ciopliri neșlefuite. 

 Amândoi sunt respectați în localitate. Dl Darie este secretarul primăriei și nu este cetățean care să nu-

și salte pălăria când îl vede. Doar vreo câțiva nu-l salută nici acum, că el punea milițienii să le rupă oasele 

până scoteau mahmudelele și icușarii ascunși. Cu mulți se înțelegea personal: ‖Uite cum facem: știu că ai 

douăzeci și ceva de galbeni, declari zece, păstrezi cinci, și-mi dai mie cinci; vezi cum îți ții gura, că pe mine 

mă cred ăștia, nu pe tine și apoi e vai de viața ta la canal. Ne-am înțeles?‖ Și omul obidit, amenințat, se 

mulțumea că îi rămân cinci galbeni pe care-i ascundea unde nici dracul nu bănuia: în rama icoanei, în 

făcăleț, în fundul dublat al putineiului de bătut laptele, în broasca ușii. Poartă și acum coana Anica, nevasta 

lui, niște perechi de cercei, pe care le tot schimbă, atât de mari încât i-au sfâșiat lobul urechilor ca la mayași. 

Brățări, medalioane și lănțuguri poartă și fie-sa. El poartă un ghiul mare cât un carpian de inelar și câteva 

ace de cravată. 

Pe dl Alexe îl salută și elevii din satele vecine, darămite cei din G. Că foștii elevi ori îl salută printre 

dinți ori nu-l salută deloc, asta e altă poveste. Ce poveste, mă veți întreba. Rar elev care scăpa fără a da tribut 

de trecere. Seraliștii – săracii – plăteau adevărate biruri. Într-o oră te puteai alege și cu două note de trei. Doi 

și patru nu se dădea, doar nota trei pentru că după ce-ți plăteai tributul, una sau două note de trei se 

transformau în opt. Simplu și eficient. Aceeași mână, aceeași cerneală.    

 Și aveai două șanse, ori treceai, ori rămâneai pe toamnă. În toamnă, evident aveai alte două șanse: ori 

treceai, ori rămâneai repetent. Ce blândețe mai mare dorești? Depindea de tine acum ‖cum te pregăteai‖. 

 Și…să nu rămână fără șansele din toamnă, Pătru D. din L., elev în clasa a X-a C, îi spuse clar și 

răspicat mamei sale că, dacă nu rezolvă cu dl Alexe, rămâne repetent, că la chimie și engleză nu e chip să 

treacă. Medii de trei și pe primul și pe al doilea trimestru, iar acum, cu câte două note de trei la fiecare – 

slabe speranțe. Așa că mai ușor să reparăm matematica pe al treilea trimestru cu vreun șase -șapte acolo, 

când pe primul și al doilea avem cinci și cinci. 

 Mama îl trimise la necuratu‘, îl scuipă, - nu, nu să nu-l deoache – îl făcu nătărău și-l mai ‖alintă‖ și 

cu alte vorbe dulci și hotărâră să nu-i spună lui taică-său, că ‖ăla se face foc și cine știe ce face‖. 

 Așa că spuse că se duce la doctor la V., că are ea o boală femeiască de care trebuie să scape neapărat, 

că altfel râde lumea…după 17 ani… 

 Tăie un curcan, puse un litru de țuică și scoase vreo trei de vin dintr-o damigeană, luă o bucată de 

carne afumată cu coastă cu tot, vreo două felii de brânză de oaie de la cumnata, vreo 15 ouă proaspete, le 

puse într-un rucsac militar pe care bărbatu-său, Ilie păduraru‘, îl primise de la un plutonier adjutant șef la 

Ion DRĂGHICI 
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magazia de ‖efecte‖ a U.M., depozitul de muniție din B. Și cu rucsacul în spate și damigeana de 3 litri cu vin 

în mână, iat-o ajunsă ca-ntr-o expediție pe Himalaya pe mama elevului nostru, plină de speranța rezolvării 

cu succes a situației căreia elevul Pătru nu fusese în stare să-i facă față aproape un an întreg. Află blocul, 

scara, apartamentul (cum intri, ultimul în dreapta holului). Merse ca un adevărat cutezător ce-și pregătise și 

câteva vorbe mai acătării, să arate că ‖chiar dacă suntem de la țară, știm și noi să vorbim mai cu…). Totul 

merse bine; în semiîntunericul holului îngust se răsuci să scoată baierele de la rucsac și i se păru ceva ca în 

politica de azi: că stânga e dreapta și că dreapta stângii este și stânga dreptei și că…‖stai, bre, că aici trebuie 

să fie…și apoi întrebăm, ce mare taină?! 

 După un ‖cioc-cioc-cioc‖ sfios ieși în prag un bărbat cu tâmple albe, cu privire impunătoare și 

seriozitate marcantă, care, după ce o măsură de sus până jos și-i văzu harnașamentul depus lângă ușă, 

catadicsi să răspundă mieros și teatral la salutul și întrebarea pusă de femeia cu zâmbet supus și serviabil: 

 - Vă sărut mânușițele, domniță! Aici stă chiar el, profesorul Alexe are onoarea să vorbească cu 

dumneavoastră în carne și oase, - rosti dl Darie și continuă - care este problema care vă neliniștește?! 

 Femeia privi în jos și în timp ce-și mușca buza de sus, parcă și-ar fi cântărit vorbele, spuse direct ce 

are pe suflet: 

 -  Domnule profesor, vă rog să iertați de îndrăzneală, ca să zic așa,…am și eu un băiat la 

dumneavoastră în clasa a X-a C și dacă rămâne corigent și la matematică, s-a zis! Repetă anul și tat-su îl 

omoară! Vă rog cumva, aveți bunătatea și treceți-mi-l că…de…și noi…pentru el ne trudim să aibă toate 

alea. 

 -  Scumpă domniță…dar poftiți înăuntru, ce ați rămas în prag așa…ca să zic…așa?!  

Și, după ce mama corigentului intră în holul de la intrare al apartamentului, târând rucsacul, depuse 

damigeana lângă ușa pe care o închise cu grijă, domnul Darie continuă cu gesturi teatrale, cu o mână la 

inimă și cu cealaltă ridicată în aer, ca un monument al jertfirii pentru patrie: 

 -  Noi, ca să zic așa…suntem ca și părinții elevilor noștri. Noi, ca și domniile dumneavoastră de 

părinți ce sunteți, ne străduim să-i educăm, să-i învățăm și să-i instruim, că asta cere și patria de la noi, 

slujitori în primării, pe ogoare…și…în școli! Da, mai ales în școli. Spuneți-mi, vă rog, cu subiect și predicat, 

numele elevului și fiți sigură că e ca și trecut. Mergeți acasă fără nicio grijă că e rezolvată situația. Ne 

străduim și voi face totul să…mă-nțelegeți!? Spuneți-mi, cum am zis, vă rog frumos, cum îl cheamă pe 

fecior? Și cu un boț de creion luat de lângă telefon, notă pe un ziar numele păcătosului căruia în gândul său 

domnul Darie îi zise: ‖să fii al meu, ți-aș arăta eu ție!‖.  

 -  Mulțumesc din suflet și Dumnezeu să vă dea sănătate, că bun om mai sunteți și dacă ar fi toți ca 

matale, ce bine ar fi! Femeia doar că nu-i sărută mâna, însă făcu o plecăciune ca la icoana Maicii Domnului 

făcătoare de minuni de la Mânăstirea Dintr-un Lemn. Dădu să iasă și adăugă: ‖numai ranița…vă rog…că nu 

e a noastră și…‖ 

 -  Vai de mine, dar de ce v-ați deranjat, scumpă domniță?! Noi și așa avem grijă…dar…hai, fie, cum 

ziceți domnia dumneavoastră și…sărut mânușițele…sărut mânușițele! 

 Femeia ieși cu rucsacul în mână, târându-l de o bretea ca pe pielea unei capre râioase pe care vrei s-o 

duci la râpă s-o rupă câinii.  

Cum plecă femeia, domnul Darie chemă din dormitor pe nevastă-sa și-i spuse în grabă, după ce 

analiză ce conține ploconul neașteptat, să facă o friptură la cuptor de curcan asezonată cu niște coastă 

afumată, o ciorbă de măruntaie și cu niște brânză cu mămăligă, un aperitiv cu ouă și unt, că el  vrea să -l 

cheme pe vecinul Alexe cu nevasta la un ospăț de zile mari. Doamna Anica înțelesese despre ce e vorba și 

după ce râse clătinând din cap, adăugă un ‖măi, omule, că năzdrăvan mai ești!‖ și conchise că e bine să-i 

cheme, deși…pe ‖madama‖ nu o avea la inimă din niște probleme mai vechi. ‖E bine să fie bine‖ își zise și 

se apucă de treabă. 

Fără să fie nevoie de vreo invitație specială sau de insistențe deosebite, domnul Alexe și consoarta se 

prezentară chiar cu o jumătate de oră mai devreme față de ora stabilită, după ce în prealabil îl descusură pe 

domnul Darie că nu e vorba de nicio onomastică sau aniversare la care să fie nevoie de vreo atenție. Nu, 

totul fu numit așa…‖ad-hoc o pomană, să zicem…o masă ca-ntre vecini și prieteni vechi pe care ne știe și ne 

respectă o lume întreagă‖, rezumă domnul Darie la finalul invitației. 

Țuica începu festinul cu mirosul de prună, servită în păhăruțe înflorate pe margine. Strașnic miros 

mai venea de la bucătărie unde încă se rumenea pieptul de curcan în sos alb lângă fleici de costiță împănată 

cu straturi de grăsime băgată cu șoric cu tot la cuptor.  

În boluri mici unde fuseseră frecate laolaltă brânză, unt și ouă fierte, se răsfăța mămăliga aburindă 
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pusă deasupra în strat subțire care lăsa să se ghicească prin topirea lentă a untului ce este dedesubt.  

Ciorba de măruntaie de curcan…o nebunie. Din pielea gâtului și din târtiță ieșise un strat auriu de 

grăsime care plutea ademenitor în farfurii, iar pătrunjelul tocat proaspăt ca niște stele verzi pe un cer auriu 

împreună cu zeama de lămâie întregeau minunea prin aromă și prin gust. Imaginația oricui că  poate să facă 

o astfel de ciorbă din altceva era de prisos.  

În timpul fripturii, se servi și vinul rozaliu vrednic de toată admirația, care se păstrase până acum la 

început de iunie, ca o licoare bisericească. Chiar dacă s-a mâncat boierește, mai pe tăcute, Alexe sufla în 

bucatele fierbinți și nu mai prididea cu aprecierile. Sorbea vinul haiducește până la fund, iar nenea Darie îi 

turna cu vrednicie și chiar îi propuse la un moment dat să schimbe paharele dacă i se par prea mici. 

‖Eee…nu, nu…lasă nene, că mai bine le umplem mai des‖. ‖Da, și asta e o soluție!‖ fu de acord Darie.  

Masa se termină, invitații nu știau cum să mulțumească, ori cu ‖Bogdaproste‖, ori ‖primească 

Dumnezeu cui s-a rânduit‖. Hotărî Alexe că cel mai bine sună:  

‖Cine-a dat, tot să mai dea 

 Cine bea, tot să mai bea‖, râse sănătos și dădu să se scoale să plece, însă Darie spuse: 

-  Ce așa grabă…vin mai e, voie bună – cât cuprinde, punem și pick-up-ul dacă e nevoie cu 

Ciobanca, vâlceancă de-a noastră de la Roșiile și…mai discutăm. 

Ademenit de încă un pahar două de vin, Alexe se reașeză sănătos și în timp ce-și sugea dinții de 

viplă, auzi vocea blândă a lui Darie în care se strecura o undă de reproș: 

-  Ia să-mi spui tu mie, Alexe, de când suntem noi prieteni, vecini și…mai ales ce suntem, ți-am cerut 

eu vreodată vreun favor? 

-  Nu, nene Darie, ferească Dumnezeu! Dar care e problema? – se apără și se oferi voluntar și să 

rezolve orice Alexe. 

-  Uite, mă, am și eu un nepot…stai așa… - și din hol îi citi numele și clasa - și e gata să mi-l mâncați 

fript dacă-l lași și tu corigent. Tat-su îl omoară…e bine?! 

-   Vai de mine, nene Darie! Se poate? E ca și trecut! Îl știu, e el cam lichea, s-o spun p-a dreaptă și să 

nu te superi pe mine, dar de ce nu mi-ai spus…Asta era?!...Hai mai toarnă un pahar și ia-ți de pe inimă 

supărarea asta. E al nostru. Trebuie!... 

 

*** 

 

 

Pe la jumătatea verii, în oraș la o bere, Alexe îi aduse aminte lui Darie de nepot și-i spuse că e păcat 

că nu a dat examen de treaptă la liceu și a mers la profesională la V., că era ca și trecut. Darie îi spuse scurt 

și sec: 

-  Nu, domnule, nu era nepotul meu, maică-sa a greșit adresa.  Venea la tine și m-am gândit că ar fi 

păcat să refuz o așa pleașcă…Mai ales că numai eu știu câte trăiști, plase, papornițe și damigene au intrat la 

tine și eu priveam cum treceau pe sub fereastră și apoi vedeam pe vizor cu câtă vrednicie le cărai înăuntru și 

n-ai zis tu măcar odată ‖nene Darie, ia un degetar de vin, gustă-l măcar‖ și mie îmi lăsa gura apă. 

-  Aaa, nene Darie…nu a fost frumos, nu a fost corect! 

-  Cum?! Corect?! Eu o dată am primit și te-am cinstit împărătește…pe când tu…? 

Berea fu servită în tăcere și chiar dacă a fost oferită de Darie, a avut cel mai amar gust pe cere-l poate 

avea o halbă cu bere. 
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O PERSPECTIVĂ MODERNĂ ASUPRA UNUI FENOMEN  

VECHI DE CÂND LUMEA 
 

Cercetările doamnei dr. Daniela Gîfu deschid 

o poartă către un drum nou pentru literatura de 

specialitate din România. Comunicarea politică şi 

campanile electorale au făcut, încă din anii ‘90, 

obiectul a numeroase cărţi, care apar, de atunci, într-

un ritm din ce în ce mai susţinut, confirmând, astfel, 

interesul profesioniştilor, dar şi al publicului larg, 

pentru un domeniu monopolizat, în vremea 

comunismului, de mânuitorii celebrei „limbi de 

lemn‖. Dintre aceste apariţii, unele s-au înscris în 

genul „document‖ – jurnalistic sau istoric – , altele 

au avut un pronunţat caracter memorialistic. În 

sfârşit, îmbucurător de multe, în special în ultimii 

ani, s-au constituit într-un corp de lucrări propriu-zis 

ştiinţifice, fiind rezultatul unor cercetări obiective, 

sistematice şi riguroase. 

Cartea pe care o aveţi în faţă impresionează 

de la prima vedere prin ceea ce am putea numi ispita 

exhaustivităţii. Autoarea nu s-a mulţumit să prezinte 

sec metoda şi aparatul de lucru pe care le propune în 

urma unor ani buni de cercetare, ci s-a străduit să 

ofere cititorilor o vastă privire de ansamblu asupra 

temeiurilor comunicării politice, în general, şi ale 

discursului politic, în particular. Lectorul are în faţă 

o abordare globală, comprehensivă şi comparativă a 

rostului, rolului, scopurilor şi metodelor comunicării 

politice în lumea contemporană. În acest peisaj 

general, analiza de conţinut propusă de autoare este 

un instrument deopotrivă de orientare şi de ordonare 

a domeniului. După câte ştim, în spaţiul românesc, 

până la cercetările dr. Gîfu, nu a fost abordată 

chestiunea laturii cantitative a analizei semantice a 

discursului politic. Acesta este un prim merit al 

lucrării, merit deloc de neglijat, având în vedere că 

analiza de conţinut, deşi întemeiată cu destul timp în 

urmă (Osgood, 1959), presupune o metodologie şi 

un aparat de lucru extrem de laborioase, evitate sau, 

în cel mai bun caz, simplificate, chiar şi în ţări cu 

tradiţie în cercetarea comunicării politice şi care 

alocă resurse consistente în acest domeniu. 

Un al doilea merit al lucrării – şi, probabil, 

cel mai însemnat – este efortul autoarei de a elabora 

un aparat de analiză original, adaptat nu numai 

limbii române, ci şi unui anumit spirit care domină 

viaţa politică actuală din ţara noastră. Ceea ce ar 

putea părea la prima vedere o simplă adaptare a unui 

program conceput în Statele Unite este, de fapt, un 

produs original, care a evoluat foarte departe de 

modelul său american. Este rodul unei munci 

titanice, susţinută şi de pregătirea de bază a autoarei 

(absolventă a Facultăţii de Fizică a Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza‖, din Iaşi), dar şi de o 

Radu ENACHE 
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implicare activă în zona publică, experienţă care i-a 

permis nuanţarea adecvată şi temeinică a categoriilor 

semantice propuse în aparatul analitic. 

 Al treilea merit evident al lucrării este 

deschiderea către utilitatea practică. Dincolo de 

originalitatea abordării interdisciplinare, o premieră 

teoretică, dr. Gîfu ne arată că metoda propusă de 

domnia sa este şi (relativ) uşor de aplicat practic. 

Este un merit deloc de neglijat, cu atât mai mult cu 

cât parcurgem o perioadă în care voci importante ale 

opiniei publice acuză, mai mult sau mai puţin 

subiectiv, o degradare majoră atât a formei, cât şi a 

fondului discursului politic din ţara noastră. Orice 

metodă cantitativă permite comparaţii pe baze 

obiective între diverse fenomene sau procese. 

Metoda cercetată de către autoare va permite 

compararea discursurilor şi textelor politice. În ce fel 

va schimba acest demers calitatea politicii şi a 

politicienilor? E, bineînţeles, dificil de anticipat! 

Păstrând, fireşte, proporţiile, putem să ne amintim că 

toate descoperirile ştiinţifice care au fost aplicate 

practice au generat schimbări – mai mici sau mai 

mari – şi în comportamentul de zi cu zi al oamenilor. 

Un „scanner de discursuri‖, aşa cum ar putea fi 

caracterizată metoda pusă la punct de Daniela Gîfu, 

va contribui, în mod sigur, la o mai bună 

(auto)disciplină a politicienilor. 

Ajunşi în acest punct, merită să facem un 

comentariu asupra titlului – inspirat! – al volumului 

de faţă. Turnul Babel al discursului politic se 

prăbuşeşte cam la fiecare sfârşit de mandat, dar 

construcţia este reluată – cu o tenacitate sisifică – 

odată cu fiecare nouă campanie electorală. Iar titlul 

ne sugerează două posibile cauze ale prăbuşirilor: şi 

consistenţa cărămizilor, dar şi (ne)priceperea 

zidarilor. 

Pentru toate aceste lucruri, „Temeliile 

Turnului Babel” este o carte a cărei publicare la 

Editura Academiei este un demers important atât 

pentru comunitatea ştiinţifică din ţara noastră, cât şi 

pentru societatea românească, în general. 

 

 

 

aprilie 2012 

Bucureşti 

 
 

 

 

Suparna Ghosh – Timely Shoes (http://suparnaghosh.com/paintings/) 
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EUGEN EVU LA 70 DE ANI! 

 
 

 

 

Cântec pe stil vechi 

 

Poezia (din grecescul "ποίησις",  

poiesisce are sensul de ,,facere" sau 

,,creare") 

este o formă de artă în care limba este 

utilizată 

pentru calităţile sale divinatorii, 

vindecătoare. 

 

Patos sacru ce ne arde 

Pe sub vrajbe comunarde 

Vremuri viermuind bastarde 

Leac dumnezeiesc divin 

Sufletului nestrăin 

Cât a fost de pribegit 

Peste veac ticăloşit 

Limba noastră-i seminţar 

De la Domnul Grădinar 

Cu cenuşă prin colind 

Altoit-am lujer blând 

Ne-a durut Limba Română 

Ne-a durut a vindecare 

Din străbuni a înviare 

Rogu-mă Maică Lumină: 

Morţii noştri vii revină 

Duh din duh din neam de neam 

Ramuri rodnice din Hram 

Săvârşind Însămânţarea 

Îndumnezeind Lucrarea 

Doamne, fă din suntem, SÂNT 

Cum am fost prin Legământ 

Unde-am fi, lumină lină, 

Tatăl - Patria ne-alină:  

Coroana din rădăcină 

Maica - Matria Română. 

 

Eugen Evu 

 

Alexandru Cetățeanu 

 

Sărbătoare la Deva! La mulți ani, Eugen Evu! 

 

Aşa am simţit, asta am văzut - a fost  Sărbătoare la 

Deva!  Am trăit momente de neuitat, momente înălţătoare 

în... Sargetia;  Eugen Evu, scriitor de legendă, ,,bardul‖ 

din Hunedoara,  a împlinit 70 de ani pe 10 septembrie, 

2014! ,,Floarea‖ culturii ardelene din zonă a fost prezentă 

la acest eveniment omagial, organizat de biblioteca 

județeană .  Am văzut la faţa locului cât respect există 

(încă!) pentru scriitorii valoroşi ca Eugen Evu  – aşa cum 

nu prea mai există în România şi în multe ţări din lume.  

 

Eugen EVU 

Doi foarte buni prieteni și frați întru literatura română: 

Eugen Evu și Alexandru Cetățeanu 
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Sunt român oltean, dar orașul Deva, din nefericire,  era o ,,pată albă‖ pentru mine.  L-am vizitat 

pentru prima oară în viaţa mea în această zi memorabilă, cu această ocazie unică.  Bine şi mai târziu decât 

niciodată! Dacă mai sunt români în situaţia mea (eu am scuza că « rătăcesc » prin lumea largă de 30 de ani!), 

le recomand cu multă căldură să nu piardă timpul – să facă tot efortul să îi ducă paşii prin acest orăşel 

cochet, de la poalele « Cetăţii Devei ». Ştiu, viaţa este prea scurtă şi există prea multe locuri minunate de 

vizitat în lume, dar acest oraş istoric, frumos şi curat, merită văzut neapărat. Poate nu-l vizitam niciodată, 

dacă nu se ivea acestă ocazie minunată – să fiu alături de fratele meu (ne-am declarat fraţi cu mulţi ani în 

urmă) Eugen Evu, cu ocazia împlinirii a 14 lustri de viaţă şi a peste 10 lustri de activitate literară! Mare 

patriot, poet de  valoare internaţională, « părinte » de poeţi, autor a zeci de cărţi de poezie şi proză, director 

fondator al revistei de ,,ariergardă culturală‖ - « Noua ProVincia Corvina » (şi al multor alte publicaţii), 

Membru de Onoare al Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români, colaborator de bază la revista Destine 

Literare, Eugen Evu este iubit, admirat pentru tot ce a scris şi scrie  şi respectat enorm de cititorii săi din ţară 

şi din străinătate.  Sunt mândru că am reuşit să fiu alături de marele meu prieten  Eugen Evu la acest moment 

aniversar, şi repet ce am spus  la Sărbătoare: La mulţi ani, Maestre! Să îţi dea bunul Dumnezeu multă 

sănătate şi putere de creaţie, să ne bucurăm cu toţii mulţi ani de capodoperele pe care le creezi, spre binele 

României noastre dragi!   

Şi nu-i lăsa pe cei care ne batjocuresc neamul şi limba să doarmă liniştiţi – « ucide-i » cu puterea 

magică a cuvintelor tale bine meşteşugite şi săgetează-i cu ,,săgeți‖ mai ascuţite  decât ,,dinții șerpilor‖, cum 

a zis Shakespeare!  

 

Încă o dată, să spunem cu  toții  în cor:  LA MULȚI ANI, MAESTRE EUGEN EVU! 

 

 

10 septembrie 2014. La aniversarea poetului Eugen Evu organizată de Sebastian Bara, Director al Bibliotecii 

Județene ,,Ovid Densușianu‘‘ Deva – Hunedoara. (De la stânga la dreapta): Dna Dr. Julie Cetățeanu, Dl 

Alexandru Cetățeanu, Director al Revistei Destine Literare – Montreal și Președinte al Asociației Canadiene 

a Scriitorilor Români împreună cu Muguraș Maria Petrescu, redactor șef adjunct al revistei Destine Literare.
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La același eveniment dar și împreună cu scriitoarea Mariana Pândaru 

 

Tot de la aniversarea poetului Eugen Evu (de la stânga la dreapta): Adi Travadi, Mariana Pândaru, 

Alexandru Cetățeanu, Anca Sîrghie, Muguraș Maria Petrescu, Eugen Evu, Violeta Deminescu. 
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Popas turistic la Castelul Corvinilor din Hunedoara. În imagine de la stânga la dreapta: Alexandru Cetățeanu 

(de data aceasta în calitate de bunic, cu nepoata Veronica in spate), nora Yuehan (China) în brațe cu micul 

Alex (,,Little Bear‘‘), Julie Cetățeanu, Muguraș Maria Petrescu și scriitorul Dumitru Tâlvescu. 

 

Muguraș Maria Petrescu 

EUGEN EVU LA ANIVERSARĂ 

Foto:Muguraș Maria Petrescu vorbind la aniversarea 

poetului Eugen Evu 

Eugen Evu ne-a propus până acum și ne va mai propune 

și de aici încolo o poezie a unui suflet, a sufletului lui, filtrată 

prin experiența noastră de viață a tuturor, experimentând 

mântuirea păcatelor noastre prin răstignirea pe cuvânt și întru 

luminarea sau iluminarea lui. Poezia lui Eugen Evu este un dat al 

unei categorii existențiale și filosofice diferit de cel al gândirii 

europene, el aparținând unui spațiu ce pare că vine de dincolo de 

2000 de ani, dintr-o experiență specială și aparte al unui ATÂT-

CÂT, trăit și retrăit ciclic, în vecul veacurilor.  Privită în 

întregime, poezia lui Eugen Evu este un ghid liric ce-și descrie 

cu acuratețe stările sufletești observate în momentul trăirii lor, 

reflectate sau proiectate pe acel perete al peșterii lui Platon, 

pentru ca apoi să treacă prin starea obligatorie de bucurie a 

visării, dar și a visului, văzut din prisma purgatoriului dantesc, pentru ca în final, în cea de a treia etapă, să 
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ajungă să se desprindă de vechi, să-și lepede solzii de salamandră purificată prin focul creației acceptând 

instalarea curățirii rezultată din trăirile prenatale ce vor sta chezaș la baza unui nou spirit manifestat prin 

instinctul nașterii, purificat prin ceea ce noi, pământenii, putem crede că ne apropie de divin: ARTA. ,,Arte 

ce singure își culeg/ retrezirea/ Ca viață, până și moartea/ Se repetă‘‘ (Arrière-garde – Gigachakre în 

mișcare). Iar la Eugen Evu arta de a transpune în scris ceea ce simte este ceea ce am putea numi crucea pe 

care el o poartă de la extaz la agonie, pentru ca apoi să-și sfârșească , sau paradoxal să-și reînceapă ciclul cu 

o altă renaștere in utero ,,Eon cu foame de lumină/ La îngeri Arta-i feminină‘‘ (Ars poetica sau feminitatea 

artei). 

 

Valentin Iacob – INTERVIU CU EUGEN EVU 

 

Când îl descoperi pe îndelete pe Eugen Evu, vei avea o revelație. Scriitor hunedorean get-beget, provincial, 

cum s-ar spune, scrie o poezie de ,,centru", la cel mai înalt nivel. Poate și pentru că a trăit toată viața într-o 

zonă aparte, pe care el o numește triunghiul magic al României. O zonă plină de mituri zamolxiene, dar și 

de furnalele siderurgice din vremea lui Ceaușescu. O lume amestecată, cu care a trebuit să lupte tot timpul, 

ca să rămână poet. La Hunedoara, am petrecut câteva ore captivante cu Eugen Evu. În tot acest timp, 

deasupra noastră, castelul Huniazilor ne veghea, copleșitor și discret. 

 

Energia misterioasă a munților 

- D-le Eugen Evu, sunteți un scriitor de valoare, ați fi putut face o carieră poate mai vizibilă, dacă v-ați fi 

propus să vă stabiliți la București, capitala culturală a țării. Cu toate acestea, ați ales să trăiți aici, la 

Hunedoara. De ce? 

- Pe mine m-au ținut aici și locul, și familia. Eu sunt născut în Hunedoara. Părinții mei sunt de pe Strei și din 

Piatra Roșie, în Munții Orăștiei. Am rămas în Hunedoara pentru că aici am respirat prima oară și m-a marcat 

așa de tare locul, încât nu am putut pleca niciodată. Spațiul în care m-am născut și în care trăiesc este un 

triunghi magic. Un triunghi format de Munții Retezat, Țara Zarandului și până la Munții Orăștiei. Un 

triunghi încărcat de istorie și mitologie. Iar când eram mic, frumusețea locurilor îmi părea încă și mai mare, 

așa cum o vedeam cu ochii mei de copil inocent, paradisiac. În vacanțe, mă duceam la bunici și, cât am fi de 

săraci, cât suntem copii, trăim în Paradis. Descoperim lumea, vedem. Eram cu vacile bunicului la câmp. 

Umblam în cuiburile de păsări. Uneori mai dădeam și peste un șarpe pe acolo. Sau pe la Răgălii, prin Strei, 

unde m-am și înecat odată, douăzeci de minute am fost aproape mort. Când m-am trezit, cerul de deasupra 

mea mi s-a părut de un albastru fără seamăn. Și toată lumea aceea era așa de frumoasă, o lume a satului 

originar, veche de sute de ani, impregnată de eresuri și de povești și de doine, dar și de o mitologie cu mult 

mai veche. Așa că nu e de mirare că Nicolae Densușianu, cel mai mare istoric-mitolog al nostru, era de aici, 

din Densuș. Toate astea m-au fascinat și, în acea lume, am început să gândesc poetic. Să fac analogii și 

metafore. Am avut o gândire poetică, încă de copil. Poezia era refugiul sufletului meu. Sufletul acesta care 

va rămâne mereu misterios și în mișcare, dar care e definit totdeauna de o matrice numai a ta: locul în care 

te-ai născut. Iar Hunedoara era, la rândul ei, un loc încărcat de istorie, dar și un oraș în care s-a muncit mult, 

căci a avut o tradiție industrială, veche și ea. Din păcate, acum, când m-ai stârnit să-mi evoc originile și 

locul, nu pot să nu observ cu amărăciune, uitându-mă în jur, la orașul meu, că tot ce s-a muncit s-a dus, s-a 

făcut praf după 1989. Și, în spatele atâtor clădiri în ruină, sunt mii de oameni distruși, mii de vieți spulberate, 

iar spiritul lor s-a impregnat în rănile trecutului și ne bântuie memoria. Pentru că s-au jertfit mulți ani 

degeaba. Așa văd, și asta mă deprimă. 

- Dincolo de tradiția industrială a Hunedoarei, rămâne istoria și mai veche a acestor locuri, care pulsează 

la tot pasul. Cum spunea Nichita Stănescu: ,,Sub fiecare piatră este un zeu". Mai vorbiți-mi, așadar, despre 

acest triunghi magic al României. 

- Așa e, cum spune poetul! Aici, la noi, istoria veche a românilor s-a păstrat cel mai bine, poate. Aici, în 

acest triunghi magic, două locuri iradiază istorie și mistere: Sarmizegetusa Regală, capitala dacică din munți 

și Ulpia Traiana, făcută de romani ca o replică la vechea capitală a dacilor. Despre Decebal se spune că era 

regele străvechiului popor al soarelui, în plus, după câte am putut observa, tot bătând cu piciorul munții 
noștri de aici, ei au energii aparte. Cam ca ale piramidelor. Nu știm bine cum se explică energia aceasta 

bună, dar ea se simte și în Munții Orăștiei, și în zona Hațegului, acolo unde se povestește că a fost 
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Kogaionul - muntele sfânt al dacilor și unde se pare că s-a retras însuși Zalmoxe în ultimii lui ani de viață 

pământească. Acolo ar fi Coloana Cerului sau Axis Mundi. Iar dacă urci și pe Muntele Șurianu sau în 

Retezat, în tot acest spațiu vast vei regăsi aceleași energii care influențează tot ce este viu. De aici ne vin 

toate aceste reizvorâri energetice, care se manifestă și în locuitorii de aici. Și am să spun ceva care poate 

părea bizar, dar sunt foarte în temă cu subiectul. O parte din vitalitatea extremă a zonei cuprinsă între 

Retezat și Apusenii metaliferi are legătură cu energiile radioactive, cu uraniul. Uite, aici, la Nandru, de unde 

sunt mama și bunica mea, a fost uraniu. Uraniu exploatat sălbatic de ruși. Acum, mina e abandonată, dar 

toată valea aia cu râurile care se varsă în Mureș e infestată prin apele freatice, că uraniul piere greu. Am fost 

la Nandru cu Radu Rei, un mare cercetător în domeniu, am lucrat cu el patru zile și m-a impresionat câte 

boli endemice am găsit acolo. Ăsta-i unul dintre efectele prăzii rusești. Dar, în anumite doze, energia 

uraniului are și un efect bun asupra oamenilor! Tot așa cum înainte, locurile de mânăstiri erau alese cu 

nuiaua de alun radiestezică. Astea-s științe vechi! Vibra nuiaua, atunci locul era bun de mânăstire, pentru că 

era centru energetic. Așa cum e și aici, la Mânăstirea Prislop, de pildă, și asta o știu foarte bine, pentru că am 

copilărit și pe-acolo. La Prislop este centru energetic puternic. Cei vechi știau unde să așeze temelia bise-

ricilor, ca și fântânarii care găseau locul apei, după științe milenare. Știau unde să întemeieze. Așa că, dintr-

un motiv sau altul, toată zona noastră dacică este benefică energetic, este bună. Poate de aceea, aici omul e 

mai vioi și mai harnic, iar natura mai roditoare. O zonă de unde au răsărit oameni mari. 

 

Compunerea premiată 

- Să vorbim acum despre poetul Eugen Evu. Când ați început să scrieți și cum ați evoluat aici, la umbra 

castelului Huniazilor? 

- Am fost remarcat încă din 1952, la 8 ani, pe când eram elev la școală. Atunci, profesoara mea, Raisa 

Boiangiu, care era și scriitoare, obișnuia să ne pună să scriem compuneri literare. Pentru o astfel de 

compunere am primit eu un premiu pe oraș și niște cărți. Cărțile acelea le mai am și acum. Și de atunci am 

deprins să scriu. Iar de la 14-15 ani, am fost tot în cercuri literare în orașul acesta al nostru, care în vremea 

aceea era un oraș muncitoresc, dar cu o viață 

 culturală bogată. 

- Când a devenit efervescentă viața culturală din Hunedoara? 

- Viața culturală a Hunedoarei s-a relansat în perioada de liberalizare a anilor '70. După care a venit potopul. 

S-a întors Ceaușescu din Coreea și  

s-au schimbat toate. Iar noi, scriitorii hunedoreni, am fost mereu pe contrasens. Mai exact, eu și cei pe care i-

am format. Și să știi că am format foarte mulți. Am avut cenaclu, am înființat după revoluție șase publicații 

și am avut permanent de înfruntat partidul comunist și securitatea, care mă acuzau mereu că îi agit pe tineri. 

Iar asta s-a întâmplat în vremea în care lucram la Casa de Cultură din Hunedoara, una foarte bună și activă. 

Căci pe atunci puteai să descoperi talente tinere. În artă și teatru am nume bune pe care le-am format. Unii 

sunt acuma prin Canada, America sau Norvegia, dar sunt mândru că eu i-am format, i-am ajutat să se desco-

pere pe ei și unii pe alții, în lumea poeziei, a teatrului și a muzicii. Am avut generații cu o deosebită ori-

ginalitate și libertate a scrisului. Principiul meu a fost: te ajut să te descoperi. Principiul socratic. Am acasă o 

statuetă a lui Socrate. Mi-a adus-o cineva din Grecia. Dedesubt i-am lipit o piatră din Strei, care are un ochi, 

unul foarte frumos. 

- Când ați început să vă publicați cărțile? 

- În anii aceia de relativă liberalizare, toate editurile mari, cum a fost în cazul meu editura Facla de la 

Timișoara, făceau concursuri pentru debut. Nume mari au debutat atunci. M-am bucurat și eu, prin reco-

mandarea lui Ștefan Augustin Doinaș și Nicolae Prelipceanu, să public prima carte. S-a numit Toate iubirile. 

Iar recomandarea de început a lui Ștefan Augustin Doinaș m-a marcat. Doinaș mi-a fost mentor, a fost un 

om deosebit în viața mea. Norocul marilor întâlniri dintr-o viață mie mi-a surâs. Și la fel mi s-a întâmplat cu 

Ioanichie Olteanu sau cu Ion Horea. Foarte mulți au scris despre mine, au apărut sute de referințe. Unele 

sunt copleșitoare, dar Ștefan Augustin Doinaș și Laurențiu Ulici mi-au fost mentorii de căpătâi. Ei m-au 

încurajat și au pariat pe mine. Le port recunoștință, deși acum sunt în lumea de dincolo. 

 

,,O să îți ia tot! Doar talentul nu ți-l pot lua" 

- Din câte știu, viața dvs., pe lângă poezie, este un roman. Care e cel mai dramatic capitol al său? 

- Totul s-a întâmplat din 1970 până în 1975, când am plecat de la Cultură și m-am întors să lucrez în com-

binatul siderurgic. În acei ani, am intrat  
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într-un conflict foarte dur cu securitatea. Gândiți-vă, la CNSAS mi-am găsit patru dosare, nu unul! Mă tur-

nau mulți, unii chiar infiltrați în cenaclu. Pentru că și eu bravam mult. Luam premii pe țară cu cei de care mă 

ocupam, cu formații muzicale, teatrale, teatru de copii, eram foarte activ, dar refuzam cu îndărătnicie să bag 

în programele mele ideologia partidului. Una din acuzații era că sunt agitator. Că agit tinerii. Se legaseră și 

de faptul că sunt fiu de pastor. Tatăl meu a fost pastor. Când s-a întors de pe frontul de Răsărit, s-a făcut pas-

tor penticostal. A fost un om care s-a întors acasă din război, a scăpat viu și a luptat pentru religia asta a lui. 

Ei, și una din acuzațiile aduse mie a fost: ești fiu de pocăit. Am fost și membru de partid, dar n-am fost 

supus niciodată. Și atunci m-au turnat de m-au căpiat. Patru sute șaizeci de file au dosarele mele. Plus al 

tatălui meu, pe care l-am obținut de la CNSAS. Domnule Iacob, știi dumneata cine conduce în țara asta? 

Șantajul. Trecutul șantajabil al unora care s-au dat cu puterea. Și acum, tot ei mă amenință. Mai primesc câte 

un telefon. ,,Vezi-ți de viața ta și taci!". Mă amenință. Zic că ei au făcut revoluția. Aici, în Hunedoara, au 

împușcat șase oameni. Șase morți sub o troiță! Și acum mi se spune să tac! Îmi amărăsc ultimele zile. Am 

intrat în anul 70 al vieții, dar nu-mi doresc ani mulți mai departe, ci atâția câți să am mintea întreagă. Pentru 

că existența asta stresantă, romanul ăsta nebun al vieții mele duce la alienare. O viață m-am bătut. Cu cine? 

Cu mine m-am bătut, până la urmă. 

- Ce vi s-a întâmplat, mai exact, în acei ani '70? 

- M-au marginalizat de nu s-a putut. M-au marginalizat să nu mă afirm pe plan literar, în edituri, în presa 

timpului. Până atunci publicasem cinci cărți, toate bine primite de critică. Puteam intra în Uniunea 

Scriitorilor, dar nu s-a întâmplat așa. Și asta, din cauza celor care m-au lucrat, oameni ai securității. M-au 

turnat că îi influențez greșit pe scriitorii și pe artiștii Hunedoarei. Că sunt ostil patriei și partidului. Și 

permanent am fost urmărit. Eram considerat un pericol social, ,,o bombă amorsată tot timpul", cum mi-a zis 

unul. ,,Dumneata ai fi bun la noi", îmi spuneau, fiindcă eu reușeam mereu să mă transform din vânatul lor, în 

vânător. ,,Te pui cu noi, tovarășu'? Ehei, dacă eram în 1957, nu mai stăteam noi la discuții, îți băgam de mult 

pistolul în gură!". Acum trăiesc toți liniștiți din pensiile lor mari. În anii aceia grei, m-am gândit tot timpul 

cum mă încuraja Doinaș: ,,O să îți ia tot! Numai talentul nu ți-l pot lua". Și așa am rezistat. Și cred în 

continuare că am un Dumnezeu. Al demnității: să nu faci rău altuia. 

- Ce a mai urmat în viața dvs.? 

- Până la urmă, am ajuns înapoi, la un combinat, de unde plecasem. Am început să lucrez iar ca oțelar. Era o 

meserie pe care o practicam, cumva, din familie. Așa că m-am simțit bine acolo. La oțelărie (și tatăl meu a 

lucrat o viață macaragiu), eram omul trei la lopată. Adică, sunt șapte-zece inși într-o echipă și te duci și 

arunci cu lopata dolomită, să cârpești cuptorul, că altfel se arde. Cu magnezită și șamon. Și când aveam 

pauză, două lucruri mă relaxau: beam sifon permanent - cămășile noastre erau impregnate de sare - și, 

uneori, beam lapte, când ni se dădea. A doua relaxare era că mă băgam în spatele cabinei de comandă, erau 

acolo niște funii. Și pe funiile alea stăteam în genunchi și pe un caiet dictando scriam poezii! 

 

Aurul sufletului 

- Ce este poezia pentru dvs., domnule Evu? 

- Pentru mine, poezia este, înainte de toate, catharsis. Așa cum ea a fost încă de la începuturi, din vechime. 

- Catharsis înseamnă curățire, mântuire. Are un rol mântuitor poezia? Pot vindeca lumea câteva versuri? 

- Da. Poezia vindecă lumea de întuneric și de spaimele minții. De fricile primordiale. Pentru că în om există 

frica asta instinctivă de întuneric și moarte. Și poezia te poate curăța de aceste angoase. 

- La sfârșitul interviului nostru, aș vrea să vă mai întreb cum vă simțiți acum, la 70 de ani, în Hunedoara 

aceasta crepusculară, dar totuși atât de misterioasă și rafinată? 

- Așa cum stau în orașul ăsta al meu, prins pe vecie în capcana unui uriaș triunghi magic, de o frumusețe fără 

seamăn, nu pot fi decât bucuros că  

m-am născut și trăiesc aici. Mai ales că pretutindeni se nasc oameni. Cum o spune Blaga, atâta de frumos: 

,,Sat al meu ce porți în nume/ Sunetele lacrimei./ La chemări adânci de nume/ În cea noapte te-am ales/ Ca 

prag de lume/ (..) În tine cine m-a chemat/ Fie binecuvântat,/ Sat de lacrimi fără leac". Iar ca poet, la 70 de 

ani, mă simt cu inspirația neștirbită. Încă mă simt aurifer. Știi cum se alegea în șteampuri, pe Arieș, aurul pe 

vremuri, înainte să înceapă marile exploatări industriale? Țăranul urca atunci pe o înălțime și se apuca să 

scruteze râul, când era limpede. Și privea atent, până vedea de unde strălucea pepitoiul cel mare de aur, sub 

valurile Arieșului. Își lua atunci un reper ca să nu-i piardă urma, după care se ducea în râu și găsea un 

kilogram de aur curat. Așa și eu: îmi scrutez sufletul și încă mai găsesc aur, sub unde... 
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Mirele 

 

Pe-aceste culmi sunt bradul consacrat, 

Sunt bradul-mire zvelt peste Armindeni. 

Biografia mea-i a unui sat 

Din Transilvania, de pretutindeni. 

  

N-aduceți vreascuri! Limpedea rășină 

E fulgerul captiv care-ntreține 

A vieții vâlvătaie de lumină, 

Măreț și tragic, cum vi se cuvine. 

  

Poetul nu vă e prieten, nici vrăjmaș, 

Nu știe nimeni ce-i poetu-n lume: 

Urlet sau cântec, calm ori pătimaș - 

Pecetluindu-și taina cu vreun nume... 

  

Fără cenușă arde. Dă lumină, 

Ca bradul tânăr, consacrat pe-un grui... 

Toată pădurea lumii e de vină 

Cât luminează frumusețea lui! 

  

Și totuși, vina lumii n-o condamnă 

Surpat în sine, sieși vinovat – 

Doar el cunoaște arderea ce-nseamnă 

Poetul Mire, Bradul consacrat. 

  

 Interviu prezentat în Formula AS, Nr. 1116, 2014 

 

 

 

Cea mai frumoasă ... 

 

Cea mai frumoasă poemie 

n-am s-o mai scriu niciodată: 

stihia luminei mereu răzgândită 

a fost după Vis înjunghiată 

Cât mai sunt mă retrag să trăiesc 

Între ochii fiice-fiilor mei şi-ai Femeii 

Dincoace de zidul ebreu-chinezesc 

Din Vârvora Coasei Scânteii 

 

Blestemată mâna zgrebănînd ce-a ucis ! 

Şi fantasma din Deva bruscată spre lume 

Unde m-ai lăsat numai mie, proscris, 

Unei Faime prin zodii muşcate-n renume 

 

Şi totuşi, şi totuşi prin lothuşi, Eheu ! 

Nu am scris niciun vers suspinat, ori trufaş, 

Melodiindu-te sfânt- Miresmariul nefiarei Orfeu 

Mlădiindu-te-n starea de bine şi rău... 

 

Nimeni a nu mai îndura vreodată 

Ce culege poetul din cântecul său! 

Râde-plânge cunoaşterea-n trupuri tăiată 

Să se-nfrupte genezele-n stigma scăpată- 

Pumnalul acelui trinom- omozeu... 

 

Din noaptea aceea născînd vinovată 

Luminurile lui Dumnezău! 

 

 

 

           „De fapt ceea ce frapează la Eugen Evu este, pe de o parte expresia directă, pe de altă parte 

capacitatea acestei sincerităţi de a se structura melodic... În poeme reductive, arde lumina rece, galactică, 

sidefie şi diafană a Memoriei ancestrale. Tot ce „atinge‖  prin cuvânt,  devine Poezie. La Eugen Evu, 

cuvântul odată rostit devine unic şi esenţial. Poet clar şi melodios, el ştie în acelaşi timp să scrie versuri 

mantrice, de sugestie şi înfiorare, în care se rosteşte parcă un oracol... Eufoniile, care pentru alţii sunt 

servituţi de neînvins, la Eugen Evu par substanţa însăşi din care se încheagă expresia. ... Mă bucur a-l 

descoperi ca de un dar din partea Divinităţii.‖  

 

                                                                      Ştefan Augustin Doinaş (1981) 

 

 

,,... Departe de a fi un mesager care şi-a uitat mesajul, Eugen Evu scrie cu putere pentru că are ceva de spus. 

Are de spus un univers şi un lucru. Poeziile din volum fac referire directă şi indirectă la viaţa de zi cu zi şi 

mai ales la mentalităţi şi moduri de a fi hic et nunc, dar și la realităţi transcendente de care oamenii se ocupă 

mai puţin în alergarea lor saltimbancă şi care sunt temelia modului autentic de a fi. De aceea poetul umblă 

prin cosmogonii uitate de toţi, prin primordial şi imemorial, în tendinţa sa constantă şi misiunea dificilă de a 

deschide drumuri noi în universul cunoaşterii. De aici foarte des jocul de cuvinte, disecarea acestora, 

explorarea şi interpretarea rădăcinilor lor, propuneri de combinaţii neaşteptate, ca şi cum răscolind 
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dedesubturile facerii lumii poetul mai găseşte acolo elemente primordiale ce nu au mai fost folosite la 

facere, dar care odată descoperite, dau sensuri noi, un sens mai înalt lucrurilor din creaţie, din lume. Şi toată 

această muncă de săpător, de cioplitor în cuvânt, ne atrage atenţia poetul, este „Arta mea, labirintică, 

sublimând/ Muşcătura cunoaşterii...‖ (Cunoaştere de noapte sau o semiotică a trans-memoriei).‘‘ 

 

Theodor Damian (2012)   

 

Theodor Damian - ,,Poetul la amvonul templului interior‘‘, prefață la Eugen Evu, Amintiri care vor veni / 

Memories to Come, Ed. Singur, Târgoviște, 2012, traducere în limba engleză de Muguraș Maria Petrescu 

 

 

 

,,... Finețea și poliedricitatea, ca și multitudinea simbolurilor ce abundă în opera lui Eugen Evu sunt infinite. 

Unii spun că nu înțeleg poezia lui pentru că este prea încifrată, prea încriptată, dar eu cred că acei cititori nu 

au răbdarea și nici sufletul de a citi și cuprinde cu mintea un alt univers care, cu fiecare vers, uneori chiar 

cuvânt, deschide noi și noi orizonturi. Pentru că universul lui poetic, cu mii de fațete, este, de fiecare dată, 

surprinzător, uluitor și minunat.  

L-am întrebat odată de unde îi vine atâta inspirație și cum se face că fiecare cuvânt așternut pe hârtie se 

încadrează perfect în locașul lui. Oarecum mă așteptam la răspunsul ce avea să vină: ,,De la EL‘‘ (și arătă cu 

degetul în sus n.n.) ,,de la Dumnezeu, de la divin!‘‘ Și nu era nici smerenie, nici supunere și nici falsă 

modestie în ceea ce afirma. În versurile lui (uneori chiar încrâncenate) există acea relație permanentă a 

omului, a poetului Eugen Evu cu divinitatea. De aici poliedricitatea operei lui ,,Se redeschide Ochiul 

multiplu al lumii‘‘ (La apa Sargeției) și poate dificultatea unora de a-i înțelege mesajul. Universul acestui 

poet este uneori, dacă puteți accepta, un fel de arcă a lui Noe, un spațiu închis și bine delimitat, un Space 

System ,,Dintre miliarde/ câţi dintre noi/ ştim că zburăm/ cu o navă gigant.‘‘ Cum să nu înțelegi poezia lui 

Eugen Evu? Elementele și simbolurile ei sunt atât de clare și, după ce îi citești măcar o carte, ajungi să le 

îndrăgești, să le privești cu drag și chiar să te simți bine printre ele. Pentru că în final, totul aici nu este decât 

o poveste reală, scrisă în versuri, frumoasă și fascinantă.   

Cine este, de fapt, Eugen Evu? El se auto-definește ca ,,Poet amant al Armoniei contrariilor./ Spirit ce se 

agită. Curaj reînnoind vama/ Stării...‘‘ (La apa Sargeției).‘‘ 

 

                                                       Muguraș Maria Petrescu(2012) 

 

 

 

Ars poetica                                                          

sau feminitatea artei    

 

Mătase-a Umbrei, rezonantă,                             

au colorat-o insomnii                                            

fantasma Lumii, increată,                                     

visând a naşte şi a Fi                                        

 

A nopţii sacră Inocenţă                                     

Fecioara cosmicelor Genii                                

Zidind sanctuarele Absenţei                              

Prezent-continuu, prin milenii...                        

 

Eon cu foame de lumină                                  

La îngeri Arta-i feminină              

 

 

 

 

 

Ars Poetica 

or the Womanliness of Art 

 

A silky Shadow, in vibration, 

colored for good by sleeplessness 

World‘s bizarre dream, into-creation 

dreaming of pro-creation and Existence 

 

Of evening‘s sacred Innocence 

The Virgin‘s cosmic Genii 

Erecting shrines to glory‘s Absence 

A constant presence, through the ages… 

 

An aeon mad about the light 

A woman‘s Art in angels‘sight   
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Veriga lipsă                                                       

 (Matakiterani sau Buricul Lumii) 

 

Doamnelor   

Domnilor                                                      

 

Universul e sferic                                               

Sferici sâmburii                                                  

Logosul                                                             

Nu mai căutaţi                                                                                              

veriga lipsă                                                          

Femeia a fost                                                       

veriga lipsă                                                          

( Îngerul a legat buricul                                     

şi sutura a opturat-o                                           

De la sine memoria                                           

a separat-o)                                                       

Sânii cicatrizaţi ai                                               

bărbatului                                                             

sting semnătura                                                    

tatuată a                                                              

demiurgilor                                                        

Mergem înainte                                              

ori încotro mergem                                              

„înaintăm spre moarte                                        

cu spatele‖                                                         

adică în direcţia                                                

a ceea ce se vede                                               

Paradisul a fost pierdut                                        

şi infernul a fost pierdut                                      

(„Famenii sunt pentru îngerii din cer‖)                                 

Instinctul de vânătoare                                          

desăvârşeşte                                                                      

              Mutaţia.                                                                

Veţi cuceri a treia dimensiune                             

totul e foarte aproape                                            

Deja s-a întâmplat.                                                 

Doamnelor                                                       

Domnilor                                                                

Evoluţia e un banal                                                

Plagiat.                                                                   

       Nu mai căutaţi                                                                                             

veriga lipsă                                                             

Femeia a fost                                                        

veriga lipsă.                                                            

 

 

 

 

 

 

The Missing Link of the Chain 

(Matakiterani or L’Ombelico del Mondo) 
 

Ladies  

and Gentlemen 

                                                                                                                                                                               

The Universe is spherical 

spherical are the cores 

and the Logos 

Stop looking                                           

for the missing link of the chain 

The Woman was 

the missing link of the chain 

(The angel tied up l‟ombelico 

and the suture was obturated. 

Automatically memory 

was separated) 

Man‘s 

scratched-healed breasts 

bring to an end the demiurges‘ 

tattooed  

signature 

We march forward 

or where do we go? 

‖we keep advancing to death 

going backward‖ 

i.e. toward 

what we know 

Paradise was lost 

and hell was lost too 

(Eunuchs are ‖for the sake  

of the kingdom of heaven‖)  

The instinct of hunting accomplishes  

Mutation 

            in perfection.                

You will subdue the third dimension 

everything being very close. 

It already happened. 

Ladies 

and Gentlemen 

Evolution is nothing but an ordinary 

Plagiary. 

           Stop looking                                         

for the missing link of the chain 

because Woman was 

the missing link.    

 

Versuri de Eugen Evu 

Traducere în limba engleză de  

Muguraș Maria Petrescu  
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UN  ZÂMBET  PRIN  CER 
 

acolo...sus...prin văile veciei, 

în cer – pe scena marelui AMIN, 

printre cei paji, la poarta veşniciei, 

un înger este – NICU  CONSTANTIN. 
 

el a trecut pe-aici ca o clipită 

şi ne-a privit duios prin ochelari. 

nu l-au târât arginţii în ispită, 

nici rânjetele mahărilor mari. 
 

pe scena vieţii n-a fost o paiaţă. 

din zâmbete îi izvorau idei 

şi mari simboluri spre-o mai bună viaţă 

cu noi orânduiri – cu nou temei. 
 

îl plângem noi, că fructele de geniu 

n-au pârguit din marele actor. 

aşa a fost să fie...prin mileniu 

artistul a trecut  -  un călător... 

 

 

rămâne tristă Doamna lui Măndiţă. 

noi ne lăsăm privirile în bernă. 

nea NICU a rămas ca o mlădiţă 

de verde – către dragostea eternă. 

 

‘l-aplaudă prin slava lumii sfinţii. 

ne lasă-atâtea lacrimi în şirag... 

-te-aşteaptă Dumnezeul şi părinţii; 

ia-ţi trupul tău şi du-te, prieten drag. 

 

acum – la Eforie-Sud e noapte 

şi cerul Mării Negre e senin. 

...se-aud domoale murmure de şoapte: 

sunt semne de la NICU  CONSTANTIN. 

 

                         Septembrie – 2014, 

                                la Montreal. 

 

 

 
Actorul Nicu Constantin și poetul George Filip 

George FILIP 
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E  TOAMNĂ  IAR... 

 

La data de 15 septembrie a acestui an 2014 s-au împlinit 5 ani de când marele actor comic român 

NICU CONSTANTIN a plecat la cer – nu chiar zâmbind. 

...Răşina persistentă din coala imaculată de sub priviri. Îmi miroase tare a sfârcuri de lumânare. 

Trebuie să scriu despre prietenul meu şi-al întregii Ţări – actorul risipitor de voie bună şi chiar râsete în 

hohot. Dar îmi tremură mâna. Şi glasul Şi sufletul...Să-ncerc. Mă reîntorc pe aripi de fantezie în paradisul 

trist al copilăriei noastre. Adică la acel petec de rai puţind a trotil şi praf de puşcă de pe  malul Mării noastre 

cea Neagră. Atenţie...este prima oară când zic şi scriu NOASTRE, fiindcă...da!...Marea mea cea Neagră de 

la Tuzla şi Eforie Sud este şi-a prietenului meu de o viaţă. 

Aşadar m-am întors în vreme cu vreo 65 de toamne. Că atunci ne-am împrietenit – toamna. Când 

crăpa coaja pe nucă iar noi regăseam prin clasele primare băncile ponosite, ca ieslele pentru cai, mânjite cu 

roşu şi puţind a ploşniţe şi motorină. Dar nu climatul cazon al şcolii a legat prietenia noastră – ci Marea, cu 

râpele ei periculoase, uliţele Tuzlei, străduţele micuţului oraş cu asfalt topit, vara, care ni se lipea de tălpile 

goale, bostănăriile turceşti din care furam noaptea, cu cotiga trasă de noi, pepenii cei melemeni, cariera de 

piatră a acelui  moş Bekir, pescăria lui Tomescu, cişmeaua de la Kainaci, de unde cărau tuzlenii apă la oraş 

cu sacalele, trăsurile cu cai zdraveni care plimbau pe ştabii comunişti cu presupusele lor cucoane, cuptorul 

de la cărămidărie, Lacul Tekirghiol, pe care-l treceam înotând câineşte, până la castelul lui Frunzescu, 

pentru a fura lubeniţe...şi Soarele dogorâtor şi Luna, cu care ne înveleam noaptea prin fânul de pe câmp şi 

toate minunile copilăriei noastre inconştientă. 

Şi iacă-aşa am ţinut-o noi un bun fuior de ani. Până când pubertatea ne-a despărţit gonindu-ne în 

valurile mari şi periculoase ale vieţii imprevizibilă din pruncia noastră tristă. 

Eu, flămânzind prin Bucureşti, cu buzunarele doldora de poezioare, aflasem că NICU devenise actor. Nu-l 

căutam dintr-o totală jenă financiară. El se realizase...eu – nu! Cu greu m-am înfiripat şi eu, dar mereu cu 

coarnele de berbec spre nelegiuirile timpului. Ne-am revăzut sporadic, Dar ruptura totală s-a produs când 

Nicu Constantin a rămas în Ţară iar eu am fost huiduit de destin spre exil. 

Nicu, cu trupa lor, cu Măndiţa lui, veneau adesea pe la Montreal. Eu mă lăudam pe dea-rândul c-am 

fost colegi de clasă şi etc...etc. Dar nici dracul nu mă credea. Fiindcă prin exilul nostru blestemat nimeni nu 

crede absolut nimic de bine despre ceilalţi. Se salvează cine poate! 

Nicu a aflat de tărăşenie şi-ntr-o seară, la o cârciumă mai de soi, după spectacol, în toiul sindrofiei a 

strigat tare la microfon: este adevărat, poetul acesta al vostru a fost colegul meu 

de bancă! Suntem fraţi de sânge şi seara aceasta i-o dedic lui. Vom bea, vom fuma şi vom plânge 

împreună...Şi chiar aşa am făcut. 

Ne-am reîntâlnit prin România. Amândoi eram realizaţi materialiceşte. Numai că Măndiţa lui era tare 

îngrijorată de sănătatea veselului actor. Medicii prieteni forfoteau cu droaia în jurul lui, la spital. Spre 

dezamăgi-rea tuturor...Nicu a tras cortina după ultimul skeci – a murit! 

Au trecut deja cinci ani. În acest septembrie ar fi împlinit 76 de ani. A fost înmormântat pe aleea 

principală, chiar la intrare, pe stânga, în cimitirul din Eforie-Sud. L-am vizitat şi acolo, înspăimântat la 

rându-mi, însoţit de puternica şi iubitoarea lui Măndiţă. Nicu nu rostea o vorbă, mă privea adânc şi parcă mi-

ar fi cerut o ţigară. 

...Sperăm că în toamna aceasta un bust al artistului va fi aşezat într-un parc din apropierea locuinţei 

lui din Bucureşti. Voi fi acolo, să-i recit versuri şi să ne depănăm alte şi alte amintiri.  

E toamnă iar şi multe vor mai trece… 

 

                         Montreal – 2014.  
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SCRISOARE  DIN  MONTREAL 

 

ÎL  VENERĂM  PE  EMINESCU 

 

Astăzi, în ziua de 18 septembrie – 2014, cei mai buni români de pe-aici ne-am adunat din nou în 

PIAŢA  ROMÂNIEI din MONTREAL. La ora 6 p.m. Să inau-gurăm 10 ani de la ridicarea pe verticală a 

statuii geniului poeziei - Mihai Eminescu. 

Este cazul să ne reamintim că minunatul eveniment se datorează forumului UNESCO – cu prilejul 

anului 2004 care a fost declarat Anul Internaţional Eminescu.  

La şlefuirea şi desăvîrşirii statuii au concurat mai mulţi sculptori români. A fost preferată opera sculpturală a 

maestrului Vasile Gorduz – din Bucureşti. În detri-mentul sculptorului Nicăpetre, din Toronto. Şi mai ales în 

defavoarea sculptorului român-montrealez Şerban Popa. Cunoscutul maestru s-a prezentat la concurs cu un 

minunat bust al unui Eminescu – zburător – bine inspirat şi desăvîrşit executat după poemul 

ZBURĂTORUL – al marelui Eminescu. Ce-i drept, sorţii izbânzii au fost niţel măzluiţi de ex-consuliţa 

generală de atunci – numita Elena Sava Ştefoi. Dar nu prea stimata doamnă a plecat în vria ei de diplomaţie 

iar noi am rămas cu un gust amar, nu prea agreabil. Pentru că nici locul ales pentru imortalizarea statuii 

Eminescului nu a fost cel mai potrivit. Firesc, locul de veci al poetului ar fi fost în perimetrul bisericii Buna 

Vestire şi a Centrului Cultural Român din Montreal. 

Astăzi, la ceremonia aniversării unui prim deceniu de prezenţă a Eminescului pe pământ canadian au 

participat şi autorităţi marcante ale primăriei Montrealului. Remarcantă a fost şi prezenţa noului Consul 

General – domnul Victor Socaciu. Totul s-a petrecut pe un decor splendid meşterit de cunoscutul disseiniger 

, domnul Marc Marinescu. Nu a lipsit din anturaj fondul muzical al Rapsodiei Române, a lui George Enescu. 

Au urmar evocări – amintiri – versuri – evocări…În partea mea de aport poetic am oferit, în deschidere, un 

poem nostalgic, scris cu 60 de ani în urmă, când hoinăream prin Iaşi, poem scris lângă statui lui Mihai – din 

cimitirul Copou. Băiet fiind…pe străzi cutreieram şi scriam zilnic la umbra marelui poet : 

                te salut fratele meu – Mihai, 

                sărut mâna îţi zic…dacă vrei 

                dă-mi o frunză din tine şi-m dai 

                lacrima ta izvprîtă din tei.                               

                Doamne Mihai, să mă ierţi c-am venit. 

                dulcele târg are toamnele bete; 

                ţi-am adus un ulcior şi-un colac rumenit, 

                poate-ţi e foame…poate ţi-e sete… 

Şi acum zece ani am recitat întregul poem. Desculţ…şi am pus la picioare lui Mihai o pleoscă plină 

cu vin, colăcei, nuci etc. Iubitul nostru actor, octogenarul Septimiu Sever a recitat magistral în română şi în 

franceză. 

Astăzi, după zece ani, ne-am strîns din nou lângă Mihai al nostru. În această cam răcoroasă după-

amiază de toamnă indiană. Şi vorbim cu marele Mihai Eminescu aşa…ca de la român la român. 

                     fratele meu 

                           de când te-ai dus dintre noi           

                           multe minuni am scris în uitare. 

                           uneori am plecat la război, 

                           rare ori am sădit câte-o floare. 

Îţi spunem mărite Mihai că graţie ţie avem acum la Montreal o PIAŢĂ A ROMÂNIEI.  

                 poet iubit, tu…veşnic exilat, 

                 ne cauţi pe de-arândul, pe planetă 

                 şi versul meu te unge – împărat 

                 prin lumea asta rea şi desuietă. 

                 mai spune-ne Mihai cine sunt dacii, 

                 adu-ne-aminte pildele din Danii 

                 că  ―fericiţi în cer sunt doar săracii‖ 

                 au nu farsorii, avortonii, şarlatanii. 
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Şi zeul Mihai ne ascultă de pe bătătura cerului şi se minunează!... 

                 bine-ai venit la noi, din veşnicie, 

                 să fii stindardul altor veşnicii. 

                 păduri ţi-am dat şi râuri, munţii, Marea 

                 şi nu-s pe lume alte Românii. 

                 nu-s calendare să-ţi măsoare viaţa. 

                 nu-s veşnicii uitării să te dea. 

                 vestea s-a dus prin cosmos: Eminescu 

                 a mai aprin prin cer o nouă stea... 

Dar veşnicia terestră a lui Eminescu a fost foarte scurtă. Iar modestia lui a fost poleită cu divinitate. 

Iată prieteni români că se lasă seara. Eminescu ne priveşte de pe soclu şi numără teii, mereu fără şoţ, pe care 

românii i i-au sădit sub privirile adânci Teii....dintre care unul a fost retezat, masacrat de nişte aşa zis 

români. În altă noapte, aceiaşi vagabonzi au pus pe pieptul lui Mihai un carton cu măscări... în limba 

engleză! 

...Obositul şi mistuitul de boală, poetul îşi dorise să moară în liniştea serii, pe marginea Mării. Acasă 

nu i s-a îndeplinit marea şi ultima dorinţă. Aici, la Montreal, l-am tămîiat spre moarte şi l-am aşezat lângă 

susurul ca de valuri al foşnetelor frunzelor din teii fără soţ. Noi, la Montreal, i-am respectat creştineşte 

dorinţa: 

                 ...şi îţi doreai, adeseori 

                 ca într-o dulce înserare  

                 MIHAI – să te lăsăm să mori 

                 singur, pe-o margine de Mare... 

 

 

Stimate Doamne şi stimaţi Domni, 

 

Poate că acasă, în România dorurilor 

noastre, astăzi au plîns duioase clopotele din 

biserici şi catedrale şi românii şi-au amintit de 

poetul Mihai Eminescu, pe care ni l-au dăruit. 

Aici, la Montreal, au plîns toate clopotele din 

sufletele noastre. Şi nu uitaţi că scriitorul Alex 

Cetăţeanu a făcut, poate, cea mai frumoasă 

remarcă, atunci când a spus public:„pe 

teritoriul Canadei avem, raportat la suprafaţa 

imensă, cea mai mare densitate de statui ale 

Eminescului. Trei: la Hamilton, Montreal şi 

Windsor.‖ 

…Mihai, să-i spui lui Dumnezeu că vă 

venerăm, iubim şi slăvim pe amândoi. 

AŞA  SĂ  NE  AJUTE  DUMNEZEU … 

AMIN! 

                           

18 septembrie – 2014, la Montreal. 

 
 

 

 

 

 

10 ani de la inaugurarea Pieței României la Montreal 
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Limba română – mijloc de comunicare cu Dumnezeu 
 

Motto:Limba noastră îi aleasă 

                                                                       Să ridice slava-n ceruri, 

                                                                        Să ne spuie-n hram ș-acasă 

                                                                       Veșnicele adevăruri. 

                                                                       Limba noastră-i limbă sfântă, 

                                                                       Limba vechilor cazanii, 

                                                                      Care-o plâng și care-o cântă 

                                                                      Pe la vatra lor țăranii. 

                                                                                  (Alexei Mateevici,  Limba noastră) 

 

Anul acesta este pentru a doua oară când sărbătorim Ziua Limbii Române, după ce președintele 

României a promulgat legea votată de Parlament. Istoricul ei este însă mai vechi cu câteva decenii, căci ea a 

reprezentat simbolul renașterii naționale a basarabenilor din cel de-al doilea stat românesc. La 27 august 

1989 la Chișinău are loc Marea Adunare Națională, o întâlnire la care participă 750,000 de oameni, adică 

unul din șase locuitori ai republicii! Aici se cere declararea limbii române drept limbă de stat în republică, 

precum și revenirea la grafia latină. Pe 31 august, Sovietul Suprem din RSS Moldovenească votează aceste 

deziderate populare. Începând chiar cu anul următor, ziua este celebrată anual sub denumirea de „Limba 

noastră cea română‖ sau „Ziua limbii române‖. În 2011, mai multe organizații românești din Serbia, 

Bulgaria, Ungaria și Ucraina au ales aceeași dată, de 31 august, și au cerut autorităților române decretarea ei 

ca Zi a Limbii Române pentru românii de pretutindeni. 

Ca și anul trecut, și în acest an se sărbătoresc aici la Montreal zilele limbii române, în organizarea 

mai multor asociații și organizații românești:** Anul trecut a avut loc în Sala mare a Centrului Cultural Cote 

des Neiges, dar succesul înregistrat - sala a fost arhiplină –a determinat organizatorii să aleagă pentru anul 

acesta un cadru natural, parcul Leon Gravel din Brossard, mult mai generos și mai apropiat sufletului nostru 

românesc, înfrățit cu natura. Românul este frate cu codrul, știm de mici. 

Dacă anul trecut am vorbit despre vechimea limbii române, ca limbă europeană primordială, acum o 

să vă împărtăşesc câteva păreri și despre frumusețea și înalta religiozitate a limbii noastre, care vin de la cel 

mai înalt nivel academic, de la cel considerat de confrații săi cel mai mare teolog ortodox al secolului XX, 

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae. Dar iată ce mărturisea marele teolog: ,,Eu cred că trebuie să rămânem 

în creștinismul de la început, poporul român s-a precizat ca popor român prin creștinism.‘‘ Vedeți Faptele 

Apostolilor, capitolul 16:9-12, unde Sfântul Apostol Pavel fiind în Troia are un vis în care i se arată un 

macedonean zicându-i: «Treci în Macedonia și ne ajută; treci Bosforul și te du, că se deschide o poartă 

nouă». Și a ajuns în Filippi care era colonie romană - vers. 12. Deci noi avem creștinismul înainte de Roma; 

la Roma a mers Pavel abia după aceea, când este dus, legat și închis. Căci are Epistola către Romani scrisă 

mai târziu și îl duc legat la Roma. Și la Roma vreo 200 de ani nu s-a vorbit limba latină, ci limba greacă. 

Marius FINCĂ 
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El spune că aici, la macedoneni era colonie romană. Iar noi avem termeni latini proprii, nu de la 

Roma, ci de dinainte de cei care s-au format la Roma. Eu zic că noi suntem proto latinitatea. Nici o limbă nu 

este atât de latină ca limba noastră; este foarte apropiată de limba latină scrisă, aproape toate cuvintele... Și 

avem cuvintele latine cele mai substanțiale, cele mai pline de sevă, de exemplu: inima este de la anima, noi 

spunem Atotțiitorul, traducerea exactă după ,,Pantocrator", în Occident ei zic Atotputernicul: Atotputernicul 

e mai rece; Atotțiitorul parcă te îmbrăţişează. Noi zicem Tată, ei zic Pater; Tată parcă-i altfel... Noi zicem 

Fecioara, ei zic Virgo, mai fizic așa. Ei zic ,,regnum" - stăpânire, parcă mai lumește; noi zicem împărăție, 

parcă mai plină de taină, de basm așa... împărăție... Noi zicem biserica de la ,,basiliki", adică clădirea 

împărătească; Hristos e împăratul... ei zic ,,ecclesia"; iar toți termenii aceștia au trecut la popoarele din 

Occident de la Roma, dar la noi nu. Și ceva din duhul acesta răsăritean, de taină, se vede în toate cuvintele 

noastre. Noi nu le-am luat de la Roma; noi avem o limbă proprie; latină dar proprie, noi am fost proto latini, 

aici s-a format latinitatea. Dealtfel, caracterul nostru latin nu e străin de vechimea ființei noastre de traci: 

învățatul vienez Tomaschek în lucrarea sa Uber die Bessen – Despre bessi tiparită la 1880, spune ca besii 

erau tracii și dincolo de Bosfor se numeau biți, iar capitala Bitiniei era Troia, de unde nepotul lui Priam, 

după ce grecii înving, pleacă (evident că nu singur, ci cu corăbii și cu mulţime de popor) și întemeiază 

Roma. Eu cred că asta a fost proto latinitatea; a noastră, aici. După aceea a ajuns acolo intrând în legătură cu 

nemții, cu barbarii, cu toți; deci latinitatea primă și cea mai curată a fost aici. Sfântul Apostol Pavel a tradus 

în limba asta care se vorbea aici. De ce noi am rămas latini după ce am avut stăpânirea armatei romane vreo 

sută și ceva de ani?... așa de repede își pierde un popor limba?... de ce n-au devenit latini grecii; sau cei din 

Asia Mică, sau cei din Egipt?... de ce numai noi?... 

Tracii aceștia se întindeau foarte departe, se întindeau dincolo în Bitinia, până în Frigia și s-au întins 

în toți Balcanii, pe urmă până-n nordul Carpaților. Poate împrejurările, sau poate nu știu ce fel al nostru de a 

fi prea îngăduitori, ne-a împuținat așa teritoriul. Grecii aproape că i-au desființat pe macedoneni, sârbii la 

fel, bulgarii la fel... Bălcescu spune că atunci când a ajuns pe un vârf de munte în Bulgaria, de jur împrejurul 

lui erau numai români. 

Pe de o parte avem luciditatea aceasta latină, cum nu o au slavii, dar avem pe de altă parte un sentiment al 

tainei, cum nu-l au nici francezii, nici spaniolii sau italienii. Și la germani și la englezi limba latină se 

folosea, dar nu a înființat limba vorbită... Cuvintele noastre au alt înțeles: noi nu spunem ,,convenţia", noi 

spunem cuviință, și ce deosebire influențată de limba poporului: când au tradus în secolele XVI-XVII 

textele, cred că prea puțin au schimbat; cred că poporul și-a menținut limba lui vorbită; cred că Tatăl Nostru, 

Crezul, l-avea poporul dintotdeauna... și sunt cuvinte latine, foarte puține cuvinte slave sunt; n-am fost 

influențați de slavi: ,,Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul - Făcătorul, nu Creatorul, e 

altceva... - Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor" - unde-i cuvânt slav?... 

aproape că nu e cuvânt slav, decât Duhul. 

Aici era normal sa fie un popor unic, un popor de legătură între Orient și Occident; noi unim 

luciditatea latină și sentimentul de taină al Răsăritului. Cred că spiritualitatea poporului roman este 

imprimată de ortodoxie, nu s-ar putea înțelege altfel; i-am dat o pecete proprie, o pecete românească 

creștinismului; proto latinitatea noastră a pus o amprentă pe creștinism și creştinismul a pus o amprentă pe 

românismul nostru. Avem luciditatea latină în ortodoxie, pe care nu o au slavii și nu o au grecii. Grecii sunt 

mai raționaliști, mai reci, slavii sunt mai haotici, așa. Cineva spunea că atunci când citești un text slav, 

trebuie să vezi ce e dedesubtul rândurilor nu ce e în rânduri. 

Slavii au un sentiment de ceva neluminat, întunecat. Noi suntem un popor deosebit. La noi este o 

luminozitate în poporul nostru, e o cuviință, e o delicatețe, o blândețe, o bunătate, o generozitate, o căldură, 

o curăție, sunt niște virtuți... Noi vorbim foarte mult de lumină, noi zicem și lumii lumină; lume de la 

luminiș... noi avem niște adâncimi foarte clare, niște adâncimi luminoase, lumina e adâncimea noastră... 

basmele, iarăși; e-atâta bunătate, atâta lumină în ele... avem colindele, doinele sau dorul - cuvinte fără 

echivalență la alte popoare.‖(*) 

Dar Stăniloae nu este singurul care spune acest lucru; cu un secol și jumătate mai devreme, 

Eminescu remarca că: „Biserica răsăriteană e de optsprezece sute de ani păstrătoarea elementului latin de 

lângă Dunăre. Ea a stabilit şi unificat limba noastră  

într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise; ea ne-a ferit de 

înghiţirea prin poloni, unguri, tătari şi turci, ea este încă astăzi singura armă de apărare şi singurul sprijin al 

milioanelor de români cari trăiesc dincolo de hotarele noastre. Cine-o combate pe ea şi ritualele ei poate fi 

cosmopolit, socialist, nihilist, republican universal şi orice i-o veni în minte, dar numai român nu e‖. (M. 
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Eminescu, Opere, vol. X, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1989, p. 187). 

Poporul nostru nu numai că a creat limba română, dar în egală măsură și el a fost modelat de acest 

minunat vehicul dat culturii universale, căci ,,ăsta e meritul poporului român: că a creat un instrument 

universal şi general valabil‖, cum spunea marele Român Petre Țuțea. Mai mult, noi chiar trăim în Paradis, în 

permanent contact cu Dumnezeu: iată ce spune o frumoasă și tainică rugăciune populară: ,,Cruce-n cer, 

Cruce-n pământ/ Cruce-n locul care sânt/ Cruce-n casă, Cruce-n masă/ Îngerii prin jur de casă/Dumnezeu cu 

noi la masă‖. Spațiul românesc mioritic nu este numai succesiunea deal-vale, cum spunea Lucian Blaga - 

asta este și în alte țări - ci este chiar Paradisul: ,,Pe-un picior de plai/ Pe-o gură de rai‖, și asta din totdeauna, 

căci noi în acest spațiu ne-am născut, aici am crescut, aici ne-am dus bucuriile și suferințele. Nici un alt 

popor nu mai are în ADN-ul său, realitatea aceasta a viețuirii în Rai. De aceea mulți nu s-au sfiit să 

numească limba română, limbă edenică! Noi am trăit în Rai pentru că am fost în legătură permanentă cu 

Dumnezeu și îngerii săi, L-am rugat și ne-a ascultat, ne-a certat și ne-a pedepsit uneori, când nu am mai 

ascultat, dar niciodată nu ne-a părăsit. 

Noi, cei plecați de acasă cu atât mai mult trebuie să prețuim și să iubim limba noastră, căci, când 

vom pierde limba, vom pierde și identitatea noastră. Asta au constatat-o pe pielea lor aromânii din Balcani, 

neam fără țară și azi aproape uitați de frații lor de la nordul Dunării. Să învățăm din tenacitatea și dârzenia 

lor, așa cum au lăsat cu limbă de moarte în Imnul Aromânilor: 

 

Părinteasca Dimăndare 

Nă sprigiură cu foc mare 

Frați di mumă și di-un tată, 

Noi, Armâni di eta toată. 

Di sum plocile di murmintă 

Strigă-a noștri buni părintă: 

,,Blestem mari s-aibă-n casă 

Cari di limba-a lui s-alasă. 

Cari-și lasă limba-a lui 

S-lu-ardă pira-a focului, 

Și s-dirină viu pri loc, 

Să-li și frigă limba-n foc. 

El ân vatra-li părintească 

Fumealia s-nu-și harisească; 

Di fumeli curuni ș-nu base 

Nic ân leagan și nu-nfașe. 

Cari fudze di-a lui mumă 

Și di părinteasca-li numă, 

Fuga-li doara-a Domnului 

Și dulțeamea-a somnului!" 

 

Părinteasca blestemare (mustrare) 

Poruncește cu foc mare 

Frați de-o mumă și de-un tată 

Noi, Aromâni din vremea toată 

De sub placă (lespezi) de morminte 

Strigă ai noștri buni părinți 

,,Blăstem mare să aibă în casă 

Care de limba lui se lasă. 

Care-și lasă limba lui 

Arză-l-ar para focului, 

Chinui-s-ar de viu pe locu (pământ) 

Frige-i-s-ar limba-n focu. 

El în vatra părintească 

De familie (copii) să nu se fericească 

De familie cununi să nu pupe 

Prunc în leagăn să nu înfașe (culce) 

Care fuge de a lui mumă 

Și de părintescul nume, 

Fugi-i-ar dorul Domnului 

Și dulceața somnului!" 

 

Notă: * Acest citat a fost luat dintr-un interviu cu renumitul Profesor Academician, nu cu mult înainte de a 

ne părăsi: 

http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/convorbire-parintele-dumitru-staniloae-68446.html 

 

31 august 2014 

 

 **N.R.:  

Anul trecut (2013) Asociația Canadiană a Scriitorilor Români, împreună cu alte asociații românești, a 

organizat în Piața României de la Montreal o minunată serbare a Limbii Române,  la care au participat mai 

mulți canadieni, vorbitori de limbă română. Este incredibil, dar adevărat: în ciuda previziunilor 

meteorologice de vreme proastă (unele activități în aer liber ale altor asociații s-au anulat, deoarece 

meteorologii canadieni nu prea greșesc!) vremea a fost excelentă. ,,Eminescul nostru‖ ne-a zâmbit... vedeți 

relatarea despre Eveniment în numărul pe lunile spetembrie-octombrie 2013 al revistei Destine Literare la 

pagina web a ACSR – www.scriitoriiromani.com 

http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/convorbire-parintele-dumitru-staniloae-68446.html
http://www.scriitoriiromani.com/
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―Statul ungar a vândut  Curţile Gojdu companiei  israeliene   

*Autoker Holding Rt.*, care a promis că  le vor transforma  

într-un centru comercial si de agrement.‖ 

 

 

S U B M I N A T O R U L   MeReU 
 

 

CURŢILE  GOJDU sunt un complex de 

şapte clădiri fiecare cu patru etaje, legate între ele 

printr-un pasaj comun situate în centrul Budapestei 

şi având scris pe frontispiciu Gozsdu udvar  fiindcă 

sunt proprietăţile lui Emanuel Gojdu, aromân de 

origine, născut la Oradea în 1802, care prin 

testamentul său din 1869 a lăsat întreaga sa avere 

naţiunii române care se tine de religia răsăriteană 

ortodoxă din Ungaria şi Transilvania  pentru 

educaţie tineretului şi ajutor săracilor şi bătrânilor. 

Prin testament, excepţionalul avocat şi notar, om 

financiar şi politic, Emanuel Gojdu, înfiinţează 

Fondaţiunea lui Gojdu perpetuă  (căreia îi spunem 

Fundaţia Gojdu)  încredinţată să fie condusă şi 

administrată de Mitropolitul ortodox roman al 

Ardealului, la acea vreme Andrei Şaguna, şi toţi 

episcopii ortodocşi români din Ungaria şi 

Transilvania. Fiind o personalitate înzestrată şi 

laborioasă, a stipulat în testament o valabilitate a 

fundaţiei sale pentru următoarele două sute de ani ( 

din anul 1870 până în 2070 !)  

Până în 1918 totul a funcţionat normal, legal, 

testamentar şi mii de elevi şi studenţi au beneficiat 

de burse ale Fundaţiei Gojdu,  dintre aceşti 

beneficiari treizeci si doi au ajuns academicieni 

români iar cinci au devenit prim-ministri. Dintre 

beneficiarii Fundaţiei Gojdu ce au ajuns personalităţi 

ale vieţii ştiinţifice, culturale şi sociale, întotdeauna 

se aminteşte pionierul aviaţiei române Traian Vuia, 

omul de ştiinţă Victor Babeş, poeţii  Octavian Goga 

şi Aron Cotruş , istoricii Ioan Lupaş şi Constantin 

Daicoviciu, unul dintre mari fondatori ai Unirii 

Transilvaniei cu Regatul Român, Iuliu Maniu. Să-l 

amintim şi pe Petru Groza fiindcă noi nu ştim cu ce 

balaur cu şapte capete s-a luptat pentru ca 

Transilvania să rămână românească şi ce tribut a 

trebuit să plătească, să plătim, pentru aceasta 

balaurului de la răsărit.  

Pentru că din 1918 Ungaria a fost redusă în 

spaţiul ei iniţial istoric şi demografic, începe un lung 

proces iredentist cu vecinii săi, prin toate căile şi 

toate mijloacele, în majoritate false, nedrepte, 

abuzive. Guvernul Ungariei lui Bela Kun nu a mai 

ţinut cont de legile statului de drept în care 

testamentele sunt sfinte şi inviolabile. Mai târziu, în 

1920 prin semnarea Tratatul de Pace de la Trianon, 

Ungaria avea printre alte obligaţi şi restituirea 

patrimoniului Fundaţiei Gojdu României, 

testamentar Mitropoliei  Române Ortodoxe din 

Ardeal prin articolul 249 consemnat în tratat. În faţa 

dreptăţii şi legalităţii, guvernul ungar s-a  eschivat, a 

argumentat cu subterfugii, a tergiversat. După 

îndelungate convorbiri, în sfârşit în 1937, a fost 

semnat acordul dintre România şi Ungaria de 

restituirea patrimoniului Fundaţiei Gojdu. România  

a ratificat acordul în 1938, în timp ce Ungaria  a tot 

amânat ratificarea lui până în 1940. Datorită situaţiei 

internaţionale şi mai ales începerii campaniei 

anticomuniste în Răsărit, acordul nu a mai putut fi 

aplicat, iar la sfârşitul victorios al comunismului 

sovietic până la Berlin, toate cele democratice s-au 

prăbuşit sub şenilele tancurilor Armatei Roşii şi noul 

guvern al  Ungariei  a  naţionalizat  şi ceea ce nu 

mai era al ei nici până în 1918, nici după aceia 

(Tratatul de la Trianon 1920, Acordul semnat 1940).    

 Nu am cunoştinţe ca în vremea înfrăţirii 

între popoare,fraţii comunişti din cele două 

republici să fi avut şedinţe de lucru pe tema 

Testamentului lui Emanuel Gojdu.  Dar, imediat 

după 1990, ungurii foşti mari horthişti, apoi mari 

Corneliu FLOREA 
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comunişti, au devenit dintr-odată cei mai mari 

democraţi, cei mai civilizaţi din toate  înfrăţitele  

popoare plus fratele cel mare   şi imediat au cerut  

intrarea în Uniunea Europeană, occidentală şi 

democratică. Bun, e dorinţa ungurilor de când a sosit 

Attila în Panonia şi mai departe. De data aceasta  

Uniunea Europeană, altă mare democraţie de la 

inchiziţie încoace, cerea noilor state ce doreau să i se 

alipească să nu aibă nici un fel de litigiu cu ţările 

vecine. Ungaria trebuia să ducă un astfel de 

certificat şi din partea României. Între România şi 

Ungaria  erau/sunt  câteva litigii, printre care şi 

patrimoniul Fundaţiei Gojdu care, cu această ocazie, 

se puteau rezolva legal şi Ungaria, pe drept să 

primească certificat de bună purtare democratică în 

UE. Dar pentru o asemenea simplă şi dreaptă 

demnitate românească  trebuiau guvernanţi şi 

diplomaţi români adevăraţi ! Ori la Bucureşti se 

încropea din drojdia comunistă o democraţie de 

Dâmboviţa  cu Ion Marcel Ilici Iliescu în frunte, al 

cărui nume spune totul. Şi  tocmai când Ungaria 

umbla pe la vecini după certificatul de bună purtare 

democratică, România avea ministru de externe pe 

fostul ofiţer Teodor Meleşcan. Chipeş, ca un actor 

de revistă şi operetă, trimis în misiune de sufleur la 

televiziunea bucureşteană, unde tocmai se juca 

scenariul regizat revoluţia la tvra rămas lipit de 

personajul principal, ce avea nevoie numai de 

figuranţi în jurul său. Şi figurant de ministru a fost şi 

în acest moment sensibil pentru Ungaria, când 

trebuia adus în discuţie şi rezolvat  patrimoniul 

Fundaţiei Gojdu înaintea de a semna  vreun act 

oficial în favoare  Ungariei. Încă o ocazie pierdută.  

 Lovitura de graţie împotriva respectării 

dreptului testamentar, prin care Fundaţia Gojdu este 

patrimoniul Mitropoliei Ardealului şi al episcopiilor 

ortodoxe române, România l-a primit din parte 

propriului ei ministrului de externe Mihai Răzvan 

Ungureanu. Duplicitatea, uneltirea şi conspiraţia lui 

se demonstrează prin fapte ce împreună constituie 

osubminare fără precedent a prestigiului şi 

drepturilor naţionale ale României.  Fapte şi 

argumente ? 

 Întâi, acest sinistru personaj vine din fosta 

pepinieră de viitoare cadre de  partid  comunist la fel 

ca  mulţi alţii, ce au fost plantaţi de  Iliescu şi 

Băsescu  în guvernele lor. Exemple la toate nivelele 

de 25 de ani: primul a fost Adrian Năstase , ultimul 

a fost de curând  cocoţat la ICR: Lilian  Zamfiroiu. 

Lansarea lui MeReU s-a făcut după un plan demn 

numai de marile servicii de informaţii prin 

strecurare, pe nesimţite cu debut muzical, la 

emisiunile lui Iosif Sava , unde a fost prezentat în 

sunete de tobe şi trâmbiţe ca stea a inteligenţei 

româneşti  pentru că a fost şef de promoţie prin 

şcoli, ce înguşti prezentatori şi ascultători gură 

cască, doar în fiecare an sunt zeci de sute de şefi de 

promoţie în toate liceele şi universităţile din 

România !! Cinste lor, şi reţineţi că numai la Iaşi, 

MeReU a fost doar unul dintre cei peste cincizeci de 

şefi de promoţie în acel an !! Ceilalţi nu erau stele 

ale inteligenţei româneşti ? De ce, dragă Iosif Sava, 

răspunde-ne de unde eşti ! În spatele acestei 

prezentări triumfale se ascundea faptul  că până în 

1989 a fost secretar în CC al UTC-lui şi se vede clar 

manipularea stupizilor şi superficialilor. Şefii de 

promoţie sunt mulţi,  dar secretari în CC al UTC-

ului sunt doar o mână de oportunişti, dintre care 

unii, din bun simţ, au renunţat după  1989 în timp ce  

MeReU,  a persistat cu perseverenţă în a se ajunge 

sacrificând tot ce ţine de morală. Şi apropo, de 

morală şi marele moralist de ecran tv , Andrei Pleşu, 

îl cunoştea pe MeReU de la Fundaţia Soros, unde 

steaua inteligenţei româneşti  era membru în 

consiliul de administraţie al  fundaţiei şi avea  

pâinea şi cuţitul în mâini şi moralistul  vroia şi el o 

felie mai mare.  Cum MeReU i-a dat felia cerută, la 

rândul său, Andrei Pleşu l-a săltat în Ministerul de 

Externe direct ca secretar de stat. Steaua inteligenţei 

româneşti nu avea nevoie de studii diplomatice, a 

fost destul că a luat lecţii de ebraică la Oxford.  

Procesul strecurării lui a continuat până ce a ajuns 

ministru de externe (între  Decembrie 2004 până în 

Martie 2007) timp în care faptele sale audemonstrat 

numai subminarea prestigiului şi intereselor statului 

român. Întâi, de îndată ce a ajuns  ministru de 

externe a afişat în minister portretul Anei Pauker, 

motivând istoric: a fost ministru de externe între 

Decembrie 1947 şi Iulie 1952. S-a produs o 

consternare generală, cunoscându-se activitatea  

anti-românească a Anei Pauker în acei ani. Faţă de 

protestele opiniei publice  MeReU a refuzat să dea 

jos tabloul tiranei comuniste, era modelul lui, pe ale 

cărei urme călca. Şi dacă Ana Pauker a considerat 

România o gubernie sovietică, MeReU le-a spus  

austrecilor: săprivească Romania ca pe un nou land 

federal . - Rumanien  wie ein neues Bundesland! 

În continuare, ca ministru de externe MeReU  

s-a comportat arogant  şi a luat nişte hotărâri de-a 

dreptul revoltătoare, anti-româneşti. Ambasadorul 

român la Moscova, Dumitru Prunaru, a declarat că la 

numirea lui la Moscova a avut pe agenda trasată de 

parlament şi ridicarea problemei Tezaurului 

Românesc sechestrat din 1918, pe care a adus-o în 

discuţii odată ajuns la Moscova. Nu a trecut mult şi 

a primit din partea ministrului, prin intermediarul 

Leuştean, să nu se mai ocupe de problema restituirii 

Tezaurului.  Era un ordin fără explicaţii şi nu a 
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trecut mult şi Dumitru Prunaru a fost retras din 

funcţia de ambasador, prin marile manipulări anti-

româneşti de la Bucureşti. MeReU , de stea 

inteligentă ce este, s-a purtat grosolan şi faţă de 

românii din afara graniţelor: Cetăţenii de peste Prut 

vorbesc o variantă a limbii române, un fel de *light 

Romanian*(română uşoară)  În schimb, în 2005,  

faţă de Rusia  s-a purtat cu servaj aranjând  noul  

protocol  dintre cele două ţări, absolut în favoarea 

Rusiei prin: Nu există probleme între Federaţia 

Rusă şi România.  Problemele sunt multe, să 

amintim doar  pe cele mai mari: Tezaurul şi 

Basarabia pe care MeReU le-a delete printr-un 

deget! 

Pe îndelete, dar foarte costisitor pentru 

România,  cetăţenii de dincoace de Prut şi-au dat 

seama ce fel de stea este MeReU. În paranteză, 

pentru MeReU şi noi ca şi cei de peste Prut, am 

devenit doar nişte cetăţeni fără naţionalitate, 

probabil, fiindcă vorbim a hard Romanian. Când a 

fost fixat  ca şef al serviciului de inteligenţă extern 

(SIE)  cei din acest serviciu, profesionişti cu 

îndelungate state de plată, au zis că este totuşi prea 

mult, este o neruşinare ! Fostul purtător de cuvânt al 

SRI, colonelul Nicolae Ulieru, a afirmat în presă:  

Mihai Răzvan Ungureanu ar fi agent al unei puteri 

străine  şi că este gata să ofere probe în acest sens 

comisiei parlamentare de resort al SRI. Aceasta este 

o acuzare foarte gravă ,la adresa lui MeReU  fiindcă 

dacă se dovedeşte este echivalentă trădării naţionale. 

Judecând situaţia, majoritatea crede ca afirmaţia 

colonelului este corectă,  bazată pe probe concrete 

pe care SRI-ul le deţine, altfel colonelul SRI nu se 

arunca din avion fără paraşută. Mai mult, colonelul 

Nicolae Ulieru  s-a oferit să aducă probe în faţa 

comisiei parlamentare, dar parlamentul nu i-a oferit 

acest prilej !! Deci  muşamalizarea unei  trădări 

naţionale, a cărei dezvăluire ar prezenta multe 

legături şi pe susţinătorii lui MeReU, devenit foarte  

tare pe poziţie după ce a cotrobăit pe îndelete în 

structurile SRI  unde sunt multe dosare grele cu care 

se poate şantaja. E bine blindat, bine dispus, acum 

nu se mai strecoară, are şi partid proprietate 

personală, în timp ce pentru cetăţenii de dincoace de 

Prut, el a rămas inteligentul şef de promoţie, marele 

profesor de istorie ieşean.  

Acesta este cetăţeanul oportunist MeReU, 

care şi-a băgat nasul peste tot unde simte profituri 

personale şi sigur, unde este trimis de şefii lui pentru 

interesele lor. Astfel, a fost pus să plângă de mila şi 

mizeria celor din Roşia Montană afirmând că 

salvarea lor poate veni numai de la RMGC ceea ce i-

a atras numeroase critici şi a fost catalogat: un 

istoric asasin  care nu vede tezaurul istoric şi 

arheologic de acolo. Şi pentru că veni vorba de 

tezaur istoric să trecem la un alt tezaur: patrimoniul 

Fundaţiei Gojdu,  pe care mulţi străini au pus ochii,  

fiind estimat la ora actuală la un miliard de euro.  S-

a pus  pe roate o afacere de uzurpare a acestui 

patrimoniu. În prima fază să scoată fundaţia de sub 

tutela Mitropoliei Ortodoxe Române, să o 

europenizeze împreună cu ungurii printr-o nouă 

formulă Fundaţie publică româno-ungară Gojdu, 

apoi să o împartă între ei. Odios plan în care MeReU 

a fost pus să-l ducă la îndeplinire subminând, a câta 

oară, România. Întâi, de ce o nouă fundaţie, când 

testamentar este clar Fundaţia Gojdu perpepetuă. De 

când nu se mai respectă testamentele în Uniunea 

Europeană Bruxelliană ?  De ce să o divizăm cu 

ungurii, când prin testamentEmanuel Gojdu nu a 

lăsat nimic în acest sens ?  De ce MeReU  a încheiat 

un nou acord, când în problema  Fundaţiei Gojdu 

sunt referiri categorice prin Tratatul de la Trianon 

1920 şi un acord din 1938,  ratificat de ambele ţări. 

Cui foloseşte noul acord, pe care parlamentarii 

Ungariei l-au votat în 15 minute cu aplauze, în timp 

ce parlamentarii români l-au respins cu indignare şi 

majoritate zdrobitoare ? I s-a cerut demisia lui Mihai 

Răzvan Ungureanu ! Fără succes, pentru că Nicolae 

Ulieru colonel SRI, are dreptate, iar multora dintre 

guvernanţii de la Bucureşti le e teamă de această 

dreptate.  

 

Februarie, 2014  

Winnipeg  -  Canada
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PETRE  BOKOR 
(24 MAI 1940 – 25 APRILIE 2014) 

 

 Ne-a părăsit unul dintre artiștii importanți ai teatrului românesc: 

regizorul Petre Bokor. L-am cunoscut demult, de pe vremea când, foarte 

tânăr, era muncitor de scenă la Ansamblul Artistic „Mureșul‖ din Târgu-

Mureș și se pregătea intens pentru a deveni creator de artă. Ne-am 

împrietenit din primul moment. Mintea sclipitoare și cultivată, umorul fin, 

replica promptă, delicatețea și manierele alese impuneau și te atrăgeau. 

 A urmat studii la secția de regie a Facultății de cinematografie din 

cadrul Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, 

realizând la absolvire, împreună cu mai mulți colegi – Nicolae Mărgineanu, 

Mircea Veroiu, Dan Pița, Andrei Cătălin Băleanu și alții -  un excelent și 

impresionant film documentar de lung metraj despre inundațiile catastrofale 

din 1970: Apa ca un bivol negru, o tulburătoare operă de artă 

cinematografică, expresie a solidarității tinerilor ei realizatori cu oamenii 

afectați de calamități, dar și un veritabil manifest estetic al unei noi 

generații de cineaști, „un film patetic, un film matur, cu multă tehnică de 

sugestie și mai multă dorință de expresie originală decât tot restul filmelor 

noastre de actualitate luate la un loc‖ (Gelu Ionescu). 

 A lucrat apoi la Televiziunea Română, semnând (mai ales pe scenarii și adaptări proprii) regia unor 

reușite spectacole de Teatru TV (Ludovic al XIX-lea, Hilarius, Piticul din grădina de vară, Cavalerul tristei 

figuri ș.a.) și a unor valoroase documentare artistice (Cine ești dumneata, Méliusz József? și Actorul Kovács 

György). 

 În 1976 revine la film, realizând, pe un scenariu al cunoscutului umorist Valentin Silvestru (care a 

fost și decanul criticii teatrale postbelice) comedia cinematografică Tufă de Veneția. 

 În 1978 a emigrat în Canada, unde a făcut o frumoasă carieră teatrală. A fost, timp de zece ani, 

director și regizor al Teatrului Francez din Edmonton și profesor de Artă Teatrală la Universitatea „Alberta‖ 

din același oraș, dar va petrece doi ani și în Australia, unde se va ilustra ca regizor de teatru în Canberra și 

profesor la Universitatea Națională Australiană. 

 După 1990 va reveni anual în România, atras de dorul de țară, dar și de dorința  de a colabora cu 

actorii români, care – după cum mărturisește într-un interviu - „sunt inventivi, deștepți, intuitivi și au marea 

șansă de a trăi într-un colectiv, de a fi membrii unei trupe care își creează cu timpul propria ei personalitate, 

propriul profil. Ceea ce în alte țări nu mai există […] pentru că acolo nu sunt teatre de repertoriu. S-a 

terminat o producție, se angajează alți actori pentru următoarea. Lipsește, în felul acesta, chimia care se 

dezvoltă între membrii unei trupe, practica de a lucra împreună‖. Revine pentru a crea spectacole de neuitat 

prin valoarea lor artistică și succesul de public. De ce valoare, de ce succes? Pentru că, spune tot el, „în 

spectacolele mele nu am proiecții, efecte laser, artificii. Lucrez cu vechile instrumente. În zilele noastre, 

când lumea este atât de telepată și consumatoare de televiziune, uneltele folosite de mine pot ajuta din plin la 

înțelegerea spectacolului. Prin ceea ce fac, vreau să nu las spectatorii indiferenți și plictisiți. Montările mele 

stimează publicul prin mesaj, în sensul adevărat al cuvântului, pentru că spectatorul, venind la teatru, nu 

Zeno FODOR 
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numai că «mi se predă», dar îmi cere să fiu cinstit‖. A montat mult în 

România în ultimii douăzeci de ani, atât în București cât și în alte 

orașe, și voi aminti trei realizări care dau măsura marii deschideri, atât 

tematice cât și stilistice, a regizorului. Astfel, actrițele distribuite în 

Cumetrele de Michel Tremblay (Teatrul Odeon), reușeau să redea, sub 

o direcție de scenă atentă la fiecare detaliu, la fiecare nuanță, cu o 

veritabilă explozie de talent și vitalitate, dar și cu o extraordinară 

capacitate de portretizare foarte diferențiată, lumea atât de pitorească a 

periferiei montrealeze; Leul îniarnă de James Goldman (Teatrul 

Național București) se distingea prin profunzimea gândului și distincția 

interpretării, urmărite și evidențiate de regizor cu finețe și eleganță; 

Vrăjitorul din Oz de L. Frank Baum (Teatrul Excelsior), realizat sub 

formă de musical, cu numeroase și încântătoare cântece și dansuri, 

subjuga spectaorii de toate vîrstele printr-o fantezie debordantă și o 

exuberanță a culorilor. Cum spuneam, spectacolele sale au fost foarte 

variate, dar, fără-ndoială, Petre Bokor avea o preferință deosebită 

pentru comedie, de la cea lejeră, distractivă, muzicală, până la satira 

usturătoare și necruțătoare. Era el însuși un om vesel, un optimist și 

dorea să-și înveselească, să-și bucure și spectatorii, dar să le și deschidă 

ochii asupra dereglajelor din societate. 

 Multe dintre textele pe care le-a montat au fost premiere pe țară și erau, în majoritatea cazurilor, 

traduse chiar de el. Pentru că Petre Bokor a fost și un talentat scriitor și traducător. A publicat mai multe 

volume de proză (mai ales schițe umoristice, caracterizate prin originalitate, inteligență, ironie fină), dar și 

substanțiale cărți de exegeză teatrală despre Toma Caragiu și Valentin Silvestru. Cât privește piesele pe care 

le-a tradus, din franceză și engleză, cu un extraordinar simț al limbii și al cerințelor scenice, cred că sunt 

peste cincizeci, multe dintre ele aduse, tot de el, și în luminile rampei, cinci dintre operele capitale ale lui 

Michel Tremblay, cel mai important dramaturg canadian francofon, fiind și tipărite într-un volum intitulat 

sugestiv Tremblay în cinci timpi. 

 În perioada în care am condus destinele  Teatrului Național din Târgu-Mureș l-am invitat să 

colaboreze cu noi și Petre ne-a îmbogățit repertoriul cu două spectacole deosebite, care au prilejuit și 

interpreților crearea unor roluri pe măsură: Albertine în cinci timpi, (v. foto) una din capodoperele de mare 

subtilitate psihologică ale lui Michel Tremblay (la Compania de limbă română „Liviu Rebreanu‖) și Jacques 

șistăpânul său, o lucrare de referință a scriitorului ceh (emigrat în Franța) Milan Kundera, subintitulată 

„Omagiu lui Diderot‖ (la secția de limbă maghiară „Tompa Miklós‖). L-am urmărit la repetiții, am admirat 

cât de pregătit era, cu câtă precizie le dădea actorilor indicațiile, ce atmosferă de creație plăcută, calmă, 

prietenească reușea să genereze, cum dezvolta spectacolul de la o repetiție la alta. Fora în profunzimea 

textului, scotea la iveală esența, pe care știa să o pună în lumină cu mijloace scenice de o mare fantezie și, în 

același timp, cu rigoare. Nu se pierdea niciodată în amănunte nesemnificative, în jocuri gratuite, în 

„găselnițe‖ care să amuze ieftin, distrăgând atenția spectatorilor de la ideile de bază ale textului și 

spectacolului. Îi stimula pe actori să vină cu propriile lor idei, să îmbogățească indicațiile regizorale, 

bazându-se pe intuiția și creativitatea lor, dar dirijând cu finețe, pe nesimțite, creațiile individuale spre acel 

tablou general, unitar, fără fisuri care trebuie să fie spectacolul. 

 Primeam cu regularitate noile sale cărți și traduceri, pe care le savuram întotdeauna cu  o deosebită 

plăcere, iar discuțiile cu el, față-n față sau pe net, erau o încântare. În ultimul timp am avansat, și el și eu, tot 

felul de proiecte pe care să le realizăm împreună în cadrul Centrului Teatral Franco-Român de la Târgu-

Mureș, în colaborare și cu Asociația Culturală Art Verba, completându-ne reciproc ideile, soluțiile, 

variantele. Era inepuizabil în propuneri interesante și valoroase. Destinul nemilos și implacabil a decis ca ele 

să nu se mai poată realiza. 

 Într-unul din ultimele sale mail-uri trimise din Montréal îmi scria că a definitivat un volum de 

amintiri teatrale și mă ruga să-i găsesc un editor. L-am găsit. Sper că acest volum, cartea de bun rămas 

adresată nouă de omul de teatru și litere Petre Bokor, să vadă cât mai curând lumina tiparului.  
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MURMURUL SFERELOR... 

 

Motto-ul din gigantul Martin Heidegger, 

magistrul interprtetării mitului Peşterii al lui Planto, 

la ADDENDUM este ales de un poet- architect 

vestit de câţiva exigenţi prefiguratori- interpreţi ai  

unei opere aparent livreşti- pragmatice, oscilînd 

ideatic între raţionalismul exploziv al marilor 

observatori critic actuali, de la noi şi din lume, şi ― 

subcuanta neutrino‖, aş risca, a astrofizicii, şi între 

antica cunoaştere platonică, recte, la noi, mitologia 

de memorie lungă, ( v. Lazăr Şăineanu ş.a.) şi, în 

mod suprinzător, cu un recpectabil cercetător  

universitar  arădean, adept al unor  Kernbach, 

Carroux, Erdman, Sitchin, Jung şi pleiadelor  

autohnone şi  din lume, ale ultimului secol, - cât şi a 

câtorva giganţi  ai Cunoaşterii cartezine, în 

paradigma ştiinţelor de graniţă, multidisciplinarităţii, 

etc. Opţiunea sa de a se exprima pe registrul de 

flaut-  orgă sau crustalic ( ―  ca sentiment care 

curge‖-  Od. Elitis ) – este, repet, una a ― avocatului 

Inimii‖, ca la marii poeţi ce vin din mit şi redevin 

prin istorie- existenţă- neo- realism via franceză, mai 

ales. Nu e rostul meu de a scormoni  acribic după ― 

filiaţii‖, de la Eminescu- Barbu- Blaga, la 

experimentiştii teribili ai fenomenologiei pe care o 

numim Viaţă şi a echivalenţelor multiplitudinii lui 

Unu, ca fractalism ( matematica). Ceea ce stupefiază 

pe unii, dar şi onorează prin înţelegere, pe alţii...( 

criticii săi din volumele anterioare) – nu ne ― 

sperie‖, prin aceea că nu suntem departe prin 

propriile scrieri lirice sau eseistice, şi ni s-a remarcat 

prin ani ba ― oracularul‖, ba ― appolinismul‖, ba 

stranietatea rostirii cultice- profetice, ş.c.l. Sstfel, 

biner- temperarea acestor simple- note, ne apropie, 

comunicant, ca prin vasele şi clepsidricele sale- 

ludice- magice puneri în pagină, prin curgerea 

afectelor şi  prinpropensiunea noastră comună spre 

gesticulaţia divinatorie, TAUMATURGICĂ,  

sporită de, în cazul lui Găleşanu, în Addendum, de 

ultimele experimente în cercetările multidisciplinare, 

complementare.  Avem un Curios cu formidabilul 

nerv al interogaţiei Sinelui- sieşi, care, în discursul 

său fără inhibiţii, re- face poezia prin inspiraţie şi 

zvâc dinamizator al  enunţului uneori explicit, 

suprapus canonic ( sic, n) – în tiparele modernităţii 

de tip Techno- logice. Ceea ce face, nu se poate 

decât prin Cuvinte ( Malarmee)... O psihanaliză pe 

multiplanurile holistice ale Omului auto- 

experimental. Astfel, el este un Oracular. Iată motto-

ul magistral intuit al  unui ― iluminat‖, minus 

demonizarea ipocriţilor la aşa ceva  : „(...)Numai un 

lucru care a fost cu adevărat gândit/ are norocul să 

fie iar şi iar «mai bine» înţeles/ decât s-a înţeles 

chiar el pe sine./  Dar, atunci,/ această mai bună 

înţelegere/  nu este meritul interpretulu,/  ci darul 

oferit de însuşi obiectul interpretării.“ Originea 

operei de artă – Martin HEIDEGGER. (26.IX.1889-

26.V.1976) 

Şi iată  încă un poem ce întrerupe doar prin 

titlu, cum am mai spus, Gândirea- Memoria care 

curge, poate în ...amonte , sau sărind ca păstrăvii la 

praguri, spre a reveni la cuiburile misterioase ale 

Viziunii pure, recalibrante ale ― conflictului‖ dintre 

cele două emisfere cerebrale; ( fără conexiunile 

inverse?). Comentariu e un murmur al ― sferelor‖: 

Forţa/ nucleară tare,/ forţa nucleară slabă/  şi 

forţa electromagnetică – la care alăturând [în grabă] 

şi legea gravitaţiei...- o formulare-a guvernării 

materiei prin ea însăşi,/ alimentînd combustia 

gândului/ într-un echilibru fragil –/  realismul 

imaginaţiei într-o paradigmă/  sintetică: E=mc
2
 – 

ortodoxia cinetică –/  sau, într-altfel : paradoxismul 

spunerii Fiinţei / a-ceea-ce-este «fiindul însuşi»-în-

suflul-creaţiei.Dumnezeul golurilor /  în focul 

mistuitor-al creaţiei – ca suport lumilor tale aflate în 

transă,/  Dumnezeul golurilor/  sublimat într-un 

vers,/  fără de care lumina ochilor mei/  – să ajungă 
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până la tine : n-ar fi avut nicio şansă!/ Forţa/  

nucleară tare,/  forţa nucleară slabă,/ forţa 

electromagnetică/  şi legea nescrisă/  a gravitaţiei –

întreg universul într-o formulă sintetică,/ într-o 

paradigmă de netrecut fără de care – minunea 

lumilor tale de vis aflate în transă/ cu tot ce-nseamnă 

absolut-omenescul în ele, precum lumina şi sângele 

– scurse din stele/ de-a pururi – prezentul din trecut-

viitor, Dumnezeul golurilor însuşi/  în spunerea 

Fiinţei/ n-ar fi avut nicio şansă... 

 ( Dumnezeul golurilor). 

    Realismul imaginaţiei…Tot ce e ― para‖ ( 

dinafară), rezonează cu Interiorul ( lăuntrul Minţii) 

...Continuum-ul Acum spaţiutimp.Ora- clipa 

astrală... Paradoxurile Fiinţei, percepţiile 

jubilante…Dumnezeul golurilor, a ― buclelor de 

timp‖...Totul este parafrazic,nici de tot esoteric- 

animist, nici de tot al cercetătorilor fenomenului 

fuziiniişi fisiunii...Terminologia poetică nu are cum 

să evite abundenţa tehno –logo- logicii, din 

….Logos- et Logostea; Animus- Anima! Energie 

subcuantică, sinergii şi Mirare, stare a Inocenţei 

primordiale, pentru unii nepierdute ? Remember, 

psihicul, biocâmpul  ne este system bio-energezic 

deschis, interferent pe orbitele ― magice‖ ale geo- 

câmpului astral. Un tratat al ştiinţei…poetice- 

noietice ! Scrutări mantice, întrevizionare, revelaţie 

şi extaz, cuceritoare, alinătoare contra Fricii lui 

Wagner ori Novalis… ! Ceea ce ni se trans- mite ca 

stare, este o bucurie ce nu se poate de sine- singură 

cumineca, ci doar con- vibra la lectura ― iniţiatului‖ :  

Cogito, ergo Sum.(UM). Cuvintele bombardează 

neutrosofic.  
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,,DRAGĂ MARIA” 
 

Cum pot să scriu despre George Filip, în 

clipa asta târzie dintr-un august risipit pe coama 

verii, dacă mâinile-mi sunt împreunate în rugă, iar 

ochiul meu mai decupează din pânza lacrimii 

vedenii fecioare, toate ieşind din volumul care-mi 

stă în poală, toate plecând spre oriunde, niciuna 

privind înapoi? Cu ce să-i măsor eu iubirile respirate 

ale acestui mare poet, care ne uimeşte de la început , 

mărturisindu-ne că ,,habar n-am dac-am iubit 

vreodată… habar n-am despre dragoste‖; 

pregătindu-ne parcă pentru înflorirea sufletului, 

rugându-ne să nu cumva să ne identificăm cu vreo 

Marie a lumii. Căci, el, ,,cel mai ciudatul, frumos şi 

sperjur‘‘ îşi potcoveşte cămilele lirice cu ,,vise 

pârguite cu praf de Lună‖, le adapă cu poveşti, le 

pune aripi, iar în cocoaşe ne trimite ascunse sigiliile 

ude ale cuvintelor de dor şi dulcele-amar parfum de 

însingurată tristeţe. 

 

,,Dragă Maria‖, volumul care înfloreşte ca o 

primăvară în curtea sufletului meu tomnatic, îşi 

deschide primii muguri cu o reverenţă pe care poetul 

o face femeilor lumii, că ,,doar toate femeile lumii 

sunt Marii‖. El - ,,Nimeniul ce moare şi înviază‖ ne 

invită într-un estuar încremenit de linişte, 

unde ,,alesul dintre nebuni‖, aşteaptă şarmul 

Domniţei iubite să facă înconjurul lumii. O atingere 

de mână este îndeajuns şi ,,Nimenea‖lui îi creşte 

aripi şi-l însoţeşte în zborul creaţiei.  

 

Citesc şi revin asupra fiecărei poezii şi am 

sentimentul tot mai intens al unei plimbări pe o 

stradă cu sens unic, unde lumina nepereche a viselor 

risipite prin poemele volumului, se contopeşte cu 

iubirea şi nemoartea ei. Este o lumină de respirat şi 

de păstrat în crângul uimirilor noastre, ca o 

binecuvântare divină. Lumina sufletului de porţelan 

al poetului ,,Bătrân de tinereţe‖, pendulează, între 

umbre cioplite de neliniştile existenţiale şi acuarelele 

foşnetelor întâlnirilor cu ,,Doamna cu degete 

sculptate-n naiuri‖, care ascultă gândurile 

poetului ,,sub streaşina speranţei‖.  

 

Îmi continui plimbarea pentru un timp, dar 

gândurile mele se opresc pe-o bancă din drum ca să 

respire şi să-şi aducă aminte de necuvintele poetului. 

Mă opresc şi eu, şi le ascult cum se revarsă aproape 

vulcanic, împietrind călătoria mea imaginară într-o 

lume pe care o iubesc ca pe-un aproape. Îmi grăbesc 

gândurile şi pornim urcuşul şerpuit al drumului. La 

capătul lui, pe culmea unui munte-flacără, sub lava 

de cicatrici, stă sufletul nescris al poetului. Acolo se 

întretaie miracolul harului cu firescul şi se naşte 

dialogul cu Maria, muza poetului. Pe-acea culme 

stau făcute ghemotoc uimirile poetului în faţa 

minunilor vieţii, amintirile, regretele, speranţele, 

resemnările pentru toate drumurile rămase 

nestrăbătute. Toate stau chircite ca într-un ochi într-

o orbită încercând să-şi învingă propria pleoapă. 

Acolo, pârjolindu-şi aşteptarea ,,la poarta viselor 

deşarte‖ , ochiul său de nelinişte zăreşte ,,pe 

ţărmuri… hăt departe‖ un far ce-i ,,face semne: e 

Maria‖! Încerc să ating clipa în care, sub broderia 

versurilor, orizontul pare să-şi fi înghiţit marginile 

ca să primească migraţia trăirilor intense ale 

poetului: toate par strigătele unui suflet dezlipit 

vremelnic de pe trupul jumătăţii pereche. El - 

jumătate neîntregită, dezveleşte până la ultima 

strălucire miracolul iubirii ascuns în fiecare din noi 

şi ne îndeamnă să-l însoţim ,,prin văi de fantezii‖ 

unde ,,viaţa-i infinită‖ şi ,,verzi primăveri‖ îi curg pe 

umeri. 

 

O răsuflare fierbinte, topind misterios şi 

tainic începutul unui îngheţ ce ameninţă florile 

iubirii la început de mileniu, aşa îmi par mie 

poemele acestui volum. Poetul ştie să îmbrace 

cămaşa de trubadur şi să colinde în picioarele goale 
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printre supravieţuitorii acestui timp îngust. El poartă 

pe glezne cenuşa cosmică a eternităţii, lăsându-ne în 

urme îndemnul la iubire – singurul leac dezlegător al 

misterelor universului, singurul alungător de 

singurătate. Umbrele paşilor lui ne obsedează şi ne 

îmblânzesc, reîntregindu-ne cu sinele etern 

îndrăgostit. 

E târziu. Luna îşi întinde degetele peste 

pleoapele mele. Închid volumul, şi mă furişez cu 

paşi tăcuţi dincolo de geamul liniştit al vieţii, 

împăcată cu universul care înfloreşte în aproapele-

departele fiinţei mele. Toate poemele acestui volum 

- strigăte de dor către femeia telurică, femeia din vis, 

vor fi locul din cer peste care va creşte iarba mare a 

neuitării.  

Cu sentimentul că pentru o vecie poetul îmi 

va îngădui loc de rămânere în inima lui, aşez acest 

mirabil volum, „Dragă Maria‖ în biblioteca 

sufletului, să am cu ce mă binecuvânta ori de câte 

ori singurătatea şi tristul vor încerca să mă cuprindă 

într-un urlet cât muţenia. 

 

                                                                          

Vancouver, 31 August 2014   
 

 

 
Victoria Duțu – (http://victoritadutupicturidevanzare.wordpress.com/3-peisaje/) 
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Foto 1 - Valentin Marica 

 

 

 

 

 

 

 

UN SENIOR AL ROSTIRII LIRICE ELEGIACE 

VALENTIN MARICA - 65 
 

“…cartea nu e doar text, ci şi suflet!” ne îmbie Valentin Marica pe 

noi toţi spre lectură, spre meditaţie, spre (auto)radiografiere interioară 

nepărtinitoare, curativă şi încurajatoare. Este o apariţie binecuvântată în 

viaţa mea. Lansările de carte de la Târgu-Mureş, prin bunăvoinţa - acum, 

deja - prietenilor de suflet (se cuvine să-i amintesc aici pe: acad. dr. Berdj 

Asgian, pr. Silviu Negruţiu, prof. univ. dr. Cornel Moraru, Dimitrie 

Poptămaş, Zeno Fodor), au fost încununate de rostirea pătrunzătoare a 

minunatului nostru condeier în prag de aniversare. Unul dintre puţinii 

scriitori care ştiu să călăuzească cu lumina bucuriei şi a durerii pe toţi acei 

tineri scriitori, ce se deschid cu timiditate domniei-sale, vorbindu-le cu 

grijă şi dragoste pentru a nu-i îndepărta de la împlinitorul drum al 

cunoaşterii. Ca să-i apreciem, vorba lui Mircea Eliade trebuie să-i 

simpatizăm. Apoi, simpatizându-i, să-i privim foarte îndeaproape, spunea 

deunăzi într-un interviu. 

În adevăr, cu greu se poate închipui o personalitate culturală - un 

magistral OM de litere, fin intelectual şi creştin practicant, un temperament pasionant şi moralist, abil şi 

dăruit jurnalist - mai implicată, mai îmbietoare şi mai lăuntrice decât cel pe care în luna decembrie îl 

celebrăm, Valentin Marica (născut în ziua de 9 decembrie 1949, în satul Zoreni, comuna Sânmihai de 

Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud). Căci, călcând cu sfială şi admiraţie pe urmele paşilor săi, avem să aflăm 

un altfel de poet, exigent, subtil, rafinat, rob al iubirii sale pentru Iisus, care revine iar şi iar la începutul său 

liric, Metanii, urmat de Vecernii, Cruci în deşert, Ziua canonului, În naosul râului etc., înlănţuire care-şi 

circumscrie ca univers tematic, fără echivoc, religiosul.  Provocându-l să vorbească despre sine, o face cu 

aşezare şi bunăcuviinţă: Într-un poem, de la începuturile mele literare, scriam: “În numele Tatălui, al Fiului 

şi al Duhului Sfânt, / Ajută-mă, Doamne, să ştiu cine sunt pe pământ…”Nimic ostentativ, totul „curge‖ 

firesc, vorbind de la sine despre preeminenţa credinţei… Valentin Marica îşi menţine sobrietatea şi 

distincţia, onestitatea într-un discurs binevoitor, nicicând privat de trimiteri la spusele sfinte, ce trezeşte 

auditoriului, aflat într-o strădanie stânjenitoare, nevoia de îmbunătăţire…  

Nu e de mirare, dar, că un astfel de scriitor a izbutit să rezoneze cu lumea, să descopere şi să propage 

netăgăduita iubire, fiindu-i înnobilată astfel osteneala cu titlul de „Cetăţean de onoare al poeziei‖. Poet şi 

publicist român, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi al Uniunii Scriitorilor din 

România, doctor în filologie, senior-editor la Societatea Română de Radiodifuziune, Studioul Regional de 
Radio Tg. Mureş, colaborator permanent la Radio România Cultural şi Radio România Internaţional, iată 

doar câteva din răstignirile socio-profesionale la care s-a supus cu înclinaţie şi mulţumire maestrul Valentin 

Marica de-a lungul existenţei sale. 

 Valentin Marica e un scriitor aparte, un poet care slujeşte în „lăcaşul‖ său propriu, capabil să 

satisfacă multe exigenţe, pe care-l putem clasa printre puţinii scriitori curaţi, acum, într-o lume secularizată, 
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ai mileniului în care trăim. Atât ar fi de-ajuns, poate, pentru a-l apropia cât mai multor lectori, căci scriitura 

sa, dacă ne aplecăm cu sinceritate şi chibzuinţă, e o calitate care învăluie toate celelalte vreri meschine. 

Fiindcă, aniversatul nostru pur şi simplu cântă iubirea, adevărul, curăţia, natura duhovnicească fiind 

zugrăvită într-un stil personal, cu un sentiment de pietate estatic ce o fac să strălucească în inimile noastre. E 

firesc, prin urmare, să-i mulţumim cu flori şi suspine pentru această pasiune lirică ce ne linişteşte sufletele. 

Căci e neasemănat de frumos zugrăvită expresiunea celor mai sincere convingeri ale sale, identificate, 

experimentate cu preceptele morale creştine. Sinceritatea acestor convingeri - care, poate, pe unii ne 

contrariază la început – stă mai presus de orice îndoială.  Citindu-l şi recitindu-l, cititorul se va vedea lămurit 

că poetul însuşi a avut de luptat cu maladiile fiinţiale, reuşind atât de minunat să se ferească de ademenirea 

falsă spre o direcţie confuză. O creaţie literară se scrie în lumină spirituală. Este structura ei de rezistenţă. 

La fel trebuie receptată. Mergem spre temeinicia lucrului bine făcut, spre ordine, spre credinţă. Maladiile 

spiritului contemporan vin din dezordine şi necredinţă. E important să trăieşti sentimentul că prin scrierea 

ta dăruieşti, aplanezi, îndrepţi, răspunzi, fără să aştepţi neapărat răsplată - ne spune cu căldură şi fermitate 

distinsul celebrat. 

Indiferent de tipul de implicare în viaţa cultural-literară autohtonă, vom descoperi la minunatul 

istorisitor de trăiri lăuntrice înălţătoare, de fiecare dată, o emoţie unică, purtată cu o nobleţe curtenitoare ce 

prefigurează – am spune – o vieţuire luminată de candela cerească: Îmi căutam numele / şi căutam muntele 

de sare pentru somn,  lovind în pâinile din stupul de aur / şi-n aerul ce surpa candele… // Sub candele, se 

poate muri? (Şi ochiul era o boabă de strugure…, vol. În apa duhului). 

La mulţi mulţi ani, domnule Valentin Marica! 
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Românul în străinătate 
 

Un interesant om de cultură şi integru caracter român, d-na Antonia Iliescu din Belgia, a publicat în 

revista „Agero‖ un eseu intitulat „Despre binecuviinţa uitată‖, în care îşi exprima tristeţea furnizată de un 

articol semnat de Andrei Pleşu, cunoscut „om de cultură‖ din ţară. 

Curiozitatea m-a împins să găsesc pe internet articolul cu pricina şi trebuie să recunosc că eram deja 

„montat‖ să reacţionez puternic la ceea ce am citit în „Agero‖ că ar fi scris A. Pleşu, dar pe măsură ce 

devoram acel text plin de sarcasm, răutate şi concluzii definitoare, m-a pufnit râsul. Căci cum era să 

reacţionez când A. Pleşu se autodescrie în acel articol care dezvăluie clar frustraţiile unui om ajuns „mare‖, 

dar rămas „mic‖. Doar la deităţi, copii şi la proşti, întâlneşti aşa o siguranţă deplină. 

În orice caz, după doar două luni la Berlin, unde este în vizită, deci nu a emigrat, Andrei Pleşu, într-

un moment de criză schizoidă proprie, face nişte generalizări la adresa românilor din străinătate, care 

dovedesc doar un singur lucru: că habar nu are despre ce vorbeşte. Chiar dacă ar fi trăit un timp mai 

îndelungat în străinătate, tot nu ar fi putut ajunge la astfel de concluzii aberante. 

Undeva, în adâncul sufletului şi cugetului acestui om, se ascunde un secret de groaznică dezamăgire. 

Se poate că şi-ar fi dorit să aibă curajul, tăria şi calităţile celor care înfruntă necunoscutul, dar se vede că nu 

le-a avut, fenomen care l-a dus la dezvoltarea complexului de inferioritate hrănit de o ură neîmblânzită, 

nesăţioasă şi prostească. 

Sau poate că Vestul, cu emigranţii lui, nu îl bagă în seamă, aşa cum şi-ar dori el. Deoarece el doreşte 

să „strălucească solitar‖ şi acolo în dilema lui veche şi aici la noi. 

Profunda analiză a d-lui Pleşu, nu reprezintă altceva decât o lecţie de „sentimentalism agrar‖, de 

„delir pedagogic‖ şi „iritaţie isterică‖. 

Păcat că este aşa de „prematur desfigurat‖ de o stranie prostie, căci unii spun că altfel ar exista ceva  

material intelectual în el. 

Dacă în viitor nu va continua să fie grav intoxicat de frustrări şi „ambiţii de nedomesticit‖, poate că 

se va putea debarasa de „emblema nefericirii‖ personale şi poate chiar şi de complexele de inferioritate care 

îl obligă să se compromită atât în faţa intelectualilor români emigranţi sau neemigranţi, cât şi în faţa 

intelectualilor străini. 
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POVESTEA LUI BRÂNCUŞI 
 

 

Când Brâncuşi a plecat pe jos spre Paris (în anul 1904), şi-a luat drept cârjă un stâlp de cerdac al 

casei părinteşti. A mai îndesat în raniţă câteva lucruri şi a pornit la drum lung. După ce a trecut graniţa cu 

Imperiul Austro-Ungar, pe la punctul de vamă Bahna-Vârciorova, l-a prins seara, a cinat şi s-a culcat sub 

cerul înstelat. Eram foarte curios ce obiecte a luat el în rucsac. Profitând de faptul că adormise, am deschis 

raniţa. S-au revărsat, peste dealuri, doinele şi cântecele populare gorjeneşti, pe care le-am ascultat extaziat. 

După ce s-a făcut linişte, am scotocit adânc prin raniţă şi am descoperit: un ou, o clepsidră şi un trunchi de 

piramidă cu muchiile uşor rotunjite. Ce voia să facă Brâncuşi cu aceste forme? Şi am mai găsit ceva. O cutie 

de tablă ruginită, ca de conservă, pe care era scrijelit cu un cui: Premoniţie. Am deschis-o şi am avut 

viziunea viitorilor brâncuşiologi călcându-se în picioare, certându-se. Am închis-o repede. 

După ce a ajuns în „oraşul luminilor‖ s-a pus pe treabă. Tocmai se sinucise o tânără fată, Tania 

Raşevskaia şi sculptorul i-a plantat pe mormântul ei din cimitirul Montparnasse, doi brazi ale căror ramuri, 

când au crescut, s-au îmbrăţişat într-un SĂRUT şi apoi au împietrit. SĂRUTUL  lor se încadrează într-un 

ovoid, acest motiv a fost desenat, de altfel, de pictoriţa Natalia Dumitrescu pe nişte ouă de Paşti. 

Cînd o fată de la ţară se pregătea de măritiş, Brâncuşi a aşezat-o într-o grotă ca să mediteze la destinul care o 

aşteaptă şi a metamorfozat-o în CUMINŢENIA PĂMÂNTULUI. 

Pentru toţi îndrăgostiţii lumii a sculptat o PASĂRE MĂIASTRĂ care să-i călăuzească pe drumurile 

întortocheate ale vieţii şi să-i protejeze. 

Pentru pomenirea lui Petre Stănescu, în cimitirul Dumbrava Buzăului, a făurit o RUGĂCIUNE 

aplecată sub povara crucii, care reprezintă o țărancă despuiată de veşminte, mergând în genunchi. 

A fost chemat în ţară să creeze un ANSAMBLU MONUMENTAL, la Târgu-Jiu, pentru pomenirea ostaşilor 

căzuţi în primul război mondial. După modelul mesei rotunde, de lemn, din casa părintească, a cioplit două 

pietre de moară pe care le-a suprapus, aşezazându-le în zăvoiul Jiului. În jurul MESEI TĂCERII a aşezat 12 

scaune clepsidrice şi aici s-au adunat oamenii pentru praznic. Preotul a rostit stâlpii, oamenii au intonat 

bocete. Şi alaiul a pornit spre cimitir, dar drumul era lung şi Brâncuşi a aşezat pe alee, de-o parte şi de alta, 

câte cinci grupuri de câte trei scaune, alcătuite din trunchiuri de piramidă alipite la bazele lor mici, ca 

oamenii să se odihnească. La fiecare „hodini‖ s-au rostit rugăciuni, s-au cântat „de-ale mortului‖. 

Pentru că tinerii eroi nu fuseseră căsătoriţi, Brâncuşi a construit POARTA SĂRUTULUI la care s-a omagiat 

o nuntă postumă. 

Cimitirul a fost Târgul de vite, la marginea oraşului. Nu era nevoie de morminte pentru trupurile 

pieritoare, ci de o scară la cer pentru suflete. Brâncuşi a înfipt în acel loc toiagul pe care-l adusese de acasă, 

tranformându-l într-o COLOANA FĂRĂ SFÂRŞIT, alcătuită din cincispezece module romboedrice şi două 

jumătăţi, la bază şi la vârf, pentru a sugera nesfârşirea spre cer şi în pământ.  

După ce a terminat lucrarea, a fost chemat în India să construiască un mausoleu pentru defuncta prinţesă, 

fosta soţie a maharadjahului Yeswant Rao Holkar din Indor. TEMPLUL DESCĂTUŞĂRII SUFLETULUI 

DE CORP ar fi trebuit să aibă forma COLOANEI SĂRUTULUI cu dublu capitel, în care s-ar fi pătruns 

printr-un pasaj subteran. În camera de meditaţie, pelerinul ar fi îngenunchiat aşteptând momentul revelaţiei. 

Cum Brâncuşi îşi lăsase toiagul la Târgu-Jiu, ar fi vrut să-l înlocuiască print-o rază de lumină care ar fi 
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coborât la zenit, peste omul aflat în rugăciune,  

printr-o decupare circulară din plafonul camerei. 

Când şi-a conceput mausoleul, Brâncuşi a procedat în felul următor. A proiectat monumentele de la 

Târgu-Jiu, inclusiv apa Jiului, peste Biserica Sfinţii Petru şi Pavel, aflate pe traseul Căii sufletelor eroilor. Şi 

astfel biserica a devenit incinta sacră a mausoleului, apa râului, bazinul interior cu apă, POARTA 

SĂRUTULUI, poarta bisericii, MASA TĂCARII altarul, scaunele de pe alee, scaunele pentru credincioşi, 

iar COLOANA FĂRĂ SFÂRŞIT, raza de lumină care lumina celula de meditaţie. 

Din păcate proiectul nu s-a realizat şi atunci Brâncuşi şi-a transformat în templu propriul său atelier 

paizian. Când i-a venit sorocul, aici l-a aşteptat, în patul aşezat în camera mare, pe bunul Dumnezeu. Şi a 

venit Iisus cu o ceată mare şi l-a chemat: ,,Haide, mă!‖ Brâncuşi s-a ridicat, Iisus l-a luat de mână şi au 

plecat în „marea trecere‖. 

 

 

      EXPLICAŢII 

 

 Puteau oare din traista lui Brâncuşi să iasă bluzuri, rokuri, manele, măşti africane sau arabescuri? 

Nicidecum. Fiecare popor, dincolo de manifestările sale diverse, posedă nişte caracteristici imuabile care 

derivă din etnogeneză, locul formării sale şi limba ce va fi constituită. Brâncuşi, ca român, a devenit poate 

cel mai reprezentativ mesager al spiritualităţii noastre. Stau mărturie aforismele sale, care atestă că viziunea 

asupra lumii a marelui sculptor nu era alta decât aceea a ţăranului român: 

―Ţăranii români ştiu de la mic şi până la mare ceea ce este bine şi ceea ce este rău. Tablele lor de 

valori sunt cuprinse în proverbele, în datinile şi în doctrina străbunilor – ca şi în filosofia naturalităţii.‖ 

 ―Datoria flăcăului mic – valah, este să intre repede în rândială; căsătorie – la nouăsprezece ani, 

cazarma la douazeci şi unu de ani, să întemeieze o gospodărie separată – măcar un bordei, să nu-i bată toba 

fiscului în bătătură, să aibă copii care îi sunt mai scumpi decât însăşi lumina ochilor şi să moară la bătrâneţe,  

în propria lui gospodărie înconjurat de nepoţi, de fiice, de gineri şi de nurori.‖  

 ―Datoria fecioarei din Gorj este să fie frumoasă la saptesprezece ani, măritată la optsprezece-

nouăsprezece ani, gospodină harnică întreaga viaţă, să nu se vorbească baliverne despre ea, ca despre nevasta 

lui Iulius Caesar, să îşi spele şi să îşi hrănească fraţii, pe urmă soţul, copiii; mai târziu să fie chemată ca naşă, 

alături de soţul ei iubitor şi iubit – până dincolo de mormânt. (…) 

 ―Datoria fiului către părinte este de a îi continua gospodăria – pilda muncii; şi de a nu îi păta 

niciodată obrazul.― 

 ―Datoria fiicei către tată este de a-l ajuta la slăbiciunile bătrâneţei şi de a-i inchide ochii.‖ 

 ―Datoria părintelui carpatin şi balcanic este de a-şi asigura casa şi masa copiilor săi – oricât de 

numeroşi ar fi ei şi la orice oră din zi şi din noapte chiar dacă iasă din puşcărie sau dau faliment şi la orice 

vârstă. Căminul său devine astfel, o insulă a paradisului, unde ei îşi aruncă ancorele, la naufragiu. Faliţii sunt 

puşi imediat la muncă pe picior de egalitate. Familia este şi trebuie să rămână sacră.‖ 

 ―Datoria mamelor către copii este o iubire nemărginită – aliată cu jertfa iar către bărbaţi, ascultarea 

şi fidelitatea. ― 

 Constantin Brâncuşi spunea că el nu a sculptat PĂSĂRI ci a sculptat zboruri. Iar Constantin Noica 

afirma că Brâncuşi a sculptat infinitive lungi: sărutarea, zburarea, infinirea. Cum se explică aceste 

consideraţii. Substantivele comune trimit la un singur obiect concret, adjectivele sunt mai generale , putându-

se ataşa la mai multe substantive comune. Verbele sunt şi mai generale, legându-se de grupările substantiv-

adjectiv. Dar şi verbele au, dincolo de conjugările schimbătoare, aspectele lor eleate, infinitivele. Infinitivele 

lungi sunt încă şi mai generale. Iar infinitivul lung infinirea conţine toate posibilităţile de manifestare. 

 Pe acesta l-a sculptat Brâncuşi în COLOANA FĂRĂ SFÂRŞIT. 
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FRAGMENTE DIN ROMANUL ÎN PREGĂTIRE „LUŢ” 
 

Dilema părintelui Emilian 

 

În ultima vreme toată lumea vorbea despre intenţia părintelui Emilian de a părăsi satul şi mulţi nu-l 

puteau înţelege. Erau unii care ziceau în gura mare că părintele nu-şi mai iubeşte enoriaşii. Alţii - dar mai 

ales femeile – zvoneau că preoteasa, care se ţine din neam de baroni din Veneţia Făgăraşului, ia băgat popii 

în cap gândul plecării.  Era greu de închipuit ca părintele -  care le spusese de lângă sfântul altar, nu cu mult 

timp în urmă, că e atât de mândru să păstorească aici, că va scrie despre acest sat şi despre bravii lui 

înaintaşi, despre cele şapte generaţii de preoţi şi protopopi din familia Barcianu  - va lăsa totul baltă şi va 

pleaca din Răşinari.                        

Părintele a aflat că a intrat în gura satului de la fina lui Mărioara şi  pentru prima dată i s-s întâmplat 

părintelui să nu aibă replică.   

 Mărioara  nu era o femeie rea, dar era arţăgoasă. Părintele Emilian îi botezase copiii şi-i dădea bani 

împrumut totdeauna când avea nevoie.  Ion al ei nu s-a mai întors din armata austro-ungară şi cu siguranţă a 

murit pe front, dar ea tot mai speră că se va întoarce acasă că şi talăl lui Ion, socru-so, tot aşa a făcut. Înainte 

de război a fost plecat cu oile până în Galiţia, era o iarbă bună pe acolo, dar l-au prins bătăile alea pogane şi 

nu s-a întors decât după 9 ani. S-a întors fără oi, numai cu traista goală în bâtă, dar sănătos.  Aurul agonisit l-

a îngropat într-o pădure şi lui Ion i-a  descris în detaliu locul, aşa că Ion, nădăjduia Mărioara, când se vor 

mai linişti lucrurile, se va întoarce cu aurul strâns de tatăl lui.    

 Părintelui Emilian, vara trectă, când îl ajuta să strângă fânul din clejia de sub Coasta Boacii, i-a spus 

cu vocea ei ciudoasă, că jumatate din aur îl dă pentru biserică şi pentru monument, dar pe bărbatul ei să nu-l 

mai pomenească printre morţi şi nici să nu-l scrie pe piatră monumentului ca erou. Ion al ei n-a fost erou că 

n-a murit şi se va întoarce de bună seamă. Părintele şi-a făcut cruce de câteva ori ascultând-o pe Mărioara şi 

a spus de fiecare dată când se închina: „Să te audă Dumnezeu şi să-ţi întărească nădejdea‖, dar nu prea avea 

convingerea că Ion mai trăieşte, mai ales că venise la primărie hârtie de înştiinţare că Dragoman Ioan a fost 

declarat dispărut în război şi părintele a înţeles atunci că nu a dezertat, ci a murit fără să mai fie identificat şi 

îngropat într-o groapă comună, cum auzise el că au fost îngropaţi atâţia alţii. Părintele i-a vorbit atunci 

frumos că trebuie să se gândească şi la rău, dar dacă nădejdea în Dumnezeu ţi-e mare şi ceri ajutorul Lui, se 

pot întâmpla şi minuni.   

Acum, când Mărioara şi-a pus mâna-n şold proţăpită lângă podul de peste Râul Caselor şi l-a întrebat 

dacă e adevărat ce se vorbeşte în sat despre plecarea lui, părintele n-a ştiut ce să-i răspundă. Văzându-l că 

tace îl întreabă cu un ton şi mai harţăgos:  

 - Deci e adevarat, părinte naş?  Ne părăsiţi? 

   Preotul şi-a dat seama atunci că e într-o mare încurcătură, că trebuia să-şi pregătească mai întâi 

oamenii din parohie  cu această hotărâre a lui de a se muta la Sibiu şi era nevoie să le mai spună că sufletul 

lui nu-i pleacă din sat, că nu se rupe de oamenii lui, că se gândeşte nu la binele lui, ci la al copiilor lui care se 

fac mari şi au nevoie de şcoli.  

 Mărioara l-a privit încruntată şi cu un amestec de dispreţ şi compătimire şi părintele nu a putut-o 

privi în ochi, aşa cum ea nu-l putea privi la spovedanie atunci când îi spunea „Iartă-mă, părinte, înţelege-mă, 
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naşule, şi roagă-te să nu mai fiu aşa păcătoasă‖ . 

 - Nu ne aşteptam la una ca asta! a mai spus întorcând capul spre bârnele şubrede ale podului.  

   - Mărioară, fină dragă, mai bine aruncai în mine cu bolovani din râu, decât să-mi spui vorbele astea, 

a rostit preotul încet, mai mult pentru el. 

 

* * * 

Nici n-a apucat Mărioara să trecă podul că pe uliţă a apărut ca din senin bătrânul Toma care-i dădu 

bineţe  şi-i ceru binecvântarea apoi zise ca într-o doară:    

 - De nu-l vor drege, podul ăsta o să se dărâme când va trece un car încărcat pe el. Dară degeaba vă 

spun, părinte, că dumneata nu mai vreţi să purtaţi grija satului, vă faceţi protă la Sibiu şi vă înstrăinaţi.   

 Preotul a început să fiarbă. La bătrânul Toma nu se aştepta să aibă limba ascuţită, îl ştia om aşezat şi 

cu judecată, îl îndrăgea pentru înţelepciunea lui. S-a gândit că e bine să-şi păstreze calmul şi să-l facă să-l 

înţeleagă. Dacă l-ar câştiga de partea lui, l-ar ruga să vorbească şi cu alţii ca duminică în biserică să-i fie mai 

uşor să lămurească situaţia. Bătrânul Toma a fost multă vreme epitrop la biserica lui şi oamenii au încredere 

în el.  După o oarecare ezitare şi-a netezit barba şi l-a întrebat dacă are timp să stea o leacă de vorbă. 

 - De bună seama, părinte, a încuvinţat bătrânul.  

 - Moş Toma, în judecata dumnetale eu am toată încrederea, începu părintele cu ton respectuos şi 

emoţionat. Mai întâi să-mi spui, dacă mă vor face  protopop, nu înseamnă că satul se poate mândri că n-au 

avut un preot oarecare, ci unul vrednic, apropiat de cei dinaintea lui care au păstorit aici? N-am fost eu 

alături de oamenii de omenie ai acestui sat? N-am făcut eu tot ce-a fost rânduit pentru ei? Dacă plec la Sibiu, 

chiar crezi dumneata că mă înstrăinez? Crezi că nu mai vin prin sat cu unele ocaziuni? Crezi că nu mi se 

rupe inima în două? Crezi...? Preotul n-a mai putut continua, lăsă să-i cadă barba pe piept, ochii i se 

umpluseră de lacrimi. Şirul întrebărilor nu era epuizat, dar părea să nu mai aibă putere să-l continue. 

 Bătrânul Toma l-a prins de amândouă mâinile şi stătea cu gura căscată. I se parea că popa şi-a cerut 

iertare de la el şi s-a ruşinat. Nu se aştepta la asta.   

  Tăceau amândoi şi se strângeau de mâini. Uliţa era pustie, dar de undeva de pe râu în sus se auzeau 

bătăi cadenţate de mai; o femeie spăla şi limpezea rufele. Amândoi au întors capul parcă ar fi vrut să ştie 

cine e la vad cu rufele şi şi-au desprins mânile. Preotul işi şterse ochii cu dosul palmelor, era convins că 

bătrânul l-a înţeles, dar răspunsul întârzia.  

 - Crede-mă, moş Tomo! găsi de cuviinţă să-l îndemne.  

 - Prea cucernice părinte Emilian, sunt eu Toma, dar nu sunt Toma Necredinciosul, începu protocolar 

bătrânul. Vă cred! Cum să nu vă cred!?  Satul nostru se făleşte că are un popă ca dumneavoastră, aţi fost 

apropiat de oamenii lui. Cred şi că vă pare rău că plecaţi, dar...      

 - Dar? îl provocă iar preotul.    

 - Eu vă cred, părinte, dar nu înţeleg: vă pare rău după satul nostru dar...dar de ce, dar de ce îl părăsiţi, 

de ce plecaţi?  Nu credeam, nici nu puteam să cred că n-o să-mi cânţi dumneata prohodul când mă îngroapă.  

Acum venise rândul ochilor bătrânului să se umezească.       

 - Vai, moş Toma! N-aş pleca, dar… trebuie, trebuie să plec! Rosti preotul ca un oftat. 

- Nu mai trebuie să ţineţi în biserica noastră Sfânta Liturghie, să citiţi din Evanghelie pentru noi, să 

botezaţi, să cununaţi, să faceţi masluri, să ieşiţi cu crucea, să ne înmormântaţi creştineşte? Aduceţi alt popă 

în loc, asta ştiu. Dar nu înţeleg, de ce credeţi că trebuie să plecaţi?       

  - Vezi asta vreau să-ţi spun, moş Toma.  Eu nu mă mai gândesc la mine, ci la copii. Trebuie să plec 

pentru copii, pentru viitorul lor. Înţelegeţi? Preotul era convins că acum bătrânul se va lămuri şi-i va da 

dreptate, dar răspunsul îl năuci.  

 - Ba! Ce să înţeleg? Nicăieri copiii n-o să fie mai fericiţi decat aici. În nici un alt loc n-o să se simtă 

mai bine ca aici sub Coasta Boacii.    

 Preotul îşi dădu seama că nu e chiar atât de uşor să-l convingă pe unul dintre cei mai înţelepţi bătrâni 

ai satului că hotărârea lui e bună, dar cât de greu va fi să convingă pe alţii. S-a îngrozit la gândul asta, dar şi-

a amintit ce a făcut Toma cu mulţi ani în urmă, când băiatul i-a căzut din car şi a trecut roata peste el. Ca să-l 

vindece doctorii, l-a dus prin spitale la Sibiu, la Cluj şi Pesta; fără să clipească,  şi-a vândut toate oile. A 

cheltuit toţi banii numai ca să-şi vadă copilul sănătos şi bine a făcut că acum Petrică al lui e om în putere, 

turma îi e cum a fost a tatălui său care se bucură de oi, dar mai mult de cei doi nepoţi care sunt doar cu 

câţiva ani mai mici ca Miluţ şi Relu, băieţii preotului Emilian.       

 - Ce nu face un părinte pentru copiii lui! exclamă preotul încântat că, amintindu-şi de întâmplarea 
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aceea veche, va şti cum să-i vorbească acum lui moş Toma.  

 -  Pentru copii trebuie să faci totul. Ştiu bine asta. Plecând din sat nu faceţi mai nimic pentru ei. Fata 

e mărişoara, azi mâine trebuie să va gândiţi la zestrea ei, băieţii cresc şi ei, vreţi să-i şcoliţi, să-i faceţi 

domni. Nimic de zis, e foste bine.  

 - Vezi, moş Toma, fiecare părinte se gândeştie la viitorul copiilor lui. În toamna asta vreau să-l 

înscriu pe Miluţ, că a împlinit 10 ani, la o şcoală mare în Sibiu. 

 - Mai puteţi să-l lăsaţi un an, doi aici în sat să se mai bucure de copilărie, dar dacă vreţi să-l daţi la 

oraş, să-i căutaţi o gazdă buna şi să-l aduceţi acasa în fiecare săptămână nu numai de Craciun, de Paşti şi 

vara. Plătiţi o gazdă care să-l îngrijească bine şi nu-i musai să plecaţi din sat. Pe doamna preoteasă o puteţi 

trimite cu trăsura tot la două zile să-l vegheze, până se obişnuieşte copilul cu balamucul de la oraş. Eu ştiu o 

familie de saşi tare cumsecade şi au o casă mare,  le duceam o putină de brânză  în fiecare an, poate -l ţin ei 

pe Miluţ, sau poate ne îndrumă spre o gazdă bună. Merg cu dumneata, părinte, să vorbim din timp, dacă 

vreţi. Ce ziceţi?            

 Părintele Emilian era uimit de raţionamentul bătrânului. Hotărârea de a se muta anul acesta la Sibiu 

se clătina.   

 - Ce să mai zic, moş Toma? Mă mai gândesc la ce mi-aţi spus. Nu mă pot hotărî aşa uşor. Şi într-

adevăr părintele era încurcat şi în gândul lui mijea ideea unei amânări. Funcţia de protopop nu-i fusese 

promisă decât din primăvară aşa că poate să amâne mutarea până la anul viitor şi până atunci se vor împăca 

enoriaşii cu gândul lui. 

 Dinspre biserică venea călare un flăcău ce ţinea pe băiatul cel mic al părintelui, pe Relu, în braţe pe 

şa. Copilul râdea cu poftă şi îndemna calul să meargă mai repede. Părintele s-a trezit parcă la realitate cu 

imaginea altei „aventuri‖ a copiilor.   

 - Vasile, unde duci tu pe copil? sări îngrijorat tatăl.   

 - Sărut mâna, părinte! Bună ziua, moş Toma. Ne preumblăm un pic prin sat. Gina mi  l-a dat în grijă 

şi lui aşa-i place să călărească.  

 - Tati, tati, îmi place pe Murgu, strigă copilul vesel. Să mi-l cumperi că ştiu să călăresc. Badea vrea 

să-l vindă, dar zice că nu mi-l dă că noi plecăm la Sibiu şi-acolo n-avem unde să ţinem calul. Eu nu plec din 

Răşinari, să-l duci numai pe Luţ.        

 - Ha,ha,ha! Măi, bată-te să te bată, năzdravanule! râse bătrânul cu poftă. Învată-l, Văsâlie, să 

călărească.  Despre ce vorbeam, părinte? se întoarce spre preot cu privirea victorioasă. 

 

Amintirile nu ne iartă 

 

             La cină n-a luat decât două linguri din pireul acela ordinar, i s-a parut că e făcut din cartofi stricaţi, 

mai rău ca-n timpul războiului. A ros  şniţelul  care era numai zgârciuri, apoi a  luat cu mâna bucata de 

brânză şi din două înghiţituri a fost gata. A vrut să se ridic de la masă, dar şi-a amintit de terciul pe care l-a 

mâncat, cu câţiva ani în urmă, la Şanta  unde, înainte de război, venea adesea cu familia şi cu prietenii. 

Răşinăreanul care i-a adus cu căruţa le-a făcut un terci ciobănesc pe care, la început, nici nu voia să-l guste.  

„Ia, Miluţ, ia şi vezi ce bun e, dar nu-ţi dai seama după primul dumicat, trebuie să iei câteva linguri  până 

vezi că-i bun‖, îl ademenea consăteanul. Acest îndemn şi lăcomia cu care mânca Bucur, prietenul lui, până 

la urmă l-au  convins. Nu i-a plăcut la început, dar după ce a mai tras un păhărel de ţuică, a mâncat tot terciul 

din blid.    

        Amintirea de la Şanta l-a făcut să zâmbească. O domnişoară de la o masă vecină îl urmărea. A 

observat-o când şi-a tras farfuria cu pireu ca să mai încerce câteva linguri. Nu-l deranja, dar a înjurat-o cu 

voce tare, oricum nu-l înţelegea ce spune. Domnişoara ia drept salut înjurătura şi-i răspunde discret cu o 

înclinaţie a capului şi un semn cu mâna, însă el de mai multă vreme nu mai lua în seamă pe cei care se uitau 

la el miraţi că e printre ei un student întârziat cu o fizionomie, din cauza părului vâlvoi, cam bizară şi 

îmbrăcat cu haine demodate. A prins hotârât lingura - cu gândul la terciul ciobănesc -  şi s-a repezit la pireul 

din farfurie, dar i-a fost aproape imposibil să-l înghită. Se săturase de mâncarea de la cantină, se săturase de 

tot. Amintirile a tot felul de întâmplări de acasă îi năpădeau şi mai des mintea şi inima, dar ambiţia de a 

publica „Exerciţiile negative‖  îl ţintuia parcă pe loc.  „Trebuie să găsesc aici piaţa unde să-mi vând 

amărăciunea‖, se îndârjea el ca să nu se de-a învins de dorul de casă.      

     Ştia foarte bine că în seara aceea n-are la cine să meargă. Era încă o seară când rămânea flămând. Nu mai 
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primeşte de la Mircea ţigări ca să le vândă pe la uşile barurilor. De multa vreme nici n-a mai fost invitat de 

cineva la cină. Dar toţi prietenii lui ştiau că bursa i-a fost sistată de doi ani buni.  Le-a spus tuturor simulând  

nepăsarea că „vaca lui Marinescu a rămas stearpă‖. Eugen, în ultima vreme, parcă se fereşte de el şi, 

Doamne, ce bine gătea nevastă-sa, Burileana, cum îi spunea el, după numele ei de fată, Burileanu.  Nici la 

Ionel n-a mai fost de mult, iar să se vadă cu alţi români i se pare o idee ingrozitoare . Să se autoinvite pentru 

o cină, la puţinii prieteni pe care-i are, nu-i place. Nici de la Mulhouse nu vrea să-i trimită nimic că e sigur 

că se va descurca până vine Simona. Banii îi sunt număraţi şi nu şi risipeşte prin restaurante. Se mândreşte 

că e prevăzător şi că poate să nu ceară celor de acasă, ba dimpotrivă se oferă el să-i ajute. 

     Când a ieşit din cantină aude în urma lui paşii cuiva ce se grăbea parcă să-l ajungă. A întors capul 

instinctiv şi s-a oprit. Era domnişoara pe care o văzuse la masă şi care-i surâdea trist. „Oare mă cunoaşte de 

undeva?‖ se întreba puţin contrariat.  Fata s-a opri în dreptul lui, semăna cu  Maria, servitoarea pe care a 

avut-o scurtă vreme familia lui şi pe care într-o vacanţă studenţească, petrcută la Sibiu, a îndrăgit-o. „Se 

aseamănă cu nebunatica de Maria din zilele ei triste‖, şi-a spus.  

     - Marie-Claude, a rostit fata întinzându-i mâna cu acelaşi zâmbet pe faţă. 

      - Miluţ, se recomandă el cu numele lui de acasa prelungind strângerea mânii în ezitarea de a i-o săruta 

sau nu.                              

         Fata îi repetă numele de câteva ori parcă ar fi vrut să se obişnuiască să-l pronunţe sau să-l memoreze şi 

deodată îi spuse aproape în şoaptă, privindu-l în ochii: „I‘ll join with black despair against my soul, 

          And to myself becoman enemy‖.  

      Atras de frumuseţea ochilor ei, Luţ aproape că nici n-a auzit-o, darămite să o şi înţeleagă.  

      „Cât de mult seamănă cu Maria! Bine că mi-a amintit de femeia care m-a vindecat de insomnie. Nu 

puteam s-o uit, eu care am viaţa fără uitare!‖ şi-a zis în gând, iar fata văzandu-l încurcat şi-a sters parcă 

tristeţea de pe faţă şi l-a întrebat aproape zâmbind: 

        - Desigur, studiaţi engleza? 

        - O! Nu, nu! răspunde el parcă  ieşit din transa în care încerca s-o aducă în faţa ochilor pe Maria de la 

Sibiu. A! Ai spus ceva în engleză!  

        - E un citat, dragul meu, ţi-l traduc. „Am să m-adaug întunecatei desmădejdi,/ Şi însăşi eu duşmanca 

mea să fiu‖.              

Luţ făcu ochi mari. Acel „dragul meu‖ spus cu atâta naturaleţe, de parcă s-ar fi cunoscut de multă vreme, l-a 

încântat, dar citaul din Shakespeare i-a creat o adevărată stare euforică încât a îmbraţişat-o. 

       Fără să-şi spună nimic au plecat împreună aproape lipiţi unul de altul ca doi îndrăgostiţi. Păreu doi 

adolescenţi făcând un cuplu perfect şi luaţi ca atare de rari trecâtori de pe străzile Cartierului Latin. 

       Marie-Claude era bucuroasă că a avut curajul să-l abordeze pe bărbatul care făcea o notă distinctă în 

mulţimea studenţilor care treceau pe la cantină. Nu ştia nimic despre el şi nu-i păsa, era atrasă de tristeţea pe 

care i-o intuia şi îl compătimea pentru efortul aproape inutil de a şi-o masca.   

      „Am 35 de ani şi n-am iubit cu adevărat, poate să am acum ghinionul acesta‖ îşi spuse Luţ şi începu să 

râdă. Memoria îi depăna cele câteva întâmplări în care relaţiile lui cu femeile au fost mai importante; 

Simona, desigur  ocupă locul cel mai important. Şi-a amintit apoi de ceea ce multă vreme a numit prima lui 

dragoste. „Ce copil eram! Dar acum îmi amintesc cu exactitate că citeam din Shakespeare când am văzut-o 

că mă înşală. De fapt, nici nu-i spusesem că mi-e dragă. Lui Marie-Claude am să-i spun că o iubesc. 

Dragostea platonică, nu e dragoste‖.    

       - Ce te amuză? a întrebat, în sfârşit, fata. 

       - Mă bucur că mi-ai spus citatul din Shakespeare, i-a zis în loc de răspuns. 

       - O! Deci ştii că-i din Shakespeare? fu surprinsă ea şi se opri. Ei, vezi! Te-am prins. Studiezi engleza?  

      Erau ajunşi chiar sub un copac de pe cheiul Senei, surprinzător de pustiu în acel ceas al înserării. Luţ o 

îmbrăţişă şi, dintr-o mişcare mai mult tandră decât brutală, o rezemă de trunchiul copacului.  

     Clipe bune a durat sărut. S-au desprins apoi uşor de copac şi au plecat îmbrăţişaţi. Marie-Claude avea 

acum o vioiciune în paşi;  era sigură că-l va duce  pe strada Lime, apoi în camera ei de la demisol. Mai are 

sticlele cu vin lăsate de tatăl ei ca să le dea gazdei. Îl va servi cu un pahar, două.  Aşa făcuse cu Dominique 

cu câţiva ani în urmă. Şi Dominique avea o faţă tristă care se lumina când o vedea, dar nu-l citise pe 

Shakespeare. Nu-i va păsa nici dacă acest străin va face la fel, nu-i pasă nici că se comportată ca o 

prostituată, dar  străinul o atrage aproape nefiresc.                  

     - Nu studiez engleza, a întrerupt-o din gânduri Luţ. Nu studiez, dar îmi place. A vrut să-i mai spună că 

pregăteşte o teză de doctorat, dar a renunţat să mai mintă pentru că şi-a luat gândul de la doctorat. „E tot o 
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„englezoaică‖ ca Simona, dar nu seamănă deloc cu ea.‖ Ceva îl împingea să-i facă mărturisiri acestei 

domnişoare pe care a cunoscut-o doar cu o oră în urmă şi acum îl plimbă pe străzile Cartierului Latin. 

        - Ştii că am scris o carte pe care am intitulat-o „Pe culmile disperării‖? 

Fata se opri, îl prinse de braţe şi-l întoase spre ea să-l poată privi în ochi. 

Uimirea ei era uşor de descifrat, câteva clipe rămase cu gura căscată, apoi îngâmă câteva sibabe care păreau 

mai degrabă un oftat şi, în fine, reuşi să întrebe:  

         - Domnule..., ai scris o carte „Pe ulmile disperării‖? Cu titlul acesta? 

         - Da, am scris. Ţi-am spus asta pentru că tu mi-ai recitat: „I‘ll join with   black despair‖...  

          - Ce mult aş fi vrut să scriu eu cartea aceea. Dar trebuia să-mi dau seama de când te-am văzut că tu ai 

scris-o deja. Domnule... 

         -  Miluţ, sau spune-mi mai simplu Luţ, aşa îmi spun prietenii apropiaţi şi se pronunţă mai simplu. 

         -  Ce nume e asta? sunt sigură că eşti străin. Dar altceva am vrut să-ţi spun. Am vrut să te invit la un 

pahar de vin la mine.  

- Sunt român, domnişoară. Inviţi şi un strain la tine acasă? 

- Aş invita şi un canibal, dacă ar scrie „Pe culmile disperării‖. 

           Luţ a râs cu poftă şi îşi dădu seama că se simte tot mai bine în compania                                                                    

acestei fete apărută din senim la cantina de la Foyer International şi de care i-ar fi părut acum rău să se 

despartă. A vrut iar s-o sărute şi a prins-o de mijloc cu toată tandreţea de care era capabil. 

     - Cu tine merg oriunde, Marie-Claude, oriunde, a spus el cu gura în părul despletit al domnişoare. 

       - Chiar am ajuns. Dar dacă coborâm în infern? A şoptit fata deschizând o  poartă uriaşă a unei clădiri 

cenuşi. 

       Luţ se puse iar pe râs şi fata îi astupă gura cu podul palmei. Vecinii ei nu erau obişnuişi cu râsete la ora 

aceea. Îl prinse de mână şi o luară spre scările care coborau la demisolul clădirii. 

      - Nu glumeşti, într-adevăr coborâm în infern, chicoti Luţ sărutând mâna ce-l trăgea încet pe nişte scări 

cuprinse de întuneric.  Marie-Claude pipăie un perete cu mâna rămasă liberă ca să dibuiască un întrerupător 

pe care nu-l găseşte. Luţ o cuprinse din nou şi o strânse la piept.   

      - Câtă disperare, câtă disperare! Şopti Marie-Claude şi Luţ începu iar să râdă. „Are umor fata asta şi mă 

înflăcărează‖, îşi spuse, dar ea acum i-a închis gura cu sărutul ei. Următorii paşi până la o uşă dinspre 

capătul culoarului unde pătrundea, dintr-o curte interioară, o firavă lumină printr-o fereastră mică şi murdară 

îi făcură sărutându-se.  Marie-Claude a găsit mai repede decât se aştepta cheia şi a deschis. Din inerţie a 

aprins lumina deşi n-ar mai fi vrut. Camera ei arăta cuviincios, se întâmplase să aibă toate lucrurile strânse, 

patul să-i fie făcut şi măsuţa curată. Pe noptieră era puţină neorânduială;  pudriera, oglinda şi piatănul mare 

stăteau alături de o pungă în care avusese  biscuiţi, un pahar gol şi o carte. Dintr-un impuls ambiguu Luţ s-a 

dus dreptat la noptieră şi a luat cartea.  

     - O! Deci nu e Shakespeare!? Spuse mirat văzând cartea lui Samuel Richardson „Clarissa sau istoria unei 

domnişoare‖.  

    - Shakespeare nu te poate vindecă de anxietate, dragul meu Luţ, doar te deprinde cu engleza veche, a zis 

fata cu un ton melancolic în care numai numele lui fusese pronunţat mai strident şi s-a trântit pe pat.   

    -  Şi Richardson ăsta te vindecă?  

     -  Nu cred, dar ai să mă vindeci tu, a spus acum provacator fata şi lăsă,  pur şi simplu, să-i cadă din 

picioare pantofii. Îşi descheiase apoi nasturii de la bluză, îşi arănjase cu mânile părul şi s-a tras în pat spre 

perete  pentru că îşi închipuia că trebuie să-i facă loc să se aşeze langă ea. Toate gesturile ei nu mai erau 

spontane păreau o consecinţă a anumitor gânduri anterioare, gânduri din momentele în care îşi imagina ce 

fac femeile când plănuiesc să se culce cu un bărbat.  

      - Am să te vindec dacă scriu „Marie-Claude or the History of a Young Lady‖, a spus Luţ, parafrazând  

titlul cărţii lui Richardson. A aşezat apoi cu grijă cartea pe noptieră şi a rămas în picioare gânditor. „Ce  

convenţionale sunt gesturile femeilor care preced aducerea barbatului în pat‖, se gândi el  când a văzut că 

Marie-Claude, bate cu palma pe pat arătându-i  locul liber de lângă ea.  

       Deodată în gândul lui i-a apărut imaginea Mariei, servitoarea de la Sibiu. Ochii ei fuseseră la fel de 

rugători cum sunt ai franţuzoaicei acum. A izbucnit din nou în râs pentru că îşi adusese aminte cântecul 

Mariei din dimineaţa aceea când a rămas singur în casă cu ea. 

                                                      „Ai, hai, dragă Miluţ, 

        Cât aş vrea ca să mă f…!‖ 

        Doamne, cât am  putut să mă înşel, Marie-Claude nu seamănă de loc cu ea. Amintirile de acasă se 
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depănau cu repeziciune. S-a hotărât să plece oprindu-se brusc din râsul care devenise mai degrabă geamăt. A 

arunct o privire fetei întinsă în pat şi a observat că bărbia ei îi tremura uşor, ochii i se umeziră; toată 

înflăcararea lui se stinsese. 

          - Să nu plângi, te rog, i-a spuse şi sufletul îi fu inundat de milă.   

          „Ce e cu mine, Doamne?‖ se întrebă şi deveni trist. „Am să sfârşesc prin a mă sinucide‖, s-a gândit 

privind cum fata plângea acoperindu-şi faţa cu palmele. 

          - Marie, am cunoscut o fată cu numele tău, o fată simplă, primitivă aş spune, o fată din ţara mea. 

Credeam că n-am iubit pe nimei, dar -iată! – îmi dau seama abia acum –sunt conştient de asta - că am iubit-

o. Tu m-ai făcut să mi-o amintesc şi pentru asta îţi mulţumesc, Marie, mă bucur că te-am cunoscut. 

         - Tu ai scris „Pe culmile disperării‖! Nu pleca! îl imploră fata ridicându-se din pat. Am uitat de vin! Ţi-

am promis.  

       Din dulăpiorul de lângă măsuţă a scos o sticlă şi un pahar. 

        - Nu beau singur, Marie, nu mai pot să beau singur de multă vreme. Îi mărturisi văzând că n-a pus decât 

un pahar pe masă. 

        - Stai liniştit, am să beau şi eu, îi spuse luând paharul de pe noptieră. 

        Marie-Claude destupă cu grijă sticla şi turnă  în pahare. Zâmbiră amândoi şi cicniră fără să-şi ureze 

nimic. Luţ a golit iute paharul cum şi-a amintit că se bea la cârciumă în Răşinari. Fata, după ce gustă, îl imită 

dând şi ea peste cap paharul. Au aşezat, aproape simultan, paharele pe masă.     

        - La mine e invers.  Eu am crezut până acum că am iubit pe cineva, dar numai acum îmi dau seama că 

nu l-am iubit. Şi eu îţi mulţumesc, Luţ, mă bucur şi eu că te-am cunoscut.  

       - Vezi, amintirile nu ne iartă! Mai pune-mi un pahar şi plec!  

        Fata umplu iar paharele.  Luţ se chinuia în gând să găsească o traducere adecvată cântecului Mariei şi 

nu prea reuşea. „Ce limbă mai e şi franţuzeasca! În limba asta vreau eu să scriu?!‖ Se ridică în picioare, lua 

paharul şi părea pregătit pentru un spici. Marie-Claude se ridică şi ea ca să  asigure solemnitatea 

momentului. Era convinsă că va auzi cuvinte frumoase de rămas-bun. 

         Luţ a ridicat paharul şi spuse în româneşte versurile cântecului  auzit de la Maria apoi goli paharul din 

câteva înghiţituri. 

        Marie, franţuzoaica, nu înţelesese nimic, dar spuse grav:  

         - Da, da, amintirile nu ne iartă. Îl imitase iar pe bărbat care i-a luat paharul din mână, l-a puse lângă al 

lui pe masă şi a strâns-o cu putere la piept sufocând-o aproape cu săruturi.  

       Apoi el a privit paharele goale alăturate. Ea a stins lumina. Se dezbrăcaseră în grabă ajutându-se unul pe 

altul şi amândoi păreau obişnuiţi cu asemenea întâmplări.  

 

 

 
Suparna Ghosh – Raven Rose Series (http://suparnaghosh.com/paintings/) 
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Camil Petrescu 

 
Camil Petrescu a fost primul autor dramatic român care a încercat o abordare vastă, din unghi 

filosofic, a artei spectacolului. În 1937 îşiia doctoratul în filosofie cu o teză despre teatru, intitulată 

Modalitatea estetică a teatruluilucrare care reuneşte, într-o manieră sistematizată, numeroasele sale idei 

despre arta dramatică, idei răspândite cu generozitate prin articole şi cronici efemere.   

 Pentru a-şi îndeplini menirea, cronicarul de literatură şi artă trebuie să dispună de o solidă pregatire 

filosofică şi estetică, adăugând la aceasta o deosebită sensibilitate la frumos, gustul rafinat şi sigur în 

depistarea valorilor literar-artistice, o bogată şi riguroasă cultură de specialitate.În perioada interbelică 

teatrul românesc îşi pierduse atât valorile artistic-estetice cât şi pe cele etice, se renunţase la teatrul clasic de 

cunoaştere în favoarea comediei simple, lipsite de profunzime.      
Partener – relaţie – comunicare - public, această legatură esenţială în teatru devenise superficială, calitatea 

actorilor, actul actoricesc se mula tot mai puţin pe ceea ce ar fi putut însemna un teatru de idei ce are drept 

personaje, intelectuali care prin structura lor spirituală sunt legaţi de idei, aşa cum îşi dorea Camil Petrescu. 

Atât dramaturgia, cât şi ideile sale privind arta dramatică sau interpretarea actoricească au stat sub semnul 

intelectualismului.  El a disecat arta de la luminile rampei încercând să răspundă la întrebarea: ce este 

teatrul? Relaţia text-actor, noţiunea de iluzie, de joc, rolul măştii, cucerind pe mulţi dintre contemporanii săi 

cu ,,jocul ideilor sale inovatoare urmând modelul proustian cu tot ce implică acesta, adică, realitatea 

conştiinţei, fluxul memoriei, artistul care ,,povesteşte lumea văzută prin el", ,,interesul pentru semnificaţie" 

şi, mai ales, ,,atmosfera de autenticitate halucinantă, nemaiîntâlnită la alt autor. "   

Care este esenţa teatrului? O altă întrebare frământătoare căreia Camil Petrescu i-a dat o definiţie 

aproximativă: ,,O producţie teatrală este o exhibiţie organizată, al cărei obiect este o întâmplare reprodusă în 

faţa unei mulţimi anume adunată.‖    

Primatul textului a fost pus în discuţie abia dupã 1900, el fiind înlocuit încã din secolul al XVII-lea de 

primatul actorului, iar dupã 1800 de primatul regizorului, conducãtor al unei echipe care nu joacã, ci 

interpreteazã textul.      
Camil Petrescu delimitează  cele două tendinţe istorice care s-au manifestat în toate timpurile şi care 

ar caracteriza, în primul rând, reprezentarea dramatică: ,,De la originea probabilă a teatrului, atât cât e 

cunoscut, se perpetuează două moduri de a fi istorice: unul e reprezentarea unui text, altul este liberul 

exerciţiu teatral al omului actor, atât cât îi îngăduie mijloacele fizice şi intelectuale, în primul caz accentul 

căzând pe o creştere intelectuală, pe substanţialitate; atenţia sa era îndreptată asupra frumuseţilor textului pe 

care actorul îl recita.‖         
Camil Petrescu prefera dramaturgia de analiză şi cunoaştere, făcând dese referiri la opera lui 

Shakespeare, Gogol, Ibsen, Cehov, Caragiale, acel teatru al credibilităţii, al valorilor sufleteşti, al 

personajelor dramatice superioare în care dorinţa interioară de absolut este cea care dă naştere la conflicte. 

În opinia sa spectacolul este sau trebuie să fie legătura dintre text, interpret şi spectacol. Gordon Craig, 

Reinhardt, Stanislavski, Gemier sunt o parte dintre regizorii inovatori care au avut o reacţie violentă 

împotriva realismului, naturalismului şi verismului grosolan în scenă.      

Isabela HAȘA 
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Scriitorul avea o coerentă înţelegere despre teatru şi teatrologie. Repudia opiniile celor care credeau 

în teatrul de idei, în cel expresionist sau simbolist, precizând nu o dată, că în comentariul din 1925 despre 

Fapta lui Blaga, că «teatrul nu este şi nu poate fi altceva decât o întâmplare cu oameni. Orice operă care s-a 

abătut de la acest principiu a fost sortită pieirii.» Opţiunea sa se îndrepta spre dramaturgia de analiză şi 

cunoaştere, făcând dese referiri la opera lui Shakespeare, Gogol, Ibsen, Cehov, Caragiale.    

Adică spre un teatru al credibilităţii, al valorilor sufleteşti, al personajelor dramatice superioare, opunând 

emoţiei lacrimilor şi disperării verbale, capacitatea de emoţie morală. În concepţia sa spectacolul este sau 

trebuie să fie legătura coerentă dintre text şi spectacol. Piesele dramatice ale lui Camil Petrescu sunt drame 

ale cunoaşterii. Act veneţian a fost calificată de către critică drept dramă a absolutului. Foamea de 

certitudini, aventura experienţelor definitive sunt la el apanajul unor personalităţi excepţionale pentru care 

opacitatea spirituală, mediocritatea sunt imposibil de admis.     

Se spune că Durennmatt, după ce a avut ocazia să citească în traducere Act veneţian, ar fi afirmat 

literalmente precum că autorul acelei lucrări este unul dintre cei mai mari dramaturgi ai lumii. Criticul 

George Călinescu aprecia faptul că dramaturgul ,,avea cap abstractiv si totodată imaginativ?", iar ,,ideile 

înseşi i se prezentau corporal". Camil Petrescu este scriitorul preocupat de teoretizarea actului său creator. 

Personajele sale sunt intelectuali ai căror nevoie implicită de cunoaştere îi fac indispensabili ca 

purtători ai problemei. Intelectualismul estetic ilustrat în secolul al XX-lea de mulţi scriitori mari a trăit 

mereu această ezitare între inteligenţă şi sentiment, răceală şi emoţie, raţiune şi pasiune.   

 Camil Petrescu i-a taxat nemilos pe regizorii care nefiind apţi să creeze actori, sunt nevoiţi să trişeze, 

luând ochii şi fudulindu-se cu decorul. ,,Regizorul‘‘, afirma domnia sa, ,,este de-a dreptul responsabil de 

jocul actorilor.‘‘ De altminteri, când nu cere altfel autorul, el trebuie să fie neapărat şi cel care face 

distribuţia. De câte ori critica scrie că un actor şi-a jucat prost rolul, nota rea este în primul rând un bobârnac 

peste nasul teoretic şi ochiul miop al regizorului, care n-a ştiut să-şi aleagă interpretul, n-a ştiut să-l îndrume 

şi să-l frâneze la nevoie, sau n-a ştiut să-l scoată la timp din rol. Nu poate fi primită scuza că nu are 

interpreţi. Dacă un teatru e năpădit de actori fără talent, inutili, pe care el nu-i poate transforma, atunci 

regizorul e obligat să plece şi să caute în altă parte actorii pe care-i crede de talent sau de nu, să-şi schimbe 

meseria.   

E adevărat că lipsa de talent a regizorului face casă bună cu lipsa de talent a interpreţilor, dar un 

teatru adevărat cu actori mediocri e de neconceput. Aşadar, când un regizor îţi expune doct rezumatul 

lecturilor sale, mai mult sau mai puţin fericite, ia-l de nasturele lodenului şi întreabă-l la rece: „Dumneata ce 

actori ai creat... ai format, în sfârşit, ai descoperit?". 

 În perioada dintre cele două războaie mondiale concepţia teoretică a lui se bazează pe intuiţionismul 

bergsonian şi fenomenologia lui Husserl – în aceasta din urmă concretizându-se principalele linii ale gândirii 

lui.  

 Versurile: ,,Eu sunt dintre aceia/ Cu ochi halucinaţi şi mistuiţi lăuntric,/ Cu sufletul mărit,/ Căci am 

văzut idei.‖ din poezia Ideea, exprimă orientarea fundamentală a concepţiei lui despre artă.  

 Prin intelectualismul său Camil Petrescu îşi păstrează valoarea şi locul aparte între marile nume ale 

literaturii şi teatrului românesc. 
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La Dumitru Ichim actul poetic e ca o facere a lumii, de aici caracterul cosmic al poeziei, dar şi ca o 

celebrare doxologică a facerii, ca o liturghie începută aici pe pământ şi menită să se termine în ziua a opta a 

creaţiei. Pentru că este cosmică, în acestă liturghie se includ toate lucrurile: de la flori (crinii lui Solomon, 

macii răniţi, păpădia, orhideea, trandafirii cu lacrimi pe gene) şi copacii fremătând în livezi şi păduri (părul, 

mărul, cireşul, măslinul, bradul, salcâmul, teiul, salcia, liliacul), la vieţuitoarele din diverse regnuri şi 

categorii (ciocârlia, libelula, fluturele, păunul, melcul, păianjenul, cerbul şi căprioarele), la universul văzut 

(soarele, luna, steaua, întunericul şi lumina, cerul, răsăritul şi apusul, apele, munţii, ploaia şi vântul) şi cel 

nevăzut (Dumnezeu, îngerii, Împărăţia), totul având mereu în centru, implicit sau explicit, pe Iisus prunc, 

dar şi răstignit, şi pe mereu trista Sa Maică. 

 

Theodor Damian, ,,Născut iar nu făcut‘‘, prefață la Dumitru Ichim, The Ideogram of My Soul / Ideograma 

sufletului meu, traducere în limba engleză de Muguraș Maria Petrescu, Editura Gracious Light, New York, 

2014, 144 pp. 

 

 

 

Muguraș Maria Petrescu:  

               DUMITRU ICHIM –  Rătăcind din oare-n oare, ca să port rana ta, POEZIE! 

 

Câte cărți a citit, dar și câte versuri a scris acest preot, poet, un om cu un har desăvârșit, dat de 

Dumnezeu! Dacă cineva nu crede în divinitate este deajuns să-l cunoască pe Dumitru Ichim și să se 

convingă că într-adevăr Dumnezeu l-a făcut pe om, după chipul și asemănarea Lui. Iar dacă nici atunci 

,,Toma‘‘ nu crede, nu-i rămâne decât să citească din opera preotului și scriitorului Dumitru Ichim și să se 

convingă, pentru că despre opera lui se pot scrie tratate întregi de critică literară, filosofie, literatură 

comparată, teologie, semantică și semiotică, etc. Șlefuită perfect asemenea unui diamant cu multe fațete, 

opera lui este o permanentă sursă de inspirație pentru cei ce vor să citească, să-și primenească sufletul și să 

se clarifice cu sinele lor. Ea este întrebarea delicat pusă cu privire la cine este el omul / preotul / poetul 

creator, transpusă într-un mod firesc spre aceleași margini nemărginite în sufletul cititorilor ei. 

Nenumărate sunt cărțile scrise de preotul Dumitru Ichim, dar și mai multe sunt poeziile nepublicate până 

acum. Păcat că literatura română contemporană din țară sau din străinătate nu are timp să se ocupe de 

editarea integrală a operelor unor scriitori contemporani uriași, pentru că astfel ar fi reușit să-i impună atât în 

țară cât și în afara ei, dar nu cu forța, ci prin valoarea incontestabilă a scrisului lor.  

 

Ca un fir roșu ce o străbate de la începuturile ei, din anii 1960 sau poate chiar și mai devreme când 

băietu‘ Mitrel hoinărea pe dealurile Dărmăneștiului, căutând să-și găsească menirea și firea și starea și locul 

pe malul apei adânci, limpezi și curate a Lacului Bălătău, unde singurătatea și sălbăticia naturii se împreunau 

cu taina facerii lumii și a cerului, acela, cred eu, va fi fost locul (,,piciorul de plai‘‘) care l-a pecetluit pentru 

totdeauna pe Dumitru Ichim, cel care avea mai târziu să fie purtat prin Munții Neamțului la Seminarul 

Dumitru ICHIM 
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Teologic de la Mănăstirea Neamț, la Facultatea de Teologie de la București, pentru ca mai apoi să se 

stabilească tot într-un loc muntos și curat: Kitchner, Ontario, Canada. Iată deci, că nu este de mirare faptul 

că luând ,,drumul lui Cain‘‘ (Înlăuntru de spirală, p. 7) poetul se explică și se auto-explică ,,Prea mă mint în 

patru zări/ Și-n măsurile aceste‘‘ (Șoptire gotică, p. 22), se definește și se auto-definește cu fiecare poezie pe 

care o scrie iară și iară, ,,Rătăcind din oare-n oare‘‘ și întrebându-se în permanență cine este el în raport cu 

cerul, pământul și cuvântul (Binecuvântează-mi cerbii, p. 19) introducându-ne în această pace ,,în forme 

altfelului altfel (Înlăuntru de spirală) – o construcție specifică ce revine și se regăsește în foarte multe din 

poeziile lui.  

 

La această manieră de a scrie se adaugă în completare, regionalisme sau, mai bine zis moldovenisme 

cu un pronunțat caracter local (dește, prispă, bagdadie, clempuș, colbăit, culbeci, curechi, obială, huște, 

Frăsâna, șiștar, Osoi, țol, Stărpărița), cuvinte inventate (spunătorule, nuntitorule, iconit, înlogosizare, 

reîntulpinare, atotdemult – un cuvânt care te face să te gândești că nu poți să scrii sau să exiști în Dumnezeu 

decât în tăcerea Lui absolută, sau versul ,,Necunoașterii cuprins‘‘ – Catavasie, p. 17, care seamănă la fel de 

bine cu versul din aceeași poezie ,,Mi-a fost scris atotdemult‘‘, sau ,,Viorindu-mi rând pe rând‘‘ – 

Catavasie), cuvinte cu iz de arhaic, unde practica inversiunii verbului cu auxiliarul acestuia din perfectul 

compus este predilect folosită pentru rațiuni de ritm, așezare, stabilitate a versului, a exprimării, sau de 

căldură ce iese din însăși topica folosită ,,Fostu-am ursit – cocor –‘‘ (Cenușa de frică, p. 23),  cuvinte care 

odinioară începeau pe un ton așezat, tihnit și calm poveștile ,,a fost odată ca niciodată...‘‘, care nu fac decât 

să adâncească și mai mult tonul poetic, de litanie, de liniște sufletească, de calm și de bine interior, de care 

cititorul de astăzi, mai ales, are atâta nevoie: ,,Și iar te rog altcume cu vântul în câmpie:/ Nu mă opri-n 

cuvinte și în așa să fie‘‘ (Înlăuntru de spirală), sau de exemplu ,,cetluit‘‘ în loc de pecetluit, sau 

,,Sihăstrească-mă stejarul!‘‘ (Cerșind la poarta logosului, p. 14). Toate acestea creează acea atmosferă 

completă, de pace interioară, dar și exterioară în care pare că până și tăcerile asurzesc.  

 

Spuneam că fiecare vers îl (auto)-explică pe el omul, el proiectat față în față cu el însuși, el cel care 

se desprinde uneori de propriul lui trup, detașându-se de el însuși, devenind alt personaj ,,Eu am plecat de 

mine‘‘ (Înlăuntru de spirală) și care într-o bună zi se va prezenta în fața lui Dumnezeu (cea mai frumoasă și 

mai pură realitate) cu frică și cutremur ,,De-nchid în luturi geana, trezește-mă în crin,/ Și dacă tac în piatră 

înalțe-mă alunul,/ Eu sunt în două corpuri și totuși sunt în unul,/ Mi-e frică, mă cutremur de marea întâlnire/ 

Când s-o resoarbe spațiul în propria-i zidire,/ Când sta-vom față-n față ca ramura pe ape/ Și nu va fi departe 

și nu va fi aproape‘‘ (Înlăuntru de spirală). Acest om își preia cu seninătate corvoada poeziei, aceea de a 

căuta și șlefui mereu cuvântul, dar nu poate ajunge la perfecțiunea Cuvântului întrupat și zidit ,,Niciodată 

pentru Tine/ N-am găsit cuvântul rar‘‘ (Iarba îngerilor, p. 8). Zbaterea este un dat permanent de a ieși din 

sine, de a evada prin cuvânt ,,Celui zăvorât în sine// Cum să fac să te desferic?‘‘ (Iarba îngerilor), este 

căutarea perpetuă a Cuvântului primordial transpus mai apoi din Cuvântul ziditor, în Cuvântul scris. Ca o 

concuzie, aceasta este condiția umană a poetului față de măreția divinității creatoare, de necuprins cu mintea. 

Altfel spus, Dumitru Ichim este Zaheul zilelor noastre care ascultă porunca ce i s-a dat o singură dată pentru 

toată viața lui, anume aceea de a coborî din ,,frunzarul migratoarelor cuvinte‘‘ (Zaheu, p. 54).   

Fiecare vers scris de Dumitru Ichim este un univers care se deschide în progresie geometrică spre alte 

universuri sau multiversuri. Astfel timpul pe care dorim să-l avem pare că este la îndemâna noastră, dar în 

mod paradoxal ne precede mereu, fiindu-ne cu un pas înainte, el pare că ne aparține, dar nu este niciodată al 

nostru. Singurul căruia îi aparține pe deplin și care l-a stăpânit și-l va stăpâni atât cât vor fi veacurile, este 

doar ,,nemitarnicul olar‘‘ (Nemitarnic de olar, p. 9) care a luat ,,țărână din pământ, l-a făcut pe om și a suflat 

în fața lui suflare de viață‘‘ (Biblia, ,,Facerea, Întâia carte a lui Moise‘‘ Cap. 2 : 7). Tot El îi va da, în final, 

ca o recompensă pentru rugăciunea și nădejdea transmise cu sfială din suflet, și poezia mult așteptată și 

râvnită ,,În ulcior e somn de gol/ Plăsmuire de olar./ Înflorește-mi în cântar/ Un cuvânt peste nămol‘‘ 

(Catavasie). Vis-à-vis de timp, sentimentul care devine aproape o certitudine, este că ceasul precis al 

acestuia este ronțăit mărunt, ros în sensul distrugerii ireversibile de anotimp (ca un fel de categorie opusă), 

adică de însuși timpul care se îndreaptă împotriva lui. Acest lucru se repetă la nesfârșit cu fiecare om care se 

naște pe acest pământ; acum este rândul lui Dumitru Ichim ,,Limpezește spre izvoare,/ Iarul meu spre-astfel 

de iar‘‘ (Nemitarnic de olar). 
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Filosofia paradoxală a lui Dumitru Ichim de a descoperi neînțelesul din înțeles ,,Ne-nțeles e 

înțelesul‘‘ (Presentiment, p. 9) se manifestă prin aceea că rămânem tot în interiorul acestui univers sferic și 

misterios, tăcut și de nepătruns, ceva care amintește de versurile lui Mihai Eminescu ,,Deși vorbești pe 

înțeles/ Eu nu te pot pricepe‘‘ (Luceafărul). Fără însă a-l copia pe acesta, Dumitru Ichim se lasă antrenat de 

jocul influenței, dar și de plăcerea de a se scufunda deliberat, jucându-se cu versurile, cuvântul și noțiunile 

filosofice ,,Pretutindeni și în toate/ în nicicând și în niciunde,/ Ora fostă mă pătrunde.../ E în nufăr, e în 

poate?‘‘ (Presentiment, p. 10). Dar aceste realități de care poetul însusi se îndoiește cer firesc demonstrarea 

teoriei existenței, a ciclurilor de viață care se repetă ,,Timpuri și spații se repetă iară/ ... / Mereu a fost îl 

soarbe pe a fi‟‟ (Doare, doare timpul, p. 11), haosul (dar nu în sens de dezordine) va fi înghițit cu o sete 

nepotolită de repaosul atoate-stăpânitor, cu putere absolută, tăcut și misterios ,,Ca sâmbure de zi în anotimp 

de seară‘‘ repetat în fraza care aproape a devenit un leit-motiv biblic ,,și a fost seară și a fost dimineață‘‘. 

Paradoxal, timpul însuși își trăiește propria lui dramă, fiind înghițit și absorbit cu un nesaț amețitor de 

propria-i pâlnie, a eclipsei, a lipsei de timp. Aceste două perioade bine stabilite (seară și dimineață) nu 

trebuie interpretate în niciunul din ambele cazuri ca fiind limitate strict la cele 12 ore, ele au sensul nedefinit 

al măreției orelor cosmice, al ciclurilor existențiale ale universului, pentru ca apoi, convingeri sau dubii 

exprimate prin zvârcoliri, ,,Negări de răsărit și de apus‘‘, să fie toate raportate la o singură entitate deplină 

,,În dreapta e cuvântul tău nespus‘‘ (Doare, doare timpul). În imensitatea existenței aceste unități de măsură 

nu înseamnă nimic, deoarece ,,Mințit pe hârtie/ De timpul stăpân,/ Nici anul nu este/ De-ajuns de bătrân 

(Eclipsa de timp, p. 18).   

Cu o formație de preot dar și de poet, Dumitru Ichim își permite ca pe lângă explicații date unor 

categorii teologice, să dea Sfintei Treimi una dintre cele mai clare și mai frumoase definiții lirice, plecând 

tot de la Cuvântul ziditor, creator ,,Întreit în formă, cugetat în stâncă/ Mai presus de grâne sinele se-nalță‘‘ 

(Prea torsul de liniști, p. 11) pentru ca pe de altă parte, același poet să-și permită în aceeași poezie să facă 

jocuri de cuvintele, să creeze cuvinte noi pentru rațiuni de prozodie, dar și pentru frumusețea, căldura și 

inefabilul textului.  

 

Transpare din scrisul lui o anumită sfială și curățenie sufletească moștenite de la părinții lui de la 

țară. Dintotdeauna, din pioșenie, credință profundă și respect față de Dumnezeu, țăranul român a pus 

icoanele mai sus pe perete, ca să-și ridice ochii la ele cu o anumită evlavie considerând cele sfinte mult mai 

presus de el, ca om și ca muritor, într-un loc absolut curat, oarecum mai greu accesibil. Icoanele au fost 

întotdeauna încadrate de ștergare albe, țesute în casă de mâini pricepute și cusute frumos cu ațe viu colorate, 

cruciulițe sau în diverse alte stiluri ,,Din patru-mpunsături de ac/ S-au născut fluturii verzi pe prosop./ 

Aliniați aripă de aripă, mă opresc parcă/ Să merg în codrul de arnici‘‘ (Prosop țărănesc, p. 20). Acesta a fost 

sufletul curat al adolescentului de douăzeci de ani, care atunci când a plecat de acasă a luat cu el ,,de sub 

grindă‘‘, păstrând viu în amintire pentru toată viața lui, ,,Prosopul țesut din razele lunii‘‘(Prosop țărănesc). 

Cine își mai permite astăzi să mai scrie într-o astfel de manieră? Cu siguranță numai un poet cu mare har 

cum este Dumitru Ichim, dar și un cunoscător perfect al limbii române ,,Unu-ndătinat în har/ Întomna adus 

aminte.// Ipostas mințea în ape/ Cel adânc și nepătruns/ Și mereu ne-am tot ascuns/ Și-n departe și-n 

aproape‘‘ (De-a v-ați cuvintele, p. 10) care, așa ca în joacă, se folosește, firesc și natural, de categorii 

filosofice ,,Ne strigam încetișor/  Numai melcii să ne-asculte.// Am ajuns în cel ce minte/ Codrul jocului ce-a 

fost; Ne strigăm fără de rost/ Și-ntre noi numai cuvinte...‘‘ (De-a v-ați cuvintele). Iar de aici, până la 

peisajele cu iz de patriarhal și pace moldavă ce amintesc de liniștea pe care ți-o inspiră Sara pe deal a lui 

Mihail Eminescu, ,,Mugurii treziți pe creangă/ Erau slove de minei,/ Sfinte sub altar de tei/ Ca în munte o 

talangă‘‘ (Seara cuvântului, p. 20), de ,,codrii lui de aramă‘‘ din Călin (File din poveste), ,,Nu e semnul de 

aramă/ Însă prin frunzarul crud/ În departe mă aud/ Clipei foste să cer vamă‘‘ (Seara cuvântului, p. 21), până 

la localizarea într-un timp ancestral al Mioriței ce aduce în fața ochilor mitul cosmic al mirelui și miresei 

(înlănțuirea copacului – gândul –, cu pădurea – psaltirea) ,,Acea vreme-avuse mire/ Pe niciunde sau 

nicicând,/ Un copac era un gând/ Și pădurea o psaltire.‘‘ (Seara cuvântului) și al Măicuței bătrâne, cu brâul 

de lână, descrisă sau evocată cu finețea firului de borangic ,,Pietre-i smuls-am stea,/ Iar din lacrimi slabe/ I-

am țesut podoabe,/ Dorul din rărunchi,/ Uite-i scris în unghi‘‘ (Meșterul Manole, p. 130),  nu e decât distanța 

unei clipe cosmice între un prezent dubitativ, dar palpabil ,,Și era și nu era.../ Sălcii îți domneau pe păr‘‘ și 

un trecut exprimat în viitor, descris cu sensibilitate în inefabilul credinței în cuvântul existent din veacul 

veacurilor ,,Peste tot atottârziu/ S-a-nserat demult cuvântul‘‘ (Seara cuvântului).În umila lui condiție de poet 

,,rămas fără cuvinte/ Când glasul orb te bănui‘‘ (Hieroglife din înflorirea dintâi, p. 25) rugăciunea 
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permanentă este ,,Ajută regăsirii mele‘‘ (Hieroglife din înflorirea dintâi, p. 25) ,,Și dă-mi vederea-n schimb 

măcar‘‘ (Adânc dinspre nume, p. 26), pentru ,,jocul de-a v-ați ascunselea prin cuvinte‘‘ (Joc de cuburi, p. 

29). 

 

Dar în ciuda acestei încercări permanente de găsire și regăsire, de a-și răspunde la întrebări 

fundamentale care, în pofida unor studii aprofundate, rămân tot la nivelul întrebării ,,Din ce zero-ncepe a?‘‘ 

(Din ce zero-ncepe a, p. 24), din ce tăceri s-a născut unu, de unde a apărut el ca om, deși nu a cerut acest 

lucru nimănui, din ,,a fi sau a nu fi?‘‘, Dumitru Ichim ajunge la concluzia că și el însuși ca ins în sine este tot 

un punct de pornire, asemenea tuturor oamenilor care s-au născut înaintea lui și a celor ce se vor mai naște și 

de acum încolo, el contopindu-se cu acel a originar, care inițiază mișcarea de rotație a nimicului imuabil 

înspre un neant, pentru a ajunge la cuvântul care este singurul ce poate să treacă lin de la o stare evolutivă la 

alta, în veacul veacurilor, până ,,când omega va-nnopta‘‘ (Din ce zero-ncepe a, p. 25), iar cele nouă cifre vor 

fi din nou înghițite de zero, intrând în trupul alfei. Cel ce va rămâne până la sfârșit va fi ca și la începutul 

veacurilor tot cuvântul plutitor peste abisuri, care se va întoarce în sinea prea-adâncului și a prea-înaltului 

lui, oferindu-i poetului punctul de sprijin, fără de care el ar înceta să mai poată păși în sine, neputându-se 

regăsi niciodată în măreția cuvântului alfa. 

 

Pornind de la aceste considerații, Dumitru Ichim părăsește tonul grav al genezei, preferând auto-

proiectarea în oglinzi paralele care îi multiplică imaginea într-un joc serios de negare completă ,,Niciodată 

lângă este‘‘ preferat unei îndoieli permanente  ,,Totdeauna lângă oare/ Un alt eu de lângă mine// ... // Și sunt 

doi care se luptă/ Eu cu eu, mine cu mine‘‘ (Binomul oglinzilor, p. 31). Episoadele de viață și personajele 

încep să defileze unul căte unul: icoana sfăntă a bunicii, inocența primei iubiri cu fata care i-a zâmbit pentru 

prima oară și căreia i-a trimis flori tot din grădina bunicii, moartea acesteia din urmă și practicile locului în 

astfel de momente, părerile de rău pentru cei dragi și plecați dintre noi care au tras obloanele peste ei, 

nemaiputându-ne auzi și vedea vreodată, moartea tatălui său, jocurile copilăriei, amurgurile încărcate de 

mister ,,Cu basme de cetini și grai de rășină‘‘ (Ora căprioarelor, p. 38), primele încercări serioase de debut 

în poezie de la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, visurile lui de adolescent, ochii mirați cu care 

redescoperea preschimbarea naturii cu cireșul înflorit, florile și seva cu care ar fi vrut să se contopească într-

o aspirație de viață nouă ce mai târziu avea să ia locul unei flori preferate întruchipată în delicata orhidee, 

tăcerile ascunse în frunzișul toamnei, colindele cu stele dintr-un târg uitat de lume, cu case mici, așteptarea 

veștii că Fecioara l-a adus pe lume pe Iisus ,,Scriind glas de prooroc:/ Că Fecioară/ Stea pogoară, Că prin 

Maică-o să coboare/ Prin Prea Sfânta Născătoare,/ Ca prin norul/ Unde rază meșteră/ A-nflorit o peșteră/ 

Iisus Mântuitorul.// ... Pruncul meu și-al Domnului/ Dormi tot raiul somnului./ Nani, nani, Prunc al meu/ 

Lumina din curcubeu!/ Luna-și strânge penele,/ Dormi și-nchide genele./ După ce-a trecut chindia/ Astăzi s-

a născut Mesia.‘‘ (Cântec de leagăn în noaptea de Crăciun‘‘, p. 43), sărbătoarea Paștelui cu sfințenia Vinerii 

Mari, ramuri de sălcii cu mâțișori, denii, ouă roșii, pască, ghiocei, hăinuțe noi, ,,începutul nelumit de ființă‘‘ 

(Ou de Paște, p. 143). Amintirile continuă cu imaginile propriilor lui copii (Matei, Elu, Victorița, Theo)  în 

așteptarea febrilă a lui Moș Crăciun sau cu amintirile în care el, Mitrel tatăl, își ținea copii pe genunchi, 

asemenea bunicului din basm, jucându-se cu ei. Veselia aceasta este molipsitoare, are un ton de nostalgie, de 

copilărie trecută, niciodată uitată. Copilul Mitrel, tată acum, se vede ca un altfel de Nică Apetrei, care cățărat 

prin pruni sau meri în floare, auzea, din vale, vocea mamei lui care-l striga îngrijorată. Altădată copii se 

jucau simplu, doar că acum, adult fiind, Dumitru Ichim își vede mirarea aceea a lui de copil, la ceea ce nu-și 

putea explica pe atunci. Toate acestea împreună cu uimirile lui i-au rămas vii în amintiri, până în momentul 

în care a scris aceste versuri, ce-i vor rămâne, cu siguranță, mereu în suflet. Ochii privesc departe și poate 

chiar o lacrimă alunecă, fără de voie, pe obraz. ,,Și erai acasă așteptând colindele, Irozii, cântecele de stea și 

atâtea și atâtea datini și obiceiuri‘‘ (Din vremea așteptărilor, p. 139). Elocventă în acest sens și plină de 

puritate este amintirea Crăciunului pregătit minuțios, așteptat în casa părintească ,,Perdelele miroseau a ger, 

casa era primenită, masa plină de bunătăți‘‘ (Din vremea așteptărilor). Fie că sunt scrise în vers sau în 

proză, aceste amintiri sfinte, pe care Dumitru Ichim le păstrează cu mare grijă și nealterate, nu sunt decât 

miniaturile lui de suflet, pe care el le va ține cu sfințenie și neprihănire în toată ființa lui.  

Vorbim deja de viața de dincolo de ocean, din Canada, dar constatăm că rădăcinile românești, 

credințele și eresurile cum este cel cu broasca urâtă și bătrână (discuția se cam evită în comparație cu Maica 

Precista ca mamă a lui Iisus, în sensul că în literatură nu se prea vorbește de broasca-mamă, așa cum nu se 

pomenește nimic despre mama lui Iuda),  mitul morții oprit doar de taina botezului, vin în versurile cu 
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influență clar folclorică la Dumitru Ichim din faptul că el vede și percepe totul în jurul lui cu sensibilitatea 

sufletului de poet și curățenia omului născut la țară, nedistorsionat de civilizație și care a rămas și va rămâne 

până la sfârșitul zilelor lui cu bunătatea și smerenia preotului care a fost hărăzit de Dumnezeu.  

 

Dumitru Ichim înțelege lumea cu alți ochi decât noi ceilalți pământeni și ne propune, fără a fi 

invaziv, percepția lui curată pe care noi, cei de azi nu mai avem timp să o realizăm ,,Maica Domnului ca 

iasca./ Și atunci apare broasca: Sunt urâtă și bătrână/ Ca o părăsită stână./ Văd că frica te îngaimă/ Și te zbați 

din spaimă-n spaimă/ Pentru leac ca să te scape – / Taina ce-i ascunsă-n ape./ Moartea e ca titirezul/ Ce-l 

oprește doar botezul./ Ascultă bătrâna broască:/ El se naște să ne nască/ Și-o să moară spre chindie,/ Moartea 

Lui să ne învie./ Și eu-s mamă și am prunci/ Hoinărind prin smârc de lunci/ Sau pe unde luna stă,/ Dar tu 

Maică Precistă/ O să naști când trece norul,/ Lumii pe Mântuitorul./În freamăt de brazi și fagi/ Vor veni 

păstori și magi/ Și toți îngeri din genunea/ Care-a odrăslit minunea,/ Lerui, Doamne, lerui/ Tu ești taina 

cerului –/ Diamant de adevăr:/ Floare dalbă-n flori de măr.// Și-i răspunse Maica-n graiul/ Ce păstra-n 

mireasmă raiul:/ Azi în noaptea de Crăciun/ Lacrima mi-ai șters și-ți spun/ Binecuvântată, broască,/ Trupul 

tău nu putrezească!‘‘ (Colindul Maicii Domnului, pp. 56-57).   

Ca o încheiere, am putea spune că citindu-i opera, poezia lui Dumitru Ichim este înnăscută, iar nu 

făcută pentru că în ruga lui permanentă, în dialogul lui zilnic cu Dumnezeu, ,,cu îndrăznire și fără de 

osândă‘‘ el este cel ce poartă cu sine, cu frică și smerenie ,,Nu vorba, ci spusul/ ce Tu l-ai pus în mine‘‘ (La 

poarta lui Omega, p. 70).  

 

(Gândurile acestea au fost așternute de mine pe hârtie ca urmare a lecturii cărții lui Dumitru Ichim, 

Cerșetorul porților de rouă, Editura Albatros, București, 2001, 273 pp.). 

 

 

DUMITRU ICHIM – Jumătate de inel deasupra oceanului /  Half of Ring above the Ocean, traducere în 

limba engleză și prefață de Muguraș Maria Petrescu, Editura Călăuza v.b. - Deva și Editura Destine literare 

– Montreal, 2014, 224 pp. 

 

ABECEDARUL LUMINII  
 

Deasupra e cerul. 

Dedesubt - apele mării. 

Cine de la cine-a-nvăţat 

să rostească albastrul întâi? 

Şi-al cui e împrumutul? 

Nu cumva la-nceput 

o ※ fost sărutul? 

Deasupra omului - cerul. 

Dedesubtul lui e pământul. 

Cine de la cine-a-nvăţat 

să-I cânte în palmă 

frământul? 

Soarele 

de frică 

să nu-i crească aripi de cântec 

se aude din ascunsul de nor. 

Deasupra mea e somnul, 

dedesubtul meu - apele somnului. 

Numai apusul meu  

este visul, 

împrumutat de la om. 

Cum aş putea decât omeneşte, 

cuvânt cu cuvânt, 

să ţes lumina 

cu care se-nveşmântă Dumnezeu 

amintindu-şi de cer, 

de pământ 

şi, mai ales, de gustul amar 

din frământ. 

 

 

THE ABC‟S OF ILLUMINATION   
 

Above is the sky. 

Below – the waters of the sea. 

Who learned from whom 

who was the first to utter the blue? 

And to whom does the original belong to? 

Wasn‘t there the kiss 

in the beginning? 

Above man – the sky. 

Beneath him there is the earth. 

Who learned from whom 

how to sing to Him the temper 

in His hand? 

For fear 

not to have the growing wings of a song 

The sun 

hides in the deeper of the cloud. 

Above me there‘s the sleep, 
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under me – the waters of the sleep. 

Only my sunset 

is the dream 

borrowed from man. 

How could I weave humanly speaking 

word by word 

the light 

with which God wraps Himself 

remembering the sky, 

the earth, 

but most especially the temper‘s 

bitter taste. 

 

 

AH, CĂRŢILE, CE GRELE SUNT... 
 

Greşala ta, cum să o tac? 

Dacă ţi-o spun, să nu te supăr. 

Aşa s-a întâmplat pe lac 

când întru graiul singurit 

un nufăr 

tot a-ncercat prin undă 

sărutul lunii să-l ascundă 

sub streaşina din freamăt de brădet. 

Tu eşti poet 

şi-mi cauţi numele ce-ar ※ putut  

să-nsemne 

tot rătăcind prin spate de cuvânt, 

nu la izvorul născător de curcubeu, 

ci-n pod de lexicon, dicţionare, 

în loc să-mi dai sărutul 

din vinul alb al lunii să ţi-l beu.  

Ah, cărţile, ce grele sunt, 

ca lutul, 

când le compari cu ‼oarea 

ce ne-a-nvăţat sărutul!  

 

 

OH, MY, HOW HEAVY BOOKS CAN 

BE…  
 

How could I possibly not mention your 

mistake?  

Will it upset you, if I mention it to you? 

What happened on the lake 

when in its lonely special language 

a lily 

kept trying to hide 

the moon‘s kiss in the wave  

under the roof of the rustling of a fir tree?  

You are a poet 

and have been looking for my name which 

could mean 

wandering behind the word 

not at the source which gives the birth to a 

rainbow 

but in the attic of a lexicon, dictionaries, 

instead of giving me a kiss 

to sip and drink from moon‘s white wine. 

Oh, my, how heavy books can be, 

like clay 

when you compare them with flowers 

that taught us how to kiss.  
 

 

AU NU CUMVA OI FI ÎNDRĂGOSTIT? 

 

Ce ar putea să fie 

că ori de câte ori 

(eu nu i-am spus, nici ea nu știe) 

ne-ntretăiem cărările sau drumul, 

ca undele pe grind, 

încep culorile să cânte 

că-mi vine s-o opresc 

și-ntreaga lună mai să i-o cuprind, 

dar ea nu știe, 

eu n-o fac, 

și trece mai departe. 

 

Aseară însă 

gutuiul ei m-a sfătuit 

să o opresc din drum 

și să o-ntreb de-o carte. 

Am îndrăznit. 

Ea n-a mers mai departe. 

Copacul ei făcu din ochi:  

- Prostuțule, 

de ce nu-i spui că o iubești? 

E-așa de simplu să-nflorești! 

 
 

AM I POSSIBLY IN LOVE? 

 

What could that be 

that every time 

(I did not tell her and she doesn‘t know it) 

we cross our paths or way 

as waves on hillock do, 

all colours start to sing 

that I could feel like stopping her 

and give to her the whole month of May, 

but she knows not, 

and I don‘t do it 

she keeps walking by. 

 

Nevertheless last night 

her quince tree advised me 

to stop her on her way 

and ask her of a book. 
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I dared. 

She did not go away. 

Her tree a sly eye gave: 

‘‘You little stupid fool,  

why don‘t you tell her you love her? 

It‘s so easy for you to bloom!‘‘  

 

CRAI NOU 

 

A fost o fată ca niciodată... 

Hai, spune-mi basmul 

din degete și fir! 

Cărui gutui i s-a făcut 

și cântec și ecou? 

Crai nou, 

de ce răsari când doar apui? 

Întoarce-ți basmul mai altfel 

întregul aur să ni-l spui, 

nu doar jumate din inel; 

să aibă 

ca și iazul către moară rost 

nu moșmolind pe roată 

același început de fus. 

 

De ce te-ntreb? Nici tu nu știi 

dacă a fost a fost, 

sau cel puțin, pe unde s-o fi dus? 

O fi ajuns cu bine 

acolo-n niciodată? 

 

 

 

CRESCENT MOON 

 

Once upon a time there was a girl… 

Come and tell me the story 

from fingers and thread!  

Whose quince tree they made 

a song and an echo? 

Crescent moon 

why do you rise when you go down? 

Turn your story differently 

entire gold to us you tell 

not only half of ring; 

to have 

a sense as does the pond of mill 

not only dawdle on the wheel 

the same beginning of the spindle. 

 

Why do I ask you? Not even you know     

whether there was indeed there was 

or, if at least, where she might have gone? 

Or if she even did arrive safely 

into the never? 

 

 

 

 

 

 

ÎNCHIPUIRI DE CÂNTEC IBERIC   
 

  ,,Por que perdiste tu primera serenidad?” 

                                         Vicente Huidobro 

 

...cum se căutau buzele noastre... 

...cu iad, cu lumină, 

pe prag de-ntuneric... 

 

Cum de-a aflat albastrul de noi, 

cu pescărușii lui  

rostogolindu-ne valul 

pe tărâmul de flăcări  

iberic?  

 

- Mi-e frică, mi-ai spus. 

Aproape în șoapte -   

pâlpâirea. 

Mi-e spaimă de noapte. 

Are gustul sărat, 

sau ciudat de amar 

ca oftat după lacrima zării, 

ca suspinele mării. 

Mi-e spaimă de mine, 

nici nu știu cum să zic, 

mi-e frică de-a frunzelor vină 

gustând din ce nu-s. 

 

... cum se căutau buzele noastre, 

cu iad, cu păcat, cu lumină.. 

 

Ți-am răspuns:  

- Nu-i nimic! 

Voi izvodi în cer 

puzderii de topaze, opale, rubine, 

singurătăți înflorind, 

genunii adâncul spre tine 

apriluri spre crud îngânând. 

 

...și m-am trezit vorbind 

de unul singur ca valul, 

doar eu cu migdalul, 

iar el ca mine-așteptând 

să guste din alb,  

să soarbă din vină, 

din întuneric. 

 

...cum se căutau buzele noastre, 
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cu iad, cu păcat, cu lumină, 

cu flăcări țâșnite pe ram... 

 

Era pe când te-așteptam 

cu-nchipuiri de cântec iberic. 

 

 

 

FANCIES OF AN IBERIAN SONG 

 

 „Por que perdiste tu primera serenidad?” 

                                      Vicente Huidobro 

 

...oh,how our lips were yearning for each 

other… 

with hell, with light,  

on the verge of darkness… 

 

How did the blue discover us, 

with its sea-gulls 

the wave rolling us 

on the Iberian  

realm of fires? 

 

‘‘I‘m scared, you told me. 

Almost whispering 

in a quiver. 

I‘m scared of the night. 

It tastes salty, 

or strangely bitter  

like a sigh after the tear of a horizon, 

like the moans of the sea. 

I‘m scared of me, 

I don‘t even know how to say, 

I‘m scared of the leaves‘guilt 

tasting from what I am not. 

 

... how come our lips were yearning for each 

other… 

with hell, with sin, with light. 

 

I told you: 

‘‘It‘s nothing. 

I will create in the sky 

lots of topazes, opals, rubies, 

solitudes flourishing 

chasms and depths all for you 

Aprils echoing to the green.‘‘  

 

...and I found myself talking 

alone like a wave, 

me and the almond tree, 

while it was waiting like me 

to taste from the white, 

to sip from the guilt, 

from the dark. 

 

... ... how come our lips were yearning for 

each other… 

with hell, with sin, with light, 

with flames springing out on the branch… 

 

It was when I was waiting for you 

with the fantasies of an Iberian song.  

 

 

JUMĂTATE DE INEL DEASUPRA DE 

OCEAN 
 

Am atâta albastru  

să-ți povestesc, să te-alint! 

Mai ții minte pădurea de argint? 

Ce copii, ne-a fost frică de drum! 

 

Acum 

la tine-i răsărit, 

la mine-i apus. 

Bucoavna serii 

scapără-n cer a mărgean. 

Atât de mult albastru 

aș avea de spus 

peste Atlantidele 

ne-ngăduitului meridian. 

 

Din când în când, 

umbră lăsată de peniță, 

luna începe subțirele-i aur-ecou 

cu numele tău, 

așa cum te strigam cu apele 

chemărilor, la fel:  

- Crai Nou, 

cum poți să fii atât de rău 

la fiecare arătând 

doar jumătate de inel? 

 

 

 

HALF OF A RING ABOVE THE 

OCEAN 

 

I have so much blue 

to tell you, to caress you. 

Do you remember the silver forest? 

How childish we were and afraid of the road. 

 

Now, 

the sunrise there at you, 

the sunset here at me. 
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The old book of the evening 

sparkles like pearls in the sky. 

So much blue 

I would have to say 

over the Atlantides 

of the forbidden meridian.  

 

From time to time 

like a shadow left by the nib 

the moon begins its thin golden-echo 

with your name 

as I used to call you with the calls 

of the waters, in the same way: 

‘‘New Moon, 

how can you be so cruel 

to show to every one of us 

only the half of your ring?‘‘ 

 

 

 

 

 

YO SOY, LA ROSA... 

 

Preferata floare a mea 

întotdeauna a fost 

primul cocor 

și cenușa. 

 

Niciodată n-am iubit  

semeții trandafiri 

și-obârșiile lor castiliene 

de prinți și-ndantelată regină, 

deși în grădină, 

pentru tine,  

i-am primit în oștiri. 

 

Am iubit măduva pirului 

și coapsa mătrăgunii - 

întruchipata văpaie, năluciri nălucind 

peste comorile lunii. 

 

Da, 

fiilor de păcat pământean - 

nespoveditul albastru al mării, 

neiertatul nestâns, 

eu am văzut visul trandafirului, 

așa cum numai visul ar putea să-l viseze, 

dar săracul trandafir 

îl uitase în afara nopților lui. 

 

Și am plâns, 

eu, 

vânzătorul de lacrimi 

din târgovinele ierbii, 

eu care te visez 

ținându-te în brațe, 

din tine să se-adape 

caprele negre, îngerii și cerbii 

și chiar luceafărul 

blestematelor ape. 

 

Visul lui se visase că-i vis... 

 

...și cum îți strângeau îmbrățișările lui 

trupul 

închipuit trandafiriu de alb! 

Din miresme rotunde, 

petala visată petală 

din crisalida de flaut, 

vârtej de luceferi pe unde. 

 

Da, 

fii de păcat pământean, 

semețul prinț de Castillia 

a adormit 

cu brațele crescute-n jurul tău... 

Cum i-a putut visul 

chiar pe vis să-l viseze 

a flăcări, a nopți, a lumină? 

 

...yo soy, la rosa... yo soy... yo soy la rosa... 

 

Vârtejuri de șoapte pe trupul tău alb: 

,,Yo soy, la rosa... Yo soy...Yo soy, la 

rosa...'' 

 

Chiar lui Satan răpise 

pierduta strălucire a luminii 

din semnele  

de răzvrătire primară, 

fără să știe că din aripile lui 

aveau să crească spinii:                  

Yo soy, la rosa...Yo soy...Yo soy, la rosa... 

 

 

 

YO SOY, LA ROSA... 
 

My favourite flower 

has always been 

the first crane 

and the ash. 

 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
127 

I have never loved 

the proud roses  

and the Castilian origins 

of their Princes and lace-collared queens  

although in the garden 

I have received them in hosts 

for you. 

 

I‘ve been in love with the marrow of the 

couch grass 

and the thigh of belladonna – 

the embodied flame, chimeras giving fancies 

over the treasures of the world. 

 

Yes, 

sons of the earthy sin – 

the unconfessed blue of the sea, 

the unforgiven eternal flame, 

I could see the rose‘s dream 

as only the dream could dream of it, 

but the poor rose 

had forgotten it beyond its nights. 

 

And I cried, 

me, 

the vender of tears 

from the trade fairs of the grass, 

me, who dreams of you 

holding you in my arms 

drinking from you 

chamois, angels and stags 

and even the evening star 

of the cursed waters. 

 

His dream has dreamt of being a dream…  

 

...and as his hugs were holding 

your body 

thought of as a whitish rose 

out of round scents, 

the petal – the dreamy petal 

from which the flute chrysalis 

a whirl of stars on waves. 

 

Yes, 

sons of an earthy sin, 

the proud Prince of Castile 

has fallen asleep 

his arms grown around you… 

How could his dream 

dream of the very dream? 

Of flames, of nights, of light? 

 

... yo soy, la rosa... yo soy... yo soy la rosa... 

 

Whirls of whispers on your white body: 

''Yo soy, la rosa... Yo soy...Yo soy, la rosa...'' 

 

Even Satan 

has lost the brightness of light 

stolen out of signs 

the primary rebellion 

not knowing that from its wings 

thorns were to grow:  

Yo soy, la rosa... Yo soy... Yo soy, la rosa... 

 

 
Dora Groza - http://cristinateodoragroza.blogspot.ro/ 
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RĂZBOIUL ISRAEL – GAZA 

ADEVĂRUL  PE  CARE  NU-L  VEȚI  VEDEA  PE  ECRANELE  TV            

 

                                  

 

 

Cu cât s-a prelungit durata războiului Israel-Gaza iar 

luptele continuau, cu atât mai multam asistat la 

faptul că ecranele de televiziune din întreaga lume 

continuau să prezinte scene și imagini dificile de 

distrugere a caselor și a clădirilor din Gaza, ca un 

rezultat de bombe israeliene, imagini cu morți și 

răniți, inclusiv copii și o populație care fuge din 

zonele de luptă, fiind speriată și îngrozită.                                                                                

 

Într-adevăr, astfel de scene sunt dure pentru a fi 

vizionate și, bineînțeles,    

oricine cu o conștiință și cu sentimente normale 

devine foarte emoționat văzând        

scenele de sângerare și de morți și răniți în zonele de 

luptă, precum și suferințele        

mari provocate de acest război populației civile din 

Fâșia Gaza.                                   

  Din nefericire însă, ecranele de televiziune din 

întreaga lume s-au concentrat, în special, numai în 

descrierea greutăților și a suferinței populației din 

Fâșia Gaza, dar, în același timp, este izbitor faptul că 

acele ecrane n-au găsit de cuviință să arate lumii 

întregi, de asemenea, suferința și greutățile cu care 

se confruntă poporul israelian, în urma miilor de 

rachete și de bombe lansate, în mod neîncetat, din 

Fâșia Gaza de grupurile teroriste islamice radicale, 

Hamas și Jihadul Islamic, spre centrele cele mai 

mari de populație din Israel. 

 

Pentru un motiv prejudecat și binecunoscut, aceste 

ecrane TV nu vor arăta telespectatorilor pe cei care 

au fost omorăți sau răniți în Israel, sau pe sutele de 

oameni din populația civilă din Israel care suferă de 

anxietate și nici pagubele imense cauzate acestei 

populații isrealiane ca urmare a lansărilor masive de 

rachete și de bombe, să nu mai vorbim de morții și 

de răniții în rândul soldaților israelieni, în decursul 

luptei lor împotriva acelor grupuri teroriste islamice 

radicale.                                                                                  

Selecția efectuată, în mod deliberat, la imaginile 

prezentate pe micul ecran în cadrul acelor emisiuni 

TV, în ceea ce privește evenimentele care au avut 

loc în decursul războiului actual și nepotrivirile 

referitoare la agresori (teroriștii din Gaza) 

comparativ cu                                                                                                                                 

victimele atacului lor (Israelienii) dovedesc din nou 

ipocrizia lumii în care trăim,     

care operează în funcție de interesele și de 

considerentele lor înguste și egoiste. Ca atare, chiar 

și în actualul război acea lume ipocrită a dovedit 

încă o dată, că ea nu are nici un interes în difuzarea 

adevărului în ceea ce privește conflictul Israelo- 

Palestinian și cu atât mai mult, în evidențierea 

poziției juste a Israelului în acest conflict complicat.  

 

  Oricine este familiarizat cu poporul evreu știe bine, 

că acest popor a acordat întotdeauna prioritate la 

sfințenia vieții și a valorilor umane, cele mai 

înălțătoare și cele mai sublime, aceste valori 

superioare fiind inspirate din Iudaism și fiind 

exercitate în învățământul general evreiesc și , în 

special ,  în educația evreiască.   Prin aceeași ordine 

de idei , deasemenea , și superioritatea morală,  bine 

recunoscută în lume,  a Armatei Israeliene se 
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bazează pe aceleași valori evreiești sublime, acest 

nivel moral al Armatei fiind cel mai înalt posibil, nu 

numai în comparație cu nivelul moral inferior al 

grupurilor teroriste, împotriva cărora Armata 

Israeliană se luptă în Gaza ( Ei, de fapt nu au nicio 

valoare de moralitate, să nu mai vorbim de viață 

umană) dar, chiar și în comparație cu nivelul moral 

al armatelor altor țări din lume.  Dincolo de orice 

îndoială,  ar trebui să ne fie clar tuturor, că nu există 

niciun evreu din lume care ar binevoi uciderea de 

oameni nevinovați și copii - nici măcar în timpul 

unui război. 

 

Realitatea tristă a dovedit că mulți telespectatori din 

întreaga lume, care au fost expuși în timpul 

războiului actual la acele scene și imagini dificile 

prezentate la ecranele de televiziune, au fost șocați 

profund în sufletele lor, așa fiind firea omului.  Ca 

atare ,  acele scene și imagini dificile s-au gravat în 

mintea acelor telespectatori și i-au  afectat.  Având 

în vedere intensitatea evenimentelor și emoția 

profundă pe care le-au cuprins, văzând în fața lor 

numai durere și suferință ,  e foarte natural că acei 

telespectatori își pierd capacitatea, fizică și mentală, 

de a analiza faptele în mod logic și rațional și de a 

ajunge la rădăcina evenimentelor, pentru a pune 

întrebarea unică:  cum  s-au întâmplat lucrurile, și 

cine este de vină la cauzarea lor? 

 

Telespectatorii, de asemenea, și-au pus  întrebarea: 

cum se face, că în războiul actual, ecranele TV arată 

puține victime și pagube din partea Israeliană, în 

timp ce din partea Palestiniană sunt prezentate multe 

victime și o distrugere mare de case?   In opinea 

acelor telespectatori, existența acestei disproporție  

extremă, în ceea ce privește daunele provocate la 

ambele părți demonstrează, în mod clar, că partea 

Israeliană este cea vinovată deoarece ea a fost acea 

care, prin lipsa ei de proporționalitate referitoare la 

acțiunile militare executate de  ea în Fâșia Gaza, s-a 

cauzat o cantitate de victime și o masă de distrugeri 

mult mai mari la partea Palestiniană.   În acest sens, 

acei telespectatori au ajuns chiar la concluzii 

incorecte  numai pe baza acelor scene și imagini 

arătate pe ecranele de televiziune, neavând în plus 

nicio dată suplimentară reală,  pe baza căreia  se 

poate ajunge la concluziile potrivite. 

  

Se pare, în același timp, că acei telespectatori nu 

doresc de fapt să afle adevărul cu privire la contextul 

și la motivele reale, care stau la baza izbucnirii 

războiului actual între Israel și grupurile teroriste 

islamice radicale din Fâșia Gaza (Hamas și Jihadul 

Islamic), astfel încât, în prealabil, ei preferă, mai 

degrabă, să pună vina,  pentru cauzarea acelor scene 

și imagini dificile, pe partea cea mai puternică în 

ecuație, adică pe Israelieni, fără a avea în posesia lor  

cunoștințe întemeiate  sau o bază solidă, care ar fi în 

stare de a justifica impunerea vinovăției din partea 

lor pe umerii Israelienilor. 

 

Cel mai rău dintre toate este însă  faptul  că mai 

există încă persoane pe pământul nostru care ar 

echivala activitățile militare executate de Armata 

Israeliană în Fâșia Gaza cu acțiunile întreprinse de 

către Hitler în timpul Holocaustului, fără a înțelege 

de fapt deloc sensul grav și implicațile serioase ale 

acestor lucruri. 

 

Ca atare, în urma lucrurilor descrise mai sus și luând 

în considerare atmosfera ostilă care s-a creat în lume 

în zilele de astăzi, în mod nedreptățit, contra 

acțiunilor militare executate de Israel în Fâșia Gaza, 

am considerat că este foarte necesar de a compune 

acest articol, în care voi încerca să pun lucrurile la 

punct și să dovedesc, atât cititorilor acestui articol 

cât și acelor telespectatori menționați mai sus, 

bazându-mă pe argumente întemeiate și pe date reale 

care sunt susținute de probe, un adevăr Israelian 

necunoscut, pe care nu-l veți putea auzi sau viziona 

pe ecranele Tv.  

 

La data de 11 septembrie 2005, Israel a realizat - ca 

urmare a unei decizii unilaterale a ei  și ulterior 

faptului în care, în august 2005, și-a retras toate 

așezările evreiești care existau până în acel moment 

pe teritoriul Fâșiei Gaza - o retragere completă din 

tot teritoriul Fâșiei Gaza, pe care-l capturase din 

Egipt în 1967 în timpul "Războiului de Șase Zile".  

Zonele evacuate au fost preluate de palestinieni, 

aceștia fiind , din acel moment, preocupați de a 

manifesta în fața lumii un eroism extraordinar din 

partea lor și o mare victorie, toate acestea fiind 

însoțite de o mare celebrare care a avut loc pe 

ruinele așezărilor evreiești evacuate din Fâșia Gaza. 

 

După ce "praful" acelei mari celebrări s-a dispersat 

în aer,  la scurt timp după aceea, și anume de-a 

lungul anilor 2006 și 2007, au izbucnit ciocniri 

violente între mișcările Palestiniene Hamas și Fatah 

în Fâșia Gaza.   Aceste confruntări s-au încheiat cu 

victoria mișcării Hamas care, între 12 și 14 iunie 

2007 , a preluat puterea pe întreaga Fâșie Gaza, ca 

urmare a faptului că Brigăzile de Hamas ( Izz al- din 

al-Qassam,) care sunt forța operațională a 

Hamasului, au utilizat arme de foc și au ucis pe 

activiștii Fatah cu scopul de a reuși să ocupe toate 

instituțiile guvernamentale și toate zonele din Fâșia 
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Gaza.  Ca răspuns, la 14 iunie 2007, Autoritatea 

Palestiniană, în frunte cu președintele Mahmoud 

Abbas, au demis guvernul de unitate îființat între 

Fatah și Hamas, în timp ce forțele de securitate 

Palestiniene aflate sub comanda lui Fatah au început 

să aresteze membri ai Hamasului, preluând astfel în 

mâinile lor  toate  instituțiile Autorității Palestiniene 

în Iudeea și Samaria . 

 

În scopul de a înțelege mai bine lucrurile  pe care le 

voi descrie mai jos, ar trebui să trecem acum la un 

alt aspect important, care de fapt a fost tratat de 

mine într-un alt articol publicat recent. 

 

În ultimii ani, lumea a fost conștientă de existența și 

de întărirea grupurilor teroriste islamice, extremiste 

și fanatice, care au evoluat în țările Arabe 

musulmane, și care au fost capabile de a trimite 

arme lungi în alte țări din lume, ființând prin aceasta 

un impact global semnificativ.  Proeminente și bine 

cunoscute printre aceștia sunt :   "Al Qaeda", "Daaș" 

"," Salafi ", "Frăția Musulmană" "," Hezbollah ", etc.   

În afară de aceștia, mai există și alte multe grupuri 

islamiste radicale .  Acele grupuri islamiste radicale 

de mai sus aparțin la două clase islamiste principale 

– "Sunna " și" șia ",  care sunt deja implicate între 

ele intr-un război religios prelungit, care poate fi 

caracterizat ca brutal, sângeros și fără restricții, în 

câteva  țări arabe musulmane (cum ar fi de exemplu, 

Siria, Iraq, Libia, etc), lăsând zeci de mii de victime 

situați în sângele lor pe străzile din orașe și in 

regiunile de luptă. Ca de exemplu , în Războiul din 

Siria, în decursul căruia  se desfășoară de mult timp 

lupte înverșunate între grupurile islamiste: șia, 

Alaweii și sunnii, nicio parte nu cruță adversarul, 

utilizând orice mijloace posibile pentru al învinge.  

De altfel, știm cu toții că în timpul acestui război 

Siria a folosit arme chimice sau biologice, iar aviația 

sa a lansat din  cer barili de combustibil spre acele 

grupuri rebele islamice extremiste care luptă 

împotriva președintelui Siriei, Assad.   Chiar în Iraq, 

cum ar fi în Siria, am asistat în ultimul timp la 

apariția unor grupuri teroriste islamice radicale 

"Daaș", care s-au dovedit foarte puternice și foarte 

fanatice și care în urma  luptelor înverșunate 

exercitate de ele  au reușit să ocupe zone intregi ale 

acelei țări destrămată, Iraq. 

 

În ciuda diferitelor diferențe care există între 

grupurile islamice radicale, diferențe care se referă,  

în principiu, la modul de punere în aplicare a 

Islamului în societate și multe alte subiecte, care nu 

sunt preocuparea acestui articol, toate aceste grupuri 

islamice radicale au un comun, prin care toate  

intenționează să stabilească în toată lumea o unică 

guvernare globală, care se va baza pe valorile și pe 

practicile religiei islamice ("șaria"), astfel încât 

oricine care nu este de religie a Islamului (inclusiv 

creștinii și evreii) - și ca atare sunt considerați 

"necredincioși" - împotriva lor ar trebui să se 

înceapă un război religios sfânt " Jihad", pentru 

exterminarea de "necredincioși", cu condiția ca 

aceștia ar fi de acord să se convertească la religia 

islamică. 

 

Extremismul și fanatismul acelor grupuri teroriste 

islamice sunt copleșitoare și fără compromisuri, 

astfel încât realizarea obiectivului lor de 

guvernământ global de genul "Califat islamic" este 

considerată ca scopul lor final și universal, indiferent 

de frontiere și de țările existente.  Chiar în zilele de 

astăzi suntem deja martori la existența acelui război 

"jihad" care are loc în Iraq, din partea grupuriilor  

teroriste  islamice radicale "Daaș" împotriva 

creștinilor din acea țară. Aceeași ostilitate profundă 

împotriva creștinilor este reflectată și în alte țări 

arabe, în care extremismul islamic și fanatismul au 

avut o prindere fermă . 

 

Să  ne întoarcem acum la subiectul nostru.   

Mișcarea Hamas , care stă  la putere în Gaza , 

aparține de clasa islamică "sunna" și este o parte 

integrantă a grupului islamic radical "Frăția 

Musulmană".  Ca atare, Hamas este o mișcare 

teroristă islamică radicală, exact ca fanatica sa mamă 

"Frăția Musulmană". În  convenția sa,  Hamas 

promite distrugerea Israelului și a evreilor care 

trăiesc și care locuiesc în ea. Pentru a atinge acest 

obiectiv, Hamas s-a înarmat de la cap până în 

picioare, armele și muniția toată fiind obținute de la 

țările arabe ostile Israelului  și introduse prin multele 

tuneluri subterane săpate între Gaza și peninsula 

Egipteană Sinai.. 

 

Pe lângă acești, timp de mulți ani, țările arabe bogate 

în petrol (Iran, Siria,Qatar) au injectat sume imense 

de fonduri pentru Hamas, atât pentru armamentul 

Hamasului cât și pentru a ajuta populația din Fâșia 

Gaza, care este aproximativ de 1,8 milioane de 

persoane . Dar , în loc ca aceste fonduri trimise în 

Fâșia Gaza  să fie utilizate astfel cum se prevede, în 

scopul de reconstrucție, dezvoltare economică și 

reabilitarea taberelor ale multor refugiați care 

locuiesc în Fâșia Gaza încă din timpul în care Fâșia 

Gaza era sub controlul Egiptului, și chiar cu mult 

înainte, Hamas a preferat să sacrifice toate nevoile 

populației din Fâșia Gaza , în favoarea satisfacerii 

nevoilor sale militare de înarmare împotriva 
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Israelului.  Astfel, Hamas a preluat toate fondurile si 

imensele sume de bani, atât acele injectate de țările 

arabe, cât și acele primite ca ajutor umanitar din alte 

țări, subordonându-le  în beneficiul nevoilor sale 

militare de rachete, mortiere, bombe, arme, muniții 

și echipament militar de orice tip, precum și pentru 

pregătirea unei rețele elaborate și ramificate de 

nenumărate tuneluri subterane,  care au fost, printre 

altele, construite cu cimentul și cu betonul care au 

fost trimise la Gaza din Israel, pentru a asigura 

cerințele de construcție ale  populației din Fâșia 

Gaza . 

 

Unele dintre aceste tuneluri au fost săpate cu o 

intenție inițială de a fi folosite ca tuneluri "tactice " 

cu scopul de a proteja conexiunea dintre celulele 

teroriste în sine și conducerea lor militară, și - în caz 

de atac asupra lor de către Armata Israeliană – 

pentru o evadare secretă și protejată a teroriștilor 

înspre  labirintul interior, care a fost costruit  în așa 

fel încât să permită o ieșire secretă și bruscă a 

teroriștilor, prin diverse arbori de ieșire, pe teritoriul 

Fâșiei Gaza, pentru a ataca prin surpridere și în 

condiții de siguranță pe inamicul Israelian.    

 

Alte tuneluri au fost săpate cu o intenție inițială de a 

fi folosite ca tuneluri de 

"ofensivă ", și au fost destinate pentru a surprinde 

inamicul Israelian.  Aceste tuneluri au fost săpate la 

o mare adâncime (aproximativ 25 - 30 de metri în 

pământ), din teritoriul Fâșiei Gaza înspre teritoriul 

Israelian apropiat de  frontiera cu Fâșia Gaza, în 

apropierea așezărilor evreiești civile existente.  

Ieșirea dintr-un arbore de tunel de "ofensivă" nu a 

fost excavată  încă, așa că Israelienii n-ar fi putut ști 

localizarea tunelului.  Săparea tunelului în sine a fost 

realizată până la o distanță scurtă de la ieșirea din ea 

pe teritoriul Israelian. În acest fel, o celulă teroristă 

care ar fi dorit să iasă din tunel pentru a ataca 

teritoriul Israelian, ar mai fi trebuit să dea deoparte 

încă o cantitate mică de sol rămasă la capătul 

tunelului pentru a crea un arbore de ieșire, și astfel 

ar fi putut  pătrunde pe teritoriul Israelian . Toate 

tunelurile, tât cele "tactice" cât și cele  "ofensive", au 

fost construite și susținute de ziduri groase de beton 

și de arcuri din tavan solid betonate . 

 

Ar trebui remarcat, că soldații Israelieni au găsit în 

tunelurile de mai sus o mulțime de echipamente, 

arme, muniție, și chiar uniforme militare ale Armatei 

Israeliene, destinate pentru atacuri teroriste în 

interiorul Israelului, în timp ce teroriștii vor fi 

mascați ca soldați ai Armatei Israeliene. Mai mult 

decât atât , soldații Israelieni au găsit  recent, într- un 

tunel de "ofensivă" în Rafiah, motociclete, care sunt 

concepute pentru a facilita evadarea rapidă a 

teroriștilor  înapoi în tuneluri, în urma  răpirii de 

soldați sau civili din Israel. 

 

Este foarte important ca lumea intreagă să cunoască 

cu exactitate natura adevărată a acestor grupuri de 

teroriști  islamici, extremiști și fanatici, cum ar fi 

Hamas, care domină in Fâșia Gaza, și Jihadul 

Islamic. 

Spre deosebire de poporul evreu, care se referă la 

viață și la "sfințenia vieții " ca o valoare sublimă, așa 

cum am explicat deja mai sus, acele grupuri teroriste 

islamice radicale nu recunosc deloc valoarea de 

viață sau sanctitatea vieții umane, ci dimpotrivă:  ei 

ridică "moartea" la summit-ul credinței lor religioase 

văzând în ea o valoare supremă. În opinea acestor 

grupuri teroriste, cei care se sinucid prin explozie 

sau prin alt exploziv fatal cu scopul de a provoca 

moartea altora , mai bine zis ai "necredincioșiilor"  

(în cazul nostru: evreii, dar pot fi, de asemenea, 

chiar si creștinii, deoarece și ei sunt considerați 

"necredincioși" în ochii lor) este un "șahid", termen 

care este rezervat pentru sfinți în Islam . 

 

Această credință fanatică este inadecvată de minte, 

iar creierul nostru uman este incapabil de a o 

suporta, fiind contrară naturii umane, mai ales atunci 

când mama acelui terorist care s-a sinucis, rezultând 

moartea altora în același timp, își manifestă mândria 

ei în urma  actului de sinucidere  al fiului, și chiar își 

exprimă marea ei satisfacție de pe urma faptului, că 

mai are și alți copii, care și ei, la rândul lor, vor muri 

tot așa ca "șahid" pe altarul credinței lor fanatice . 

 

Oare , cineva dintre noi poate înțelege un astfel de 

comportament fanatic?!   Cum sunt capabile aceste 

mame, care au suferit, ca orice mamă, de dureri mari 

la nașterea copiilor  lor, și care în mod genetic dețin 

în trupul lor sentimente materne naturale de 

dragoste, de îngrijire, precum și de protejare a 

vieților copiilor lor, să devină inumane și indiferente 

- și chiar mândre - în urma morții fiilor lor iubiți, 

mai ales când în același timp aceștia au cauzat  

moartea altora?! 

 

Ridicând conceptul "morții" la vârful credinței lor 

religioase, văzând în ea o valoare supremă, așa cum 

am menționat mai sus, și pentru a atinge obiectivele 

lor teroriste de exterminare a Israelului și a evreilor, 

poate fi ușor de înțeles faptul că în opinea 

Hamasului și a Jihadului Islamic, protejarea 

instrumentelor lor de război, și anume întreținerea 

rachetelor lor prețioase și a tunelurilor lor subterane 
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– acestea fiind considerate de ei ca o armă strategică 

contra Israelului – sunt obiective importante și de 

preferință mult mai mare decât conservarea și 

protejarea populației din Fâșia Gaza, mai ales atunci 

când acele instrumente de război le permit, 

deasemenea , menținerea hegemoniei lor guvernale  

în Fâșia Gaza. 

 

In urma  luptelor anterioare pe care le-au purtat 

împotriva Armatei Israeliene în ultimii ani, precum 

și ca urmare a combatării Armatei Israeliene 

desfășurată împotriva Hezbollah în Liban, Hamas și 

Jihadul Islamic au învățat o lecție importantă 

referitoare la superioritatea morală, mentionată mai 

sus,  a Armatei Israeliene și au constatat bine că 

această armată  nu are tendința de a bombarda 

populația civilă, sau de a trage spre zonele populate, 

sau spre locuri aglomerate (cum ar fi spitale, școli, 

moschei, etc).  Tocmai din acest motiv, manifestând 

o indiferență totală referitoare la soarta populației 

civile care trăiește în Fâșia Gaza și nepăsându-le de 

conservarea și protejarea acestei populații, Hamas și 

Jihadul Islamic au plasat, în mod intenționat, 

arsenalul lor de rachete în case și în clădiri populate, 

moschei, școli, spitale, și chiar în locuri care aparțin 

de UNRWA, acea organizație a ONU care operează 

în beneficiul locuitorilor în Fâșia Gaza. 

 

Hamas și Jihadul Islamic ar fi putut amplasa cu 

ușurință toate rachetele și bombele lor împotriva 

Israelului în zone deschise, în afară și departe de 

centrele de populație civilă din Fâșia Gaza, dar nu au 

făcut acest lucru din cauza lipsei lor de preocupare 

în ceea ce privește soarta locuitorilor și a copiilor 

lor, fiind indiferenți de a onora sacralitatea vieții 

acestei populații, așa cum am relatat mai sus, 

periclitând astfel această populație la un risc grav de 

moarte, în timp ce toți liderii Hamasului și ai 

Jihadului Islamic, atât conducerea politică cât și 

conducerea lor militară, s-au ascuns adânc în 

tunelurile și în buncăre subterane, care au fost 

pregătite de ei în prealabil, pentru protecția acestora.  

De asemenea, amplasarea  acelor rachete și bombe 

în centrele de populație a fost realizată de către 

aceste grupuri teroriste datorită cunoștințelor pe care 

le-au posesat, referitor la faptul menționat anterior, 

după care Armata Israeliană ezită să lovească ținte 

populate din care sunt lansate rachete și bombe spre 

Israel, iar în cazul contrar,  în care Israel va 

bombarda acele ținte populate cauzând multe 

victime și daune,  aceasta va fi utilizată ca un 

instrument eficient de propagandă,  care va ajuta 

grupurile teroriste, în sensul că va  trezi opinia 

publică împotriva Israelului (fapt care într-adevăr a 

avut loc, și, prin urmare, am scris acest articol) 

această opinie publică fiind expusă la imagini grele, 

în care se vor vedea mult sânge, corpuri de copii, 

orori și distrugeri, și ca urmare Hamas și Jihadul 

Islamic vor putea apela la instanțele internaționale,  

în fața cărora vor aduce pretențiile lor  față de Israel, 

pentru executarea unor crime de război din partea 

Israelului.  

 

Trebuie remarcat faptul că nu numai lansatoarele de 

rachete și mortierele cu bombe au fost amplasate în 

casele și în clădirile populate în Fâșia Gaza - de 

acolo au fost lansate înspre Israel - dar chiar și 

tunelurile au fost excavate în casele și în clădirile 

populate, la spitale și în moschei, pentru aceleași 

motive menționate mai sus. 

 

În urma invaziei Armatei Israeliene în Fâșia Gaza, s-

a dovedit că Hamas și Jihadul Islamic au pregătit un 

plan ofensiv de acțiune, după care, în decursul 

sărbătorilor de anul nou evreiesc, ar fi  realizat o 

invazie masivă în Israel, pe parcursul căreia o masă 

foarte mare de teroriști ar fi pătruns în Israel, brusc 

și surprinzător, prin toate tunelurile menționate mai 

sus, într-un mod în care  toți teroriștii ar fi ieșit din 

acele tuneluri  în același timp, penetrând toți odată în 

zonele așezărilor civile Israeliene.   Oare cineva ar 

putea să-și imagineze ce s-ar fi întâmplat în cazul în 

care acest plan al acelor grupuri teroriste ar fi intrat 

în vigoare?!   Oare cineva ar putea să-și imagineze 

câți civili - copii, femei și bărbați, toți neînarmați - 

ar fi fost uciși de acei teroriști, sau ar fi  fost răpiți în 

Fâșia Gaza prin acele tuneluri?! 

Oare cineva ar putea să-și imagineze amploarea 

dezastrului care ar fi putut să aibe loc în Israel ca 

urmare a unui eveniment groaznic de acest gen ?! 

 

Merită de subliniat că, în ciuda dificilelor scene și 

imagini la care au fost expuși telespectatorii de 

pretutindeni la ecranele de televiziune, este 

important ca lumea să știe că, datorită nivelului 

superior al Armatei Israeliene, cu privire la 

respectarea normelor morale adecvate și a legilor 

internaționale ale războiului de către această armată,  

atacurile Forțelor Aeriene Israeliene în Fâșia Gaza 

au fost efectuate în mod "chirurgical " , fiind 

direcționate exact la țintele teroriste și de importanță 

militară, au fost exercitate cu precizie maximă, și 

niciodată nu au fost orientate spre populația civilă.  

Potrivit rapoartelor de la piloții Israelieni, uneori 

aceștia n-au efectuat deloc atacuri înspre acele ținte 

teroriste și de importanță militară, în momentul în 

care  au observat, în mod evident, că în acele locuri  

sunt civili sau copii, pentru a evita rănirea acelora.  
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Mai mult decât atât, chiar și atunci când sursele 

identificate s-au dovedit ca ținte teroriste în clădiri și 

în locuri populate, Forțele Aeriene Israeliene au avut 

grijă de a informa rezidenții aflați în acele regiuni să 

se retragă din ele,  și abia apoi acele zone au fost 

bombardate . 

 

După cum se știe,  Armata Israeliană este una dintre 

cele mai puternice armate din lume și este echipată 

cu o tehnologie și cu un hi-tech  din cele mai 

avansate pe lume. Această armată a învins, timp de 

șase zile, în iunie 1967 în "războiul de șase zile", trei 

armate ale țărilor: Egipt, Siria și Iordania, și, 

totodată , a cucerit de la aceste țări, ca urmarea 

acelui război, pe următoarele:  Peninsula Sinai și 

Fâșia Gaza, Golan Heights , Iudeea și Samaria, și a 

eliberat Ierusalimul de Est.  Chiar ulterior, atunci 

când Israelul a fost surprins în octombrie 1973 de 

către invazia surprinzătoare și bruscă, la Peninsula 

Sinai și la Golan Heights, a armatelor Egiptului și a 

Siriei, Armata Israeliană a reușit, timp de două 

săptămâni numai, să alunge pe cele două armate din 

teritorile care au fost invadate de către ele și să 

pătrundă, totodată, în teritoriul Sirian până la o 

distanță de aproximativ 80 km de capitala Damasc, 

și pe teritoriul Egiptului-după traversarea canalului 

Suez - până la o distanță de aproximativ 120 km de 

capitala Cairo . 

 

De aceea, o astfel de armată puternică ar fi putut 

ocupa întreaga Fâșia Gaza într-un timp scurt și ar fi 

putut să distrugă, în același timp, toată infrastructura 

militară a grupurilor teroriste, inclusiv toate 

tunelurile tactice și ofensive menționate mai sus, 

precum și toate celelalte tuneluri săpate de Hamas și 

Jihadul Islamic, în care s-a ascuns toată conduceria 

militară și politică a acestora . 

Pentru a executa acest lucru, Armata Israeliană ar fi 

fost nevoită să folosească o forță majoră  

semnificativă, ceea ce ar fi provocat, în mod 

inevitabil, pierderi grave în rândul populației civile 

din Fâșia Gaza.  Faptul că Armata Israeliană n-a 

operat în acest fel și n-a folosit acea forță majoră, cu 

toate că din punct de vedere militar si tactic acea 

forță era mai preferabilă pentru maximarea 

realizărilor martiale, dovedește în modul cel mai 

evident că, datorită nivelului moral ridicat al 

Armatei Israeliene, în parcursul războiului actual ea 

a făcut o utilizare atentă și selectivă a puterii sale 

militare și chiar a apelat în prealabil la populația 

locală de a se retrage din zonele de tragere, în scopul 

de a nu provoca pierderi mari în rândul populației 

civile din Fâșia Gaza, cu toate că din cauza asta, 

mulți soldați Israelieni și-au pierdut viața sau au fost 

răniți în luptele purtate împotriva teroriștilor 

înarmați, care au apărut brusc din tunelurile 

menționate mai sus, activând cu arme diferite, 

printre ele rachete anti-tanc, grenade, etc, sau 

sinucigându-se în apropierea soldațiilor Israelieni, 

folosind centuri explozive sau alți explozibili 

transportați pe corpurile lor. 

 

După cum se știe bine, pierderi în rândul populației 

civile în timp de război este un lucru regretabil, dar 

binecunoscut,  și are loc în orice război din lume. 

Așa s-a întâmplat întotdeauna, și cu atât mai mult în 

războiul actual, în decursul căruia  grupurile teroriste 

au lansat intenționat rachete și obuze de artilerie din 

densitatea lor centrală populată, și din școli, spitale 

și moschei, și-au ascuns chiar arme, rachete și 

bombe în școli și structuri ale UNRWA, fapt la care 

această organizație a Națiunilor Unite a recunoscut-o 

în mass-media, nu o dată .  Este clar, prin urmare, că 

într-o situație specială ca aceasta, sunt posibile 

pierderi în rândul populației civile, mai ales când 

aceștia s-au aflat lângă sau în apropierea surselor de 

foc, și nu s-au retras din acele zone de tragere în 

pofida avertismentelor  Armatei Israeliene de a le 

evacua . 

Având în vedere că acei copii constituie un procent 

mare din populația totală din Fâșia Gaza, din cauză 

că în orice  familie se nasc mulți copii, este evident 

că procentul de victime în rândul copiilor este mai 

mare.  Lumea întreagă trebuie să fie convinsă că 

soldații Israelieni nu trag în civili și copii.  În acest 

sens, este de remarcat faptul că populația din Gaza a 

fost afectuată, de mai multe ori, de rachetele 

grupurilor teroriste însăși, care au fost lansate spre 

Israel, dar acestea au căzut în Fâșia Gaza din motive 

de eșec ale teroriștilor, și au provocat numeroase 

victime locale, inclusiv a copiilor, fapt care a fost 

publicat în mass-media.  

 

Este interesant de aflat, cum ar fi reacționat cititorii 

acestui articol  sau telespectatorii lambrisați în 

fotoliile lor confortabile în casele  lor liniștite, în 

cazul în care, ferească Dzeu, dănșii înșiși ar fi fost 

puși în situații similare cu acele în care populația din 

Israel se află în ultimele săptămâni, în parcursul 

cărora  au fost lansate spre Israel mii de rachete și de 

bombe de mortiere, iar spre comunitățile din sudul 

Israelului – mii de bombe de mortiere în decursul 

ultimilor 14 ani ?!!! 

 

Cum ar fi reacționat dănșii înșiși, și la ce s-ar fi 

așteptat de la guvernul țării lor să reacționeze, în 

cazul în care într-o bună zi, fără notificare 

prealabilă, cititorii și acei telespectatori ar fi asistat 
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la "căderea" bruscă din cer a unor rachete și bombe 

fatale   deasupra lor și a copiilor lor, sau la cei dragi 

ai lor, sau pe casele lor, oferindu-le un pericol 

imediat de moarte ?!!    De asemenea, cum ar fi 

reacționat dănșii înșiși, în cazul în care nu implicau 

rachete individuale, ci un baraj de moarte de mii de 

rachete și de bombe de mortiere, așa cum aceștia au 

fost  lansate zilnic în Israel!? 

 

Mai mult decât atât, cum ar fi reacționat dănșii 

înșiși, și la ce s-ar fi așteptat de la guvernul țării lor 

să reacționeze, în cazul în care dănșii ar fi aflat că 

acele mii de rachete și de bombe sunt lansate, în 

mod continuu și în cantități mari zilnice, de către 

grupuri de teroriști fanatici, care nu au nici o 

conștiință sau restricții, și care le lansează din 

centrele de populație aglomerată, din case și clădiri 

populate, sau din spitale, școli și moschei ?!!   Oare 

dănșii ar fi așteptat ca guvernul țării lor să stea 

"cuminte ", să aibe răbdare până va inceta focul de 

la sine,  și până atunci să evite returnarea unui foc 

puternic înspre acele surse de foc - pentru a le opri 

să mai tragă și pentru a preveni continuarea uciderii 

celor dragi - doar din motivul că dănșii știu, că în 

locurile surselor  de foc, sau în apropierea lor, a fost 

lăsată de acei teroriști, în mod intenționat, o 

populație civilă, care ar putea fi afectată, ca urmare a 

returnării acelui foc puternic ! ? 

 

Deasemenea, cum ar fi reacționat dănșii înșiși, și la 

ce s-ar fi așteptat de la guvernul țării lor să 

reacționeze, în cazul în care ar fi aflat că acele 

grupuri de teroriști fanatici 

au săpat tuneluri subterane care ajung exact sub sau 

lângă casele sau curțile lor, sau ale copiilor lor, 

astfel încât într-o bună zi s-ar fi trezit să zărească, 

ferească Dzeu, o masă majoră de teroriști care au 

pătruns acolo, în mod surprinzător și înfricoșător, cu 

intenția de a le ucide, pe dănșii și pe copii lor, sau 

să-i răpească in Fâșia Gaza ?!!. 

 

E foarte clar, că situațile descrise mai sus, sunt intr-

adevăr apocaliptice, groaznice și înfricoșătoare, 

așadar - să ne ferească bunul Dzeu pe toți de ele !!  

Dar, pentru noi, Israelienii au devenit o realitate 

zilnică, de ani de zile, și nu numai la ora actuală, 

deoarece Palestinienii nu s-au împăcat niciodată cu 

gândul că noi trăim aici, în mica noastră țară, și că 

vom rămâne în ea pe veci. 

 

Nu există o țară modernă în lumea aceasta, care ar fi 

permis ca populația ei să fie abandonată și expusă la 

o "ploaie" de mii de rachete și de bombe de mortiere 

lansate spre ea, așa cum s-a intâmplat în Israel, fără 

a fi exercitată o reacție severă, acută și adecvată din 

partea acelei țări față de agresor. Nicio țară nu ar fi 

evitat  să reîntoarcă foc puternic înspre acele surse 

de foc, pentru a le imobiliza, chiar dacă ar fi știut 

dinainte, că acele surse de foc au fost plasate în 

locuri populate, deoarece așa o evitare ar fi dat 

posibilitatea agresorului să continue ucideria  sau 

rănirea populației acelei țări. De asemenea, nicio 

țară din lume nu ar fi fost de acord ca grupurile 

teroriste islamice radicale, care sunt dincolo de 

granița ei, să sape tuneluri sub teritoriul acelei țări, 

cu scopuri de penetrare pentru uciderea sau  răpirea 

de cetățeni sau de soldați în masă. 

 

E foarte clar, că orice altă țară din lume, care ar fi  

fost amenințată de grupuri teroriste islamice 

radicale, ca și în acest caz, ar fi reacționat la fel ca 

Statul Israel, și, probabil, chiar mult mai agresiv 

decât cel exercitat de guvernul Israelian în timpul 

actualului război, în decursul căruia Israel a fost de 

acord cu cele 6 propuneri de armistiții, cu scopul de 

a acorda populației din Fâșia Gaza un ajutor 

umanitar, dar aceștia au fost incălcate toate, în mod 

unilateral, flagrant și violent, de către Hamas, care a 

continuat să tragă spre populația Israelului. 

 

Oare , cititorii acestui articol și acei telespectatori 

distinși, mai cunosc o altă țară în această lume, care 

chiar și în timp de război împotriva unui inamic 

terorist, vicios și ucigaș, ca Hamas și  Jihadul 

Islamic, acea țară continuă a furniza populației din 

Fâșia Gaza  apă, alimente, electricitate, combustibil, 

medicamente, etc, așa cum a făcut Israel în timpul 

războiului actual?! 

Oare, știe cineva că, chiar și în timpul războiului 

actual, Israel a stabilit un spital de campanie, cu 

scopul de a oferi tratamente pentru victime în rândul 

populației din Fâșia Gaza?!   Oare,  cineva e 

conștient de faptul că spitalele din Israel au primit, 

de asemenea, chiar și în timpul războiului actual, 

pacienți din Fâșia Gaza pentru spitalizare și 

tratament la acele spitale?!  

Prin urmare, lumea ar trebui să fie convinsă că nu 

există încă o  țară, care exercită  

norme de umanitate și de moralitate la nivel atât de 

înalt ca statul Israel. 

 

Celor care se întreabă:  cum se face, că în războiul 

actual, ecranele TV arată puține victime și pagube 

din partea Israeliană, în timp ce din partea 

Palestiniană sunt prezentate multe victime și o 

distrugere mare de case, le voi propune  explicațiile 

următoare. 
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Timp de patru săptămâni consecutive, grupurile 

teroriste din Fâșia Gaza au lansat mii de rachete și 

de bombe de mortiere spre Israel.  Rachetele au fost 

lansate la centrele cele mai populate din marile orașe 

din Israel, dintr-un obiectiv clar: pentru a maximiza 

numărul de morți și răniți, și a provoca pagube 

materiale cât mai mari  posibile.   Ca urmare,  în 

această perioadă s-au limitat la adăposturi 

aproximativ 5-6 milioane de Israelieni, adică cea 

mai mare parte a populației. 

 

Este cineva capabil de a calcula și de a imagina, care 

ar fi putut fi în realitate numărul de decese și de 

victime, ca urmare a acelor mii de rachete și de 

bombe lansate spre Israel, în cazul în care aceștia ar 

fi aterizat  direct în interiorul centrelor de populație 

aglomerate din Israel, pentru că la urma urmei, 

aceasta a fost intenția adevărată  a acestor grupuri 

teroriste din Fâșia Gaza ?!  Fiecare din noi este 

capabil să-și imagineze cu ușurință, că în acest caz, 

cantitatea de victime Israeliene ar fi putut  ajunge la  

multe mii, dacă nu mai mult, ca să nu mai vorbim de 

pagubelele imense care ar fi fost  cauzate la case, 

clădiri și alte bunuri. In această situație, dacă am 

echivala daunele estimate produse la ambele părți, 

concluzia ar putea fi că pagubele din Israel și 

cantitatea victimelor Israeliene ar fi fost mult mai 

mari decât acelea pe care au avut loc în Fâșia Gaza, 

deoarece grupurile teroriste, care au lansat  în mod 

deliberat rachetele și bombele  în inima populației 

Israeliene n-au avut nici o restricție  în timp ce 

Armata Israeliană a făcut totul în puterea sa pentru a 

evita victime ale populației din Fâșia Gaza, utilizând  

forța militară în mod  prudent și cu scopul să nu 

existe nici o disproporție în favoarea Israelului, ci 

din contra.   Ca atare, concluzia ar trebui să fie, că 

forța militară exercitată  de Armata Israeliană  în 

Fâșia Gaza a fost proporțională cu cantitatea 

victimelor care ar fi putut exista  în Israel, având în 

vedere miile de rachete și de bombe lansate . 

 

Dacă acele nenumărate victime și imensele pagube 

nu s-au întămplat în realitate, acest lucru e numai 

datorită apărării aeriene excelente de care s-a 

bucurat Israelul.  

În cazul acesta  în care numărul real de victime în 

Israel a fost mult mai mic- în ciuda acestor lansări 

masive de rachete - creditul trebuie dat sistemului 

unic din lume 

numit  "Iron Dome" ( pe ebraică : "chipat barzel") 

care a fost inventat și dezvoltat de ingenioși oficiali 

Israelieni.  Aces sistem unic "Iron Dome" poate fi 

considerat ca "starul"  războiului actual,deoarece a 

reușit să intercepteze în cer în timpul războiului 

aproximativ 90% din rachetele lansate spre orașele  

Israelului și spre locurile populate.   Acest sistem 

unic, care a fost  construit  pentru utilizarea  

exclusivă a Israelului și care nu este în posesia unei 

alte țări din lume, a salvat, fără nici o umbră de 

îndoială, viețile miilor Israelieni, și ca atare, întreaga 

populație a statului Israel trebuie să se încline 

profund în fața celor care au inventat și au dezvoltat 

acest sistem sofisticat, care pune Israelul la summit-

ul tehnologiilor dintre cele mai avansate din lume . 

 

Comparația pe care o fac unii din lume, inclusiv 

prim-ministrul Turciei, Arduan, cu tot respectul 

cuvenit, după care acțiunile militare ale Israelului în 

războiul actual sunt similare cu acțiunile întreprinse 

de către Hitler și acoliții săi împotriva evreilor în 

timpul Holocaustului, nu numai că este scandaloasă 

în sine, dar mai degrabă dă o indicație clară de  

ignorare a istoriei moderne , deoarece acele persoane 

dovedesc clar că nu cunosc deloc capitolul groaznic 

al Holocaustului . 

Holocaustul nu poate fi comparat cu nimic din ce s-a 

întâmplat vreodată în istoria omenirii, pentru că 

niciodată nu s-a întâmplat că 6 milioane de oameni 

să fie uciși, arși în cuptoare și omorăți în camerele 

de gazare, printr- o planificare sistematică și demonă 

atentată de către  naziști , membrii lor și 

colaboratorii locali ai lor , numai pentru singurul 

păcat pe care l-au avut acei 6 milioane de oameni: că 

au fost evrei . 

 

Istoria ne învață că poporul evreu, de-a lungul 

sutelor de ani, n-a dăunat niciodată  societății în care 

trăia sau guvernului din acea țară, ci dimpotrivă. 

Deși evreii s-au concentrat la viața lor culturală 

evreiască  și la  studiul Torei Ebraice  (și, prin 

urmare, sunt denumiți "Oamenii Cărții"), ei au făcut 

tot posibilul  pentru a se asimila în societățile în care 

au trăit, și au adus o contribuție extraordinară, timp 

de secole, nu numai în favoarea acelor societăți, dar, 

de asemenea, în favoarea prosperității mondiale în 

domenile de cultură, știință și de economie. De 

asemenea, evreii s-au mobilizat în armatele acelor 

state  în care au trăit, aducându-le astfel o contribuție 

semnificativă  acelora.  În acest sens, merită ca 

lumea să știe că în Primul Război Mondial au căzut 

pe front  aproximativ 140.000 de soldați evrei care 

au servit în acele armate.  Această cantitate este 

mare, proporțional la numărul evreilor  care au trăit 

atunci în lume.  

 

De asemenea, este important de a reaminti lumii, că 

printre toti Destinatari ai Premiului Nobel, o treime ( 

1/3 ) din ei sunt evrei.  Având în vedere că, în lumea 
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toată sunt în prezent aproximativ 7,5 miliarde de 

oameni, și ținând cont de faptul că numărul evreilor 

din lume este aproximativ 12 de milioane de 

oameni, e ușor de înțeles contribuția extraordinară a 

evreilor acestei lumi, în toate domeniile . 

 

Spre deosebire de comportamentul pacifist al 

evreilor - și exprimarea clară a acestui lucru poate fi 

găsită în binecuvântarea evreiască "șalom" (pace) - 

populația din Fâșia Gaza a ales, în alegerile lor 

generale care au avut loc acolo, pe Hamas ca s-o 

conducă, știind foarte bine că Hamas este un grup 

terorist islamic, extremist și fanatic, care tinde la 

distrugerea  statului Israel și a evreiilor care locuiesc 

acolo. Nu e de mirare, prin urmare, că, datorită 

identificării complete a populației din Fâșia Gaza cu 

obiectivele și cu intențiile  Hamasului  și Jihadului 

Islamic de a distruge statul Israelian și pe evrei, 

telespectatorii din lume nu vor putea să audă sau să 

vadă pe ecranele TV o furie din partea populației 

împotriva Hamasului  referitoare la situația gravă la 

care a fost adusă Fâșia Gaza din vina Hamasului, ci 

din contra - furia populației este direcționată spre 

Israel.  

  

Trebuie de ințeles  faptul că în Fâșia Gaza Hamasul 

și-a organizat activiștii în cadrul de brigade, 

batalioane,etc, și, astfel, grupuri mici de teroriști din 

trecut s-au transformat într-o armată de terorism,  iar  

Fâșia Gaza – într- un stat terorist. Această armată de 

terorism a fost antrenată în Iran, Siria, Liban și în 

alte centre de terorism, și chiar a primit  un 

antrenament de comando și de parașutism, pentru a 

aplica toate metodele studiate împotriva Israelului la 

revenirea lor în Fâșia Gaza. 

 

Rezultă că acțiunile Israelului în războiul actual 

contra armatei de terorism trebuie să fie socotite ca 

acțiuni de apărare contra atacurilor lor de mii de 

rachete și de bombe și contra  încercărilor acestei 

armate de terorism să pătrundă prin tuneluri 

subterane, pe teritoriul statului Israelian, pentru  

ucidere în masă și răpire de soldați și civili.  

Prin urmare, nu se poate face nici o comparație între 

activitățile defensive ale Israelului împotriva armatei 

de terorism cu acțiunile regimului nazist, condus de 

Hitler, care au fost proiectate pentru a șterge rasa 

evreiască de pe pământ. 

Toate cele menționate mai sus în acest articol 

creează adevărul ascuns în spatele scenelor și a 

imaginilor dificile vizionate pe ecranele TV.  Acest 

adevăr nu va fi dezvăluit , din păcate, pe acele 

ecrane. 

 

Antisemitismul grav pe care-l asistăm astăzi în lume, 

mai ales în Europa, care este un teren fertil pentru 

creșterea și dezvoltarea de grupuri islamiste radicale, 

mai ales referitor la  tânăra generație născută și 

crescută în Europa, ne dovedește că acest adevăr nu 

interesează  lumea, ci din contra – este ignorat.   Iată 

că , în nenumărate țări arabe din Orientul Mijlociu se 

omor unii pe alții în mase, executând acolo crime 

majore supuse legilor internaționale,  dar pe acele 

ecrane TV nu prea vedem imagini de acolo, în timp 

ce Israelul care–și  apară dreptul său legitim de 

existență, este controlat și criticat de fiecare dată, 

fără ca comentatorii să descrie tot adevărul referitor 

la evenimentele respective . 

 

Cu toate acestea, acest adevăr este bine cunoscut de 

poporul evreu și de cetățenii din Israel, și din cauza 

asta, soldații Israelieni sunt motivați în totalitate atât 

de mare încât chiar și atunci când cad răniți pe 

câmpul de luptă, ei caută să se întoarcă la unitățile 

lor de îndată, pentru a continua lupta, știind scopul 

măreț și faptul că ei apără țara lor, pentru care sunt 

dispuși să-și sacrifice viața lor, pentru a asigura 

existența veșnică a poporului evreu în Israel - țara 

strămoșilor a acestui popor. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

* - Autorul a fost Judecător al Tribunalului Militar Israelian; 

   - Avocat & Consilier juridic al Asociației Stomatologilor din Israel; 

   - Conferențiar la Drept și Etică la Institutul pentru Studii de Perfecționare în Medicină Dentară din Haifa –

Israel;  

** Redacția revistei Destine Literare îi mulțumește Dlui ShlomoJosefsohn pentru acest material, subliniind 

că a fost preluat spre publicare așa cum a fost primit prin colaboratoarea noastră, Dna Flory Brezintu. Deși 

publicăm foarte rar materiale care nu au nici o legătură cu literatura, facem o excepție de aceasta dată, din 

dorința de a se cunoaște opinia unei personalități a Statului Israel.  
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Entangled to a broken star 

 

I saw the ghost inside your heart, 

That darkness like a piece of art. 

I felt the sweet evil in you, 

That knife of pain and shades of blue. 

 

You touched my soul with naked eyes, 

I felt my fire rise and rise. 

You‘re endless strength tasted like love. 

My purple god, I am your dove. 

Foreigners told me kneel and pray, 

You taught me how to smile in gray 

 

You hold the key to deadly brief, 

You found the danger in a stiff, 

You took my peace, you sold my world 

With just a black, emphatic word: 

Love. 

 

Love of an artist 

 

The sky is clear, still i can‘t see 

The silver moon, its symphony 

Of shiny rays and shades of daze... 

That beauty no one will erase. 

 

How silly i am standing here, 

Searching the moon, thinking you‘re near, 

Drinking my soul... it tastes like wine, 

Its bitter makes me think you‘re mine. 

 

It‘s nice to think: it‘ll be light, 

I‘ll see the cunning moon tonight, 

But it won‘t have mercy to show 

For us, the beggars down below. 

 

I ask my angels what to do. 

They question me if I love you. 

That‘s when my heart‘s falling apart, 

For me you‘re just a piece of art. 

 

Look in my eyes, no tears, they‘re dry. 

You‘re just something to versify. 

You‘ll have a contour if I see 

Through my cold cage of poetry. 
 

Condamnare 
 

Eu sunt un vis și nimeni nu mă vede... 

Captivă-n lumea asta realistă. 

Încerc să simt, dar nimeni nu mă crede, 

Pentru ei sunt artista idealistă. 

 

Simt că sunt om... iluzia dispare. 

M-am reîntors în lumea mea de stele. 

Acolo nu sunt doar o oarecare, 

Ci rază răsărind între sechele. 

 

Degeaba însă, tot singurătatea 

Mă va distruge os cu os sfărmând, 

Căci stelele n-au glas. Intensitatea 

Căldurii omenești e primul gînd. 

 

Și totuși să rămân aici cu trupul 

De teamă să nu fug în infinit, 

Aș negocia poeme doar cu slutul, 

Frumosul este doar în nesfârșit. 

 

Să sar de pe corabie-n furtună, 

De-ar fi măcar oceanul să mă prindă 

Mi-aș pune pe cadavru o cunună 

Să-mi pot privi suflarea din oglindă. 

 

Andreea LUPU 
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Dar nu sunt valuri, nici un strop de apă 

Nu geme înghițind văzduhul negru, 

Astfel nici suflul nu mai îmbată 

Plămânul pur al vreunui vis funebru. 

 

Mi-e greu să înțeleg, sunt condamnată 

Să-mpart blestemul cu-n ocean tăcut, 

S-aștept în van cea mai ușoară șoaptă, 

Să conversez în gănd cu cerul mut. 
 

Muza 

 

Și mă gandesc să scriu despre iubire, 

Dar parcă inspirația s-a pierdut, 

Romantica aceea visătoare 

Rămas-a doar o umbră din trecut. 

 

Acum se-aude ceasul ticăind. 

I-aproape miezul nopții, mă gândesc, 

Eu iar veghez în taină, meditând 

La stelele din ochiul cel ceresc. 

 

N-am ce să fac, căci somnul nu mă prinde. 

Eu zburd în lumea mea neobosită, 

Doar lacrima-mi din suflet se aprinde: 

Se va trezi iubirea din trecut? 

 

Nu! – e răspunsul, a fost o minciună 

Să cred că tot ce-am scris e-adevărat. 

Eu doar creez cu mintea mea nebună 

Versuri, povești c-un suflet înghețat. 

 

Iubirea pentru mine e o muză. 

O beau ca pe-o otravă, dar n-o gust, 

Ca să alunge a rațiunii spuză, 

Să uit pentru o clipă ce e just. 

 

Dar după ce poemul se încheie, 

Nu pot să scap de-al ei sinistru glas, 

Așa că îi tot cânt refrenul dulce 

Și mor cu ea odata, pas cu pas. 

 

 

Questions 

 

And I‘m walking down the street 

Wandering if I‘ll ever fit 

In this world of blood and meat. 

No. No chance from where I sit. 

 

So I‘ll step in this hurricane, 

Blame the sting the burn, the pain, 

Die without feeling the flame, 

Leave behind just worthless fame. 

 

Does it worth, at least, a try? 

Or should I only walk right by? 

Can I live when they said die? 

Or bring water where it was dry? 

 

I don‘t know. Just mystery 

Surrounds our hearts, we cannot see 

Through hurricanes and misery. 

Ask yourself now: Are you free? 
 

 
 

Victoria Duțu – (http://victoritadutupicturidevanzare.wordpress.com/3-peisaje/) 

http://victoritadutupicturidevanzare.wordpress.com/3-peisaje/
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CELE TREI PRINCIPATE ROMÂNEŞTI ÎN SECOLUL AL XVII- LEA SAU 

SECOLUL ROMÂNESC 
 

 

După   Unirea   scurtă,   dar   cu   urmări   

pozitive   în   timp,  a   lui   Mihai Viteazul (1599 – 

1601), participarea   Principatului   Transilvaniei   ca   

stat suveran la semnarea Păcii de  la Westfalia,  în   

data   de   24   octombrie 1648, la Osnabrück şi 

Münster, domniile glorioase  ale domnitorilor Matei   

Basarab (1632 – 1654), Şerban Cantacuzino (1678 – 

1688), Constantin  Brâncoveanu (1688 – 1714), în 

Ţara Românească, a   lui   Vasile   Lupu (1634 – 

1653),  în Moldova,  la   care   mai   adăugăm   

diferitele   tratate   politice,   încheiate   între   

principii şi domnitorii celor   trei   ţări   româneşti,   

activitatea   tipografică   şi   cea   bisericească ne   

determină   să   declarăm   secolul   al   XVII – lea, 

ca SECOLUL ROMÂNESC (vezi Mircea 

PĂCURARIU, Istoria    Bisericii   Ortodoxe   

Române, vol.   1 – 3,   Bucureşti,   1992,   mai   ales   

vol.   2,  p.   5 – 288). 

Înainte   chiar   de   perioada   celei   de   a   

doua   jumătăţi   a  secolului   al XVIII - lea, adică 

de   fenomenul   ―Iluminist‖,   Iosefinist   şi   

Postiosefinist,   cu   influenţele   lui   asupra   

Transilvaniei,   secolul   al   XVII – lea  rămâne,   

totuşi, mai pregnant şi cu urmări mult mai profunde 

asupra Istoriei Româneşti.   Secolul   al   XVII – lea   

a   fost   mai   paşnic   şi   echilibrat,   în   comparaţie   

cu   ―secolul   luminilor‖   şial   ―Aufklärung – ului―   

preiosefinist,   iosefinist,  postteresian  şi 

postiosefinist. Pentru   Transilvania,   prima   

jumătate   a   secolului   al   XVIII – lea a   însemnat   

un   regres,   o  stare   de   întuneric,   de   revenire   

la   situaţia   de   dinainte   de   secolul   al   XVII – 

lea.   Abia   din   a   doua   jumătate   a   secolului   

al   XVIII – lea,   se   poate   vorbi   de   un   început,   

de   un   curs   ascendent al evenimentelor, de  o  

reluare   din   secolul    al   XVII – lea  a   cursului  

lor,   după   blocajul   de   o   jumătate   de   secol, ce 

a avut loc  în  prima   parte   a   secolului   al   XVIII 

– lea.  Să   ne   gândim   doar   la   urmările   Unirii   

cu   Roma (1697 – 1701), în Transilvania,  în   prima   

jumătate   a   secolului   al   XVIII – lea   şi   la   

începutul   domniilor   fanariote  în   Moldova,   în   

anul   1711  şi   în   Ţara   Românească,   în   anul   

1716,   pentru   a   ne   da   seama   de   epoca   de   

regres   din   acest   secol,   în   comparaţie   cu   

secolul   al   XVII - lea.  

 

În   secolul   al   XVII – lea,   Principatul   

Transilvaniei   devenise   o   putere   europeană   

chiar,   iar   domnitorii   din   Ţara   Românească    şi   

Moldova,   mitropoliţii,   episcopii,   boierii   şi   

mănăstirile   desfăşurau   o   activitate   culturală   

strălucită (vezi   în   sensul   acesta   lucrarea   Maja    

DEPNER,    DasFürstentum    Siebenbürgen   im   

Kampf   gegen   Habsburg.   Untersuchungen über 

die Politik  Siebenbürgen   während   des   

Dreißigjährigen    Krieges, Verlag   von   W.   

Kohlhammer,   Stuttgart,   1938,   331p. ). 

Unirea   lui   Mihai   Viteazul,   din   anii   

1599 – 1601   a   fost   imitată   şi   urmată   de  alte   

încercări de   ―unificare‖   sau  ―restaurare‖,   chiar   

numai   sub    aspect  militar   sau   abuzive,  în   cele   

trei   Principate   Româneşti.   Restaurarea    

Regatului Dacic sau Restaurarea  ―Dacică‖,   din   

partea   principilor   calvini  ardeleni era   

compensată   sau   continuată     de   tendinţele   de   

restaurare   a   Imperiului Bizantin,   în    

Principatele   Moldova   şi   Ţara   Românească, 

acţiuni   stimulate   de    nobilii   creştini   fanarioţi   

din   Constantinopol,   cu   acordul   tacit   al   

Patriarhiei   Ecumenice   (vezi    Dan   IONESCU,  

Şerban   Cantacuzène   et   la   restauration   

Ioan Marin MĂLINAȘ 
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byzantine.   Un   idéal   à   travers   ses   images,    în   

vol.    ÉTUDES    BYZANTINES   ET   POST  -  

BYZANTINES,   I,   Publié   par   les   soins   de   

Eugen   STĂNESCU   et   Nicolae – Şerban 

TANAŞOCA,    Editura   Academiei   Române,   

Bucureşti,   1979,   p.  239 – 268 ).   În   acelaşi   

timp,   se   constată   şi   mişcarea   de   rezistenţă   

împotriva   elementului   grecesc   în   Moldova   şi   

în   Ţara   Românească,   mişcare,  ce   se   va   

accentua   şi   dezvolta   în   secolul   al   XVIII – 

lea.   În   Transilvania, se va constata lupta   

românilor   pentru  rezistenţă,   împotriva   

presiunilor   calvinizante   şi   pentru   libertăţi   

sociale. 

Iată   ce   idealuri   mari   frământau   

societatea   înaltă   a   timpului, în   toate   trei   

Principatele   Româneşti,   după   uciderea   lui   

Mihai   Viteazul,   în   tot   cursul   secolului   al   

XVII – lea.   Domnitorul  Şerban   Cantacuzino 

(1678 – 1688) al Ţării   Româneşti   a   fost   unul   

dintre   exponenţii   ideii   de   restaurare   bizantină, 

iar prinţul   Gabriel   Bethlen (1613 – 1629) al   

Transilvaniei   dorea   fondarea Regatului   Unit   al   

Daciei,   cu   includerea    celor   trei   Principate   

Româneşti,   pentru   a   menţiona   doar   două   

personalităţi.  În   acest   scop,   adică   pentru   

fondarea   Regatului  Unit   al   Daciei,   în   sens   

calvino-maghiar,  Gabriel   Bethlen,   în   anul   1627   

a   şi   cerut   sprijinul   Porţii   Otomane,   intenţie   

care   nu   exprima   însă   interesul    politic  al  

turcilor.  (vezi   ETUDES   HISTORIQUES   

HONGROISES   1980, publiées   à   l‗ occasion   du   

XV –e    Congrès   International   des   Science   

Historiques   par   la   Commission   Nationale   des   

Historiens   Hongrois,   în   colaborare,   vol.   I   si   

II,    Akadémiai   Kiadó,   Budapest,   1980 ). 

Înaintea   lui   Gabriel   Bethlen,   la   29   decembrie    

1610,   Principele   Gabriel Báthory al Transilvaniei 

(1608 – 1613)   a   atacat   Ţara   Românească,   a   

ocupat   capitala Târgovişte,   iar   la   26   ianuarie 

1611   s-a   proclamat   Principe al Transilvaniei şi al 

Ţării Româneşti. Nefiind  recunoscut   de   sultan,   

în   data   de   16 martie 1611 s-a retras la Alba Iulia. 

Numai   lista   tipografiilor   din   cele   trei   

ţări   româneşti   constituie   o   dovadă   a   

înfloritoarei   vieţi   culturale   româneşti,   de   care   

s-a   bucurat   secolul   al   XVII – lea,   în   spaţiul   

carpato – danubian: Câmpulung,  1635 ;   Govora,   

1637;   Dealu,  1644;   Târgovişte,   1646;   

Bucureşti,   1678;    Buzău,   1691;   Snagov,   1696;   

Râmnic,   1705;   Iaşi,   1642;   Alba   Iulia,  1640;   

Sebeş,   1683. 

Prin   tipăriturile   din   secolul   al   XVII – 

lea,   s-a   desăvârşit   şi   acţiunea   de   introducere   

a   limbii   române   în   Biserică,   adică   înlocuirea   

limbii   slavone   ca   limbă   liturgică   la   români,   

cu   limba   română,   o   realizare   deosebit   de   

importantă,   care   merită   subliniată   în   mod   

pregnant. Aşa   se   explică   şi   existenţa   limbii   

române   în   Biserica   Unită   din   Transilvania,   

după   anul   1698   şi   acceptarea   ei   ca   atare,   

de   către   autorităţile   imperiale,   de   către   

cardinalul   Kolonics,   de   către   iezuiţi   şi,   mai 

târziu, de   Roma chiar. Dacă   în   momentul   în   

care  au   avut   loc   tranzacţiile   de   Unire   cu   

Roma,   Biserica   Ortodoxă   din   Transilvania   nu   

avea   deja,   de   mult   timp   încetăţenită   limba   

română   ca   limbă   liturgică, atunci, conform   

uzanţelor   canonice   uniatiste  în   vigoare,   

românii   ardeleni   ar   fi   rămas   cu   limba   

slavonă   ca   limbă   liturgică,   de   la   1697   şi,  

poate   chiar,   până   la   Conciliul   II   Vatican 

(1962 – 1965).   Un   aspect  prea   puţin   apreciat   

încă  de   către   cercetătorii   acestor   probleme   

unioniste. 

Relaţiile   panortodoxe   din   secolul   al   

XVII – lea   au   fost   încununate   de   activitatea   

mitropolitului   Petru   Movilă   de   la   Kiev (1633 

– 1646),   prin   Sinodul   de   la   Iaşi,   din   anul   

1642,   de   unde   avem   MĂRTURISIREA   

ORTODOXĂ.   Înainte   şi   după   această   dată,   

principii,   vlădicii,   boierii   şi   credincioşii   din   

Moldova   şi   Ţara   Românească   au   ajutat   

financiar,   în   mod   necondiţionat   şi   permanent 

atât   Patriarhia   Ecumenică   din   Constantinopol,   

Sfântul   Munte   Athos,   Mănăstirea  Sfânta   

Ecaterina   din  Sinai şi   Patriarhiile   Apostolice   

din   Alexandria   Egiptului,   Antiohia   Siriei şi 

Ierusalimului, cât   şi   celelalte   biserici   ortodoxe   

locale   şi   mănăstiri   năpăstuite   de   prigoana   

musulmană,   în   Orient   şi   în   Imperiul   Otoman,   

sau   confruntate   cu   intoleranţa   catolică   şi   

protestantă   din   Europa  şi,   mai   concret, din   

Transilvania.  (vezi   Teodor   BODOGAE,   Din    

istoria   Bisericii   Ortodoxe   de   acum   300   de   

ani.   Consideraţii   istorice   în   legătură   cu   

Sinodul   de   la   Iaşi,   Sibiu,   1943,   156   p.   +  il. 

;   ACELAŞI,   Ajutoarele    româneşti   din   Sfântul   

Munte   Athos,   Sibiu,   1940,   353   p.). 

Mitropolitul   Simion   Ştefan   al   

Transilvaniei (1643 – 1656),   în   anul   1648, a 

tipărit   la   Alba   Iulia,   ―Noul   Testament   de   la   

Bălgrad‖,   reeditat   la   Bucureşti,   în   anul   1703.  

În   anul   1688,   la   Bucureşti,   a   apărut   ―Biblia   

lui   Şerban   Cantacuzino‖,   mitropolit   al   

Ungrovlahiei   fiind   Chir   Teodosie  Veştemeanul 

(1668 – 1672   şi  1679 – 1708, a  doua   oară),   

originar   din   părţile    Sibiului.  
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Societatea   românească   şi   Biserica   

Ortodoxă   din   Principate   s-au   condus    după   

PRAVILELE   sau   colecţiile   de   legi   şi   

canoane   tipărite   în   acest   scop,    tot   în   secolul   

al   XVII – lea  :   ―Carte   românească   de   

învăţătură   la  pravilele   împărăteşti  şi   de   la   alte   

giudeaţe‖,   Iaşi,   1646   sau   Pravila   lui   Vasile   

Lupu (a   nu   se   confunda   cu   Cazania   lui   

Varlaam,   Iaşi,   1643,   sau  ―Carte   românească de  

învăţătură dumenecele   preste   an   şi   la   praznice   

împărăteşti şi svânţi   mari‖);   ―Pravila   cea   Mică‖    

sau   ―Pravila   de   la   Govora‖,   1640;   ―Pravila   

cea   Mare‖   sau   ―Îndreptarea   Legii‖,   

Târgovişte, 1652   etc.   În   Transilvania,  Pravila   

cea   Mare   a   fost   tradusă   în   limba   latină,   în   

anul   1722,  pentru   uzul   judecătorilor   din    acest    

Principat,  pentru   a   fi   utilizată  în   litigiile   în   

care   erau   implicaţi   şi   românii.  Aici   se   mai   

cuvine   precizat   că,   în  mod   indirect,   Pravila   

cea   Mare,   de   la   Târgovişte,   din   anul   1652,   

în   secolul   al   XIX – lea,   a   devenit   îndreptarul   

canonic   oficial,   şi   pentru   toate   bisericile   

unite   din   Imperiul   Austriac,   adică   pentru   

români,   ruteni,   slovaci,   croaţi,   unguri   etc.  

Fenomenul   poate   fi   înţeles   graţie   eforturilor  

episcopului   unit  de   Oradea   Mare Iosif Pop 

Sălăjanu (1863 – 1873), care fiind   canonist,   adică   

specializat   în   dreptul   bisericesc,   a   redactat   în   

limba   latină  o   lucrare   fundamentală, 

―Enchiridion   Juris   Ecclesiae   Orientalis   

Catholicae.  Pro   usu   auditorum   Theologiae et 

eruditione   cleri   graeco – catholici e propriis   

fontibus   constructum‖,   M. – Varadini (Oradea),   

1862,   633  p. ).   În   afara   problemelor   canonice,  

legate   strict   de   dreptul  canonic  romano-catolic,   

partea   ―orientală‖   a   Enchiridionului este   

preluată   după   Pravila   cea    Mare,   de   la   

Târgovişte,   din   anul    1652.   Confraţii   greco-

catolici   polemişti   nu   se   vor   prea   bucura   de   

această   veste,   dar,   aceasta   e   realitatea   

cruntă... (vezi   şi   Nicolae  Nectarie   

COTLARCIUC,   Stifterrecht   und   

Kirchenpatronat   im   Fürstentum   Moldau   und   

in   der   Bukowina....,   Stuttgart,   1907 ). 

 

Mitropoliţi  ca  Anastasie   Crimca (1608 – 

1617  şi   1619 – 1629),  Varlaam (1632 – 1657), 

Dosoftei (1671 – 1674  şi   1675 – 1686,  +  1693)   

ai   Moldovei,   precum   şi   Ştefan (1648 – 1653   şi   

1655 – 1668),   Teodosie   Veştemeanul   ai   

Ungrovlahiei   sau   Ilie   Iorest (1640 – 1643, + 

1678),  Simeon   Ştefan   şi   Sava  Brancovici (1656 

– 1680, + 1683)   ai   Transilvaniei,   la   care   

trebuie   să-l   amintim   şi   pe   Popa   Ioan   Zoba   

din   Vinţ,    sunt   numai   câteva  nume,   care   

încununează   activitatea   prodigioasă   culturală,   

bisericească  şi   profană   chiar,   din   secolul   al   

XVII – lea.   Pe   realizările   acestui   secol   urma   

să   se   construiască,   dezvolte   şi   extindă   cultura   

românească   a   secolelor   XVIII-lea şi al XIX-lea, 

cu formele ei de   amplificare   modernă   din   

secolul   al   XX – lea.   Desigur,  influenţe   bune   

şi   rele   au   venit   din   toate   părţile,   dar   baza   

culturii   româneşti   moderne   ne-o   oferă    secolul   

al   XVII – lea.   Acesta    este   şi   rămâne   în   

continuare,     SECOLUL   ROMÂNESC   prin   

excelenţă.

. 

 
Steagul lui Mihai Viteazul - 1600 
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POEZII 
(din volumul Nașterea Aurorei, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2013) 

 

Alergăm 

 

Alergăm  

După spectacol  

Şi libertate;  

Alergăm după timpul  

Din formulele magice  

Aplicate.  

Alergăm  

După vremuri de restrişte,  

După eveniment,  

După furtună  

Şi cer albastru,  

După pacea…  

Fără semne de pace.  

 

Undeva  

 

Undeva  

S-a născut  

Un cântec de leagăn.  

Undeva  

S-a născut o lacrimă.  

Undeva,  

În lume,  

S-a născut  

Un dor:  

Dorul de ţară.  

 

Avem un foc 

 

Numai azi  

Putem face curat  

Prin sufletele noastre.  

Avem un foc  

Îl putem stinge  

Cu jăratic.  

Avem zăpada aceasta,  

Facem din ea  

Vis.  

Din raze de lumină  

Clădim  

Punţi.  

Din raze de soare  

Scări vom înălţa…  

Chiar dincolo  

De zbor.  

 

Inima ei 

 

Inima ei  

A încăput într-un suflet.  

Și într-o poveste  

Și-a făcut loc.  

Sub un cer,  

Într-o lume  

Precum aceasta,  

Aceeași inimă,  

Același suflet… 

 

 

Un minister al aerului 

 

Pădurile  

Au fost despărţite  

De aer.  

Fiinţează un minister  

Al aerului.  

Și un minister  

Al culturii  

Avena sativa.  

Un alt minister,  

Al urșilor braconaţi  

Oficial –  

Vasile MIC 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
143 

Pentru că neoficial  

E de rău!  

Numai caii  

Pădurii Letea  

Nu au minister…  

Dar sigur au  

Un abator  

În așteptare! 

 

 

Să poți lua trecutul 

 

Să poţi lua  

Trecutul,  

Să-l închizi  

Undeva.  

Să poţi lua  

Lumea, s-o pui  

În inima ta.  

Viitorul  

Să poţi să-l iubești…  

Chiar în timp  

Ce strănepoţii  

Ți-i crești… 

 

Pierderea rădăcinii 

 

Regina  

A pierdut  

Rădăcina  

Ce trează  

Era  

Să o ţină. 
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Sonet ermetic 

 

Te-am azvârlit în iadul cumplit ce-l port în mine 

Ca demonii din mâlul adânc să mi te soarbă, 

Cu ura-mi să te muşte, cu doru-mi te sfărâme 

Şi cu catranul iubirii trădate să te ardă! 

Să te sfâşie-n colţii cei răi ai îndoielii, 

Să te înece-n fierea regretelor târzii 

Şi să te scuipe putred, târziu, lăsând vederii 

Biet leş mizer, pe care să nu-l mai pot iubi!... 

............................................................................ 

Când tremurând, pierită, m-afund iar în genune 

Să mi te scot pe braţe din inimă, din minte, 

Cad în genunchi şi plâng, şi râd de-aşa minune, 

De alchimia pură ce, iată, văd-nainte: 

     Tu-mi străluceşti în suflet ca aurul curat, 

     Toţi monştrii mei sunt scrum, iar mlaştina-a 

secat! 

 

Cântec 

 

Când pala fiică-a nopţii, de sus, uşor, cu-o vrajă 

Cufundă-ntreaga fire în apele uitării, 

Iar frământatul suflet îl prinde-n dulce mreajă, 

Îmi pare mai amară tristeţea depărtării... 

 

Iar când în slava sfântă a nopţii cea de vară 

Îşi glăsuieşte dorul, tânjind, privighetoarea, 

Eu îi culeg în suflet a viersului comoară 

Şi mă-nfior de taină, şi-i înţeleg chemarea... 

 

Că-n fiecare picur de sunet ce tresaltă 

Şi risipeşte-n noapte divine armonii 

Iubirea şi aleanul se-ngână laolaltă, 

Iar celui ce iubeşte i-e dat a suferi... 

 

Şi cum măiastra nopţii-n suspine glasu-şi stinge 

Şi toate-şi află pacea, oftând, în somnul greu, 

Aş vrea să fiu un cântec, ca să te pot ajunge, 

Să-ţi susur lin pe tâmple şi să mă sting şi eu… 

 

 

 

Amintire 

 

O vară ca atâtea ce-au fost şi-o să mai vină, 

Cu freamăt viu de gâze şi păsări printre foi, 

Cu calda-i risipire de flori şi de lumină 

Şi cu iubiţi ce-şi poartă iubirea câte doi… 

 

Dar pentru ea e toamnă târzie - floare stinsă 

Ce-a strălucit odată şi-a-nmiresmat vieţi, 

Dar e de-acum menită pământului din care 

Nu-şi va mai trage seva pierdutei tinereţi. 

 

Atâta de frumoasă şi-atât de pieritoare- 

Un trandafir văratic uscat între coperţi - 

Ţi-e teamă să îl mângâi - o singură suflare 

L-ar spulbera pe dată şi n-ai putea să-ţi ierţi... 

 

Pe chipul ei - pecete - îţi povestesc o viaţă 

Atâtea griji şi doruri şi lupte şi izbânzi, 

Dar te întrebi, privind-o, ce sfântă reverie 

Îi luminează ochii nespus de mari şi blânzi... 

 

Să fie-o poezie pe fila-ngălbenită 

Ce-n mâna ofilită o strânge tremurând, 

Sau frageda copilă ce-n faţa ei, grăbită, 

Aleargă spre iubitul ce-aşteaptă surâzând? 

 

Ce gând şi-a-ntins aripa, însufleţind deodată 

Fragila ei făptură cu-o clipă de magie, 

Ce amintire dulce o-nvolburează toată 

Şi piere-apoi în neguri, zburând spre veşnicie?... 

 

Trecutul o-nconjoară şi dintr-o viaţă-ntreagă 

Îşi aminteşte numai o  zi de vară, dragă, 

Şoptind: ,,eram nebună şi tânără naiadă, 

Aici mi-am sărutat iubitul, în plină zi, în stradă…‖ 

 

* 

*    * 

 

O vară ca atâtea ce-au fost şi-o să mai vină, 

Cu freamăt viu de gâze şi păsări printre foi 

Şi ea e-acum în cerul albastru şi-n petale 

Şi-n ploaia de lumină ce cade peste noi… 

 

Mihaela LITVIN 
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POEME 
 

Să deschidem Cartea 7 
 

Hai să deschidem Cartea 7,  

Cartea Cărţii, Cartea lui Eu( Carte ~ sefer... egală cu 340, cu 7  

  Eu ~ ani, a cărei geometrie este egală cu 7 ) 
 

Într-o zi sau alta ajungi să-ţi înfrunţi  

umbrele purtate cu tine,  

umbre de care încerci să scapi, 

ca odată privindu-le  

să-ţi modifici în profunzime eul 

şi, mai ales, înţelegerea iubirii. 

Ştii că fericirea  

e acea pasăre liberă de pe umărul stâng 

care vine când vrea ea şi tot la fel zboară. 

 

Priveşte cerul senin sau înnorat, 

priveşte trunchiurile copacilor înrădăcinate adânc în pămant,  

Acolo este o taină, în cer şi în pământ, 

un echilibru,o linişte fără început şi fără sfarsit,  

este acel ―acasă‖... 

 

Treci prin ţara nimănui, vrei şi nu vrei,  

simţi şi nu simţi, râzi şi plângi, 

- singura pată de culoare într-un tablou obosit - 

în mersul pe întinderile nesfârşite de ape. 

Tot ce vezi în zare e-o linie,  

o singură linie în dansul monoton 

al corabiei tale pe crestele valurilor, 

din noaptea care a trecut blocată în vid. 

 

Fără direcţie, fără orizonturi,  

fără vise, fără dorinţe, 

fără fericire, fără disperare, 

fără voinţă, fără...., atâţia de fără. 

Zâmbete, lacrimi, ca-ntr-un tablou eşti,  

- scânteile focului bengalez de artificii - 

Irina Lucia MIHALCA 
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Doar arzi,  

nu dai, nu primeşti,  

nu pleci, nu ştii, nu vii, 

Vrei şi nu vrei - ca-ntr-un cutremur  

simţi că se clatină pământul sub picioare. 

 

Nu ştii cât de grav este! Să fugi sau să aştepti să treacă?  

Şi dacă nu trece, dar nici aşa grav nu este încât să...? 

O stare de vid ca pe o nemişcare în mijlocul mişcării bulversante,  

Simti nevoia de o direcţie, dar există şi o nevoie care te ţine în vid.  

 

Nu te opreşte nimic din exterior înspre interior, 

doar ţi anulează orice impuls din adâncuri spre lumină. 

Nu-ţi mai găseşti locul,  

dar nici izolarea nu ţi-e amprenta, 

deşi le vrei pe ambele - solitudine şi interacţiune - 

De unde starea asta de vid? 

Atât de acută ca acum, parcă niciodată, 

parcă niciodată.... 

 

POARTĂ SPRE CER 

 

Din palma întinsă, fire de nisip se scurg în delta vântului, 

În orele clepsidrei, aluviuni de gânduri în zborul randunelelor, 

Sub povara trecutului neputinţa trăirii prezentului, 

Petale de iris şi-albastre frunze vibrează în proiecţia viitorului. 

 

Când zidul uitării se prăbuşeşte, soarele-i mai puţin întins, vântul mai calm, 

Punte între Cer şi Pământ, stăpâni ai timpului, dincolo de cuvinte, 

În oarbe oglinzi nu va fi mâine, nici ieri, din lumea umbrelor, 

Peste flăcări lacrimile pietrelor vor dezlega taina lor. 

 

Acolo, pe ziduri şi-n iarba ruinelor, şi-a scris numele de copil, 

Mici hieroglife încrustate de curcubeul vechiului timp, 

Se-ntoarce cu gustul vântului şi-al sării pe obraji, cu-aroma ploii în păr, 

Şi ea, fântâna înţeleaptă, ochi paşnic retras prin umbra deşertului sonor. 

 

Înconjurată de Lumină, porţile-i deschid lotusul cu o mie de petale spre Infinit, 

Cu-a ei caldă privire, Teah întinde mâna să-i prindă pierduta-i suflare, 

Uniţi şi-au regăsit vibraţiile universului, a geometriei sacre, 

Ştie doar - adevărata lumină străluceşte în mijlocul întunericului! 

 

 

Între cer şi pământ doar un timp 
 

Într-un ochi de oglindă, faldurile nopţii 

ne-opresc timpul pe strada Mântuleasa, 

Intersecţii de raze şi umbre, 

Punţi către cer. 
 

Galbene frunze, amintiri răscolite prin aerul 

lunii, 

păstrează nisipul din vidul clepsidrei, 

Razele sufletului oglindesc mozaicul 

paşilor mei prin întuneric. 

 

 

Prin lumina felinarelor 

aripi de îngeri sfâşie tăcerea, 

Prelinse în urmă două din umbrele mele 

se întind către cer. 

 

Sunt umbrele sufletului nostru 

risipite în tu... în eu... 

în eu... în tu... 

 

Îşi caută urmele noastre în timpuri... 
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Inscripţie pe o piatră  

 

Cerul s-a înnegrit de atâtea deziluzii,  

frunzele nu mai zboară, timpul  

s-a plictisit de sine, de tine, de mine...  

 

Prea obosit să mai strigi, singur şi pustiu eşti,  

nu va mai fi nimic, doar morţii ce speră,  

nici iarba ce-ai atins, nici lacrima ta,  

nici amintirile noastre... Nu va mai fi nimic!  

 

Ochii tăi, ochii mei,  

această ploaie rătăcită din noiembrie  

într-o zi de primăvară...  

 

În geamuri, imaginea ta va fi spălată,  

surâsul meu la fel...  

 

Nu va fi mâine, nici ieri,  

În oarbe oglinzi, iubirea noastră va ţipa,  

copiii nu vor mai avea părinţi,  

nici cerul albastru nu va mai fi,  

doar Moartea senzuală ne va zâmbi...  

 

Tot ce construim şi tot ce scriem rămâne, 

în rest nişte cruci!  

Cruci şi pietre, inscripţii şi ceva litere, 

Ascultă timpul lor - picăturile ce curg pe 

clavirul anilor!  

 

Cruci de lemn, albite de timp, peste movile, 

pietre spălate de vreme şi lacrimi,  

multe pietre, în multe straturi! 

 

Pietre care zac pe inimi şi le apasă, 

fără repaos roţile Timpului se rostogolesc, 

Să spargem în două clepsidra  

ca din ea să iasă somnul adânc!  

 

Priveşte inima mea cu inima ta...  

 

 

Dora Groza - http://cristinateodoragroza.blogspot.ro/ 
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CĂRŢI  VECHI 
 

Voiaj în Rusia Meridională şi Crimea (1837) 

de Anatole de Demidoff 

64 desene de Raffet 

Paris, 1860, Ed. Ernest Bourdin et C-ie 

 

(continuare din numărul trecut al D.L.) 

 

 

Bucureştii 

 

La Bucureşti prima grijă a fost să-şi procure 

un echipaj, căci oraşul e mare şi cere precauţii 

(citeşte periculos), mai ales că era şi o chestie de 

modă obligatorie, deoarece nicio persoană care se 

respectă nu circulă pe jos pe străzi. Afară de aceasta, 

mai erau incomodaţi şi de faptul că trebuiau să 

poarte permanent un pardesiu care să-i apere de praf, 

ceea ce pentru un străin, apreciază Demidov, era 

inconvenabil. 

Cum vede voiajorul nostru de la 1837 

oraşul? 

Cu străzi de lărgimi inegale, rău aliniate şi 

prost pavate, multe chiar nepavate.  Majoritatea 

caselor sunt doar nişte barăci de lemn vechi şi putred 

printre care se ridică câte un edificiu cu o arhitectură 

pretenţioasă. Construite cu materiale fragile care nu 

rezistă climatului respectiv, chiar cele mai frumoase 

case, în pofida luxului înfloriturilor, denotă o uzură 

avansată care ar necesita urgente reparaţii. Ceea ce-l 

surprinde cel mai mult pe călătorul nostru este marea 

varietate a costumelor şi a chipurilor. Muncitorii, 

meşteşugarii, nu pregetă la greutăţi, cu toate 

obiceiurile orientale ale locului, dar ce animă cel 

mai mult acest oraş este marele număr de evrei care 

îl locuiesc. Ei sunt activi, insinuanţi şi nu se 

descurajează de la nicio încercare sau oboseală, dacă 

prevăd chiar cel mai mic câştig. Aici autorul întârzie 

în povestirea sa, pentru a ne face portretul şi elogiul 

evreului bucureştean. Cu o pălărie cu boruri largi, 

într-o haină neagră ponosită, e gata să-ţi devină un 

ajutor îndemânatic, inteligent şi neobosit, pe care 

nu-l impresionează nici dispreţul, nici mânia, care 

vorbeşte câteva limbi şi care pentru câţiva piaştri îţi 

oferă supunerea lui, răbdarea lui, elocinţa, virtuţile şi 

viciile lui.  Dar odată ce l-ai acceptat în preajma ta, 

nu te mai poţi debarasa de el. A devenit al tău, sau 

mai bine zis, tu ai devenit al lui. Nu te va mai părăsi, 

te urmează la 20 de paşi pe stradă şi de la aceşti 20 

de paşi ştie ce-ţi trebuie. Se aşează pe pragul casei în 

care intri şi când ieşi îl regăseşti cu privirea 

recunoscătoare, care îţi aşteaptă ordinul. Se culcă pe 

scara ta, îţi salută câinele, e prezent, mereu acolo. 

Chiar dacă l-ai repezit de 20 de ori, el nu pleacă. 

Pentru că într-o zi ai să ai nevoie de un evreu. Abia 

ţi-a venit gândul, că el şi iese din pământ, în postura 

evreului care nu stă nici în picioare, nici prosternat, 

supus, cu urechea atentă: acesta e triumful evreului 

şi când după două zile de osteneală şi abnegaţie 

obţine recompensa, moneda scontată, vezi în 

privirea lui că e gata s-o ia de la capăt. 

Vizitarea Bucureştiului a început cu Muzeul 

de istorie naturală, cu puţinele lui colecţii incipiente. 

Livia NEMŢEANU 
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În aceeaşi clădire se afla şi Biblioteca publică care 

avea aproximativ 7000 de volume. 

Demidov a făcut o donaţie colecţiei de 

mineralogie şi anume un eşantion minuscul de 

platină siberiană, care să rămână ca o amintire 

recunoscătoare faţă de primirea binevoitoare ce li s-a 

făcut. 

Şi mai înainte de a trece mai departe, autorul 

reflectează asupra stării sociale pe care o constată. 

Compătimeşte stadiul în care se află „aceste 

nefericite provincii turceşti‖ (ca Valahia), dar speră 

că tinerimea va profita de proiectele înţelepte ale 

domnitorului Alexandru Ghica şi ale generalului 

Kiselev, al căruia se arată un mare admirator. 
 

E de înţeles, era doar rus ca şi el. Dar 

Generalul Kiselev şi Regulamentele Organice de 

care este legat, avea într-adevăr merite la acea 

vreme, căci a introdus prima constituţie în ţările 

româneşti. 

Şi domnii fanarioţi şi generalul Kiselev au 

promovat reforme de modernizare, primii în folosul 

Porţii Otomane, al doilea în beneficiul Rusiei. Dar 

Rusia, prin generalul Kiselev a solicitat la 

elaborarea lor concursul boierimii. Ele nu le-au fost 

impuse din afară, ca reformele fanariote. Evident că 

Rusia a urmărit ca prin aceste Regulamente 

Organice să realizeze un mijloc de consolidare a 

influenţei sale în Principatele dunărene. Atât 

reformele regimului fanariot, cât şi cele introduse 

de Regulamentele Organice, au avut iniţial un efect 

benefic progresist, dar cu timpul au devenit 

obstacole în calea emancipării naţionale. De la 

opincă la vlădică primul a fost unanim hulit (1821). 

În ce priveşte Regulamentul Organic, el a fost ars la 

Bucureşti de revoluţionari în 1848. 
 

Demidov se revoltă că atâţia alţi vizitatori 

întâmpinaţi cu caldă ospitalitate, s-au grăbit să 

transmită Occidentului mai ales tarele şi lipsurile 

observate, lăsate de stăpânirea trecută asupra 

societăţii actuale. Şi laudă renaşterea morală de sub 

regimurile care au lăsat răni adânci, convins că nici 

o societate europeană n-a fost mai activă spre a-şi 

crea un drum nou, înfrângând vechile piedici. Şi 

găseşte injust că unii au plătit ospitalitatea de care s-

au bucurat, cu sarcasm spiritual. 

Adunarea Generală, aşa-numita Cameră a 

Reprezentanţilor (43 membri din care unii boieri 

bătrâni încă mai poartă caftan, barbă şi voluminoase 

turbane, iar militarii se prezintă în uniformă cu 

sabie) era aşezată pe dealul Mitropoliei pe care el o 

numeşte „metropolă‖ sau biserică metropolitană. 

Autorul – care asistă deci la dezbateri - spune 

că la ordinea zilei era modificarea Regulamentului 

Organic (constituţia). Dezbaterile erau publice. 

Ministrul Justiţiei a fost aproape singurul care a 

vorbit, nederanjat de alţi deputaţi. Dar ziarele 

(ziariştii) nu erau admise. 

Oraşul care se vede până la orizont de pe dealul 

mitropoliei este pitoresc, plin de grădini, cu 

acoperişuri multicolore şi numeroase turnuri de 

biserici, peste 60. 

Seara au petrecut-o invitaţi la rezidenţa de 

vară a domnitorului, în afara Bucureştiului, o casă 

mică, burgheză, dar cu o grădină mare la malul unui 

râu. În 1812 un incendiu a distrus palatul suveranilor 

valahi, care nu a mai fost refăcut, astfel că 

domnitorul locuieşte în oraş într-o casă mare şi 

frumoasă care e proprietatea sa. Faţă de anturajul 

ofiţerilor invitaţi, în uniforme strălucitoare, „prinţul‖ 

(domnitorul) făcea o figură modestă în fracul său 

negru.  După cină a urmat vizita la teatru, a cărui 

scenă era aşa cum am arătat la început alături de 

culisele în care au fost cazaţi. 

Dansurile valahe l-au încântat prin precizia 

riguroasă a mişcărilor întregului ansamblu de 

dansatori care au dansat „Hora Roumaniaska‖, în 

timp ce ţiganii muzicanţi animau cu ardoarea lor 

acest tablou poetic. 

Ziua următoare voiajorii s-au dus la balul 

boierului Filipescu, unde era venită toată 

protipendada bucureşteană. Descrierea balului e 

savuroasă şi motiv de mândrie pentru noi.  „Nu 

cunosc, spune autorul, niciun oraş în Europa unde să 

se poată reuni o societate atât de agreabilă şi unde 

cel mai bun gust se alătură unei atât de dulci 

veselii‖. Balul s-a prelungit până spre ziuă. „Aga‖ 

Filipescu, în costumul său larg de vechi boier, cu 

chipul încadrat de o lungă şi mătăsoasă barbă, era 

înconjurat de tinere şi frumoase dansatoare, ale căror 

voaluri şi panglici pe pletele lor se acordau atât de 

graţios cu dulcea fizionomie a majestuosului 

bătrân.‖  Ceea ce ne dă o imagine despre această ţară 

valahă care a adoptat mai întâi plăcerile şi liberele 

purtări ale Occidentului, se miră el. 

Demidov este un cap care judecă, reflectează şi 

concluzionează în cele din urmă, pentru a conchide 

voios: „la dracu înţelepciunea şi ziua de mâine, 

afacerile serioase. Să trăim astăzi şi să ne bucurăm 

că ne-am ridicat din aservirea străină şi mai înainte 

de a ne ocupa de trebile naţiunilor care vor să se 

guverneze singure, să respirăm puţin‖. 

Caftanele şi turbanele nu mai pot opri dorinţa 

de a dansa valsul şi mazurka în costume adecvate. 

Viaţa dusă de ei la Bucureşti a fost una de plăceri, 

vizite simandicoase şi întâlniri gastronomice. 
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VALAHIA 

 

Înainte de a părăsi capitala, călătorii au făcut 

un ultim tur de adio şi recunoaştere a acesteia, pe 

care o plasau acum printre cele mai interesante 

capitale. Au parcurs din nou străzile întortochiate, 

pragul bisericilor cu coloane împletite, frize şi 

medalioane cu sfinţi măiestrit colorate, vechile şi 

noile cartiere, cafenelele cu fumători şi ziare din 

toată lumea care satisfăceau curiozitatea publicului 

avid de noutăţi din lumea politică şi apoi, după ce şi-

au luat rămas bun de la domnitor şi persoanele care 

i-au primit cu atâta reverenţă, au părăsit Bucureştiul 

la 17 iulie. 

Demidov este un om bine informat şi care nu a 

pregetat să întocmească o statistică completă a 

populaţiei pe clase şi familii, a ocupaţiilor, a 

clădirilor, a consumului de alimente al poporului, 

care, spre deosebire de protipenda care i-a primit pe 

ei, se hrănea de regulă cu mămăligă şi ţuică de 

prune, făcând rareori uzaj de carne şi peşte sărat. 

Este limpede că Demidov şi însoţitorii săi făceau 

parte dintr-o categorie de privilegiaţi, care au obţinut 

peste tot protecţia autorităţilor şi a conducătorilor 

locali şi statali. Că aveau deasemenea resurse 

financiare suficiente, deoarece la ieşirea din capitală 

au cumpărat încă două trăsuri acoperite, uşoare şi 

solide. 40 de cai erau pregătiţi pe traseul lor şi 

domnitorul trimisese ştafete pentru asigurarea 

serviciului. Dar urmărind desfăşurarea voiajului, 

toate acestea apar nu ca un lux, ci ca o necesitate, 

căci drumurile erau repede desfundate de ploi.  

Câmpia a devenit mlaştină, iar dorobanţii care-i 

însoţeau puneau umărul să scoată trăsura din gropi şi 

noroaie. La trecerea unui pârâu 20 de cai au fost 

necesari ca să o ridice pe mal, deşi voiajorii fuseseră 

scoşi din ea pe cai ca s-o uşureze. Printre fulgere, 

trăsnete şi averse, printre şatrele de ţigani, au ajuns 

în fine, după o noapte dormită în trăsuri, la malurile 

râului Buzău transformat în torente, şi la oraşul 

Buzeo (desigur Buzău), iar apoi la Rimnik 

(Râmnicul-Sărat). 

E curios faptul că autorul numeşte la vremea 

lui Rimnikul „un oraş considerabil‖ cu un palat zidit 

din cărămidă „pe gustul turcesc‖, unde Suvorov 

(general rus) l-a bătut pe Mustafa-Paşa şi a primit 

titlul de conte de Rimnik. Dar pe de altă parte este 

de înţeles că cei care au parte de partea bună a 

lucrurilor, privesc cu îngăduinţă realitatea, care nu le 

arată partea rea.  Căci Demidov şi ai săi au fost 

găzduiţi la Râmnic de boierul Nicolaescu în locuinţa 

sa vastă şi somptuoasă. De aceea pleacă de aici cu o 

amintire bună. 

În ziua următoare, de data asta sub un soare 

binefăcător, au înhămat caii pentru a trece frontiera 

moldavă şi au ajuns la Focşani, unde însuşi 

preşedintele districtului i-a primit cu toate 

prevenirile. Cum treci podul peste pârâul Milcov, 

care desparte cele două provincii, ai ajuns în acest 

oraş destul de înstărit „mai ales în evrei‖, 

comercianţi. Are un Hotel de France ţinut de un 

francez şi un misionar francez de rit catolic. 

Pe aproape zece pagini Demidov face un 

rezumat în general bine informat al istoriei 

poporului român. Astfel el menţionează că Valahia, 

Moldova şi Transilvania formau odată regatul 

„teribililor‖ Daci, de care vorbeşte des în odele lui, 

Horaţiu. (Dar că descindeau din Sciţi şi Sarmaţi (?!). 

Mult timp invincibili, conduşi de Decebal au speriat 

Roma şi Domiţian a încheiat cu ei o pace ruşinoasă. 

Pentru a spăla această înfrângere umilitoare, Traian 

şi-a adus de două ori legiunile victorioase peste 

Dunăre, clădind vestitul pod ale cărui vestigii 

dăinuie încă. Şi aşa mai departe până la venirea lui 

Kiselev, despre ale cărui merite, multe reale, nu 

pregetă să istorisească. Cu minuţiozitate el enumeră 

apoi funcţiile şi demnităţile din Valahia, pornind de 

la gospodar (domnitor) şi trecând prin următoarele: 

ban, vornic, logofăt, mare spătar, vestiar (marele 

trezorier), etc. 

Valahia, spune el, număra în 1837 22 oraşe, 

15 târguri şi 3560 sate, cu o populaţie de 339322 

case. Dă detalii asupra împărţirii teritoriului, a 

distribuirii justiţiei, exista o curte de apel, o curte 

supremă, dar nu juraţi. Orice funcţionar public sau 

nobil putea fi urmărit în justiţie şi procesele erau 

numeroase. Cauza este adesea împărţirea terenurilor. 

Lucru bizar, spune el, într-o ţară cu atâtea câmpuri 

necultivate şi pustii, care oferă un atât de larg spaţiu 

de muncă. Avocaţii nu sunt constituiţi într-o 

corporaţie sau ordin. Acuzatul care nu are avocat e 

apărat de un avocat numit de tribunal din oficiu. 

Pedeapsa cu moartea pentru omucidere există, dar 

nu se aplică, ci e comutată de şeful statului în 

condamnare pe viaţă la muncă în saline. Domnitorul 

are drept de graţiere a unei părţi din pedeapsă a 

condamnatului care a manifestat o ameliorare 

morală în conduita sa. Crimele comise cu 

premeditare sunt foarte rare. Ele sunt de regulă 

urmarea beţiei, deoarece vinul este abundent în 

Valahia şi foarte ieftin şi nesupus nici unui fel de 

taxe. Majoratul e fixat la 25 de ani, dar poate fi 

redus la 21 sau 18 ani din multiple cauze. Însă 

minorul emancipat nu poate înstrăina imobile, nici 

face împrumuturi. El are doar dreptul de a folosi 

veniturile. 

Demidov crede că religia, care este greco-
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schismatică, nu are mare însemnătate asupra 

valahilor. Dar ei respectă practicile exterioare, 

postul, mersul la biserică, arătând un mare zel pentru 

cultul vizibil. Au 3753 de biserici şi 202 mânăstiri 

care ajută sărăcimea. Nu vezi cerşetori pe drum, 

practică rezervată ţiganilor. Valahii sunt 

superstiţioşi, cred chiar în vrăjitoare şi blesteme, dar 

acestea nu-i tulbură, ci sunt considerate mai mult ca 

o legendă tradiţională. 

Învăţământul public îl preocupă. Colegiul Sf. 

Sava cu sucursalele lui avea 953 de elevi, la 

Bucureşti. Există şi şcoli particulare. Total 1745 

elevi. La Craiova colegiul de stat şi şcolile 

particulare aveau 1724 elevi. Popii erau obligaţi, 

contra unei sume modice, să înveţe pe copiii 

ţăranilor să citească şi să scrie. Dar câţi o făceau? Se 

vede clar că informaţiile lui sunt din ceva scripte, nu 

de pe teren. De altfel Demidov era un călător de 

trăsură, el a mers pe jos doar în sălile de bal. 

Se ocupă şi de impozite. Monedele care 

aveau curs erau rubla, ducatul de aur, zvanzigul 

austriac, piastrul, asprul şi paraua turcească. 

Pe vremea lui râurile Valahiei erau încă bogate în 

aur, de la Olteţ la Ialomiţa la doi paşi de Firgovist 

(Târgovişte). Vorbeşte şi de alte exploatări de 

aramă, pirită, mercur nativ, grenate încastrate în 

şisturi de mică, ape minerale. 

Autorul împarte în trei, castele care compun 

populaţia: boierii, cultivatorii şi ţiganii.  Şi vorbind 

de boieri, le laudă bunele maniere, vorbirea 

graţioasă şi talentele femeilor familiei lor, uşurinţa şi 

exactitatea cu care vorbesc limbile Europei Centrale, 

gustul, tactul şi chiar frivolitatea conversaţiei, totul 

reunindu-se pentru a dovedi că această societate este 

egala societăţilor cele mai distinse pe care le poţi 

găsi în Europa. Dar nu uită să menţioneze că în 

spatele uşilor salonului se află o grămadă de oameni 

murdari şi respingători, valeţi puturoşi, ţigani care 

umplu vestibulurile şi dorm pe treptele scărilor şi 

care îţi amintesc că eşti în Valahia, că această 

civilizaţie – ca şi metalele lor preţioase – n-au 

lepădat crusta de noroi care le înconjoară şi care-i 

iau toată strălucirea şi eşti şocat de aspectul trist şi 

nenorocit care transcede prin acest lux, calcat pe 

filosofia lui Diogene. 

Dar iată ce scrie autoarea Françoise 

Chardernagor în cartea ei L‟Allé du Roi (p. 265-266) 

despre Curtea Regelui Soare: „Serbările briante care 

se succedau fără sfârşit pentru a amuza curtezanii, 

balurile, operele, focurile de artificii, comediile nu 

puteau să mascheze că, odată luminile stinse, 

locurile deveneau dezgustătoare: pentru a ajunge în 

curtea mare trebuia de defilezi printre resturile de la 

masa regală pe care servitorii le vindeau în profitul 

lor. Ca să ajungi la magnificele apartamente regale, 

trebuia să străbaţi mulţimea curtezanilor lipsiţi de 

resurse şi a populaţiei sărace ce se înghesuiau în 

jurul acestor resturi, să înfrunţi mirosurile grele de 

toate felurile, şi să calci peste oase de pui şi de alte 

orătănii şi coji de pâine. Şi după asta mai trebuia să 

urci câteva scări întunecoase care puţeau de 

excrementele câinilor şi gentilomilor care se uşurau 

acolo, să traversezi coridoare pline de gunoaie şi 

anticamere unde domnea „parfumul‖ greu al 

closetelor. Regele şi fratele lui (Monsieur) fiind 

obişnuiţi din copilărie să vadă case murdare, priveau 

această situaţie ca firească şi dacă suveranul se 

acomoda, trebuia ca şi ceilalţi să se acomodeze. Iar 

dacă aveai şansa să scapi hoţilor de buzunare şi de 

haine care se desfăşurau în libertate prin saloane, 

fără să laşi în această aventură nici perlele colierului, 

nici decoraţiile de pasmanterie şi dantele, puteai 

spera să te retragi în fine într-un apartament care era 

de regulă o singură cameră fără aer, fără vedere şi 

fără foc.‘‘ E drept că suntem în 1675, deci cu 150 de 

ani mai înainte, dar în Franţa, la curtea lui Louis 

XIV, care făcea faima Europei şi unde suveranii din 

toate ţările veneau să se inspire şi să încerce a-l 

imita. 

Sunt impresionată de luciditatea contelui, 

care vede realităţile sociale dincolo de primirile 

fastuoase care i se fac. El se arată solidar faţă de 

ţăranul valah supus atâtor nenorociri de-a lungul 

secolelor. Dar această solidaritate este mai mult 

virtuală, artistică, căci el îi doreşte să se bucure ca-n 

opera lui Virgiliu de binefacerile pe care cerul le-a 

răspândit pe acest frumos pământ românesc. 

(Citeşte, vede, dar trece pe deasupra cu uşuratică 

indiferenţă).  Este şi inconsecvent, până acum 

spunând că drumurile, câmpiile, erau doar nişte 

pustiuri, mlaştini, locuri periculoase, ca acum să 

declame liric acest frumos pământ românesc. 

Când vorbeşte de ţigani este necruţător: 

hoarde rătăcitoare, respinşi de prin toate ţările 

Europei şi totuşi toleraţi; hoţi obraznici şi puturoşi 

sau cerşetori orgolioşi, îmbrăcaţi în zdrenţe, care sub 

murdăria şi nesimţirea viciului arată totuşi nobile şi 

dulci fizionomii de tip caucazian. El spune că e o 

mare diferenţă între ţiganii din Valahia – care se 

pare că au ajuns în Europa goniţi din agreabilul 

climat al Indiei – şi ţiganii din Spania la care este 

vizibil amestecul de sânge maur. În final, ne căina 

el, în afară de plaga ţiganilor, bieţii valahi sunt 

deseori năpădiţi de lăcuste care distrug în câteva ore 

cele mai mănoase recolte. 

 

(Va continua) 
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FEMEIA CU BARBĂ 
 

s p i r a l e  i n c e r t i t u d i n a l e :  ...mă scufund  / raţional  / în adevăruri sacre / cu fantezia asfixiată / 

condensat în imagini / spre disperarea vitezei / cu care mă rătăceam / nebun / disipat / prin busole / frivole / 

ce-și trădau precizia / incizia / derutate  magnetic / spre tendințele / ascunse impulsiv / în evolutivul / 

programat / negativ ///  și / sap / ca să scap / din fluiditate  /// nu mai cred / în nimic / despre mine / gol // 

aranjez / procesez informații / lipsite de sens /// înot  / involutiv / cât pot / să mai fiu viu / ud / în lumina / 

întunecării  / în întunericul / ca lumină / nedespărțit de ape /// pe unde trec / mă petrec / sau numai 

supraviețuiesc / umezeala mea îngenunchează / clachează / din ce în ce mai des / pervers  /// lumina este un 

pământ / al cărnii / smulse / de pe oasele mele... 

 

l i m b a  v i e  d i n  c a d a v r u :  ...victimizat / afazic / atins de roze / tuberoze / din nevroze / 

psihopatologizat generalizat / acut / și părăsit de concluziile / rațiunii mele demonstrative / îmi injectez / 

violet / violent  / vâscozități /  între / imaginativ și real / între / semn și senzație / între / independență și 

continuitate / între figuri de stil / pistil / și argumente / lipite de tegumente / de gameți /// controlat  / tarat  

(drog  (monolog (amețitor) întețit) sub țeasta) trepanată) limbajul mi se substituie / la ordin / umilit prin 

semnificantare  / în contratimp / în contrapunct / cu lașitatea de a-mi continua zilele / muribunde  / global / 

globular /// globul  ocular / moare / doare / tăiat de tranșee / clișee / prin cataracta răcită / mică  / mare / cât 

câmpul de luptă / suptă / abruptă / cât un abator / nimicitor / în care măcelarii / aliații mei / călăii / îmi 

recondiționează cadavrul  / ambulant / reconectat / virtual / ascuns sinucigaș / în fiece crimă / din globul meu 

/ ocular / și redat veșniciei / în care / veșnic / se reîntoarce identicul / să dezlege semnele / prin interogare / 

prin zbatere / prin zdrobirea globulelor  / a placentelor speculativ-conceptuale /// cadavrul / în care doar 

limba / mai rămâne încă vie / iată / singura-n stare / să mai respire / cât mă mai lupt cu uitarea / ființei mele / 

sacrificată / plină de realitate greu de învins / pe retina mea  (căutând calea)  aleea) azaleea  helisiană) 

heliologică) onto-teo-logică) după pronunțarea / falsului meu deces / oficial... 

 

f i e r b i n t e,  f l o r i l e  d e  g h e a ț ă : ...când aerul îngheață / pe geamul  / florilor de gheață / asimilate 

rațional / excitația mă-mpinge / călare / pe camila // și / exaltat / regenerat / fertilizant / trec prin urechea 

acului / călare / pe camila / reconvertit în ființă / dornică de spații / refugiante / recuperante / digerând 

iraționalitate / lărgind arcul / imediat / la trecerea / prin urechea acului / călare / călare / pe camila /// respir 

cer / păsările s-au preschimbat / în monștri marini / și cad în ape / multipoluate  /// decodific schizoidul  

(înfipt plăpând (în dinamul memoriei  (provocând înaintarea (nu rutina (nu moartea) cea trainică) dinamic 

sfredelind) toate iubirile mele) eterne) din  lacrima) miezului de noapte) înfipt ) în lacrima ) miezului de zi) 

cu cât detaliul se restrânge / strivit / între gene / cu atât se dilată / fractalitatea / cotidiană / dinspre rădăcina 

pubiană / spre virilitatea / ce reface totul / din țăndări / sub presiunea orgasmică  /// insule / insule / ale 

refugiului copulativ / insule /// și mă re-ntorc / pentru a reintra / prin urechea acului / cucului / călare pe 

camila / călare pe neantul / de care nimeni nu scapă / căutând apă / nepoluată / prin miracol / sau / numai o 

rememorare / pe puncte / iată / desigur / nesigur / ca florile de gheață / retrăiri / de la iubirea / maximă / pe 

cadranul refugiului  / veșnic / desigur / nesigur / ca prunc / bătrân / racordat / la ultima coordonare / 

ombilicală / călare pe camila / prin placente / camila călare pe mine /// peștii redevin păsări / de pradă / cu 

mine în gheare / printre florile de gheață / ale ferestrelor / vara / redevin cocoașa camilei / leagăn / pântec 

primitor // îmi suport  sfâșierea / absolut / normal / trecând / dincolo / dincoace / de distorsiunile derutante / 

călare / la înaintare / tot înainte / fiindcă înainte era mai bine / cu mult mai bine / prin toate urechile acului... 

 

Victor NICOLAE 
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s p a s m  a g e r m i n a t i v : ...cum fiece mișcare / doare / oare încerc să uit / gesticulația / aceea / cu care 

îmi umpleam / fals / de obicei / intervalul / dintre cauze / promisiuni / efuziuni / și efectele bombate / mai 

totdeauna / ratate // nu-i complicat  / ziua s-a terminat  / elanul a ars / consumat  / sterilizat  / printr-un oftat  

/// între demarare / din liberă inițiativă / a procesului / oricare / și finalizare / accidentală / banală / pe o coajă 

de banană // nu mi-am luat nici o garanție // ce prostie / ce lipsă de control / ce curaj factorial / anturaj 

experimental  / impertinent / fracțional / ficţional / fractal / actal / actual / producător de rău / de mai rău / de 

mai hău /// minimalizare a viziunii / manipulare / sofisticare / când realul / tactil / e condamnat / invadat / 

redimensionat / de puteri / halucinogene / letale-n cadență /// mituri şi ideologii / mobilizând energii / 

sinergii  / prestabilite/ erectate amăgitor / diluate în spasm / în iluzii / lirice / virilic / inversate... 

 

d r o n ă : ...orb,  orb,  morb / abuzat de urlet mut / de austeritate / de libertăți taxate / supraimpozitate / 

supravegheat de drone / sfredelit de acuitate / și sătul de trecerea  / prin privirile celorlalți / prin orbirea lor / 

fără să fi lăsat măcar o urmă / un semn ce scurmă / acolo / în vederea lor / din vederea mea / exact / dar / 

exact  / în momentul când / toți ne privim / fix / fără ca nimeni să se mai uite / la nimeni / cuprinși de albeață 

/ de amânare / suspendare / dresând umbre-n depărtări /// trăiri / exilate / în avatarul / desenelor animate  /// 

leucomic / eu / privind în mine / la mine / cel detașat  / de mine / cel ce ar putea fi la fel de real / ca și când 

văd ochiul meu / mare / departe / privindu-mă pe mine / deposedat de dreptul / de a mai avea drepturi / 

strivit în capcana eliberării / zisă / promisă / cursă a evadării / cu amenzi ascunse / trapă a salvării / prin 

chimioterapie / sau prin genocid farmaceutic / la vaccinarea obligatorie /// eu / din curiozitate / din regret / 

de frica / modificării genetice / să nu mi se stingă / cumva / filamentul dorinței (înainte de ivirea zorilor 

(însângerate (când casele cad (ascunzând cutremurul) sub dărâmături) sub stârv) restaurând noua ordine) 

tectonică) a oglindirii mele / în întregime / îndesat / strivit / nu numai dinspre / înspre  / mă apropii de ochiul 

/ cel din afara mea / cel ce mă privește holbat / leucomicizat / cum aduc un scaun / urc / mă prind de 

marginea retinei / a dronei / rup o nișă / cu unghiile deja rupte  / smulse / și intru la loc / orb / desăvârșit  /  în 

privirea / care e și a mea... 

 

c a n i b a l i s m : ...splendoare devoratoare / iubire și ideal / la piticul canibal / când / îmi iau inima-n dinți / 

când / îmi deschid arterele / când / a spune ceea ce gândesc / se numește eviscerare / când / știu prea multe / 

ca să mai pot transpira  / izolat  / resuscitat  ficțional /// sinuciderea are loc public / cordial / între călău și 

victimă / între / canibal și intelectual / în punctul de identificare a victimei / cu călăul / cu parlagiul  / după 

ce inocența mi-a fost judecată / condamnată / încarcerată / decapitată / de adevăratul făptaș / al crimei /// ca 

să obțin rezidențe / în spații / din ce în ce mai largi / smulse  / cum smulg caninii mei / bucăți de carne / 

însângerată / din propriul meu trup / pentru a-mi izola / victoriile / sub jocul de artificii / al descărcărilor 

electrice / bruște / la nivelul creierului meu / repetat  / electrocutat / în deplină pace / lină / sibilină / plină cu 

prizonieri de război / cadavre / sfâșiate / între iubire și ideal / sublim / canibal... 

 

r e v i t a l i z ă r i   a s o c i a t i v e : ...eșec / după eșec / după simpatiile  temnicerului / și / acum / pe 

deasupra  / renunțarea / la zborul printre fulgi (după ce m-au condamnat (pentru nevinovăția mea (de a cere 

judecarea (celor vinovați ( de hidoșenia adevărului (sub domnia răului invizibil) a binelui negativizat) din 

mizeria) globală) purulentă) /// mi s-au tăiat toate aripile / la ultima lecție / înfășurat / în sârmă ghimpată /// 

arhivat / vivisecționat  / tranșat  /// temporar / vei rămâne în durată / mi s-a mai zis // însă / târziu / prăpastia 

e adâncă / impostată speculativ / amenințată doar de epuizarea  /  capacităților mele (dresate  (prin tortura 

(sistemică) a supraviețuirii) de azi ) pe mâine) perfecționând izolările) consecință a imaginarului ancorat) 

blocat) și trebuie / acum / chiar trebuie / să depășesc evenimentul neurologic / rahidianizat /// ca o sâmânță / 

aruncată de vânt / în umbra cernoziomului  // ultima  dorință / prima / învingând plumbul / din 

encefalograma / viselor electrocutate / reanimate prin vibrații / fibrilații / viteză-n asociații... 

 

**ARTA  FACE  REALITATEA  MAI  CRUDĂ  ȘI  MAI  ADEVĂRATĂ 
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Laudatio: Constantin M. Popa – 71*... 

 

DESPRE „MIŞCAREA LITERARĂ PARADOXISTĂ“... 
 

Admirabilul critic/ istoric literar şi poet al refluxgeneraţiei (the generation of deep clearness), 

Constantin M. Popa (născut în Braşov, la 1 răpciune 1943, în familia Mariei şi a funcţionarului Mihai Popa, 

cu studii liceale în Craiova şi cu studii universitare în Cluj-Napoca, unde, în anul 1966, obţine Diploma de 

licenţă în filologie, cu un remarcabil debut, tot în 1966, în revista napocan-clujeană, Tribuna, dar cu debutul 

editorial în critică literară, mai târziu, peste un deceniu şi jumătate, în 1980, cu un doctorat în litere, din 

1997, în urma sustinerii strălucitoarei teze, Morfologia ceremonialului în opera lui Mihail Sadoveanu, cu 

„împliniri cărturăreşti-galaxiedrice― etc.), cunoscut îndeosebi prin Replay (Bucureşti, 1980), un veritabil 

„recurs― în care a ridicat «bunul simţ la rang de călăuză a investigaţiei critice» (Laurenţiu Ulici), ori prin 

Clasici şi contemporani (Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1987), îndrăzneaţă desfăşurare sistematică în 

perimetrul eseului, între arheologia ideilor literare şi noua geografie a literaturii contemporane, fără a mai 

aminti studiile, cercetările destinate liceenilor / studenţilor etc. (de exemplu: Istoria şi critica literară de la 

Titu Maiorescu la G. Călinescu, partea a IV-a a manualului de Limbă şi literatură română pentru clasa a XI-

a; Cui i-e frică de comentariul literar − Editura Aius, Craiova, 1991; Eminescu − studiu micromonografic în 

colaborare, la Editura Macedonski, din Craiova, anul 1992; Blaga − Ed. Macedonski, tot în 1992: etc.), ne-a 

surprins recent, de dincolo de Atlantic, şi cu o altă întemeiată (şi „de întemeiere―) lucrare, Mişcarea literară 

paradoxistă / The Paradoxist Literary Movement (Phoenix / Chicago, Xiquan Publishing House, 1992).  
În prima parte a volumului Mişcarea literară paradoxistă / The Paradoxist Literary Movement, 

Constantin M. Popa lămureşte câteva probleme esenţiale privitoare la paradoxism, «în peisajul atât de 

complex al postmodernismului», relevând: «paradoxismul nu caută distrugerea literaturii» (s. n.), cum 

încercase avangardismul – şi cum a trâmbiţat / încercat prin 1983 / 1984, în spaţiul francofon al Marocului, 

cu „non-uismul său―, ori cum propovăduieşte, prin Americile acestor anotimpuri, Florentin Smarandache 

(debutantul de la Litera-Bucureşti, cu Formule pentru spirit, în 1981, sub pseudonimul Ovidiu Florentin) –, 

adică   paradoxismul «este interesat de găsirea unei noi practici scripturale, eficiente şi tensionate, 

conservând energia rezultată din ciocnirea între câmpuri semantice opuse».  

 

 
 

Constantin M. Popa – o fotografie din orizontul anului 1992. 

Ion PACHIA TATOMIRESCU 
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Autorul atrage totodată atenţia asupra unei realităţi indiscutabile din literatura valahă a celei de-a 

doua jumătăţi a secolului al XX-lea în care, antiproletcultist, s-a ivit generaţia modernist-resurecţională şi a 

paradoxismului (1960 / 1965 – 2000 / 2005), sau generaţia Labiş – Stănescu – Sorescu, care a impus noua 

estetică: «paradoxismul a existat înaintea statuării mişcării paradoxiste» (s. n.), mişcare ce pare să aibă între 

lideri, din 1983 încoace, dar în spaţiul francofon, şi pe autorul volumului Le sens du non-sens, Florentin 

Smarandache, originar din Oltenia şi stabilit din 1989 în S. U. A. (unde, prin Circles of Light − Erhus 

University Press, 1992 − propagă Mathematics Literature etc.). 

Capitolul al doilea, Tradiţia paradoxismului, evidenţiază că «esenţa paradoxismului ca atitudine non 

îşi află precursori atât în literatura avangardei, cât şi în cea experimentalistă». 

Secţiunea a treia este dedicată „mecanismelor paradoxului― spre a se opri, în ultimul capitol, Un 

franctiror paradoxist,  asupra „paradoxismului― cultivat de Florentin Smarandache, poet despre care mai 

aflăm din Addenda: «am venit în America să reconstruiesc statuia Libertăţii / în versuri eliberate de tirania 

clasicismului şi de / dogmatism…». S-ar putea să fie vorba despre o „perestroikă― smarandachistă.  

Din păcate, Constantin M. Popa, ocupându-se prea mult de bizareriile − majoritatea fără legătură cu 

esenţa / lamura curentului − din volumele semnate de Florentin Smarandache (pseudonimu-i de debut: 

Ovidiu Florentin), a pierdut din vedere tezaurul paradoxismului din literatura română contemporană; căci 

paradoxismul se întemeiază în deceniul al şaptelea prin Nichita Stănescu (11 elegii, Necuvintele etc.), Marin 

Sorescu (Moartea ceasului, La Lilieci, Iona etc.), Leonid Dimov, Vintilă Ivănceanu, Emil Brumaru ş. a.  

Iar în ceea ce priveşte paradoxismul ontologic al Limbii / Poeziei, ori „manifestul― adevărat al 

paradoxismului, semnalăm Respirări (1982), de Nichita Stănescu, unde aflăm nu numai că «Limba Română 

este Patria mea», ci şi că «din punct de vedere estetic, Logosul nu este altceva decât locul unde materia se 

desparte de vid» (p. 144).  

 

 
 

Textul „densei― cronici publicat în Renaşterea bănăţeană, 9 iulie 1992, p. 8 (text reprodus în Anthology of 

the Paradoxist Literary Movement, antologie alcătuită, ori, mai exact spus, „mozaicat-regizată― de Florentin 

Smarandache, dar semnată de Jean-Michel Levenard, Ion Rotaru, Arnold Skemer, Los Angeles, Ophyr 

Univ. Press [ISBN 1–879585–34–0], 1993, p. 135). 

La marii poeţi paradoxişti, cum Nichita Stănescu, Materia decurge din Cuvânt, materia este vorbită 

(«vorbirăm stelele»), rostirea cuvintelor este născătoare de trup, Cuvântul devine Timp, sărbătoare a 

Genezei etc. 

(Cronica Despre „Mişcarea literară paradoxistă“..., de I. P.-T., a fost publicată – cu uşoară 

„contractare din necesităţi spaţial-tipografice―, nu cu vreo „dilatare firească de cuptor―,în ziarul Renaşterea 

bănăţeană – Timişoara, ISSN 1221-4051 –, nr. 717 / 9 iulie, 1992, p. 8.)  

____________ 

* Pregătind (şi astăzi, marţi, 12 măsălar 2014) capitolul despre criticul / poetul Constantin M. 

Popa..., din lucrarea-mi de vară, Pagini de istorie literară valahă de mâine, observând că şi autorul din 

obiectivul nostru-i cu operă de lauripotens şi constatând (cu surprindere, dinspre „tinerii scriitori-profesori― 
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de demult ai burgului Filiaşi de Alutuania > Oltenia) că, într-adevăr, C. M. P. mai are câteva zile până ce îşi 

încheie cel de-al 71-lea ocol al Soarelui, consider / propun ca, prin grija Uniunii Scriitorilor din Dacia şi a 

revistelor valoroase ale Acesteia (îndeosebi, din părţile-i nord-dunăreano-pontice, numite România şi 

Moldova), toţi scriitorii / cărturarii galaxiedrici ai Valahimii, aflaţi între cel de-al 70-lea cerc de vârstă şi cel 

de-al 111-lea cerc din Valea Anilor (deci şi C. M. P.), să beneficieze, să se bucure de o laudatio, nu numai 

din cinci în cinci ani, ci din an în an.  

Aşadar, întâi şi-ntâi, îngăduit să-mi fie a-i ura domnului prof. univ. dr. Constantin M. Popa : LA 

MULŢI ANI, SĂNĂTATE ŞI FERICIT-AUROASĂ TOAMNĂ-N ROD MINUNOASĂ... !  

Şi, ca într-o mai tânără toamnă, a mi se permite solemn să-i re-stihuiesc şi urarea-mi de coleg întru 

aleasă liră (am în vedere poemele-i / micropoemele-i din ultimul deceniu, publicate cu parcimonie, în 

revistele : Destine literare, din Montreal-Canada, Scrisul românesc, din Craiova-Dacia etc.) : 

De-aş mai avea eu ani vreo 71, 

Aş traversa Atlanticul – cu lira-mi şi cu tunul – 

Şi nimfe-aş cuceri şi le-aş perpetua – peste elani, 

Peste  caribii-nzăpeziţi, peste războinicii titani, 

Peste păduri de-arţar,  în cer clorofilos de soare, 

Dând nouă vieţi la ciocârlii, să zboare, 

Dintre centaurii cărând cosoni şi-alţi bani, 

Ca să ne-aducă toţi fotonii blânzi pe zare,  

Cu nemurirea dacică-n caligrafii solare, 

De-‟Ntâi Septembre, spre-a-nălţa urare 

Lui CONSTANTIN M. POPA: LA MULŢI ANI …! 

 

Dac-Pandur, tot de la Piramida Extraplată... 
 

 
 Suparna Ghosh – Golden Shoes (http://suparnaghosh.com/paintings/) 
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Albastru de ziuă 

 

 

I 

 

E toamnă - 

Dumnezeu scutură pomii, 

cad mere în grădină, iar sufletul  

se pierde-n depărtări, cu Îngerul  

de mână... cad mere  

în grădină!... 

 

II 

 

Totul vine şi  

trece perfect, iar între  

sosiri şi plecări creşte-ndoiala –  

spunea Îngerul, în timp ce  

cuprindea Crucea  

cu braţele!... 

 

III 

 

Desprinderea  

tălpii de pământ,  

afundarea în ierburi, în  

apele limpezi, contopirea  

cu aerul, într-o inspiraţie  

profundă, 

 

ar putea să  

te doară, să te facă să  

intri în vis, ori să treci în  

lumina dintâi, aburindă  

în somnul de  

dincolo!... 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

Peste iarnă, 

roua chipului se prelinge  

încet, în timp ce tu îţi descoperi  

firea în apa râului care curge  

la picioarele tale, aidoma  

visului 

 

în care pluteai  

peste lumi şi aflai că eşti  

Crucea, tot mai albă, tot mai  

înaltă, închipuindu-ţi  

viaţa cu braţele  

deschise!... 

 

V 

 

Credeam că  

ştiai totul - îmi şopteşte  

Îngerul...da, îi răspund eu - în  

timp ce se face primăvară şi arinii  

înfloresc din nou, legănaţi  

în inima râului!... 

 

VI 

 

Spre seară, 

porumbeii uguie pe  

acoperişurile vechi, apoi  

intră în podurile înalte,  

unde îşi tăinuiesc  

puii. 

 

Mâine, 

voi purta în palme  

firimiturile acestei zile 

 şi-i voi ademeni să  

se înfrupte din  

lumina ei!... 

 

Iuliana PALODA – POPESCU  
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VII 

 

Credeam că  

ştiai totul - îmi şopteşte  

Îngerul, în timp ce Pasărea  

vine  şi mă soarbe-nsetată,  

în albastrul de  

ziuă!... 

 

 

Cred 

 

 

Cred, Doamne, 

ajută aşteptării mele!... 

Oglinda mă arată cu ochii stinşi  

peste noapte, numai zorile îmi aduc  

pasărea cu zbor prelung, oprindu-se 

pe zidul în care degetele mele  

caută rana Ta!... 

 

Doamne,  

în zadar ştim durerea,  

nimic nu putem schimba,  

chiar dacă am urla, sfâşiindu-ne  

hainele şi trăgând cu mâinile  

amândouă de baierele  

inimii!... 

 

Chiar dacă  

am întoarce timpul şi am  

sângera, acolo, unde este încă  

proaspăt locul prin care au voit să-Ţi  

smulgă inima, locul de care ne-am  

atins şi-am început să credem  

veşnicia Ta!...  

 

Azi, inima-şi întinde  

ramurile peste Crucea pe care  

singur stai cu braţele deschise şi  

suspini, plecându-Ţi fruntea peste  

lanurile vii şi luminându-le  

cu lacrima de  

foc!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnul Îngerului 

 

 

Când va fi,  

nu vreau să ştiu dinainte,  

ci doar să lunec precum frunza  

de aur pe apele râului străjuit  

de arini – spune  

bărbatul!... 

 

Când va fi,  

vreau să mă înfăşaţi 

în vălul de fum al câmpiei, 

dar să nu îmi acoperiţi mâinile, 

pentru că va veni vremea când  

Îngerul va suna din trâmbiţa de  

argint şi mă voi închina - 

spune femeia!... 

 

Amin! 

Iar când veţi adormi, eu  

voi veni la puntea dintre lumi  

purtând în slavă semnu-acesta -  

şopteşte Îngerul şi-apoi dispare 

în cireşul înflorit, lăsând în  

urmă o mireasmă vie şi-o  

adiere de petale  

albe!... 

 

Totul  

s-a petrecut prea  

repede, încât nici nu am  

văzut semnul Îngerului – strigă  

bărbatul întristat, în timp ce  

vântul înfioară apa şi  

arinii tineri!... 

 

Nici eu  

n-am înţeles nimic -  

suspină-n zori femeia, în timp  

ce-şi scutură petalele din părul  

nins şi vede vălul fumuriu cum  

se scurtează-ncet, de la  

un capăt!... 
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Luntraşul 

 

 

Mamă, 

Cumpăna Cerului  

leagănă visul în lumina Lunii,  

iar eu trec peste noapte - adiere  

târzie în lacrima râului şi mă doare  

plecarea Îngerului către  

ţărmul de aur!... 

 

Uite, 

urmele mele sunt  

albe şi nu se afundă-n nisip,  

cum făceau cândva, ci doar îl  

ating  şi se-nalţă, când vine  

valul înspumat!... 

 

Vara aceasta  

nu va fi cum ştiam,  

păsările mării ne vor chema în  

larg, unde ne aşteaptă luntraşul,  

vâslind încet şi privindu-ne în  

răstimpuri, din barca roasă de  

timp şi de ape, încărcată 

cu nuferi albi!... 

 

Iar noi  

nu va trebui decât să  

zâmbim, mamă, pe când el îşi  

va aminti cum treceam cândva  

puntea de lemn, ţinându-ne de  

mână, peste apa Streiului  

învolburat!... 

 

Atunci,  

sufletele noastre  

îi vor atinge braţele care  

vor vâsli şi ne vor purta în  

amonte, pe râul de lumină, unde  

sorbul adânc din pieptul său  

ne va recunoaşte şi ne va  

mântui într-un suspin  

ancestral!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vânător 

 

 

Cândva, vânătorul  

de viaţă-ntindea capcane  

meşteşugite – laţuri ascunse,  

gropi învelite...alteori, braţele lui  

se-ncordau pe strigătul arcului  

slobozind săgeţi otrăvite, sau  

mânuiau halebarde, pumnale,  

ori săbii abil ascuţite!... 

 

Târziu, a-nvăţat  

să mânuiască armele de foc  

şi multe altele nenumite, pe  

care le-a purtat urmărindu-şi  

prăzile infinite!... 

 

Acum, gândul  

îi tremură între Cer şi  

Pământ, mâinile-i sunt liane  

înflăcărate, nările se-nfioară  

când îşi amintesc mirosul  

prăzii îndepărtate, iar  

auzul presimte  

 

Ecoul morţii ce  

străbate câmpul şi zările,  

mările, apoi se stinge în peştera  

uitării, unde cândva, însingurat  

şi urmărit de himera iubirii 

vânătorul scria cu sânge  

pe peretele de  

cretă !... 
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Copilul  

 

 

Doamne, 

copilul meu nu putea  

să se nască, spune femeia singură,  

în timp ce îşi ridică fruntea privind  

în largul infinit, iar valul uriaş loveşte  

puntea şi albatroşii ţipă straniu, atraşi  

de gustul mării de argint!... 

 

Uite, fără-ndoială  

oamenii sunt aspri şi ucid -  

iar eu n-aş fi putut decât să-l legăn  

şi să îl alint, în timp ce lui i-ar fi fost  

foame şi-ar fi supt din mine viaţa şi l-ar  

fi durut, atunci când umbra morţii i-ar fi  

dat târcoale, şoptindu-i la ureche  

cântecul acela pe care nu 

vreau să-l aud!... 

 

 

 

 

Boema „33 

 

 

I 

 

La Boema „33 

se fumează mult, ard mâinile  

până în adâncul inimii, unde lebăda  

albă trece pe fluviul de fum, iar înainte  

de-a cânta, îşi va aminti de această seară  

în care ne-am privit şi ne-am rostit  

Numele, pentru ca nu cumva, în  

marea trecere, să Îl uităm  

pe-Acela care ni  

le-a dat!... 

 

II 

 

Însetat,  

duci la gură paharul, iar  

licoarea lunecă răcoroasă, ca un  

râu de lumină legănând amintirile ce  

te dor!...Ai vrea să deschizi ferestrele,  

să respiri aerul proaspăt al unui câmp  

îndepărtat, dar pereţii sunt orbi, treci  

prin ei doar visând cum te înalţi  

ca un abur prin acoperişul  

fierbinte!... 

 

 

III 

 

Dumnezeu  

se arată când nici nu  

gândeşti!...Trebuie doar să îţi  

spui Numele, să te prefaci că nu ştii  

cum se prelinge lacrima pe obrazul  

Său, atunci când pe tine te dor  

braţele pentru că îţi cresc  

aripi!... 

 

IV 

 

Uite, 

cum îţi mângâie 

tălpile iarba şi te învăluie 

până la glezne, până la 

sânge, până la ochiul 

ce plânge!... 

 

V 

 

Uite,  

cum sufletul  

nepieritor decupează  

ferestre în pereţii care încep  

să vadă prin culorile pictorului  

cu ochii mari, cât inima lui, oferită  

cu mâinile amândouă, pe o pânză  

de aer, aievea plutind peste  

oraşul incendiar!... 

 

VI 

 

Uite, 

mâine este deja  

azi, iar noi vom fi trecut  

demult, spune Poetul, în  

timp ce Îngerul îi culege  

lacrima în Potirul  

de aur!... 
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Ca o petală albă 

 

 

Acum, 

orizontul este departe, 

numai dacă întinzi  braţele vei  

atinge mătasea Cerului şi-ţi vei afla  

numele – spune Îngerul... iar pasărea  

apelor te va trece dincolo şi te vei trezi  

din somnul adânc, în care ai căzut pradă  

vânătorilor, singur, pe câmpiile albe, cu  

braţele deschise, purtând sub pleoape  

amintirea mărului din care ai muşcat  

cândva lumina dulce, azurie,  

sperând ca 

 

Fructul  

rumen să te poarte-n  

veşnicie!... Biruinţa e a celor  

ce-aşteaptă – spune Îngerul şi-ţi  

pune-n palme tipsia de argint pe care  

stă o carte ferecată, apoi, priveşte Cerul,  

amintindu-ţi că-n puterea nopţii piere  

întristarea şi intrând în vis cu sufletul  

curat, vei fi mereu mai tânăr  

şi mai singur, plutind pe  

ţărmurile vii, ca o  

petală albă!... 

 

 

 

Trepte de aur 

 

 

Dimineaţă  

brumată - Îngerul ne aduce  

veşti şi ne pune pe masă pâinea  

zilei, să ne hrănim din ea, împreună  

cu păsările ce visează lanuri vii, prin  

care trece Iisus, privind în răstimpuri  

drumul de pulbere şi înălţându-se-apoi,  

să scrie cu degetele de lumină  

pe mătasea Cerului –  

 

Suntem vii! 

 

Dumnezeu  

a lăsat păsările, să ne-amintim  

de aripile pe care le purtam cândva  

pe umerii smeriţi, mai aproape de Cer  

şi de inima Sa, din care ne-am desprins...  

astăzi, gândul e-o flacără albă în  

care ne rotim şi vom arde,  

spre a fi doar privire  

înaltă!... 
 

 

 
Suparna Ghosh – Chair City (http://suparnaghosh.com/paintings/) 

 

 

http://suparnaghosh.com/paintings/
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MARIANA PÂNDARU – Cuvintele suntem noi 

 
Muguraș Maria Petrescu   

                                    

                                   Motto: 

                                       ,,imagini înghesuite 

                                         în globul ochiului 

                                         vechi și nou, vechi și nou 

                                         de parcă s-ar fi deschis 

                                         o carte trăită 

                                         și încă nescrisă‘‘ 

                                                        Cu inima de antilopă 

 

Controversatul an 2012 avea să-i aducă Marianei Pândaru bucuria apariției a două volume de versuri, 

dintre care unul a trecut dincolo de ocean, ajungând până la New York (Aproape liniște / Almost Silence, 

Editura DaniMar, Deva, 2012, 146 pp.), iar cel de al doilea, apărut puțin înainte de sfârșitul aceluiași an 

(Leoaica albastră, Editura Tipo Moldova, Iași, 2012, 214 pp.).  Excepționala poetă ,,de forță foarte matură, 

a cărei expresie este fragilă și viguroasă în același timp‘‘ (Cezar Ivănescu, Luceafărul , nr. 1143/1984) ne 

propune, de această dată, în anul în care tocmai a împlinit o vârstă rotundă, o antologie de poezii din câteva 

din volumele publicate anterior; un univers, o lume de măști, vis-à-vis de un adevăr gol-goluț, o lume a 

suveranului Cuvânt, care pare a fi închis în visare, într-o tăcere luată și reluată prin exercițiul poemului 

constrâns de o aceeași tăcere plină de sensibilitate și mister, de o tăcere a unei singurătăți aproape ritualice.  

         Leoaica albastră este o carte construită într-o manieră clară prin care poeta își pune, în mod firesc 

întrebări, încercând să-și găsească un răspuns la ele. Se pornește de la întrebarea clasică și permanentă, ce 

este poezia (?), la care răspunsul vine simplu: o himeră după care aleargă toți poeții. Despre cum scrie? Pe 

albul zăpezii, cu dragoste despre viață sau ,,cu tristețe și deznădejde/ … /cu păcat și ardere‘‘ (Scriu pe albul 

zăpezii, p. 37). Era firesc deci ca, plecând de la acest punct, Mariana Pândaru să se auto-definească drept o 

poetă a acestui univers (labirint). ,,Sunt în așteptarea cuvântului/ ca un acoperiș peste/ tăceri și neliniști‘‘ 

(Pescăruși cu blânde priviri, p. 10). Și în acest univers ea pare că se reproiectează în oglinzi paralele, 

imaginea de sine multiplicându-se la nesfârșit de la fiinta singulară, ce abia apare într-un mugur, până la 

sapiențiala bufniță, care privește cu ambii ochi în aceeași direcție, atentă în permanență, prevăzătore și cu 

ochi acoperiți protectiv de pleoapa nictitantă: ,,Mi s-a prins un nor de ceață/ pe ochiul cel stâng/ și nu pot 

frumoase păsări/ să vă mai ajung/ … / Mi s-a pus un nor de ceață/ pe ochiul cel drept/ și nu pot frumoase 

păsări/ să vă mai aștept‘‘ (Cântec IX, p. 66) și, nu în cele din urmă, până la ochiul compus al lăcustei, 

îngreunat de lumină, până la o libertate ce nu  se manifestă în sens negativ ,,spre cea mai frumoasă/ cădere‘‘ 

(Cuvânt de aramă, p. 11), ci devine o libertate de alegere a unei existențe, a unei vieți în care, paradoxal 

poeta nu se simte singură și nici apăsată de imensitatea singurătății unui univers (real, liric?) ci, din contră, 

în el  își dobândește o libertate fără margini. Și peste tot acest univers, singurătatea vine ca o stare peste care 

,,ochiul/ mai ales ochiul/ stă nemișcat‘‘ (Cel mai tăcut, p. 30). Decorul acesta, desigur, amintește de marile 

întrebări ale lumii, proiectate în umbre cu gust amar, doar că poetei nu-i este frică de speculațiile sfârșitului 

Mariana Pândaru 
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de mileniu, din contră nădejdea ei este îndreptată către divin, experiența ei de viață conferindu-i seninătatea 

și liniștea unei posibile mari treceri. Poeta nu cade în capcana 

sfârșitului lumii, atât de vehiculat în ultimii ani. Ea consideră că 

viața este un dat al cuvântului  întors ,,mereu în furtună‘‘, iar 

moartea (opusul ce asigură ,,un echilibru‘‘), paradoxal ne-a fost 

dată încă de când a fost omul creat pe Pământ. Asemenea unei 

sentințe implacabile, în existența ei perfidă, moartea ne însoțește 

peste tot ca un fel de aură ce ne învăluie trupul. Universul acesta 

nesfârșit, singur, este cel la care ,,orele albe‘‘ (Orele albe, p. 13) 

,,Încep nopțile/ cele fierbinți‘‘ (Trandafirul de gheață, p. 15), este 

universul acoperit de o zăpadă ce pare albastră, un pastel de 

singurătate înghețată în care doar ea stă singură într-o casă, într-un 

decor de amintiri, populat cu oameni-umbre. Acesta este ceasul la 

care cântecul de dragoste pare stingher, rămâne singur, neauzit de 

nimeni, rămâne doar o umbră de iluzie, în care soarele privește 

lumea prin ,,ochiul amurgului‘‘ (Amurg, p. 43), în care umbrele se 

aștern tot mai lungi peste case, lăsând ,,văpaia cuvântului/ să 

tulbure aerul‘‘ (Văpaia cuvântului, p.  45). În acest univers se 

instalează simplu și firesc, cu putere prometeică, poeta, revenind 

aproape din locul de unde a plecat, adică la descrierea unui spațiu 

ce devine numai al ei, a acelui loc de flacără în care se așteaptă desfășurarea ritualului poeziei exprimată 

prin starea de visare în cuvânt, prin crezul ei in cuvânt. ,,Cuvintele suntem noi‘‘ (Cuvintele suntem noi, p. 

96) își recunoaște Mariana Pândaru starea de existență. Un fel de ritual păgân, trăit într-un prezent apropiat, 

intens, la modul continuu, un moment al scrierii învăluit în tenebre, mister și tăcere, lăsat implacabil să cadă 

ca o pedeapsă a unui ceas mut. Timpul acțiunii pare a fi precizat, atunci când, de fapt, el este unul general, 

dominat veșnic de o piatră, un totem misterios și secret, ce a fost cândva un cuib strălucitor unde stăpână era 

doar salamandra. În această tăcere deplină a menhirelor și dolmenelor, ca cea a pietrelor de la Stonehenge, 

asistăm la ritualul de purificare, ce precedă punerea cuvântului în pagină.  

 

         Aceasta este Leoaica albastră, care o redefinește pe 

Mariana Pândaru ca pe o poetă ce-și comunică sensibilitatea prin 

tăcere și crezul în cuvânt prin retragere, o așteptare îndelungă, 

răbdătoare și supusă ,,până la limita albă a zilei‘‘ (Rămânând 

doar gândul, p. 57), o încoronare cu spini așternuți peste deșertul 

vieții, care nu este altceva decât un fel de piatră de moară legată 

de trup, ea  considerându-se a fi ,,doar pasărea/ Cu zborul 

înfrânt !‘‘ (Pasărea cu zborul înfrânt, p. 22). Leoaica albastră 

este un fel de altă rugăciune, de implorare și așteptare în tăcere și 

neliniște a dăruirii cuvântului, de dorință de evadare din sine și în 

sine,  exprimată în interiorul singurătății ,,Aș fi învățat de la 

capăt/ tăcerea și însingurarea// Aș fi scris poeme/ pe nisipul prea 

nestatornic‘‘ (Nu mă știam depărta, p. 26), este însăși viața ei 

,,răstălmăcită/ … / ca un superb salt mortal‘‘ (Îmi furau bucuria, 

p. 12), scrierea ei ,,cu tristețe și deznădejde/ … / cu păcat și 

ardere‘‘ (Scriu pe albul zăpezii, p. 37), este o frumoasă paralelă 

sau antiteză lirică desenată simplu și clar pe hârtie: ce este 

cuvântul și ce este gândul? O răsturnare a unei valori oarecum 

perfide, alunecoase și insidioase ,,gândul e de cele mai multe ori/ Lunecos ca un pește/ El amăgește/ Și-apoi 

cade-n adâncuri‘‘ (Cuvântul și gândul, p. 131), dar cuvântul este cel care rămâne să trăiască în lumină. 
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George FILIP – Dragă Maria… dragă 
 

 

În trecut, domnitorii trimeteau domnițelor 

sufletului lor câte o ,,carte‘‘, adică o scrisoare. Iată 

că acum George Filip îi trimite Mariei Sale o carte 

cu versuri de dragoste, poeme de dor din care atât el, 

cel care le-a scris, cât și Maria, cea căreia îi sunt 

adresate, dar și noi cititorii, care ne delectăm cu 

frumusețea lor, tânjind după o astfel de declarație de 

dragoste întinsă pe vreo 160 de pagini, ne putem 

adăpa la nesfârșit din ea, fără să ne plictisim 

vreodată. Ultima fotografie din acest volum de 

versuri, care-i înfățișează pe Maria și George Filip 

ținându-se de mână, ca doi adolescenți, este 

elocventă din acest punct de vedere. Există la ei o 

pace interioară, un ceva care spune din zâmbetul lor 

adresat și celor care-i privesc, că, în sfârșit s-au 

liniștit pentru că divinitatea ,,a poruncit‘‘ ca ei să se 

întâlnească și să se contopească în ,,sufletul 

pereche‘‘, pentru ca apoi îndemnul să fie ,,ia-mă de 

mână și hai să pornim amândoi mai departe prin 

univers!‘‘ dragă Maria, – versuri de dragoste –  

poeme de dor către Maria-Sa (Editura DESTINE, 

Montreal, Canada, 2014, 169 pp.) este cartea unui 

gând de dragoste și pioșenie încredințat Măriei Sale, 

Maria.  

 

Să scrii despre Maria este un lucru ce se 

poate întrupa într-o carte, dar să o aștepți pe Maria, 

să o anticipezi și să o trăiești, sau să trăiești cu ea și 

alături de ea, este un alt lucru care se concretizează 

în aceste versuri de dragoste. Cartea aceasta este 

relația firească, revelatorie care sună clar, luminos și 

curat. Prin ea și mărturisindu-și iubirea pentru 

Maria, și George Filip, la rândul lui, încearcă să se 

explice, să se auto-explice în primul rând față de el 

însuși, dându-și răspunsul la întrebarea ,,cine este 

el?‘‘ – ,,un poet din seu și sânge/ unde și destinul 

plânge‘‘ (Fecioara din polen – p. 102), apoi față de 

Maria sau în antiteză cu cine este ea ,,și fecioara mea 

să-mi fie/ lumânare-n veșnicie/ poleită în poeme/ și-

n cele mai sfinte steme.// fecioara dintre fecioare/ 

MARIA – raza de soare‘‘ (Fecioara din polen – p. 

103) și apoi față de cititorii lui. Astfel, întrebările 

încep să curgă încă de la prima pagină a cărții: 

justificarea scrisului lui ,,Scriu mereu și mult fiindcă 

acesta este blestemul meu Divin. Nu am unde să mă 

ascund, decât printre cuvinte. Muntele sisific pe 

care-l urc prin poemele mele de mărturisire, mă 

îngăduie.‘‘ (Adevărul – p. 3). În contrapartidă este 

reacția lumii la acțiunea lui permanentă de a scrie, 

care nu este altceva decât însăși rațiunea lui de a 

fi: ,,<<CE-I PASĂ UNEI LUMI ÎNTREGI…>> 

cum îmi potcovesc eu‘‘ (făurarul cuvintelor n.n.) ,,– 

hefaistic – cămilele lirice cu care mă tot pierd prin 

saharele mele despre dragoste ?‘‘ (Adevărul – p. 3). 

Aici trebuie să ne oprim și să-i recunoaștem lui 

George Filip faptul că poezia lui pare uneori, mai 

ales la o primă abordare, ușor de citit și de înțeles. 

Dar nu vă lăsați amăgiți de acest lucru. Este doar 

una din stratagemele poetului, un șiretlic care îi este 

mereu la îndemână, exprimat clar chiar în citatul de 

mai sus. ,,Saharele lui lirice‘‘ nu sunt altceva decât 

peisajul imens mișcător, unduios, într-o permanentă 

schimbare, fata Morgana ademenitoare în universul 

poeziei lui, în care, o dată intrat, nu mai poți ieși, 

pentru că universul poeziei, sau universul deșertic te 

absorb cu aceeași sete nesfârșită în nisipurile lor 

mișcătoare. Dar în același timp, te și abandonezi lor 

cu voluptate. Din acest punct de vedere, aproape că 

ți se pare o impietate să-i analizezi poezia la rece, 

disecând-o semantic sau din punctul de vedere al 

tehnicii literare și totuși, muzica ei psaltic-orientală 

te duce departe într-un dans meandric și misterios al 
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așteptării unei iubiri arzânde, divine: ,,Habar n-am 

dacă am iubit vreodată… Habar n-am despre 

dragoste… Parcă știe carevașilea de ce albinele 

culeg polenul, de ce duc furnicile munții în spinare, 

de ce ne iubeşte Marea… înghițindu-ne, de ce 

plănuim războaie, de ce am inventat praștia, roata și 

halebardele… și de ce, și de ce?!?‘‘ (Adevărul – pp. 

3-4). Aceasta este în mare poezia lui George Filip, 

pe care poate că în niciuna din scrierile lui nu a 

definit-o mai bine decât în această carte.  

 

În lumea lui, ,,în gulagul viselor deșarte‘‘ 

(Drumul – p. 65), evoluția stărilor lui pendulează în 

permanență de la agonie la extaz și invers, dar acest 

lucru nu înseamnă că George Filip ar reproșa ceva 

cuiva. Nicidecum. El își asumă singur 

responsabilitatea existenței lui, a vieții lui, încercând 

să-i dea o definiție cât mai aproape de adevărul 

precarității ei ,,viața se reduce la o hartă./ navigăm 

prin ea fără busolă‘‘ (Dragă Maria – p. 51), dar mai 

presus de orice, bucuria de a-și împărtăși sau de a-și 

striga iubirea lui pentru Maria, ca să o afle toată 

lumea. Și atunci, normal, își pune întrebarea cine 

este el vis-à-vis de Maria (iubita lui, ,,prințesa mea 

prin poezii‘‘ Punct magic – p. 61, soție, mamă care-l 

îngrijeşte și îl ocrotește și pe care el o adoră ca pe 

însăși Sfânta Fecioară): ,,sunt nimeni acela ce face 

minuni./ sunt marele Nimeni ce știu să vă-njur./ sunt 

nimeni –  alesul de printre nebuni,/ sunt cel mai 

ciudatul frumos și sperjur‘‘ (Ție, Maria – p. 5). 

Concluzia la care ajunge, despre cine este el, este 

exprimată clar și succint printr-un cuvânt inventat 

(tehnică uzitată foarte des de George Filip) ,,sunt 

Nimeniul ce mor și înviez‘‘ (Ție, Maria – p. 5). 

Părăsind tonul autoritar și grav, George Filip simte 

acut nevoia de a se descătușa alături de iubita lui. Și 

atunci introduce în diafanul iubirii lor, folosindu-se 

de elementul ludic, cuplul ,,Nimeniul‘‘ (adică el) și 

Maria lui ,,fii Nimenea mea‘‘ (Ție, Maria – p. 6). Și 

ca să fie și mai convingător, își permite cu ușurința 

poetului care este, să prezinte acest cuplu ca pe doi 

adolescenți liberi și exuberanți, care nu vor decât să-

și trăiască viața: ,,trecem desculți prin bălți de 

galaxii./ suntem amanții evadați din noi‘‘ (Ție, 

Maria – p. 5). Din acest punct de vedere trebuie 

neapărat să menționăm aici ilustrația deosebit de 

sensibilă și inspirată a binecunoscutei artiste plastice 

Victoria Duțu, care de-a lungul întregii cărți a mers 

mână în mână cu textul, analizând sau redând 

pictural și prin imagini, cuplul real George – Maria, 

sau cuplul ridicat la rang de universal Nimeniul – 

Nimenea.  

 

Dar când se trăiește toată această frumoasă 

poveste de dragoste? În dimensiunea realului, 

tocmai în mileniul al III-lea, în care omenirea 

obosită de experiența vieților anterioare, încărcate de 

durere și lipsuri așteaptă o lungă perioadă de pace și 

așezare sufletească, dar și de primenire a lumii, de 

părăsire și abandonare a ,,copiilor bătrâni care au 

fugit din părinți‘‘ (Eu regret, Maria – p. 7) căutând 

fizic dar și să absoarbă ,,zgomotul liniștii‘‘ (Eu 

regret, Maria – p. 7) însă nu aceea amenințătoare și 

lipsită de senin dinaintea furtunii. Anotimpul 

preferat al iubirii lor este primăvara ,,Maria,/ iarăși 

va fi primăvară/ cu meri în floare, păsări și furnici/ și 

ție iarăși o să ți se pară/ c-ai mai trecut desculță, pe 

aici‘‘ (Pe țărm cu Maria – p. 21), iar timpul exact al 

iubirii lor sacre este dimineața (remarcăm predilecția 

către începuturile de vreme, primenite și curate). Din 

acest punct de vedere, Maria i-a fost dată în 

dar ,,Omule, Omule, iată o stea‘‘ (Cântec de stea – 

p. 67), ea este steaua lui călăuzitoare, lumina care-l 

păzește blând ,,O Stea Polară vreau să-mi fii – 

atât !‘‘ (Pe țărm cu Maria – p. 21), cea care îl știe și 

îl vede în permanență, oriunde s-ar afla ,,nici când 

ninge, nici când plouă/ tu nu te ascunzi sub stele/ 

stai sub streașina speranței/ și-auzi gândurile mele‘‘ 

(Tu și luna – p. 10). Și de aici, aflăm și cum a apărut 

Maria în viața lui, trimisă ca o binecuvântare ,,a 

venit ca o lumânare eternă/ de departe, poate din 

Dumnezeu/ în grota sufletului meu căzut în bernă./ 

eu, la un pas de șaptezeci de toamne – eu/ scoteam 

apa sfințită dintr-o fântână/ în care izvorul aproape 

secase;/ oaza speranței semăna cu o bătrână‘‘ (Maria 

– celei trimise din cer – p. 81). Acesta a fost 

momentul în care el și-a făcut curățenie în trecutul 

din viața lui pentru a o primi pe Maria Sa, Maria, 

primenit sufletește ,,– lumânare plăpândă, intră-mi 

în casă./ iată, am dat cu mătura, am văruit./ vreau să 

începem în doi o viață frumoasă./ am să te botez 

MARIA, bine-ai venit!...‘‘ (Maria – celei trimise din 

cer – p. 81). Desigur că întâlnirea cu o astfel de 

ființă specială nu putea fi decât tot una specială, 

predestinată și magică. Doamna îi transformă visul 

în realitate vie, palpabilă, căci cine era el înainte de 

această clipă, ce pare mult prea lungă în imensitatea 

și intensitatea trăirii ei ,,și-ntr-o noapte de mătase,/ 

țesută poate din chitaiuri/ mi-a poposit în casă 

Doamna/ cu degete sculptate-n naiuri.// eram bătrân 

de tinerețe./ scriam poeme insalubre/ și mă-mpușcau 

în plină stradă/ cu gloanțe ce zâmbeau lugubre‘‘ (Vis 

cu Maria – p. 12). Și ca să fie și mai convingător de 

ceea ce spune, poetul revine cu o completare pe care 

o crede absolut necesară ,,tu ai dibuit prezentul/ și-

ntre clipele abjecte/ m-ai sfințit – era momentul‘‘ 

(Să fii… - p. 15). Din acest punct de vedere, dragă 

Maria este o permanentă rugă de mulțumire 
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închinată Mariei pentru că există și a venit în viața și 

în casa lui ,,spun ruga asta/ în imense clipe/ sorbind 

licori de datină din stea./ prin viața scurtă/ mi-ai 

croit aripe;/ fii prea mărită-n veci – Maria mea!‘‘ 

(Odă Mariei – p. 19).  

 

Poetul nu insistă asupra și nici nu are în 

vedere teoria reîncarnării, a unor posibile vieți 

anterior trăite, el vine să descrie cu fiecare poezie 

închinată Mariei și să adauge noi tușe și nuanțe 

iubirii sufletului lui pereche. Totul se învârte în jurul 

cuvântului luminos, al personajului real și de suflet 

Maria, Maria (spus la nesfârșit aproape obsesiv, ca 

un izvor dătător de viață, ca un ecou prelungit), fără 

a fi o repetiție deranjantă, ci mai degrabă o nevoie 

de lumină, ocrotire, protecție și iubire. ,,Te fac 

mireasa mea pentru vecii‘‘ (Maria – p. 22) este 

versul care demonstrează (dacă mai era cazul, dar 

era, pentru că poetul simte nevoia să-și descrie și să 

ne povestească sufletul lui și iubirea lui iară și iară), 

că așteptarea de o viață a meritat pe deplin  deoarece 

înainte de a o cunoaște,  viața lui era într-o derivă 

totală ,,nava se zbate către veșnicii;/ spre care 

țărm ?... rămâne un mister‘‘ (Maria – p. 26). De 

aceea alegerea Mariei, ,,fată bună,/ zâmbet de lună,/ 

inimii mele de leac‘‘ (La logodna noastră – p. 71)  

transpusă într-o întrebare firească și natural pusă ,,nu 

știu de ce te-am ales?‘‘ (La logodna noastră – p. 

71), amintește de celebrele versuri din 

melodia ,,Cum am ajuns să te iubesc?/ Nici până azi 

nu știu‘‘. Ce l-a determinat să o iubească? Ocrotirea 

ei permanentă, blajină și blândă, în special acum în 

mileniul al III-lea, căutând evadarea, neștiind de ce 

căutăm evadarea în altă parte, ,,spre partea invizibilă 

a Lunii‘‘ (Maria vine… –  p. 72), în loc să o aflăm 

chiar lângă noi. Numai Ea, atunci când el obosit își 

pune capul ,,pe genunchii unei epoci triste‘‘ 

(Ascultând tăcerea – p. 74) este cea care îl învăluie 

cu o altă stare care lui îi place nespus: să asculte 

tăcerea, acea tăcere absolută la adăpostul căreia el i 

se poate confesa, fără teamă, pentru că se simte 

învăluit, adăpostit, ocrotit. Oglinda, în care el vede 

în permanență chipul ei sfânt, este obiectul ce ajută 

la invocarea unei amintiri, a unei invitații la un dans 

înălțător și grațios ,,dă-mi brațele – aripi să mi le 

fac‘‘ (Invocație – p. 77) ce se repetă doar în serile în 

care el se îmbracă în frac, la momentul unic al nunții 

lor, peste care pare că plutește semnul divin ce 

amintește de Miorița ,,cu tinerețea veșnic la rever/ și 

gloria peste eternitate,/ la nunta noastră va cădea din 

cer/ un înger poleit cu pietate‘‘ (La nunta noastră – 

p. 105).   

 

George Filip s-a născut la Tuzla, pe malul 

Mării Negre, pe care a iubit-o și o iubește nespus. 

Marea cu țărmul ei par să-i fi transmis poetului ceva 

din sufletul și firea marinarilor: dorința de a vedea 

din larg farul care o luminează, acolo este pământul, 

uscatul, siguranța, dar și iubita și speranța 

lui: ,,aștept la poarta viselor deșarte,/ din carapace 

roade veșnicia/ și iată că pe țărmuri, hăt… departe,/ 

un far îmi face semne: e MARIA!‘‘ (Maria – p. 31). 

Aceasta este Maria: ,,cea mai blândă muză‘‘ 

(Septembrie – p. 34), aceasta este cartea lui ,,de 

dragoste, de ploaie și de dans‘‘, în care singurul 

lucru sigur este doar MARIA, pe de o parte și 

îndoiala lui ,,morganele sunt aproximative‘‘, 

precaritatea existenței ,,și stă destinul lumii în 

balans‘‘ (La fântână – p. 68), iar el este cu siguranță, 

muncitorul cu sapa care caută întotdeauna în 

straturile cele mai adânci ale unei soarte stâncoase și 

abrupte. Așa cum o recunoaște chiar el însuși, dragă 

MARIA este un frumos tablou impresionist ce 

prefigurează un abia întrezărit zâmbet de speranță. 

Culoarea predominantă este albastrul, cu infinitul 

nuanțelor lui de stelar, de aurore abia colorate, 

exprimate prin mângâieri de ,,culori crepusculare‘‘ 

(Fragment de zeița – p. 112). Diafanul culorii se 

transformă dintr-un inefabil într-o realitate palpabilă, 

ce abia amintește de creația Evei, reluată mai apoi și 

dezvoltată concluziv în definirea cuplului adamic pe 

pământ, aceeași și aceeași de fiecare dată, reluată cu 

constituirea unei noi legături tainice ce repetă acel 

moment ancestral al creației originare ,,noi doi am 

marcat Facerea Lumii,/ primii oameni suntem: 

Adam și Eva‘‘ (Invocație femeii – p. 114). 
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Eveniment literar: Linia Bratislava - Istanbul 

 

Voi începe prin a vă prezenta (dacă mai este 

nevoie, dar eu simt că este așa) ,,o aventură 

literară‘‘, un fapt remarcabil, care a pornit din 

frământările sufletești și imaginația scriitorului 

slovac Milan Richter, din cine știe ce gânduri ale lui 

care au hoinărit de la Kafka până la Marilyn 

Monroe, pentru ca grație Dlui Tarik Gunersel, 

Președintele Centrului PEN din Turcia,  trei piese de 

teatru Iadul și Paradisul lui Kafka (2006), Cea de a 

doua viață a lui Kafka (2007), ambele traduse până 

acum în opt limbi străine (cea mai recentă fiind 

turca) urmând, o spun cu bucurie dar și cu mândrie, 

limba română (deci cea de a noua limbă străină) și 

Viața scurtă dar și nefericită a lui Marilyn Monroe 

(2013), să-și aibă un al doilea punct de pornire din 

vesela Bratislavă, dar și din fascinantul Istanbul 

către țara noastră. Trebuie să recunoaștem că 

asemenea devizei celor trei mușchetari ,,toți pentru 

unul, și unul pentru toți‘‘, bunul nostru prieten 

Mesut Șenol mi-a trimis un e-mail meșteșugit scris 

prin care îmi semnala traducerea pe care o făcuse în 

limba turcă a acestor trei piese de teatru. Spun 

,,meșteșugit‘‘ pentru că el știa prea  bine că după ce 

i-aș fi citit mesajul, aș fi avut reacția pe care am 

avut-o imediat, anume aceea de a mă implica din tot 

sufletul alături de el și de autorul pieselor în acest 

proiect literar internațional, în sensul preluării și 

ducerii lui mai departe. Și de aici, iată ce a ieșit: un 

eveniment care de acum pare că ar putea uni trei țări: 

Slovacia, Turcia și România. 

 

Faptul că astăzi trăim într-o epocă a 

deschiderii și a transparenței nu mai este un secret 

pentru nimeni. Veștile circulă ,,ca gândul‘‘ și nu ,,ca 

vântul‘‘, indiferent de țara în care s-au născut sau 

trăiesc oamenii, care se pot cunoaște într-o secundă, 

doar printr-o simplă apăsare pe tasta send. Blamat 

uneori de unii, pentru că se spune că izolează 

individul în sine, în fața unui ecran care devine 

lumea lui virtuală, dar și apreciat de alții, pentru că 

trebuie să recunoaștem nu mai putem exista fără el, 

internetul a devenit, încă de la apariția lui, prietenul 

nostru fără de care astăzi nu am mai putea exista sau 

funcționa... 

 

*

 

Sub auspiciile Ambasadei Republicii Turcia 

din Bratislava, Centrul PEN din Slovacia, Clubul 

Scriitorilor Independenți și Biblioteca Universității 

din Bratislava miercuri, 24 septembrie 2014, în Sala 

de Seminarii a Bibliotecii acestei prestigioase 

instituții de învățământ universitar, am avut și eu 

deosebita onoare de a participa la evenimentul literar 

,,LINIA DIRECTĂ ISTANBUL – 

BRATISLAVA‘‘. Moderator a fost Milan Richter. 

El a început prin a-i prezenta pe invitați: Mesut 

Șenol – poet, traducător, membru al Centrului PEN 

din Turcia, ziarist, redactor șef al ziarului Sisli, 

moderator și realizator de emisiuni culturale la 

televizor, absolvent al Universității din Istanbul, dar  

 

și al Universității din Minnesota, Statele Unite ale 

Americii, Mária Bátorová – poetă și prozatoare 

slovacă, profesor universitar Dr. în literatură 

comparată, fostă președintă a Centrului PEN din 

Slovacia, membră a Clubului Scriitorilor 

Independenți, Milan Richter – poet slovac, 

dramaturg, traducător de literatură, Președinte al 

Clubului Scriitorilor Independenți, membru al 

Centrului PEN din Slovacia și Muguraș Maria 

Petrescu, traducător de literatură și redactor la 

diverse reviste literare din țară și din străinătate, 

jurnalist cultural, membră a Uniunii Ziariștilor 

Profesioniști din România, o bună prietenă cu Mesut 

Șenol și Milan Richter. 
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Din partea organizatorilor au fost prezenți: Excelența Sa Dna Gülhan Ulutekin, Ambasadoarea 

Republicii Turcia în Republica Slovacă,  Excelența Sa Dl Alexander Nalbandov, Ambasador al Georgiei, 

Excelența Sa Dl Djumantoro Purbo, Ambasador al Indoneziei, Dna Elena Arnaudova, Consul al Ambasadei 

Bulgariei, Dl Cüneyt  Yavuzcan, Prim Consilier al Ambasadei Turciei, Dna Yesim Bayam Pakbese, 

Consilier Comercial al Ambasadei Turciei, Dl Enes Özbey, Secretar II al Ambasadei Turciei, Dna Fatma 

Özbey, Secretar III al Ambasadei Turciei, Dl Peter Bacek, diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe Europene din Slovacia, Dr. Jozef Heriban, Secretar General al Centrului PEN din Slovacia, Dr. 

L‘ubomir Belák, Președinte al Asociației Scriitorilor din Slovacia, Dr. Vladimíra Komorovská, traducător de 

literatură franceză și agent literar, profesori, scriitori, personalități ale culturii slovace, Olga și Dr. Aigner, 

Director al Departamentului de Muzică Clasică din cadrul Bibliotecii Orașului Viena, un numeros public 

interesat de noi evenimente literare, cum a fost acesta: Linia de prietenie Istanbul – Bratislava.  

 

În cuvântul său de deschidere, Milan Richter a spus că de curând a făcut o vizită la Istanbul și la 

Ankara cu scopul de a-și lansa o carte cu două piese de teatru despre Franz Kafka, în traducerea lui Mesut  

Șenol, dar și pentru a-l întâlni pe bunul lui prieten Tarik Gunersel, Președintele Centrului PEN din Turcia. 

Mesut Șenol și Milan Richter sunt traducători de literatură și membri ai asociației scriitorilor din Turcia și 

respectiv Slovacia, dar și membri ai Centrului PEN, lucru care i-a apropiat și mai mult în strădania lor 

literară, materializată prin traducerea în limba turcă tot de către Mesut Șenol a piesei de teatru scrisă de 
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Milan Richter, Viața scurtă și nefericită a lui Marilyn Monroe. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul lui 

Tarik Gunersel cam pe la începutul acestui an, apoi au început să corespondeze, Mesut Șenol i-a scris că i-au 

plăcut piesele și că ar fi vrut să le traducă în limba turcă, pentru ca în final prietenia lor să fie încununată de 

acest succes literar. Au lucrat ca o echipă, iar acest lucru a fost făcut într-o manieră profesionistă cu aportul 

ambelor părți. De aceea Milan Richter și-a exprimat speranța că după o traducere atât de bună, teatrele din 

Turcia îi vor pune piesele în scenă, pentru că dacă Viața scurtă și nefericită a lui Marilyn Monroe este ceva 

ce ține de un interes permanent la public, cele două piese de teatru despre Kafka, visele lui, aforismele, 

amestecate cu evenimentele reale sau inventate din viața lui, să țină mai degrabă de latura magică 

manifestată asupra spectatorilor, dând astfel un sens luptei în viață, în general..  

 

 
Excelența Sa, Dna Gülhan Ulutekin, Ambasadoarea Turciei în Slovacia rostind cuvântul de întâmpinare și fiind ascultată 

atât de auditoriul din sală cât și de Prof. Univ. Dr. Mária Bátorová, Milan Richter și Mesut Șenol. 

 

 

Așa cum era de așteptat, Excelența Sa, Dna Gülhan Ulutekin, Ambasadoarea Turciei în Slovacia a 

fost cea care le-a urat bun venit tuturor participanților la acest eveniment literar deosebit și în special lui 

Mesut Șenol invitatul de onoare al serii. Mulțumindu-i oaspetelui pentru inițierea acestui proiect, dar și 

pentru materializarea lui, Dna Ambasador Gülhan Ulutekin și-a exprimat convingerea că literatura este  un 

pod între oameni. Prin traducerile pe care le-a făcut până acum, Mesut Șenol a reușit cu succes să facă 

legătura între Turcia și Slovacia, un fel de călătorie literară internațională, care a unit și mai mult cele două 

țări prietene. Ca o concluzie, Excelența Sa a mai adăugat că Mesut Șenol poate aduna oameni laolaltă cu 

ușurință, pentru că el este atât un prieten deosebit, dar și un profesionist de elită, lucru care nu este deloc 

ușor de înfăptuit, dar care a fost dovedit de el cu prisosință prin traducerea celor trei piese de teatru în limba 

turcă. 
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Excelența Sa, Dna Gülhan Ulutekin, Ambasadoarea Turciei în Slovacia și Milan Richter 

 

Vorbind despre Mesut Șenol, Milan Richter a mai adăugat și alte detalii despre activitatea 

profesională a prietenului lui care  a mai scris și trei volume de versuri. De aceea gazda l-a invitat să dea 

citire unor poezii în limba turcă. Aceleași poezii au fost traduse și citite de Milan Richter în slovacă.  

 

 
De la stânga la dreapta: Prof. Univ. Dr. Mária Bátorová, Milan Richter și Mesut Șenol. 

 

În alocuțiunea pe care a rostit-o, Mesut Șenol a spus că se simte la Bratislava ca într-o țară de basm, 

plină de castele și personaje de poveste cu regi, împărătese, lucru care pare și mai frumos în acest oraș din 

mijlocul Europei, oraș care privește cu încredere spre viitor, trăgându-și seva din trecutul lui istoric. Aici se 

poate spune, pe drept cuvânt că civilizația este la ea acasă, pot lua ființă proiecte care să unească lumea prin  

prietenie, pace și suflete. Chiar dacă uneori scriitorii protestează împotriva neajunsurilor omenirii, ei trebuie 

să facă apel la conștiința acesteia, putând fi considerați adevărații ei ,,diplomați‘‘, acest lucru fiind numai din 
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grija pentru ceea ce ar trebui să fie cel mai bun pentru omenire. Mesut Șenol și-a exprimat recunoștința de a 

fi avut șansa să aibă susținerea autorităților turce, a Excelenței Sale, Dna Ambasador Gülhan Ulutekin, a 

diplomaților și tuturor personalităților prezente la acest eveniment, dar și bucuria pentru nivelul organizării 

lui întru promovarea acestui proiect, ducerea lui mai departe, traducerea pieselelor de tearu scrise de Milan 

Richter, bucuria de a fi lucrat împreună cu acesta. 
 

Un alt invitat de seamă a fost Prof. Univ. Dr. și scriitoare Mária Bátorová, despre care Mesut Șenol a 

povestit cum ea fiind la Istanbul împreună cu soțul ei care este arheolog, l-au cunoscut pe el tot  prin 

intermediul prietenului lor comun Milan Richter. Mesut Șenol povestea că a rămas profund impresionat de 

felul în care Mária Bátorová a perceput acest oraș și așa din senin cei doi au hotărât să scrie împreună un 

poem pe care l-au intitulat Visând la Istanbul și pe care el l-a citit în turcă, iar Mária Bátorova în slovacă. Ea 

mai mai citit și un fragment dintr-un eseu pe care l-a scris tot despre acest oraș.  

 

 

Sny Istanbulu 
 

Keď sa budím, akoby som sníval 

s otvorenými očami 

Nečakala som nič, keď som šla sem 

Prichádzalsom týmto starobylým mestom 

Veţeako ruky zdvihnuté k modrej oblohe 

Vkrajine podobnej nebu 

Kaţdéhozdá sa baví tráviť dni a noci vonku 

Zanechávajúcsvoje domy opustené 

Potomsa tomu nedá zabrániť 

Ţijúbez konca svoje sny 

Snysú snami natrvalo 

Slováa pohľady sa miešajú s ľuďmi 

Hľadajúcimispriaznenú dušu 

VIstanbule je isté 

ţe môţešuskutočniť svoje sny 

 

Mária Bátorová & Mesut Senol 

12. september 2014, Istanbul 

 

 

ISTANBUL RÜYALARI 

 

Ayakta uyuyor gibiyim uyanıkken 

Beklememiştim olmasını 

Turladım bu antik şehrin yollarını 

Bütün eller yukarıya kalkmışken 

Kılık değiştirmiş mavi gökyüzüne doğru 

Olana bitene izin vermeyen 

Cennetimsi memleketin açık ufku 

Herkes hayatından memnun belli 

Gece ve gündüz hep dışarda gözleri 

Terk etmişler evlerini 

Kaçınılmaz olmuş sonrasında 

Bunlar hiç bitmeyen rüyalar nasılsa 

Kelimeler ve bakışlar insanlarla içiçe 

Bir ruh ikizi aranıyor elbette 

Eh o zaman olur mu olur 

Bakarsınız rüyalarınız gerçek olur 

 

Maria Bátorová & Mesut Șenol 

12 Eylül, 2014, Istanbul 

 

 

 

VISÂND LA ISTANBUL 

 

Sunt trează și totuși simt că visez cu ochii deschiși 

Nu m-am așteptat să mi se întâmple așa ceva 

Am rătăcit prin acest oraș străvechi 

Și peste tot, mâinile erau ridicate  

Către un cer albastru nemaiîntâlnit 

Ca să nu se întâmple tot ce vedem acum 

Și în împărăția cerurilor. 

Toți își petrec 

Zilele și nopțile pe stradă, 

Casele sunt goale 

Și este clar 

 

 

 

Că-și trăiesc visele la nesfârșit 

Iar visele lor curg mereu căci doar vise rămân 

Cuvinte și priviri se amestecă printre oameni 

Căutându-și înfrigurate sufletul pereche 

Și este foarte posibil 

Ca tocmai în Istanbul visele tale să se adeverească. 

 

  

Istanbul, 12th septembrie, 2014 

 

Traducere în limba română de 

Muguraș Maria Petrescu 
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Cei doi prieteni nu puteau să încheie seara fără a da citire în slovacă și în turcă unui fragment din 

piesa Cea de a doua viață a lui Kafka, iar ca să ofere o idee de ansamblu a întregii personalități, dar și a 

dimensiunii poeziei lui Mesut Șenol, Milan Richter a citit în limba engleză un fragment din cronica pe care 

Muguraș Maria Petrescu a scris-o cu ocazia lansării la Istanbul, pe 22 martie 2013 a volumului bilingv de 

versuri (turcă / engleză) Așk Ölmez / Love Survives (Dragostea supraviețuiește): ,,Poezia lui Mesut Șenol 

este aspirația către infinit, către o libertate dorită și exprimată, trăită ca sentiment neinvaziv. Ea își va lua 

cititorul de mână și îl va conduce către drumul descoperirii unei lumi tainice. Poezia aceasta te învăluie în 

sentimentul de dragoste, în lumină și sensibilitate, poetul reușind pe tot parcursul cărții să-i inoculeze 

cititorului dorința de a fi împreună în această lume aparte, în care el ascultă de porunca destinului‘‘.   
 

 
Muguraș Maria Petrescu trăgând concluziile la sfârșitul evenimentului literar organizat la Universitatea din Bratislava. 

De la dreapta la stânga: Mesut Șenol, Milan Richter și Prof. Univ. Dr. Mária Bátorová. 

 

La final, Milan Richter a mulțumit tuturor vorbitorilor și l-a invitat pe Mesut Șenol să mai citească în 

limba turcă poemul To Sip You.  

Cuvântul de încheiere precum și răspunsul la întrebările care rămăseseră încă neclarificate a fost 

rostit de Muguraș Maria Petrescu, în calitate de jurnalist cultural, membră a Uniunii Ziariștilor Profesioniști 

din România, redactor șef adjunct al revistei Destine Literare din Montreal, consilier editorial al revistei 

Lumină Lină din New York, redactor al revistelor literare Ardealul Literar și Noua ProVincia Corvina din 

România, dar și în calitate de traducător de literatură. Ea a spus că era pentru prima dată la Bratislava și că s-

a simțit foarte onorată să poată participa la un astfel de eveniment cultural, care a reușit  să depășească linia 

de legătură dintre cele două țări, cucerind repede o sferă mult mai largă, având în vedere că în sală se aflau 

ambasadori și din alte țări europene, chiar și de pe continentul asiatic. Acest lucru înseamnă că limbajul 

literaturii precum și cel al poeziei nu are granițe. Dar acest lucru nu înseamnă că dacă nu vorbim toate 

limbile pământului, sau turca, sau slovaca nu putem percepe mesajul care ni se transmite și care s-a adresat 

inimilor noastre. Scriitorii promovează literatura peste tot în lume, iar cei care au fost prezenți aici nu au 

păstrat valorile lor literare doar pentru țările lor, ci, sunt oricând gata să le împărtășească și altora, adică 

nouă tuturor.  

Anul trecut am avut ocazia să vizitez Istanbulul de două ori. Prima dată am fost invitată de Mesut 

Șenol pe 1 martie să lansăm revista de literatură internațională Rosetta Literatura. Unul din țelurile acestei 

publicații a fost acela de a răspândi valorile literaturii internaționale peste tot în lume, în sensul că textele 
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care erau publicate aici erau mai întâi scrise în limba originală și apoi traduse în engleză. Mesut Șenol, eu și 

alți iubitori ai literaturii am lucrat împreună, iar eu am fost onorată să fiu redactor la această revistă. 

Revenind la Istanbul, vorbitoarea a adăugat că, așa cum și Mária Bátorová a fost impresionată de acest oraș, 

tot așa i s-a întâmplat și ei. Este imposibil să vizitezi Istanbulul și să nu-ți scrii impresiile despre el, cu atât 

mai mult cu cât, de-a lungul istoriei, între Turcia și România legăturile au fost foarte strânse.  

 

Al doilea eveniment la care a participat vorbitoarea la Istanbul, anul trecut, a fost lansarea volumului 

de poezie, scris de Mesut Șenol, Așk Ölmez / Love Survives (Dragostea supraviețuiește). În ultimul an cei 

doi au promovat valorile literare nu numai în țările lor, dar și în străinătate, în sensul că au fost articole scrise 

atât de Mesut Șenol cât și de alți scriitori turci și care au fost publicate în reviste literare editate de 

comunitățile românești din Canada sau din Statele Unite ale Americii. Și faptul că Muguraș Maria Petrescu a 

participat la acest eveniment cultural din Bratislava s-a datorat tot lui Mesut Șenol, care într-un e-mail i-a 

povestit de traducerea celor trei piese scrise de Milan Richter, făcând-o curioasă. Astfel, lucrurile au început 

să prindă contur, jurnalista s-a întâlnit cu dramaturgul slovac la Craiova, au discutat și de aici s-a ajuns la 

proiectul de a traduce aceste piese și de a le vedea jucate și în limba română.  

 

Cele trei zile petrecute la Bratislava au fost minunate, în sensul că orașul oferă tot ce-și poate dori 

sau visa un turist: un ambient deosebit, o căldură ce emană de peste tot, o grijă pentru tot ce înseamnă 

trecutul istoric al unei țări, dar și mândria ei, clădiri și monumente perfect întreținute, la tot pasul statui, 

fiecare cu istoria ei, lucruri sau locuri aureolate de o anume nostalgie plăcută, terase și restaurante care te 

îmbie, mâncare tradițională, bunăvoința și bucuria oamenilor de a discuta, sau de a-ți explica unde să mergi 

și cum să ajungi acolo, o organizare perfectă a turismului, o curățenie impecabilă, păstrată în ciuda 

nenumăraților vizitatori, Dunărea cu o faleză deosebită, oameni calmi, foarte prietenoși și amabili, care-ți 

zâmbesc în permanență, servicii impecabile, o civilizație care nu are nimic ostentativ, ci vine firesc să te 

îmbie cu drag, îndemnându-te la bucuria pe care locuitorii Bratislavei vor să o împărtășească cu toți cei care 

le sunt oaspeți, respectul care decurge de aici față de sine dar și față de cei din jur. Mulțumesc, Bratislava, 

pentru tot ce mi-ai oferit timp de aproape trei zile! Mă bucur că ne-am cunoscut, Bratislava!  

 

Revenind la evenimentul serii, Muguraș Maria Petrescu a mulțumit gazdelor și invitaților pentru 

lucrurile deosebit de frumoase pe care le-a văzut și auzit, pentru textele care au fost citite de autori, pentru 

faptul că doar în trei zile a putut să-și facă noi prieteni. Pentru doar o singură oră, toți cei din sală, indiferent 

de limba pe care au vorbit-o au uitat de greutățile pe care omenirea trebuie să le înfrunte, de foamete, boli, 

războaie, încălzirea globală, etc., ascultând glasul poeziei și al literaturii. Iar dacă muzica este considerată a 

fi un limbaj internațional și poezia poate fi la fel, indiferent de limba în care este scrisă sau citită. Acesta este 

mesajul de pace al scriitorilor.     

 

Milan Richter a mulțumit tuturor participanților la acest minunat eveniment, dar în special 

Ambasadei Turciei la Bratislava pentru susținerea pe care a acordat-o, dar și pentru ospitalitatea 

binecunoscută a acestui popor. Excelența Sa, Dna Gülhan Ulutekin, Ambasadoarea Turciei în Slovacia și-a 

invitat musafirii să mănânce din mâncărurile lor tradiționale, oferite cu drag oaspeților și atât de apreciate în 

toată lumea.  

 

De asemenea mulțumiri au fost adresate Bibliotecii Universității din Bratislava, precum și Clubului 

PEN din Slovacia, tuturor diplomaților prezenți care au fost interesați de răspândirea literaturii slovace peste 

hotare, participanților la acest eveniment literar internațional.   
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George FILIP 

 

 

 

MĂ BUCUR DE CUNOȘTINȚĂ, BRASTISLAVA! 
 

nu pot domoli sufletul meu păcătos. 

el şi sclavul lui poet m-au zburat 

din plaiul meu carpatin – de legendă 

în infinita Canadă cu zăpezile ei eterne. 

aici fluviul Saint Laureant  îmi spală zilnic 

sufletul, poemele şi mâinile şi picioarele; 

numai dorul meu este mereu somnambul. 

Iată : 

dorul m-a dus pe aripi de vânt  

la Marea mea cea Negră şi cu legende-n străfund. 

pe un umăr al ei Dunărea sărută buza bălţii albastre 

îmbrăţişând-o cu cele trei braţe ale Deltei. 

îmi este dor de de valsurile Danubiului 

şi mă pornesc să vâslesc pe amonte – în sus 

spre izvorul german din Pădurea…tot Neagră. 

Dar: 

prepáčte – nu mă recunosc în miracolul acesta slovak. 

… unde sunt oameni ai pământului? prosím!  

– Bine ai venit la Bratislawa poet cu sânge de dac! 

muzele tale blânde te aşteaptă şi pe aici, nu te teme.   

pornesc pe covoarele de piatră cubică ale străzilor lungi. 

muzee, biblioteci, parcuri, copii, berării, biserici… 

şi eleganţii agenţi de circuilaţie  

care nu amendează pietonii cei paşnici.  

cu toată lumea mă cunosc parcă de ieri 

şi salut până la pământ de sub pălăria mea de cowboy. 

iar cafenelele emanând nori albaştri de tabac şi cafea 

calmă - precum dansam pe litoralul românesc! 

şi regret că nu am mai multe perechi de ochi    

să imprim pe pelicula turistului bine temperat 

şi ştiu că fonoteca raţiunii nu va neglija esenţialul. 

aşa se întâmplă cu toţi reporterii solitari: 

vin… fură totul în suflete şi pleacă… 

mai trag grăbit o bere cu birjarii, gata de ducă. 

Dunărea albastră rămâne la Bratislava. 

iar eu curg cu o lacrimă pe bulevardul de apă. 

Ďakujem, oraş din poveste, la revedere! 

Bozky odo mňa…te sărut! 
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NICE TO MEET YOU TOO, BRASTISLAVA! 

 

I cannot appease my sinful soul. 

that and its slave, the poet, took me on its wings 

from my legendary Carpathian realm 

right to the boundless Canada with its eternal snow. 

here the Saint Laurent River keeps washing daily 

my soul, my poems, my hands and my feet;  

only my longing for what I left back home is always somnambulistic. 

There 

it took me by the wind 

to my Black Sea which hides its legends down deep.  

on one of its shoulders the Danube kisses the lip of its blue water 

hugging it with the three arms of its Delta. 

I really miss the Danube waltzes 

and begin to row up to the river 

to its German spring from the same Black Forest. 

But 

prepáčte – I don‘t recognize myself in this Slovak miracle. 

… where are this world people? Prosím!  

‘‘Welcome to Bratislava, poet of a Dacian blood! 

your tender muses have been waiting for you here, don‘t be afraid!‘‘ 

I walk along the streets on the carpets of the cubic stone.  

museums, libraries, parks, children, pubs, churches… 

and the very elegant traffic policemen 

who will not give tickets to the calm pedestrians. 

I have the impression that I know everybody as if it all happened yesterday 

and say ‟‟Bonjour‟‟, bowing my forehead down to the ground from under my cowboy hat. 

and the coffee shops spreading their blue clouds of tobacco and perfumed coffee  

– as we used to dance while being on the Romanian sea-side. 

and I am sorry for not having several pair of eyes 

in order to impregnate all this on the well-balanced tourist‘s strip 

and I know the reason why the record library will never neglect the essential. 

that‘s exactly what happens with all solitary journalists: 

they come… steal everything in their souls and then leave… 

in a haste, I have another mug of beer with the cabbies who are ready to go.  

The blue Danube remains in Bratislava. 

and I float with one more tear on this water boulevard.  

Ďakujem, city of the fairy tales, good bye!  

Bozky odo mňa… kisses from me! 

 

 

Traducere în limba engleză de 

Muguraș Maria PETRESCU 
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Mulțumindu-le tuturor celor care i-au transmis urări la recenta aniversare, Corneliu Leu le dedică în 

avanpremieră acest 

 

FRAGMENT DINTR-UN INTERVIU 

CU FLORENTIN POPESCU 
 

 

................... 

C.L. Este vorba de un nou ciclu de proze, pentru care am nevoie de timp ca să-l termin cu același umor cu 

care l-am început. 

F.P.  Proza satirică? 

C.L. Cât pot și eu! Ciclul se cheamă Misterele din pașnicul oraș X, care a început cu „Procurorul din X‖, a 

continuat cu „Viața ca-n filme, sau Vagonul nr. 13‖ și va continua cu mutarea unor localnici neaoși ai 

acestui amărât-dar-generos-la-muls-miez-de-Bărăgan, la proprietățile lor de pe Coasta de Azur.  

F.P. Vreți să-i incriminați și acolo, în ochii Europei! 

C.L. Dimpotrivă! Vreau să le pun în evidență virtuțile. 

F.P. De exemplu? 

C.L. De exemplu: de a cumpăra cu bani cinstiți, sau măcar de a plăti cinstit lucrul cumpărat.  

F.P. Adică, acolo nu le-ar fi dat cineva plocoane, comisioane, șpagă, sau nu ar fi fost favorizați de alții care 

le-au luat pentru asta șpagă, așa cum s-a întâmplat cu averile de aici? 

C.L. Cam așa ceva. Că doar n-o fi nebun vreun proprietar de pe Coasta de Azur cu care au făcut ei acte. 

Acolo nu există nici retrocedări, nici privatizări, nici mafia asfaltiștilor sau a bordurilor la trotuare, a fierului 

vechi, a băieților deștepți, a vameșilor cu ANAF-ul; nici case disponibile ca-n Mihăileanu, nici măcar 

vechile inginerii de la BRCE sau FNI. Iar licitațiile de lucrări, împrumuturile și fondurile europene nu sunt 

la mâna lor. Așa că oamenii și-au cumpărat cinstit și cu bani peșin proprietățile de acolo, fapt pentru care 

merită lăudați și dați exemplu de ascensiune socială. Eu cred în societatea liberală și progresul ei prin 

personaje model. 

F.P. Și chiar vreți să faceți din ei modele? 

 

C.L. Bine-nțeles!... Ei sunt urmașii dansatoarei din Ploiești căreia, tot cinstit, cu bani peșin pe care-i lua de la 

cei pe care-i tranșa pentru specialități canibale la grătar, Bokassa i-a cumpărat proprietăți pe Rivieră după ce 

l-a cununat cu ea Ceaușescu. Vezi, tot despre cumetrii e vorba! 

F.P. Dar dumneavoastrfă vă referiți la cele dintr-o zodie mai nouă. 

C.L. Depinde. Motto-ul, confirmând că istoria se repetă, e scris de cel puțin o sută de ani. Se cânta pentru 

generația lui Rică Venturiano, Zița, Veta –„Aide nene, zău! parol! să n-ai parte de mine și de Veta!... Hai 

deseară la Iunion, la Ionescu!‖... Iar Titircă Inimă Rea, căruia nu-i displac cârciumile cu danseuze, când aude 

„așa vorbă mare‖, acceptă. Chiar dacă Venturiano s-a scurtat în Videano, Ipingescu își schimbă numele în 

Blejnar sau devine Consilier de Stat pe Agricultură, tejghetarul Chiriac e femeie întreținând cu Veta relații 
moderne conform drepturilor omului susținute de Monica Macovei, rolul pripășitului Spiridon, cărând 

sacoșele cu bani și plasând corespondențele secrete îl joacă fostul soț al Mihaelei Rădulescu, șlagărul 

diseuzei de pur sânge francez devine maneaua cântată de Guță la Antena 3 și Radio Montecarlo, iar aluzia e 

Florentin POPESCU 
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cu moșia de la Nana: „Car c‘est la Roumanie: / La plus belle colonie / Când ai vreo trei moșii!‖... Până și 

refrenul celebrului în epocă Ionescu, poate fi preluat de Cristoiu când face cronica politică a partidului cu 

măr mușcat: „...O nimfă blondă, / O demimondă!‖... Și, uite-așa, sub oblăduirea Europei, are loc schimbul 

de locuri peste tot unde începe cu litera „p‖ în limba română. Adică pat, politică, pușcărie, președinție: Oana 

Zăvoranu cu Raluca Pastramă, Crin Antonescu cu Klaus Iohannis, Adrian Năstase cu Dan Voiculescu și-n 

perspectivă apropiată Băsescu cu Ponta. Iar prețul acțiunilor lui Bercea Mondial crește pe Coasta de Azur, 

Isaura căutând cumetrie cu Hollande, Dan Diaconescu promițându-i dispensă de la Vatican, iar un mesager 

care e și intermediar secret pentru șpagă, de genul denumirii celor din înregistrările convorbirilor – „ăla de la 

apă‖, „ăla mare‖ sau „românu‖ – s-ar putea numi acum „neamțu‖. Ca să-i facă pontu‘ cu Angela Merkel 

despre care, după luarea sumei să-i dea asigurări către obiectivul cu microfon din cravată: „Știe ea, mă! Cum 

să nu știe?!‖... Numai veșnicul purtător de cuvânt al marilor noastre succese și ușurări financiare – Adrian 

Vasilescu va da în continuare asigurări că Deutsche Bank nu controlează Euro și că Drăgășani nu e tot una 

cu Drăgănești, așa că nici Isaura, chiar dacă-i tot din Olt, nu are filiație cu aurul românesc din tezaurul păzit 

de Isărescu, de vreme ce zestrea ei are la bază fierul vechi. Și își va încheia doctul articol citând din 

împăratul Vespasian chestia cu banii și mirosul, alături de celelalte valori europene cu care ne mândrim 

astăzi. În fond, closetului cu taxă, numit „vespasiană‖ în cinstea marelui împărat care l-a inventat spre 

progresul finanțelor publice, europa modernă nu i-a adăugat decât fotocelula care te spionează ca să dea 

drumul la apă. Dar asta, numai dacă nu cumva, tot la modul spion, îți prelevă și alte date biometrice, 

putându-te identifica apoi după organul respectiv. 

F.P. Să înțeleg că astea vor fi personajele noului roman? 

C.L. Nicidecum.  

F.P. Nici măcar acest Vasilescu în calitate de rezoneur?  

C.L. Domnule, nu c-ar fi plictisitor, dar, cum să-ți explic?... Eu nu descriu personaje existente, ci le inventez. 

Inventându-le, ele devin precum copii mei și încep să țin la ele. Ținând la ele, nu le pot descrie la fel de 

odios cum sunt cele din realitate. 

F.P. Aha!...  

C.L. Adică, cum? 

F.P. Adică așa. Am spus „aha‖ și: punctum. 

iulie 2014 
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«A tavola con Dio». Versi in edizione bilingue 

 
Proponiamo un incontro con la poesia romena contemporanea, quello con George Popescu, nato il 20 

febbraio 1948 a Bratovoieşti, italianista, poeta, traduttore e critico letterario, membro dell‘ Unione degli 

Scrittori di Romania, caporedattore della rivista multilingue ,,Paradigma‖ e della rivista ,,Autograf‖. Ha 

pubblicato i volumi di poesia: Desprinderea de brumă (Distacco dalla brina - Ed. Scrisul Românesc, 

Craiova, 1984);Ştiinţa veselă (Scienza allegra - Ed. Pontica, Constanţa, 1993); Magna Impuritas (Ed. 

Pontica, Constanţa, 1997); Scrisori către lady Di (Lettere a lady Di - Ed. Aius, Craiova, 2003). È presente, 

tra l‘altro, nell‘antologia curata da Marin Mincu, O panoramă critică a poeziei româneşti din secolul al XX-

lea (Un panorama critico della poesia romena del Novecento - Ed. Pontica, Constanţa, 2007).  

«Poeta post-testualista, egli insegue i residui del testo in un mondo sfigurato dai segni dell‘apocalisse» 

(Marin Mincu). 

 

Presentiamo una selezione di poesie in versione bilingue, romena e italiana. 

 

A tavola con Dio  

 

questo volto non ha più una finestra 

la formica portò nella polvere estiva  

i granelli vermigli della disperazione 

della paura dell‘amore della morte. 

ma sul margine della carta fotografica 

salta ancora una goccia della gioia 

che stette un tempo a tavola con Dio.             

come un alone con cui il mare  

non vuole più negoziare. 

 

La masă cu Dumnezeu  

 

chipul acesta nu mai are nici o fereastră 

furnica a cărat prin pulberea verii 

grăunţii rumeni ai deznădejdii 

ai spaimei, ai iubirii, ai morţii. 

însă în marginea hârtiei fotografice 

încă tresare un picur din bucuria 

ce-a stat cândva la masă cu Dumnezeu. 

ca un halou cu care marea nu vrea 

să se mai târguie. 

 

L´espace du Dedans 

 

è la via che non ho preso 

benché fossi lì: 

con mio padre dal dubbio portato   

nel campo in sere anonime 

e solo ora che 

mano nella mano con il mattino  

mi sto cercando tra ulivi affamati 

Peintre pour me parcourir 

con Henri Michaux fuso nel volto 

che il mio ricordo non riconosce 

solo ora accanto al cespuglio chiazzato di 

rose 

precipitate anch‘esse in un sonno colpevole 

mio padre ormai è un eremo deserto 

 

L´espace du Dedans 

 

e calea pe care n-am mers 

deşi eram acolo: 

cu tata pe care îndoiala îl muta 

pe câmp în seri anonime 

şi-abia acum când 

cu dimineaţa de mână 

mă caut printre măslinii înfometaţi 

Peintre pour me parcourir 

cu Henri Michaux topit în chipul 

pe care amintirea mea nu-l recunoaşte 

George POPESCU 
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abia acum lângă tufa murdară de roze 

prăbuşite şi ele într-un somn vinovat 

tata e de-acum o mânăstire pustie 

 

Da un capo all‟altro  

 

Da un capo all‘altro del sogno 

come se una maledizione non bastasse  

– un albicocco fiorito nell‘unica notte  

in cui dormii da un capo all‘altro  

del sogno con te triste 

perché sorridessi 

– per farti sorridere 

dovetti strappare le mappe ben note 

del cielo spostando città e isole  

e monti e mari italiche 

nella tua provincia sonnacchiosa 

non ottenni nient‘altro che un sorriso 

quanto una lama tagliente nella mia attesa 

sconquassata da grandi freddi 

  

De la un capăt la altul  
 

De la un capăt la altul al visului 

de parcă un blestem nu ajunge 

– un cais înflorit în unica noapte  

în care am dormit de la un capăt la altul 

al visului acela cu tine tristă 

ca să zâmbeşti 

– ca să te fac să zâmbeşti 

a trebuit să sfâşii ştiutele hărţi 

ale cerului mutând oraşe şi insule 

şi munţi şi mări italice 

în provincia ta somnolentă 

n-am obţinut mai mult decât un surâs 

cât o lamă tăind în aşteptarea mea 

zgâlţâită de mari friguri 

 

  

con Dio scalzo 

 

sogno la morta che sarai. il morto che sarò. 

l‘intonaco di questa veduta chiusa: la minuzia 

di una vita che finisce in una terzina dantesca. 

e tu lì che sorridi con lo sguardo di colei che è per 

sempre dimenticata: 

identità incerta: tra quella di una bimba di mezzo 

secolo fa 

senza denti con piccoli seni dall‘intarsio di piombo e 

la donna 

incontrata su un treno di provincia nella notte 

in cui sono ridiventato uomo. cespuglio di parole 

acerbe –  

su un colle stanco. con Dio scalzo che mormora  

una preghiera inesistente. 

 

 cu Dumnezeu desculţ 

 

visez moarta care vei fi. mortul care voi fi. 

grundul acestei privelişti închise: mărunţişul 

unei vieţi care sfârşeşte într-o terţină dantescă. 

şi tu acolo zâmbind cu privirea celei definitiv uitate: 

identitate neclară; între o fetiţă de-acum o jumătate 

de veac 

fără dinţi cu sâni mărunţi de sidef plumbuit şi femeia 

întâlnită într-un tren de provincie în noaptea 

în care am redevenit bărbat. tufiş de vorbe acre –  

pe un deal obosit. cu dumnezeu desculţ îngânând  

o rugăciune inexistentă. 

  

 

 

  

Solo il grido                      

 

sui colli innevati 

tombe di poemi sparse 

tempo fa dagli errabondi del cielo          

tu dormi nel frutto mai nato 

del fiore di maggio 

sull‘ombra del meriggio il caldo 

lascia impronte forti come l‘accetta del 

padre  

spento nella preghiera della sera immemore 

solo il grido un grido solo 

 

 

Doar ţipătul 

 

peste colinele înzăpezite  

mormintele unor poeme risipite 

de hoinari ai cerului demult 

tu dormi în fructul nenăscut al  

florii de mai 

pe umbra amiezii caldul  

lasă amprente tari ca securea  

tatălui stins în rugăciunea serii uitate 
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doar ţipătul un ţipăt doar   

 

 

Sonno contorto  

 

Disse che la guardò ―non vide nulla!‖ 

sulla porta della vecchia casa 

l‘angelo non lasciò un segno 

nessun segno trovai da alcun angelo  

sulla porta della nostra vecchia casa. 

 

 

 

Somn răsucit 

 

Zice că a privit-o „nimic n-a văzut!‖ 

pe poarta casei bătrâne 

îngerul n-a lăsat niciun semn 

niciun semn n-am găsit de la vreun înger 

pe poarta bătrânei noastre case. 

 

Versi di George Popescu 

A cura e traduzione di Afrodita Carmen Cionchin 
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SONETE DIN DIASPORA 

 
Melania Rusu Caragioiu, ”Pe igliță”, ed. Singur, Târgoviște 2013 

 

      Volumul ”Pe igliță” al Melaniei Rusu Caragioiu – inginer agronom și mai apoi bibliotecar la Timișoara, 

în prezent cetățean canadian – este unul care răspunde prin vocea autoarei unei provocări încercate în mod 

obligatoriu de oricine s-ar dori poet, anume aceea a sonetului. Cu migală și răbdare, sonetele Melaniei Rusu 

Caragioiu – îndărătnice și dantelate, după cum le intitulează însăși autoarea - se adună unul lângă altul în 

capitole scurte, dar legând volumul într-un întreg alcătuit cu îngrijire, oferind cititorului o copleșitoare 

naturalețe. Din amintiri și gesturi obișnuite, părând uneori fără semnificație, autoarea desprinde înțelesuri pe 

care forma fixă a sonetului le înnobilează și le transmite cititorului. Scrise într-o perioadă de timp cuprinsă 

între 1976 și până în prezent, sonetele Melaniei Rusu Caragioiu au gustul unui vin nobil și vechi, cum puțini 

poeți mai îndrăgesc astăzi: Din clopoțel un clinchet de sonet, / Un sunet curat ca un Si pe-o coardă, / Un 

firicel, încopitat pe-o hoardă, / Se tot ridică într-o rână, încet... // Și când prind vreo silabă pe igliță / Îmi 

construiesc statui din fumul cerii / Și-aud năluci cântând în foi de viță (pag. 14, năluciri). O definire a 

propriei deveniri poetice găsim în imixtiuni II: Complicate procese de soare mă-ndemnă să cresc, / Adunând 

din rocă tărie în braț și scântei în pupile. / Deasupră-mi planează porumbei albi-rotitori, pline zile, / 

Prinzând între margini conturul de mers când pășesc (pag. 54). Cu delicatețe și răbdare - nu lipsite de forță - 

poeta dezvăluie ceea ce ochiul nu zărește la o primă și grăbită vedere, realizând poate în felul acesta ceea s-

ar numi menirea poeziei: În scorburi seculare se zvârcolesc fantome / Ce-și cheamă întuneric peste-nroșiții 

ochi / Și-ncalecă fantasme din plăsmuiri de forme (pag. 84, film alb și negru). Un grupaj de poezii – Floare 

de genune – se constituie într-un omagiu poetic adus valorilor trecutului (Sarmisegetuzei Reggia, poeților 

Văcărești, Crăișorului Horia, etc), ceea ce dă forță volumului, alături de ilustrațiile reușite ale artistului 

plastic Ioan Opruț, simbolice 

și pline de culoare. Din întreg 

conținutul cărții se desprinde 

o molcomă și blândă stare de 

nostalgie, de calm, pe care 

cititorul e invitat s-o  

împărtășească și poate acesta 

e secretul Melaniei Rusu 

Caragioiu. Editura Singur își 

poate trece astfel în bogatul 

palmares editorial încă un 

volum reușit, al unei poete 

aflate în plinătatea unui talent 

pe care l-a servit cu credință o 

întreagă viață, în ciuda 

depărtării de țara natală. 
 

Constantin P. POPESCU 
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MICA ISTORIE A DERIZORIULUI CNSAS 
 

 

Ne purtăm cu arhivele de parcă securiștii ar 

fi fost niște agenți ai binelui supunîndu-i pe cetățeni, 

prin sondaj, la teste de moralitate pe care aceștia 

invariabil le pică. Securistul e mîna prin care 

Dumnezeul societății oferă tentația dezvăluindu-l pe 

cel căzut din Rai. Încet, dar sigur, Securitatea și ai ei 

angajați au devenit în România furnizori de 

adevăruri incontestabile[i]. Nu doar că orice autor al 

unei informări către poliția politică (inclusiv în cazul 

celor obținute prin interogatorii) e mai vinovat decît 

securiștii care le-au generat „prin metode specifice―, 

dar această vinovăție („morală―) există în grade 

diferite nu în funcție de natura informărilor, ci de 

statutul autorului lor pe scara intelectuală și politică. 

Adrian Marino e vinovat pentru că le-a fost antipatic 

aproape tuturor generatorilor intelectuali actuali de 

opinie publică (și lumii literare în general); Nicolae 

Balotă e mai vinovat decît Alexandru Paleologu 

pentru că unul e „Balotă― și celălalt – „conu‘ 

Alecu―. Gabriel Andreescu – un anticomunist din 

vremurile în care anticomunismul era ușor altceva 

decît o doctrină intelectuală post-evenimente – a 

scris recent (în Cărturari, opozanți și documente. 

Manipularea arhivelor Securității, Polirom, 2013) 

despre cele mai „strălucitoare― cazuri de manipulare 

a informațiilor din arhivele Securității: Marino, 

Balotă, Noica, Mihai Botez, Mihnea Berindei, 

Nicolae Breban. Manipulări în beneficiul 

prezentului, evident. De fapt, nimic din felul în care 

au fost folosite public – uneori, avînd consecințe 

juridice – documentele deținute acum de CNSAS și 

privind persoane la fel de publice nu a servit asanării 

spațiului social. Dimpotrivă. A servit doar ipocriziei 

intelectuale și politice. Iar cînd CNSAS n-a mai fost 

de folos intereselor partinice, locul lui în reglarea de 

conturi a fost luat de instituții mai la zi cu 

preocupările europene: Agenția Națională de 

Integritate (ANI) și Direcția Națională Anticorupție 

(DNA). Un mare bla-bla de moralism ieftin 

consumat în presă. La fel cum, acum, sentimentul 

moral și justițiar al națiunii se simte satisfăcut de 

anunțul la televizor al încă unei incompatibilități 

constatate de ANI – așteptînd ca măcar din cînd în 

cînd să fie cineva sacrificat partinic. Haideți să ne 

amintim că CNSAS a început în păcat, că, în numele 

statutului lor intelectual, în Consiliul instituției au 

fost numiți, în contra legii, doi foști membri ai 

Partidului Comunist Român (Andrei Pleșu și Mircea 

Dinescu). Să ne amintim că n-a existat în zisul 

Consiliu un consens (politic) pentru stabilirea 

faptului că Ion Iliescu a contribuit, în calitatea lui de 

prim-secretar al județului Iași, la încălcarea 

drepturilor și libertăților fundamentale. Și să ne 

amintim că CNSAS a rămas, în 2008, fără dinți nu 

din cauza lui Dan Voiculescu și a Curții 

Constituționale, ci și prin standardele mișcătoare pe 

care și le-a propus, ghidîndu-se, pe terenul stabilirii 

încălcării drepturilor și libertăților cetățenești prin 

natura informărilor date, de radare politice.N-o să 

povestesc situația lui Vasile Vetișanu, fostul deținut 

politic declarat colaborator, despre care scrie pe larg 

Gabriel Andreescu, dar e cazul să discutăm despre 

multele măsuri – politice, ca și intelectuale. Și 

despre Mona Muscă. Căci între timp, a apărut și 

dosarul actualului președinte al Institutului Cultural 

Român (ICR), Andrei Marga. Rămîne cu totul și cu 

totul misterios cum de-a stat dosarul pitit pînă acum, 

cu toate funcțiile deținute anterior de dl Marga. 

Concluzia: Andrei Marga a turnat, dar n-a fost 

colaborator, deși informările lui sînt de o natură 

asemănătoare cu cele ale lui Andrei Corbea-Hoișie 

(parțial; Andrei Corbea și-a asumat și „influențarea― 

unor persoane urmărite) și Mona Muscă (aici stăm și 

mai bine cu similitudinile: ambii au informat asupra 

unor străini – studenții greci cu care lucra, la Muscă, 

cercetători și ziariști străini în trecere prin Cluj, la 

Iulia POPOVICI 
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Marga). Și iată-l pe Vladimir Tismăneanu 

dezlănțuindu-se în contra lui Marga (care, printre 

altele, are și dosar de urmărire informativă pe mai 

mulți ani): „Sursa «Horia» era deosebit de 

sîrguincioasă și temeinică, asemeni personajului pe 

care îl acoperea acel nume de cod. Relata cu acribie 

tot ceea ce avea Securitatea nevoie să știe. Mă întreb 

dacă în acești ultimi douăzeci și mai bine de ani 

profesorul Marga a avut curajul să discute cu 

«țintele» relatărilor sale despre acele abdicări de la o 

minimă moralitate―. Ce scria despre Andrei Corbea-

Hoișie (care n-a fost urmărit, dar povestea ce 

pachete a transmis familiei unui fugit în străinătate)? 

Se întreba ce facem cu colaboratorii care n-au făcut 

crime și chema la dezbatere națională asupra 

lustrației. Așa e la noi, dinaintea „bunilor― 

deplîngem abdicarea lor morală, în cazul „răilor― , se 

confirmă încă o dată fibra lor rea prin naștere și 

formație .Momentul culminant al „lustrației― 

românești (ceea ce Gabriel Andreescu numește 

„partea exaltată a campaniei de denigrare―) a fost 

anul 2006. Trei cazuri de colaborare cu Securitatea 

extrem de vehiculate în presă – Mona Muscă 

(membră extrem de vizibilă a Partidului Național 

Liberal, deputată și fost ministru al Culturii), Sorin 

Antohi (istoric și eseist, profesor la Central 

European University în Budapesta) și Carol 

Sebastian (jurnalist apropiat de dreapta politică, 

editor la acea vreme la ziarul Cotidianul) – au dus la 

ieșirea din viața publică a celor vizați. La acea dată, 

un alt membru de vază al PNL și purtător de cuvînt 

al partidului, Varujan Vosganian, declara că Monei 

Muscă i se retrage sprijinul politic pentru că „PNL 

trebuie să sancționeze orice formă de complicitate 

cu fosta Securitate―, în timp ce actualul președinte 

liberal, Crin Antonescu, afirma că „PNL a dovedit 

că este un partid antisecurist și anticomunist―. Pe 

atunci, asta renta electoral. Legea de funcționare a 

CNSAS (și de acces la arhivele fostei Securități) era 

în vigoare din 1999 – de ce această explozie abia în 

2006? Există două explicații, una practică, cealaltă 

contextual-simbolică: în 2006, serviciile de 

informații (Serviciul Român de Informații – SRI și 

Serviciul de Informații Externe – SIE) au transmis 

CNSAS grosul arhivei moștenite de ei (Andreescu 

leagă strîns acest moment de marele avînt al 

deconspirărilor), în urma unei decizii a Consiliului 

Suprem de Apărare a Țării (CSAT), și tot în 2006 

(aprilie) începea activitatea Comisiei Prezidențiale 

pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România 

(supranumită Comisia Tismăneanu), care avea să 

ducă la condamnarea comunismului ca regim 

„ilegitim și criminal― de către președintele Traian 

Băsescu. Ca și CNSAS, Comisia era născută în 

păcat: întîi Gabriel Liiceanu, apoi Sorin Lavric au 

pus sub semnul întrebării „dreptul moral― al lui 

Vladimir Tismăneanu de a conduce nobila adunare, 

avînd în vedere activitatea sa procomunistă din anii 

‘70. (Exemplu remarcabil pentru dinamica 

solidarităților în România: tocmai editura condusă 

de dl Liiceanu – Humanitas – avea să publice 

Raportul final al Comisiei Tismăneanu…) 

Transferul dosarelor de la SRI și SIE avea să aibă 

efecte suprinzătoare în perioada următoare: 

deconspirat în același an 2006, președintele 

Partidului Conservator, Dan Voiculescu, a contestat 

decizia, invocînd (prin vocea avocatului Sergiu 

Andon) o excepție de neconstituționalitate, iar 

verdictul Curții Constituționale a dus, în 2008, la 

modificarea Legii CNSAS. (O altă „victimă 

privilegiată― a mutării dosarelor a fost Rodica 

Stănoiu, fost ministru al Justiției în guvernul Năstase 

și consilier al președintelui Ion Iliescu; dosarul ei de 

informatoare a fost declasificat cu această ocazie – 

SRI n-a furnizat niciodată o explicație de ce fusese 

anterior considerat ca „strict secret―, ca, de altfel, și 

cele ale lui Voiculescu și Muscă.) Sub numele 

conspirativ „Dana―, Mona Muscă a dat note despre 

activitățile studenților greci cărora le preda româna 

și caracterizări (toate pozitive) ale unor colegi/ 

colege ale sale. Notele citate nu sînt de natură a 

atrage consecințe negative asupra persoanelor vizate 

(dar din cele 15 note despre care vorbește 

Securitatea, doar două s-au găsit – caracterizările în 

cauză), deci e greu de crezut că au dus la încălcarea 

vreun drept fundamental. Securistul responsabil 

declară el însuși că „informațiile furnizate au fost 

confirmate și de alte surse―. În dosarul ei se găsesc 

predominat note despre Mona Muscă însăși, semnate 

de surse cum ar fi „Delia―, iar Securitatea a 

verificat-o astfel de mai multe ori. Știrea despre 

dosarul ei a apărut întîi în presă, mai exact, în 

Evenimentul zilei, ziar specializat în „asasinate 

simblice― (Andreescu) pe baza dosarelor CNSAS și 

încă de pe vremea aceea pro-Băsescu. Despre Mona 

Muscă se știa că e apropiată de președinte – dar, în 

același timp, avea și o cotă de popularitate foarte 

apropiată de a șefului statului însuși. În partidul „ei―, 

era în conflict cu liderii, mai ales cu prim-ministrul 

Tăriceanu (demisionase din guvernul condus de 

acesta); în general, nu era o persoană comodă și avea 

o vizibilitate amenințătoare. Ceea ce explică și 

reacția morală promptă a liberalilor, și tendința 

dosarelor de informator de a ieși la iveală în stil 

aleatoriu (chiar înainte să devină ministru al 

Afacerilor Externe, Andrei Marga trebuia/ putea să 

fi fost verificat de CNSAS: fusese rector și era 

președinte al Consiliul Academic al Universității 

http://www.contributors.ro/cultura/devotamentul-delatiunii-andrei-marga-informator-dar-nu-colaborator-al-securitatii/
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/100102/Ce-facem-cu-informatorii-care-nu-au-facut-crime.html
http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1162811-liberalii-dezic-mona-musca.htm
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„Babeș-Bolyai―, art. 2, lit. r din Legea CNSAS). În 

2008, modificarea legii prevedea că CNSAS lasă pe 

seama justiției stabilirea calității de colaborator, nu 

mai dă verdicte singur. Probabil asta a și făcut 

instituția mai puțin apetisantă politic (verdictele în 

justiție durează, iar stabilirea încălcării unor drepturi 

ale altora e mai greu de stabilit, așa că acum și 

recomandările CNSAS sînt mai laxe) – nu doar 

faptul că, de la an la an, noua generație de politicieni 

devenea prea tînără ca arhivele să ofere „revelații―. 

Ce face acum CNSAS? Emite adeverințe. Pentru că 

a fost an electoral, în 2012 instituția a emis 4.000 de 

astfel de atestate. Prima, datată 12 ianuarie, îl 

privește pe Iordache Panaghie, consilier local la 

Dudești, jud. Vaslui. În 1988, el a semnat un 

angajament cu Securitatea, primind numele de cod 

„Stejar―, dar notele pe care le-a dat n-au putut fi 

identificate (deși apare și într-un dosar de fond 

documentar despre „elementele penale și politice― 

din comuna Viișoara). CNSAS a stabilit că dl 

Panaghie nu a fost colaborator. Pe 9 februarie, 

CNSAS adeverea că Ion Talpoș, consilier local în 

comuna Moțăței, a semnat un angajament și a 

furnizat note informative sub numele de „Rusei 

Nicolae―, pe cînd era subinginer de irigații în aceeași 

comună Moțăței. Dl Talpoș nu a fost colaborator al 

poliției politice. Pe 21 februarie, Angela Felicia 

Botez, redactor-șef al Revistei de Filozofie editate de 

Institutul de Filozofie și Psihologie „C. Rădulescu-

Motru―, era identificată drept titulară a unui dosar de 

rețea, sub numele conspirativ „Ana―, „Ana― relatînd 

despre discuții purtate la Congresul de Filozofie de 

la Brighton. Angela Felicia Botez apare și într-un 

dosar privitor la angajații Facultății de Filozofie 

București în perioada 1975-1989; nu a fost 

colaborator al Securității.Pe cînd avea 17 ani, 

Vergică Țeghiu, primar al comunei Vînju Mare, jud. 

Mehedinți, a fost recrutat să-și toarne colegii, dar 

eventualele note informative nu au putut fi 

identificate. Dl Țeghiu nu a fost 

colaborator.Anamaria Mihaela Biriș (fostă 

Mureșan), luptătoare pentru victoria Revoluției din 

decembrie 1989, a semnat un angajament și note 

informative privitoare la Inspectoratul Județean 

pentru Protecția Plantelor Satu-Mare, începînd din 

1986. Numele ei de cod era „Dorin―. Pe 8 mai, 

CNSAS a decis că nu a fost colaboratoare a poliției 

politice. Numărul luptătorilor pentru victoria 

Revoluției semnatari ai unor angajamente cu 

Securitatea, inclusiv pe cînd erau elevi, este 

remarcabil (Dan Ciprian Flutur, Iosif Gyulai 

Mureșan etc.). Ioan Zaraf, cleric al Cultului Creștin 

Penticostal, a fost recrutat în 1989 pentru 

„încadrarea informativă― a penticostalilor din 

comuna Cumpăna, jud. Constanța, și a dat note 

despre adunările de cult din comună și despre 

emigrarea în SUA a unei familii. Nu a fost 

colaborator. Civic Media a cerut CNSAS verificarea 

lui Vartan Arachelian, în calitatea sa de „publicist la 

Jurnalul național – online―. Răspunsul a venit pe 9 

octombrie: Vartan Arachelian a semnat, cu numele 

conspirativ „V. Timișana―/ „Timișanu―, note 

informative despre colegii săi din Televiziunea 

Română și despre „persoanele cu care venea în 

contact în timpul delegațiilor sale în străinătate sau 

în țară―. Adeverința CNSAS citează șapte pagini de 

astfel de note. Dl Arachelian nu a fost colaborator al 

Securității ca poliție politică.Toată lumea pare să fi 

scris cîte ceva. Toată țara e verificată. Ofițerii sînt 

mai mult sau mai puțin bine mersi. Doar că acum e 

epoca dosarelor imobiliare. * [i] Iată aici doar un 

exemplu despre cum un informator (Mona Muscă) e 

ridicat la rang de agent de influență și șef de rețea 

prin declarațiile unor ofițeri de Securitate anonimi și 

deloc inculpați (nici măcar moral) pentru rolul lor în 

atare activități. 

 

 

 

http://www.criticatac.ro/20913/mica-istorie-derizoriului-cnsas-2/#_ednref1#_ednref1
http://www.pitesteanul.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=173
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Politica vicleană 
 

„Poți descoperi de ce se teme cel mai mult dușmanul tău, observând cu ce încearcă să te sperie.” 

 - Eric Hoffer 

          

 

         Viclenia este după dicţionarul explicativ al limbii române sinonimă cu perfidia, ipocrizia, falsitatea sau 

înşelăciunea. Cu sens mai atenuat: Șiretenie, șmecherie, șiretlic, stratagemă. 

„Omul viclean se îmbracă când în piele de oaie, când în piele de vulpe‖ spune un proverb românesc. Tema 

vicleniei este o temă veche și cât se poate de actuală. Cunoaștem astăzi viclenia socială, infracţională, 

armată, politică etc. Scriitorul, jurnalistul român Octavian Paler afirma că politica „nu are principii, are 

numai interese‖. Formele vicleniei sunt multiple fiindcă oamenii vicleni ascund și se ascund, nu recunosc 

„manevrele‖ nici față de alții nici față de ei însăși. De mai multe ori ajungem să de dăm seama de cine este 

viclean numai după ce am fost traşi pe sfoară. Are mărimi diferite, de la viclenia unui om din preajma 

noastră, până la viclenia unui grup social, politic, financiar, este o temă de care ne lovim şi nu o putem lăsa 

neabordată. Viclenia odată ce ajunge să fie practicată, devine o a doua natură a omului, ajunge să-l 

definească, să reprezinte o trăsătură a caracterului său. Este practicată cu scopul de a profita sau de a trage 

beneficii de pe urma cuiva. Mulţi se îmbogăţesc de pe urma celor săraci sau lipsiţi, înșelându-i, furându-le 

câte ceva. Oamenii vicleni sunt lipsiţi de caracter şi de demnitate. Vicleniei i se opune starea de nevinovăţie, 
de corectitudine, de loialitate, de bunătate. Omul viclean este un păcătos, un om incorect, lipsit de cinste, un 

om rău.  

         Acest mare demon numit Viclenie este folosit drept „meșteșug‖ abil,  în scopul de a face rău cuiva, de 

a obține fraudulos ceva, de a profita de slăbiciunea sau inocența cuiva. Viclenii se străduiesc întotdeauna să 

pară mai buni decât sunt, viclenia lor fiind asociată adesea cu perfidia, ipocrizia, falsitatea, șiretenia, tertipul 

și oricare alte manevre iscusite, adaptate și necesare momentului și omului respectiv, pentru a reuși să înșele. 

Falsa bunătate sau falsul adevăr sunt semne care ne pot deruta în cunoașterea omului și a intențiilor sale. 

Mai folositor îți este un prieten care îți vorbește direct și sincer, decât un străin lingușitor, dar așa e viața, 

omul are prieteni dar și dușmani care îl lingușesc o perioadă de timp, spre a-l nimici mai ușor. De cei răi ne 

putem feri singuri, căci avem dovada clară a răutății lor, de cei vicleni însă, ne poate păzi doar Dumnezeu, 

dându-ne puterea de a raționa pentru a cunoaște gândurile lor ascunse.  

         Clevetirea, defăimarea, ura, pizma, invidia, răzbunarea, facerea răului se spune că sunt surorile acestei 

stări diavolești. Omul viclean este o făptură „murdară” în fața lui Dumnezeu. Sub masca falsei smerenii, a 

bunătății închipuite, a omeniei, a milei sau a dreptății, cel viclean pune curse în calea semenilor pentru a-i 

nimici. Viclenia este condamnată de Mântuitorul Iisus Hristos, când îi mustră pe farisei, zicând: „Voi, 

fariseilor, curățiți partea din afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de răpire și de 

viclenie‖ (Luca 11, 39).  

         Viclenia nu ar fi avut putere asupra omului, ne arată Biblia, dacă acesta s-ar fi încrezut în cuvântul lui 

Dumnezeu și ar fi cercetat mai atent pe cel care, pe ascuns, a vorbit potrivnic -  șarpele - cel mai șiret dintre 

toate fiarele de pe pământ făcute de Dumnezeu. E greu, sigur că este greu să ții piept „împotriva uneltirilor 

diavolului‖. Strategia diavolului, iată, se repetă în viața noastră. Falsa bunătate, aerul grandoman de 

Vavila POPOVICI 
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cuceritor, minciuna sunt semne ale vicleniei, deoarece ele încearcă a se prezenta fals, ca nobile înfățișări. 

Aparent, celor vicleni le merge bine, ieșind mai tot timpul în câștig, în dauna celor de lângă ei, însă, după 

spusele scriitorului român Ion Neculce „Pasărea vicleană dă singură în laț‖. Dar până să așteptăm să cadă 

singură în laț, poate ar fi bine să ne străduim de a-i fi dată-n vileag viclenia, descurajată la timp, pentru a nu 

fi prea târziu.    

         Concretizând, revenind la „oile noastre‖, atenția lumii întregi se focalizează, în aceste zile, asupra 

nenorocirii din data de 17 iulie 2014, dată la care cursa MH17 Malaysian Airlines zbura pe ruta Amsterdam 

- Kuala Lumpur, când avionul a fost doborât de o rachetă. Kievul anunţă că avionul a fost doborât de 

„terorişti ruşi‖. De cine, de necine, este o mare tragedie, o crima monstruoasă! Rusia neagă orice implicare 

şi transmite că „evident că este vina statului pe teritoriul căreia s-a petrecut tragedia‖, adăugând că 

„Poroșenco are mâinile pătate cu sânge pentru că a demarat ofensiva asupra separatiștilor‖. După câteva zile 

de presupuneri, analize în care separatiştii pro-ruşi au negat inițial orice implicare în atac, susţinând că nu au 

armamentul necesar pentru a doborî un Boeing 777 de la o asemenea altitudine, se fac publice mai multe 

interceptări care arată cum separatiştii pro-ruşi raportează comandanţilor lor din Rusia că au doborât un 

avion civil, președintele rus Vladimir Putin neagă însă orice implicare a forțelor armate ruse, susținând că 

responsabilitatea pentru cele 298 de vieţi pierdute - 189 olandezi, 44 malaiezieni, 27 australieni, 12 

indonezieni, 9 englezi, 4 germani, 4 belgieni, 3 filipinezi, un româno-canadian, un neozeelandez și încă 20 

de pasageri cărora nu li s-a confirmat naţionalitatea (la acea dată) - este în totalitate a Kievului, din cauza 

ofensivei demarate la 5 iulie împotriva separatiştilor pro-ruşi din estul ţării.  Vineri, 18 iulie, apar fotografii 

şi imagini video cu un sistem de rachete BUK care se îndreaptă spre graniţa cu Rusia. Mai apare și varianta 

susținută de ucraineni, că avionul a fost doborât pentru că separatiştii l-au confundat cu un avion militar 

ucrainean, care zbura tot în acea zi de joi, cu câteva ore înainte, separatiştii doborând anterior un avion de 

luptă Suhoi-25 al ucrainenilor și un avion de transport militar AN-26. Kievul susţine că separatiştii au 

capturat cutia neagră a avionului și după confirmarea rebelilor, se află în posesia acestora, ei insistând să o 

trimită la Moscova pentru a fi analizată. În cele din urmă la cererea Olandei, cutiile negre sunt predate 

Olandei.  

         Față de filmul acestor acuzații reciproce, ziariști din multe țări iau atitudini pe baza informațiilor 

obținute până la această dată. Astăzi, la câteva zile după uciderea atâtor suflete nevinovate, când scriu acest 

articol, un ziar de prestigiu redă cuvintele editorialistul german Berthold Kohler: „Rusia a devenit nu doar 

exportator de gaz şi ţiţei, ci şi unul de instabilitate şi nesiguranţă‖. Se emite părerea că responsabilitatea 

pentru doborârea avionului de pasageri al Malaysia Airlines aparţine Moscovei, armata rusă fiind singura 

care deţinea rachetele capabile să doboare avioane la asemenea altitudine, iar rebelii pro-moscoviţi nu ar fi 

recurs la un astfel de gest fără acordul Kremlinului. În acest context, Neue Zuercher Zeitung analizează 

discursul preşedintelui american Obama, în care acesta îi solicită liderului rus Putin să-şi asume 

responsabilitatea pentru tragedia din estul Ucrainei, evitând să utilizeze termenul „terorişti‖, folosit de 

preşedintele ucrainean Poroşenko. SUA pregătesc noi sancţiuni, care-l vor afecta de data aceasta mai direct 

pe Putin şi pe cei mai apropiaţi colaboratori ai acestuia; unele state din UE dau dovadă de lipsă de fermitate, 

ținând mai mult la avantajele comerciale decât la siguranța, prestigiul valorilor europene. Şeful 

contraspionajului ucrainean declară că persoana care a lansat joi racheta ce a doborât zborul MH17 este cu 

siguranţă un ofiţer rus. „Un ofiţer bine echipat, bine educat şi instruit de ruşi (...) a apăsat acel buton în mod 

deliberat‖. Un oficial ucrainean precizează că s-au interceptat conversaţii între un ofiţer rus şi biroul său din 

Moscova: „Ştim sigur că, cu câteva minute înainte de lansarea rachetei, a existat un raport către un ofiţer rus, 

care anunţa că avionul se apropie, a adăugat acesta‖. Președintele României Traian Băsescu a adus învinuiri 

președintelui rus Vladimir Putin, a criticat şi poziţia prea moale pe care a adoptat-o UE faţă de Moscova. 

Printre altele a spus: „Putin nu poate fugi şi nu se poate ascunde sub amânări şi minciună de 

responsabilitatea punerii la dispoziţie a specialiştilor şi a echipamentelor militare cu care aeronava a fost 

lovită. Din păcate, Federaţia Rusă este partenerul teroriştilor în această operaţiune legată de uciderea a 298 

de persoane‖. 

         Concluzia este că în acest război al acuzațiilor, nu ar trebui camuflată realitatea. Misterul trebuie 

elucidat. Viclenia, tertipurile folosite pentru deturnarea adevărului trebuie descoperite și date în vileag. 

         Ne putem întreba, pe drept cuvânt, dacă nu a fost un act viclean, dacă nu s-a vrut „a se lua focul cu 

mâna altuia‖ sau „a scoate castanele din foc cu mâna altuia‖, după cum spune proverbul românesc, adică a 

pune pe altcineva să întreprindă o acțiune primejdioasă și, ulterior a fugi de răspundere, aruncând vina pe 

seama altuia. Așa se cam procedează în politica vicleană. Când este o acțiune primejdioasă pui pe altcineva 
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să întreprindă acțiunea, lași munca (acțiunea) în seama lui, coordonezi de la distanță, apoi fugi de 

răspundere, lăsând vina în seama celui folosit, care… „ți-a scos castanele…‖.  

         Confuzia, neînțelegerile se scaldă, pe undeva, în baia neadevărului și cred că sunt amplificate de 

mentalitățile diferite ale celor două părți. De aici pornind presupun că trebuie analizate cu mare atenție: 

obiectul, motivul, scopul, intenția, împrejurarea și analizat caracterul celor implicați, în special a celor care 

au trăit o jumătate de secol în comunism. Vom constata că mentalitățile, comportamentul, abordarea 

problemei diferă, oamenii care au trăit în comunism, cei mai mulți dintre ei au învățat să trișeze, unii nevoiți 

să supraviețuiască la acea vreme, alții să se îmbogățească pe furiș. Uneori am numit această atitudine 

dedublare, deși în limbaj simplu, popular, oamenilor care folosesc această stratagemă li se spun oameni cu 

două fețe. Unii oameni erau conștienți de fățărnicia lor și nu o lăsau să pătrundă în fibrele ființei păstrându-și 

conștiința nealterată, dar oamenii fără discernământ, fără voința acelui filtru al rațiunii, cu scopuri viclene, 

au adoptat minciuna, viclenia, fățărnicia, înrădăcinându-le adânc și definitiv în ființa lor. A fost o 

caracteristică a sistemului imoral, temut, care a folosit o politică vicleană, fiindcă așa după cum a spus 

Platon „Morala determină politica‖. Din acest sistem s-au ridicat oameni, unii conducători care au viclenia 

implantată în sufletele lor.  

    

 

Vavila Popovici (din volumele de versuri tipărite) 

 

 

Temnițe amare 

Istoria mahalalelor se repetă! 

Pretutindeni – temniţe-amare! 

Copii flămânzi se duc şi vin de la şcoală. 

Abandonaţi de părinţi - se sinucid,  

alţii preferă traiu-n canale… 

Temniţe amare! 

Mame înfometate, în disperare  

aruncă pruncii hrăniți la sân, 

bărbaţii lipsiţi de credinţă, beţivi, brutali,  

drogaţi, criminali,  

ajung… în temniţe-amare. 

Condiţia lui „A fi‖? 

Respiraţia, lăcomia, erosul, sângele. 

Lumea clădită de noi! 

În grădina Edenului omul a încălcat legământul. 

În care grădină ne aflăm, Doamne? 

Ce ne-a făcut să uităm poruncile tale? 

Istoria mahalalelor se repetă! 

Şi anii mei, anii tăi, anii copiilor noştri se duc…. 

 

 

 

Mi-e teamă 

A început să-mi fie teamă de bătrânețe 

mai mult ca de moarte! 

Mi-e teamă de foame, de frig, de lipsa de dragoste. 

Mi-e teamă că ne vor sui în copaci 

și vom cădea răniți de crengile lor neprimitoare. 

Mai mult ca de moarte mi-e teamă de bătrânețea 

cerută Domnului cândva… 

Mai mult ca de moarte 

mi-e teamă de bătrânețea mea! 

 

Contrast 

Tam, tam-uri, tobe, talgere, priviri impersonale. 

Într-un dans halucinant flutură 

pletele tinerilor mult mai puțin culți, 

dar cu lanțuri de aur și cruci mari agățate de gât. 

Ca într-un vis poeții privesc spre cer 

sau chiar mai sus, corul de îngeri ascuns… 

Tam-tam, abis impersonal. 

 

 

 

Mă întreb 

Am ajuns să mă întreb cine mai sunt, 

dacă totuși mai exist, 

de ce am uitat să mai râd, 

de ce trec zilele atât de curând, 

de ce nopțile nu-mi sunt îndeajuns? 

De ce îmi este dat atât de puțin  

să înțeleg și să știu, 

de ce păstrează restul Divinitatea, 

și cât de mare-i acel rest? 

De ce tot ce este, prea curând nu mai este, 

de ce fuge - într-un timp pe care-l numim trecut 

și-n care scotocim mereu,  

ca într-o ladă de zestre scoțând amintiri  

și-împodobind arida clipă prezentă? 

De ce nu știm cum vor arăta clipele ce vin? 

Și „de ce-urile‖ continuă,  

ca-n „Sonata Lunii‖ lui Beethoven. 

La ce atâtea întrebări  

trecute prin labirintul incertitudinilor, 

aud certându-mă un glas străin, 

când este suficient cu tine să vorbești,  

„pozitiv‖ să gândești, 
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să-ți spui că totul în jur e perfect, 

că ești un om perfect, de aceea exiști, 

că-ți este dat destul să-nțelegi și să știi… 

Mulțumesc!, aprob tacit.  

Și voi fi… un animal mulțumit! 

 

 

 

Viață de șobolan 

Șobolanii se-agită, aleargă, sar, râd, 

odată cu lăsatul serii și al nopții 

(fiindcă noaptea totul se vede mai estompat), 

pun la cale să digere pe cei mici. 

Ziua trăiesc satisfăcuți printre gunoaiele lumii, 

fiindcă se simt bine, sunt în elementul lor… 

Acolo întâlnesc alți șobolani, carnivori, omnivori… 

Au mirosul dezvoltat, miros de la distanță, 

pentru bani mirosul li s-a dezvoltat mai abitir. 

Șobolanii zilelor noastre se lăudă că luptă  

pentru dispariția dinozaurilor (precum dinozaurii de 

ieri,  

din cauza șobolanilor ar fi dispărut), 

dar este suficient să-i atingă cu biciul cozii 

și din calea lor - fug. 

Dinozaurii au dominat milioane de ani lumea 

cum să dispară acum? Șobolanii sunt trufași! 

Dacă-i lovește cineva-n amorul propriu, 

îl dau în judecată și-i rod mii de dolari. 

Mirosul banului învățat, dezvoltat! 

Ce bine e să duci viață de șobolan, 

să lași și dinozaurii să trăiască! 

 

 

Prezentul imperfect 

Ordinea lumii se destramă  

precum pânza mâncată de molii... 

Unii nu mai aşteaptă nimic, 

blazarea, dezolarea, nebunia-i prinde, 

pe alții nerușinarea, instinctul de fiară-i cuprinde. 

Unde ne sunt forţa și mândria de - altădată? 

Bolile se-nmulţesc, iau forme ciudate, 

inegalitatea crește, crimele, revoltele seceră oamenii,  

femeile nasc demenţial; temându-se de un viitor 

incert  

aruncă sau vând pruncii; morala - dată la o parte,  

libertatea - străină de Dumnezeu. 

Este nevoie cumva de un nou început? De o re-

naştere?  

 

 

Cum ne mai suportă 

Se poartă vinovăţia, murdăria, necinstea, 

şmecheria, neîncrederea, minciuna, violenţa. 

Când unii încearcă impresionarea inimilor 

prin cuvântul lui Dumnezeu, 

alţii zădărnicesc lucrarea, iubind şi susţinând 

Infernul. 

Cum ne mai suportă pământul, cerul? 

Ne prăbuşim striviţi de semenii orbi şi surzi, 

robiţi de grijile lumeşti, de bogaţii şi de plăceri. 

În jurul nostru se fac şi se desfac scenarii 

tot mai triste pentru noi. 

E haos, nu se mai ştie din ce parte vin atacurile, 

cine loveşte, cine pe cine susţine, 

cine pe cine controlează, ce e curat, ce e murdar… 

Împovărate ne sunt gândurile, sfâşiate - sufletele! 

Se năruiesc destine, strigăm în zadar, nimeni nu 

aude.  

Prea multe seminţe ale Domnului au căzut între 

spini! 

 

 

Undeva pe aproape  

Un om scotoceşte-n pubele, zdrenţuit, cocoşat ca o 

cămilă. 

Nimic și nimeni nu-l tulbură, nici mirosul fetid, 

nici câinii vagabonzi ce-l înconjoară, 

nici trecătorii tăcuţi, nepăsători. 

Soarele alunecă generos pe mâini scormonitoare, 

pe boturile câinilor adulmecătoare. 

Sărman vagabond acceptând umila-i soartă: 

Foamea, lupta pentru supravieţuire! 

O, Doamne, istoria se repetă, nu iartă: 

„Les pauvres hommes!‖ 

Pe creanga unui copac o pasăre cântă un cântec 

trist… 

Raze de lumină mângâie braţe goale, tremurătoare. 

Şi poate, undeva pe aproape, un Înger plânge. 

 

 

Aș vrea să mă mai nasc odată 

M-am născut o singură dată, 

dar am murit de-atâtea ori… 

Aş vrea să mă mai nasc o dată, 

dar vieţile nu se cumpără, nu se vând, 

când totul se cumpără, totul se vinde. 

 

 

Păsări flămânde 

Pasărea își rotește aripile pe cerul albastru. 

Când și-a frânt zborul, înspăimântată,  

se-adăpostește între crengile unui copac. 

Când copacul își pierde frunzele, 

descoperită, mica pasăre devine pradă. 

Păsări flămânde, lacome, stând la pândă, 

vin cu aripi întinse, silențioase…  

Dacă pasărea din copac se va prăbuși, 

nici pradă nu va mai putea fi.  
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O MIE ŞI UNA DE MORŢI 
observaţii ,  divagaţii ,  ipoteze, amintiri din vremurile bune  

 

 

      Motto: 

  Timpul nu e decât pârâul în care pescuiesc.  

Henry David Thoreau 

* 

Sala Palatului din Bucureşti. Eu i-aş zice „antecamera morţii‖. Fiindcă toţi vin să dea câte un concert în ea 

pe ultima sută de metri. Toate marile staruri ale anilor 60, 70, 80 i-au tras câte-o cântare pe scena Sălii 

Palatului în anii 2000. Ascultaţi-mă pe mine, dacă n-ar fi dat colţu‘ între timp, venea şi Enrico Carusso. 

 

* 

Nu – negaţia. Acesta e unul dintre foarte puţinele cuvinte comune majorităţii limbilor europene – cu 

excepţia, din câte-am băgat de seamă, a islandezei, finlandezei, estonei, maltezei şi limbii basce. 

No, non, nay, nope, nein, nicht, nem, ne, nie – cam acestea ar fi traducerile. Asta se explică, probabil, prin 

aceea că sunetul „n‖ este chiar mârâitul ameninţător-isteric al strămoşului nostru cvadruman, atunci când îi 

era frică de ceva. Sau când nu-i plăcea ceva. 

Aceeaşi poveste şi cu cuvântul „nou‖, care este cam tot aşa de comun limbilor europene: new, nouveau, neu, 

novo, nuovo, ba chiar şi „novîi‖. Ceea ce ne arată că, pentru imigrantul (încă destul de cvadruman) 

provenind de pe la poalele muntelui Everest, noutatea nu putea fi decât periculoasă. 

Iar noi – occidentalii civilizaţi, vreau să zic – ne-am găsit să facem din ea raţiunea noastră de a fi, 

chichirezul fiinţării noastre pe această lume ! Progresul ! 

* 

Mi-aduc aminte cum ne băteam, până în ‘89, pentru un loc la coadă la pâine, lapte, carne, la Shogun, la nu 

contează ce. Pe când acum… ei, acum, e cu totul altceva, acum ne batem pentru apă sfinţită de Sfânta 

Paraschiva ori de Bobotează… acum, nevoile sunt de cu totul altă natură, spirituale, mă rog frumos… uite, 

acum ne batem pentru un loc de parcare, e cu totul altceva, nu ? 

* 

Am dat pe un forum, acum câtva timp, de o discuţie foarte interesantă. Era vorba despre creşterea alarmantă 

a numărului de avorturi la cerere. O doamnă, care se dădea drept doctoriţă, a intervenit declarând că ea n-a 

făcut niciodată aşa ceva şi nici n-ar face, chiar dacă femeia în chestiune ar fi să crape, deoarece convingerile 

ei religioase nu-i dau voie. 

Cu ocazia asta, mi-am adus aminte că, în SUA, primul client al scaunului electric a fost un doctor (sau, mai 

degrabă, felcer), care a comis ceva de genul acesta. Mai exact, a făcut o jumătate de întrerupere de sarcină 

unei fete amărâte, care n-a putut să-i plătească toată suma cerută de el – rămânând stabilit ca, în câteva zile, 

să-i aducă si restul, iar el să termine operaţia. Ea n-a mai reuşit să procure banii, iar câinele a lăsat-o să 

moară de septicemie. 

Sigur, nu-i aceeaşi situaţie. Dar nici prea departe. 

 

* 

Dan PREDESCU 
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TRECUTE VIEŢI DE GIOARSE ŞI CIURUCURI 

(chestii cari au dispărut, s-au dus… de suflet) 

- meseria de remaieuză 

- idem, de dactilografă 

- magnetofonul, pickup-ul, walkman-ul, videoplayer-ul / videorecorder-ul VHS, pager-ul 

- structuralismul 

- ―Crucişătorul Potemkin‖, considerat drept unul dintre cele mai mari 10 filme ale tuturor timpurilor 

- peştele de sticlă de pe televizorul TEMP6 

* 

1988, pe când eram profesor suplinitor: 

Mă aflu, într-o şcoală de prin Bucureştii Noi, cu ocazia unui ―schimb de experienţă‖ pedagogică. La un 

moment dat, discuţia se cam încinge, iar profesoara de română, care e şi preşedinta unităţii de Pionieri şi 

Şoimi ai Patriei, o înjură de mamă pe cea de fizică. Îşi vine repede în fire, se face stacojie la  faţă şi ni se 

adresează nouă, celorlalţi: 

- Vă rog să mă scuzaţi, aşa sînt eu, mai revoluţionară! 

* 

1998: 

Ivan cel raţional şi rece, Mitea, omul simţurilor şi Alioşa, misticul – toţi trei sunt prezenţi în mine. Dar 

trebuie să recunosc că, în cea mai mare parte a timpului, primii doi nu fac altceva decât să-l ironizeze, să-l 

―ia la mişto‖, în termeni bucureşteni, pe cel de al treilea. 

* 

1973: 

Libertatea de gândire este obligatorie în singura şi cea mai bună dintre lumi. 

* 

1970: 

Îi cerem ―omului nou‖ să nu existe decât de la brâu în sus – şi, în acelaşi timp, să ţină tălpile bine lipite de 

pământul său natal. 

* 

1970: 

Să vrei de mâncare atunci când ai: libertatea înseamnă înţelegerea necesităţii. 

* 

1983: 

La prânz, carnea a fost reprezentată prin delegaţi. 

* 

1996: 

Într-un film britanic de prin 1938, regele Henric al VIII-lea fărâmă mitocăneşte găina friptă cu pumnul, de-i 

sare sosul în ochi bietului Thomas More, care are cinstea de a-i sta alături, la masă. Pare-se că scena în cauză 

nu a stârnit valuri de sfântă indignare patriotică, ci doar un enorm hohot de râs. Asta, deşi regizor era un 

anume Sandor Korda (mai târziu, Sir Alexander Korda), care s-a născut şi şi-a trăit o primă parte a vieţii la 

Cluj (mai devreme – Kolosvár, mai târziu – Cluj-Napoca). 

…Păi ia poftiţi de vă imaginaţi, boieri dumneavoastră, o scenă de-asta într-un film cu Ştefan cel Mare… Ba 

pe regizor să-l mai cheme şi Istvan! Ce credeţi că ar zice presa noastră – 99% din ziarele româneşti, vreau să 

spun –  într-un asemenea caz? Sau, concret, ce credeţi c-a zis revista Teatrul azi despre premiera de deunăzi 

cu Buda de Alin Fumurescu? Titlul nu trimite la Dumnezeul hindus sau la capitala Ungariei, ci la incinta 

parfumată în care, după părerea autorului, s-ar fi aflat România în ultima jumătate de secol. Iar această 

părere a făcut-o pe autoarea cronicii să manifeste sfânta indignare de care vorbirăm mai sus, băţos 

exprimată. 

* 

1971: 

Fata de aseară: plinuţă şi anostă ca un ceas deşteptător. 

* 

1973: 

Liniştit, deci mort. 

* 
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2000: 

Până la vârsta pe care-o am, pot spune că am trăit printre picături. 

* 

1979: 

Un mare cusur al inteligenţei: nu e niciodată destulă. O mare calitate a prostiei: se găseşte întotdeauna din 

abundenţă. 

* 

1970: 

Spiritualmente, publicul mediu al cinematografelor arată cam cum arătau, fizic, supravieţuitorii Auschwitz-

ului în ziua eliberării lagărului. 

* 

1975 şi 2000: 

Paranoia, mania persecuţiei, puteţi să-i spuneţi cum vreţi, dar am impresia că cineva învaţă să şofeze pe un 

drumeag plin de gropi, cioburi şi cuie, iar noi suntem pneurile. 

* 

1969: 

Sunt propria-mi prăpastie. 

* 

1983: 

Nici o dezamăgire nu e ultima. Excepţie face numai moartea. 

* 

1970: 

Rămâi aglutinat în balega zidurilor ce au a se opune unui ipotetic, discutabil Gingis Han. 

* 

1981: 

Alexandru Ivasiuc, Anatol Baconsky, Teodor Mazilu, Marin Preda… ce oameni se duc! Şi cu cine 

rămânem! 

* 

1977: 

A nu ţine seama de instincte este soluţia cea mai puţin raţională. 

* 

1975: 

―Exegi monumentum aere perennius‖ 

(Virgilius) 

―…căci o anumită banalitate e mai tare ca moartea…‖ 

(Ion Barbu) 

* 

1971: 

Rasputin este un Tolstoi convertit la acţiune, spune prietenul meu Massimo Radu Chintilă, după două halbe. 

La Caru‗. 

* 

1982: 

―Sunt balcanic şi mă mândresc cu asta! Sâc, că voi n-aveţi erizipel!‖ 

* 

1969: 

Arta: refugiu în sine al artistului, strict personal – şi frecventat de o întreagă lume. 

* 

1991: 

O, dac-aş putea crede în vreo viaţă de după moarte… Pieirea mea mi s-ar părea un fleac, gândindu-mă că 

―dincolo‖ aş avea şansa de a-l întâlni pe nenea Iancu şi de a sta de vorbă cu el. Câte n-aş vrea să-l întreb, 

câte n-aş avea să-i povestesc… Ce-am mai râde… 

* 

1980: 

A fost Cacania detestabilă? Tot ce se poate. Dar, dacă stau şi mă gândesc că acolo şi în acelaşi timp au trăit 
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Kafka, Hoffmanstahl, Svevo (ce nume incredibil: Ettore Schmitz!), încep să cred că era, totuşi, ceva 

impunător în ea. Greu de dispreţuit un monstru care inspiră ură atâtor minţi strălucite! Uneori ajung să-mi 

închipui că acolo se afla Paradisul, într-o cafenea din Viena sau din Praga, înainte de primul război mondial, 

unde s-ar fi putut întâlni, fără să aibă habar unul de celălalt, Rilke şi cel care avea să devină bravul 

infanterist Švejk. Un oraş capabil să-i suporte concomitent pe amândoi, ei bine, un asemenea oraş nu poate fi 

găsit decât pe harta Paradisului! 

* 

1969: 

Unii oameni au raţiuni de a trăi; alţii, mult mai numeroşi, pot invoca scuze pentru că există. 

* 

1969: 

De scris despre pictorul oficial al lui Liquelieu, autor al unui „Atac la baionetă‖, cu soldaţi surprinşi în 

atitudini de supremă încleştare, lovind cu patul puştii, împungând cu ţăpuşa etc. Un singur amănunt lipseşte 

din imagine: uniforma inamică. 

* 

1969: 

Într-atât se păzeau locuitorii Liqueliei să nu se lase „antrenaţi în discuţii‖, încât renunţaseră cu totul să mai 

emită opinii. Orice le-ai fi spus, îţi răspundeau cu citate din articolul de fond al zilei. 

* 

1986: 

Numim martiri victimele ale căror chinuri au fost …omologate de către Istorie; celelalte sunt oameni 

obişnuiţi, de toată-ziua, oameni de rând. 

* 

1975: 

Pesimismul a fost prohibit. Iată argumentaţia celor care au hotărât astfel: ―e urât‖ zic ei ―de parcă ţi-ar 

mirosi picioarele‖. Zâmbetul stenic, optimist, e de rigoare. ―Păi atunci,‖ zic eu ―când se scufundă vaporul, 

ultimul pasager se duce la fund cu zâmbetul pe buze, convins că aşa ceva nu se poate?‖ 

―Hm… Nu prea se circulă cu vaporul la noi. Ai văzut dumneata vreun autobuz înnecat?‖ 

…Şi-a dat Dumnezeu drăguţul nişte inundaţii de-am apucat s-o văd şi pe asta… 

* 

!983: 

Trebuie să observi că imensa majoritate a oamenilor sunt canalii numai atunci când au ocazia să fie; nu 

trebuie decât să nu le-o oferi. 

* 

1980: 

Important este să înmulţeşti într-atât obligaţiile şi interdicţiile, încât simplul efort de a le memora să nu-i mai 

permită omului gândirea pe cont propriu. 

* 

1978: 

Privite fără dragoste, toate gesturile ce compun dragostea apar drept manifestări de sclavie. 

* 

1979: 

Pe plaja de la Vapor: suntem un grup de vreo zece inşi, ne însorim, ne bălăcim, râdem. Câţiva, mai leneşi, 

―întindem o canastă‖. Ne lipseşte un al patrulea. Se oferă Piticul, unul care s-a lipit de grupul nostru în urmă 

cu vreo două zile. ―Piticul‖ nu e o poreclă, aşa, de flori de măr. Omul e într-adevăr mic şi de o hidoşenie 

izbitoare în originalitatea-i absolută: are mai curând formă de raţă. Îl cooptăm şi începem partida. 

Cineva scoate, mai apoi, o sticlă de votcă rusească – pe plajă, la unsprezece dimineaţa! Bem cu toţii din ea, 

n-avem pahare, nu ne încurcăm în amănunte dintr-astea, beau şi fetele, curioase de o beţie cu risc de înnec. 

Piticul nu îndrăzneşte să întindă mâna spre sticlă. Stânjenit, i-o ofer eu. Unul dintre băieţi îmi aruncă o 

privire furioasă. Dau din umeri, spăsit. Sticla rămâne pe nisip, la umbra unei sacoşe cu haine. 

Prima înghiţitură n-a făcut decât să ne deschidă apetitul; băieţii ar mai vrea, dar sila pe care le-o inspiră 

arătarea e greu de învins, o citeşti pe feţele lor. Atunci, una dintre fete, altminteri cea mai puţin amatoare de 

şnapsuri, ia ostentativ sticla şi trage un gât bun. Ne spune tuturor ―gaşcă de imbecili‖, se îmbracă şi-o ia 

repede înspre Costineşti. 
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* 

1970: 

Weimar, oraşul lui Goethe. Lângă Buchenwald, orăşelul lui Ilse Koch. 

* 

1980: 

N-ai voie să latri decât la ursul care a trecut de mult. Nu te apuca să crezi în chestia cu ―implicarea 

scriitorului în prezentul său‖. E numai pentru vitrină. 

* 

1989: 

- Eu am devenit femeie la şaisprezece ani, într-un luminiş de pădure, sub lumina blândă a unui asfinţit de 

august, spuse visătoare doamna T., fluturându-şi graţios mâna cu unghii lungi. 

- Foarte frumos, am zâmbit eu. Poetic. 

- Am uitat să vă spun că ei erau cinci. 

* 

2013: 

Citiţi-mă ! N-aveţi de pierdut decât lanţurile ! (eventual, şi cerceii) 

* 

 

 
Dora Groza - http://cristinateodoragroza.blogspot.ro/ 
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POEME DE ZIUA LIMBII ROMÂNE 
 

 

 

LIMBA NOASTRĂ, GIUVAER 

STRĂVECHI 

 

Doamne, cât ai fost de-ndurător 

Când ai vrut ca să mă nasc în vară, 

Lâng-o pădurice şi-un izvor, 

Prefirând în mine primăvară 

 

Toamnelor m-ai dăruit doinind, 

Ruginiu brumat cu dor de glie, 

Iernile mi le-ai pictat, zâmbind, 

Cu omăt pe trup de Românie 

 

Legăn de visări, cu mir curgând - 

Graiul nost‘, limba română sfântă 

De la daci străbuni, sclipiri în gând,  

Colţ de rai ce sufletu-ţi încântă. 

 

Luminat-ai, Doamne, cugetul 

Copt-ai grâul, frământat-ai pâine 

Alinat-ai, tandru, plânsetul 

În descântecul limbii române 

 

Nu-i în lumea ast-atâta foc 

Jar de maci în trunchiuri de cuvinte 

Auriu din lanuri prinse-n joc 

Cu albastrul cerului, cuminte, 

 

Ca-n tărâmul lui Zamolxe, vechi 

Unde spiritul în veci nu moare 

Limba noastră, giuvaer străvechi, 

Cu safire dăltuite-n mare, 

 

Limpezită-n roua munţilor 

Răsădită-n lutul din câmpie 

Şi-n coroana verde-a codrilor 

Doină-n tufele de iasomie... 

 

De vei auzi, Doamne, vreodat‘ 

Un român uitând limba română 

Fie el de-a pururi blestemat 

Şi odihnă n-aibă în ţărână! 

 

Doamne, cât ai fost de-ndurător 

Când ai vrut ca să mă nasc în vară 

M-ai sfinţit în românesc izvor 

De cuvânt şi dragoste de ţară.                       

 

 

RUGĂCIUNE PENTRU NEAMUL MEU 

 

Semne de toamnă - tăcerea din grinduri, 

Sălbatice valuri mai freamătă-n larg 

Nisipu-aşteptând vâlvătăi de săruturi 

De raze lucind pe bătrânul catarg. 

 

O mare albastră - nici urmă de volburi - 

Pe-o navă zdrobită de mal, fumegând, 

Altar de cenuşi frământate sub ruguri 

Şi ruga ce curge-ntr-un şipot de gând... 

 

Ce linişte-n cală, se-aude doar marea 

Şi-o pală de vânt ce adie pe punte. 

Cu mine aş dori să ucid depărtarea, 

Cu doruri născute la poale de munte. 

 

Te rog,  scrijelind pe-o tăblie-nvechită 

Zideşte-ne, Doamne, ne fii mângâiere 

Tu pace aşterne-n durerea mocnită 

Mă rog pentru toată suflarea-n tăcere. 

 

Acasă e toamnă, se scutură norii 

Georgeta RESTEMAN 
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Ploaia biciuie munţii cu codrii-arămii 

Zăvoaiele-s triste, plecat-au cocorii 

Şi mustul se scurge-n butoaie, din vii. 

 

Pâmântu-i secat, dar cu lacrimi amare 

Bătrânii-l udară în vara ce-a fost; 

Rămas-au sărmani, sfâşiaţi crunt de fiare, 

Copiii-s plecaţi prin străini, pentr-un rost, 

 

Mi-e neamul sărac, cât de tristă e ţara 

Ciocoii cei noi se-mbuibară pe rând 

Din pântecul ei, i-au lăsat doar povara, 

Bir greu, umilinţă şi pruncii plângând. 

 

Doamne, te rog, ocroteşte-mi meleagul 

Ţâşnească din stâncă iar spirit de daci 

Deschide-ne poarta, ne-arată drumeagul 

Căci demni am rămas, chiar de suntem 

săraci! 

 

 

SUNTEM... 

 

Suntem vremelnici pe acest pământ - 

Suflete caste pe altar de fluturi 

Sau poate frunze rătăcite-n vânt  

În toamnele brumate de pe ciuturi, 

 

Fulgi osteniţi când dorurile curg 

În ierni pustii, şi ele istovite, 

Jarişti de gând roşite de-un amurg 

Al viselor în hăuri prăbuşite 

 

Ne agăţăm de-un fir de busuioc 

Păstrat în sân parcă de-o veşnicie, 

Ca-n veri ce ard tăceri în maci de foc 

Să respirăm nădejdi pe la chindie. 

 

Dar primăverii-i suntem tributari 

Din lacrimi calde împletind speranţe 

Nestăviliţi de hoarde de barbari 

Ce sufletului vor să-i pună ştanţe. 

 

Călcând neînfricaţi peste nevoi 

În vârf de lance arborând Cuvântul 

Bieţi truditori ai vorbei suntem noi, 

Dar vom învinge,-aşa ne-ajute Sfântul! 

 

 

VIS 

 

undeva, pe-o insulă veche 

lăcrimaseră stelele în palmele  

cu care voiam să ating cerul 

degete ostenite   

curgere lină de pulberi  

în care soarta-şi ascuţise săbiile  

trudeau s-alunge întunericul  

dornice să atingă lumina 

lumina blândă  

găzduită de pântecele împlinit al lunii 

ori în trena nesfârşirii mării  

răsfirată pe-un ţărm depărtat  

maramă din nisipuri împodobite cu perle 

bulgări de spumă albă, albă 

lovind trupuri de stânci 

demult, demult 

neasemuit paradis al zeilor... 

 

dar mă chema o altfel de lumină 

lumina din pletele soarelui 

lenevind pe braţele cerurilor 

pictate cu zâmbetele îngerilor 

pironite pe jăratecul macilor 

regi ai câmpului înflorit 

de la poalele Carpaţilor  

în care s-a zămislit  

din pietrele de sub izvoare 

poezia 

ea, regina sufletelor noastre 

curgând leneş din cosiţele fecioarelor 

ce-şi uitaseră bujorii înfloriţi 

pe pomeţii obrajilor proaspeţi 

a zăbovit o clipă pe buzele  

pe care de-abia sângeraseră trandafirii 

iar rostirea-i cu gust de fragi 

s-a contopit cu mireasmele codrilor 

şi luată de vâltoarea râurilor de cristal 

s-a revărsat pe iile ţesute cu spice de aur 

sub care sâni feciorelnici 

copseseră cea mai dulce pâine 

pâinea din care ne-fruptăm cu toţii 

dulcea limbă românească 

 

 

STÂNCILE ŢĂRII MELE DE PIATRĂ 

 

Scriu pe file plămădite din  

prospeţimea frunzelor   

un poem al munţilor Ţării de Piatră 

râd codrii a vară şi izvoarele 

ah, izvoarele 

– limpezimea sufletelor moţilor mei 

curăţime şi dorinţă  

de frumos, de linişte... şi de bine – 

susură-n orbitele pietrelor  

şlefuite de puhoaie  

până ieri mânioase -  azi, bucuria arinilor 
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îmbrăţişaţi în umbra amiezii  

şi-n nesfârşirea dragostei de viaţă... 

 

Cresc braţe de lumină 

pe inelele gorunilor 

încrustate cu nume sfinte 

tropotesc adâncurile  

în hora libertăţii 

pe pământul din care  

răzbate duhul Iancului 

strigătul bravilor sfârtecaţi sub roţi 

prăvălite sub plesnetul cnutului 

într-un timp nemilos  

când răşina brazilor  

picură frunţile ostenite  

cu amintiri de demult 

sculptate în minţile fiilor  

acestui tărâm...  

 

Tulnicăresele, mândrele munţilor neliniştii 

împletindu-şi pe sânii sprinţari 

miresme de fân cosit 

cu panglici de vise feciorelnice 

vestesc sărbătoarea... 

Au fost fetele târguite pe crestele Găinii 

cu dorurile strânse-n pumni  

cu inimile arse în jaruri de maci 

şi speranţe-azvârlite pe iile  

ţesute cu râuri şi flori 

sub care se-adăpostesc  

de veacuri  

suflete scăldate în albul florilor . 

 

Niciodată n-am auzit  

mai aproape  

ţipătul pietrelor! 

 

Astăzi grăiesc a minune  

stâncile Ţării mele de Piatră! 

------------------------------------------- 

Săcuieu, Cluj 

30 August 2014 
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Despre o carte uitată: Întâlnire cu disperarea, de Camil Ring 

 
 

În epilogul cărţii Întâlnire cu disperarea, domnul Camil Ring vorbeşte de o scrisoare pe care a 

scris-o din Franța, în anul 1969, după 21 de ani de la plecarea din România (în 1948). O reproduc: 

 

 

Excelenţă, 

 

Subsemnatul sunt de origine romană. Până în 1948 în Bucureşti am fost ziarist, ziarist burghez 

bineînţeles. Pentru că acum aş fi fost totuşi acolo, dacă nu eram. Deşi evenimentele din Cehoslovacia… 

 

În anul 1948, ziarul ,,Semnalul‖ care îmi aparţinea, eu fiind coproprietar a fost suprimat de regimul 

stalinist de atunci. După ce ziarul a fost suprimat am realizat că şi eu voi fi suprimat, însă fizic. Cum nu 

eram deloc decis să merg pe drumul Siberiei sau a inchisoarei Gherla, am strâns în mâinile mele bastonul de 

pelerin şi am plecat din Bucureşti. Am ajuns la Paris, adică a trebuit să fug ca şi mulţi alţi români atunci şi 

chiar astăzi. Atunci, meseria pe care am avut-o m-a pus în contact cu mari oameni politici: doctor Petru 

Groza, Ana Pauker, Chisinevschi şi cu mulţi miniştrii care construiau comunismul: Botnăraș, Macobescu, 

Ivaşcu, Bălănescu. După ce am ajuns la Paris, am început să denunţ răutăţile stalinismului. În 1953 am scris 

o carte Stalin mi-a spus (Stalin M‘A Dit), prima carte de acest gen în care denunţam adevăratul obraz al 

stalinismului şi influenţele nefaste asupra României. Această carte a fost tradusă în multe limbi. Probabil că 

aveţi o copie. Când cartea mea a apărut, familia mea care se găsea în Bucureşti, nevasta mea şi doi copii: 
Olga şi Lucian, au fost deportaţi undeva,  pe Bărăgan. Am aflat câteva luni mai târziu, şi după ce am aflat i-

am scris o scrisoare lui doctor Petru Groza. În această scrisoare i-am spus că nu am fost niciodată un duşman 

al regimului, dar un om care întotdeauna a spus adevărul. Am simţit că întotdeauna, rolul meu a fost să fiu 

un far în furtună, să arăt adevărul oamenilor, nu să spun minciuni. Şi dacă în ‖fondul‖ meu poate mă simt 

vinovat, nu am avut încotro. L-am rugat să-şi aducă aminte de o discuţie, pe care a avut-o în 1947 cu mine, 

în care a spus: ―În fundul inimii mele mă simt recunoscător generalului Antonescu, pentru că m-a pedepsit 

pe mine, dar nu familia mea. Familia mea a fost lăsată în pace.‖ Şi am adăugat: ‖De ce trebuie copiii să 

plătească pentru vina părinţilor?‖ Am continuat să spun că nu e just. Scrisoarea şi-a făcut scopul. Două luni 

mai târziu, trei ani după ce familia mea a fost deportata în Bărăgan în 1950, familia a putut să fie eliberată, şi 

pe urmă am cumpărat-o, plătind bani unui individ care se ocupa cu cumpărarea vieţilor din România. Pentru 

5000$ astăzi vorbesc cu dumneata cum am vorbit cu doctor Petru Groza. Dar subiectul e diferit. Nu am 

familie pe care să o salvez de pe Bărăgan sau să o cumpăr. Aş vrea să vin în România din mai multe motive. 

Ca cetăţean francez şi având o afacere care nu e politica, aş vrea să-mi văd tara natală şi să mai văd rudele 

care mai există. Ştiu că legea actuală îmi dă dreptul să vin în mod liber în ţară. Dar aş vrea să fiu sigur că voi 

fi liber şi ca să ies din ţară. Unii spun că nu este posibil. Din această cauză vă scriu această scrisoare. Cred 

că am dreptul să-mi iau aceste precauţiuni pentru ca şi astăzi există poliții paralele şi perpendiculare, 

securitate. Pentru că am fost celebru, pentru că pe timpul regimului Ana Pauker am avut o pagină în Cartea 

Alba a Naţiunilor Unite, pentru că numele meu a fost citat într-un mare proces de spionaj anglo-american în 

1948 unde se discutau legăturile mele cu ambasada Angliei şi a Americii, ceea ce nu era adevărat, dar care 

mi-a dat posibilitatea să judec ce se întâmplă în România. Acum vreau să vă spun pentru ce vreau să vin în 

România. În primul rând ca să pun nişte flori pe mormântul părinţilor mei, care după ce au trăit într-o 
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Românie mare şi liberă au murit într-o Republică Populară Romană. În al doilea rând ca să-mi dau şi eu 

seama ce este adevărat despre ce se povesteşte despre România. Schimbările care s-au produs în România în 

timpul conducerii dumneavoastră. În al treilea rând să ştiu de ce, dacă totul merge aşa de bine la noi, 

oamenii trăiesc aşa de prost? De ce de câte ori pot, oamenii aleg libertatea, turişti, oameni oficiali? De ce 

Bucureştiul care este un oraş aşa de frumos, are cetăţeni care sunt aşa de trişti? Acestea  sunt motivele mele 

ca să vin în România. Îmi dau seama că în momentul de faţă nu sunt decât un cetăţean oarecare, roman, nu 

sunt important, sunt o persoană umilă. Vă rog acordaţi-mi dreptul de a-mi vedea ţara din nou, cel puţin o 

dată înainte de a muri.‖  Domnul Camil Ring prevedea viitorul. A fost în România în 1973. A murit în 1975 

de o congestie cerebrală în Brazilia şi de un atac de inimă. Aşa s-a stins cel care singur s-a numit un far în 

furtună, o lumină, un om care întotdeauna a spus adevărul chiar dacă l-a costat: familia lui, liniştea lui şi 

patria lui. În 1951 Camil Ring scrie Stalin M‘A Dit. Cartea a apărut în 1951 şi câteva luni după ce cartea a 

apărut, eu, fratele meu şi mama mea am fost trimeşi pe Bărăgan în domiciliu forţat, în comuna Gheorghe 

Doja, unde am stat până în 1953, când Stalin a murit şi am fost şi noi eliberaţi. Cartea Stalin M‘A Dit este o 

mărturie a timpurilor din 1945 până în anul 1970 când domnul Camil Ring s-a reîntors în România. Prefaţa 

cărţii dă o imagine a României, după ‖eliberarea‖  de către Uniunea Sovietică în anul 1944 - 23 august. Pe 

prima pagină este dat un citat interesant al lui Stalin: ―Nimic nu este pentru totdeauna în lume. Totul se 

schimbă, totul evoluează. Adevărul, el singur se schimbă.‖ Stalin. 

 

Cartea este dedicată Franţei, unde domnul Camil Ring spune că – ‖începe libertatea‖. Prefaţa este 

povestea Anei Pauker care devenise în 1945 ministrul afacerilor externe. Ana Pauker era dintr-o familie de 

evrei bogați. Se născuse într-o casă elegantă, cu servitori, cu bani şi devenise comunistă (ca  mulţi alţii) în 

timpul ilegalităţii, în timpul anilor când comuniştii erau ‖aruncaţi‖  în Doftana şi în alte închisori. Ana 

Pauker a plecat în Uniunea Sovietică, unde a fost îndoctrinata de către securitatea sovietică şi devenise o 

mare favorită a lui Stalin, care a trimis-o înapoi în România în 1945. Ana Pauker l-a subminat  pe regele 

Mihai, l-a făcut să fugă din România, a distrus partidele populare (cum era partidul lui Maniu), i-a aruncat în 

închisori pe lideri, a făcut să curgă valuri de sânge şi de lacrimi peste poporul român. La sfârşit a fost şi ea 

distrusă şi aruncată în închisoare. Fără discuţie, spune domnul Camil Ring, îşi va termina viaţa în puşcărie 

sau va căpăta pedeapsa de a fi împuşcată, după ce a va fi dezonorata într-un proces public, unde va trebui să 

spună ce rele a făcut. Dar această Ana Pauker a fost şi ea martoră, contra soţului ei într-un proces la  

Moscova şi a ajutat ca el să fie executat. Deci căpăta aceeaşi pedeapsa care a dat-o soţului ei. Dar este ceva 

mult mai important, spune domnul Camil Ring: ‖Destinul lumii, destinul României ține de această dramă a 

Anei Pauker‖. Sub acest semn, sub eticheta democraţiei, unei democraţii spusă ‖populară‖ s-a jucat această 

dramă. Noi suntem obligaţi să suportăm acest regim, suntem ameninţaţi de a vedea distrusă o civilizaţie, 

care nu era fondată pe anxietate, pe frică şi pe despotism. Lumea occidentală s-a eliberat de aceste complexe 

barbare. Are dreptul să doarmă noaptea în linişte, să se trezească fără să le fie frică că vine ‖Inchiziţia‖, să 

aibă dreptul să ‖gătească‖, să-şi aleagă guvernele. Omul din Occident comparat cu ţările din est: România, 

Ungaria, Bulgaria Cehoslovacia, Polonia, în 1951, era liber; putea să-şi trăiască viaţa cum vroia. Ceea ce nu 

se întâmplă în România. Domnul Camil Ring da o scurtă istorie a situaţiei din România: ―În România în 

1944, când Uniunea Sovietică a trecut graniţa în urmărirea naziştilor germani, Partidul Comunist nu există. 

Când Ana Pauker a venit în România totul s-a schimbat. În câteva luni a distrus: legile, obiceiurile, 

instituţiile, viaţa politică, economică şi socială. I-au trebuit câteva luni ca să instaureze frică de tortură, de 

moarte, de închisoare, să distrugă presa, partidele, să distrugă clasa burgheza, să reducă oamenii din 

România la mizeria cea mai mare posibilă, să distrugă libertatea. Armata Sovietică era acolo s-o sprijine. Şi 

afară de asta Ana Pauker a avut suportul lui Stalin, tatăl popoarelor, cum se numea el. ―Stalin mi-a spus‖ Era 

destul că puterea ei să fie supremă. Trebuie să înţelegem că Ana Pauker a fost numai un agent al acestei 

schimbări, o femeie care devenise un dictator crud şi care a crezut că este imuna din cauza lui Stalin. Dar 

Stalin singur a sacrificat-o, aşa cum a sacrificat sute şi mii, şi zeci de mii de alţii. Intră înapoi în 

necunoscutul din care te-am scos. Aceasta a fost destinul Anei Pauker.‖ 
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Prefaţă 

 

Acţiunea acestei cărţi se petrece în Bucureşti. Este o carte scrisă din întâmplare, întâmplarea care a 

făcut ca un român să fie cel care a scris-o. Ea putea să se întâmple în Budapesta, la Praga, la Sofia sau în 

Varşovia. Situaţia  era aceași în toate ţările din spatele Cortinei de fier. Toate aceste ţări sunt sub controlul 

Uniunii Sovietice. Domnul Camil Ring vorbeşte de situaţia în 1950, 1951, 1952, când cartea Stalin M‘A Dit 

a apărut. Din cauza Acordului de la Ialta toate ţările Europei de Est au devenit vasalele Uniunii Sovietice. 

Domnul Camil Ring continuă:‖ În România nu există un partid comunist. În Cehoslvacia şi Bulgaria şi 

Ungaria existau partide comuniste. Dar în România a trebuit creat Partidul Comunist. Numărul de comunişti 

în inegalitate era foarte mic. Şi atunci Ana Pauker a avut ca misiune să creeze Partidul Comunist. Folosind 

expresia Stalin mi-a spus  ea avea putere supremă. În prima perioadă din 1945 când guvernul Petru Groza, 

un guvern care se numea popular dar, în realitate, era comunist, a venit la putere în România şi până în 1948, 

când regele Mihai a fost obligat să părăsească România, situaţia în România a devenit din ce în ce mai 

serioasă. În 1947 regele a abdicat. În 1948 toate fabricile, toată industria, pământul, totul a fost naţionalizat, 

luat de la proprietar şi a devenit bun de stat. Dacă vreţi mai multe amănunte citiţi O ciocârlie în colivie, 

scrisă de Olga Ring. Această etapă din 1945 până în 1948, naţionalizarea în 1947 când banii au devenit 

inexistenţi, când sute de mii de lei deveniseră un leu. A fost o situaţie de a distruge clasa burgheza, de a-i 

face săraci şi de aplica măsurile dictate de către comuniştii din Uniunea Sovietică. Această etapă a avut un 

mare succes. Nu mai existau partide de opoziţie, ceea ce nu însemna că nu există opoziţie. Numai existau 

oameni politici în libertate, toţi erau în închisoare, nici mari burghezi, nici proprietari de pământ şi nici 

oameni cu bani. Toţi fuseseră distruşi. Conducătorii României sprijiniţi de către Uniunea Sovietică luaseră 

control complet. Prin ruinarea marii burghezii, cu întreprinderi care fuseseră naţionalizate de către stat, cu 

micul burghez care fusese distrus şi nu mai avea bani să trăiască. Cabinetele dentare, cabinetele medicale , 

micile magazine, totul a fost naţionalizat. În doi ani Partidul Comunist a luat puterea supremă şi aproape 

fiecare român a fost obligat să fie comunist. Dacă nu devenea comunist, atunci era dat afară de la lucru, 

pensionat şi lăsat să moară de foame. Dar în acelaşi timp puterea personală a şefilor comunişti creştea. 

Moscova nu a fost de acord.  

 

Dacă la început i-au sprijinit, pe urmă au început să-i înlocuiască: întâi pe Dimitrov care devenise 

prea puternic, care a fost omorât - aruncat în închisoare şi pe urma condamnat la moarte. În Ungaria s-a 

făcut la fel cu Rajc, omul de încredere al lui Rakovski şi a ministrului de interne. Şi el a fost condamnat şi 

omorât. Şi Rakovski care era şeful Partidului Comunist în Ungaria şi-a învăţat lecţia şi a devenit supus 

Uniunii Sovietice. În Polonia, victimă a fost Gomulca. În Cehoslovacia, Szlanski. Şi toţi aceşti oameni au 

fost eliminați de către Stalin. Şi fiecare din ei spuneau Stalin mi-a spus să acţionez în felul în care am 

acţionat. În realitate Stalin îi controla, Stalin care devenise ridicat pe un piedestal, care era considerat 

aproape un Dumnezeu, şi care conducea toată lumea de sub Cortina de fier. Dar în realitate în 1950 Stalin nu 

mai avea putere. Era Malenkov şi Beria care luaseră puterea în Partidul Comunist din Uniunea Sovietică. 

Stalin începuse să fie bolnav şi a murit în 1953 de o congestie cerebrală. Domnul Camil Ring da documente, 

fotografii ale Anei Pauker, în Rusia, ale Anei Pauker acuzând pe soţul ei, şi la procesul care fusese intentat 

în Moscova şi care a ajutat să-l omoare, Ana Pauker în România. Şi domnul Camil Ring continua ca să 

vorbească de Ana Pauker care în numele lui Stalin distrugea în mod sistematic România. ―Şi dacă Ana 

Pauker este o criminală, ea o face cu ajutorul lui Stalin. Numai în lumea occidentală este considerată o 

criminală. În ochii Comunismului şi a stalinismului Ana Pauker este o mare femeie de stat şi o mare putere. 

Ana Pauker a executat în mod fidel toate dispoziţiile Moscovei. Stalin mi-a spus erau cuvintele ei. Nu a fost 

întotdeauna adevărat, dar a avut o dragoste deosebită pentru ruşi şi pentru Uniunea Sovietică şi a fost o 

putere supremă în România din 1945 şi până în 1952. Stalin M‘A Dit este povestea ei ca dictator a României 

şi în acelaşi timp o mărturie istorică a timpurilor din 1945 şi până în 1952, cu toate evenimentele ce se 

petreceau în România şi în lumea Europei de Est.  
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Postfaţă 

 

Domnul Camil Ring scrie: "De ce am numit această carte, Întâlnirea cu disperarea? Sau de ce am 

folosit cuvântul disperare, când am vorbit de România. Astea sunt motivele. O ţară latină înconjurată de o 

masă slavă, România a fost condamnată să trăiască lângă Uniunea Sovietică. A devenit parte din zona de 

influenţă a Rusiei Sovietice, din cauza acordului de la Ialta. După moartea lui Stalin, România, care acum 

este totuşi socialistă, nu s-a schimbat mult. Dar a început să fie puţină speranţa, după ce Stalin a murit, 

România se va schimba. Dumnezeu, care acuma devenise un simplu om, aşa îl numea Hruscev. Şi alte 

schimbări, care acuma se întâmplau în Rusia, dădea puţină speranţă. Pe urmă a fost invazia Cehoslovaciei în 

1968, de către armata sovietică, şi a tuturor ţărilor din pactul de la Varşovia, exceptând România, care a 

refuzat. Regimul comunist care  este impus României, cu acceptarea de către englezi şi americani, nu 

reprezintă raiul pe pământ, pentru cei 20 de milioane de romani care trăiesc în Românie. Poţi să iubeşti sau 

să nu iubeşti regimul lui Ceauşescu. Şi eu nu-l iubesc. Dar chestiunea este ce se va întâmpla de acum înainte. 

Să sperăm, că după ce a fost posibil să debarce pe lună, omul poate va schimba relaţiile cu restul lumii. 

România în fata Uniunii Sovietice este mielul în fata lupului. În 1968, Cehoslovacia a fost distrusă pentru că 

a vrut libertate. Şi România a început să simtă o alarmă, frică. De atunci, Bucureştiul şi-a luat măsuri de a se 

apăra. Şi tovarăşul Ceauşescu, care şi-a consolidat situaţia în interiorul partidului, începe să-şi schimbe 

politica internaţională. Există o lege nouă care discuta organizaţia sistemului de apărare naţională. Şi se 

poate citi în acesta lege: Poporul român, întotdeauna s-a apărat, cu armele în mână, fără frică, cu multă 

demnitate. şi-a apărat libertatea, dreptul de a trăi şi dreptul de a se dezvolta în independenta. Această lege 

are 164 de articole.Tot ce vrei există acolo. Dar mai ales formaţii paramilitare, care sunt numite gărzi 

patriotice, care au fost create în mod spontan cu invazia Cehoslovaciei, şi care vor avea un rol de armată în  

clandestinitate, pentru a rezista în caz că Uniunea Sovietică ar vrea să invadeze Uniunea Sovietică. Sunt 

formaţii de lucrători care păzesc libertatea României. Fiecare femeie până la 55 de ani şi fiecare bărbat până 

la 60 de ani este obligat să facă parte din aceste grupuri." Domnul Camil Ring continuă: "Aş vrea să citez 

conţinutul unui articol. Este următorul: Gărzile patriotice sunt unităţi de luptă înarmate, care conţin lucrători 

din oraşe şi din sate şi scopul este să apărăm România, patria noastră. Misiunea lor este să participe 

împreună cu forţele militare la apărarea României, la dreptul României de a lucra în mod liber, faptul că 

poată să aibă dreptul de independenţă conta tuturor altor ţări din jurul României. Gărzile patriotice participa 

prin activitatea lor la apărarea frontierelor şi la menţinerea liniştii publice. Legea a intrat în vigoare pe 31 

martie 1973. Imediat mareşalul Gretchko, ministrul sovietic al apărării, s-a invitat în Bucureşti. A fost primit 

pe 20 aprilie în vizită oficială. Iată ce scrie ziarul Le Monde din Paris, despre această vizită: Vizita 

mareşalului Gretchko pare să fie în legătură cu politica de apărare a României. Mareşalul Gretchko a criticat 

faptul că România vrea să se apere, în special faţă de Uniunea Sovietică.  

A spus că România este din pactul Varşoviei şi aliată cu Uniunea Sovietică şi că aceste trupe sunt 

absolut ne necesare. Dar tovarăşul Ceauşescu nu a ascultat. Şi continua această politică de depărtare de 

Uninea Sovietică şi de apropiere de vest; de America şi în special de China. Mareşalul Gretchko a criticat 

această politică şi mai ales faptul că România vrea libertate. Ce drept să aibă România când este sub 

conducerea Uniunii Sovietice ! A anunţat că singurele mişcări comune care sunt acceptate, sunt exerciţiile 

din jurul graniţei. Şi aceste lucruri s-au întâmplat în februarie, în anul 1972, sub direcţia mareşalului 

Iacubowski, comandantul suprem al Pactului din Varşovia. Din 1968, România adoptă o politică de 

depărtare şi de independenţă faţă de Rusia. România accepta faptul că aparţinea familiei socialiste, dar nu 

accepta să fie vasalul complet al Uniunii Sovietice. 

(Va continua)  
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UMORISTUL DOREL SCHOR A DEVENIT „MAI... SERIOS ŞI MAI 

CUMSECADE” 
 

De curând, a apărut în colecţia Opera Omnia (2014) a editurii Tipo-Molodova din Iaşi, volumul „SĂ 

FIM SERIOŞI - UMOR CUMSECADE, EVREIESC" al scriitorului israelian de limbă română,  Dorel 

Schor. 

 

Cartea, ediţie de autor, cuprinde  cele mai reuşite scrieri ale sale. Este tipărită în format bibliofil şi 

conţine mai mult de 300 de pagini amuzante, selectate de alt umorist apreciat şi cunoscut, scriitorul român 

Mihai Batog-Bujeniţă, din Iaşi, directorul revistei „Booklook‖.  

 

O prefaţă inteligentă şi distractivă a publicistului Roni Căciularu este completată de un interesant 

aparat critic, care se referă la precedentele nouă cărţi ale lui Dorel Schor, nelipsind nici referirile unor 

cunoscuţi literaţi români, israelieni şi spanioli, care au apreciat umorul fin şi de bună calitate al lui Dorel 

Schor. 
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România şi Moldova în Europa 
 

Uniunea Europeană este o creaţie occidentală, de aceea ortodocşii greci, bulgari şi nu în ultimul rând 

moldo-valahi, urmaşii Imperiului Roman de Răsărit, a celui Otoman şi a celei de a treia Romă, Moscova, au 

mari dificultăţi de adaptare. Transilvănenii, bănăţenii, ungurii, croaţii, sloveniI, etc. înţeleg raţiunea 

Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană pentru că au făcut parte din el. 

 

Nu numai greco-ortodocsii în est, ci şi anglicanii în vest accepta cu greu o Europă Unită, care se vrea 

altceva decât civilizaţia anglo-mozaică victorioasĂ în două războaie mondiale şi care este impusă de 70 de 

ani mai ales Germaniei reeducatĂ cu succes, dar totuşi tratată şi controlată ca protectorat. Vezi afacerea de 

spionaj NSA, GSHQ, spionul SUA din BND şi interzicerea publicării cărţii Mein Kampf a lui Adolf Hilter. 

 

Ruşii, spre deosebire de anglo-saxoni, şi-au retras armata de ocupaţie din Germania, sperând 

probabil, în van, că SUA şi Marea Britanie vor face la fel, dar asta nu-i împiedică să-i ameninţe mereu pe 

români, georgieni şi ucraineni să nu se orienteze spre occident, să rămână fideli Lagărului ortodox, 

Moscovei. Vezi Vocea Rusiei, situaţia din Ucraina de est, Crimeea şi marele proiect Eurasia, care se vrea o 

alternativă la UE fără a avea însă puterea ei de convingere pe cale paşnică. 

 

Şi din nou Europa e ameninţată din est şi vest, cu toate că nu are o armată nici pe departe 

comparabilă cu cea anglo-americană sau rusescă şi mai ales nu are nici cea mai mică intenţie belicoasă. Dar 

chiar şi în sânul ei sunt deosebiri de vederi. Englezii pragmatici vor economie de piaţă şi democraţie tip 

Wesminster peste tot şi au oroare de o administraţie continentală. Francezii cartezieni cred că un guvern 

supranaţional, unde ei ar conduce Clubul mediteranean, ar salva ceva din modelul lor de savoir-vivre. 

Germanii sunt în mod tradiţional mai aproape de modelul anglo mozaic decât de cel francez, dar sunt 

obligaţi să facă mereu compromisuri, ca orice protectorat cu suveranitate limitată. Grecii refuză disciplina 

financiară, impozitarea occidentală. 

 

Ortodocşii greci, bulgari şi moldovalahi, prizonieri 500 de ani a celei mai stupide administraţii, cea 

turco-fanariotă, au fost eliberaţi în sec. 19, dar de fapt au tranzitat de la periferia otomană la cea occidentală. 

Iată cum vede tranziţia I.C. Brătianu într-un memoriu adresat împăratului Napoleon III: ,,Constituirea 

acestui stat român ar fi cea mai frumoasă cucerire pe care Franța a făcut-o vreodată afară din teritoriul său. 

Armata statului român ar fi armata Franţei în Orient, porturile sale de la Marea Neagră şi de pe Dunăre ar fi 

antrepozitele comerţului francez şi din cauza abundenţei lemnelor noastre de construcţie, aceste porturi ar fi 

tot odată şantierele marinei franceze; produsele brute ale acestor țări avute ar alimenta cu avantagiu fabricele 

Franţei, care ar găsi în schimb un mare debit în aceleaşi țări. În fine, Franţa va avea toate avantajele unei 

colonii, fără a avea cheltuielile ce aceasta ocazionează." 
 

Statul roman e pe linia celui francez şi în zilele noastre, preşedinţii ortodocşi moldovalahi speră într-

o Înaltă Poartă supranaţionala, ori unde s-ar afla ea, dar care să le rezolve problemele socio-economice, de 

corupţie, clientelism, fanariotism, etc. Modelul german, demascat recent de Armata Ortodoxă din Ucraina ca 

fascist, este perceput ca un corp străin în est. Confuzia între instituţiile UE, decalajul de democraţie, faptul 

Viorel ROMAN  
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că Parlamentul European nu are atribuţii similare cu cel naţional (până nu va exista o naţiune europeană) 

sunt atot prezente. Greu de spus, cât este o formă subtilă de rezistenţă în fata necunoscutului, a eternului 

hegemon şi cât ă propagandă anti occidentală motivată religios. 

 

În ciuda tuturor, România a făcut în anii de apartenenţă la Europa un salt înainte remarcabil. 

Moldova merge pe aceeaşi cale. O reunificare într-o Europă Unită, care depăşeşte Marea Schismă din anul 

1054, este mai mult decât oricând realizabilă. Sfatul şi Marele Sinod Panortodox, care va avea loc în curând 

în Fanarul din Constantinopol / Istanbul va pleda pentru refacerea unităţii tuturor creştinilor, va clarifica şi 

ameliora situaţia ortodocşilor, mai cu seamă a celor din Europa şi va contribui ca ortodocşi de jure în UE, să 

se simtă acasă şi de facto. 

 

Chestiunea fundamentală a României şi Moldovei e Statul şi Biserica. Pentru cei interesaţi în 

aprofundarea tematicii recomand modesta mea contribuţie mai ales în: 

1.      Statul la romani. În : http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-

AGERO/COMENTARII/Statul%20la%20romani%202%20de%20Roman.htm, 

http://www.gandaculdecolorado.com/dosar/6-dosar/1427-statul-la-romani, 

http://www.clipa.com/print_a1820-Statul-la-romani.aspx 

 

2.      Statul şi Biserica 2014. În : http://viorel-roman-bremen.over-blog.de/article-caietul-nr-8-al-grupului---

corneliu-leu-123058385.html, http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/, 

http://www.clipa.com/a6208-STATUL-SI-BISERICA-2014-%E2%80%93-UN-DIALOG-CU-ION-

OLTEANU-2.aspx 

 

3.      Sfatul şi Marele Sinod Panortodox 2016. În : http://www.observatorul.com, http://www.agero-

stuttgart.de/REVISTA-AGERO/COMENTARII/Sfantul-si-marele-Sinod-2016-VR.htm, 

http://www.ziarulromaniamare.ro/sfintul-si-marele-sinod-panortodox-2016-1/, http://www.clipa.com 

 

www.viorel-roman.ro 

viorel-roman-bremen.over-blog.de/ 

Bremen la 5 iulie 2014 
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LIMBA ROMÂNĂ 

 

Prindeam din zbor vorbe-mbăiate în spuma firii! 

Cu visuri curgea timpul în copilărie, 

Tot ce-ntrupa o limbă-nflorea clipa iubirii  

Şi inima cuminte clipea bucurie… 

………………………………………… 

Eternizată-n sânge e dulce limba noastră, 

Ne-a apărat într-una asemeni unui scut. 

Ea ne-a ţinut aproape.  Şi-atunci în clipa-albastră 

Tot ea ne-a alinat şi-uşor am renăscut! 

 

În limba noastră râdem, în limba noastră plângem, 

În limba noastră trăim bucuroşi iubirea, 

Ne depărtăm de ţară, dar dorul noi ni-l spunem 

Numai în limba noastră,  aceasta-i fericirea!  

 

Vorbirea traversează prin ceaţă ,,lumina‖. 

O, ce joc şi ce vibrare este în miezul ei! 

E-o rugăciune sfioasă-n suflare lină, 

E-o vioară neliniştită-n zborul dragostei. 

 

Cunoaşterea, înţelegerea sunt aşa sfinte 

Cu semnele ce-nalţă eternul grai străbun! 

Bat clipele vieţii înmiresmând cuvinte, 

Cuvintele sunt blânde, chiar sunetele spun. 

 

Limba română are o muzică duioasă! 

Vorbirea-i farmecul sublim al metaforei, 

Este comoara noastră cea mai preţioasă, 

Va exista cât vremea rămâne-n mersul ei. 

 

 

DISPERSARE 
 

Iar se rostogolesc în aerul dulce 

Zile împovărate de farmec şi de vis; 

E vară şi în spaţiu arde o comoară, 

E atârnată lumea-n visare ca-n abis. 

Soare torid, 

Amiază calmă, galbenă de tei, 

Un scârţâit de poartă  

Se reazimă de timp… 

Şi ca o lunecare, prin spaţiu, 

Licăresc scântei. 

Balsamul cerne ploaie din nuc  

Peste-anotimp… 

Silabele zefirului foşnind în lumină 

Nu îndrăznesc să-nchege, 

Cel puţin, un cuvânt 

Le spune sacadat pe bolta senină 

Ducându-le însingurat 

În murmur, fluier ca un cânt. 

Printre vise şi-ngreunate raze fierbinţi 

Ne risipim în evanescenta suflare 

A clipelor ce trec  

Privindu-ne, din ceas, cuminţi 

Cu-o arşiţă lascivă în mişcare … 

……………………………………… 

Roşeşte şoapta, timpul fulgeră iubire, 

Un tremur trece iute prin suflu‘, vara-i ştearsă! 

Poate, de frică ne ascundem în privire!? 

Am luat câmpii? O zbaterea-i pe gura arsă... 

 

 

SĂRUTUL DEPĂRTĂRILOR 
 

Lunecă zilele verii  

Cu degete calde, 

Cu suflarea lor de tei înflorit, 

Răsfoite-n zări limpezi şi afunde 

Pe valuri de aer plutitor 

Ca un zbor oprit. 

Câte-un vis trece de la o zi la alta, 

Cu paşii nopţii prin nostalgia lui, 

În tăceri adânci îmblânzite de iunie 

Prin albstra mirare a cerului.  

 

E vară! Port, cu mine, o lumină blândă 

Când în somnul meu cobori. 

Din crin în crin iubirea noastră trece… 

Clipa e-o-nfiorare de culori! 

Grăbit apar imagini 

Şi-nvie amănunte în dezordinea lor… 

Lia RUSE  
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O, pluteşte-n rugăciunea-ntârziată 

Sărutul depărtărilor… 

 

RĂTĂCIM… 

 

Pe vis şi farmec sub cupola serii 

Adie-a crin şi miere, de-o vreme, 

(Se răsuceşte-n vrej mireasma verii). 

Gânduri şi fantezii clădesc dileme. 

Când explodează sus stelele firii, 

Aşa în timp când luna-i dată-n pârg, 

Noi stăm vrăjiţi pe calea întâlnirii 

Lăsând clipa trecutului să curgă… 

Simţim cum clipa într-un cerc ne-nchide, 

Ne pârjolim, în jar, cu întâmplarea, 

Privirea noastră din nou se aprinde 

Iar zodiile ivesc neuitarea! 

…………………………….. 

Iubirea mea, ne-am rătăcit prin lume,  

Deşi-i acelaşi cer cu zări albastre, 

Tot căutăm, în jur, ceva anume 

Să semene cu dorurile noastre. 

 

 

 

GÂNDUL LUMINEAZĂ 

 

Gândul luminează peste pragul verii 

(Rar se aşază-n golul din timpul uitat), 

Fructe răcoroase, umbre limpezite, 

Sunetul din merii risipiţi în August 

Pe un fior de frunze uşor legănat… 

Polei pastelat din văzduh coboară, 

Cade în livadă cu surâs de aur. 

Ca şi-n alte timpuri de odinioară 

Ramurile cântă pe verde de laur. 

Blând, mirosul dulce aiurează-n sus, 

Dorul curge-n vară, ora în ceasornic, 

Miere e-n lumină lunecând spre-apus… 

Peisaju-i vis, pământul e statornic. 

Mă prind în privirea cerului uimit, 

În marea risipire de tăcere, 

Prin firele luminii trec prea repezit 

Dar clipa-mi râde-n trup, de-atâta plăcere… 

……………………………………… 

Dragule, în iubire-ncerc toată să m-adun  

Lacrima inimii îmi zguduie fiinţa 

Braţe-ndrăgostite de m-ating mă supun 

Şi privirea-ţi arsă mi-alină dorinţa, 

Scăldată-n ochii tăi mă las prea mult vrajită, 

Mă-mpleticesc, chiar uit de mine şi apoi, 

Vise de dor, spre cer, suie-n suită, 

Prelung fior străbate sângele-n amândoi… 

 

 

 

ARC DE CEAS 

 

Prinde-mi o floare, vară-n părul brun 

Pe clipa ta să fiu, din nou, frumoasă, 

Am prins iubirea fără să vreau. M-adun 

Într-o privire dulce şi duioasă… 

 

Tu, inimă, de-acum nu ştiu ce fac! 

Stai strânsă-n chingi şi baţi ca o pendulă 

În corpul meu. Eu vreau să-ţi fiu pe plac 

Dar dacă tu ai devenit credulă?! 

…………………………………… 

Mă răcoresc prin zorile de rouă 

Şi zburd pe geana soarelui aprins 

Ce-atinge suflu-mi cu o flamă nouă: 

,,Fioru-acelui sentiment distins‖. 

…………………………………. 

O, crinii râd şi-mprăştie miros, 

Multiplicată clipa se desface,  

Orbitele îmi strălucesc duios, 

Suflu-mi? … un arc de ceas smuls din capace… 
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D O U Ă   I N I M I O A R E 

Poem trilingv pentru copii de 3-5 ani 

                                             

 

1.     D O U Ă   I N I M I O A R E                    

 

Face Panda – Mic, plăcinte, 

Pentru dragul șoricel, 

Colorate, înflorate,  

Cu arome și cu gel. 

 

Mussy este bun vecin, 

Cântă des la clavecin; 

Dis-de-dimineață sapă   

Galerii, căutând apă.  

 

Când se face ora cinci 

Stau la sfat cei doi amici, 

Sorb o cafea, sub aglici,  

Fără teamă de … pisici!!! 

 

Iar când noaptea a venit  

Amândoi au obosit… 

Panda trage storul gros, 

Mussy pleacă la el, jos, 

În tunelul lui umbros, 

Apoi suflă - n lumânare  

Și… e  gata de culcare. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Azi au ieșit în pădure 

Să culeagă, iar ciuperci, 

De sub vrejurile sure… 

 

Mussy-aleargă bucuros, 

Coșulețul lui e plin, 

Când hultanul uriaș, 

Îl atacă… din senin! 

 

Vai!!! Grozav s – a speriat!!! 

Dar Panda iute – a sărit, 

Cu blănița l-a-nvelit! 

Șoricelul a scăpat!!! 

 

Cei doi prieteni fericiți 

Se întorc, zburdând, pe drum, 

Obosiţi, dar mulţumiţi; 

Spaima le-a trecut acum… 

 

Cei doi mari amici dansează, 

În curând se înserează… 

Au uitat ce s-a-ntâmplat; 

Oh, ce bine s-au distrat!!! 

 

 

 

2.  D E U X   P E T I T S   C O E U R S    
 

Panda fait des petits gâteaux 

Pour sa petite amie, la souris,  

Arômés, bien sucrés, 

Fleurs et truffes, gel coloré. 

Micky – Moussy, bon voisin, 

Joue souvent au clavecin; 

Les matins, il creuse la terre, 

Pour trouver de … sel de mer … 

 

Vers cinq heures à chaque journée, 

Les deux amis fatigués 

Prennent la pause, pour discuter 

Devant une tasse de café. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 

 

Melania RUSU – CARAGIOIU   
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Quand elle est tombée,  la nuit, 

Le sommeil les envahit; 

Panda tire le grand store gros 

Et Moussy se glisse en bas, 

Dans sa galerie ombreuse. 

Prend sa douche, la petite souris, 

Brosse ses dents, éteint la chandelle, 

Ferme l‘alcôve et… bonne nuit ! 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 

 

Aujourd‗hui les amis 

Vont cueillir des champignons 

(Au goût de plume de pigeon) ; 

Tous les deux fouillent la forêt, 

Les cherchant sous des bosquets … 

 

Micky gambade, joyeux, 

Son panier est bien rempli 

Et quand … un grand oiseau gris 

Se jette d‘en haut vers lui ! ! ! 

Micky tomba effrayé … 

C‘est Panda qui l‘a sauvé 

Le cachant dans sa fourrure … 

 

Le PÉRIL s‘est envolé 

Mécontent d‘avoir raté ! ! ! 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Tout s‘est bien terminé  … 

Les amis réconfortés, 

Se glissent parmi les glycines 

Vers leur château, sous les racines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  T W O    L I T T L E    H E A R T S 

 

 Little Panda makes a pie 

 Whit and flowers colour‘s sky, 

 For his dear friend, the little mouse, 

 Who lives under here, in the great big house. 

 

 As neighbour gentleman and lord, 

 Mousy plays the clavichord. 

 He burrows each and every day, 

 But in the evening dances, plays…    

 

 Daundessly, for a carefree chat 

 The two tired friends meet at five o‘clock . 

 Drinking coffe without a care  

 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  

When the blue night has spread over sky, 

Panda closes the great big blind, 

Mousy goes below, slips away, 

Says ,,Goodnight‘‘ to the day. 

 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 

Today they go out, in the woods, 

Pick new mushrooms, fresh and good. 

The little mouse rushes, with much joy. 

His round hamper is overflowing             

When a grey bird attacks him 

With no warning  !!! 

 

,,Oh, dear, poor me, 

 I‘m very scared ‗‘ 

Said the frightened mouse       

to Nimble Panda    

Who comes to save the little one, 

Wrapping Mousy in his fur. 

 

Ignoring their fear, 

The best friends come home now, 

Happy, frisky, on the way, 

Fatigued but contented with their day. 

 

Night is falling, in the forest 

Panda and little Mousy 

Have forgotten all that‘s happened… 

A lot of fun they had, indeed !!!      
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ZICERI (79/80) 

BALAMUC & CONFORM LEGII 

 

 

 

BALAMUC 
 

 Ploaia îi udă pe toţi, dar numai unii se supără. 

 Să gândeşti cu inima, să simţi cu creierul... E posibil? 

 Sănătatea începe din farfurie. 

 Când mergi pe sârmă, pericolul e şi în dreapta, şi în stânga, dar mai ales dedesubt. 

 Nimeni nu e sănătos după 50 de ani (dr. Drauzio Varella) 

 „Degeaba e proşti, dacă nu e şi mulţi..." 

 Din taxele plătite de noi, statul face şcoli, spitale şi poliţişti (citat). 

 Şi la duşmani trebuie să ai noroc. 

 Uneori facem un zgomot mare pentru a masca un zgomot mic. 

 E mai greu să taci decât să ţipi (Eva Defeses) 

 Unii stau prost cu inspiraţia, alţii sunt expiraţi de mult. 

 Orice şantier începe cu construcţia unui closet. 

 Ideile se mişcă, dar noi le-o luăm cu mult înainte... 

 Nu fac comentarii pentru că sunt binecrescut. 

 Iată un admirator de îndoielnică intelectualitate (Mircea Radu Iacoban) 

 De la nişte întârziaţi nu poţi aştepta să facă treaba la timp. 

 Votka Kutuzov s-a dovedit mai tare decât coniacul Napoleon... 

 Nimeni nu-i profet în ţara lui... Şi în altă ţară?! 

 A luat bacalaureatul cu un careu de decari. 

 Complimente graţios răsfirate (Andrei Bacalu). 

 Ce-au îmbătrânit actorii noştri preferaţi... Noroc că noi ne menţinem. 

 Sunt pline balamucurile cu cei care cunosc adevărul absolut şi ştiu tot despre conspiraţii. 

 Când memoria te părăseşte, îţi rămân amintirile. 

 La început am crezut că doar face pe prostul. Dar el era sincer! 

 

 

 

 

 

Dorel SCHOR  
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CONFORM LEGII 

 

 Dumnezeu a limitat inteligenta, nu şi prostia. 

 Să fie viaţa pe lună?! Greu de crezut... Poate pe săptămână. 

 Nu ne-ar deranja prostia, dacă nu ar ţine morţiş s-o împărtăşească. 

 Oamenii mici sunt solidari în faţa Valorii. 

 De-a lungul timpului, înţelepţii au dat sfaturi folositoare. Dar idioţii nu le-au urmat, iar deştepţii 
nici atât (Vlad Nicolau). 

 Violete pentru fete... Violeţi pentru băieţi... 

 Să dai din coate e bine, să dai din gură e excelent. 

 Un desen inteligent e mai bun decât un discurs lung. 

 Ajută-mă când te rog, nu când ai tu timp. 

 Să combatem penuria prin extravagantă (Andrei Bacalu) 

 Unde-i minte-i şi prostie... Dar unde-i prostie e şi minte? 

 Să ai dreptate e destul de riscant. 

 Conform legii, legea nu poate fi modificată... 

 Înţelepciunea vine cu vârsta, dar mulţi nu-şi arată anii. 

 Dacă soclurile sunt solide, statuile nu se dărâmă (Liviu Antonesei) 

 Grădina lui Dumnezeu se cere plivita din când în când. 

 Dacă nu eram aici, eram precis în altă parte. 

 Orice sfârşit e un început: am terminat o berica, încep alta... 

 E bine să citeşti printre rânduri, dar citeşte şi rândurile. 

 Micile noastre eternităţi personale (Nae Cernaianu). 

 De la stat alocaţie, de la şcoală educaţie, de la ei starea de graţie, aşa creşte o generaţie 
(informaţie). 

 I-am admirat dexteritatea mâinii stângi... 

 E de acord cu absolut tot ce spun. Începe să mă îngrijoreze. 

 Lucrul început e pe jumătate făcut (Horaţiu), dar... sfârşitul încoronează lucrarea (Ovidiu). 
 

13 iulie 2014 

Tel Aviv, Israel 
 

 
Dora Groza – Trilogy (http://cristinateodoragroza.blogspot.ro/) 
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Miniepistole 
 

1 

n-am învăţat nimic din viaţa asta care nu încetează să mă ţină în viaţă care nu încetează să mă uimească cu 

serpentinele ei cu  urcuşurile şi coborâşurile ei n-am învăţat nimic din viaţa asta care nu încetează să fie 

altceva decât viaţă iasomie levănţică trandafir n-am învăţat nimic din viaţa asta care nu încetează să fie când 

eu  nu voi mai fi n-am învăţat nimic din viaţa asta care nu încetează să-mi arate altă viaţă viaţa adevărată 

pierdută în timp ce trăiam şi ce fericit eram şi în ce rai eram când nu ştiam că nu ştiu nimic n-am învăţat 

nimic nu ştiu nimic nici măcar să iubesc n-am învăţat  şi nu ştiu şi nu ştiu cum aş putea iubi vreodată această 

deşertăciune a deşertăciunilor dacă n-ai fi tu oaza din mijlocul ei dacă n-ai fi tu  izvorul ei şi delta şi marea 

cum aş putea iubi vreodată altceva decât viaţa n-am învăţat nimic nu ştiu nimic asta e tot ce ştiu  despre viaţă 

despre ea care ştie tot despre ea care este totul  

 

2 

tocmai luasem premiul nobel şi începuse să ningă şi am intrat  într-un bar să beau o cafea să mă gândesc la 

mine la tine la trecutul tău viu la prezentul meu înstelat la viitorul nostru mai alb ca o pagină albă peste care 

tot el aşează cuvinte cuvinte mă gândeam să te sun să îţi spun că ninge-n suedia că devenisem şi eu suedez şi 

bogat în ninsori în speranţe devenisem cum să îţi spun cel care eram cu mult înainte nici nu ştii cât de mult 

căci înainte şi după sunt doar noţiuni şi doar timpul le ştie şi doar timpul le face în timp mă gândeam să îţi 

dau sms să îţi scriu o scrisoare din care să afli unde sunt cine sunt ce gândesc şi cum mă împac cu cel care 

este  dar am trecut peste pentru că începuse să ningă atât de frumos începuse să ningă şi era atât de frumos şi 

atâta alb era în afară că mi-am băut pe nerăsuflate cafeaua şi am ieşit de îndată singur singur şi strălucitor de 

alb în marea albire stelară 

 

3 

ascultă-mă fiule ascultă-mă cu atenţie şi cu luare aminte ascultă-mă stau lângă ploi bacoviene lungi şi stropii 

bat în sufletul de cretă durerea  lui rămâne violetă stau lângă ploi bacoviene lungi în parc pe-o bancă 

toamnele de plumb se-aşează leneş le privesc în faţă sunt laticlave ce-au ieşit din ceaţă să zguduie simţirile 

de plumb da ai ghicit sunt 

versurile mele de la douăzeci de ani dedicate lui bacovia pe când eram şi eu bacovian dar acum vreau să-ţi 

spun ceea ce nimeni nu-ţi spune vreau să-ţi spun ceea ce nimeni nu ştie vreau să-ţi spun că bacovia este cel 

mai poet stai lângă mine şi-ascultă un poem de bacovia eu trebuie să beau să uit ceea ce nu ştie nimeni 

ascuns în pivniţa adâncă fără a spune un cuvânt singur să fumez acolo neştiut de nimeni altfel e greu pe 

pământ parcă nu seamănă a bacovia şi totuşi e şi totuşi întreabă-te ce ştia el fără ca nimeni să ştie nimeni 

nimeni nimeni şi s-asculţi pustiul ce melancolie 

 

4 

voi apărea în curând în toate fotografiile în tonuri de sepia  

părul meu argintiu va fi fiind atunci amintire oglindă surâs  

al unui timp întors în sine dragoste dragoste ce-mi dai să  

spun povestea ta povestea noastră ce dai ce iei dragoste 

voi apărea în curând în toate revistele lumii marii critici  

ai lumii vor scrie mereu despre mine dar cine să înţeleagă 

cine s-adune cine să-ntoarcă din marea risipire un chip 

Nicolae SILADE  
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care a fost al lumii un chip care a fost al meu dragoste 

voi apărea în curând în toate bibliotecile lumii ochi străini 

mă vor privi din sonete eternelii epistole inimi străine se vor cutremura şi vor plânge şi se vor bucura dar eu 

nu voi mai fi fiind atunci decât un nume dragoste un cuvânt un nume dar de ce vă vorbesc despre mine când 

foarte bine aş putea vorbi despre altul şi altul şi altul sau chiar despre tine frate 

 

5 

nu ţi-am luat flori nu ţi-am spus te iubesc nu te-am scos în oraş nici cină romantică nu ţi-am pregătit de ziua 

îndrăgostiţilor dimpotrivă m-am plimbat singur şi te-am lăsat singură să faci curăţenie-n suflet dumnezeu 

ştie de ce şi m-am uitat cu jind după toate femeile şi le-am făcut ochi dulci puştoaicelor şi complimente 

doamnelor şi sfântul valentin se uita la mine şi nu înţelegea nimic eu însumi mă uitam la sfântul valentin şi 

nu înţelegeam nimic doamne într-o astfel de zi am văzut şi femei singure singure am văzut şi bărbaţi singuri 

bărbaţi poate se supără sfântul valentin dar într-o astfel de zi nu e permisă singurătatea şi după o valentine‘s 

day nu e permis să urmeze o valentine‘s night plină de vise şi singurătate mare dreptate avea prietenul meu 

când spunea: îndrăgostiţilor nu le ajunge  o zi de dragoste mie spre exemplu nu-mi ajunge o viaţă 

 

6 

hasta la vista baby hasta la vista îţi spun din havana din cuba din copacabana te-am văzut prima oară 

dansând prin berlin ai un nume victoria sinonim cu istoria din vremea lui dej când m-ai fixat cu privirea  

când te-am fixat din priviri şi de-atunci doar la tine mi-e gândul olé din bucureşti în cancun din beijing în 

shanghai ai fost totdeauna o puştoaică rebelă ai fost şi cu stalin cu alexandru cel mare cu cezar  ai fost cu 

mussolini şi che ai avut totdeauna împăraţi la picioare castele  palate birouri ovale armate întregi ai pus în 

mişcare ai fost şi pe lună olé  

doar la tine mi-e gândul doar pe tine te văd cu ştefan cel mare cu turcii la poartă cu mihai cel viteaz cu 

habsburgii în spate de ce oare se-ncred toţi în tine de ce ai un stil de madonă perversă în toate de la unul la 

altul tu treci şi prin moarte în limuzine de epocă fluturând o eşarfă de aur olé hasta la vista baby hasta la 

vista îţi spun şi hasta manana rămâne din lugoj din roma din copacabana mă recompun olé pentru tine 

 

7 

nici nu ştii cât mă bucură întoarcerea ta nici nu ştii cât mă bucură zâmbetul tău lumina din privirile tale ca un 

val de înţelepciune care se revarsă peste înţelepciunea inimii acum când pentru mine răsare  soarele pentru 

mine cântă păsările pentru mine creşte iarba şi tu pentru mine te întorci şi întorci ziua şi noaptea peste zilele 

şi nopţile  mele şi întorci toate orele la ora primei iubiri şi dragostea reînvie şi e mai vie şi toate drumurile se 

netezesc pentru mine pentru întoarcerea  ta despre care scrie şi frankfurter allgemeine zeitung bitte fräulein 

citeşte pentru mine cântă pentru mine acum când pentru mine răsar stelele şi vântul adie pentru mine şi 

liniştea serii pentru mine se lasă ca un val de înţelepciune peste înţelepciunea inimii bitte fräulein  fii tânără 

pentru mine rămâi tânără pentru mine tânără acum când mă bucur de tot ce există şi tot ce există există 

pentru mine aşa cum pentru mine exişti doar tu  

 

8 

mister shakespeare domnule will te rog să mă scuzi că n-am fost când erai şi că sunt când nu eşti dar iată-ne 

acum faţă în faţă gata să-i găsim un răspuns lui a fi (a nu fi nu intră niciodată în calcul) vezi bine că există 

doar ceea ce se vede dar eu zic că există şi ce nu se vede iar cei care sunt totdeauna vor fi câtă vreme ei vin 

şi devin din cel care este dar să trecem peste şi să spunem că lumea e o poveste o dramă o comedie sau dacă 

vrei un sonet iar dumnezeu cel mai mai mare poet scrie şi scrie până când totul devine de vis până când totul 

devine după cum ai văzut poezie dar nu vreau  să te plictisesc cu asemenea lucruri tocmai acum nici nu 

vreau să te contrazic vreau numai să-ţi zic că romeo şi julieta au părăsit scena sceneta sunt pe facebook 

acum şi-şi dau like-uri postum deşi acel love story li se pare oarecum desuet ca să vezi cine mai crede azi în 

poet cine mai crede azi în iubire  

 

9 

ne îndrăgostisem atât de tare încât nu mai puteam lăsa nicio clipă să treacă şi-n clipa aceea timpul devenise 

în întregime al nostru cu tot trecutul lui cu tot prezentul şi cu viitorul lui de fapt aşa e totdeauna în dragoste 

iar dragostea e mereu deasupra timpului mereu deasupra unei vorbiri despre dragoste dar să revin ne 
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îndrăgostisem atât de tare încât lumea devenise mică pentru marea noastră dragoste mare şi oraşul cu toate 

luminile aprinse oraşul cu toate sufletele stinse prea mic pentru marea noastră dragoste mare ne 

îndrăgostisem atât de tare încât stelele toate ne cădeau la picioare şi se făceau altar şi înălţare în al nouălea 

cer în al zecelea şi mai departe ne îndrăgostisem atât de tare încât pământul devenise cuvânt şi întrupare iar 

îngerii  din ceruri noi veneau şi cântau pentru noi o nouă cântare  

ne îndrăgostisem atât de tare încât până şi dumnezeu  

parcă fusese cuprins de marea noastră dragoste mare  

 

10 

 e un ecran pe care rulează imagini după imagini dintr-un film de lung de foarte lung metraj mereu în 

premieră pentru tine mereu cu tine în rolul principal e filmul care începe cu tine şi se sfârşeşte cu tine spre a 

reîncepe iarăşi şi iarăşi pe micul ecran pe marele ecran pe un ecran panoramic un ecran 3d şi tu eroul tu 

regizorul tot tu şi actorul şi spectatorul tot tu e o sală de cinema întunecată şi rece întunecată şi rece ca un 

castel medieval e mâna prietenei în mâinile tale e mâna destinului destinată doar ţie întâmplarea de-a fi şi 

neîntâmplarea tot ce se poate şi ce nu se mai poatescenariul care se schimbă întruna şi pe care nu-l poţi 

schimbapăianjenul care urcă încet pe perete păianjenul care urcă încetpe ecran şi-l acoperă şi-l întunecă într-

un final de hitchcock şi mai e nostalgia de care nu poţi scăpa când se aprind luminile când te îndrepţi spre 

ieşire şi ieşi ca şi cum ai ieşi din tine însuţi 
 

 
Suparna Ghosh – Raven Rose Series (http://suparnaghosh.com/paintings/) 
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Parafrazând pe Emenia Cera 
(Mică recenzie la volumul „Entelehia”) 

 

 

Se spune că există o lege a neechilibrului 

Şi  în spirit şi în obiect 

Care induce cascada de sentimente 

Din versurile Emeniei Cera… 

E linişte în mintea poetei 

Şi nelinişte in sufletul ei. 

 

Tăcerile ţipă, 

Zgomotul este asurzit. 

Şi se defineşte o axiomă a netăcerii 

Justapusă bunului-nebunului simţ. 

 

Exprimare sinceră, neforțată, 

Sensibilă. Cu talent, și suflet pentru poezie. 

 

Un singur cuvânt are 

Putere mai mare decât zece. 

Iar poemele ard, ard, 

Până la renaştere… 

 
 

                       

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Florentin SMARANDACHE  
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TEXTUALITATEA  EPIGRAMELOR  ŞI   SATIRELOR 

 

Cronică literară de Florentin SMARANDACHE 

 

 Citind volumul „EPIGRAME ŞI SATIRE‖, autor Adriana RĂDUCAN, editat în 2014, Editura 

„Sitech‖, Craiova, mi-am propus să ofer doar o privire de ansamblu asupra textelor. 

În general, scrierea epigramelor pare facilă la prima vedere şi complicată pentru cei care cunosc că între 

actul textualizării şi actul receptării textului trebuie să existe o relaţionare reciprocă. Adriana Răducan 

surprinde în aceste epigrame, scrise toate sub formă de catrene, slăbiciunile omeneşti în diferite ipostaze, 

dorind parcă să probeze că epigrama poate însemna un prag estetic ce subsumează trei modalităţi de 

literalitate: sintactică, pragmatică şi semantică. Scriitoarea foloseşte un limbaj cotidian care, utilizat fără 

vădite intenţii, apare amestecat cu un limbaj de comunicare general, reuşind să topească în acelaşi timp 

mesajul în sine al epigramei şi ironia finală.  

 Ispitele omeneşti sunt creionate cu îndrăzneală, predomină tonul sarcastic, ideile sunt nuanţate subtil, 

temele diverse presupunând dibăcie şi dispoziţii sufleteşti ocazionale. Există în epigramele Adrianei 

Răducan o joacă de-a ironia, vizând credulitatea, ungherele ascunse ale sufletului uman, care pendulează 

între speranţă şi situaţia reală de netăgăduit:  

„Visase în mandatul lui / Să schimbe-n bine ţara, / Banu-i ochiul dracului / Şi iarna nu-i ca vara‖/ - „Unui şef 

de stat‖.  

 Civilizaţia şi conştiinţa de sine fac obiectul unor reflexii fugare, omul fiind într-o polemică cu sine pe 

tot parcursul vieţii: 

„Georgel cam lunecos din fire, / Ţinea nespus la armonie, / Severa Ţuţi îl robise cu-o privire, / Familia? Aşa 

a fost să fie!‖ - „Hazard‖.  

Orgoliile apar suficient conturate, ultimul vers al epigramelor fiind un semn pentru civilizaţie, o 

libertate a cugetului mereu treaz, o permanentă confruntare cu viaţa:  

„O scrupulozitate în exprimare avea, / Vocaţia franceză o picura în toate, / De-atâta închipuire în jur nu mai 

vedea, / Se antrenase la datul mult din coate.‖ - „Vocaţia franceză‖.  

 Ca o ipostază de lucru, nu doar axiomatic vorbind, avansez ideea că epigrama, chiar dacă este scrisă 

sub formă de catren, pentru că poate fi şi mai întinsă, are capacitatea să transpună subtilitatea poetică în 

puţine cuvinte. Axa selecţiei în jurul mesajelor este diversă, disputa în jurul adevărului are întâietate. 

Schema metrică se bazează pe opoziţia binară între silabele accentuate şi neaccentuate, iar funcţia 

referenţială a comunicării este prevalentă.  

 O sursă a expresivităţii este asigurată de interferenţa registrelor stilistice, prezente atât în epigrame, 

cât şi în satire. Închei într-o notă optimistă, prezumând că experienţa lui nea Lisandru, din satira cu acelaşi 

nume, ar fi un avertisment al naturii umane, care alunecă-n păcat la orice vârstă, chiar şi atunci când 

consideri că „arhanghelii‖ sunt obosiţi şi plictisiţi de zădărnicia clipelor:  

„Aflase de la Tache întâmplător, / Ce se 

ducea cam la o săptămână, / Că se socoteşte 

şi el un trecător, / Prin viaţa ei de-un an şi-o 

lună. / Lisandru de pictură se-apucase, / 

Cânta din fluier, trebuşoare multe, / Pentru 

Simina făcea ce nu visase / Şi câte toate 

doar de el ştiute‖/ -„Lui Nea Lisandru‖.  

 Textele satirelor se modulează la 

nivelul diferitelor paliere: fonetic, 

gramatical, lexical, interpretativ. Volumul 

„Epigrame şi Satire‖ promovează acel 

divertisment necesar cititorului, motiv ce mă 

îndreptăţeşte să pledez că ideile fulgurante 

şi concentrate înseamnă profunda asumare a 

unor varii realităţi transpuse artistic.  
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             virg_butescu@yahoo.com 

 

 

Poezii pentru părinţi şi bunici 
 

Dedicaţie: pentru Andreea Ricardo Torres şi Vicky Cârlan – Vancouver, Canada 

 

Limba ce-o vorbim 

 

O limbă fără de vocale 

schimonoseşte gura 

în strâmbături sinistre. 

Se încleştează dinţii, 

scrâşnesc şi scuipă ură. 

Se-ncruntă fruntea, ochii 

şi-n suflet este zgură.  

 

O limbă fără de consoane 

dă exclamări 

dar şi uimire 

şi, încă, ţipăt de durere 

în corpul cel chircit . 

Dezechilibru-i în extreme 

şi omul nu e fericit. 

 

Dar limba noastră romănească 

e plină de-armonie: 

vocalele zâmbesc în rouă, 

consoanele ne dau tandreţe,  

plăcută este în ureche . 

E-o limbă dulce cum e mierea 

şi pe pământ n-are pereche.  

 

 

Parte şi întreg  

 

Sunt un întreg sau doar o parte? 

Mă tot frământ să înţeleg, 

oglinda-mi dă imagini sparte. 

Un puzzle vrea să îl dezleg.  

 

Simţirea mea chiar adormise 

când m-am pierdut în rătăciri . 

Mă recompun prin dor şi vise 

găsite printre amintiri. 

 

Sunt doar o parte a fiinţei 

şi doar prin Tine sunt întreg, 

dau un talant făgăduinţei 

misterul să îl înţeleg . 

 

Gândurile mele 

 

Gândurile mele sunt corăbii albe 

pe marea zbuciumată în furtună, 

se pierd în stropii ce lovesc în vele 

dar, timorate, pe timonă se adună. 

 

Gândurile mele zburdă printre stele, 

cearcă necuprinsul să-l comprime-n zbor, 

din uman şi cosmos împletesc o scară 

şi se-ntorc la mine cu tainic fior.  

 

Gândurile mele pleacă înspre tine 

să-ţi mângâie chipul cu magic sărut, 

să-ţi şoptească dorul, visul şi chemarea 

să pornim în viaţă un nou început . 

 

It‟s High Time to Confess! (Pocăinţă) 

 

Când uiţi că ai menirea 

pe semeni să-i iubeşti, 

când te făleşti cu fapte 

ce-ntunecă simţirea 

şi te scufunzi în răul 

orgoliului trufesc... 

It‘s high time to confess!  

 

Când îţi blamezi strămoşii 

şi le-ntinezi cinstirea, 

ai gânduri de mărire, 

la avuţii râvneşti. 

E unica ta şansă 

să-ţi aminteşti Scriptura... 

It‘s high time to confess! 

 

Când porumbelul poartă  

Virginia STANCIU – BUTESCU   
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pe aripi albe pacea, 

de ai în suflet ură 

nu poţi să îl priveşti 

şi eşti în duşmănie  

cu oştile cereşti... 

It‘s high time to confess! 

 

Încearcă remuşcarea  

ce-nvinge ‹via mala› 

şi inima-ţi alină 

când binele învinge. 

Îţi vei înfrânge teama 

şi vei ieşi din tină... 

It‘s high time to confess!  

 

În ţara aceea  

 

În ţara fără de păduri 

lipseşte verdele culoare, 

nici cuib de pasăre nu are, 

iar norii nu sunt albi, ci suri. 

 

În ţara fără nici un munte 

îţi pare spaţiul larg, nemărginit, 

fata-morgana care te-a prostit. 

Spre ceruri nu există punte . 

 

În ţara făr‘ de nici un lac 

nu poţi cunoaşte oglindirea, 

la sălcii nu ştii despletirea 

şi-n jur chiar păsările tac . 

 

În ţara fără de-omenire 

sunt doar jivine, fiare fioroase, 

în urma lor doar balegă şi oase ... 

Viaţă deşartă, fără de trăire. 

 

În ţara-aceea-i numai jale, 

nu-i Lege şi nu-i armonie, 

nu-s slove tandre prinse-n poezie, 

           o lume ce s-a-ndepărtat de Cale.  
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FRUMOS DESPRE ROMÂNIA 
 

  Nu auzisem prea multe despre România înainte să ajung acolo, dar am  aflat multe după ce am 

vizitat-o", scrie tânărul globetrotter Justin Carmack pe blogul său de călătorii. Americanul Justin Carmack 

este pasionat de călătorii şi, în 2011, când a plecat într-o excursie organizată de Universitatea sa în Africa de 

Sud, a realizat care este cea mai mare dorinţă pe care o are. De atunci, Justin bate lumea-n lung şi-n lat. A 

vizitat până acum 63 de ţări de pe şase continente, iar spre sfârşitul anului trecut a ajuns şi în România. Cel 

mai probabil, Carmack a poposit la noi în ţară spre sfârşitul lunii septembrie, atunci când protestele anti şi 

pro câini vagabonzi erau la ordinea zilei la Bucureşti şi nu numai, după cum menţionează chiar el la punctul 

25, unde îşi spune părerea referitor la acest subiect. 
Sunt bucuros că am văzut această ţară minunată unde am rămas, într-un final, aproape două luni", 

mărturiseşte americanul.  

 1. Cele mai cunoscute cărţi inspirate de România sunt "Castelul din Carpaţi", scrisă de Jules Verne, şi 

Dracula" lui Bram Stocker. 

 2. România este a noua cea mai mare producătoare de vin din lume. 

 3. Bancnota de 10 bani, emisă în 1917, este cea mai mică bancnotă printată vreodată (dimensiuni 27,5 x 38 

mm). 

 4. Motorul avionului cu reacţie a fost inventat, în 1910, de Henri Coandă, un inventator născut la Bucureşti. 

 5. Bucureştiul deţine locul al patrulea în topul european al vitezei medii de conectare la internet 

 6. Soprana Alma Gluck, prima artistă lirică ce a reuşit să vândă un milion de discuri, s-a născut la Bucureşti, 

în data de 11 mai 1884 

 7. Braşovul este casa uneia dintre cele mai mari biserici gotice (Biserica Neagră-nr.), situată între Viena, în 

Austria şi Istanbul, Turcia 

 8. Castelul Peleş a fost primul castel european luminat în întregime de curent electric. Electricitatea a fost 

produsă de propria centrală a palatului, iar sistemul de încălzire, construit în 1888, este încă funcţional şi e 

folosit şi în ziua de azi. 

 9. Al doilea cel mai mare gheţar subteran, de la Scărişoara, se află în Munţii Bihor, în România. Are un 

volum de 75.000 de metri cubi şi  numără 3.500 de ani. 

 10. Vampirul Contele Dracula, creat de Bram Stoker, a fost inspirat de prinţul român Vlad Ţepeş, cunoscut 

ca Vlad the Impaler pentru că îşi trăgea duşmanii în ţeapă şi îi lăsa pe marginea drumului. 

 11. Oraşul Timişoara a devenit, în 1889, primul din Europa care a introdus iluminatul electric stradal. 

 12. Timişoara a fost şi primul oraş european care a introdus, în 1869, tramvaiele trase de cai. 

 13. Stiloul a fost inventat de craioveanul Petrache Poenaru, care a trait între 1799-1875, şi a fost patentat în 

mai 1827 

 14. Cea mai înaltă biserică de lemn din lume şi a doua cea mai înaltă structură din lemn din Europa se 

găseşte la Săpânţa Peri, în nord-vestul României, în Maramureş. Are o cruce cu o înălţime de şapte metri, 

care cântăreşte 400 de kilograme, în vârful edificiului de 78 de  metri. 

 15. Mini-serialul de televiziune american "Hatfields & McCoys", cu actorii Kevin Costner şi Bill Paxton, s-

a filmat în România. 

 16. Omul de ştiinţă care a descoperit insulina a fost Nicolae Paulescu, un român, care a botezat-o iniţial 

pancreină. Chiar dacă doi cercetători canadieni au primit premiul Nobel, în 1923, pentru studiul insulinei, 

munca de pionierat făcută de Paulescu în domeniul diabetului 

 a fost pe deplin recunoscută. 

Ion TARBUC   
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 17. Filmul Could Mountain s-a filmat în România 

 18. Canalul Dunăre - Marea Neagră, din sud-estul României, este a treia cea mai lungă rută navigabilă 

făcută de mâna omului, după Suez şi Canalul Panama. 

 19. Cele mai timpurii fosile ale lui homo sapiens de pe teritoriul Europei, cunoscute până în prezent, au fost 

descoperite în 2002, în sud-vestul României, în Peştera Oaselor. Vechimea fosilelor este estimată între 

37.800 şi 42.000 de ani. 

   20. Biserica Unitariană a fost fondată în Transilvania, unde s-a născut Francis David, în 1510 . 

   21.Oraşul Constanţa din ziua de azi a fost asociat, în vechime, cu legenda Iason şi Argonauţii, care s-au 

îmbarcat într-o călătorie lungă din Grecia către actuala Georgie, de-a lungul coastei Mării Negre, în căutarea 

Lânii de Aur. 

 22. Munţii Carpaţi adăpostesc una dintre cele mai mari păduri virgine din Europa, în adâncurile căreia 

sălăşuiesc 400 de specii de mamifere, inclusiv capra neagră românească. Aproape 60% din populaţia de urşi 

bruni din Europa trăieşte în Munţii Carpaţi. 

 23. Biserica Neagră din Braşov deţine cea mai mare orgă din Europa, cu 4.000 de tuburi. Tot aici se găseşte 

şi cel mai mare clopot din România, care cântăreşte 6.3 tone. 

 24. Biserica Neagră din Braşov deţine cea mai mare orgă din Europa, cu 4.000 de tuburi. Tot aici se găseşte 

şi cel mai mare clopot din România, care cântăreşte 6.3 tone. 

 25. Bucureştiul este vestit pentru miile de câini vagabonzi. Anual, se estimează că 9.000 de oameni sunt 

muşcaţi de aceşti câini abandonaţi. Când am fost acolo, Guvernul încerca să omoare unele animale, acţiune 

care a iscat proteste din partea iubitorilor de câini. Eu le-am numit revoltele pro rahat de câine, pentru că 

este rahat de câine peste tot. 

 26. Fluviul Dunărea se întinde pe 2.860 de kilometri de la punctul din care izvorăşte, în Pădurea Neagră din 

Germania, până la Marea Neagră. Chair înainte să ajungă la mare formează a doua cea mai mare şi mai bine 

conservată deltă din Europa: 5.050 de kilometri pătraţi de râuri, canale, insule de stuf şi mlaştini. 

 27. Actorul care a interpretat pentru prima dată rolul lui Tarzan a fost românul Johnny Weissmuller, care a 

jucat în filmul "Trazan, omul maimuţă", în 1932. 

 28. Statuia regelui dac Decebal, săpată în malul stancos al Dunării, este cea mai înaltă sculptură în piatră din 

Europa: 55 de metri. 

 29. România este cunoscută pentru că are una dintre cele mai mari populaţii de ţigani din Europa. 

 30. Inventatorul român Traian Vuia a fost primul european care a construit şi a zburat cu un aeroplan 

automobil autopropulsat, cu aripi fixe, la 18 martie 1906. 

 31. Prima notă de 10 de la Jocurile Olimpice de Gimnastică a fost obţinută de gimnasta Nadia Comăneci din 

România. Nota a fost primită după evoluţia de la Montreal, în Canada, în 1976. 

 32. Numele România vine din cuvântul latin "romanus", care înseamnă cetăţean al Imperiului Roman. 

 33. Mănăstirea Voroneţ din Moldova este considerată varianta românească a Capelei Sixtine. 

 34. Trei tăbliţe din lut, din jurul anului 5.300 înainte de Hristos, descoperite lângă satul Tărtăria, în centrul 

României, au iscat discuţii aprinse între arheologi, printre aceştia fiind şi unii care susţin că simbolurile ar 

reprezenta cea mai veche formă de scriere din lume. 

 35. Palatul Parlamentului din Bucureşti este a doua cea mai mare clădire din lume, după cea a Pentagonului 

din SUA. 

 [https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif] 
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Urare 

 

Pune-un pic de roz în vânt 

Toamnei să îi dai avânt 

Pacea vremii s-o întinzi              

Printre scânduri, sus la grinzi 

Ca s-auzi din nou prin lunci 

Cuci și pupeze, năluci 

Printre crengi  linse de frunze 

Poame adunate-n buze 

Peste drumuri sângerânde 

Fetele pășind plapânde 

Eul plin de dor și spaime 

Ține roade între palme 

Despre vremi ce or să vie 

Inimi clare să-mbie 

Să dea pace între gânduri 

Minții vise, printre rânduri, 

Alb oprit în cai pe șes 

Nemuririi să dea ghes 

Pentru ziceri cu perdea 

Pajiști ‗nalte de peltea 

Așezate-n calea ta. 

  

  

  

 Gânduri în palmă 

  

Sublim stau gândurile-n palmă 

Veștejite-n așteptare 

Clipa păcii s-o adoarmă 
S-o preschimbe-ntr-o maramă 

Dorul cu sfântă cântare. 

De din vale, dinspre drum, 

Visele se-ntorc duium 

Potopind ca-ntr-un album 

Împliniri de jar și scrum! 

Ca să poarte dor și patimi 

Mai departe printre lacrimi 

Vremii maștere și șuie 

Doar mireasmă de gutuie 

Strecurată printre lacrimi 

Lumii dulce amăruie. 

Stau pitit în locuri sacre 

Găzduind jivini și șoapte, 

Tot ce gust sunt poame acre 

Năzuind spre tot mai bine. 

Au pierit culori celeste 

Grâul toarce umbre reci 

Mințile ne joacă feste 

Pustiite, rele, seci. 

A pierit și romantismul 

Clipei ce în cer ne cheamă 

A rămas doar egoismul 

Nedorit, care destramă 

Doruri, vise, împliniri 

Necernute printre ani 

Între tainice sclipiri 

Și uitate bucurii 

În goana după mulți bani. 

  

  

Timpul nou 

  

Timpul nou privește blând 

Mieii albi ce-n câmp aleargă 

Printre arbori storși de vlagă 

Urma gerului să șteargă. 

Și s-acopere cu soare 

Ierburi pentru alinare 
Din descânt să le coboare 

Lin lăsându-le să zboare 

Spre ferești cu fete mari 

De țigani și de zlătari. 

  

 

 

  

Dumitru TÂLVESCU   
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Ochiul inimii 

  
Ochiul inimii socoate 

Câte ceruri poa‘ s-adape 

În fior de gânduri bune 

Pentru suflete bolunde. 

Stau pierdut în gânduri sterpe 

Priponit în salt de șerpe 

Adăstând la umbră deasă 

Iubiri albe ca să-mi țeasă 

Pânza dorului ferice 

Împletită cu arnice 

Și să-mi dea din vis, afară 

Doruri ce mă înconjoară. 

Iele bete și frumoase 

Horind seara,  la șase 

Dans de vremi, pătruns de lună 

Când și greierii se-adună 

Ca să cânte-n buruiene 

Triluri pentru sânzâiene 

Peste cruci, dormind agale 

Câte-un vânt să înfioare 

Timpul mașter și ferice 

Care nu vrea să ridice 

De pe pleoape soarta rea 

Ascunzând-o după stea 

Pavăză de drumuri lungi 

Unde lupii albi îi strângi 

Să-i înhami netulburat 

După cerul înstelat. 

Ochiul inimii socoate 

Ce nu vede, ce nu-i noapte 

Iar sub cerul înstelat 

Să rămân și să stau lat. 

  

  

 

 

  

Zei fără sentimente 

  

În parnasul lor, cioplit din ceață 

Mai jos de neguri și sigur mai în față 

Zeii stăteau în tihnă la taifas și beau 

Nectar, ambrozie, apoi visau. 

Puțin le pasă lor de această lume 

Când nu fac altceva, decât s-adune 

Dintre minuni, pe cele care 

Topite-n aur sunt puse în altare. 

Și beți apoi, mai mult cuprinși de  joacă 

Ei iși trimit vestalele să zacă 

În colț de temple tainic, să rostească 

Gesturi solemne, de servit la masă 

Supremația lor în cer și pe pământ 

Ființe tari și veșnice, cu legământ 

De-a sta în ceruri, ca pururi să vegheze 

Obediența spiritelor treze. 

Și iar de la-nceput, ca o colindă nouă 

Ce-mpacă gândurile, una cu două. 

Dar vai, netoți ce stau și beau degeaba 

Aromele vestite, ei nu știu care-i treaba 

Că-n rostul lor de-a fi pedeștri 

Toți oamenii devin maeștri 

A fi pământului prea bună roadă 

Și trimițând zeițelor ocheadă 

Zâmbesc și râd, au sentimente pure 

Trăind sărman la margini de pădure 

Cu mult mai tari, zeiești amprente pure 

Când se deschid spre nalturi ca o poartă 

Aici în lume, între reci pământuri 

Unde sunt rare cețuri și adâncuri 

Creația făcută dintr-o divină vrere 

Iertarea, nu puterea o va cere 

De acolo, vrând-nevrând tot vine 

Și fără sentimente, darul zeiesc de bine 

Ca plată pentru rugi rostite doar în șoaptă 

De către cei prea simpli, care pe Zeu l-

așteaptă. 
 

 

 

 

Pictură de Vasile Mic 
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STRICT PE ZILE (POEME) 
 

 

SPANIOLA ŞI RUSA MI-AU JALONAT 

PRIMA JUMĂTATE 

(luni, 11 august 2014, ora 13:00) 

 

şi din puţ în groapă 

şi din groapă în partea astalaltă 

  

ştii cum se traduce Sfântul Ioan Gură de Aur? 

Boca del oro, măi! 

  

în afara Bucureştiului 

în provincie 

caut oameni şi dau peste sfinţi 

nu-i aşa, Sfântă Svetlana de la Pislop?! 

  

spaniola şi rusa mi-au jalonat prima jumătate 

de parcă noi am şti unităţile de măsură 

nu cunosc spaţiul 

nu cunosc timpul 

credeam că aş cunoaşte oamenii 

nu-i aşa, Sfântă Svetlana de la Pislop?! 

  

şi m-am trezit că ajung să îi cunosc pe sfinţi 

nemijlocit 

cu totul neaşteptat 

în coliziune 

vrei-nu-vrei 

  

nu îi vizasem în mod special 

îmi dorisem şi eu vacanţe banale 

pe Valea Jiului 

în Barcelona  

ori deasupra piramidei din Clăbucet 

aşternute la picioarele noastre 

  

şi firele nevăzute s-au grăbit  

să facă o plasă de siguranţă 

cât mai zdravănă 

  

abia aştept să mă arunc în gol 

de pe barajul de la Bicaz 

sau de la Vidraru 

bungee jumping din ce în ce mai aproape  

de Mănăstirea Petru Vodă 

sau de Lainici 

nu-i aşa, Sfântă Svetlana de la Pislop?! 

  

şi din puţ în groapă 

şi din groapă în partea astalaltă 

caut oameni şi dau peste sfinţi 

 

 

CATAPULTATĂ 

(joi, 3 iulie 2014, ora 8:30)  

 

rezilienţa este mama învăţăturii 

  

pentru binefacerile pe care Dumnezeu 

le revarsă cu înverşunare asupra noastră 

în jacuzzi 

în racursi 

punctele de fugă ale perspectivei 

sunt statornice din cale-afară 

şi smerite foarte în propăşire 

  

uşa catapultată acum 2 zile 

ne deprimă 

(pentru că ne depreciază) 

Eugenia ȚARĂLUNGĂ   
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în loc de uruit 

se aude la unison aşa – 

un cântecel priponit: 

au plecat în altă ţară 

dar se‟ntorc la primăvară 

  

trebuie să trecem în procesul verbal 

câţi sunt şi câţi sunt vii 

  

însă le-a spus altceva 

vecina de blog 

vommurişivomfi 

berry-berry 

şi chiar teferi-teferi pe alocuri 

prin desăvârşire 

 

Morala: 

pelicanul sau babiţa 

(sau capra) 

ne-au tutut muzeul  

şi noi am stat capră  

 

ÎNTRE UMERII LOR                           

(joi, 22 mai 2014, ora H) 

  

să fim uşuratici 

să nu fim uşuratici 

să nu ne lăsăm la mâna conjuncturilor 

actuale 

  

de fapt 

nu există acum 

există numai eroi şi sfinţi 

care ne flanchează  

ne proptesc între ei 

între umerii lor 

eroii din trecut 

sfinţii din viitor 

şi ne obligă să mergem mai departe 

chiar dacă eşti lovit 

(peremptoriu) 

unde te doare mai abitir 

eşti vizat 

eşti ţintă vie 

cum Brâncoveanu a fost 

cu toată familia lui 

familia mică/ familia mare 

(că nici celor rămaşi nu le-o fi fost bine 

cu 5 morţi în familie 

în văzul lumii -  

ce  spectacol ghilotinant) 

  

de fapt 

nu celor rămaşi 

ci celor rămase 

o mamă cu 7 fete  

până şi destinul femeilor poate fi tragic 

vag înregistrat în istorie 

dacă ele au fibră de luptătoare 

aprige 

cu păr strălucitor 

de la nimbul indus 

  

trebuie să plecăm în căutarea lor 

                                                                   

 

(S)CA-DEN-ŢĂ-N DECADENŢĂ: NE-VOIA DE 

F-R-U-M-O-S 

(marţi, 15 aprilie 2014, orele 21:52) 

  

ceea ce nu poţi formula 

te năruie 

premeditat 

distruge molcom structura ta de rezistenţă 

inimaginabil! 

perversitatea biruitoare 

are toate victoriile pe un tabel 

şi acum le bifează de zor 

chiar acum 

  

tu te poţi îndepărta 

elastic 

au presărat ei mărgeluţe înaintea ta 

au ridicat ei soarele pe cer 

înaintea ta 

şi au marcat locul 

lacul 

locul 

şi au marcat timpul 

şi aşteptarea nu este fără sfârşit 

cogniţia şi metacogniţia 

îşi au rostul lor peremptoriu 

  

totul e să întorci foaia 

cu 180 de grade 

numai o singură dată 

 

 

BOABE DE FIER 

(14 ianuarie 2009, ora 9:00) 

  

crezusem că or să apară copiii ca buruienile 

erau gravide cu toptanu‘ 

tot una şi una  

mă gândeam că trebuie pliviţi copiii de zor, mai ştii,  

şi când acolo s-a ivit altceva 

moartea nu mai prididea 
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boom-ul nu fusese al feţilor 

ci al măştilor mortuare 

  

boabele negre se rostogoleau în toate direcţiile 

de zici că era măduvă de soc 

unuia i-a luat câteva luni boala 

până să-l ia de tot 

altul a fost secerat din picioare 

erau atât de mulţi 

cât vedeai cu ochii 

ai fi zis că sunt gata morţi  

şi doar aruncaţi ca nişte manechine 

spre maşinile ucigaşe  

 

 

STRICT (POEM DE TOAMNĂ) 

(pentru Laura) 

 

noi suntem nişte utilizatori prizăriţi 

ne  tooot întrebăm ce se întâmplă 

o fi 21 

om fi 2 sau 1 

cifra de pe ecran se schimbă mereu 

nu ne dăm seama cum 

  

ştii, ne utilizăm ochii şi urechile 

fără prea mare folos 

şi nimic nu-mi  va lipsi 

spune Psalmul 22  

ecranele noastre nu sunt ocupate de psalmi 

anunţurile comerciale cotropesc 

virtual şi real 

spaţial şi temporal 

utilizatorii rând pe rând 

singura lor perspectivă e rabatabilă foarte 

în ecran şi înapoi 

în loc să ţintească  Transalpina 

şi biserica din Densuş 

despre care vorbeşte toată lumea  

până şi NASA  

noua agenţie de ştiri la nivel planetar 

  

ceaiul de roiniţă se usucă 

pe dulap  

cuminte 

şi noi suntem strict utilizatori 

la nivelul podelei 

------------------------------------------------ 

Bucureşti 

12 august 2014 
 

 
Toamna (http://bazavan.ro/2011/11/toamna-play-list/) 
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POEME 
(din volumul în pregătire Sfeșnic în rugăciune) 

 

 

* * * 

Cu mîinile pe piept împreunate 

Şi-o floare înlumînărită-n zori, 

Pomii cărunţi şi-mbrăţişaţi de sfori, 

Cîndva învulturiţi, sunt duşi în moarte. 

În candelele cerului, surpate, 

Zorii de noapte ca sentinţe curg 

Şi pomii doborîţi n-au Demiurg, 

Stingerea lor e-aplaudată-n burg, 

Şi-i plîng şi n-aş mai scri‘… şi nu se poate! 

 

* * * 

Ea n-avea chip. Numai surîs era. 

Cu legănarea inimii visată, 

Sub giulgiul de parfume îngropată, 

Suflet de pus pe rană-mi dăruia. 

Ea n-avea chip. I-am zis: „Nemărginirea―. 

Din viaţa ei îmi oferea o parte 

Şi jumătate de eternitate, 

Şi chiar surîsul ei — mai drag din toate, 

Şi-a dispărut … Căci i-am cerut Iubirea! 

 

* * * 

Să mă-ngîne cîntecul Luminii 

Cît tristeţile nu mă vor fi. 

Şi-apoi să mă răsădesc în Zi 

Ca un crin la marginea grădinii. 

 

O, şi cît visai într-un cuvînt 

Vieţile să-mi înhumez odată, 

Nesfîrşindu-mi trecerea cea toată 

În privirea cerului Preasfînt… 

Şi-am tot scris instanţelor celeste 

Să mă uite-un timp prin vreo poveste: 

Trubadur la răni să fiu mai rar. 

Să mă-ncing în hora pustiirii 

Şi un chiot vrednic de toţi zbirii 

Să rămîn — şi-am fost un În Zadar! 

 

* * * 

Secunda-mi ajunge, 

Vă las vouă ora, 

Din ea să refaceţi 

Veacul tuturora. 

 

* * * 

Ning cu psalmi fără de vreme, 

Nu am spulber mai frumos. 

Să trăim vecii de-a rîndul 

Nu în noi, ci în Christos. 

A fi doar în El — ce artă! 

Să o ai şi s-o tot ceri! 

Luna stelele îndeamnă: 

„Hai la secerat tăceri―. 

Şi-n ninsoarea potopindă 

Mor şi-nviu ca o colindă. 

 

* * * 

S-a profeţit Lumina. Pot să fiu 

Ce n-am fost încă-n veacul moştenit. 

Şi-n templul de smerenie zidit, 

A treia zi din moarte pot să-nviu. 

Am plîns şi-n mine mahnele s-au stins. 

Şi-n lacrima lui Christ prea suferirea 

Îmi caut ca să-mi aflu mîntuirea 

Şi-mpodobit cu răni, să-mi strig Iubirea 

Şi-apus în toţi, să fiu de raiuri nins! 

 

 

 

Traian VASILCĂU   
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* * * 

Mori în mine viaţa toată 

Şi în Domnul — niciodată. 

 

* * * 

M-am stins în cer 

Ca să fiu pe pămînt 

Şi de atunce 

N-am mai fost cuvînt. 

Pînă-ntr-o zi, 

Ca să nu mai disper, 

M-am ars în voi 

Şi m-am nestins în cer. 

 

* * * 

Viaţa cu moartea merg la braţ, 

Tristeţea mea — cu bucuria, 

Prin crîngul psalmilor, vecia 

Mă buciumează cu nesaţ. 

În mine emigrez de-un veac, 

Mă păstoreşte iarba-ntruna, 

Iar eu rănesc clipa şi luna 

Cu un surîs ascuns şi zac, 

Scriind pentru cînd nu voi fi 

Pe-o floare care m-o citi. 

 

* * * 

Veacul nostru a fost doar un ceas. 

Ai plecat, şi plecînd, m-ai rămas. 

Veacul meu moştenire nu-l las. 

Am plecat, şi plecînd, te-am rămas. 

Veacul tău cu-al meu veac se împlină. 

Te-ai rămas, m-am rămas. Boltă lină! 

Poem din Opera tăcerii 

Prohodul poeziei a-nceput, 

Tot ce vom scri e Opera tăcerii, 

Pe margini de cuvînt, din absolut, 

Oştiri de şoimi imită temnicerii. 

Urcînd pe-o rază de argint, cocorii 

Salută morţii care ne conduc. 

Aceştea-şi lustruiesc de zor botforii, 

Poartă cravată, dogme şi trabuc. 

Şi cum surîsul lor în mine-l scapăt 

Prohodul poeziei n-are capăt. 

 

Cicatrici de iubire 

Mi-a-mbrăţişat tot trupul lumînarea, 

Mă leagănă în braţele-i şi zic: 

„Din tronul Suferinţei nu abdic.― 

Îmi dă săruturi, cît nu vede zarea, 

Da-n zori se duce, suspinînd din greu, 

În gazda ochilor lui Dumnezeu. 

 

* * * 

Turme de clopoţei îţi pasc pe voce, 

Sub pieptul stîng e-mbrăţişarea humii 

Cu cîntecul, iar ceru-a coborît 

Sub pomul ce-a rodit lacrima lumii. 

Pierde-mă c-un cuvînt, cu o privire, 

Fă din surîsul meu crăie-ţi ham, 

Mai sfîntă pierdere nu vreau să am! 

Nici mai neverosimilă murire! 

Din sufletu-mi poţi împleti colind 

Şi-apoi, în zori, de pe-a uitării vale 

Pe-un ocean de patimi rătăcind 

Du-mă spre ţărmul rugăciunii Tale! 

 

* * * 

Lină viscolire peste ochii mei, 

Odihnesc cetind-o, nemurind-o-n ei 

Şi de-atîta boltă sun a cer şi cînt 

Ca o turlă-albastră peste-un dom ce sînt. 

 

* * * 

Tot adevărul ai, să-l sorbi la cină, 

Taina-ţi ia numele şi-l zboară-n cer. 

Mă vindec de lumină cu Lumină 

Şi-n Dumnezeu te nasc — să nu disper! 

Ai subjugat biserica din mine, 

Poienile cu ochi albaştri plîng, 

Ca să te recompun întîi te frîng 

În nesfîrşite psalmodii divine 

Şi cînd să-mi bată vulturu-n fereastră 

În drum spre Dumnezeu te văd, măiastră, 

Şi din amurguri cînt etern îmi vine! 

 

… 

 

Rîul 

Pentru Virgil Șerbu Cisteianu 

 

Între mine şi tine e un rîu izvodit de iubire, 

Între mine şi mine e-un deşert infinit de tăceri, 

Cu un crin — al uitării! — pe zariştea inimii tale 

Desenat-am privirea mîngîietoarei dureri. 

Un poet fără ţărmuri, un rege rămas fără ţară 

Care n-a existat decît în ascunsul lui gînd. 

Cu un crin — al uitării! — pe zariştea inimii tale 

Desenat-a corăbii trase de mierle cîntînd. 

Lacăt vrerii de-a fi dac-aş pune e făr‘importanţă, 

Dar într-un adevăr să înviu este tot ce-am visat. 

Între noi e un rîu, unde plînsul nu-şi are vacanţă, 

Şi să fiu în Cuvînt este tot ce nu am meritat. 
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   http://isabelavs.blogspot.com  

 

 

 

Micșorarea lui Eliade si gonflarea lui Culianu prin felurite tertipuri 
 

Motto: „Mijloacele moderne de dezinformare sunt creatoare de false mitologii si de fantomatice valori‖, 

scria laureatul Premiului Goncourt al Academiei Franceze (v. Vintilă Horia în „Revista Scriitorilor 

Români‖, München, 1977).  

 

Având presimţirea dezastrelor teritoriale din 

vara acestui an [1940] apocaliptic (1)  

m-am încumetat să afirm că noi, românii, vom avea 

un viitor de natură spirituală cum n-am avut 

niciodată‖. Spusa lui Blaga, - desprinsă din 

Prelegerea inaugurală pe care a ţinut-o la Sibiu în 

anul universitar 1940-1941 (la Universitatea din 

Cluj mutată la Sibiu la vremea când administrația 

ungurească masacra românii (2) din jumătatea de 

Ardeal primită de la Hitler -, s-a adeverit întocmai. E 

suficient să ne gândim la românitatea de după 

Cortina de fier, cu prestigioasele ei contribuții la 

cultura universală, la acele nume de scriitori despre 

care decenii la rând cei din ţara subjugată de 

sovietici n-au avut voie să vorbească: Mircea Eliade, 

Vintilă Horia, Nicolae Herescu, Emil Cioran, Horia 

Stamatu,  G. Uscătescu, Al. Ciorănescu, G. 

Ciorănescu, C-tin Amăriuței, Eugen Ionescu, Al. 

Busuioceanu, Șt. Lupaşcu, Th. Cazaban, Bazil 

Munteanu, Eugen Lozovan, Dimitrie Găzdaru, Sever 

Pop, Alex. Randa, D. Ghermani, Grigore Nandris, E. 

Turdeanu, Petru Iroaie, Scarlat Lambrino, Zevedei 

Barbu, Stan M. Popescu, G. Racoveanu, Octavian 

Vuia, Șt. Teodorescu, Vasile Posteucă, Giorgio 

Caragaţă,Teodor Oncilescu, Eugen Coșeriu, Ion 

Gutia, Mircea Popescu, Petre Ciureanu, Ghe. 

Bumbești, Victor Buescu și mulți, mulți alţii.  

Dincoace de Cortina de fier, cultura 

românească, prin reprezentanții ei rămași în ţara 

ciuntită, trebuia lichidată după gratii (Vasile 

Voiculescu, Mircea Vulcănescu, Paul Sterian, 

Dimitrie Cuclin, Emanoil Ciomac, Ion Caraion, 

Ovidiu Cotruș, N. Balotă, I. D. Sîrbu, Barbu 

Slătineanu, Vladimir Străinu, Dumitru Murărașu, 

Horia Stanca, Edgar Papu, Alexandru Marcu, acad. 

Nichifor Crainic, Părintele Arsenie Boca, dr. 

Benedict Ghiuș, C-tin Tomescu, profesor de istoria 

bisericii românești la Facultatea de Teologie din 

Chișinău, Constantin Noica,  Anton Dumitriu, N. 

Steinhardt, Dinu Pillat, Radu Gyr, Păstorel, Al. 

Paleologu, Teofil Sauciuc-Săveanu, profesor de 

istorie la Universitatea din Cernăuți, decan al 

Facultății de Litere si Filozofie din Bucureşti, acad. 

Florian Stefănescu-Goangă, acad. I. Lupaș, acad. Al. 

Lapedatu cu fiul său Ion Lapedatu, director al Băncii 

Naționale, Mihail Manoilescu, guvernator al Băncii 

Naționale, acad. Silviu Dragomir, acad. Ioan Nistor, 

Marioara Golescu, acad. Stefan Meteș, acad. R. 

Rossetti, acad. C-tin C. Giurescu, arestat pe 5/6 mai 

1950 în grupul istoricilor, acad. George Fotino, 

acad. Dumitru Caracostea, acad. Mircea Florian, 

acad. Ion Petrovici, Petre Țuțea, acad. Gheorghe 

Brătianu, etc.), interzisă, pusă pe foc, mutilată în 

imense depozite improprii pentru conservarea 

cărților și trecută la fonduri secrete. Abia din 1964, 

după două decenii de „ură manifestată contra tot ce 

era valoare în cultura noastră a început să ni se 

restituie cu lingurița ceea ce ni s-a zmuls în mod 

brutal‖ (Marin Nițescu, Sub zodia proletcultismului, 

București, 1995, p.378). În locul valorilor validate 

de timp, după 23 august 1944 s-a instituit dominaţia 

non-valorii și selecţia inversă. Adică promovarea 

unor lucrări de valoare incertă care să le înlocuiască 

pe cele autentic valoroase. 

Isabela VASILIU – SCRABA    
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După distrugerea învăţământului superior și 

Academiei Române, participarea sub cenzură la 

simulacrul de cultură comunistă a fost reflectată 

tocmai de asemenea valori incerte abundent 

mediatizate și după împușcarea lui Ceaușescu, 

ocazie binevenită de remanifestare a „urii 

proletcultiste‖ din primii douăzeci de ani față de „tot 

ce e național, începând cu însăși istoria națională. În 

locul marilor Istorii ale lui Nicolae Iorga…interzise 

ca fiind reacționare, e introdusă oficial… o istorie 

falsificată, deformată și insultătoare‖ (3). 

Însuși Mircea Eliade observase că perioada 

de ocupație comunistă a României coincide cu 

„vremea sterilizării spirituale prin distrugerea 

sistematică a elitelor și ruperea legăturilor organice 

cu tradițiile autentic naționale‖. Satrapii culturii, 

„improvizați în diriguitorii ei‖  - cum scria M. 

Nițescu în op. cit., la p.375 despre stalinistul Leonte 

Răutu, – tatăl directoarei Colegiului NEC (New 

Europe College) „omologat‖ de Ministerul Educației 

când Andrei Pleșu era ministru de externe -, n-au 

ostenit nici după abolirea comunismului să pună la 

zid valorile autentice, fapt demonstrat (fără putință 

de tăgadă) prin perseverenţa atacurilor (nedrepte 

fiindcă mincinoase și absurde, folosind termeni 

improprii, satanizaţi vreme de peste şase decenii) 

îndreptate împotriva lui Mircea Eliade (1907-1986).   

Tendinţa oficială postcomunistă de a-l coborî pe 

Mircea Eliade înălţându-l în locul acestuia pe 

psihosociologul (apud. M. Eliade) născut în 1950 s-a 

conturat limpede când „oficialul‖ Andrei Pleșu a 

decretat la Televiziunea Română pe 5 octombrie 

1991 că Ioan P. Culianu (4) ar fi fost „mai bun decât 

Mircea Eliade‖, părere mediatizată ulterior și prin 

Suplimentul Litere, Arte si Idei  al ziarului 

„Cotidianul‖ (vezi L.A.I., Anul II, No. 19/52 din 18 

mai 1992, p.8). Mai târziu, în 1993, „oficialul‖ G. 

Liiceanu publica la fosta Editură „Politică‖ 

(rebotezată de el „Humanitas‖) micul Dicționar al 

religiilor tradus din franceză de Cezar Baltag 

(reeditat de Humanitas în 1996), punând pe același 

nivel și cu același corp de literă numele 

compilatorului Culianu, - care scrisese că a adoptat 

„în general punctul de vedere din Histoire des 

croyances…, 3 volume apărute la Payot, Paris 1976-

1984, 491+519+361p.‖ (vezi Dicționar al religiilor, 

trad. Cezar Baltag, București, Humanitas, 1993, p. 

14) -,  cu numele academicianului Mircea Eliade (5), 

din opera căruia proveneau ideile rezumate în 

majoritatea fișelor dicționarului. Cu ocazia punerii 

pe piață a Dicționarului, Humanitas a difuzat și o 

serie de minciuni referitoare la parcursul academic 

al așa-zisului „discipol‖ (vezi Șerban C. 

Andronescu, A fost I.P. Culianu „discipolul lui 

Eliade”?, 

http://arhivaromaneasca.wordpress.com/arhive/arhiv

e-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-

andronescu-a-fost-ioan-petru-culianu-

%e2%80%9ediscipolul-lui-mircea-

eliade%e2%80%9c/).  

Practica era, ca să zicem așa, deja 

„implementată‖ odată cu prezentarea lui Culianu la 

Nemira și în enciclopedia Românii în știința și 

cultura occidentală scoasă în 1992 la Davis de 

turnătorul Ion Manea Manoliu (n.1925) care scria 

din SUA note informative despre Eliade (vezi 

Mircea Eliade în arhiva Securității, Ed. Mica 

Valahie, București, 2008, pp. 116-221). În toate 

acestea adevărul era  «uitat», desigur mult  prea 

sistematic spre a nu părea înadins. De pildă, de 

nicăieri cititorul nu putea afla că în Olanda, I.P. 

Culianu a predat limba română, ca asistent din 1976 

până în 1985 și conferenţiar începând din 1 ian. 

1986, an în care părăsește postul de la Groningen 

spre a se muta la Wassenaar (și de aici la Boston, 

după 12 ani de stat în Olanda),  peste tot fiind 

propagat neadevărul după care Culianu în 1986 i-ar 

fi urmat lui Eliade și chiar ar fi ajuns la Chicago 

„profesor plin‖ (Românii în știința și cultura 

occidentală, Davis, 1992, p.113) când  în realitate el 

fusese doar pe punctul de a fi angajat profesor 

asociat în 1991.  

Deși dicționarul scos de Humanitas (6) în 

1993 ar avea trei autori, pe marele Mircea Eliade 

alăturat necunoscutului Culianu, ieșit doctor la 

limita timpului admisibil, doar doi apar prezentați de 

fosta Editură „Politică‖, întrucât obscurei 

colaboratoare H. S. Wiesner nu i s-a putut descoperi 

până în 1996 (anul celei de-a doua ediții românești) 

nici o carte proprie în domeniul istoriei religiilor. 

Prin fantezia deplasată a lui Culianu, „Eliade devine 

coautorul logodnicei discipolului cooptată de acesta 

din urmă‖ (Șt. Stoenescu în rev. „Origini/ Romanian 

Roots‖, Eliade după Eliade, vol. XIII, no. 6-7-8/ 

132-133-134, June - July - August, 2008, Norcross, 

Georgia, SUA, p. 67).   

O altă perseverentă manipulare post-

decembristă, bazată pe escamotarea faptului că 

numele lui Culianu a fost necunoscut până la 

uciderea sa „rituală‖ (Isabela Vasiliu-Scraba, Era 

minciunilor legate de cariera lui I. p. Culianu și o 

nouă ipoteză privitoare la asasinatul politic de la 

Chicago,  

http://www.scribd.com/doc/153859486/Era-

minciunilor-legate-de-cariera-lui-I-P-Culianu-

%C5%9Fi-o-nou%C4%83-ipotez%C4%83-a-lui-

Ezio-Albrile-privitoare-la-asasinatul-politic-de-la-

Chicago), se vede din părerea proprie a lui Moshe 

http://arhivaromaneasca.wordpress.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-a-fost-ioan-petru-culianu-%e2%80%9ediscipolul-lui-mircea-eliade%e2%80%9c/
http://arhivaromaneasca.wordpress.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-a-fost-ioan-petru-culianu-%e2%80%9ediscipolul-lui-mircea-eliade%e2%80%9c/
http://arhivaromaneasca.wordpress.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-a-fost-ioan-petru-culianu-%e2%80%9ediscipolul-lui-mircea-eliade%e2%80%9c/
http://arhivaromaneasca.wordpress.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-a-fost-ioan-petru-culianu-%e2%80%9ediscipolul-lui-mircea-eliade%e2%80%9c/
http://arhivaromaneasca.wordpress.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-a-fost-ioan-petru-culianu-%e2%80%9ediscipolul-lui-mircea-eliade%e2%80%9c/


Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
228 

Idel - trâmbițată pe coperta a IV-a a Psihanodiei 

(Polirom, Iași, 2006) -, după care Eliade și Culianu 

ar fi fost, la egalitate, „cei doi mari istorici români ai 

religiilor‖. De fapt, după Mircea Eliade, românii 

prețuiți de lumea academică din Franța ca 

istorici ai religiilor au fost doi prieteni: Sergiu Al-

George (vezi Titus Lateș, Comparatism și 

profunzime în opera lui Sergiu Al-George, în vol. 

Studii de istorie a filosofiei românești, vol.I, 

coordonator I. Pogorilovschi, Ed. Academiei, 

București, 2006, pp.-315-321; și Recomandarea 

pentru intrarea în USR scrisă de Al. Paleologu în 2 

febr. 1978, precum si „corespondența științifică și 

colegială, la rang de paritate, cu personalități ca Jean 

Filliozat, Madelaine Biardeau, Claude Levi-Strauss, 

Mircea Eliade, Giuseppe Tucci, Johannes Schubert,  

Pavel Poucha‖, apud. Al. Paleologu, în vol. Sergiu 

Al-George. Corespondență. 1952-1981 scos de rev. 

„Biblioteca Indica‖, nr. 3/1998, p. 141) și Arion 

Roșu (a cărui arhivă a ajuns la Secția de istorie a 

Academiei, unde zace nefructificată la Institutul de 

Istoria Religiilor condus de Andrei Pleșu, cum 

nestudiată a rămas și arhiva lui Sergiu Al-George la 

fostul Institut „Sergiu Al-George‖ condus din 1990 

vreo 15-16 ani de Radu Bercea, devenit doctor prin 

„oficialul‖ Andrei Pleșu care din 15 oct. 1990 i-a 

condus doctoratul în filozofie ca „mare specialist‖, 

vezi Doamne, atât în filozofie cât si în limba 

sanscrită, că tot îl trimisese partidul în Occident, în 

1978 la un congres de sanscrită la Weimar, să-l 

admire acolo pe Sergiu Al-George, recunoscut drept 

„unul din cei mai mari specialiști în limba 

sanscrită‖).  

Tot în direcția gonflării lui Culianu s-au 

manifestat (cu bani de la bugetul României) și cei 

care au plătit traducerea și tipărirea în numeroase 

limbi (vreo 20) a Dicționarului religiilor, fără a 

observa „expirarea‖ acestuia. Fiind cu mare atenție 

pregătit de tipar de I. P. Culianu care a ținut să facă 

reclamă lui Moshe Idel și altora (de ca și cum toți 

cunoscuții lui Culianu trecuți de acesta la 

bibliografie ar fi fost citați de Mircea Eliade în 

persoană!), micul dicționar s-a „expirat‖ tocmai 

datorită bibliografiei sale „adusă la zi‖ înainte de 

1990. Dacă Ioan Petru Culianu ar fi ținut seamă de 

dorința lui Mircea Eliade, acest lucru ar fi putut fi 

evitat. Fiindcă filozoful religiilor onorat pe întreg 

mapamondul îi sugerase protejatului său a nu folosi 

decât opera eliadescă drept sursă bibliografică 

pentru a face sub formă de dicționar un 

compendiu al viziunii eliadești asupra istoriei 

religiilor. Această  dorință neluată în seamă de 

Culianu mai transpare azi doar din titlul ediției 

americane a dicționarului apărut când încă mai trăia 

soția lui Mircea Eliade: The Eliade Guide to World 

Religions (Harper, San Francisco, în 1991).  

Așadar, acţiunea de «lichidare» a lui Mircea 

Eliade (premiat de Academia Franceză pentru 

originalitatea perspectivei sale asupra istoriei 

credințelor religioase) prin «atacuri la comandă» (7) 

cu argumente preluate din  Dosarul «Eliade» (1972) 

contrafăcut în Israel spre blocarea candidaturii la 

Premiul Nobel -, o vedem de mai bine de două 

decenii contrabalansată prin gonflarea și propulsarea 

lui I.P. Culianu pe toate căile imaginabile.  

Din cele 45 de cuvinte de dicţionar pe care 

profesorul de română de la Groningen i le propusese 

(v. scrisoarea lui Culianu din 29 aug. 1980), Mircea 

Eliade nu i-a publicat lui Culianu decât șapte fişe de 

dicţionar. Și acelea numai după ce au fost revizuite 

de Cicerone Poghirc  (Bendis, Dacian Riders, Geto-

Dacian Religion, Sabazios, Thracian Religion, 

Tracian Rider și Zalmoxis). Cele șapte fișe au fost 

tipărite de Polirom în colecţia ‗Biblioteca Ioan Petru 

Culianu‘ sub titlul Cult, magie, erezii. Articole din 

enciclopedii ale religiilor, bun prilej de 

confecționare a unui nou volum care să crească în 

mod artificial „opera‖.  Dacă la mijloc n-ar fi fost 

evidenta tendință de manipulare în direcția gonflării 

lui Culianu, volumul ar fi putut fi încadrat de Silviu 

Lupescu (directorul Editurii Polirom) în colecția 

‗Biblioteca Cicerone Poghirc‘, fișele fiind publicate 

și sub semnătura lui Poghirc. Dubla semnătură este 

un indiciu cât se poate de limpede că în opinia lui 

Eliade (redactor șef al Enciclopediei religiilor în 16 

volume, Macmillan, Londra, 1987), Cicerone 

Poghirc era mai în temă cu istoria religiilor decât 

tânărul Culianu.  

Față de indo-europenistul Cicerone Poghirc 

(1928 – 2009), profesor emerit din 1980 la Ruhr-

Univ. Bochum, (conferențiind la universitățile din 

Athena, Duesseldorf, Freiburg, Heidelberg, Paris, 

Roma, Tuebingen) asistentul de română I.P. Culianu 

a fost în realitate un istoric al religiilor „promițător‖ 

(Eliade, 1983) însă nerecunoscut de mediul 

academic occidental, în ciuda faptului că însuși 

marele Eliade l-a ajutat pe Culianu să-și publice cele 

două volume ştiinţifice la editurile care-l publicau pe 

el în Franța, Italia și în SUA. 

 

(Va continua) 
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VOIAJ DE NEUITAT 

(continuare din numărul anterior) 

 

 

 Marian Petrean, părea total absent şi continua să privească cu ochi sticloşi într-o depărtare relativă, la 

nimic precis.  

- Când mergem acasă? mormăi el indiferent fără să-şi schimbe fizionomia, lăsând impresia că a găsit o 

soluţie ce salva aparenţele. 

- Hai că mergem! A sosit Cristian, băiatul nostru, pupă-l şi tu! îl îndemnă Ana. 

 Fără ezitare, dar şi fără vreo emoţie evidentă, Marian Petrean se apropie de fiul său şi îl pupă pe 

fiecare obraz. Apoi, ca un robot ce tocmai primise o comandă şi trebuia executată fără amânare, porni spre 

ieşirea din aeroport fără cel mai mic semn că-i pasă dacă soţia şi fiul său îl urmează ori nu. 

 Împingând căruţul cu bagaje, abătut şi cu multe semne de întrebare în gândurile sale, Cristian se puse 

în mişcare neavând de ales. Ana se grăbi să ţină şi ea pasul cu ei. Dincolo de porţile automate, nemaifiind la 

adăpostul aerului climatizat, se simţea căldura dogoritoare a lunii august şi mirosurile tipice ale unui oraş ce 

avea nevoie de mai mulţi arbori şi spaţii verzi, iar simultan, de mai puţini cai putere ce se hrănesc cu 

hidrocarburi şi elimină gaze nocive pentru plămânii citadinilor. Un taximetrist, ce se vedea de la o poştă că 

îşi cunoaşte bine rolul şi care era satisfăcut de noua afacere ce se contura, cu beneficii pentru buzunarul său, 

se grăbi să le pună valizele în portbagajul maşinii, un Opel spaţios, probabil adus din Germania. 

- Berceni, vă rog! ceru Cristian şoferului în timp ce aşezat confortabil pe bancheta din spate începu să 

privească noile reclame ce apăruseră ca ciupercile după ploaie, de-a lungul şoselelor, motiv să-şi îndepărteze 

mâhnirea ce-l cuprindea. 

- Are şi momente de luciditate, dar mai rar în ultimul timp, şopti Ana Petrean cu o voce scăzută pentru a fi 

auzită numai de fiu, în timp ce soţul său, aşezat în faţă, alături de şofer, privea indiferent înainte. 

- Îşi ia medicamentele? întrebă Cristian pe acelaşi ton. 

- Da, şi le ia, dar parcă au din ce în ce mai puţin efect. Am auzit de un nou tratament care ar fi bun.  

- Da? Care? 

- Se pare că vitamina D ajută. Eu nu am timp prea mult, treburile casei, cumpărături, mai trebuie să am grijă 

şi de Nică, nepotul lui taică-tu ca a rămas văduv după cum ştii şi n-are cine să-i facă de mâncare, dar dacă 

vrei, poţi să ieşi tu cu el la plimbare, să staţi pe o bancă la soare. Îi va face bine. 

 Ajunşi în Piaţa Presei libere, din cauza traficului maşina reduse viteza, iar apoi se opri complet.  

- Aici e parcul Herăstrău! afirmă cu voce ridicată Marian Petrean, întrerupând lunga sa tăcere şi arătând cu 

mâna. Ţi-aduci aminte Cristi, când erai mic şi mergeai prin parc? 

- Da, tată! Mi-aduc aminte. Vrei să mergem în parc? 

- Altă dată, după ce îţi laşi bagajele. Ano... ai făcut ceva de mâncare? Că avem musafiri. 

- Da, măi omule, am făcut. Stai să ajungem acasă. 

 

(va urma) 

Ionuț Leonard VOICU    
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s-a trezit cumva muza? 

sunt acolo, cu tine! tăcere, un kilogram, pe primul raft. „nu ştiu de ce, dar chestia cu tăcere... mi se pare tot o 

capcană!‖ ţi-e frică! tocmai ţie! atunci o să comand doi litri de cântec saturnian, navy şi dulce-amar! repede! 

„pup pe ceafă, ce să fac? şi mai taci din gură, că m-ai înnebunit, toată ziua dau în mobile!‖ ştiu. te simt. 

parcă aş fi în rai. te iubesc. o să te plictiseşti de câte ori o să îţi spun asta! „nas în vânt! o să te plictisesc şi eu 

cu asta!‖ trec la poeme în proză! pup pe vânătăi... când ai timp, mai trimite-mi trei pupici pe ceafă! şi o 

îmbrăţişare cu sărut pe cap! „ai simţit? te-am pupat, au fost şase şi unul mare... care i-a acoperit pe toţi!‖ 

dacă vreau să plec... mă întorc şi mai mult, din ce în ce mai profund, rădăcinos, voluptos, nod 

întreg... strângând inima ta!  

joi, 27 februarie 2014, 20:11 

 

 

 

 

pentru detalii sunaţi la... 

petală galbenă, ceaţă... felie de ceapă! lacrimă fără casă, frig, cutremur, apă înnodată... arde! ce mai arde? 

aripi de pescăruşi... şi-o felie de ceaţă! cuib de pasăre... hai, respiră, respiră... a mai rămas o migdală! şi 

metroul dintr-o lalea galbenă... cum e peronul, moale? covor fermecat? hai, respiră, respiră... am înnodat şi 

poveştile! vaporul e nerăbdător, peşte cu coadă de aligator! grăbeşte-te, a mai rămas cireaşa de pe tort! şi-un 

oftat lung... cât o mare! sare, solniţă de şeptar, amin... întortocheat... drum neumblat... sare, grămăjoară pe 

ochean! ceaţă, în căruţă! mămăligă... pătrată, ştergar cu vrajă, aripă de cioară! e primăvară, sâmbătă cu 

flacără violet, dor şi pară, ceaţă... felie de caşcaval! Consoană cu barbă! mi-a căzut felia de roşie! Roberto 

tace... se aud doar seminţele lui Florin Piersic! 

foarfecă roz, stai, doar ţi se pare! nu mă tăia, nu-mi aminti! dă-mă în leagăn, ştiu că a fost frumos! ameţeşte-

mă, am nevoie de uitare! şi nu mă striga! „dacă nu ai deja setările de internet pentru telefonul tău mobil, le 

poţi obţine apelând...‖ e prea multă ceaţă pe profilul stâng! şi prea mult soare pe profilul drept! şi ciorile n-

au mai zburat de-o săptămână! îmi iau memoria, o mângâi... şi mă opresc la Horia! şi-l aud... „trezeşte-te! s-

au afişat rezultatele!‖ 

sâmbătă, 1 martie 2014, 14:27 

 

 

 

devenind iubirea însăşi! 

am dat cu aspiratorul... pauză! să mă gândesc... ce am de la el? două fotografii şi două melodii! ah, mai am 

ceva! scrisul lui de marinar pe coasta mea cu dinţi de ianuarie! o călătorie prin miezul chakrei opt, shamans 

dreams! plus, bonus, o tolbă plină cu săgeţi de telepatie! 

beau apă... foaie verde şi-un granat, destinul s-a înnorat! a plecat Kamar, pofta mea de dulce, de caramele 

moi, de culoarea dragostei! l-am dizolvat! ca şi cum aş fi ucis primăvara... 

Daniela VOICULESCU    
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cum să omori primăvara, cum? cine ar îndrăzni să facă asta, cine? şi de ce eu? eu, cine sunt eu? pot trăi fără 

primăvară? ce o să pun în locul ei, o altă minciună? sau, în viaţa mea, anotimpul ăsta nu există! ca şi cum 

copilului ar trebui să-i explici că nu are voie la copilărie! 

tocmai el, copilul, aruncat în arşiţă, apoi în ploaie, apoi în viscol! să suporte totul, fără sânul cu lapte, fără 

ochii unui dumnezeu... şi dulcele... un şerbet cu deşert! el, copilul, va alerga înspăimântat, îşi va striga 

îngerul păzitor... şi va spera, îşi va cere, cu lacrimi în ochi, primăvara lui! îngere, foaie verde de cicoare, fă 

să fie iară soare! 

e seară... marinarul îmi vorbeşte... şi coasta îmi tresare! lumină albă, translucidă, sfârşind anatomia 

spiritului... a noua chakră se află în inima Universului... aleg sentimentul de eliberare! văd tâmplarul arzând 

scaunul! şi las tâmplarul să zâmbească! el nu simte nicio pierdere, ştie că poate construi alt scaun, dintr-o 

bucată nouă de lemn! şi simt mirosul de primăvară... 

vineri, 28 februarie 2014, 18:38 

 

colo-n vale, la cireşi! 

ovăz... lipsă! lavandă... pe frunze de ficus! câinii latră, aleargă un frison! şi pun capul pe masă, oftatul e 

oblic, vin sec neconsumabil! mi-am mai luat o bufniţă... şi Horia mă strigă! „la mulţi ani, Lennie!‖ e 1 

martie... cu şnur de melatonină şi sânge de orhidee... „ce putem face între două profiluri?‖ şi alerg şi eu, 

frison cu mustăţi de agendă terminată! „şapte mere-ntr-o basma, şi-am plecat la Moscova!‖ 

şarpe... ceasornic de singurătate! murmur... neînfăşat! câinii latră, bufniţele stau pe buricul destinului! ochii 

mari, mari... roţi de car! şi stelele zornăie... vântul vine, vântul pleacă! 

vei pleca... simt, simt! tic-tac, cri-cri-cri, toamnă cu lună pe dos! pământul e gol... e rece... vis neconsumabil! 

ţăruş... bate ţăruşul! şi bate-n uşă, cu o lacrimă! nu m-ai ucis tu! şi nici ei! m-a ucis ochiul al treilea! şi copiii 

lui! profiluri, profiluri! „şi dacă moare ariciul?‖ şi alerg şi eu, frison de agendă începută! alerg prin gura 

şarpelui! murmur... clopot, fereastră cu flori de crin, chiot mut... şarpe, ceasornic de singurătate! taie! şapte 

lalele... şi-un cireş violet! 

sâmbătă, 1 martie 2014, 02:30 

 

 

 
Dora Groza - http://cristinateodoragroza.blogspot.ro/ 
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BAKI YMERI, YESTERDAY AND TODAY... 
 

 

 

Poet, eseist, publicist, traducător. Baki Ymeri este fiul Aureliei Graur din com. Band (Tg. Mureş) şi 

al unui filogerman pe nume Aivaz Voka. S-a născut la Şipkoviţa (Macedonia). Marin Sorescu îl considera 

un foarte bun român (după mamă) şi un foarte bun albanez (după tată). A absolvit Facultatea de Filozofie la 

Universitatea din Priştina (Secția de Limbă şi literatură albaneză). Între timp, a urmat cursuri de specializare 

a limbii române la Universităţile din Viena (1974) şi Bucureşti 

(1975). A fost urmărit (1971- 1975) şi persecutat politic de 

autorităţile comuniste iugoslave (1975-1979). Este doctorand al 

Universităţii din Bucureşti, membru al Uniunii Scriitorilor din 

România, Redactor-şef al revistei Albanezul, autor a numeroase 

articole despre aromânii din Balcani, românii din Valea Timocului 

şi albanezii din Kosova. Pentru activitatea culturală şi publicistică 

în folosul societăţii a fost nominalizat din partea Institutului 

Biografic American (ABI), Omul Anului 2001.  

De-a lungul timpului a publicat mii de versuri din opera a peste 50 

de scriitori şi istorici români în limba albaneză, precum şi unele 

volume aparţinând poeţilor Nichita Stănescu, Anghel 

Dumbrăveanu, Slavco Almăjan, Marin Sorescu, Carolina Ilica, 

Marius Chelaru, Theodor Damian (SUA), Dumitru Ichim 

(Kitchener, Canada), etc. Bibliografie lirică: Kaltrina (ediţie 

bilingvă, română-albaneză, Editura Kriterion, Bucureşti, 1994); Dardania (ediţie bilingvă, română-albaneză, 

Editura Deliana, Bucureşti, 1999); Foc sacru (Tetova, Macedonia, 2001); Lumina Dardaniei (Editura 

Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2004); Drumul iadului spre rai (Editura Academiei Internaţionale 

Orient Occident, Bucureşti, 2005), Eu văd Sisiful (Agor Produktion, Tetova, 2008), etc. „Spirit european 

prin excelenţă, format ca şi înaintemergătorul său Eminescu, la Universitatea din Viena, dar şi peregrin 

privilegiat în spaţiul traco-iliric cu firi de Zamolxis, vitalităţi de Dyonisos şi tăceri de Orfeu, Baki Ymeri e 

un cetăţean special al unei lumi imaginare şi posibile, pe care înţelege s-o întemeieze printr-un elan kantian 

cu rigori hotărnicite şi mirări antologice, înflorind limba română şi Poesis-ul, surori gemene ale Visului.‖ 

(George Gibescu) 

 

Inspirat de fiinţa zânelor noastre frumoase ca un răsărit de soare, Baki Ymeri este poetul fabulos care 

crede în steaua iubirii. El este cel care aparţine nu numai limbilor română şi italiană, ci şi limbilor germană, 

franceză, bulgară, macedoneană, slovenă, sârbocroată, aromână, albaneză, până la zece, ca un Cantemir 

întors prin Istoria hieroglifă spre poem, ca un cântec care caută o Europă maşteră. Ce bine că poetul nu 

ocoleşte izvoarele! Cum de s-a oprit tocmai aici unde, alături de noi, şi el a devenit poet! O fi oare o 

răscruce? O fi oare o mirare? O fi oare ceva dat care ne alege? Baki Ymeri (zis şi Alberto Voka) este poetul 

Baki YMERI    
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care stârneşte ninsoarea în limba română. El reface un drum întreg, numai ca să dea o definiţie versului său 

în italiană, care albeşte mirarea limbii române (Victor Marin Basarab). 

 

 

MIERE 

 

De ce mă vrei? 

M-ai întrebat. 

Pe buzele tale  

Erau polen şi nectar. 

Nevăzute albine  

Îţi desenau pe buze o inimă. 

De ce mă vrei? 

M-ai întrebat. 

Nevăzute albine  

Se trudeau să poarte prin aer  

Tremurul inimii tale.  

MJALTË 

 

Përse më do? 

Më pyete.  

Në buzët tua 

Kishte polen dhe nektar. 

Bletë të padukshme 

Ta vizatonin një zemër në buzë. 

Përse më do? 

Bletë të padukshme 

Përpiqeshin ta mbajnë në ajër 

Dridhjet e zemrës sate.  

 

 

VECINI LUMINII 

 

Vino Laura 

Sã devenim vecinii luminii! 

Tu nici nu stii 

Cã în fața ta 

Existã biblioteci neguroase! 

Vino, am șoptit. 

Deschide aceste antice cãrți 

Și lasã-mã 

Sã-ți mângãi trufia! 

 

 

FQINJËT E DRITËS 

 

Laura e dashur, 

Eja të bëhemi fqinjët e dritës! 

Ti as që e di 

Se përballë teje 

Gjenden rafte 

Bibliotekash të ndritura. 

Eja! Të pëshpërita, 

Hapi këto libra të lashta 

Dhe lermë 

Të ta përkëdhel trofenë! 

 

 

PUTEREA IUBIRII 

 

Cu pielea ta luminezi stelele, 

Cu gasul tău sorbi izvoarele, 

Cu buzele tale încălzeşti iernile, 

Cu gura ta rosteşti rugăciunile, 

Cu ochii tăi orbeşti zorile, 

Cu numele tău albeşti zilele. 

Cu sângele tău înroşeşti rodiile, 

Cu sânii tăi străpungi nopţile, 

Cu pântecul tău roteşti soarele, 

Vezi?! 

Cu pântecul tău roteşti soarele. 

 

FUQIA E DASHURISË 

 

Me lëkurën tënde i shndrit yjet 

Me zërin tënd i thith burimet,                 

Me buzët tua i nxeh dimrat,                      

Me gojën tënde i shpreh lutjet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Me sytë e tu i verbëron agimet, 

Me emrin tënd i zbardh ditët, 

Me gjakun tënd i stërkuq frytet,              

Me gjinjtë tui i shpërtthen netët, 

Me belin tënd e vërttit diellin, 

E sheh?! 

Me belin tënd e vërtitt diellin... 
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MURMUR 

 

Cu sufletul pe buze 

Trebuie să fie fiinţa 

Sau buzele să caute 

Sufletu-acela 

Care fuge de ele 

Ori sufletul să afle 

Buzele-acelea 

Care să spună : 

Stai liniştit, 

Noi murmurăm pentru tine! 

 

MURMURIMË 

 

Me shpirtin në buzë 

Duhet të jetë qenja 

Apo buzët të kërkojnë 

Atë shpirt 

Që ik prej tyre 

Ose shpirti t'i gjejë 

Ato buzë 

Që do të thonë: 

Mos u mërzit se 

Ne murmurojmë për ty! 

 

FRICĂ  

 

La cincisprezece ani 

Furi primele mere - 

În sâni le ascunzi. 

Bagă vecinii de seamă. 

La şaptesprezece ani 

Văd şi eu 

Că ţii ascunsă în sân  

Privirea vecinilor. 

La optesprezece ani 

Mergi la piaţă: 

Nu vinzi nimic acolo, 

Dar te întorci bogată acasă. 

Bogăţia ta aspră 

Ne umple de frică. 

 

FRIKA 

 

Në moshën pesëmbëdhjetë vjecare 

I vjedh mollat e para - 

Duke i fshehur në gji. 

E vërejnë këtë gjë fqinjët. 

Në moshën shtatëmbëdhjetë vjecarë 

E shoh edhe unë 

Se i mban të fshehura në gji 

Shikimet e fqinjëvë. 

Në moshën tetëmbëdhjetë vjecarë 

Shkon në treg: 

Nuk shet atje asgjë 

Por kthehesh e pasur në shtëpi. 

Pasuria jote  

Na e kall datën. 

 

ARS POETICA 

 

Mă-ntrec pe mine însumi mergând. 

Respirând aud 

O sonoritate astrală 

Bătându-mi în tâmple. 

Mă trezesc murmurând: 

Suntem fraţi 

Încă din antice vremuri: 

Mereu atacaţi,  

Mereu înşelaţi, 

Mereu jefuiţi şi răniţi 

Mamele noastre întocmesc 

Zi de zi un dicţionar traco-tragic 

Cu ierburi de leac,  

În vreme ce eu 

Cu mine însumi vorbesc 

Despre democraţia miresmelor 

Şi cetăţi scufundate. 

 

ARS POETICA 

 

E tejkaloj vetveten duke ecur. 

Duke marrë frymë dëgjoj 

Një tringëllimë yjesh 

Që më rrah në tëmtha 

Dhe zgjohem duke murmuruar: 

Jemi vëllezër 

Që nga kohët antike: 

Përherë të mashtruar, 

Të plaçkitur e të plagosur. 

Nënat tona ditë për ditë 

Përpilopjnë një fjalor trako-tragjik 

Me barëra mjekuese 

Derisa unë 

Flas me vetveten 

Për demokracinë e erërave, 

Për prita armike 

Dhe kështjella të fundosura. 
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ALBANO-VLAHIE 

 

Auzi cum cântă turmele din Pind! 

Mi-e frică şi milă. 

Mi-e dor de acasă. 

Dă-mi, Doamne, liniştea 

Să mă cuprindă şi apoi 

Singurătatea mea 

Las-o să plece din nou 

Cu turmele din Pind 

Să mă opresc 

În lunga lor tristeţe 

Că vine toamna 

Şi mi-e frig de Pind, 

Apoi de toate... 

Mă-ntorc acasă. 

 

ALBANO-VLLAHIA 

 

A po dëgjon 

Si këndojnë turmat e Pindit! 

Më ka kapluar frika e mëshira 

Dhe malli ndaj shtëpisë. 

Jepma Zot qetësinë 

Të më përfshijë dhe pastaj 

Vetminë trime të shenjtë 

Lëre le të shkojë përsëri 

Më turmat e Pindit 

Të ndalem 

Në trishtimin e tyre të gjatë 

Ngase vjen vjeshta 

Dhe më kaplon të ftohtit 

Nga Pindi e nga të gjitha - 

Po kthehem në shtëpi. 

 

 

 

 

CÂNTEC NAIV 

 

Când pe trupu-ţi 

Setos ca o plajă 

Arsă de secetă 

Se pune miza cea mare: 

Anii, casa şi averile toate, 

Cum să mai pot ajunge la tine 

Gingăşie care în sânu-ţi ascunzi 

Fructe divine? 

 

KËNGË NAIVE 

 

Kur përmbi shtatoin tënd 

Të etshëm si një plazh 

I zhuritur prej thatësisë 

Vihet pengu i madh: Vitet 

Shtëpia dhe krejt pasuritë, 

Si mund të arrij deri te ti 

Brishtësi me frytet e shenjta 

Që i fsheh në gji? 

 

SĂRUTUL 

 

Spune-mi, armâno, 

Mama ta cu ce te-a alăptat, 

În ce odăi te-a încuiat 

De miroşi atât de frumos 

A trup legănat 

Şi a pustii mângâieri? 

  

De unde furi oare pofta 

Pe care ţi-o simt 

Pe sânul amar sărutat 

De norul descopciat 

La cămaşa lui de bumbac? 

 

Buzele tale sunt fragi? 

Vai, armâno, 

La amiază când a fulgerat, 

De la fulger s-au înmiresmat. 

 

PUTHJA 

  

Më thuaj moj vllahinkë,  

Çfarë qumshti të ka dhënë nëna jote 

Dhe në çfarë dhomash të ka ngujuar 

Që po të vjen kaq era e bukur 

Si një trup i përkundur 

Me përkëdhelje të shkreta? 

 

Prej nga e vjedh vallë 

Shijen që po ta ndjej 

Në gjirin e puthur me afshin 

E resë së shpërthekuar 

Në këmishën e saj të pambuktë? 

 

Buzët tua janë dredhëza? 

Vaj, moj vllahinkë, 

Në mesditë kur krisi vetëtima 

Përmbi to shpërtheu erëtima. 
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SÂNII 

 

Mi-e ruşine un pic 

Să mă uit la cuvintele  

Care vorbesc despre ei. 

Le înţeleg acel farmec 

Care mă obligă să tac. 

Dar vine iar toamna 

Şi mi-e ruşine 

Să mă uit la cuvintele 

Care vorbesc despre noi. 

Dar nu le mai înţeleg 

Acel farmec  

Care mă obligă să tac. 

 

GJINJTË 

 

Më vjen druajtje disi 

Kur shikoj fjalët 

Që bëjnë fjalë për to. 

Ua kuptoj atë magji 

Që më detyron të hesht 

Por vjen përsëri vjeshta 

Dhe më vjen druajtje disi 

T'i shikoj fjalët 

Që bëjnë fjalë për to 

Dhe s'mund t'ua kupttoj 

Atë magji 

Që më shtyn të hesht. 

 

EŞTI CÂNTEC 

 

Spicul cântecului 

Între sânii tăi 

Cu mireasmă de trandafir 

Se ascunde. 

Împodobită de frumuseţe 

Stai precum un boboc 

În mijlocul grădinii 

Te gândeşti 

La un sfârşit înflorit. 

Eşti cântec 

Sau moarte 

După un cântec? 

 

JE KËNGË? 

 

Kalliri i këngës 

Ndërmjet gjinjve ttu 

Me erëtimë të trëndafiltë 

Fshihet. 

E praruar me hijeshi 

Qëndron porsi burbuqe 

Në mes të lulishtes 

Dhe mendon 

Për një mbarim të lulëzuar. 

Je këngë 

Apo vdekje? 

Pas një kënge? 

 

 
Suparna Ghosh – Unlimited 2 (http://suparnaghosh.com/paintings/) 
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MISSION – ALL IS CHOIR 

 

 Our show concept sustain the music accessibility, the art capacity to bring joy and harmony, 

both on traditional stages or non-conventional places. 

 Our talented performers have chosen to sing together, with an unique and more powerful 

voice, in order to become a kind of model for everybody wants to experience communion in our 

society. 
 

ALL IS CHOIR, HARMONY FOR ALL OF YOU! 
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PROJECT PRESENTATION 

ALL’S CHOIR SINGING FOR EVERYBODY 

 

We‟ve chosen very popular songs from the international repertoire. 

Our goal is to show the cultural diversity  and the joy that people could experience  

apart in their original way and together with music, dance and theater. 

 

 

 

 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
239 

SHOW DESCRIPTION 

ALL’S CHOIR&BALLET 

PROVE - PROFESSIONALISM, RELIABILITY, ORIGINALITY, VISION & EMOTION  

 The show will feature Italian canzonets, French chansonnettes and popular songs from Russia, 

Mexico, Israel, Spain and Romania. 

 ALL‟S CHOIR show means choral music, solo singers, theater and dance.  

1001 shows in one night! 

1001 emotions, one signature: ALL'S CHOIR! 
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REPERTOIRE OFFER  

ALL’S CHOIR & BALLET  

 

  World music 

  Opera choral 

  Pop-rock covers 

  Religious and medieval  

  Flexible timing: 30-100 minutes  

  Balanced repertoire 

 Context suited  

 Guest singers and dancers 

 

 

 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
241 

ALL’S CHOIR – PHOTOS 
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Dictionnaire de francophonie canadienne 

*Dicționar de francofonie canadiană+ 
Corina DIMITRIU-PANAITESCU (Dir.), 
Maria PAVEL, Cristina PETRAŞ, Dana NICA (coordonatrices), 
Édition : Presses de l’Université Alexandru Ioan Cuza, 
Collection : D.E.U. (Dictionnaires des Éditions Universitaires), 
Iași [Roumanie], 2011, 881 p., ISBN 978-973-703-625-4 

 
 Le Centre d‘Etudes canadiennes de l‘Université Alexandru Ioan Cuza de Iași, Roumanie 

(http://sites.google.com/site/csciasi/csc) est, comme toute institution de ce genre, au service d‘un public qui 

dépasse largement le milieu universitaire, et dont il s‘efforce de satisfaire les besoins grandissants en matière 

de documentation sur les réalités canadiennes. Offrir à ce public, si divers par sa formation et par ses 

intérêts, une image pertinente et aussi complète que possible de la société canadienne francophone depuis 

ses origines jusqu‘à présent, tout en précisant sa place et ses particularités dans le contexte d‘une civilisation 

canadienne caractérisée par son multiculturalisme est l‘objectif principal du Dictionnaire de francophonie 

canadienne [Dicționar de francofonie canadiană], premier de ce type rédigé en roumain, qui vient de paraître 

aux Presses de l‘Université Alexandru Ioan Cuza de Iași (ISBN 978-973-703-625-4). Fruit du travail d‘un 

groupe de professeurs spécialisés en études canadiennes du Département de français de l‘Université de Iași, 

cet ouvrage d‘orientation encyclopédique et pluridisciplinaire est à la fois un dictionnaire de langue 

(québécismes et  acadianismes), un dictionnaire des personnalités canadiennes francophones du domaine des 

sciences humaines, et de « termes spécifiques » d‘ordre géographique, historique, idéologique ou culturel, le 

tout réuni dans un ensemble cohérent et harmonieux. Il s‘agit d‘un instrument de travail précieux pour  les 

étudiants  et les chercheurs autant que d‘une source d‘information fiable et efficace pour les Roumains du 

pays ou de la diaspora. Aux quatre professeurs qui ont assuré la coordination du dictionnaire (Corina 

Dimitriu-Panaitescu, Maria Pavel, Cristina Petraș, Dana Nica) se sont associés, pour la rédaction des 

articles, 24 collaborateurs externes de plusieurs universités roumaines ou de l‘étranger (Université de 

Montréal ; Université Pédagogique d‘Etat de Chișinău, République de Moldavie). 

Le volume est accompagné d‘une version électronique sur C.D. et il est disponible pour toute personne ou 

institution intéressée à le procurer. 

(S‘adresser à editura@uaic.ro) 

 NR.  Mulțumim doamnei profesoare Corina Dumitriu - Panaitescu pentru aceste informații referitoare  la 

aceast interesant Dicționar de francofonie canadiană, realizat în cadrul Centrului de studii canadiene de la 

Universitatea din Iași.   Redacția DL 

 

CENTRUL DE STUDII CANADIENE, 1997 

Universitatea București 
  Centrul de Studii Canadiene este o structură non profit de planificare, organizare şi coordonare a 

activităţilor de ordin cultural vizînd difuzarea şi promovarea valorilor culturale canadiene de expresie 

engleză şi franceză. 

  

                Activitatea centrului se adresează studenţilor Universităţii din Bucureşti, elevilor de liceu din 

clasele terminale ale liceelor bilingve, cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar şi universitar, 

cercetătorilor interesaţi de domeniul studiilor canadiene 

                 Neavînd în prezent patrimoniu propriu, centrul utilizează o sală din sediul Facultăţii de Limbi 

Străine, str Edgar Quinet 5-7, et.4, echipată cu un calculator obţinut printr-un grant al Fundaţiei pentru o 

Societate deschisă şi cîteva sute de cărţi şi periodice de specialitate provenind din donaţii ale Ministeului 

Afacerilor Externe şi Comerţului Internaţional al Canadei, ale Ambasadei Canadei la Bucureşti şi ale 

profesorilor canadieni şi români. 

                Lucrările centrului pot fi consultate de masteranzi, doctoranzi, profesori şi cercetători din ţară şi 

străinătate. 

http://sites.google.com/site/csciasi/csc
mailto:editura@uaic.ro
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                  Centrul este gestionat prin activitatea benevolă a studenţilor şi cadrelor didactice interesaţi de 

activitatea de predare şi cercetare în domeniul studiilor canadiene, neexistînd resurse umane proprii. 

  

                Centrul işi propune să desfăşoare următoarele activităţi: 

 Documentare în aria culturii şi civilizaţiei canadiene; 

 Organizare de conferinţe şi dezbateri pe probleme actuale ale culturii şi cercetări culturii 

canadiene; 

 Colocvii naţionale; 

 Colocvii internaţionale; 

 Cooperarea cu Asociaţia Canadianiştilor din Europa Centrală şi Orientală; 

 Cooperarea cu ICCS (International Council for Canadian Studies); 

 Participarea la evenimentele organizate sub egida francofoniei; 

 Organizarea de evenimente culturale (spectacole de teatru, poezie etc,vizionări de filme, lansări de 

cărţi etc.); 

 Cercetări în echipe mixte cu ICCS, AIEQ(Association internationale d‘etudes Québécoises) şi 

departamente de studii canadiene ale universităţilor din ţară şi străinătate. 

 Organizarea unui program de masterat de studii canadiene; 

 Sprijinirea studenţilor în realizarea de studii pre şi postdoctorale (şcoli de vară, conferinţe 

naţionale şi internaţionale) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         Cu sufletul îndurerat, colaboratoarea 

revistei noastre, Lucreția Berzintu, ne 

anunță că a încetat din viață în spitalul 

Ichilov din Tel Aviv, după trei săptămâni de 

suferință, soprana și profesoara de canto 

Mizzi Locker. 

        Suntem alături de familia îndurerată, căreia îi adresăm întreaga noastră 

compasiune. 

 Colectivul de redacție 

Mizzi Locker 
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FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES 

Faculty of Journalism and Mass Communication 

 

M.A. Program: Intercultural Communication Strategies - Literary and Linguistic  

 

Interdisciplinary M.A. MODULE: CANADIAN STUDIES 2014-2016 

 

• Started in 1997 Canadian Studies Program is now a module within the framework of 

the INTERCULTURAL COMMUNICATION STRATEGIES, a LITERATURE 

AND LANGUAGE M.A.degree. It provides an interdisciplinary and multidisciplinary 

study of Canadian culture and society in a European comparative perspective, 

theoretical courses focusing on multiculturalism, intercultural discourse in literature 

and cultural linguistic overlaps. In addition to media communication courses, the 

program offers courses in Anglophone and Francophone literature and culture, 

interethnic relations in Canadian society, Canadian history, the Canadian political 

system, as well as courses to improve English and French practice ,oral and written, 

including business correspondence, thus meeting both the requirements and needs for 

inter-and cross-cultural communication and labor market opportunities. 

 

• The Romanian professors who teach the courses were specialized in Canada, and the 

program benefits from the contribution of experts from Canada, Germany, France, 

Czech Republic etc. 

 

• Graduates will be able to occupy positions in various areas of social life involving  

political, cultural and economic relations with Canada, in the central institutions in the 

field, international organizations, embassies, non-governmental organizations, cultural 

foundations, mass media, publishing houses and advertising agencies. They will be 

employed as teachers in secondary education and higher education and research ; they 

may continue their studies at the the Ph.D. level. 

 

• Many students of this M.A. program have won study scholarships to Canada. 

 

• The program enjoys the permanent support of the Canadian Embassy in Bucharest 

and of the Central European Association for Canadian Studies. 

 

This four-semester program is open to all graduates of long-term higher education, 

who have a very good knowledge of English/French and knowledge of 

French/English at the comprehension level. Students with degrees from non 

philological faculties  can obtain B2 language proficiency certificates in English or 

French ; they may choose to write their  dissertation  in Romanian.  

 

ADMISSION for 2014 will be held in July and SeptemberFor further information 

write to : danifrumusani@yahoo.com, monibott@yahoo.com,  

ruxandra.radulescu@rdslink.ro; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stimata profesoară Denisa Oprea, ne-a furnizat informațiile prezentate mai sus și în plus, ne-a 

semnalat acestă carte interesantă, realizată la Universitatea din București: 

Romanian –Canadian Relations 
BERCIU–DRAGHICESCU, Adina, TOMESCU Silvia-Adriana: Relații româno-canadiene, Bibliografie 

generală. București: Editura Universitații din București, 2012. 
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Ultimele retușuri sau “mintea limpede” a revistei: Alex Cetățeanu, Emil Pădurețu, Ioan Barbu (de la stânga la dreapta) 

 

 NOTĂ  
În numărul precedent al revistei “Destine literare” (aprilie-iunie 2014) s-a strecurat o eroare pe care 

ne-o asumăm și pentru care ne cerem mii de scuze. 

 

Poezia Eternitate (franceză ,,ÉTERNITÉ”) de la p. 174, scrisă de Dna Susana Roberts a apărut, în 

mod greșit, sub semnătura Dnei Melania Rusu Caragioiu. 

 

 CORRECTION 
In the previous issue of our ‟‟Destine Literare‟‟ review (April – June, 2014) there was an error which 

we, hereby, assume entirely and apologize for. 

 

The poem Eternitate (French version ‟‟ÉTERNITÉ”) at p. 174, written by Mrs. Susana Roberts was 

erroneously published under Mrs. Melania Rusu Caragioiu‟s signature.    

 

 CORRECTION 
Dans le numéro précédent de notre revue ,,Destine Literare‟‟ (avril – juin, 2014) il y a eu une erreur 

que notre rédaction prend sur soi entièrement et dont nous vous demandons pardon. 

 

Le poème Eternitate (version française ‟‟ÉTERNITÉ”), page 174 qui, en réalité, avait été écrit par 

Mme Susana Roberts, a été publié d‟une manière tout à fait erronée, sous la signature de Mme 

Melania Rusu Caragioiu.    
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Sutești, în sărbătoare 

500 de ani de atestare documentară 
 

 Duminică 12 octombrie 2014, cu invitați din toată țara, comuna Sutești din județul Vâlcea (localitate 

vecină cu comuna natală a scriitorului Alexandru Cetățeanu, președintele ACSR și directorul revistei 

Destine Literare) a sărbătorit o jumătate de mileniu de atestare documentară. Cu această ocazie primarul 

comunei, Ion Stănescu și preotul Ion Marinescu au publicat a doua ediție a Monografiei Sutești. Ne facem o 

datorie de onoare de a reproduce în acest număr al revistei prefața primei ediții a Monografiei, reluată și în 

ediția a doua, semnată de mult regretatul Părinte Mitropolit și scriitor Bartolomeu Valeriu Anania. 
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Fiecare autor care semnează  

în revista „Destine Literare” 

răspunde moral şi juridic de conţinutul articolului său. 

Redacţia respectă ortografia autorului. 

Materialele nepublicate nu se înapoiază autorilor. 

Autorii textelor publicate nu se remunerează. 

Vă rugăm să trimiteţi materialele 

pentru numărul viitor până la data de 30.XI. 2014, scrise 

cu diacritice (pentru limbile română şi franceză), 

alăturide o scurtă biografie despre dumneavoastră şi o 

fotografie tip paşaport pe adresa redacţiei: 

destineliterare@gmail.com 

De asemenea, vă rugăm ca textele să nu facă referiri 

discriminatorii, să fie întotdeauna argumentate şi să 

păstreze o tonalitate decentă, mai ales pentru temele 

cu iz politico-social şi religios. 

ISSN 1916-0623 





$19.95 

Dear Alex, 

 

         The length and depth of your magazine are truly impressive. Your overview and observations 

of the World Congress are laid out perfectly, not just in describing the events and the participants, 

but also in capturing the spirit. You write really well.  

         And I am pleased, indeed, that you included your fellow Canadian's poem! .... 

 

         Wish you the best for summer. Regards, 

Suparna Ghosh/ Toronto (suparnaghosh.com) 

Stimate domnule Cetăţeanu, 

  

        Trebuie să recunosc că e-mailul dumneavoastră a reprezentat una dintre cele mai frumoase 

surprize pe care le-am trăit în ultima vreme. Şi asta pentru că mi-a adus două bucurii: prima, legată 

de interesul dumneavoastră pentru grupul “All’s Choir”, a doua pentru revista “Destine Literare”. 

       Voi începe cu cea de-a doua…Ei bine, ca absolventă a unei Facultăţi de Litere, parcurgerea 

revistei dumneavoastră a reprezentat pentru mine personal o revelaţie, pentru că nu doar mi-a 

răspuns la întrebarea “Ce mai fac românii din diaspora?”, ci chiar mi-a arătat cât de bine şi cât de 

româneşte simt toţi cei ce scriu în afara graniţelor ţării, câtă atenţie acordă documentării şi, mai 

ales, legăturii cu ţara mamă şi spiritual autentic românesc. Pe măsură ce citeam, ritmul derulării 

paginilor scădea, invers proporţional cu gradul de emoţie şi surpriza care mă cuprindeau. Aceeaşi 

emoţie cu care citeşti Scriptura… nu doar o parcurgi, ci o trăieşti în adâncul tău, undeva în 

intimitatea fiinţei tale, acolo unde nu se rostesc cuvinte, ci doar se ating coardele inimii.  

       Vă felicit, domnule Cetăţeanu, pentru tot ce faceţi pentru mine, ca românca, şi vă mulţumesc 

că mi-aţi amintit cât de bine şi de frumos e să fii român şi să simţi româneşte… 

Laura Caluian/ România 

Cititorii ne scriu… 

Cărți care au trecut Oceanul… 


