
      Destine  
      Literare 

 

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! 
O BRIZĂ DE SPERANȚĂ ADIE SPRE TINE! 
DIN ÎNDEPĂRTATA CANADĂ,  
URĂM PREȘEDINTELUI 
 KLAUS IOHANNIS MULTĂ SĂNĂTATE, 
SĂ FIE UN NOU VLAD ȚEPEȘ 
ÎN LUPTA CU NEMERNICIILE PĂMÂNTULUI!  
AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU! 
 

           God Bless Romania! 
           God Bless America! 



Prințul Eugen Caraghiaur, Leonard Voicu și Melania 
Rusu Caragioiu la Standul ACSR 

Vicepreședinta ACSR, Cătălina Stroe între prințul 
scriitor Eugen și poeta Melania 

În cinstea Zilei Nationale a României - 
MANOLIANA - după legenda Manole și 
Ana, muzica de Iacob Mureșianu - un 

spectacol de mare succes la Montreal.  
Maestra  Ioana Gherman (în dreapta) și 

minunații soliști Corina Klein, Andrsej Stec, 
Liviu Iftene și Dan Popescu cu orchestra și 

corul "La Muse".  
22 noiembrie 2015, la Biserica St-Jean-

Batiste. 

Scriitoarea Ionela Manolescu și 
actorul (și dramaturgul) Richard  
Letendre - cu cartea Qui est ce 

Ionesco? 
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CNSAS, Securitatea şi Arta la Montréal 
   

 

Ce legătură au  „Securitatea‖ românescă şi CNSAS-ul cu Arta de la Montréal?, se poate întreba 

oricine, pe bună dreptate.  Eppur si mouve... acesta este răspunsul şi veţi înţelege totul dacă veţi avea 

răbdarea să citiţi până la capăt  rândurile care urmează.  

 

Top Secret:  The Good, the Bad and the Traced (Strict secret: bunul, răul şi urmăritul) , aşa se 

numeşte lucrarea de artă vizuală  modernă prezentată de artista  Corina  Ilea* la Casa consiliului de arte de 

la Montreal (http://www.artsmontreal.org ) în colaborare cu alte organizaţii precum ORAM (Outiller la 

relève artistique montréalaise) , Forum jeunesse de l’ile de Montréal, şi CRÉ de Montréal  (Conférence 

régionale des élus).  

 

Iată că se mai aude pe aici şi de faptele  bune ale românilor şi nu de bande de hoţi români!... aşa mi-

am zis în gând, m-am bucurat şi am făcut tot efortul să ajung la vernisajul expoziţiei în cauză, din impozanta 

clădire Gaston-Miron (fosta Bibliotecă Centrală) de pe cunoscuta stradă Sherbrooke (care trece prin „inima‖ 

Montrealului, de la est la vest şi este lungă de... 31,3 km!). Oare câţi români ar merge la ora doisprezece şi 

jumătate noaptea (17.30 la Montréal), ca la Înviere,  la o astfel de expoziţie?  Nu mulţi. Eu însă am „fost, am 

văzut şi am învins‖... somnul care îmi dădea târcoale – eram „proaspăt‖  întors din România (dacă există 

cineva care nu ştie – foarte puţin probabil: diferenţa de fus orar între Bucureşti şi Montreal este de 7 (şapte) 

ore!.   

 

Expoziţia la al cărei vernisaj am fost martor, de o originalitate indiscutabilă, bine organizată, a atras 

mulţi montrealezi, quebecois „pure laine‖  şi de alte origini, precum şi câţiva români.  
Artista Corina Ilea s-a inspirat din viaţa din timpul regimului  comunist  din România, a nimănui altul decât 

a simpaticului nostru coleg din Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români, redactorul şef al revistei Candela 

de Montréal, Victor Roşca.  Aşa cum am văzut la faţa locului şi am citit într-o prezentare în engleză   – 

„între realitate şi ficţiune, artista reinterpretează povestiri pierdute şi fragmente de memorie, prin metode 

personale de mare putere vizuală‖.  Dosarul CNSAS (de peste 700 de pagini!) al lui Victor Roşca, precum şi 

cărţile acestuia  -  Moara lui Kalușek şi Experimentul Târgșor i-au fost de real folos artistei în conceptul 

lucrării, aşa cum se va putea constata în continuare.  

 

Pe scurt : Victor Roşca a cunoscut viaţa dură din puşcăriile 

R.P.R. începând cu vârsta de 20 de ani, în anul 1948 (va împlini în 

decembrie 88 de ani și a fost admirat pentru tinerețea pe care o 

arată), când a fost condamnat pentru „complot împotriva regimului  

poporului‖.  A fost interogat gen stalinist – bătut, umilit, izolat, 

înfometat, etc. A fost eliberat după trei ani de detenţie şi 

„reeducație‖ la penitenciarul Târgșor, unde mai executau pedepse 

aprox. 800 de tineri cu  vârstele cuprinse între 14 şi 21 de ani!  A 

mai fost ţinut în arest la domiciliu încă un an.  „Reeducarea‖ nu a reuşit în cazul Roşca Victor, care a 

CETĂŢEANU Alexandru 

Victor Roșca și Corina Ilea 
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„recidivat‖ , demonstrând şi simpatizând cu revoluţionarii anticomunişti din R. P. Ungaria. A fost din nou 

condamnat  şi a fost trimis la muncă forţată în lagărul „Balta Brăilei‖  între anii 1959 şi 1963. După 

eliberare, a fost urmărit şi spionat tot timpul cu o perseverenţă diabolică.  Apoi, eroul nostru, sperând că i se 

va pierde urma, s-a mutat din localitate în localitate (14 localităţi în 12 ani !), dar a fost urmărit cu 

înverşunare tot timpu , până în anul 1988 când a emigrat  în Canada.  Din dosarul CNSAS a reieşit că 42 de 

informatori  au dat note informative, nu toate răuvoitoare (the Good...), despre potenţialul „duşman al 

poporului‖, care a reuşit totuşi să-şi termine studiile, devenind inginer constructor.  Cum de a fost lăsat să-şi 

termine studiile? se întreabă câţiva negaționiști de pe aici. Aceşti români, al căror patriotism, ba chiar şi 

sănătatea lor mentală se pot  pune sub semnul întrebării, caută să-l acuze pe colegul nostru ba că şi-a trădat 

colegii de suferinţă şi ar fi colaborat cu Securitatea, ba că a fost legionar când alţii erau pionieri cu cravată 

roşie sau UTC-iști etc. Este obiceiul ciudat al anumitor români (care nu au cunoscut duritatea şi  avatarurile 

vieţii din puşcăriile comuniste),  da a acuza victimele că nu au fost şi mai... victime, eventual să-şi fi pierdut 

viaţa în acele „infernuri‖ pe pământ, cum şi-au pierdut-o milioane de români.  De ce a supravieţuit ? Se pare 

că este întrebarea şi problema lor.  Tot aşa era acuzat şi regretatul IPS Valeriu Anania Bartolomeu şi atâţia 

alţii, deci... „este vechi păcatul‖. 

 

Revenind la expoziţia de la Conseil des artes :  Totul s-a petrecut într-o atmosferă de sărbătoare, 

vinul şi gustările selecte, apetisante,  oferite de gazde au prisosit.  La început, a luat cuvântul Nathalie 

Maillé, director executiv  şi Secretară a Consiliului de arte din Montreal care a vorbit, pe scurt, despre 

obiectivele CAM şi despre activităţile din seara culturală la care ne aflam prezenţi. În paralel cu evenimentul 

principal, diferite organizaţii culturale sau de suport al artiştilor şi scriitorilor din provincia Quebéc, au 

prezentat activităţile şi proiectele lor în cadrul unor  ,,chioşcuri‖ , în realitate mese rotunde pline cu broşuri, 

pliante, latop-uri etc.  Am reţinut prezența la eveniment a asociaţiei „Agence TOPO‖ - (LA SOCIETE DE 

CONSERVATION DU PRESENT – www.AgeanceTOPO.qc.ca), COAM (CONSEIL QUEBÉCOIS DES 

ARTS MÉDIATIQUES), STUDIO XX şi SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES (SAT). Apoi, 

doamna Maille a dat cuvântul doamnei Marie-Michèle Cron, consilier cultural (New Media and Visual 

Arts).  Doamna Cron a vorbit despre proiectele CAM şi despre seara culturală în curs de desfăşurare. 

Domnia sa a ,,subliniat‘‘  diversitatea culturală a Montrealului , activităţile serii şi a vorbit despre Cornelia  

Ilea, pe care a invitat-o la microfon.  Artista şi-a prezentat convingător lucrarea şi l-a prezentat pe eroul serii, 

sursa de inspiraţie  – Victor Roşca. Acesta, şi-a revenit repede după emoţiile primelor cuvinte în franceză 

(limbă învăţată mai la bătrâneţe) şi a povestit pe scurt despre viaţa lui în România dictaturii comuniste.  A 

fost răsplătită cu un ropot de aplauze, s-au făcut poze şi s-au golit multe pahare de vin alb şi roşu în cinstea 

lui.  

 

Vedeţi pozele alăturate:  cele 40 de cutii 

negre ca moartea, cu un ochi ca de ciclop rău  (în 

realitate lentile cu capac culisant, (lentile mari,aşa 

cum aveau aparatele de fotografiat de odinioară), 

simbolizează tot atâţia informatori, care culeg 

informaţii despre cei din preajmă.  Pe două  coloane 

ale elegantului salon de expoziţii , artista a înşiruit  

datele când au fost semnate notele informatorilor, 

aflate la dosarul CNSAS. Alături se află albume cu 

fotografii din viaţa „subiectului‖ aflat în urmărirea 

permanentă a ofiţerilor de poliţie politică, respectiv 

de aşa zisa „Securitate‖ şi colaboratorii acesteia.   

 

Vernisajul expoziţiei a avut  loc pe 22 octombrie, iar expoziţia va ţine până pe 20 noiembrie inclusiv.  

Vizionare plăcută! 

 

*Corina Ilea  locuieşte la Montreal. În anul 2012 a terminat  un doctorat la Universitatea Concordia. A expus 

lucrări în Canada şi în străinătate . Recent, a fost prezentă la Muzeul naţional de artă contemporană din 

Bucureşti, la expoziţia Good girls: Memory, Desire, Power, organizată de Bojana Pejic şi Olivia Nitis. În 

anul 2010 a obţinut o bursă  de la Conseil des arts et des lettres du Québec, pentru un proiect artistic numit  

„ 23 Kilogrammes‖. Îi urăm multe succese în continuare! 
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ŞAMANUL 
-   interviu ad-hoc cu maestrul george FILIP   - 

 

 

Chiar din deschidere vin şi vă  zic: în secolul 

acesta al vitezei, nici  primul  dar  nici  ultimul, noi, 

scribii predestinaţi, nu prea avem timp să ne facem 

temenele între noi, să dăruim bezele  sau să le cântăm 

„Florile dalbe...‖ unor confraţi din tagma noastră  

scriitoricească, pe la aniversări. Mai în clar, spusele  

mele  îl vizează  direct  pe  prolificul  prieten 

(câteodată dușman !) , poet  pe  la  ocazii, numitul 

george FILIP.  Inculpatul a aniversat 75 de petale 

calendaristice   chiar la echinoxul de primăvară al 

anului de graţie 2014. 

Prudent ancestral, prevăzător precum semizeii şi  

extrem de ‖dibaci‖  – alături de Maria Sa, poetul şi-a 

sărbătorit naşterea înconjurat de prietenii cei mai buni, 

cu care s-au şpriţuit  la o cârciumă cu lăutari români şi 

pe tot traseul anului a lansat, cu public avid de poezie, alte câteva cărţi. 

 

Dar şi subsemnatul am fost la înălţimea prieteniei de netăgăduit, declarând mai prin primăvară - anul 

2014  - ANUL GEORGE  FILIP. Şi evenimentele s-au succedat, cele 365 de zile şi patru ore au trecut 

precum clipele şi, socotind bine, anul (aproape încheiat) a fost foarte fructuos. De aceea consider că este 

cazul ca, după atâţia metri de publicistică şi 75 de  primăveri prinse la rever, să mă adresez poetului din 

corola celor 39 de volume  de versuri cu minusculul apelativ „MAESTRE‖.   

 

ŞAMANUL... aşa se numeşte noua sa carte (a câta?!?), apărută recent pe tarlaua browniană a 

producţiilor literare şi actuală românească. Constat, nu surprins, că poetul şi-a scos din teaca raţiunii paloşul-

laser ascuns în străfundis şi a pornit să decapiteze nişte reali balauri, de fapt pe adevăraţii vinovaţi şi 

inculpaţi pentru infracţiunea penală de a masacra şi degrada scrisul tradiţional al neamului, de a pirata sfânta 

noastră  Limbă Română. Consider că sunt bine-venite  forţele raţionale şi protestatare lăuntrice  care l-au 

împins pe imprevizibilul înger liric să ia cu asalt  citadela  cotropitorilor scrisului şi a înaltei noastre  culturi 

tradiţionale.  

 

Printr-un şiretlic al tagmei şi cu ŞAMANUL la toartă am pătruns în cetatea sufletească a lui george 

FILIP, pentru a-l provoca la un interviu:  

- Maestre, acum de ce ne-ai  dăruit acest uzufructus atât de spontan, imbatabil, aşteptat, necesar, fiabil şi atât 

de... zeflemist  -  acest incognito ŞAMANUL?! 

- Simplu: plin de revoltă şi de aşteptare am ieşit din grota mea lirică şi divină pentru a ucide balaurii din 

infernul  existenţialist  al unor indivizi de rea credinţă. 

- Ai invocat şi Divinitatea în asaltul tău? 

- Da, fiindcă uneori doar Dumnezeu ne mai poate salva. Nu uita că  Divinul a coborât printre noi, românii şi 

la revoluţia furată din  iarna lui ‘89. Dar diavolii tereştri L-au trişat, cu trucurile lor marxiste şi au 

transformat necesarul eveniment istoric al României într-o ordinară crimă stupidă. Atunci sufletul şi 

aşteptările mele au fost 

de asemeni înşelate. Iar de atunci până în prezent, infernul imigraţiei mele s-a prelungit cu încă 25 de ani! 

Iar scrisul a rămas arma mea unică şi poezia...dreptul meu cert la cuvânt. 

- Şi!?!... 

- Niciun şi! În 35 de ani de exil abia  m-am deprins cu LIBERTATEA. Aceşti avortoni, inconştienţi mahări 

ai  pseudoliteraturii trebuiesc castraţi, demascaţi, duşi la stâlpul infamiei. Domnule, iată secretul: cartea mea 

se doreşte, de fapt, un ÎNDREPTAR despre cum nu trebuie scris. 

- Dar  tendinţa îi este evidentă oricărui cititor... 

- Este drept, am scris anagramat, aparent eliptic şi am uzat 
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adesea de interlope  pornografii lingvistice... 

- Hâmm... şi scontezi pe o bună eficienţă? 

- Desigur. Ştiu bine că volumul va fi citit şi răscitit mai ales de scriitorii travestiţi şi pervertiţi, care-l vor huli 

pe de-a rândul. Însă eu mă bizui pe cititorii secolului încă lucizi. 

- Şi cam la ce te aştepţi după experimentul tău ciudat? 

- Vreau să le demonstrez  derbedeilor, pe care refuz să-i nominalizez, că un poet lucid poate face pe tâmpitul 

şi că un idiot nu poate să mimeze în poet adevărat. 

- Curioase şi novatoare raţionamente! Poete, am citit şi răscitit ŞAMANUL tău. De ce vorbeşti, scrii şi înjuri 

prin 

glasul unui şaman?  

- Fiindcă acest individ şaman nu este nici sfânt, nici zeu, nici vreun măscărici diavolesc. Pietonul acesta, 

eroul cărţii, este doar un simplu privitor din profundis. 

- În egală măsură un gânditor, un filosof? 

- Desigur, dar el se manifestă practic doar ca o cutie de rezonanţă, el este un efect, un santa simplicitas. 

- Ţi-a fost greu să scrii acest volum plin cu trinitrotoluen? 

- Material, ca timp, nu! Sufleteşte însă, mi-a fost foarte greu. Mai dificil decât a-ţi înjura Ţara şi părinţii. Mai 

greu decât  a-ţi da foc la bordei şi otrăvi copiii în somn. 

- Totuşi, cum ai rotunjit acest raţionament atât de ciudat? 

- Am jonglat cu afirmaţia filosofică „somnul raţiunii naşte monştri‖. Am uzat de reversul chestiunii şi am zis 

şi eu că  „monştrii raţiunii nasc somnul mort...‖ 

- Maestre, ţi-ai ales „victimele‖ după anumite criterii? 

- Fără preferinţe preconcepute şi fără ranchiunuri. Prin viaţa mea, de-acum lungă şi întortocheată, m-am 

încrucişat cu multiple paparude, de diferite culori şi concepţii politice. Nu-mi plac trădătorii, căcănarii, 

precum nici indolenţii şi alde << maţ gros… >> 

- Dar frumuşelul vocabular din volum de unde-l împrumutaşi, stimate maestre?! 

- L-am avut conservat într-un sertar secret. Îţi spun că l-am folosit  adesea  prin puşcării şi prin încăierările 

mele cu  

politrucii, miliţienii şi alte jigodii din tinereţea mea râioasă. 

- Maestre, încetează! M-ai convins că eşti un As. Dar  spune-mi, cura aceasta de vulgaritate nu ţi-a atrofiat  

limbajul poetic  şi îngerii metaforelor tale n-au amuţit?! 

- Experimentul meu este foarte dificil, dar cu perseverenţă devine aplicabil.  

- Mai convingător...  

- Ai  stat vreodată cu picioarele în două ligheane, unul cu apă rece ca gheaţa iar celălalt cu apă clocotită  

- Sincer, nu.  

- Încearcă, scriitorule şi vei vedea nevăzutul!  

- Cum crezi că va fi cotat noul tău volum în raţiunea actuală a cititorilor? 

- Precum un letopiseţ. M-am simţit obligat să scrijelez pe pergamentul timpului  aceste practici nătânge, să 

ştie posteritatea că prin eclipsa mileniului III, nu chiar toţi oamenii au fost nebuni.  

- Poete, am observat că de o vreme scrii cu toate mâinile şi nu mai pridideşti cu publicatul. Eşti la întrecere 

cu Cronos sau te cam temi de acel imprevizibil zeu al timpului?  

- Îţi răspund  citând-o, cu aproximaţie, pe  aliata mea de viaţă, Maria-Sa: „poete, nu mai avem timp să ne 

iubim, nicidecum să trăim!‖  

- Maestre, îţi place gloria?  

- Da, aceea agonisită prin transpiraţie, au nu furată, cum se obişnuieşte acum. 

 

     ......... Încerc  să închei dialogul cu insuportabilul plin de 

şarm - george Filip, lăsând nerostite o bună chită de întrebări, fiindcă... ,,ninge şi nu mai e timp...‖ - m-ar 

înfrunta intervievatul meu, pus mai întotdeauna pe harţă. Nu mi-am prea împănat interviul cu citate din 

volumul în discuţie - ŞAMANUL. Vă reproduc totuşi, din memorie, ultima strofă din 

poezia ,,TESTAMENT‘‘, de pe ultima copertă a cărţii: „voi vedea, am să-ncerc,/ cum-necum,/ să adun 

poezii de-un volum/ şi-mi doresc  post mortem , aşa dar,/ să-mi  săltaţi o  statuie... măcar!‖ 

Contaminat de limbajul lui abracadabrant închei interviul declarându-l pe george Filip un magician miştocar 

al cuvintelor, ba chiar un auto-persiflist, un ingenios bine temperat şi atât de necesar prin vremurile  actuale 

infestate de nefaste restrişti! 

                                octombrie - 2014, la Montreal 
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Salonul de carte de la Montreal şi românii 
 

Salonul de carte de la Montreal (ediţia 37-a ) şi-a închis porţile. Ca şi în anii precedenţi, Asociaţia 

Canadiană a Scriitorilor Români  a fost  prezentă la acest eveniment cultural (MONTRÉAL - 

FRANCOSPHÈRE DU LIVRE ! – logo-ul Salonului ), cu un mic stand. Atât anul trecut cât şi anul acesta, 

noua conducere  a Institutului  Cultural Român ne-a ajutat, trimiţându-ne cărţi publicate în Editura I.C.R., 

o parte dintre ele în franceză şi engleză.  Mulţumirile noastre preşedintelui I.C.R., prof. dr. Lilian Zamfiroiu  

şi directorului Centrului Naţional al Cărţii, dr. Bogdan Popescu.   În felul acesta, la standul A.C.S.R. au 

putut fi consultate cărţi semnate  de scriitori români, albume cu lucrări ale unor artişti români de vază, cărți 

scrise de  colaboratori ai revistei Destine Literare, cărţi publicate în România şi în Diaspora.   Marea 

majoritate a titlurilor cărţilor prezentate pot  fi văzute la pagina web a ACSR – www.scriitoriiromani.com, în 

stânga – rublica Evenimente.   Două  ‖cărţi au trecut  oceanul‖ după deschiderea Salonului,  dar au fost 

expuse la stand  şi au creat interes – este vorba de cartea lui Doru Ionescu de la TVR Internațional -  

―POVEŞTI CU CÂNTEC DIN DIASPORA – 100 de români şi aventurile lor muzicale‖  şi cartea  

―Experimentul Piteşti  – Deportările    politice‖  – a fundaţiei culturale ―Memoria‖.  Nu au lipsit la stand 

cărţi publicate în România, ale autorilor  Corneliu Leu, Eugen Evu, Florentin Popescu, Teodor Răpan, Elena 

Liliana Popescu, Pasionaria Stoicescu  (tradusă în engleză de minunata noastră colegă Muguraş Maria 

Petrescu )  Nicolae Dărămuș (cu ―Inocenţii  marii terori‖!)  şi altele. Cartea de poezii  ‖ROD‖ a regretatului 

poet- prieten al meu -  Cezar Ivănescu (tradusă în engleză tot de Muguraș Maria Petrescu) a fost de 

asemenea expusă la standul nostru.   În curând vom comemora numele poetului Cezar Ivănescu la 7 ani de la 

plecarea spre Eternitate.              

Este o mare bucurie să constatăm interesul vizitatorilor canadieni pentru cărţile româneşti expuse la 

stand  şi pentru România în general. Mulţi vizitatori  sunt surprinşi să afle că românii au o Asociaţie de 

scriitori în Canada.  Unii ne cunosc din anii trecuţi. Organizatorii Salonului ne cunosc bine (cu unii am 

devenit chiar prieteni de-a lungul anilor)  şi ne apreciază. Noi,  cei care iubim România, suntem  mândri că 

am putut să fim prezenţi şi anul acesta  la un aşa de important eveniment cultural.  Numai şi simplul fapt că 

numele Asociaţiei noastre scriitoriceşti se află printre nume de prestigiu în cultura planetară ne aduce 

deplină satisfacţie.  Am întâlnit la standul nostru un membru al Academiei franceze, un profesor universitar 

de istorie militară (care ne-a spus că a ţinut o conferinţă la Bucureşti!), mai mulţi scriitori din Quebec, 

ziarişti culturali  şi iubitori de carte din Montreal şi din alte localităţi din provincia Quebec.  Bine-cunoscuta 

Francine Grimaldi,  realizatoare de emisiuni culturale la Radio Canada a trecut pe la standul nostru de două 

ori şi ne-a arătat o deosebită simpatie. Am mai avut bucuria să primim vizita actorului Richard Letendre, a 

cărui carte ―Qui este cet Ionesco ? ‖ (Editura Nemira ) a fost expusă la stand. Am întâlnit şi români, dar 

foarte puţini. Unii ne-au ocolit, de frică să nu cumpere vreo carte. Tradiţia de a avea printre noi şi 

reprezentanţi ai Consulatului României a fost întreruptă anul acesta. Cei care respiră de mai mulţi ani prin 

Montreal , poate că îşi mai amintesc;  imediat după revoluţia din 1989, mai mulţi ani  la rând, România 

participa cu un stand impunător la acest Salon de carte, spre bucuria tuturor. Să sperăm că se va reveni la 

normal şi vom mai  vedea o astfel de prezenţă a României la Montreal, care nu  va ‖strica‖ pentru imaginea 

României în lumea francofonă.  

Duminică, 23 noiembrie, colegii noştri, poetul prof. univ. dr. Anton Soare (cel care îi învaţă literatura 

franceză pe francezi !)  a  lansat cartea Pretexte pentru Paradis, iar poetul Leonard I. Voicu (fără de care 

probabil că nu am fi participat la Salon anul acesta şi trebuie să-i mulţumim!)  a lansat cartea Iubiri.  Am 

trăit momente de neuitat, în acest ―templu‖ al culturii. Melania Rusu Caragioiu a prezentat cartea poetului 

Anton Soare , iar Cătălina Stroe, Corina Haiduc Luca şi George Filip  au vorbit despre poemele şi despre 

poetul Leonard I Voicu.  

Mulţumesc mult colegilor care s-au implicat şi au susţinut financiar participarea noastră la Salon ! 

Aşa cum am mai subliniat - efortul nostru  este îndreptat - nu pentru promovarea noastră individuală, a 

cărţilor noastre, nu neapărat pentru a vinde cărţi, ci pentru a promova românismul pe care îl reprezentăm  în 

acesta ţară minunată, țara ``dintre 3 oceane`` CANADA. 
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VEŞNICIA 
 

„Morţii încetează să fie morţi atunci când 

sunt evocaţi de cei vii.” (André Maurois) 

 

Azi, mijloacele moderne ne oferă 

posibilitatea de a vedea şi cunoaşte lumea aşezaţi 

comod în fotoliile noastre. În nici un caz nu ne 

poate oferi plăcerea şi farmecul de a parcurge 

spaţii uriaşe - civilizaţii, percepând pe viu culorile, 

istoria. Ca topograf, am avut fericirea de a 

cunoaşte îndeaproape fiecare colţişor al ţării, 

măsurând în lung şi lat minunatele locuri ale 

frumoasei Românii de un farmec deosebit. 

Comparaţii cu cele mai 

frumoase locuri din lume? Posibile doar celor care 

puteau ieşi din graniţele ţării. Fiecare prilej de a 

vizita locuri turistice are un farmec deosebit de 

care am profitat din plin atunci când posibiltăţile 

mi-au permis. 

 

Despre cimitire, moarte, sau veşnicia ei au scris 

nenumăraţi poeţi şi scriitori din întreaga lume. În 

cele ce urmează, încerc să redau câteva impresii 

care au avut un impact aparte asupra mea. 

Vizitarea unui cimitir renumit în contextul unei 

excursii. Cimitire au existat din cele mai vechi 

timpuri, unele civilizaţii fiindu-ne cunoscute doar 

prin urmele găsite, simple sau fastuoase, în funcţie 

de starea socială a decedatului. Cimitirele primesc 

viitorii pensionari în mod diferit... un loc aparte, 

deosebit sau oarecare, împrejmuit, cu o placă de 

piatră, o cruce de lemn sau un însemn pe o tablă, 

cu sau fără epitafuri, în cadrul participării familiei 

sau participare publică, cu construcţii peste 

mormânt mari sau modeste. Oamenii vin, pun flori 

pe morminte, se roagă, se liniştesc în dorul lor faţă 

de cei dragi dispăruţi – şi viaţa continuă!   

E bine să mori? Poate da, dar după ce ţi-ai 

trăit viaţa. Ştim oare a o trăi? Vorbind despre 

cimitire, cum putem crede că ar putea fi un subiect 

vesel. De regulă, liniştea cimitirelor este 

monumental de tristă. Şi totuşi, în timpul 

executării lucrărilor de măsurători, cutreerând 

frumoasele locuri ale ţării, am ajuns şi în 

apropierea unei localităţi bine-cunoscută în lume 

numită Săpânţa. Situată în Maramureş. Am fost 

îndrumat să trec neapărat să vizitez renumitul 

„Cimitir vesel‖ căruia i s-a dus vestea!  Aici l-am 

cunoscut pe Stan Ioan Pătraş, cel care a creat acest 

renume al cimitirului din localitate. Sculptorul, 

pictorul şi poetul popular cu un talent şi umor 

deosebit care a reprezentat în imagini colorate, în 

versuri sculptate pe troiţele de la căpătâiul 

morţilor de un colorit aparte. În atelierul său, în 

afara muncilor agricole, a fost un pictor şi un 

sculptor iscusit, talentat, mobilizând în jurul lui 

mulţi oameni, dorind continuitate, având dezvoltat 

simţul umorului ţărănesc. A conceput ca crucea de 

la căpătâiul mortului să fie  pictată şi sculptată cu 

fel de fel de epitafuri vesele specifice vieţii celui 

care este înmormântat cuprinzând un tonic în faţa 

Berthold ABERMAN-TELLU 
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morţii ştiind că cimitirul nu e loc de veselie. 

Reprezintă această versificaţie profunzime 

şi nu necuvinţă în faţa morţii? Medalioane 

specifice, versuri slabe dar cu mesaje către 

eternitate. Verdicte, poet al satului -  vorbeşte în 

scris la persoana întâia! Pe fiecare din cruci evocă 

într-un epitaf un episod din viaţa mortului, 

specific fiecăruia. Epitafurile sunt ca proverbele, 

comori de înţelepciune, mici poeme, aprecieri pe 

pietrele funerare sau cele de lemn.  Epitafuri: „Ce 

sunt eu-vei fi şi tu!",  „A iubit, i-a plăcut, soacra, 

[trei zile de mai dura, eu zăceam şi nu ea]‖.  Viaţa 

îţi oferă şi tot ea îţi ia! Cimitirul este o feerie de 

culori, de troiţe, de inscripţii care-ţi trezeşte un 

zâmbet negru dacă ar fi posibil să-i dăm culoare. 

După ce treci de fiecare mormânt, după ce ai 

cunoscut diferite caractere, nume ale celor care au 

fost, la ieşirea din cimitir, un mormânt pe care nu-

l poţi ocoli  şi la care te opreşti pentru ultima  dată 

spre a-i citi epitaful. Scris cu litere mai mici te 

obligă să te apleci spre a-l descrifa:  „O tu 

cititorule! Ce n-aş da ca tu să fi în locul meu şi eu 

în al tău"! Reacţii dintre cele mai diferite la citirea 

acestor rânduri.Zâmbete care i-au dus faima. 

  Ce s-ar face omenirea, cum ar supravieţui 

fără acest umor, fie chiar şi în faţa morţii? E 

frumos să glumim pe seama cimitirelor? A 

morţilor? Nu trebuie să ne oprim numai la Mark 

Twain sau la Shalom Alehem spre a fi siguri că în 

absolut tot ce se numeşte viaţă sau moarte există şi 

o undă de umor, şi nu de a ne reaminti numai că se 

apropie vremea să medităm asupra vieţii şi a 

morţii. Să privim spre viitor! O facem în fiecare 

an vorbind cu sufletele celor care s-au înălţat la 

cer, ne împăcâm cu noi înşine odată cu fiecare 

vizită la cimitir şi nu odată cu o excursie de 

plăcere. Fără să vrem încercăm să nu ne 

înfricoşăm de moarte. Nu e un gând plăcut şi 

totuşi... Odată şi-odată tot vine. Un vechi proverb 

spune: „Moartea-i fără lege când vorbim, scriem 

sau citim despre moarte - avem în vedere viaţa!‖ 

Şi totuşi, intrând într-un cimitir, oriunde s-ar afla 

te întrebi fie chiar fără să vrei ce ai făcut până 

atunci, faci de fiecare dată un mic bilanţ al 

vieţii. Nu iubesc prea mult odihna şi cu atât mai 

mult cea... veşnică! Prefer să mă retrag discret, 

chiar neştiut decât de-ai mei spre a nu obliga 

ulterior la sacrificiul timpului, vizite, lumănâri sau 

poate flori... Formalism! Gânduri!  

Veşnicia nu există! Ce-i mai important? 

Începutul vieţii sau sfârşitul? Importantă e viaţa. 

De murit se poate muri în multe feluri, dar 

importanrt e nu cât, ci cum trăieşti. Ar fi păcat să 

constaţi când e prea târziu... Ce frumoasă este 

viaţa! Dacă ţi-ai îndeplinit sarcinile şi obligaţiile 

pământeşti înseamnă că ai trăit... dar odată cu 

împlinirea ai şi murit câte puţin. A fi optimist 

înseamnă a reuşi, fie chiar printr-o glumă să răzi 

de moarte şi astfel... te obişnuieşti cu gândul.  

Care mi-ar fi ultima dorinţă? Să nu particip 

la mormântarea mea! Mă ghidez zilnic după cele 

spuse de marele Tudor Muşatescu: „Nu te gândi la 

moarte; s-ar putea să-i atragi atenţia"! Printre 

nenumărate excursii, am vizitat şi admirat natura 

şi tot ce a contribuit omul pentru a o înfrumuseţa 

şi în fosta Iugoslavie, formată din cele 6 republici 

cândva conduse de omul care a fost pentru unii 

când „eroul", când „călăul" şi chiar „trădătorul‖! 

Tito este considerat şi azi ca un mare şi înţelept 

conducător, omagiat printr-o casă memorială şi 

numeroase statui... Excursia a fost minunată. A 

cuprins Slovenia şi Croaţia de azi - modernă, 

peşteri, parcuri naturale pe întinderi uriaşe, grădini 

zoologice, muzee teatre, staţiuni balneo-

climaterice, Uliţa jidovilor, clădiri, urme ale celor 

care au existat cândva... Am întâlnit aproape toate 

stilurile arhitectonice, statui reprezentând oameni 

deosebiţi, şosele moderne, biserici şi catedale, o 

vegetaţie minunată, cascade de un farmec 

deosebit. La cumpărături, obligaţi a învăţa şi 

câteva cuvinte spre a te descurca mai uşor „Coli 

cocosta"? (Cât costă) sau „Iakos kulo‖ (Scump)! 

Localităţi de munte sau mare, lacuri restaurante, 

hoteluri de curăţenie ieşită din comun, oraşe dar şi 

localităţi rurale. La balconul fiecărei case 

existau flori, multe şi de un colorit care-ţi încânta 

ochii. Descrieri ale frumuseţilor lumii parcurse de 

adevăraţi entuziaşti au au fost scrise în toate 

limbile pământului, turişti, cunoscători, 

surprinzând cu un farmec aparte  dar şi talentaţi în 

a descrie aceste frumuseţi, multe ascunse ochilor 

turiştilor trecând peste detalii. De la noi, dintre 

iraelienii de limbă română au scris cu mult 

farmec, talent şi spirit de observaţie, cu mult bun 

gust, rafinat G. Mosari, I. Ştirbu, E. Shrirer şi 

mulţi alţii. Călătorind şi noi, însoţindu-i prin 

scrisul lor în lume, instruindu-ne şi îmbogăţindu-

ne cunoştinţele.  

Există numeroase cimitire care au devenit 

celebre prin organizare, construcţie şi lucrări de 

artă, în special prin personalităţile pe care le 

adăpostesc în ele. Printre multe altele-Cimitirul 

„Filantropia‖ din Bucureşti, cercetat şi descris, 

poate într-un fel unic în lume de marele scriitor, 

regretatul  Marius Mircu, chemându-ne la a privi 

viaţa cu mai multă înţelepciune. In lume sunt 

multe locuri de veci, faimoase si interesante. Aici 

în Israel – „Muntele Herzl‖ - în care se odihnesc 

preşedinţi şi prim-miniştrii. În Italia, la Roma – 

„Campo di Verona‖, „Père Lachaise‖ din Paris - 
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un adevărat muzeu uriaş în aer liber adăpostind 

oameni celebri precum Balzac, La Fontaine, 

Moliere, Oscar Wilde, Verlaine, Enescu... În 

S.U.A. la Washington DC, cimitirul „Arlington‖, 

„La Recoleta‖ din Argentina, adăpostindu-l  pe 

Juan şi Eva Peron, vechiul cimitir praghez 

„Malonstranschy‖ azi muzeu al pietrelor din 

cimitir... Fiecare în parte  o aglomeraţie de ciment 

şi marmoră... dar pline de istorie.  

Spaţiul nu permite nici măcar enumerarea 

cimitirelor ca un itinerar turistic aparte. Încerc a 

reda câteva impresii cu privire la un loc aparte, 

situat în oraşul Zagreb – „Cimitirul Mirogoj‖ pe 

care l-am vizitat cu deosebit interes. Un cimitir 

dintre cele mai renumite din Europa, prin 

organizare... Parcuri şi arcade, unde predomină 

marmora neagră,  numeroase cripte în pereţi. 

Primele trei morminte la intrarea sub arcade 

adăpostesc evrei. Sub podeaua mozaicată, 

morminte ale celor cu stare, lucrări de adevărată 

artă ale arhitectului Herman Bolle. Zidurile care 

împrejmuesc cimitirul ca pe o cetate sunt 

acoperite în întregime de iederă. Aici, ca şi în alte 

cimitire ,mari sau mici ca suprafaţă ocupată, 

pietrele funerare marchează trecerea prin viaţă a 

oamenilor. Epitafurile de la căpătâiul lor 

reprezintă înţelepciuni ale vieţii. Cimitirul devine 

astfel o adevărată istorie, o artă prin ornamentele 

sale practicate în lemn sau marmoră, monumente 

funerare, indiferent de religie. Este printre rarele 

cimitire unde germanii nu au distrus mormintele 

evreilor. Am remarcat un impresionant monument 

ridicat în amintirea evreilor morţi sub prigoana 

fascistă. Oamenii de rând sunt înmormântaţi la 

marginea cimitirului fără deosebire de 

naţionalitate.  

Nu am vizitat prea multe cimitire în lume 

unde să poată exista egalitate, cel puţin după 

moarte. Morminte alăturate în care sunt îngropaţi 

creştini, alături de evrei şi musulmani. De multe 

ori mi-am pus întrebarea: „Trebuie să fii mort spre 

a te înţelege cu vecinii de altă naţionalitate?‖ 

Locurile, nici ele veşnice şi sunt foarte scumpe. 

Timp de 10 ani după care, dacă nu se plătesc noi 

taxele - morţii sunt deshumaţi şi reîngropaţi într-

un osuar comun. Curiozitate, sau simplă 

întâmplare! Imediat la intrare pe aleea principală 

două morminte alăturate din marmoră neagră 

adăposteau două fiinţe  care prin inscripţii au dorit 

să fie alături şi după moarte... Berthold şi Berta 

(1859-1925) Un gând pios, dar instinctiv, mie ţi 

soţiei, ne-a trecut prin suflete simultan o undă de 

fericire: „Purtam acelaş nume dar existam!‖  

De la intrare mormintele uşor de 

identificat, alei asfaltate, flori, curăţenie şi nu plin 

de ierburi - nu alei cu pietre căzute, fărămiţate, 

acoperite cu muşchi, cum sălăşluiesc în alte 

cimitire uitate de Dumnezeu! Tăcere! Se aude 

geamătul vântului... şi acesta simţit mai puternic 

spre periferie. Inegalitate în viaţă dar şi după! O 

istorie scrisă sau uitată se află concentrată în acest 

loc înconjurat de ziduri proeminente pomi şi de la 

intrare remarcând deosebirea, şi aici, dintre bogaţi 

şi săraci. Aleile acoperite cu dale. Lespezi grele 

acoperă amintiri despre oameni care au trăit 

cândva. Teoria imposibilităţii de a fi alături, în 

liniştea veşnică a fost infirmată în acest cimitir şi 

nu cunosc altele. In afara semnelor distinctive 

religiilor de care aparţin, împreună...  Şi totuşi, 

dureros semn de întrebare... Doar în nefiinţă 

oamenii îşi pot găsi liniştea? Ploaia ivită din senin 

în plină vară a pus capăt emoţionantei vizite.  

Am plecat din cimitir cu un gând pios adus 

bunului Dumnezeu pentru iertarea păcatelor 

noastre şi a celor mulţi care nu şi-au găsit liniştea 

în viaţă. Am revenit la viaţa care îşi cerea 

drepturile. Am continuat excursia... Nu este uşor a 

fii optimist în orice împrejurare, şi totuşi, admirăm 

nespus de mult pe cel care nu vede totul în negru 

ci încearcă, în limita posibilului, să găsească 

forme sau căi de rezolvare pozitivă a oricărei 

împrejurări. Fiecare dintre noi a putut observa cât 

de mult te poate destinde o glumă bună sosită într-

un moment mai greu. Ferice de oamenii care văd 

şi partea plină a paharului. Optimismul poate sta şi 

chiar înfrunta pesimismul la fel cum culoarea 

neagră  se confruntă cu cea albă – completându-se 

deseori!  

 

Şi dacă s-a spus întotdeauna că viaţa-i o 

imensă scenă iar noi, muritorii nu facem niciodată 

nimic mai mult decât să interpretăm roluri de mică 

sau mare valoare, roluri vesele sau dramatice pe 

această imensă scenă, nu ne mai rămâne nimic 

altceva decât să interpretăm cât mai mult dar şi 

bine posibil rolul ce ne-a fost predestinat. Soseşte 

şi ziua când aceştia ne sunt un bun exemplu pe 

care ar trebui să-l urmăm. Şi cum veşnicia nu a 

fost dăruită nimănui, cum trecutul poate fi şi ieri, 

nu ne rămâne altceva mai bun decât să privim la 

azi şi apoi la mâine! Să ne  amintim de stihurile 

lui Ionel Teodoreanu: „Aşa au vrut sorţii,/ Să nu 

stârnim stihiile/ Morţii cu morţii/ Vii cu viile!‖. 

 

Nazaret Elit, Israel 

14 iulie 2014 
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POEZII 
 

 

Cerul din nicăieri 

am 

un munte sub greutatea corpului meu 

tălpile-mi cuibărite-n iarba uscată de vară 

pe care au uitat îngerii să o sărute dimineața cu 

rouă 

un orizont tăiat de nori cumulonimbus –  

hai să ne jucăm de-a v-ați ascunselea 

prin cer 

tu să mă fugărești printre vata de zahăr 

proaspătă 

pe cine păcălești? 

nu știi deja că ai palmele pline de alb topit? 

și gândurile scăldate în ziua de ieri 

puteam să jur 

pe toate cărțile din lume 

chiar și pe cele de colorat 

că ai să mă iubești 

alergând printre norii de august 

cu un munte sub picioare 

iarba tăind în carne vie 

puteam să jur că te cunosc 

puteam 

puteam… 

pot 

să văd acum că orizontul a dispărut 

unde se duc norii atunci când vine noaptea? 

pe ei nu îi mai luminează nimeni 

  

am să învăț să citesc în propria-mi întunecare 

în timp ce te strig 

  

ai rămas să culegi flori din iarba uscată 

pierdut 

un munte, ești tu 

copleșit de greutatea inimii tale 

 

 

 

 

 

Schimb de linii 

ce înseamnă 

să ții pe cineva de mână? 

 

a face schimb de liniile vieții 

pentru câteva secunde, 

înainte de a traversa 

ceea ce se numea 

înainte de și după facerea lumii 

un moment rămas captiv 

între barele timpului 

de care nu va ști nimeni 

nimic 

niciodată - 

căci 

cei care se țin de mână 

sunt nemuritorii  

a ține 

sau a nu ține 

pe cineva? 

la cineva? 

dacă ai răspunde 

acum 

ar pieri  

amprentele vieții  

odată cu tine 

Alina AGAFIȚEI 
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Cum mi-am petrecut sfîrșitul lumii în fiecare zi 

O zi are 1440 de minute. 

O zi are 85.400 de secunde. 

Un an are 518400 de minute. 

acum înmulțește-le cu doi. 

apoi cu 1000 

trage aer adânc în piept 

până când plămânii aproape îți cedează 

- 

liniște 

  

simți iubirea din aer? 

gata 

acum s-a dus 

urmează 

1440 de minute de realism 

sport extrem 

am să sar în gol de 5 ori pe minut 

mă voi prăbuși cu avionul de aur 

am să mor la fiecare rotație completă 

la 360 de grade a fluturilor din stomac 

- 

au mai trecut 180 de secunde 

nu le mai simt 

am înghițit veșnicia într-o pastilă 

când am încercat prima oară 

să sar cu coarda 

și s-a rupt 
 

 

 

 
 

Carmen Doreal 
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Maladia fricii şi zeul împăiat 
 

„Odată am avut părinţi. Am avut surori. Prieteni. O casă. Un pat. 

Am avut cerul şi soarele, apa şi pâinea. Pământul întreg. 

Azi nu mai am nimic. Nimic, în afară de o haină de blană.” 

(Lena Constante) 

 

Dacă Leonid Andreev ar fi putut parcurge, 

mai întâi, cărţile Lenei Constante, cu siguranţă că 

propria sa amprentare pentru posteritate nu se mai 

lega sub nicio formă de titulatura aspră de ilustru 

„apostol al autodistrugerii‖, iar „Valsul câinilor‖ 

ar fi fost în genere reformulat. Din păcate însă, 

întâlnirea spirituală Andreev-Constante nu a avut 

loc niciodată, din cauza poziţionării celor doi 

scriitori în epoci complet diferite (şi amintim aici 

faptul că piesa de teatru „Valsul câinilor‖ era 

creată de autorul rus în anul 1913, iar prima carte 

a artistului plastic român a început să prindă 

contur şase decenii mai târziu, în 1973). Cu toate 

astea, radiografia răului convulsiv dominată de 

tuşa dezumanizantă a barbariei celor care 

pălmuiesc fără drept de apel lumea ni se 

desfăşoară ochilor ca o impresionantă 

demonstraţie de curaj şi desluşire 

profundă a evenimentelor funciare 

ale vieţii. Vizionari şi de un realism 

tăios, deopotrivă, Constante şi 

Andreev au tulburat în felul lor 

consistenţa unor cuvinte-reper pentru 

vocabularul existenţial al umanităţii. 

Libertate şi adevăr semnificau pentru 

fiecare în parte altceva: pentru unul 

simple „ficţiuni‖ - şi facem trimitere, desigur, la 

Leonid Andreev -, pentru celălalt viaţa însăşi cu 

tot şirul ei prelung de suferinţe şi erori. 

 

Intrând în universul intim al Lenei 

Constante, constatăm că 21 mai 1952 nu a fost o 

dată ca oricare alta din calendarul neuniform al 

propriei sale vieţi. 21 mai 1952 reprezenta pentru 

ea, de fapt, nici mai mult, nici mai puţin decât cea 

de-a 853-a zi de încarcerare într-un loc secret, cu 

graniţe precise, unde „monotonia hidoasă‖ a 

timpului curgea, încetul cu încetul, peste zidurile 

reci ale tăcerii, dizolvându-i, în egală măsură, şi 

limitele, şi viaţa. Fusese condamnată (după cinci 

ani de anchete dure), în urma unui proces politic 

ce avea să se întindă pe parcursul a şase zile, şi 

invitată, în egală măsură, la a supravieţui sieşi şi 

lumii doisprezece ani de întuneric şi spaime, într-o 

celulă friguroasă de 5 mp. O detenţie grea, 

chinuitoare, pronunţată la ordin, când animalului 

dezlănţuit din interioritate (căci toţi condamnaţii 

erau asemuiţi cu nişte animale) îi venea de foarte 

multe ori să urle din rărunchi împotriva 

catafalcului nedrept de putred al istoriei. Dar, 

chiar şi în astfel de condiţii antiumane, trebuia să 

te străduieşti din răsputeri a-i nega acestui animal 

chinuit „eu-l‖, obişnuindu-l să îşi 

părăsească destul de des trupul - acea 

„carne mizerabilă, îndurerată şi 

înfometată.‖ (Lena Constante), ce îşi 

striga umilită, din când în când, 

drepturile - spre a se arunca, voliţional, 

în spaţiul primitor al supravieţuirii. O 

bucată de existenţă personală întinsă pe 

aproximativ patru sute de milioane de 

secunde... Aceasta a fost pentru Lena 

Constante închisoarea. Clipe de viaţă izbite 

constant de pereţii trişti ai celulei, locul unde 

puteai tot atât de bine să trăieşti sau să treci 

dincolo de hotarul implacabil al morţii în 

completă singurătate, neştiut şi neaşteptat de 

nimeni, cu excepţia celor de acasă.  

 

Sediu al urii şi atitudinii făţişe împotriva 

Omului însuşi şi a constituţiei lui nativ sacre, 

astfel poate fi descrisă în sens sumar acea realitate 

Magdalena ALBU 



Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 12 

a carcerei privită şi atunci, şi acum ca un simplu 

cerc închis, un microunivers individual, aparent 

indestructibil, în care spectacolul suferinţei şi al 

terorii îţi călca în fiece zi şi în fiece mod sufletul 

în picioare - un soi de igienă, până la urmă, a 

spiritului, o metamorfozare a lui, bineînţeles, 

diabolică prin metoda crâncenă a dezînomenirii 

impuse cu forţa de regim. În imperiul lăuntric al 

fricii, nu se întindea deloc însă, vânătă ca moartea, 

imaginea zeului împăiat al urii... Ea sălăşluia cu 

îndârjire şi exaltare în alt ungher. Iar răsuflarea 

gâfâită şi ochii cu privire de fiară înfometată ai 

anchetatorului de serviciu grăiau întotdeauna, de 

la sine, totul. O oglindă plină de imperfecţiuni a 

diavolului strâmb, unde nu doreai să îţi priveşti 

nici măcar din greşeală faţa... „Şi, totuşi, scria 

soţia lui Harry Brauner, centrul lumii eram eu. 

Pentru mine lumea nu exista în jurul meu, decât 

pentru că eu luam cunoştinţă de ea.‖ 

 

  Aura cumva mistică, să o numim, pe care 

Lena Constante şi Alexandr Soljeniţîn i-au 

creionat-o spaţiului modelator al închisorii, nu mai 

este, fie şi la nivel rezidual măcar, deloc prezentă 

în conştiinţa umană a începutului de secol XXI. 

Asemenea unei dâre subţiate de fum, ea se va fi 

împrăştiat de multă vreme în zgomotul asurzitor al 

Cetăţii. Şi poate că e mai bine aşa. Tocmai pentru 

că masca timpului murdar, căruia îi observăm în 

mod continuu lipsa de sensuri şi infirmitatea, 

obligă Fiinţa umană a postmodernităţii nu doar să 

îşi alunge definitiv din minte chipul concret al 

trecutului ei specific, ci să îşi rateze şi singura ei 

şansă de a demonstra echivalenţa indiscutabilă 

dintre imaginea individuală şi cea a Chipului divin 

(măsura teologiei trimitare pe care o experiem 

asumat). Despre conştiinţa dualităţii proprii, care 

îşi făcea loc din ce în ce mai mult în mentalul 

fiecărui deţinut chemat prin telefon la 

interogatoriu, nici nu mai poate fi vorba azi, decât 

în cazuri excepţionale. Motivul? Coordonatele 

psihologice ale societăţii contemporane produc, 

după cum se ştie, o ruptură vizibilă între schema 

de joc a ceea ce a fost şi schema de joc a ceea ce 

este, îndepărtând cu o răceală categorică actanţii 

prezentului de înţelesul sacru, pe care orice 

„cuvânt din carne‖ sau „din sânge‖ îl avea în 

trecutul recent. Nici vorbele lui Soljeniţîn: „Eu am 

stat acolo mult timp, acolo mi-am făurit sufletul şi 

pot spune fără ocol: BINECUVÂNTATĂ FII, 

ÎNCHISOARE..., binecuvântat fie rolul pe care l-

ai jucat în existenţa mea!‖, nici cuvintele Lenei 

Constante: „În acest amurg de începuturi, acum 

mi se pare că nu mai eram decât umbra unei fiinţe 

ce trăise odată, de mult, foarte departe, undeva, nu 

ştiu în care lume spulberată şi pentru totdeauna 

nimicită.‖ nu mai pot fi receptate la dimensiunea 

lor veritabilă azi. 

 

Şi, totuşi... Arta de a privi în miezul 

lucrurilor necesită vreme, necesită dorinţa de 

căuta adevărul în tot şi în toate. În anii de după 

1945 însă, nimeni nu avea nevoie de adevăr, 

oricare ar fi fost acesta. Pentru că scopul concret 

al anchetelor de atunci nu era altul decât de a da 

„naştere unui alt adevăr‖, ne spune Lena 

Constante. Şi nu oricum, ci „prin puterea 

cuvintelor‖, desigur. „Căci cuvintele pot spune un 

lucru şi contrariul acelui lucru. Pot uni sau separa. 

Pot exprima sau ascunde. Pot crea sau distruge. 

Pot înşela. Trăda. Omorî. Cuvintele pot orice.‖, 

notează scriitoarea. Iar dacă ele, cuvintele, au din 

născare inclusă în „organicitatea‖ lor coexistenţa 

acestor feluri opozabile de a desemna ceva anume, 

atunci, în mod evident, sunt în stare a declanşa 

spontaneu nu numai cantitatea de energie pozitivă 

specifică, pe care şi-o conţin, cât şi - mai ales, am 

putea spune - puterea nestăvilită a unei forme de 

rău ucigaş, cu o viteză ce poate depăşi însăşi 

limita maximă recunoscută, momentan, la nivel 

ştiinţific (300 000 km/s). Lena Constante a ştiut să 

vibreze cu emoţie şi obiectivitate cuvintele scrise 

într-un sigur sens, cel benefic, fireşte, alcătuind, 

astfel, un soi de „calendar mental‖ al propriei sale 

suferinţe, căruia-i putem regândi cu largheţe 

coordonatele, transformându-l dintr-un jurnal 

intim obişnuit într-unul de căpătâi, cu semnificaţii 

multiple pentru întreaga comunitate a 

condamnaţilor politic din România. Căci a 

cunoaşte pedagogia complexă a durerii pe acest 

pământ devine totuna cu pătrunderea Fiinţei în 

adevărata ei umanitate lăuntrică.   

 

„Orice societate normală, indiferent de 

stadiul civilizaţiei sale, se află încrustată într-un 

fel de tipare sau medii asemănătoare, analoage cu 

receptaculele fagurelui.‖, scria Profesorul Papu 

despre argentinianul Martinez Estrada. În anul 

1952 însă, lucrurile nu mai puteau fi privite astfel, 

tocmai pentru că „Nu mai eram o ţară liberă. 

Ştiam în numele cui acţiona.‖,  iar „Ca să arestezi 

pe cineva ai nevoie de ceva mai mult decât de 

bănuieli.‖, mărturisea L. Constante, învinovăţită, 

ca şi Harry Brauner, în urma unui lung şir de 

anchete contrafăcute (ancheta în genere, în acea 

perioadă, „nu ţinea seama de limitele niciunei 

legi.‖), pe care s-a sprijinit, de altfel, întregul 

dosar al fostului ministru de Justiţie Lucreţiu 

Pătrăşcanu. La rejudecarea din 1968 a acestui caz, 

publicista avea să obţină, desigur, verdictul de 
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nevinovăţie (împreună cu soţul ei, 

etnomuzicologul Harry Baruner). Noua sentinţă 

reparatorie a instanţei însă nu avea să-i şteargă 

niciodată din suflet Lenei Constante capacitatea 

distructivă a unui trecut dominat de crime la ordin. 

Fizice, morale, nu contează. Toate erau crime ale 

Fiinţei umane îndreptate împotriva ei înseşi. 

Diferenţa dintre om şi câine, sesiza la un moment 

dat autoarea evadărilor tăcute şi imposibile din 

realitate în Sinele propriu, era aceea că „Măcar el, 

câinele, se poate târî să-şi găsească un adăpost. 

(...) Să găsească un colţ de pâine, un os.‖, pe când 

el, Omul, redus la orizontul strâmt al imperiului 

maladiv al fricii, nu mai poseda de mult libertatea-

i firească de a-şi alege, fără constrângeri, drumul. 

O concluzie mai mult decât potrivită îi adaugă 

Lena Constante finalului de paragraf, la care am 

făcut referire cu anterioritate, şi anume: „Trebuie 

să-i invidiem pe câini.‖, dar, în acelaşi timp, „Să-i 

plângem pe oameni.‖ cu asupra de măsură. 

Personal, cred că, indiferent de secol, umanitatea a 

tot avut mereu motive întemeiate de plâns în 

raport cu propria condiţie. Şi, din nefericire, va 

mai avea multă vreme de aici înainte.     

  

Amurgul libertăţii de a fi avea drept 

semantică definitorie în infernul negru al terorii 

din România anilor ‘50 avalanşa nemiloasă a 

―Proceselor fără dreptate.‖ şi a „Condamnărilor 

dictate.‖. Pentru că, într-adevăr, din solul reavăn 

stalinist, „Timpul anchetelor prelungite fără 

termen.‖, a supliciilor de orice fel, dar şi 

„anotimpul automobilelor negre oprindu-se în 

plină noapte în faţa caselor adormite.‖, după cum 

nota fosta condamnată politic Lena Constante, 

sosiseră ambele fără să întrebe, în prelabil, pe 

cineva. Nici în cazul renumitului Profesor şi 

comparatist Edgar Papu, arestat cu o brutalitate 

specifică segmentului istoric de la mijlocul 

secolului XX, sub acuzaţia de... „uneltire contra 

ordinii sociale‖, lucrurile nu au stat cu nimic 

diferit. „Această perioadă (n.n. perioada stalinistă) 

a fost pentru mine îngrozitoare.‖, deoarece 

„Urmăritorii mei adesea intrau şi în biserică să 

vadă ce fac. Ce puteam face altceva în biserică 

decât să mă rog?!...‖, îşi amintea ilustrul cărturar 

român. Însă nici Papu şi nici Constante nu şi-au 

pierdut vreodată simţul moral şi îndârjirea de a 

rezista opresiunii comuniste. Dimpotrivă, amândoi 

au pus pe seama suferinţei înseşi soliditatea 

ulterioară a propensiunii individuale spre infinitul 

spaţiului divin. Căci, în acel întunecat imperiu al 

fricii provocate, pentru ei şi pentru mulţi alţi 

pătimitori cu vini inexistente, credinţa şi nădejdea 

constituiau unicele resorturi palpabile de care îşi 

puteau atârna cu temeinicie viaţa. „Eram sigură 

că, într-o zi, voi părăsi această celulă.‖, scria 

nepoata lui Iuliu Maniu, publicista Nicole Valéry-

Grossu (care cunoscuse, la rândul ei, lagărele de 

muncă forţată şi închisorile româneşti Malmaison, 

Ghencea, Mislea, Ferma Roşia, Canalul Dunăre-

Marea Neagră şi Târgşor). Cuvintele ei repezentau 

acel gând premonitoriu că evadarea din mijlocul 

infernului roşu cu suflu stalinist se va produce 

curând. Şi exact aşa avea să se întâmple.  

 

Mărturii consistente, după cum se poate 

observa (şi bine detaliate, de altfel, în cărţile unor 

autori trecuţi prin surghiunul izolării şi al relelor 

tratamente psihosomatice din mediul carcerelor 

comuniste), despre un episod umbrit de nedreptăţi 

şi moarte din cuprinsul vast al istoriei poporului 

român, exemplificări relevante ale unor personaje 

reale, cu biografii complexe în această direcţie, 

care au cunoscut, iată, etapele dezmărginirii de 

sine, dar şi hiatusul limpid de povara unor 

conglomerate mentaliste lipsite de semnificaţii 

aparte între zidurile ameninţătoare cu milioane de 

trepte ale timpului (nereturnate vreodată, sub o 

formă sau alta, posesorilor fireşti de către călăii 

lor cu rânjete macabre, care le-au ucis, la comandă 

fermă, cândva, trupul) numite simplu închisoare. 

Dacă Lena Constante şi Harry Brauner au fost 

întemniţaţi doar pentru că făceau parte din cercul 

de prieteni ai fostului ministru de Justiţie Lucreţiu 

Pătrăşcanu (Lena Constante fiind angajată în acea 

vreme ca scenograf la teatrul bucureştean 

„Ţăndărică‖ alături de soţia ministrului, Elena 

Pătrăşcanu), dacă una dintre cele mai nobile şi mai 

curate inteligenţe creatoare ale spaţiului cultural 

românesc şi universal, deopotrivă, Profesorul 

Edgar Papu, a fost, la rându-i - în urma unei 

banale discuţii cu un coleg de catedră pe stradă -, 

trecută prin chingile iadului cu vizetă şi mâini 

murdare al carcerei staliniste, dacă Nicole Valéry-

Grossu a petrecut ani buni dincolo de zidul ce 

desparte lumina de întuneric şi posibilul de 

imposibil, deoarece legăturile sale de rudenie 

indicau faptul că era nepoata liderului ţărănist 

Maniu - şi cazurile anchetaţilor fără vină pot 

continua la nesfârşit -, atunci nu trebuie stat prea 

mult pe gânduri spre a te întreba de ce sinistrul 

imperiu al fricii şi-a durat cu atâta repeziciune 

templul în inima şi conştiinţa publică ale acelor 

vremi. Cu toate că libertatea proprie le devenise o 

ţintă plină de incertitudini, ceea ce mi se pare însă 

a avea o deosebită relevanţă pentru aceşti martiri 

ai poporului român, obligaţi să îşi respire viaţa în 

falset la umbra deciziilor voit eronate ale cioclilor 

stalinişti, stă aşezat în faptul că nici unul dintre ei 
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nu a acceptat ca în sufletul lui să se cuibărească - 

fie măcar şi pentru o trecătoare fracţiune de 

secundă -, aidoma unui zeu împăiat al lumii, ura. 

Nobleţea de caracter avea să le metamorfozeze, 

peste ani, suferinţa în cuvinte.  

      

Orice asemănare dintre anii ‘50 ai 

secolului precedent şi cei ai începutului de veac 

XXI poate fi realizată, desigur, sub reyerva 

păstrării proporţiilor de rigoare. Ca şi în cazul 

judecării fostului ministru Lucreţiu Pătrăşcanu, 

când sala era umplută până la refuz de activişti cu 

simbrie la partid - şi care primiseră de dinainte 

―ordinul să râdă.‖ (Lena Constante), iar ei, 

punctează soţia lui H. Brauner, ―Orbi, surzi, goliţi 

de orice sentiment omenesc, umflaţi de isterie 

colectivă, de frazeologie goală, de ură, de lăcomie 

şi de frică (…).‖, tocmai asta şi făceau fără 

scrupul -, se pare că asistăm acum la desfăşurarea 

unei forme asemănătoare de teatru al iraţionalului 

contondent, emiţându-se, exact ca pe 6 aprilie 

1954 (momentul începerii procesului politic sus-

amintit, a cărui sentinţă avea să se pronunţe cu 

asprime pentru toţi „inculpaţii‖ după doar şase zile 

de abominabil circ „justiţiar‖), tot atât de 

iresponsabil şi de nedemn pentru o Fiinţă umană 

(sau pentru ceea ce a mai rămas acum din ea), un 

potop de râsete vulgare în eter (deşi, se ştie că, în 

genere, râsul nesăbuit în raport cu necazul cuiva 

se transformă, indubitabil, în lacrimi, mâine). Au 

trecut, iată, nici mai mult şi nici mai puţin de 60 

de ani de la controversatul proces Pătrăşcanu. Cu 

toate acestea, viaţa a devenit o scenă la fel de 

goală de sensuri ca atunci, lumea şade închisă în 

aceeaşi aparent nedemontabilă capsulă a tăcerii 

(de tip polichinéllic, adăugăm noi), iar actorii 

sociali, pătrunşi până-n esenţă de spiritul 

postmodern, se consumă existenţial în 

interpretarea lipsită de glorie a câtorva roluri 

omoloage celor jucate de către antecesorii lor în 

perioada fiinţării temutului cor al executanţilor 

stalinişti. (Este şi motivul pentru care ideea de 

înfiinţare a unui Memorial al Libertăţii, ca simbol 

definitoriu pentru multiplele sacrificii făcute 

constant de poporul român de-a lungul istoriei sale 

milenare, se arată drept una binevenită acum.)  

 

Eşafodajul actualului imperiu al fricii - 

frică văzută, evident, ca mijloc de anulare 

completă a libertăţii de a fi - se clădeşte, din 

păcate, în acest moment, pe luxul maladiv al urii 

făţiş declarate în raport cu Celălalt - o expresie 

fidelă a catalogărilor de tot felul, dar şi a 

neputinţei interioare a individului de a-şi 

recunoaşte mizeria înfiptă în carnea propriului 

chip. Privind cu durere către controversata noastră 

istorie recent apusă, pare că lumina cenuşie a 

contemporaneităţii încearcă, la rându-i, din 

răsputeri să acopere în totalitate urletul nestăvilit 

al unei vremi cu faţă de monstru. Altfel spus, 

rinocerizarea sferei societalului de la început de 

veac XXI nu s-a încheiat, ci, nestingherit, 

continuă. Şi continuă într-un sens defavorabil 

actului democratic al prezentului, instaurat prin 

sânge şi moarte la finele lui 1989. Libertarul 

contemporan al lui Marcel Moreau îşi gustă deja 

cu amărăciune porţia uriaşă de sclavie (vârâtă pe 

gât cu forţa, precum se întâmpla în anii ‘50 ai 

veacului precedent). Încercarea sa de evadare 

dintre iţele unei realităţi zilnic descompuse în 

organicitatea-i consacrată poate fi una tăcută, dar 

deloc imposibilă. Metoda sapienţială propusă 

cândva de Alexandr Soljeniţîn, anume aceea de a 

reuşi să desluşeşti în răul provocat o veritabilă 

formă de binecuvântare, ce îţi modelează sub toate 

aspectele sufletul, este capabilă să ofere imediat 

roade concrete numai în măsura naşterii unei 

conexiuni strânse la nivelul Fiinţei umane între 

conştiinţa individuală şi Sinele divin. Până acolo 

calea pare, cel puţin deocamdată, destul de 

anevoioasă la suit, iar omenirea profund slăbită 

interioriceşte de vacarmul exterior. Libertatea 

Omului ne apare, din nefericire, azi aidoma unui 

zid zdrobit cu năvălnicie între capetele de interval 

ale propriei lui existenţe. Se vede că amurgul 

zeului împăiat n-a sosit încă…    

 

16 august 2014 

Bucureşti 
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LIRISM FEMININ 
(Lia Ruse, Cuvinte de dor, Ed. Trend, Pitești, 2014) 

 

Într-un secol agitat în care predomină 

interesul, egoismul, pragmaticul, răul, versurile 

Liei Ruse reprezintă o deschidere către frumos şi 

adevăr, o invitaţie la relaxare. 

Abordând monologul şi descrierea, creează cu 

farmec un sensibil univers în care strălucirea 

interioară în stare pură se transfigurează, iar 

proiecţia atinge scara cosmică : Lia Ruse vibrează 

de emoţie, se deschide în  câteva teme, - iubirea, 

natura, timpul, tradiţia,-  învăluite în fuiorul 

nostalgiei. 

 Fascinată, admiră natura în planuri mari, atrasă de 

forme de relief, de anotimpuri, cărora le descoperă 

vraja ``rătăcind``, simte cu voluptate cum ``duduia 

gerul, sclipind sub nori mototoliţi``, soarbe cu 

nesaţ frigul : ``Alergam după himere şi ne era de-

ajuns``(Februarie între oglinzi).  

Timpul îi pare îngheţat în linişte, vede artizanul 

ger modelând dantela zăpezii, ea însăşi bate 

metafore în războiul vremii, sfâşiată de tăcere : 

Hipnotizante-n iarna înflorită / Ninsori tihnite lin 

leagănă tăceri…``(Se sfâşie tăcerea). 

Primăvara este salutată prin apariţia babelor 

``Cele nouă doamne``surprinse prin atributele 

caracteristice legate de miracolul anotimpului, 

``fie că naşte lacrimi curate``, ``fie că-şi plimbă 

silabele în salbă``, alunecând pe lumină şi vânt 

``din zarea argintie ``, presărând mărţişoare, 

risipind ceaţă, revărsând ``argint şi aur``. ( Cele 

nouă doamne).  

Ii simte pulsul prin toţi porii, se contopeşte cu 

mirosul, culoarea şi sunetul elementelor vegetale. 

E greu de spus care anotimp o subjugă, pentru că 

autoarea se extaziază ca un copil crescut în miezul 

fiecăruia. Verbul care i se poate atribui este ``a 

simţi``. 

Universul estival îi oferă ``fructe răcoroase ``, 

``umbre limpezite``,  ``Sunetul din merii risipiţi în 

August``…``Pe-un fior de frunze uşor 

legănat``…(Gândul luminează).  

Ceva mitic  pluteşte în atmosfera în care eul se 

pierde, curge în cântecul naturii, amintind de 

versurile scrise de Lucian Blaga sau Nicolae 

Labiş. 

Toamna vine gradat  ``Cu gând de umbră 

plumbuind grădina`` păstrează ``frunzişul 

 sonor``, ``livada mlădie``, marcând locurile… 

``pâlpâind grămezi de frunze se ivesc``. 

Lia Ruse are simţul esteticului dezvoltat în 

metafore ce sugerează coloristica autumnală –

cuvântul ``pâlpâind``- are efect vizual ce 

reliefează simfonia de culori;… epitetul plastic 

``scămoasă e lumina`` accentuează atmosfera 

liniştită ( Septembrie coboară). 

În general, predomină personificarea însoţită de 

melancolie : ``Şi soarelui îi cresc genele prea 

lungi/ Cum scurtează ziua treptat, alt cuţit/ 

Frunzele se clatină, Tu ştii,... ca atunci… / 

Umbrele-au făcut picioare şi au fugit``… ( Tu 

ştii). 

Orice amănunt al decorului evocă o clipă de 

iubire. 

Delicată, sfioasă, zâmbind amintirilor, atinge tema 

iubirii prin confesiune: ``Venirea ta  

mi-a-mpodobit privirea cu raze arzătoare``… ( Să 

nu pleci). 

Schiţează peisajul din câteva linii de vegetal în 

care predomină liniştea luminii ``În amurgul de 

floare`` în care firele ierbii râd, iar ``Anotimpul 

curge ca o miere lină``. Flacăra în sânge``  

stăruitoare, atrasă de vârtejul miraculos al 

frumosului Eros devine irezistibilă: ``Pământul se 

roteşte... ameţesc uşor/ În visul muzical şi 

înfloritor… (Iubire în culori). 

Sentimentul iubirii este pur, dispersat în măreţia 

naturii : ``Văpaie uşoară``,…`` simfonie 

şoptită``,… ``vis ceresc``,... ``trăire divină``…(Vis 

ceresc). 

Dragostea se naşte inopinat, se consumă platonic, 

sub surâs şi sfială : ``Chipul pe care îl cunosc /Are 

fiori ce ard în privire / Nimeni nu ştie cum prinde 

în suflet / Dorul pripit crescând în neştire.. 

Renata ALEXE 
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Deodată o sfântă atingere intră în joc pornit/ 

Aprinde lumina / Un vis, poveste , flori, iubire 

divină![...] (Deodată) 

 Alteori comunicarea se pierde în aşteptare şi dor : 

(Au aburit cuvintele, Lacrimă curată). 

Starea erotică se intensifică sub eflorescenţa 

primăverii, priviri şi gânduri se pierd în verde, 

aude ``Tăceri clădind lumină``, trăieşte clipa în 

care ``Sufletul înfloreşte într-un poem de iubire`` 

(Poem de iubire). 

Cochetează fericită, vara devenindu-i 

complice :``Prinde-mi o floare, vară-n părul brun/ 

[...] ´`Am prins iubirea făr` sa vreau. M-

adun``…(Arc de ceas) 

Coboară în timp sau se deplasează în spaţiu, 

păstrând nota subiectivă a confesiunii lirico-

meditative. 

Aceeaşi emoţie, acelaşi univers mirific, aceeaşi 

intensitate în ``Suntem împreună``, ``Tandre 

lumini ``,``Ne pierdem``. 

Ce oferă lirica autoarei? O pledoarie 

pentru dragoste, o deschidere spre natură, o trăire 

a ritmurilor cosmice, o meditaţie asupra 

ireversibilităţii timpului. 

Da. Cu timpul implacabil se conjugă nostalgia 

iubirii. Timpul şi iar timpul în poezia Liei Ruse 

devine obsedant. Ireversibilitatea lui e o 

certitudine : Alunecăm în timpul continuu luminat 

Si vremea e cu cântul  pe umăr tremurând…( Au 

aburit cuvintele). 

Contracarează: ``Răstorn o amintire peste timp, 

Parcă-mi revine armonia-n fugă``  (Zboară timpul) 

sau se cufundă în jocul acestuia ca în atmosfera de 

poveste ( În palma amintirii). 

Lucidă, îi simte efectul : ``Timpul magic ne-

nchide În ornice rotitoare``,  ``Taina creşte``.  

Percepe un moment al eternităţii în care va 

despleti ``tăcerea peste zare``alături de fiinţa 

iubită ; iar ascensiunea pe Scara virtuţilor``se va 

produce concomitent  (Vor trece...). 

``Timpul sonor`` apare însoţit de umbre reci, 

zdrenţuite uşor :``. Fixând pe gând vise-

ngălbenite``. O nostalgie punctată de ornicul cu 

clipe ``neliniştite``duce la comuniunea cu cei 

dispăruţi.: ``Înfiorate de dor se-mpleticeau  

lăsându-şi  fantezia în vremea cu spice``...  

(Înfiorate umbre). 

O similară nostalgie o trăieşte în sărbătorile 

Crăciunului sau în sărbătorile pascale : (Naşterea 

Sfântă, Noaptea Învierii). 

Reversul îl aduce Matilda cu privire inocentă şi 

râsul cristalin. (Îngeraşului Matilda). 

Migălosul Cronos şlefuieşte minunile vegetale, 

trece la fapte concrete, priveşte cum se ``coace 

trandafirul``, amestecă ``aromele-n grădină``, 

naşte lumină ``din galben polen``. Tema centrală a 

timpului este abordată cu sensibilitate într-o 

dispoziţie meditativă furnizându-i graţioase 

versuri : ``În ornic  foşnesc secundele``, (Vis 

ceresc)  sau ``Timpul macină zilele frumoase/ 

Acoperind trecutul cu voalul amintirii`` (Plutire). 

Universul ``de acasă``  este creionat de un timp 

moral, în care evocarea tradiţiilor devine amplă, 

duioasă, sub pana memoriei afective : ``Ies chipuri 

dragi din nebulozitate… Boabe de rouă se-agaţă 

de pleoape``…  (De Sfintele Paşti). 

Din aceeaşi linie se desprind portretele : grava 

imagine a lui Eminescu, Măritul Domn al poeziei 

româneşti, jucăuşa figură a Emiliei, emblematica 

prezenţă a  poetului Octavian Goga, blânda 

lumină a mamei, așezată într-un poem superb, în 

care tensiunea interioară e ascunsă cu discreţie în 

dor şi farmec: ``Inima-mi, ceas curgător pleacă-n 

trecut/ Să te găsească  - aşa -  cum te ştia`` 

(Mama) 

Ceea ce o atrage ca un magnet este creaţia. 

Eul se extaziază la gândul că –Poezia guvernează 

viaţa, cultura, filozofia, prin seducţia cuvântului 

aşezat în vers şi strofe : ``Vibrează poezia în viaţa 

socială/ Prin vise şi speranţe, iluzii de iubire`` ( E 

Ziua Mondială a Poeziei). 

Sentimentul continuităţii al originii dezvăluit 

``Limba Română``confirmă poziţia autoarei faţă 

de valorile naţionale.  

Regimul preferat rămâne construcţia metaforei 

care îmbracă ideea, conduce spre ``ars poetica``. 

Frumoasă este transfigurarea anxietăţii produsă de 

certitudinea secundelor care se derulează pe 

mosor: ``Dorul picură pe dedesubtul frunţii, / -

Imensa roată iar disimulează-``. În plenitudinea 

trăită de fiorul artei: ``Tandră, clipa se prinde-n 

poezie, Ritmuri râd în sânge, tremură o floare…`` 

(Frig îmbătrânit). 

Introspecţia amplifică viziunea poetei, versul 

devine prelungit ecou al unei stări afective din 

care transpar sensibilitatea, regretul,  armonia, 

melancolia. Este de remarcat perseverenţa în 

şlefuirea imaginii poetice folosind de cele mai 

multe ori incantaţia versului.                             

Lirica Liei Ruse permite o detaşare într-un 

univers în care descoperim satisfacţia estetică, 

reveria şi neliniştea transpuse în formule originale.  

 

Piteşti, România, 3 august  2014 
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O POSTMODERNITATE FREMĂTÂNDĂ 

 
Cu o tăietură tematică evidentă – cartea Apocalipsa după Valeriu, ediție bilingvă, română/engleză, 

datorată Doamnelor Mariana Pândaru – soția poetului, și Muguraș Maria Petrescu, Mariana Zavati Gardner 

și John Edward Gardner, parțial și Muguraș Maria Petrescu, pentru varianta transpusă în limba lui 

Shakespeare, a apărut în 2013, în Deva, la Editura „Călăuză‖ v. b., 236 p.  

Autorul, Valeriu Bârgău (7 martie 1950 – 3 ianuarie 2006) s-a înscris admirabil și convingător în 

Generația '50, a poeților înnoitori de limbaje, ca și de atitudine față de tendințele proletcultiste ale epocii de 

sovietizare accentuată. Copilăria, adolescența și începutul tinereții reprezentanților acestei generații de 

opoziție fățișă au redeșteptat sensul regăsirii de grup, într-o comunitate de idei și de lucru... pe text.  

Debutul lui Valeriu Bârgău a fost semnalat cu volumul Floarea soarelui sau Mâna de lucru, 

motivând astfel sensurile (destule) ale „universităților‖ prin care trecuse, din Moldova, Sibiu, Brăila,  

Hunedoara, Deva, amintindu-l pe Maxim Gorki. Nu i-a stat rusului în vreun fel cât de aproape, deoarece 

acesta își începuse evoluția sub auspiciile Azilului de noapte (1902), mai apoi, după întâlnirea cu V. I. Lenin, 

s-o cotească, prin romanul Mama, spre realismul socialist (al cărui artizan a și devenit după întâlnirea cu I. 

V. Stalin, în 1935).  

Așadar, mediile sociale prin care a trecut Valeriu Bârgău – cele din satul Mileștii de Jos (comuna 

Parincea), din regiunea Bacău (dense și prețuitoare informații primim de la poetul Liviu Ioan Stoiciu dintr-o 

prefață a cărții la care ne referim, intitulată: De la apocalipsa personală a lui Valeriu Bârgău, la Sfârșitul 

lumii), din școlile pe care le-a urmat, cele civile, ca și pe cea Militară, de la Sibiu, în urma absolvirii căreia a 

„devenit cadru activ al MFA‖, repartizat la Brăila. De aci, a fost exclus din armată, pentru că și-a exprimat 

public „dezaprobarea‖ pentru Tezele din iunie (vezi Dicționarul Scriitorilor Români de azi, de Boris Crăciun 

și Daniela Crăciun Costin, Iași, 2011, p. 56). Apoi, a fost muncitor siderurgist la Hunedoara, funcționar la 

Deva, ziarist și editor după '89.  

Incursiunea prin mediile devenirii, cum a fost Valeriu Bârgău, mi s-a părut strict necesară, pentru a 

motiva titlul cărții la care m-am oprit în acest al 7-lea volum de critică și istorie literară, din seria: Trăind 

printre cărți.  

Vrând-nevrând, scriitorii care își simt vocația vârfului unei creații și-o definesc identitar. Este și 

cazul lui Valeriu Bârgău. Nu puține sunt poemele în care și-a transferat, cu mijloace specifice, elemente de 

biografie cazuistică. De aci și anumite titluri de volume, contorsionate în formularea lor orizontală: 

Alfabetul straniu în care vă vorbesc, Plantele din fereastră, Sfârșitul lumii, Marele echilibru, Apocalipsa 

după Valeriu.  

Valeriu Bârgău a publicat și două romane, iar volumul de eseuri – Generația '80: precursori și 

urmași, e de toată lauda pentru cercetătorii care se preocupă de evoluția literaturii contemporane.  

Revenind la subiectul antamat și fixându-i locul în suita propriei creații, afirmăm de la început că 

subtitlurile textelor poetice, aproape 20, se pot recunoaște și ca atare, diferenția, după, „adăosăturile‖ din 

rândul al doilea- senzațiile (majoritatea) simbol, căruțașul, neterminat și câteva dedicații. Toate acestea din 

urmă sunt obligate să poarte amprenta „adrisantului‖, o particularitate a lui.  

Un prim calup de poeme – cu titlu generic comun: Cântec despre substanță reprezintă, de fapt, 

poezia pură care s-a strecurat în minidiscursul fiecărui text în parte. Poetul, fiind suferind, și conștientizând 

Ștefan AMARIȚEI 
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drama, nu intră în fibrilație... de conștiință. Ci, lucid, își redimensionează stările de a fi – una mai putredă, 

decât alta, una mai îngrijorătoare, decât alta. În aparenta pauză de acalmie, poetul scrie. Scrie pentru sine și, 

deductiv, pentru posteritate.  

Stările finale ale ființei Bârgău sunt parcă ale lui Max Blecher ori ale pictorului Ștefan Luchian. 

Pânda permanentă la mișcarea bolii în trup, Bârgău o transformă în Cântec despre substanță. Rezultatul 

„inspirației‖ se constituie în etaje ale unui univers inconfundabil.  

Istoricește, în România, înainte de '90, termenul de Apocalipsă a cumulat și o zvonistică a 

vremurilor, în toate țările lumii, cum că sfârșitul de mileniu va să însemne și terminalul zero al timpului, 

întors astfel în haosul lui de început.  

Poema care dă titlul volumului are ca „adaosături‖ – vedenii, după care curge în scară intimistă cu 

titlul Cântecul scitului.  

Este mai puțin important că poetul a alcătuit trei terține și un distih, fără rime după toate teoriile 

literaturii. Fundamentală este dezvoltarea unei viziuni apocaliptice, dincolo de viața propriu-zisă. Cele 11 

versuri, prin simplitatea cuvintelor folosite dau statornicie modernă întregului text, apropiindu-l vizibil de 

Plumb, al lui Bacovia. Tragicul degajat, în ambele cazuri, rămâne vizionar. De mai mare întindere la Valeriu 

Bârgău, moldovean și el, din aceeași zonă a Bacăului, ca și autorul poemei Lacustră.  

Reproduc integral textul lui Valeriu Bârgău care armonizează ideal tragicul cu acvaticul:  

 

O să am timp să privesc Dunărea 

Ca pe un melc îngânat de glasul 

Fiilor mei.  

Culcat în fața stelelor 

Învăț să citesc cât voi trăi 

Ascuns vederii dușmanilor mei.  

 

Șapte zile rabd de foame și de sete 

Și inima îmi este înțepată adânc 

De sentimentul că plâng.  

 

Am la gât o fâșie din cămașa morții 

Cusută direct pe piele. 

 

 

 

* 

Restul zecilor de poeme care alcătuiesc ediția bilingvă se subsumează ideatic artei poetice, prezentată 

mai sus.  

Oricum s-ar spune despre Valeriu Bârgău – poetul, identitatea lui va rămâne reperabilă, cu 

sentimente și resentimente, venite din te miri ce colțuri de țară. Însă, un coleg de generație și zonă 

geografică – l-am numit pe Liviu Ioan Stoiciu –, a explicat pe-ndelete, perturbator de exact, cine a fost 

Poetul, în Prefața cărții nominalizată. Iar ghidușele „adăosături‖ rămân chei de cifru pentru bancarii 

întreprinzători de lecturi nobile. Au sesizat implicațiile ideii mele, în primul rând, traducătorii englezi 

(Mariana Zavati este iarăși moldoveancă, stabilită în Anglia, după soț), identic și Doamna Muguraș Maria 

Petrescu.  

Nu mă pot despărți de formulările subtitrate, după titlurile din partea a doua a cărții, ele însele 

constituind „noduri și semne‖ pentru critica literară. Ne prevalăm de câteva, adică de toate sublinierile din 

paranteze: Emoție (psyche), Cântec despre substanță (norul), (omul răzleț), (totul în tot), (Steaua Sudului), 

(Ce nu se vede), (treizeci de păsări), (cenușa), (lentilele), (autoportret cu umbră), (făpturi în nisip), 

(ghinionul), (căruța cu mere), (călușarul), (unde începe somnul), (perechea) ș.a.  

O asemenea tectonică și denominare, nemaiîntâlnite, cred, niciunde, (cel puțin pentru mine), îl 

singularizează pe Valeriu Bârgău și-i dă un brevet de postmodernitate en titre.  

 

 

1 iulie 2014, Craiova 
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ACADEMICIAN DR. FARM. OVIDIU BOJOR CELEBRAT LA 90 DE ANI 

 
   

În data de 1 noiembrie 2014, am avut bucuria şi onoarea să particip la cea de a treia editie a unui 

eveniment inedit: „Gala Ovidiu Bojor‖ gală organizată de doamna Florentina Opriş, preşedintele Asociaţiei 

„Pentru o Viaţă Sănătoasă‖. 

Anul acesta, gazda a fost Grand Hotel Continental din Bucureşti. Ca şi în anii anteriori, în cadrul 

Galei „Ovidiu Bojor", nu numai că au fost premiaţi oameni deosebiţi, remarcabili prin calitătile şi rezultatele 

muncii lor, ci a fost sărbătorită ziua de naştere a domnului Academician Dr. Farm. Ovidiu Bojor – 

supranumit de unii pe bună dreptate – prim farmacist al ţării. 

  La cei 90 de ani, domnul farmacist, în admiraţia întregii asistenţe pentru vigoarea minţii sale, a creat 

cateva momente de neuitat şi a ţinut să prezinte tot evenimentul, alături de Florentina. Ca in fiecare an, Gala 

Ovidiu Bojor, are drept scop premierea oamenilor importanţi din domeniul sănătăţii şi a promovării unui stil 

de viaţă sănătos. 

  Anul acesta titlurile de excelenţă au ajuns la: Alteţele Lor Regale (ALR) Prinţesa Lia şi Prinţul Paul, 

binecunoscutele societăţi comerciale pentru produsele lor cu extracte naturale - Hofigal, Dacia Plant, 

Gerocossen, apoi INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU APICULTURA, doamna 

profesoară Uca Marinescu, Prof. Dr Constantin Dulcan, Secretarul Ministerului Sănătăţii - VULCĂNESCU 

RĂZVAN TEOHARI.  

Elena ARMENESCU 
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Nu au fost uitate nici firmele: Elidor, DHL, Himalaya, EjTrading.eu, Canah Romania, Romchim, 

Forever Living Products, Sanovita, Trident, Star- Ayurveda şi Apisan Forte. 

ALR Prinţesa Lia si Prinţul Paul s-au arătat foarte bucuroşi de acest premiu sustinând că: „viaţa 

regală este bazată pe un stil de viaţă sănătos şi produse naturale", iar Răzvan Vulcănescu a spus că: „este o 

gală de succes, ce premiază oameni de succes în domeniul sănătăţii şi ar trebui ca toată lumea să înţeleagă 

importanţa unei vieţi echilibrate spre sănătate deplină". 

Alături de Asociaţia „Pentru O Viaţă Sănătoasă‖, Florentina Opriş şi coordonatorul de proiect Darie 

Ana-Maria, a fost şi Primaria Capitalei, ce a ţinut să ofere un titlu şi o diplomă de onoare, domnului 

academician Bojor, şi anume: In Honoris Bucuresti 555. 

Îmi amintesc cum domnul academician Ovidiu Bojor ori de câte ori a făcut referiri la medicina traco-

daco-geţilor, stămoşii noştri - subliniază cu deosebită încântare citatul din opera lui Platon dialogul 

Carmides: «Regele nostru Zamolxis, care este si zeu ne învată că după cum nu trebuie să îngrijim ochii fără 

să ţinem seama de cap şi nici capul nu poate fi îngrijit neţinând seama de corp, tot astfel trebuie să-i dăm 

îngrijire trupului dimpreună cu sufletul şi iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli, 

pentru că ei nu cunosc întregul ce-l au de îngrijit!» concept antic asupra căruia se revine în prezent. 

Întâlnirea s-a desfăşurat într-o atmosferă caldă, prietenească aşa cum este firesc între colegi, 

colaboratori şi prieteni de o viaţă, oameni de nădejde ai acestui neam, despre care domnia sa a scris în vasta 

sa operă sau a ţinut numeroase prelegeri la congrese ştiinţifice în ţară sau în alte ţări şi chiar alte continente.  

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2014 

 

 
Cărți ale Acad. Ovidiu Bujor 
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România, dincolo de patimile politice 

 

Alegerile s-au încheiat deja, aşa că putem 

face o mică descriere a ceea ce am obţinut noi, ca 

naţiune, în urma acestei campanii electorale.  

Consider că aspectul cel mai important care a ieşit 

la suprafaţă, este o anumită solidaritate. O 

solidaritate a celor din emigraţie, mai ales din 

Europa şi o anumită solidaritate a celor plecaţi în 

afara graniţelor României cu mulţi dintre cei 

rămaşi acasă. 

După cum e uşor de observat, am folosit 

cuvântul « anumită », pentru că ,din păcate, 

solidaritatea nu i-a cuprins pe toţi sau pe 

majoritatea românilor (dacă vrem să fim cât mai 

plini de acurateţe, 54.43% din 64.1% prezenţă la 

vot, înseamnă 34.8% pro actualul preşedinte şi, în 

contrapartidă, 29.1%  pentru celălalt candidat, din 

totalul românilor cu drept de vot). Cei mai mulţi, 

adică 35.9% , aproape 36%, au stat deoparte. 

Nu vreau să mă adâncesc prea mult într-o 

analiză politica, ci să pornesc de la această firavă 

solidaritate (dar care a fost însoţită şi de o 

dureroasă agresivitate faţă de cei care au votat 

diferit faţă de favoritul toamnei) şi să arăt că 

nevoia de o revoluţie adâncă, morală şi, mai ales, 

spirituală, rămâne cea mai stringentă nevoie  a 

neamului nostru. 

Vă propun să trecem dincolo de orice 

patimă electorală şi să facem un exerciţiu mai 

puţin obişnuit, pentru a vedea  societatea 

românească aşa cum este ea, cine şi cât a greşit, şi, 

mai ales, care ar fi potecile redresării. 

Am ales o oglindă veche, dar bine lustruită 

şi funcţională pentru orice vreme, şi anume 

oglinda biblică.  În perioada Vechiului Testament, 

Dumnezeu avea probleme cu propriul popor, care 

deseori nu Îl asculta, era îndărătnic  şi plin  de 

păcate (oare cu cine seamănă, nu chiar cu noi, cei 

de astăzi?). De fapt ni se şi spune că tot ce este 

scris în Vechiul Testament este un îndrumar de 

folos nouă, celor de astăzi, indiferent de popor  

sau etnie. 

Să purcedem, aşadar,  la drum.  Când 

Dumnezeu Tatăl le punea în faţa copiilor săi 

neascultători oglinda Sa, începea treptat ca să le 

arate greşelile şi  abaterile de la Legea Sa, care 

este o lege a bunului simţ şi, implicit, a bunăstării 

de toate felurile. 

În prim-plan, se afla regele şi camarila. 

Am putea face o echivalentă cu clasa politică 

românească de astăzi : plini de aroganţă, departe 

de durerile şi nevoile poporului, gata să se dedea 

la tot felul de plăceri îndoielnice, gata să mintă şi 

să fure ce? Avuţia întregului neam, până la urmă. 

Orice palmă de pământ, de pădure, orice  rest de 

fabrică trebuie vândut, sub masca privatizării, ca 

buzunarele largi ale celor care guvernează să fie 

umplute cu cât mai mulţi arginţi. 

De unde ne vin astfel de conducători? Ne-

am obişnuit să zicem că fiecare ţară îşi are 

conducătorii pe care-i merită. Şi, dacă ne uităm la 

cei mulţi, indiferent de opţiunile de vot, indiferent 

de vârstă şi de categoria socială, vedem că sunt 

gata să promoveze aceeaşi mentalitate şi practică a 

răului: de la lamentaţiile la colţul străzii,  la 

plângeri cât mai mari şi cât se poate de deformate 

faţă de realitate, la micile-mari furturi, la minciuni 

şi minciunele, la acceptarea şi perpetuarea relelor 

Cristina BALAJ – MIHAI  
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sexuale, ca şi cum aceasta ar fi norma.  La 

alergături după căpătuieli lucioase, fără să ţină 

seama de moralitatea faptelor, ale atitudinilor, de 

unde şi cum sunt făcuţi banii. 

« Vai dragă, ai văzut ce casă şi-a tras ăla? 

Ce maşină? » Limbajul a devenit unul de gaşcă, 

de asemănare cu derbedeii de odinioară, din 

dorinţa de-a fi în pas cu timpurile şi de-a fi cool 

(adică…grozavi şi mai ales învingători!).                                                                                                                                                                       

Desigur că nu toţi românii sunt aşa, 

desigur că nu toţi cei din anturajul politic sunt 

pătaţi dar, din păcate, există un foarte mare număr 

de oameni care s-au delăsat  de la orice urmă de 

bun-simţ, de la tradiţiile noastre,  care impuneau 

respect faţă de celălalt şi faţă de ce înseamnă 

valoare autentică. Unii vor zice că sorgintea să 

găseşte în sistemul comunist care s-a perpetuat şi 

după ‗89 şi, în foarte mare măsură aşa este.  Dar şi 

mai mult, originea acestui rău sta în depărtarea 

noastră de la valorile creştine şi în alergarea după 

nişte pseudovalori care  sclipesc mai tare la 

suprafaţă, dar care sunt găunoase pe dinăuntru. 

Mulţi seamănă cu cei care, în schimbul unor sticle 

frumos colorate, erau gata să vândă, pe nimic, aur, 

argint şi pietre scumpe. 

N-am terminat însă, exerciţiul nostru. Mult 

mai vinovaţi decât această mulţime care se 

înghesuie să apuce oricum fructele prezentului, 

sunt cărturarii şi fariseii. Şi în Vechiul şi în Noul 

Testament, Dumnezeu îi ameninţă pe cărturari cu 

acel « Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! ».  

O parte dintre intelectualii noştri (şi din 

nou trebuie să facem separarea apelor şi să ştim că 

nu toţi sunt la fel), cu precădere unii filozofi şi 

scriitori, au găsit cu cale să arunce cu fecale în 

ideea de România, de românism, în Eminescu  şi 

în tot ce are valoros acest popor. Ba, unul, ne-a 

declarat pe toţi cei 23 de milioane (atâţia eram la 

începutul anilor ‘90), ca fiind buni de dus la 

spânzurătoare. Unii istorici, ca să iasă din colbul 

mediocrităţii, au trâmbiţat sus şi tare că istoria 

trebuie demitizată şi… în loc să ne aşteptăm la 

curăţirea  de «  faptele de vitejie «   ale PCR şi ale 

lui Ceauşescu, ne-am trezit că problemele se 

găsesc la bieţii… Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare, 

la paşoptişti, la Şcoala Ardeleană, la Brătieni şi la 

alţii ca ei. Şi, neapărat, la Eminescu! Pe vremea 

lui, a lui Eminescu, epigonii erau ‖băieţi‖ aproape 

de treabă, pentru că ei, cel puţin, recunoşteau 

meritele strămoşilor. Tot ceea ce voiau, era să iasă 

şi ei cumva în evidenţă, pe lângă cei aureolaţi de 

glorie. Astăzi, generaţiile năvalnice şi parţial 

nevolnice, de la cea optzecistă până la cea foarte 

tânără, numără destui membri care s-au săturat de 

tot ce e românesc, de la limbă, la literatură, istorie  

şi chiar…ţară. Unii o zic direct, alţii mai pe 

ocolite. Mulţi dintre aceşti cărturari falşi nu scapă 

ocaziile şi ne reamintesc cât de ruşine le este că 

sunt români. Aşa, din orice mică sincopă, hai să 

zic că mi-e ruşine că sunt român. Li se pare că, 

astfel, sunt superiori. Dar, marea lor tragedie este 

că nu sunt. Şi mai marea tragedie este că trag după 

ei mulţi nehotărâţi şi  că îi zăpăcesc pe mulţi. E şi 

normal, pentru că noi, ceilalţi, dăm credit poetului 

(ca o ironie a sorţii, asta datorită lui Eminescu,  a 

lui Alecsandri, văzuţi ca adevărate pietre de moară 

de către demolatorii contemporani), filosofului,  

istoricului şi, până să ne dumirim cine este , ce 

face şi să îl contracarăm, mai trec multe necazuri. 

Acestui cor i se adaugă şi o parte dintre formatorii 

de opinie din mass-media, oameni care vor să 

impresioneze cu orice preţ, fiind gata să lovească 

în orice sentiment de  normalitate a fiinţei umane, 

a fiinţei naţionale şi în orice reacţie de demnitate 

românească. 

Dar, nu sunt ei cei mai vinovaţi. Ajungem 

şi la a patra grupare, cea a oamenilor religioşi. Cu 

numele, cu titulatura, dar nu şi cu fapta şi cugetul. 

Nu numai unii preoţi sau păstori sunt nepotriviţi 

pentru slujba pe care o practică, dar şi o parte 

însemnată dintre credincioşii obişnuiţi. Pe toţi 

aceştia, dacă este să ne luăm după oglinda biblică, 

Dumnezeu îi ceartă cel mai tare şi îi consideră ca 

fiind cei mai responsabili pentru degradarea 

generală. Pe cei care nu reacţionează  la relele din 

societate, ba dimpotrivă, dacă văd un hoţ, un 

uşuratic, un  bârfitor, se unesc cu el. Cât de des, 

cei care se declară credincioşi, sunt gata să 

trăiască după  preceptele creştine? De multe ori 

« creştinii » sunt cei care se vaită, sunt 

nemulţumiţi, înjură, blestemă, vorbesc de rău 

cetatea (înţeleptul Solomon spunea că o cetate este 

surpată prin gura celor răi, dar este zidită prin 

binecuvântarea celor fără prihană), se unesc la 

mită (tot Solomon zicea că mita şi corupţia distrug 

un popor) şi la alte fapte de ruşine. 

Dar, din nou şi din nou, nu sunt toţi la fel. 

Şi aici este şi scăparea noastră. Că nu toţi au picat 

în aceeaşi cursă şi în aceeaşi barcă a detractorilor. 

Există mulţi credincioşi adevăraţi, care ţin 
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realmente ţara prin faptele şi gândurile lor bune. 

Există mulţi preoţi şi păstori care-şi fac datoria în 

faţa Lui Dumnezeu şi a  oamenilor. Există 

scriitori, istorici, jurnalişti şi alţi intelectuali care 

nu au abdicat de la chemarea  de-a fi conştiinţe vii 

ale societăţii. Aşa cum sunt mulţi oameni normali, 

simpli, dar nu simplişti, care ştiu să discearnă 

grâul de neghină, să fie harnici, să-şi plătească 

dările, să aibă grijă de copii, de părinţi, de rude, de 

iarba verde din faţa casei. Şi sunt şi oameni din 

spectrul politic care asudă tare ca să se păstreze o 

fărâmă de lege bună sau să se dea o lege care să 

mai îndrepte lucrurile. Din păcate, de multe ori, nu 

sunt susţinuţi nici de cetăţeni şi nici de propriul 

partid. Dar…ei există şi se luptă. 

Regenerarea naţiunii  însă, poate veni doar 

printr-o revoluţie morală, care la rându-i poate fi 

susţinută doar de o revoluţie spirituală. Oglinda 

ajunge la fiecare dintre noi şi schimbarea începe 

cu mine şi cu tine. Eu şi cu tine trebuie să fim gata 

să fim transformaţi în aşa fel încât valorile 

creştine să devină realitate pentru fiece zi. Aşa 

vom fi gata să ne respectăm unii pe alţii, să 

cinstim trecutul, să-l privim cu ochi sincer, să 

învăţăm din el şi să fim gata să zidim şi pentru 

prezent, dar şi pentru viitor ( dacă se poate 

îndelungat). Dacă tot am amintit de scriitori, de 

istorici şi alţi formatori de opinie,  ar trebui să ne 

zbatem să-i preţuim şi să-i promovăm pe cei care 

sunt profesionişti şi oameni de bună calitate, de la 

cei din vechime, până la contemporani. Să-i 

(re)citim pe Iorga, pe Giurescu, Vlad Georgescu, 

Eliade Rădulescu, Bălcescu (de ce nu?) şi alţi 

istorici serioşi, care au argumente solide vis-a-vis 

de strămoşii noştri şi vă garantez că nu ne va trece 

deloc prin cap să-i mai ascultăm pe falşii cărturari 

demolatori de astăzi. Cât despre solidaritate, ea va 

răsări ca o reacţie firească între oamenii cu suflete 

luminoase, oneste şi de bună-credinţă (o sintagmă 

românească profundă, pe nedrept batjocorită după 

‘90). 

 

 

 
Siddhartha – Carmen DOREAL 
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Lumina de zăpadă 

 

Dumitru se juca în ciubărul de lemn închipuind bărci marinăreşti dând din braţe în loc de vâsle. Când 

s-a mărit, după ce ieşea de la şcoală, întârzia o oră, două în port, unde lucra unchi-său Constantin, șef 

bucătar la o cantină marinărească.  

– Unchiule, vorbeşte tu să mă lase pe chei. 

– Du-te mă, iar dacă te opreşte careva spune-i că vii la mine. 

Căuta în largul apei mirajul vapoarelor din poveştile marinăreşti cu care îl alimenta unchi-său.  

                                          

…Îl luase de la soru-sa, dintr-un sat de prin părţile Slatinei.  

– Anico, dă-mi-l mie pe Dumitru să-l cresc la oraş.  

Venise pe la rude câteva zile, rupte dintr-un concediu. 

 – Tot n-am eu băieţi. Mi-a turnat nevastă-mea o casă de fete. Tu cu munca câmpului, singură… 

Gheorghe e plecat cu săptămânile la lucru, prin Prahova… Băiatul vostru  creşte în bătătură fără vreun rost. 

Eu am grijă de el, îl îmbrac bine, îl dau la şcoală… Aici, când i-o veni timpul de învăţătură trebuie să 

meargă la şcoala din centru. E cale lungă până acolo, cale de vreo trei kilometri. Îi va fi greu iarna sau pe 

timp cu ploaie… Ce zici, soro? 

– Mă, frate-meu, ce să zic înainte de a vorbi cu Gheorghe? El vine acasă mâine seară. Are câteva 

libere de la servici.  

Constantin a luat-o agale prin satul în care s-a născut. Nu mai venise pe-aici de ani buni, de când i s-

au prăpădit părinţii într-un accident de tren. Se duceau în Osica, la cules de porumb. Acarul a uitat bariera 

deschisă şi locomotiva  i-a făcut zob cu boi cu tot, chiar pe trecerea de la barieră. Era după primul cântat al 

cocoşilor. Negură cu ceaţă. Se pare că tac-su nu auzise semnalul mărfarului care se apropia. Jalea l-a alungat 

departe de casă şi s-a oprit la Constanţa, în port, unde lucra frate-său Mitran, mai mare ca el cu vreo zece 

ani.  

Trece prin locuri înfundate în praf. Case noi, aproape că nu-şi mai cunoaşte satul. Uliţa asta a 

rudarilor  are și ea multe case noi, cum este noul pe-aici. Case  pitice, mai toate din chirpici sau din cărămidă 

nearsă. Parcă-s provizorii, făcute pe o muchie de destrămare, în fugă, într-un noroc. Lume săracă! Înţelege 

repede cât este de strâmt în aceste locuri în care s-a născut intervalul dintre viaţă şi moarte. „Trebuie să-l 

smulg pe Dumitru din sărăcia asta…Tare mi-e drag băiatul ăsta. E iute la minte! Unde mănâncă patru fete, 

îşi umple burta şi-al cincilea…‖ 

A doua zi, pe la prânz, s-a întâlnit cu cumnatu-său Gheorghe.  

– Hai, Constantine, la o ţuiculiţă  şi ne-om înţelege cât se poate de bine. Mi-a spus Anica despre 

vrerea ta. Mă învoiesc, mă cumnate, ţi-l dau pe Dumitru la Constanţa, dar să te ţii şi tu de cuvânt. Să-l dai, 

cum bine zici, la şcoală, să-l dai şi la liceu, că ăsta e  băiat născut cu minte multă. Mi-a zis și preotul din sat: 

„Gheorghe, fi-tu e deştept foc, să-l faci popă, mă…‖ Cumnate, mai ai o obligaţie de la mine. Să ne trimiţi o 

dată în an bani de tren ca să venim la Constanţa să-l vedem. Te învoieşti? 

Învoiala s-a făcut cu încă o ţuiculiţă, cumnaţii şi-au dat mâna şi peste două zile Constantin s-a urcat în tren 

Ioan BARBU 
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însoţit de Dumitru, numai cu ce avea pe el. 

După ce a terminat primara, băiatul a reuşit cu media cea mai mare la liceul clasic de 8 ani cu profil 

comercial. Constantin i-a trimis lui Gheorghe, cum se învoiseră, bani de drum în fiecare an. I-a trimis şi anul 

acesta, ca să vină la Constanţa împreună cu Anica, să-şi vadă odrasla. 

 – E o meserie bună, cumnate. După ce termină liceul, îl bag în port la contabilitate, or  la vreun 

comerciant grec, să-i ţină evidenţele.  S-au înmulţit ăştia ca potârnichile… 

 

O ploaie cu furtună  mişcată de fulgere înalte  a spălat sticla cerului până la moleculă, purificând 

văzduhul şi făcând loc păsărilor migratoare. Peste mare, luna a pus un covor hoffmannesc. Cârduri de puncte 

albe și negre  și-au început plutirea pe deasupra livezilor. Ca nişte dinţi ai unor fierăstraie de sunete,  încercă 

să taie copacii încărcaţi cu stele şi să-i scuture în mare, cu rod cu tot.  

Dimineaţa următoare debutează cu o explozie de flăcări, incendiind orizontul. În zare se vede o navă 

spintecând valurile negre-albastre, cu vântul proaspăt al dimineţii în pânze. Dumitru e cu ochii pe navă. De 

data asta s-a trezit cu noaptea în cap şi a pornit spre mare. „Până la opt am timp destul…‖, gândi. De vreo 

trei luni lucra la  grecul Nikos Sasu, care îşi deschisese un lanţ de prăvălii chiar pe strada principală a 

Constanţei. Mai deţinea un cargou pentru transport de mărfuri şi o navă cu cinci marinari la bord şi cu nouă 

scafandri.  Dumitru se împrietenise cu comandantul Andreas Kyriakos  de cum s-au cunoscut, la ziua 

onomastică  a fetei grecului. Nava Agia era singura din portul Constanţa care cutreiera apele, vânând epave. 

Cele restaurate primeau un nou paşaport de drum. Cele mai multe erau dezmembrate și alimentau cu fier 

vechi oţelăria de la Reşiţa.  

În dimineaţa asta nava era acostată în dană. Cum l-a zărit pe Dumitru, comandantul Andreas l-a 

strigat să urce la bord. 

 – Dimitrios… έλα!   Bei un ţai cald, cu mine! 

După vreo jumătate de oră erau în larg.  

– Exerciţi, facem exerciţi…, îl lămureşte comandantul. Este la noi duo scafandru tineri. 

 Când au ieşit din cabina unde serviseră ceaiul, pe covertă trei marinari învârteau din răsputeri 

manivela unei flaşnete din fier, iar un scripete scârţâia din toate încheieturile. Feţele celor trei erau 

congestionate de efort, în timp ce călăuza, frânghia de oţel a scripetelui-flaşnetă, se întinsese ca o strună. 

Bule de aer clăbuceau tot mai aproape de navă. Apa plesneşte dintr-o dată sub o lovitură ascunsă. 

Scafandrul! A ieşit la zi o dihanie verde cu capul galben, lucitor şi rotund ca o sferă. Unul dintre cei trei 

marinari de la scripete se grăbeşte să-i deşurubeze de zor scăfârlia de fier, altul să-i scoată mânuşile uriaşe şi 

hainele verzi, ca de broscoi. Iese la iveală un tânăr care râde.  

Vine rândul celuilalt învăţăcel. După ritualul echipării, coboară  câteva trepte  pe o scăriţă de fier, ca apoi să 

se afunde în apa adâncă. Instructorul se apleacă și-i încleștează pe mână capătul călăuzei.  

  – Ai grijă să nu smuceşti călăuza decât în caz de primejdie!  

N-a trecut nici jumătate de minut și o smucitură zdravănă zgâlțâie scripetele. Celor de pe punte li s-a 

tăiat respiraţia. Când l-au văzut ieşind din apă au răsuflat uşuraţi. Sub scăfârlia de fier s-au ivit nişte ochi 

tulburi. Nasul, buzele, urechile celui scos din mare îi erau roşii, ca după o fiertură zdravănă. Trupul i se le-

găna dezarticulat. 

  

Constantin a ajuns acasă la început de noapte. A băut în grabă un ceai cald şi s-a întins pe pat. 

– Femeie, spune-i lui Dumitru să vină până la mine! Mâine trebuie să ajungem neapărat la frate-meu. 

– N-a venit. Pe unde o rătăci băiatul ăsta? Numai fata aia a lui Sasu i-a răsucit minţile. 

– Da, da… Mereu este  cu ochii după  el, iar grecul să n-audă. „Fata mea să se încurce cu un coate 

goale!?... Un venetic de prin Oltenia!…‖  Om ticălos, Tudorițo, grecul ăsta… Băiatul s-a băgat în belea 

mare. 

Noaptea învăluie totul într-o volbură de întuneric. Strada doarme vegheată de un fir de lumină de la o  

lună prea îndepărtată, care stă priponită la marginea unui covor de stele. Foşnet de vânt de noiembrie.      

Bate cineva în poartă.  

Tudorița cu un toiag în mână: 

  – Care ești, mă? 

– Om bun, nu te speria… Poliţistul din port. 

Săgeată otrăvită în inima femeii. „O fi vorba de Dumitru?‖ Corpul i-a devenit greu, picioarele i s-au 

înmuiat. Se sprijină de parul gardului. 

– E groasă... Cheamă-l pe Constantin! 
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Prin dantela neagră a nopţii, un ţipăt răguşit de bufniţă.  

– Constantine, hai cu mine în port. Puteţi veni amândoi… 

Până ce-au ajuns s-a tăcut. Niciunul n-a îndrăznit o vorbă. O tăcere roasă de zeci de întrebări.  

 

Dumitru a coborât de pe nava cu scafandrii pe la şapte și-un sfert.  

– Καλή σας μέρα, Dimitrios!  

– O zi bună și ție, Andreas!   

Dumitru avea destul timp să ajungă la birou. Numai ochii cerului au văzut ce s-a întâmplat mai apoi.    

Spre seară, doi romantici adolescenţi i-au găsit hainele pe malul mării, dichisite ca pentru o călătorie. Nu 

lipsea  ceva. Șosetele, pantofii, cămaşa, pantalonii, batista… toate erau aranjate cu migală. Nici izmenele nu 

lipseau. Dumitru plecase gol. Ceasul rotund de buzunar, cu capac şi lănţișor, era în haină, la locul lui. Actele 

şi ele. Câţiva lei, într-un portmoneu din piele. Erau în acelaşi loc, pe malul mării, păzite de un poliţist. 

Rămăseseră ca la început, cum le lăsase Dumitru. Sau… 

În aer plutea  un mister. Taina mării. 

 

Gheorghe venise singur la Constanţa înainte de Paști.. 

– De ce n-ai luat-o, mă, şi pe soru-mea Anica? 

– Am venit să vă aduc o veste care vă va bucura. Anica a născut o fetiță. Ca o floare e de frumoasă. 

D-aia i-am dat numele Florica.  Am avut noroc de data asta. Două, după  Dumitru,  ne-au murit în mâinile  

moaşelor. Florica noastră are unşpe luni acum. La anu‘ om veni împreună. Cu un copil la niciun an nu te 

încumeți să pleci la drum. 

Gheorghe l-a mințit pe cumnatu-său că nu mai lucrează la petrol, în Prahova.  

– Mi-am găsit un loc mai bun,  cumnate. M-am angajat la CFR, lucrez la Predeal.  Câştig bani buni 

acum. Să nu-mi mai trimiţi pentru tren. Anul ce vine te calc și la Paști și la Crăciun.   

N-a venit. „La anu, cumnate, la anu venim cu siguranță…‖ Patru ani la rând l-a așteptat. „O fi având omul 

treabă multă, are răspundere la căile ferate‖, gândi Constantin. 

 

„Fratele meu drag, de la un timp îmi duc singură amarul. Gheorghe s-a înhăitat pe la Predeal cu nişte 

hoţi de cai. Ăia îi furau noaptea din imașuri, prin munți, iar Gheorghe îi aducea prin târguri şi-i vindea prin 

părţile Craiovei. Se făcuse, omul meu, geambaș, își juca viaţa pe un fir de aţă. Când a simţit că jandarmii 

sunt pe urmele hoţilor, s-a lăsat de samsarlâc şi s-a înhăitat cu diavolul, la spart de biserici. Într-o noapte s-

au pus sătenii de strajă la bisericile pe unde nu umblaseră hoții. Potera i-a luat ca din oală. Gheorghe a stat la 

ocnă şase luni. Ocnă grea. Nu ţi-am scris că n-am vrut să vă mai fac şi vouă zilele amare. Tare mi-e ruşine 

de sat, mi-e ruşine de tine şi  de Tudorița, mi-e tare rușine și de băiat. De ce-i făcu tac-su rușinea asta?!  Vezi 

cum îi spui lui Dumitru… Pe Gheorghe l-am şi îngropat după o lună ce i-au dat drumul de la ocnă. L-au 

ţinut  acolo lunile alea cu butuci la picioare, încercuite cu șine groase şi nituite de fierar. Zi şi noapte a stat în 

adânc, în apă şi în frig, cu butuci la picioare și cu lanțuri la mâini. A răcit, s-a îmbolnăvit de oftică… Am 

rămas văduvă, Constantine, părăsită de Dumnezeu. Mă mai ține în viață fata. Diavolul l-a spurcat pe 

Gheorghe la bani şi la icoane vechi din Casa Domnului şi ne-a făcut neamul de râsul lumii largi. Nu mai scot 

capul în sat de ruşine. Asta am vrut să afli. Ai grijă de Dumitru. Omul meu ne-a lăsat cu mare blestem pe 

cap. Gâga Ioana mi-a zis că blestemul ăsta  se lasă la copii, până la al șaptelea neam. Tare mi-e frică…  Mi-e 

teamă să mă mai și închin. Anica.‖ 

Constantin a citit scrisoarea, a scos un oftat lung și a ieşit pe uşă. S-a oprit la crâşma din colţul 

străzii. Dumitru a luat plicul și s-a închis în camera lui. 

 

De la primirea epistolei, zilele casei au intrat în mormânt. O nenorocire nu vine niciodată singură. La 

vreo lună, Anica a primit o telegramă: „Vino urgent la Constanţa. Stop. Dumitru dispărut. Stop. Mare 

nenorocire. Stop. Constantin‖ 

Pe Florica a dus-o la surată-sa Titina. 

– Surato, eu mă îmbrac în doliu și plec la Constanța. Am visat tare urât. Se făcea că venea peste mine 

o apă mare, în valuri-valuri. Deodată mi-a sărit în faţă un pește uriaș cu cap de şarpe. Să mă înghită, nu 

alta… M-am luptat cum am putut cu dihania și i-am înfipt un cuțit în gât. Mult sânge, năvală! Valurile arun-

cau la mal, dup‘asta, peşti morţi, amestecaţi cu capete de copii. Toţi beleau ochii spre mine. M-am trezit 

fleașcă și cu o sperietură în mine de mi-a fost frică, soro, să mă dau jos din pat. Aud pași pe prispă. Apoi, 

poc-poc, poc-poc, bate cineva în ușă. Era poştaşul. A strigat ce-a strigat la poartă  și a intrat în curte. „Anico, 
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dau turcii năvală peste tine!...‖ Mi-a adus telegrama asta.  De cum am citit-o nu mai am fior de liniște în 

mine… 

Lângă Anica mieună o pisică neagră. Smoală. 

Titina luă o nuielușă și-o alungă  din odaie. 

– Zââât, diavoliţă, pleacă de-aici!  

– Aduce nenorocire, Titino, semn rău…  

Anica se aşeză speriată pe marginea patului. Privea înspre nicăieri. I se păru că-i plutește prin fața 

ochilor peştii ăia morţi pe care îi visase, amestecaţi cu capete de copii. Niște păpuși împărțeau ştergare cu 

bănuţi înnodaţi la colţuri.  Una din ele avea ochii scoși. 

– Surata mea dragă, presimt că s-a întâmplat ceva rău cu Dumitru. Pentru mine viaţa s-a sfârşit! 

 

L-a căutat o săptămână întreagă. Zi şi noapte. Doi scafandri de pe nava căpitanului Andreas Kyriakos 

au cotrobăit prin toate cotloanele mării. A întrebat din vaporean în vaporean, dacă nu l-a văzut careva. Pe 

Sasu l-a descusut o zi, de dimineaţă până-n seară. „Ce-ai avut, domnule, cu Dumitru al meu? L-ai omorât? 

Spune drept! Ziceai că e un venetic. Fi-ta era moartă după el, am aflat eu asta… Te-au pârât chiar ai tăi,  că 

vorbe grele ziceai despre băiatul meu. Venetic, ai? Venetic eşti dumneata, că ţi-ai lăsat ţara, ca să vinzi pe la 

noi uleiuri, măsline, piper și alte mirodenii. Ferească-te păcatul, domnule Sasu! Dacă i-ai făcut ceva rău 

băiatului meu, cu mâinile astea te omor!‖  

A anunţat dispariţia lui Dumitru la Ministerul Lucrărilor Publice. S-a dus la Galaţi, și a vorbit cu  

șeful Inspectoratului General al Navigaţiei şi Porturilor, cum a învăţat-o Constantin. Pe unde n-a umblat… 

Dumitru nicăieri! Numai în Grecia nu l-a căutat.  

– Mă, Constantine, am o presimțire…  De înecat nu s-a înecat, că doar nu făcea Dumitru baie în 

mare, pe frigul ăsta – și  în pielea goală. De  fugit cu vreun vapor în Grecia n-a fugit. M-am interesat, 

niciunul n-a plecat în zilele astea. Mă Constantine, Sasu l-a omorât! Grecul, în ura lui nebună,  a plătit pe 

careva să-l omoare, l-a făcut bucăţele şi l-a aruncat în vreun canal. Găseşte-l, acum! Să ştii că vorba asta 

umblă prin oraş. Iese fum, Constantine, fără foc?! Doamne, de ce nu l-ai îndemnat, cum a citit scrisoarea 

mea, să vină acasă? Nu i se mai întâmpla nenorocirea. Știu, mă Constantine, n-a venit de inimă rea pentru ce 

i-a făcut tac-su. Păi, n-a fost ușor nici pentru el… Dar dacă a fugit fără urmă? Dar de ce, mă, n-a vrut el s-o 

vadă măcar o dată pe Florica?!. Înţeleg, s-a răzbunat pe mine… Dar de ce şi pe surioara lui?... 

 

– Cheamă, fetiţa mea, pe tanti-ta Titina până la mine. Spune-i că mi-e tare greu să mă ridic din pat.  

Şi-a amintit de bocetele care vin din caseta de argint în care Gheorghe îşi ţinea banii. Sub ei a găsit şi-o 

cruciuliţă din aur. „S-o scot, naibii, din casă. E cu blestem caseta asta. Cine ştie din care biserică a furat-

o…‖  

Titina gâfâia, buzele îi tremurau.  

– Anico, nu te simți bine?  

– Surata mea, eu n-o mai duc mult. Mi-au scăzut puterile, nu mai am aer… Dumnezeu mă cheamă la 

el să ispăşesc din păcatele lui Gheorghe. Prea multe strânse pentru el… Să-i mai iau eu din ele. Mântuitorul 

a luat și el asupra sa din păcatele şi fărdelegile noastre. Ai tu grijă de Florica mea, ai mare grijă. Când s-o 

mări şi va înţelege să-i vorbeşti despre nemărginirea iubirii ce i-o port. Şi de pe lumea ailaltă tot cu gândul la 

ea voi fi.  

 – Surată, îți jur... Își făcu semnul crucii. Îţi jur că Florica va fi ca a mea, să fii liniștită, pe unde vei 

umbla!  

Ca sculată din moarte: 

–  Oooh, surata mea dragă, era să uit. Ia tu caseta din odaia de-alături şi du-o la biserică. Dă-i-o popii 

în mână şi spune-i să ne scape de blestem. Cum adorm, mă urmăreşte un plânset zbuciumat de femeie, cu 

frânturi de vorbe. Un bocet sfâşietor mă urmăreşte. Gheorghe a furat-o din vreo biserică. În biserică îi este 

locul! Doamne, cu ce ţi-am greşit de mi-ai adus numai pustiu în suflet? Cu ce-am greşit, Doamne, ca să mi-l 

iei pe Dumitru? Cu ce ţi-am greşit?!  

Cuvintele din urmă abia le-a rostit.  Glasul i se cam topise…  

Pe Titina a podidit-o plânsul. Să-şi ascundă lacrimile, întoarse privirea spre prispă. Fulgi albi, ca de 

făină, curgeau din cer.  

– A început să ningă, surată. 

– Era şi vremea, că mâine este Crăciunul.  

Din curte se aude cântec de copii: „Deschide uşa, creştine/ Deschide uşa, creştine! Că venim şi noi 
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la tine,/ La mulţi ani, mulţi ani cu bine!// Drumu-i greu și-am obosit,/ De departe am venit/ Și la Viflaim am 

fost/ Unde s-a născut Hristos.” Amândouă asculă cu lacrimi în ochii. Florica îi privea din prispă. „…Și-am 

văzut și pe-a Sa Mamă,/ Pe care Maria-o cheamă,/ Cum umbla din casă-n casă/ Ca pe Fiul Sfânt să-L 

nască. (…)/ Deschide uşa, creştine/ Deschide uşa, creştine! Că venim şi noi la tine,/ La mulţi ani, mulţi ani 

cu bine!” 

– Dă-le câte un măr şi câte un covrig. E un coş pe laviţă. Au plecat sărăcuţii pe vremea asta rea… 

Dă-le câte doi covrigi de fiecare. 

…Noaptea, pe la trei, pe Titina a luat-o somnul. Adormi pe un scaun. Când s-a trezit, Anica avea 

ochii mari, deschişi. Mâinile erau cruce pe piept. Sufletul îi plecase în negura veșnică fără lumânare. Titina a 

aprins una și i-a așezat-o între degetele reci. „Nici împărtășită n-a fost, biata de ea.‖ Se auzi ca un pâlpâit de 

aripi. Lumânarea s-a stins. Titina se închină și făcu un pas înapoi. „I-a plecat demonul!‖   

Ninsoarea nu s-a oprit. Din cer cad candele albe. Copleșită de durere, Titina privi lumina de zăpadă 

din ochii moartei. Avu tresărirea că lumina aceea, în câteva clipe, i-a depănat povestea întâlnirii cu Dumitru. 

„L-a găsit… Tatăl Nostru carele ești în ceruri… luminează-le calea!‖ Lumânarea s-a aprins singură.  

  În geam bat zorii de zi. Zorile d-albe…  

 

(Din volumul în pregătire REGIMENTUL ALB – povestiri, care va apărea și în limba spaniolă) 

 

 

 

Elena Sîrbu  
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POEZII 

 

 

 
MINUNI  AMARE 

 

mai largi şi-adânci sunt cerurile toamnei 

abia vâsleşte corbul prin genuni 

intraţi suntem în visurile Doamnei: 

ne-mbie nefiinţa cu minuni 

 

caterisiţi – copaci se unduiesc 

bocind intrarea oarbă în oglindă 

asasinate blânde săvârşesc 

păgânii cavaleri – şi n-au osândă 

 

iubiri târzii se împlinesc pe zare 

bat ceas năuc orlogii dinspre lună 

fac cruce piaza rea cu piaza bună 

 

plata umilă-şi vede fiecare... 

...nimeni pe lume nu-ndrăzneşte stridă 

sus între aştri se-amărăşte-obidă 

*** 

  

AMURG SUSPECT 

 

soarele percheziţionează 

copacii – nasu-i de  

raze se afundă tot mai 

adânc suspicios - în buzunarele lor  

frunzoase 

 

a rămas doar un simplu 

mit – fâlfâit strâmb de 

cocorii târzii – imaculata 

cinste a naturii 

***   

 

 

GLORIE 

 

în faţa porţii te opreşte-o clipă 

şi dă onorul miilor de paşi 

care-au trecut în nemurire duhul 

dispreţuind pe-ai şovăielii laşi 

 

e-un timp al cuvenitei sfinte glorii: 

eroii vieţii pân' la cap trăite! 

 

 

 

totul e faptă – nu betegi memorii 

acum se scriu doar stele răsărite 

 

nu vaiet: clopotele sărbătorii 

ardică florile-n împărăţie 

fiinţă plină-i doar ce va să fie 

 

la fel cu-arhanghelii ce aprind norii 

...Hristoase – binecuvântează harpa 

ce-n stâlp uni din nou văzduh și apa! 

 

 

 

 

 

Adrian BOTEZ 
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SENTIMENTUL LUMINII 

 

 

lumină – sfântă lumină din văzduh 

pogoară-ţi fulgerul de îngeri în cămară 

învaţă-mă iubirea iar şi iară 

mustră-mi sfinţenia-amorţită-adânc în Duh 

 

lumină şi potir – Curatul Graal: 

mi-e frig de raze – sete mi-e de moarte 

dar voi trăi rotind delir de bal 

iar din chilia-mi izgoni-voi noapte 

 

eu smuls voi fi de măcelarii lumii 

din pielea mea zbârcită de mârţoagă - 

dar asta-aşteaptă vinul: spărgând doagă 

 

să se reverse sub lumina lunii 

...ogorul vremii – împlinit arat: 

curând voi sta cu Dumnezeu la sfat! 

 

 

 

VIZIUNE DE CRONICĂ 

 

cusuţi între pèticele de  

sac ale timpului – facem toate-ale 

totului – Roată – parte din 

iad şi parte din 

eternitate – totdeodată 

 

duhnim – uimitor – a 

dreptate 

*** 

 

zilele se trag una din alta – 'ceea 

fiică şi 'ceastălaltă 

nepoată – şi nu-şi pot ieşi 

niciodată la semnal – din 

ADN-ul lor încrâncenat 

primordial  

*** 

 

racii se descarcă  

singuri de cleşti – rămânând 

curaţi – nişte 

peşti 

*** 

 

carenele toate se închină 

către apus: pescarii 

au pescuit tot ce 

aveau de spus 

 

ard nevăzutele 

pânze pictate – de pe  

nevăzute catarge de 

culori: am ajuns ziua când 

lumina se sparge întru îngerii 

ocrotitori – şi când nici  

nu mai este nevoie să mori 

*** 

 

 
Elena Sârbu 
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GUVERNATORI AI LITERATURII ROMÂNE 
 

Adesea auzim spunând: „Se scrie mult, 

prea mult. Au apărut prea mulţi scriitori şi trebuie 

descurajaţi‖. Bate acest vânt mai ales din partea 

unor oameni de cultură şi scriitori consacraţi. 

Exista un grup de scriitori care se cred guvernatori 

ai literaturii române, care au format un tip de 

castă, considerâdu-se privilegiaţii unei literaturi 

dominante. Acestia ţin cu dinţii de celebritatea 

obţinută şi nu de puţine ori sunt stăpâniţi de 

vanitate oarbă. Ei au impus o tablă de valori 

strictă şi admit numai nume sonore. Celor care nu 

se inscriu in canoanele impuse de ei le trântesc în 

faţă munţi de neîncredere, prăpăstii de nepăsare, 

încrâncenată împotrivire, îi consideră nonvaloare, 

impostori, îi privesc cu arogantă, cu rea-voinţă. 

Pleznind de infatuare, ei au uitat ei că aceste 

canoane pe care le impun ca infailibile nu sunt 

acceptate de multi cititori, sau faptul  ca peste un 

timp pot fi complet devalorizate. Acest sentiment 

al dominării, vechi de când pământul, trebuie să 

fie ca o sete oarbă.  

În zilele noastre nu exista un curent literar. 

Se scrie şi de citeşte dupa gustul fiecăruia. Astăzi 

trăim o adevarătă explozie foarte puternica 

ascrisului fără cenzură, pentru toate vârstele şi 

toate gusturile la care ajută mult şi internetul prin 

care poţi accesa bibliotecile lumii. Zilnic se 

publică peste 3000 de cărţi noi. Nici cu titlurile nu 

mai poţi ţine pasul. Şi jurnalistica are acum o 

vastă activitate de neimaginat într-un trecut 

apropiat. Se estimează că un număr din ziarul 

american New York Times conţine informaţii mai 

mult decât primea o persoană în toată viaţa ei în 

secolul al 18-lea. S-au schimbat mijloacele şi 

metodele de contact între autori şi cititori. Scrisul 

nu mai poate fi doar dreptul unor aleşi. Nu trebuie 

descurajat nimeni să scrie. Din mulţimea acestora, 

vor rămâne puţini cei care vor înfrunta timpul, dar 

nu ştii care sunt aceia. Cu cât sunt mai mulţi cei 

care scriu, cu atât este mai favorabilă şansa de 

selectare a valorilor autentice. 

Scrisul oferă un mare beneficiu şi pentru 

cei care nu vor străbate prin timp. El poate  să le 

umple viaţa. Prin scris, pleci într-o călătorie 

revelatoare, gândurile se strecoară într-o altă 

lume, cu oameni de pretutindeni, în vremuri 

diferite, cu retrăiri în spaţiul spiritual de care simţi 

că aparţii, scotoceşti prin diferite paliere ale 

trăirilor de până acum, dialoghezi cu tine într-o 

adevarată dedublare, te descoperi pe tine însuţi, 

afli cu uimire despre tine ceea ce până nu demult 

nu ştiai sau descoperi gânduri puse la păstrare şi 

care acum ţâşnesc pe neaşteptate din străfunduri. 

Efortul de a pătrunde în receptorul senzaţiilor, în 

umbra uitării care acoperă comori de gânduri, 

fapte şi trăiri, nu este uşor, dar e o încercare cu 

tine de a te autodepăşi, este împărtăşania 

sufletului şi a minţii care îţi aduce reîmprospătarea 

vieţii, dar şi o disciplină a gândului şi a eforturilor. 

Şi când se naşte în tine o dorinţă, se naşte odata cu 

ea şi puterea de a o realiza. N-ai reuşit de la 

început? Nu e nimic, o iei de la capăt, semn că ai 

încredere în tine şi lupţi să despici lumina de 

întuneric. Nu de puţine ori reuşita aparţine celui 

care crede în visele lui până la capăt. Efortul 

constant este cel care înlătură toate obstacolele, 

care elimină rezistenţa. Scrisul nu este numai un 

har primit de la Cel de Sus, este un  efort, fără de 

care nu are avea întruchipare. Când scrii, ai nevoie 

de un univers interior potrivit şi aici cred că este 

mâna Creatorului. 

Ştiu că prin scrierile mele nu voi atinge 

culmile cele mai inalte, dar şi numai un dâmb de-

ar fi, tot amin faţă o perspectivă mai largă. Şi mai 

Elena BUICĂ 
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ştiu că scrierile mele mi-au dat mai multă bucurie 

de a trăi, o savoare şi o anume voluptate 

nemaiîntâlnită până atunci, mi-au dat mai multă 

încredere în mine, mai mult respect de sine. Prin 

scrieri am retrăit viaţa de la început, ca şi când m-

aş fi născut iarăşi şi asta este ceva extraordinar. 

Scrierile mele sunt un fel de transfer de suflet 

către cei cărora mă adresez şi nu-mi doresc mai 

mult decât împlinirea ca cititorii mei să-şi 

găsească propria lor undă de suflet, de emoţie şi 

de frumos în ceea ce scriu. Oricât de puţin 

înseamnă o scriere, tot e mai mult decât tăcerea 

vâscoasă care lasă beznele să acopere ceea ce 

odată a însemnat viaţă.  Măcar câteva raze tot 

rămân din cele care au surprins crâmpeie de viaţă 

unică şi nerepetabila. Timpul poate să şteargă 

acele raze, dar cărţile le păstrează, fie chiar numai 

în picuri de lumină. Cât de durabile vor fi scrierile 

mele, rămâne timpul să-şi spună cuvântul. 

„Timpul este singurul critic fără ambiţii” cum 

spunea John Steinbeck. Şi chiar de ar rămâne prea 

puţin, numai beneficiul ce mi-l dă aplecarea 

asupra scrierilor şi tot merită efortul pe care-l fac 

pentru a le aduce la lumină, dar şi cutezanţa de a 

înfrunta pe acei ―guvernatori‖ ai literaturii 

române, ori alţi potrivnici de altă natură, 

persistând să scriu după puterile mele. 

 

Toronto, Canada 

10 mai 2014  

 

 
Carmen Doreal 
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Târguri și târgoveți 

Cândva, toate orașele au fost niște târguri. Copil fiind mergem ‖la târg‖ la iarmaroc. Mergeam și să 

târguim. Azi mergem la oraș, dar nu să ne orășenim. Păstrăm cuvântul în numele unor orașe: Târgul Jiu, 

Mureș, Ocna, Lăpuș, dar e folosit în sintagme diverse. 

 Așa se face că avem Târgul de FETE, care nu are nici o legătură cu Târgul de NUNȚI. (Unde sunt 

expuse produse textile, mobile și alte accesorii legate de respectivul eveniment).  

Trei Feți-Logofeți și poeți isteți care, dorind să se distreze, m-au solicitat să-i ‖stărostesc‖, deoarece 

ei au de gând să se strângă de pe drumurile celibatului. Prietenele lor  au acceptat să meargă și ele pe Găina, 

la Târgul de FETE, unde să concretizeze  acest fericit eveniment. 

- Poate cineva să dea o explicație de ce s-a ales  pentru acest ciudățel târg muntele zis Găina? 

- Hai să enumerăm celelalte orătănii de pe lângă casa omului:  Muntele Rață? Gâscă? Curcă? 

Bibilică? Păun,   Muntele Hulub,  Porumbelul ? 

Piciorul de plai de la poalele Găinii era plin de lume, de mașini, atelaje, tarabe, oameni. Drumul spre 

tăpșanul era marcat de indicatoare și coloana de oameni, mulți în costume populare, dar și mai mulți, în 

blugi, tricouri și sandale. Vreme superbă, oameni veseli, în grupuri sau perechi. Locul târgului era marcat de 

o scenă joasă,  pustie, deși un crainic aproape răgușise poftind sus pe cei care au venit cu fetele în sac. 

Lângă scenă erau două tarabe cu saci expuși pentru  vânzare. Confecţionaţi din pânză de cânepă, pe 

care erau țesute inimi cu săgeți, trandafiri, garoafe, sintagme:‖Sac pentru fată mare! Sunt frumoasă și 

harnică! Sunt miloasă și negeboasă! 

În spatele scenei era o Cabină de probă. Pentru un euro tineretul putea vedea concurentele. Doi euro 

ca să vorbească cu aleasa. Să primească o informație despre sacul unde era logodnica. 

Ce-i drept, într-o cabină specială erau și văduve și fete mari, la propriu, la fizic,  trecute deja în 

categoria de Fete bătrâne. Ca să se distreze fetele schimbau sacii. Am cerut să inaugurăm târgul, am urcat pe 

scenă două fete și trei văduve.Cumpărători, numai doi de-ai noștri. Ne ‖tocmeam‖,eu cu caietul de ‖sarcini 

unde era scrisă dota celor care își doreau bărbați. Unele aveau case, oi, cai, măgari, vite, orătănii. țoale. 

Fetele noastre doar ‖echipamentul din dotarea maternă, trei perechi de bikini și tot atâția budigăi.Plus 

carduri cu sume de euro cu patru zerouri în coadă. 

Auzind de atâta bănet doi flăcăi cu capsa pusă, nu că și ei vor să participe la tocmeală. Le -am 

întrebat, în limba engleză, pe fetele noastre dacă mergem mai departe sau se retrag. 

- Ok!! 

A urmat  ‖dialogul pe scenă‖ între cumpărător și saci, spre distracția celor de față. Am revenit cu 

rugămintea să mai vină un client, ca să nu rămână o fată fără norocul ei. N-a venit . Am decis că o voi lua eu 

acasă. Toate au acceptat. Băieții și-au sunat partenerele la telefon și așa le-au ales, două văduvioare, reale 

sau închipuite au plecat cu flăcăii, în aplauzele, fluierăturile și hohotele de râs ale celor de față. Am culcat pe 

o masă sacul rămas și am început să scot afară conținutul. Au ieșit la iveală o pereche de opinci, ciorapi de 

lână. Le-am spus celor de față că duc în spate trei sferturi de secol, că baba nu mă mai încălzește, că sper să 

am noroc... A urmat fustă de lână cu motive din Bihor, un cojocel și, smuncind, am trântit jos două cosițe 

Constantin T. CIUBOTARU 
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blondee de Ileana Cosânzeana. 

- Fără ispite, Doamne, strig îngenunchind.  

- Mă recomand. Sunt Doinița. Hai acasă iubițelule! 

- Cum o să? Ce-or zice ai tăi? 

- Nu, dragoste. Acasă la tine! Și-ți promit că te încălzesc. 

* 

 Nu glumesc. Am stabilit un schimb de experiență ‖artistică‖ cu niște amici din Ialomița. Ne-au 

anunțat că primul popas îl vom face la Târgul de FLOCI. Suntem invitați la o Expoziție ... Tranc, s-a 

întrerupt telefonul. Cinstit vorbind am avut senzația că amicii noștri își bat joc de noi. Problema era dacă le 

onorăm invitația, și mai ales ce au ei de expus. Am apela la imaginația fiecăruia. Unii s-au întrebat dacă vor 

fi ‖produse naturale‖, pe vârste, pe naționalități? Alții au opinat pentru produse de imitație, sintetice. Și alta? 

Oare vor să ne flocăiască? 

- Stop, ne-a oprit profesorul de istorie. Nu-i vorba de prostiile care vă trec prin mintea voastră 

bolnavă. De fapt, istoricește nici n-a  fost vorba de floci, cuvântul este o etimologie populară de la împăratul 

Flacus, asociat  la noi cu ‖fleac‖, devenit adjectivul flecar, sau substantivul flec de pantofi! 

Am reveni cu rugămintea unor lămuriri. Acolo se va organiza o expoziție de produse culinare. 

Fleoșc, ne-a reaprins inspirația, ucisă de următoarea completare: Cu produse specifice zonei. Sa descoperit 

niște vestigii din vechiul Târg de Floci,  s-a reconstruit Casa Tudorii, mama lui Mihai, cel mai viteaz dintre 

români. 

* 

Târgul de carte, Gaudeamus, Brumar, 2014,  

Este al treilea alt fel de târg la care am ajuns mai zilele trecute.  

Imensa Cupolă a sălii de Expoziție a adunat la toate cele trei nivele (Cu excepția celor 33 de metri  la 

nivelul trei)  rămași despuiaţi de tarabe, cărți, bufete, dischete, și fete care să zâmbească la vizitatori 

Careva observa că și de data aceasta toată ‖floarea cea vestită‖ a editurilor noastre, preponderent din 

capitală, dar cu vizibile prezențe din marile Centre universitare, de la Iași la Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov, 

Craiova, Pitești, Târgoviște, Constanța și alte orașe au fost anul acesta la București. Cu prezența unora dintre 

cele mai vestite nume de  exegeți, cu personalități cunoscute, dar necunoscuți în postura de autori, de la noul 

ales Președinte citire au dat autografe. 

Lumea de pe lume. Muzică și vorbe amestecate, transmise de organizatori sau de invitații fiecărui 

stand. 

Ca de obicei îngrămădeală jos, la zisele editurii cu ștaif, unde sute de vizitatori se opreau pentru că o 

făcuseră alții înaintea lor. Dar și zeci sau unități de curioși care au primit invitații și căutau editurile unde au 

fost convocați. Plus alte mii de curioși care poposeau pentru puțin timp derutați de mulțimea titlurilor și 

diversitatea conținutului, de îndemnul prezentatorilor sau chiar al autorilor care hiperbolizau talentul, geniul, 

originalitatea, specificul cărților sau autorilor. 

 - Cum să-i numim pe toți acești flămânzi de cultură, care au umplut Cupola Expoziției aproape o 

săptămână?  

Sper să nu se supere, eu i-am văzut ca pe niște TÂRGOVEŢI. 

Și culmea, printre aceștia, invitat de Editura SINGUR din TÂRGOVIȘTE am fost și eu.   

Am văzut un film: Dulce și amar. Cam aceste senzații gustative mi-a lăsat calitatea de neo târgoveţ. 

Dulce că ‖Zarva‖ mea cea și ‖Larva. Fuduliile mele mentale‖care  a fost pe un stand. A fost prezentată, am 

avut și invitați care mai mult n-au răspuns la chemare și, culmea, amici care s-au deplasat ‖pe banii lor‖, 

care au vorbit despre eu, omul și scriitorul. (Vasile Corneliu, C. Arcu, Lucian Gruia, Mircea Coloșenco,  

Cristian Gabriel Moraru, Iulian Bitolean, Grig Gociu, Dan Șalapa, plus grupul celor care au tipărit cărți a 

această editură. 

* 

Nu știu ce   fel de târgoveţ este Domnul Mircea A.Diaconu, unul  dintre exegeții de marcă din Critica 

literară actuală, care a venit din Suceava să prezinte romanul ‖Măștile exilului‖, (Ed. Cartea Românească) de 

Constantin Arcu, dar pe mine această dovadă de prietenie sau poate de apreciere pentru un scriitor m-a 

impresionat. Alți exegeți au venit de la Bacău, Iași, Turnul Severin, Satul Mare, Timișoara și  mă tem să le 

scriu numele, fiindcă  nu vreau să se creadă altceva. Pur și simplu am constatat că încă mai avem iubitori de 

cuvânt scris frumos și de cei care o fac. 

* 
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Nu știu cine ar putea să adune  într-o carte  prezentările făcută autorilor  selectați pentru acest târg. 

Cred că cineva ar trebui să se ofere pentru a da adevărata dovadă a momentului în care se află cartea 

românească, care este situația culturii noastre în acest moment. O să fac doar o precizare: De la ‖Drumul 

cărții‖ inițiat de Dan Șalapa şi Șt. Dragon, din Drobeta, în vară, cărțile de la Singur. Prin recunoscuta 

strădanie a mentorului Ștefan Doru Dăncuș, au ajuns în multe orașe: Sibiu, Satul Mare, Râmnicul Vâlcea, 

Ploiești, Roșiorii de Vede și acum au poposit pe una din mesele de la Gaudeamus. (Cu un mic ocol prin 

Spania, apoi Canada). Printre autori am bucuria să-i amintesc pe Domnița Neaga, Ion Drăghici, Nicolae 

Dina, (Alexandria) Sorin Turturică, (La alt stand prezentând o carte despre Istoria Aviației), toți membri ai 

ASOCIAȚIEI Culturale ‖Mileniul 3‖,  Roșiorii de Vede, după cum se vede, unul din târgurile unde 

literatura, cultura, încă nu moare. 

 
 

 

 

 
Victoria Duțu – Peisaje (http://victoritadutupicturidevanzare.wordpress.com/3-peisaje/) 
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Vintilă Mihăilescu despre uitare, fasole, cârnați, speranță și sentimentul national 
 

 

Cel mai cunoscut antropolog din România 

explică în exclusivitate pentru Jurnalistan de 

ce națiunea română s-a întemeiat, ca și altele, pe un 

mit, cum au ratat tracomanii înglobarea în în acest 

mit, ce lucru bun a făcut ―Mândri că suntem români‖ 

și mai ales de ce nu a funcționat pentru Victor Ponta. 

Klaus Iohannis este numele de cod al speranței, dar 

după fasole și cârnați speranța va suferi. 

Iulian Comanescu: Ultima dată când am vorbit 

eu eram puțin agasat de faptul că România s-a 

fondat pe un soi de mit sau de ficțiune, cea cu “de 

la Râm”, care nu e chiar atât de adevărată 

istoric. De re-latinizarea limbii, dată de Școala 

Ardeleană, alfabetul latin și de mișcarea 

națională din secolul al XIX-lea. M-ați consolat 

atunci, fiindcă mi-ați spus că orice națiune se 

întemeiază pe un mit, pe o ficțiune istorică. Puteți 

dezvolta? 

 

Vintilă Mihăilescu: Hai să ne aducem aminte de 

unde am pornit. Și aici, eu folosesc de foarte multe 
ori o expresie foarte scurtă, a lui Ion Conea, 

antropogeograf interbelic, care spunea: ―E țara plină 

de țări.‖ Or nu poți să faci o țară, când ai multe țări 

și atât: vrânceni, maramureșeni și-așa mai departe. 

De la asta am pornit, istoric. Cu diferențe mult mai 

mari decât ne imaginăm acum. Cu diferențe inclusiv 

lingvistice, chiar dacă asta nu înseamnă că nu avem 

un fond de limbă comun – care face parte din acel 

―miracol al limbii române‖. Dar, de pildă, după ‘90, 

prin ‘97-‘98, dacă nu mă-nșel, a apărut un Dicționar 

româno-oltenesc. Să mă bată Dumnezeu dacă știam 

mai mult de șapte cuvinte din acel dicționar. Sigur, 

nu înseamnă că nu le puteam, cât de cât, înțelege. 

Dar diferențele zonale erau mult mai mari. Ca să nu 

mai vorbim de faptul că în perioada formării ca 

națiune, eram o societate țărănească, masiv, imens 

țărănească, iar burghezia era, practic, copleșitor, 

alogenă. Așa că eram în situația: Avem o populație, 

cum o facem națiune? Dacă nu ar fi fost acel gen de 

propagandă națională – nu naționalistă – nu am fi 

avut națiune. Nu am fi existat. 

IC: Care e diferența dintre națională și 

naționalistă aici? 
VM: Să nu confundăm construcția națională cu 

naționalismul ulterior. Mulți analiști spun că nu 

națiunea produce naționalismul, ci invers, 

naționalismul generează națiunea. Dar problema e 

când, după ce ai o națiune de 200, 300 de ani, te 

trezești iarăși cu Burebista. Dar să continuăm cu 

ceea ce spuneam. Trebuie să construiești o minimă 

percepție de omogenitate, de unitate, și aici a 

intervenit școala. Școala este principalul instrument 

al construcției naționale oriunde, fiindcă 

uniformizează limba și omogenizează, pe cât posibil, 

cultura. Deci avem o cultură comună. Și aici, la noi, 

s-a lucrat foarte, foarte bine în secolul al XIX-lea. S-

a lucrat greu după Marea Unire, e drept: noi avem în 
continuare imaginea că atunci a existat o dorință de 

suflet globală, un soi de unanimitate. Nu, 

rezistențele au fost foarte mari la unirea 

Transilvaniei cu Regatul, din partea ardelenilor. Și 

munca – de propagandă în ultimă instanță, în sensul 

bun al cuvântului – de a asimila această diversitate 

pe care o prezintă Transilvania a fost uriașă. 

Orice națiune se întemeiază pe un mit 

IC: În orice caz, adevărul istoric nu contează atât 

cât pare, în formarea unei națiuni. 
VM: O să merg la Ernest Renan, care e autorul 

paradigmatic al modelului de națiune francez, 

națiunea civică. Naționalitatea e un plebiscit de 

fiecare zi, orice individ poate să-și aleagă națiunea, 

apartenența – mai civic de-atât nu se poate. În partea 

a doua din lucrarea lui Ce e o națiune? - care e 

 

Iulian COMĂNESCU 
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adesea pusă deoparte, considerându-se că domnul 

respectiv a făcut și niște greșeli – spunea foarte 

clar: important e nu numai ce ținem cu toții să 

memorăm, ci, mai ales, ceea ce acceptăm cu toții să 

uităm. Fără o parte de amnezie istorică și fără o 

parte de mitologie, o națiune nu poate exista. Și asta 

este un lucru absolut general. Sigur că toate acestea 

constituie, pe de altă parte, și o strategie. O strategie 

de opțiuni de construcție națională. Pentru noi, a fost 

Cu toții de la Râm ne tragem. Aveam și o variantă 

alternativă, autohtonistă, care a pierdut: dați, geți, 

traci și așa mai departe. Cu Ceaușescu, la un 

moment dat, s-a revenit la acest mit fondator, dar 

prin exces s-a creat respingere, la modul: ―Mai 

lăsați-ne cu tracomania!‖ Dar toate sunt la fel de 

false și de adevărate, în același timp. Oricând, 

oricum e nevoie de un astfel de mit fondator. 

Abordarea deconstructivistă, demitizatoare, care 

remarcă inexactitatea istorică, este o chestiune de 

igienă și a fost absolut obligatorie, după 1990, cu 

condiția să nu arunci copilul cu tot cu apa din 

copaie, să spui că orice astfel de mit este o 

escrocherie, un fals intelectual, o manipulare 

ordinară. La urma urmei, a fost un vis, iar dacă te 

gândești că viața e făcută din vise, fără vise viața ar 

fi un fals. 

IC: Până la urmă, mitul câștigător trebuie să 

aibă o anumită inserție în populația care devine 

națiune. El se justifică tocmai fiindcă a câștigat, 

la modul “Ceva este, dacă a prins”. 
VM: Evident. 

IC: Ați menționat tracomania, protocronismul 

care a creat un soi de scepticism sau de anti-

patriotism pe vremea lui Ceaușescu. Am ajuns să 

ne detestăm simbolurile naționale și apartenența 

noastră, inclusiv din motive de propagandă. 

Totuși, am senzația că lucrurile încep să se 

schimbe. La ultimele parade de 1 Decembrie, e 

plin de lume, tricolorul devine un steguleț 

popular, ținut de multe mâini, copiii se urcă în 

TAB-uri și alte mașinării militare, iar Armata 

Română, atâta câtă e, se dovedește un babysitter 

foarte bun. Am prieteni care scot tricolorul în 

balcon de Ziua Națională și așa mai departe. Am 

început să uităm de excesul național-comunist, 

mai avem de așteptat?… 
VM: Categoric, suntem într-o perioadă de 

reviriment care, probabil, va continua. Respingerea 

masivă a existat, evident, din cauza excesului 

comunist. Genul de discurs despre care vorbim a 

fost preluat și de neo-comuniști – sau cum vrem să-i 

numim pe Iliescu și toți ceilalți – și apoi 

monopolizat de o extremă dreaptă sau stângă, e greu 

de spus, dar în orice caz o extremă naționalistă gen 

Funar-Vadim Tudor. Această extremă era la rândul 

ei și mai excesivă, dacă se poate spune așa, decât cea 

neo-comunistă. Azi, revirimentul începe pe mai 

multe fronturi. Celelalte partide au înțeles că 

naționalismul – sau, mă rog, ideea națională – este 

un capital politic, a se vedea ce s-a întâmplat acum, 

deși nu l-a ajutat foarte mult pe Victor Ponta, 

―Mândri că suntem români‖. Drept care Vadim a 

dispărut, fiindcă i s-a luat jucărica, după ce dispăruse 

și Funar, care era cel mai excesiv. Culmea, asta ne-a 

făcut să stăm mult mai bine decât alte țări din 

Europa, la capitolul naționalism extrem. Ceea ce e 

un mare avantaj. Sigur, e o escrocherie – sau nu 

chiar o escrocherie, dar în orice caz un anume tip de 

oportunism politic. Dar, neducând la limită acest 

discurs, păstrându-l într-o zonă, mă rog, acceptabilă, 

ai dezamorsat extrema naționalistă. 

Un alt front pe care începe revirimentul se leagă de 

faptul că după 2007, tot entuziasmul pro-Europa a 

început să se modereze. A nu se uita că am fost țara 

cea mai euroentuziastă de pe continent și chiar și 

acum rămânem pe locul întâi sau doi. Însă cu un 

scor cu vreo 30 și ceva de procente mai mic. Deci 

depinde dincotro privești. Dacă privești dinspre anii 

‘90, poți zice că încrederea în Europa s-a prăbușit. 

Dacă te compari cu alte țări, vezi că este încă foarte 

mare. Dar, oricum, s-a ponderat. Europa nu mai este 

percepută ca Europa visului, în care totul e perfect, 

chiar dacă mai folosim curent expresii gen: ―În țările 

civilizate, asta nu s-ar putea întâmpla‖ sau: ―Când o 

să facem și noi ca în țările civilizate?‖ S-a mai pus 

puțin surdina pe asta, a început să apară și o 

reflexivitate, o gândire critică de genul: ―Sigur, e 

foarte bine în Europa, dar…‖ 

Al treilea front mă face să cobor puțin discuția în 

trivial. Am avut o sursă de derută atunci când nu s-a 

mai știut: 23 August a dispărut, a apărut 1 

Decembrie, care-i Imnul? Încă, la nivel de societate, 

nu ne era foarte clar, de fapt, care-i ziua care ne 

reprezintă. Or, în alte părți, această zi națională, 

odată înființată, nu se mai schimbă. Franțujii – zic 

unii că ar trebui să-și schimbe Marseilleza fiindcă e 

prea sângeroasă, dar n-o schimbă. Ca să crească 

rădăcinile, trebuie să le uzi sistematic și să le lași 

unde sunt, dacă le vânturi în fiecare an nu mai prind. 

Pentru ca o zi națională să fie percepută și trăită ca 

zi națională, trebuie să fie ritualizată. Trebuie să aibă 

ritualuri domestice, ritualuri individuale, ritualuri 

private. Adică: eu, ca francez, știu că de Quatorze 

Juillet merg la paradă și stau lângă copacul ăla, după 

care mă duc cu nevasta la barul ăla, după care chem 

prietenii la mâncarea aia… Trebuie să existe un 

ritual cotidian, pentru că altfel totul este scenă, iar 

publicul se plictisește. Or dacă e zi națională, sigur, 



Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
38 

trebuie să ai și partea de spectacol, dar trebuie să ai 

și o participare. Și trebuie să ai acel gen detabiet, de 

ritualizare, care să-ți facă plăcere că se repetă. Aici, 

statistica mea, una total trivială, este că anul trecut a 

fost pentru prima dată când, cu două zile înainte de 1 

decembrie, în tot Cotroceniul, nu se mai găsea 

fasole. Tot omul, pornind de la povestea cu fasole cu 

cârnați, cu pomana electorală, spune-i cum vrei, a 

început să-și ritualizeze ziua de 1 decembrie, să o 

aducă în casă. Sigur, nu știm în momentul de față 

cum, ce spun e, încă, o speculație. Dar 1 Decembrie 

a fost, până de curând, doar în piața publică. Acum, 

începe să fie adus în casă, unde mai apare un drapel, 

mai apare o fasole cu cârnați, mai apare întâlnirea cu 

prietenii, mai apar astfel de forme de domesticire și 

privatizare a unei zile, a unui eveniment care era 

strict public. 

De ce n-a funcționat “mândri că suntem români” 

IC: Ați pomenit de “Mândri că suntem români”, 

sloganul lui Victor Ponta la prezidențiale. Ca să 

rezum, a avut un rol în mod curios pozitiv fiindcă 

a privat naționalismul caricatural de obiectul 

muncii. Dar de ce nu a funcționat electoral? Sau 

nu a funcționat suficient, pentru că într-o 

oarecare măsură a funcționat, dacă ne gândim la 

faptul că Victor Ponta a avut, totuși, 5,3 milioane 

de voturi? 
VM: Acest gen de discurs a fost preluat în diverse 

moduri de toate partidele. Dar PSD a ales să joace 

această carte acum dintr-o necunoaștere acută nu 

numai a societății, ci și a propriului electorat. Ideea e 

că PSD este un partid mai de sat, mai de bătrâni, 

care au această mândrie dintotdeauna, iar acesta e un 

limbaj pe care îl înțeleg cu toții. Or, aici, a intervenit 

o contradicție puternică în discurs. Pe de o parte, îți 

apare un dispreț față de propriul popor, care a existat 

la Băsescu, dar l-a preluat Ponta, care se visa un 

Băsescu secund, doar că a fost un Băsescu mic și 

ratat. Asta e ce a visat, să fie un mare Băsescu și a 

devenit un Băsescu mai mic și mai prost. Or acest de 

discurs, de dispreț, această fudulie – ―Noi suntem 

oricum câștigători‖, amicul nostru Palada, cu ―Hai 

să vă văd, băi, pufoșilor‖… nu mai e clar: suntem 

mândri că suntem români sau facem ceva în capul 

românilor? 

Credibilitatea acestui discurs a fost nulă. Pe de o 

parte, nici n-au știut să inflameze o parte a 

electoratului, ca Vadim, care, pe vremuri, când era 

încă puternic, era eficient. Știa cum să vorbească cu 

acel electorat. Nici acest gen de carismă pentru un 

anumit gen de public nu l-au avut. Iar discursul 

curent a fost de ―oricum nu ne pasă‖. Ce-a dedus de-

aici alegătorul? ―Voi sunteți mândri, dar fiindcă 

sunteți împotriva românilor. De ce-aș fi eu mândru 

să fiu ca voi, care vă uitați de sus și nu mai dați doi 

bani pe noi?‖ Iar pomenile electorale au început și 

ele să ducă la un anumit gen de saturație. Sigur că n-

am niciun fel de statistici pe tema asta, totul e simplă 

speculație, dar era chiar înainte de campanie când 

am trecut prin niște sate cu niște treburi și 

bineînțeles că venea vorba de una și de alta, iar eu 

chiar am întrebat de povestea asta cu ―suntem 

mândri că suntem români‖. Nimeni nu o observase. 

Era atât de lipită de imaginea partidului și de 

neconvingătoare, încât de multe ori trecea pur și 

simplu neobservată. Iar când era observată, 

răspunsul era: ―E!…‖ 

IC: Discuția despre sloganul PSD ne duce 

bineînțeles la neamț, la Klaus Iohannis. Avem un 

etnic german care devine expresia unui soi de 

treziri naționale. Dacă nu greșesc, au apărut de 

niciunde 1,6 milioane de români, care l-au votat. 

De ce se leagă toate acestea de un neamț? 
VM: Nu cred că s-a legat în primul rând de un 

neamț. Entuziasmul de ultimă oră pentru Iohannis – 

pentru că a fost de ultimă oră și aici e marea 

întrebare – ține de o defecțiune a PSD-ului. Care, 

prin natura lui, ar fi trebuit să păstreze legătura cu 

masele. Or Ponta n-a avut contacte cu organizațiile 

locale, cu nimic. Chiar propriul aparat a fost părăsit 

și s-a simțit ofensat. Rezultatul a fost spectaculos 

invers. Interesul cancelariilor occidentale pentru 

alegeri, în contextul cu Ucrania, a fost de altă natură. 

Am avut un sprijin pe care doar trei-patru persoane, 

din Europa, probabil că îl știu. Un sprijin puternic, 

fără niciun fel de teorie a conspirației. În ce a constat 

și cum s-a realizat acel sprijin e greu de spus, e clar 

doar că a existat. Important în toată povestea este 

însă ceea ce mie îmi place să numesc revoltă morală. 

Care e o revoltă de mase, și nu de clase. Și care, de 

fapt, are un trecut deja. Deși nu se vede 

continuitatea, această continuitate există. Genul de 

entuziasm, de mobilizare, pe scurt, din aceste două 

săptămâni este foarte similar cu mobilizarea din 

2012, când cu Arafat și cu Băsescu, cu gogomănia 

lui Băsescu, care a făcut ca în câteva ore să iasă 

lumea în stradă. Cine? Au ieșit hipsteri? Nu, au ieșit 

toți care s-au simțit ofensați, direct ofensați, și care, 

a nu se uita, oricât n-aveau niciun fel de platformă 

politică și nici nu-și doreau să aibă, au fost foarte 

eficienți: au dat jos un guvern. Cum? În câteva 

săptămâni. 

Casa de fală, Gusturile românești și Salamul 

săsesc 

IC: Vreau să ne întoarcem la 1 Decembrie și la 

lucrurile mici care ne caracterizează, eu m-am 

uitat puțin la mâncărurile românești, care de fapt 

nu sunt românești, dar ni le asumăm cu bucurie: 
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mici, sarmale și altele. Bogdan Iancu vorbea 

despre termopane, care sunt și ele globale, dar și 

un soi de mit sau aspirație locală. Am mai văzut, 

la Târgu Neamț de pildă, balcoane închise cu 

geamuri de autobuz. Și așa mai departe. 
VM: Aș începe cu casele pe care și le fac românii 

care au fost la muncă în străinătate. Din momentul în 

care s-a putut ieși, imensa majoritate a celor care 

migrau își cheltuiau cam 80-90% din banii din 

remitențe pe amenajarea și dezvoltarea casei. În 

2007, într-un an, au intrat oficial peste 6 miliarde de 

euro. Odată cu criza, sumele au început să scadă, 

acum au reînceput să crească ușor, în orice caz acum 

vorbim de peste 3 miliarde pe an. Casele erau inițial 

case făloase, case de fală, cum avem camera bună 

sau camera de fală în Maramureș. Construcții care 

nu erau făcute pentru a fi funcționale, ci pentru a 

propune sau impune un anumit gen de statut, lucru 

pe care îl recunoșteau chiar posesorii lor uneori. 

Vorba lui Noica, ―Nu mai vrem să fim veșnicii 

țărani ai istoriei‖, dar țăranul o spune pe limba lui: 

―Nu mai vreau să fiu țăranul prost, așa cum credeți 

voi. Acuma, am posibilități să fiu ca voi.‖ Ca voi, 

cum? Modern, occidentalizat. Acest fenomen, care 

era unul de ruptură totală și cu timpul, și cu locul, a 

început să se potolească, și în locul lui a început alt 

fenomen, casa rustică. Din punct de vedere elitist, 

poți spune că e la fel de kitsch ca și cealaltă, dar e 

mai mică și devine mai funcțională. Dar important e 

ce înseamnă acest gen de casă pentru cel care o vrea: 

un fel de reancorare în local și în tradiție, chiar dacă 

nu este așa. Chiar dacă este un fake, un simulacru. 

Fiindcă simulacrul este trăit de oameni care spun că 

s-au întors la vechile tradiții. Rusticul este modern și 

tradițional în același timp. Este, de fapt, o căutare a 

unor rădăcini, o revenire acasă simbolică. La fel cum 

ruptura prin casa făloasă era simbolică. În orice caz, 

ruralul, după ce și-a făcut deschiderea spre lume, 

începe să re-simtă nevoia de niște rădăcini. Altfel 

spus, începe să valorizeze localul, tradițiile și așa 

mai departe? 

Ce legătură are asta cu mâncarea? E exact același 

lucru. În ultima vreme, a apărut toată această piață a 

produselor tradiționale, sau locale – fiindcă la noi nu 

se face diferența, deși ea există clar la modul 

normativ. E vorba de modalități de revalorizare a 

localului, după o ultravalorizare a tot ce e Occident, 

în cazul nostru supermarket. Ne întoarcem iarăși la 

―țara e plină de țări‖ și asta e un lucru bun, de-acum. 

Este trăit ca bogăție, ca diversitate, ca specific. Mi-

aduc aminte că am făcut primul Târg al Țăranului pe 

vremea când eram la Muzeu (Muzeul Național al 

Țăranului Român, unde Vintilă Mihăilescu a fost 

director – n.r.), pe vremea când așa ceva nu exista. 

Acum avem Festivalul Cepei de Nu Știu Unde, sau 

al Clătitei de Nu Știu Unde, cu efuziuni de 

Guiness: ―Trebuie să avem cea mai mare clătită din 

lume.‖ Asta renaște un sentiment de patriotism local, 

ceea ce e foarte important în sine. 

IC: Dragobetele se bate cu Sfântul Valentin. 
VM: Exact, iar asta atestă o supradoză de Occident. 

Dar și o redescoperire a localului, a regionalului. 

Atunci când toate aceste lucruri au devenit o piață, 

business-ul și-a spus: ―Hopa, iată o resursă!‖ Și a 

preluat-o – vezi produsele locale. Brandul ―Gusturi 

românești‖, care e foarte bine construit, și m-am 

surprins, când voiam să-mi iau pur și simplu un 

salam, să-l pun pe pâine, cum m-am dus reflex spre 

―Gusturi românești‖, pe ideea că e mai bun, că e mai 

de-al nostru, că o să mă simt eu mai bine. Toate 

chestiile astea minore, dar care sunt cele cotidiene, 

sunt încorporate, sunt dincolo de ideologie, 

ilustrează și în același timp produc această 

reorientare a valorilor, a aspirațiilor și în ultimă 

instanță, renasc ideea de român, de românitate, de 

particularitate și de local. Fiindcă localul nu este 

străin, este o chestie de mândrie locală de a fi român 

de-acolo. Adică: Eu sunt mai român decât 

tine!  Avem deci o reapropriere a ideii de român, de 

specific, de particularitate, care începe să capete 

valoare, după ce, multă vreme, din n motive, a fost 

devalorizată. Or astea-s pârghii mult mai importante 

decât alea ideologice. Dacă venea Mama Românului 

la conducere și spunea: ―Frați români, haideți să fim 

români!‖, i se dădea cu tifla. Acum am pornit de jos 

în sus, de la burtă spre spirit ca să zic așa, adică de la 

încorporare, de la chestia aia fundamentală care se 

cheamă bucuriile primare. 

IC: Dacă nu v-am deturnat eu cu întrebările, asta 

înseamnă că sentimentul național e în momentul 

de față pe nivelul de bază al piramidei lui 

Maslow? 
VM: Exact. Dar asta e fundamental, pentru că 

nivelele următoare le poți pune doar pe o bază. Și 

baza este asta, a nevoilor fundamentale, pe care le 

re-valorifici și le re-asumi. 

IC: Interesant e faptul că avem și un salam săsesc 

pe acest nivel, în persoana lui Iohannis. Ultima 

întrebare: ce faceți de 1 Decembrie? 
VM: Exact lucrurile despre care am vorbit. Nevastă-

mea a luat cu o săptămână înainte fasole și ciolan și 

îmi chem niște studenți și sărbătorim 1 Decembrie 

cu fasole și cârnați. 
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EUGEN CARAGHIAUR LA  91 DE ANI 

 

Eugen Caraghiaur a împlinit 90 de ani. 

Ca oricare fiu provenind dintr-o famiie de 

intelectuali are sădită în suflet dragostea de neam, cu 

atât mai vie din momentul în care își limpezește 

conștiința originii cumane pe care o așează 

istoricește între semințiile care au sădit virtuțile 

românești. 

De altfel, toată această implicare în trecutul 

României de astăzi formează cea de-a doua direcție 

de acțiune a sa, creată atât ca poet și romancier cât și 

în aceea de sociolog, economist, istoric, așa cum 

rezultă din cele 63 de titluri de cărți, o bibliotecă 

spirituală cu care a îmbogățit scrisul românesc din 

tumultuosul secol XX pe care , iată, că l-a depășit, 

având șansa de a se impune și în mileniul trei. 

Mărturia acestui timp este cuprinsă în întreaga sa 
creație, dar îndeosebi în ciclul său de romane, UNIC 

ÎN LITRATURĂ, preambul al celui de al Doilea 

Război Mondial și lucrare a parcurgerii unei 

întortochiate căi așa cum relatează în cele șapte 

tomuri masive ale ciclului și cum se dezvăluie chiar 

de la titlurile lor: VISURI și TENTAȚII(1997), 

CALEIDOSCOPUL AMARULUI (1998), LA 

RĂSCRUCEA DESTINULUI (1999), SUB TEASC 

(2000), PĂIENJENIȘ (2001), GUERRE ET VIE 

(2005- în franceză) și ultimul roman SPĂRGĂTORI 

DE FRONTIERE (2012). 

Ansamblul scriiturilor este unic în literatura 

română, prin surprinderea uriașului dezastru la care 

era supusă omenirea încleștată în încrengătura de 

interese economico-politice, în ură până la demență 

și autodistrugere. LUMINI și UMBRE , titlul 

generic al ciclului de romane, încearcă să 

evidențieze rolul scriitorului în reținerea faptelor 

clădite pe un optimism lucid și constant, care i-a dat 

forța să reziste, să ajungă în Occident și să 

reconstituie un nou spațiu românesc în Canada, 

acolo unde trăiește de câteva decenii. 

Scriitorul este martor la alte evenimente decât 

înaintașul său, Constantin Stere, din ÎN PREAJMA 

REVOLUȚIEI, basarabeanul preocupat de 

transformările produse la încrucișarea secolelor 

XIX-XX și Primul Mare Război Mondial, având ca 

pretext tot pământul românesc dintre Prut și Nistru, 

care va reveni cel dintâi la trupul Țării, la 27 martie 

1918, fiind astfel prima treaptă către Marea Unire de 

la 1 Decembrie 1918. 

Îndelungatele convorbiri cu această 

complexă personalitate, avute vreme de două 

decenii, atât în România cât și acasă la el, la 

Montréal, pot completa parcursul acțiunii sale în 

calitate de luptător permanent și înfocat pentru cauza 

noastră națională, cât și aceea de creator. 
Eugen Caraghiaur devine voluntar la Cotul 

Donului, în vara lui 1942 motiv printre altel pentru 

care  la 17 august 1948 a fost condamnat la moarte 

de N.K.V.D. și de Tribunalul Militar din Timișoara. 

După incredibie peripeții, trece ilegal Dunărea și, 

prin Serbia, ajunge în Occident. Aici continuă 

acțiunile întreprinse anterior de Uniunea 

Moldovenească din Exil, organizație fondată de 

Ștefan și Ana Holban, Pantelimon Halippa, Nichita 

Smochină, Ștefan și Eugen Caraghiaur și alții. Mai 

târziu, președintele organizației, Ștefan Holban, avea 

să fie arestat în urma evenientelor din Ungaria în 

1956, dus în detenție la Botoșani, unde a și murit. 

Conducătorul organzației avea să devină 

Eugen Caraghiaur, care a întreținut activitatea ei în 

străinătate sub președinția lui Anton Crihan, până în 

1990, când, în timpul vizitei sale la CHIȘINĂU, A 

COMUNICAT FRONTULUI POPULAR DIN 

MOLDOVA (FRAȚILOR GHIMPU) că o consideră 

dizolvată, iar atribuțiile avute cerând să fie asumate, 

evident, de această uniune de luptă pentru interesele 

Victor CRĂCIUN   
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Basarabiei. 

În timpul activităților desfășurate mai ales în 

Canada, Eugen Caraghiaur a propagat cultura și 

interesul pentru România, a călătorit în țară în 1968 

tocmai în zilele evenimentelor din Cehoslovacia, a 

avut legături strânse cu exilul românesc, cu Ion 

Rațiu și Corneliu Coposu, a susținut ideile P.N.Ț., 

activând din Canada. A transmis conducătorului 

României să se alăture conceptului gorbaciovist și 

să-l aplice în societatea românească. Eugen 

Caraghiaur devine Președintele fondator al 

Congresului Canadian Român. A creat Televiziunea 

românească din MTL. și ora de radio românesc și a 

fost sufetul inițiativei și mai cu seamă al înfăptuirii 

Bisericii Ortodoxe Sfântul Ioan Botezătorul, vizitată 

și de P.F. Patriarh Teoctist Arăpaș cu care  s-a aflat 

în aleasă prietenie. 

Toate aceste fapte rămân înscrise ca dovezi 

privind ansamblul desfășurării vieții sociale 

românești din Canada, unde Eugen Caraghiaur a 

avut un rol esențial în menținerea trează a conștiinței 

naționale a comunutății noastre vreme de peste o 

jumătate de secol. 

Postamentul cel mai înalt îl formează 

numărul impresionant de cărți, care acoperă un secol 

de viață spirituală românească. Am prefațat  și am 

scris despre opera lirică și narativă a lui Eugen 

Caraghiaur, în câteva rânduri și nu doresc să 

repet  la acest ceas aniversar, opiniile formulate 

anterior. Sunt dator, însă, să conchid că, dacă, 

dincolo de hotarele țării noastre de azi se afă încă 

peste 13 milioane de români, pe lângă toate muncile 

pe care le desfășoară, un număr impresionant se 

dedică scrisului românesc.     

Eugen Caraghiaur este una dintre aceste personalități 

cu totul distincte între scriitorii români din lume care 

prin meritele sale se înscrie între creatorii noștri 

reprezentativi din spațiul canadian. Valoarea 

scrisului său este recunoscută și prin calitatea de 

membru, deopotrivă, al Uniunii Scriitorilor din 

România cât și din R.Moldova. 

La această splendidă aniversare, constatăm 

că se cuvine a face mai mult, în general, pentru 

creatorii noștri din alte țări și, în mod special, pentru 

Eugen Caraghiaur, care se înscrie cu contribuțiile 

cuprinse în atâtea cărți, în cunoașterea și răspândirea 

culturii noastre și mai ales în calitatea sa de scriitor 

și susținător al imaginii României. 

Eugen Caraghiaur este recunoscut în acelaș 

timp și drept cel de-al 51-lea Mare Han-Principe al 

Casei Cumane de România, Moldova și Gagauz 

Yeri, contribuind  și la cunoașterea istoriei dârzului 

neam legat cu fibre adânci de trecutul României. 

Toate acestea SUNT calitățile și meritele 

incontestabile ale unuia dintre românii din lume și 

urmaș al Hanatului Cuman, care își merită cu atât 

mai mult aleasa noastră recunoștință la ceas 

aniversar. 

Prof. Dr. Victor CRĂCIUN 

Președintele Congresului Spiritualității Românești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Black Eyes – Carmen Doreal 
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MONADE (1) – POEME BILINGVE 
 

Filmul meu mut 

 

Silaba asta tot intră şi iese 

Din  ceaşca mea cu ceai englezesc. 

Mi s-au umezit buzele 

Şi păru-mi miroase 

A mentă sălbatică. 

Mă mint că-i firesc, 

Şi-mi planific să lipesc pe mai departe 

Mărci poştale scoase din uz 

Pe spătarul băncilor din parcul copiilor. 

Mâine dis de dimineaţă 

Cu alte femei voi face figuraţie. 

În filmul meu mut 

Vom umbla despuiate printre cai şi soldaţi.  

Apa de colonie s-a scumpit între timp  

Iar palmele-mi miros a pământ. 

Un scurtmetraj cu ziua ce abia 

De-mi ajunge la umărul pe care  

Berzele tot  fac  reverenţe  

Înainte de zbor.  

 

Il mio film muto 

 

Questa sillaba entra ed esce sempre 

Dalla mia tazza di tè inglese. 

Le labbra mi si sono inumidite 

Ed i capelli miei sanno 

Di menta selvatica. 

Mento a me che è normale, 

E mi preparo oltre ad appiccicare   

Francobolli scaduti 

Sullo schienale di panchine nel parco dei bimbi. 

Domani di buon'ora 

Con altre donne farò da comparsa, 

Nel mio film muto 

Cammineremo nude tra cavalli e soldati. 

L'acqua di colonia frattanto è rincarata 

E le mie mani san di terra. 

Un cortometraggio col giorno che appena 

Mi arriva alla spalla su cui 

Le cicogne ancora fanno l'inchino 

Prima di volare. 

 

 

Libertatea mea personală 

 

Din fereastra casei mele 

Văd urma de iepure de la care începe câmpia.  

Doar o linie violet de zăpadă 

Ce mă poartă direct 

La locul unde 

Şi-au dat întâlnire Iuda cu Mesia. 

De jur împrejur, 

Cerc în cerc, 

Spaţiul e mai anevoios 

Decât mlaştina Iordanului. 

Lumina becului electric traversează pe brânci 

Bulevardul cu  motociclete şi sticle golite de bere. 

Saltimbacii merg în mâini pe acoperişul tramvaiului. 

Alaiul revoluţiei a părăsit adăpostul... 

-Scapă cine poate! Îmi spun  

Şi nu-mi mai pasă de biata mea libertate, 

Nici de picioarele în papuci chinezeşti, 

Nici de jenşii tăiaţi cu briciu-n genunchi. 

Stau pe coji de nuncă din obşnuinţă 

Şi singura mea pereche de ochelari 

Scrâjneşte sub omoplaţii oraşului supraponderal. 

Mai departe a fost casa şcolii 

Şi gradina cu plantele presate în pildele 

Pe care un scrib le scrie în biblii.  

 

Melania CUC 

 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
43 

 

La mia libertà personale 

 

Dalla finestra di casa mia 

Scorgo l'impronta della lepre da cui s'apre la campagna. 

Appena una linea viola di neve 

Che mi porta dritta 

Al luogo ove 

Si son dati appuntamento Giuda e il Messia. 

Tutt'intorno, 

Cerchio nel cerchio, 

Lo spazio è un cerchio più impegnativo 

Della palude del Giordano. 

La luce della lampadina elettrica traversa a bocconi 

Il viale di motociclette e bottiglie vuote di birra. 

I saltimbanchi si muovon con le mani sul tettuccio del tram. 

Il corteo della rivoluzione ha abbandonato il rifugio... 

-Scappi chi può! Mi dico 

Pure che non m'importa più della misera libertà, 

Né dei piedi in pantofole cinesi, 

Né dei jeans tagliati col rasoio sulle ginocchia. 

Cammino sulle uova per abitudine 

E l'unico mio paio di occhiali 

Scricchiola sotto le scapole d'una città sovrappeso. 

Più avanti c'era la casa della scuola 

Ed il giardino con piante pigiate in modelli 

Che uno scriba ha annotato sulle scritture. 

 

 

Jumătate din sângele mielului 

 

Pleznesc aerul din mănuşile fără degete. 

Între timp, 

Albinele şi-au procurat mierea de subzistenţă 

Direct de la raft. 

Pe înserat 

Voi apaludăa nebuneşte campionul la box 

În ringul cu colţul împroşcat cu dureri personale. 

Acolo se rescrie istoria naşterii  

Cu jumătate din  sângele Mielului  

Lichefiat în cubul de gheaţă albastră. 

-Cocktailul pentru petrecere-i gata! 

Scriu de o sută de ori în caietul dictando. 

Între timp 

Pe plita de fontă 

Porumbul  explodează gălăgios şi obez. 

Străzi fără sens pornesc spre rigolă 

Şi vin gunoierii cu instalaţii  hiteck, 

Mătură, adună la groapa comună 

Petale de piersic conservate-n oţet.  

 

Metà del sangue dell’agnello 

 

Fendo l'aria con guanti senza dita. 

Intanto, 

Le api si son procurate il miele del sostentamento 

Direttamente dalla mensola. 

In serata applaudirò all'impazzata il campione di 

box 

Sul ring dall'angolo imbrattato di dolori privati. 

Lì si riscrive la storia della nascita 

Con metà del sangue dell'Agnello 

Sciolto nel cubo di ghiaccio azzurro. 

- Il cocktail per la festa è pronto! 

Scrivo cento volte nel quaderno a righe. 

Intanto  

Sul piano in ghisa 

Il mais scoppietta chiassoso e pìngue. 

Strade senza senso muovono al fosso 

E vengon spazzini con impianti hi-tech, 

Scopano, ammassano nella fossa comune 

Petali di pesco conservati in aceto. 
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Caielele ruginind monezi 

 

Din herghelia fără calul-troian  iese fum alb. 

 Casa poştei e plină ochi 

Cu iasomie şi  scrisori de front nesemnate. 

In planul secund 

Invalidul de pace îşi cântă disperarea 

Peste rondourile de miozotis brumat. 

Nimeni nu aude galopul  

Care s-a născut mort şi cu stea de aur în frunte. 

Caielele ruginind monezi 

Cresc prin umerii vagabondului dormind la metrou. 

Şi doar eu  mai aştept poştalion de Bizanţ  

Cu un geamantan din  ziare de ieri. 

Nu am învăţat mai nimic din vechea durere 

Când vântu-mi sfâşie săptămâna  

În bucăţile pe  care le cos în poala rochiei albe. 

A cui poate fi silueta  ce s-a proţăpit între noi 

Ca o folie strălucitoare de staniol ? 

Un mormanul de stele şi sticle scoase din uz 

Zornăie în buzunarul pardesiului meu. 

-Le auzi? Întreb urechea în care 

Cercelul cu număr matricol clincăne fără mişcare. 

 

 

I chiodi che arrugginiscono monete 

 

Dalla mandria di cavalli troiani esce fumo bianco. 

La cassetta della posta è strapiena  

Di gelsomino e lettere dal fronte non firmate. 

In secondo piano 

L'invalido della pace canta la sua disperazione 

Sopra i rondò di myosotis brinata. 

Nessuno ode il galoppo 

Che è nato morto e con la stella d'oro in fronte. 

I chiodi che arrugginiscono monete 

Crescon dalle spalle del vagabondo che dorme nella 

metro. 

E solo io aspetto ancora la diligenza da Bisanzio 

Con una valigia di giornali di ieri. 

Non ho ancora imparato niente dal vecchio dolore 

Quando il vento mi riduce la settimana 

In pezzetti che cucio su un lembo di veste bianca. 

Di chi può esser la sagoma che si profila tra noi 

Come foglio lucido di carta stagnola ? 

Un cumulo di stelle e vecchie bottiglie 

Strepita nella tasca del mio soprabito. 

-Le odi? Interrogo l'orecchio ove 

L'orecchino con numero di matricola tintinna senza 

muoversi. 

 

 

 

Ferestrele mele 

 

Cu coţka de zahăr ascunsă în pumn 

Şi furioasă ca  maşinăria perfectă de luptă 

Merg cu mâini tremurânde, 

Cu ochii arzând  

Peste aşchii de sticlă înfipte-n  plămân. 

Diseară e bal la palatul de iarnă 

Se va bate stepp în scândura cariată, 

Aproape şi mai aproape voi fi 

De bocancii fără  talpă şi fără stăpân. 

În atelierul de marochinărie din Est 

Uncenicii în serie  răzuie sozii 

 De pe pielea şarpelui ucis  

În Eden. 

Ei da, doar un cerc mă mai desparte  

De  clopotul ce bate a restrişte în cer. 

Ferestrele mele au degete în gratii 

De trec gunoierii prin ele 

Cu  tomberonul în care 

Doarme iepureşte 

Noaptea dinspre miercuri spre joi. 

 

Le mie finestre 

 

Col cubetto di zucchero in pugno 

E furente come perfetto macchinario di lotta 

Vado con mani tremule, 

Con occhi ardenti 

Sopra schegge di bottiglia confitte nei polmoni. 

Stasera c'è il ballo al palazzo d'inverno 

Si batterà lo step sull'asse corrosa, 

Vicino e più vicino sarò 

Agli scarponi senza suola e senza padrone. 

Nella bottega della pelletteria dell'Est 

Gli apprendisti in serie raschiano curiosi 

La pelle della serpe uccisa  

nell'Eden. 

Eh sì, solo un cerchio mi divide ancora 

Dalla campana che suona in cielo per necessità. 

Le mie finestre han dita tra le sbarre 

Da passarci gli spazzini   

Con il carro dove 

Dorme fugace 

La notte tra il mercoledì ed il giovedì. 
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Galeria  spurcaţilor: 

Florin Cârlan –securistul lui Ceauşescu 

 

 
 

1. „Lichele din toate ţările, uniţi-vă!” 

 

De multe ori am impresia că Basarabia e ţara 

cu cele mai multe lichele pe m
2
 de pe glob. Şi parcă 

tot nu le-ar avea destule: mai împrumută şi de pe 

aiurea. Victor Eftimiu zicea: „M-am săturat de 

lichele. Daţi-mi o canalie.” Iată că pe lângă lichelele 

noastre naţionale, în peisajul basarabean vine, în 

sfârşit, şi o canalie. Numele ei este Florin Cârlan. 

Aceasta apare, de regulă, de nicăieri, ca 

Michiduţă cel din basme dintr-un pârţ, de câţiva ani 

aterizează la Chişinău, de preferinţă în luna august, 

ca să semene zâzanie între basarabenii şi aşa destul 

de dispersaţi. Într-o vreme venea la redacţia 

săptămânalului „Literatura şi Arta‖, unde stătea zile 

întregi, apoi, într-un alt an, împreună cu Grigore 

Vieru, i-am botezat fata la Biserica Sf. Teodora de la 

Sihla… Se prefăcea că-l interesează „unirea‖ 

Basarabiei cu România. Dar pe parcurs m-am 

convins că acest lucru este ultimul ce-l preocupa. 

Pentru prima dată m-am speriat de el când 

am văzut, acum doi ani, cu câtă patimă poate urî 

acest „cârlănaş‖: pe marele patriot basarabean Tudor 

Spătaru, născut la Cubolta, raionul Sângerei, 

profesor la universitatea din Columbia, unul dintre 

cei mai mari chimişti ai lumii, căruia-i zicea mereu 

„frate‖, l-a ameninţat ţigăneşte cu moartea: „Am să-

ţi tai gâtul”, iar pe mine m-a avertizat: „Dacă voi, 

basarabenii, veţi mai ţine legătura cu Spătaru, am 

să vă distrug”. „Pe toţi?” „Pe toţi.” 

Se vede cât acolo că acest nene nu e sănătos 

mintal. Pentru că un om care poate urî astfel este 

capabil de crimă. Timp de un an şi jumătate mă 

atacă fără să obosească, avându-i ca aliaţi pe amicii 

Ilie Bratu şi Mihai Conţiu. N-am reacţionat până 

acum la bădărăniile lui, sperând că, de!, poate-i vine 

mintea la cap. Dar zadarnic! 

 

2. Florin Cârlan – securistul lui Ceauşescu 

 

L-am văzut pe acest Cârlan pentru prima dată 

acum 24 de ani. Scriam în articolul „Oglinzi 

bolnave‖ (LA din 29 octombrie 2009): „În iunie 

1989 ne aflam în România la manifestările dedicate 

centenarului de la moartea lui M. Eminescu, când 

poetul Ion Mureşan a venit la hotelul „Arcaşul‖ din 

Suceava, ca să ne atenţioneze, pe mine şi pe Grigore 

Vieru, cu câteva şoapte strecurate la ureche, să fim 

atenţi ce spunem, ce toasturi rostim, ce comentăm 

etc., pentru că l-a rugat un prieten de-al său, care era 

şef al securităţii judeţene, să ne preîntâmpine că are 

ordin să urmărească fiecare pas al nostru, să 

imprime, să noteze fiece cuvânt pe care-l vom rosti, 

tot ce vom face, ca să trimită acest raport sus de 

tot… 

Erau prezenţi la manifestare delegaţi din 56 

de ţări, dar numai noi (care în Basarabia ne 

„sacrificam‖ parcă pentru „ideal şi Ţară‖) eram cei 

monitorizaţi. Abia mai târziu, când i-am povestit 

întâmplarea lui Ion Borşevici, a cărui soţie era 

funcţionară sus-pusă a KGB-ului, acesta mi-a zis: 

„Nu ştiaţi că până la 1989 existau contracte de 

colaborare între securităţile României şi URSS: cu 

obligativitatea ca securitatea românească să 

 

Nicolae DABIJA 
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raporteze despre tot ce afirmau subversiv despre 

URSS cetăţenii sovietici (în general, basarabeni) 

ajunşi în România (aşa se explică scrisoarea şefului 

securităţii româneşti, I. Stănescu, către I. Andropov, 

şef al KGB-ului sovietic, de la începutul anilor ’70, 

o pâră criminală care a făcut ca A. Usatiuc, Gh. 

Ghimpu, A. Şoltoianu, V. Graur să fie condamnaţi la 

ani grei de Siberie), iar securitatea sovietică – să-i 

monitorizeze pe românii care călătoreau în 

URSS?!” 

Ne aflam la „Lacul ascuns în codru‖, la vreo 

5 km de Ipoteşti, cu mai mulţi scriitori străini, când 

de noi s-a apropiat Florin Cârlan, deghizat în ţăran 

român. El venise tocmai din Caracal, de unde era, ca 

să se intereseze „ce mai face Basarabia?!‖. Dar mă 

întreb: de unde ştiuse locul unde ne aflam, cine 

anume va fi prezent acolo, că va fi şi cineva din 

Basarabia, ora când vom fi în pădure, cum a ajuns 

acolo, de ce securitatea ceauşistă i-a permis să se 

strecoare fără probleme în delegaţia de cetăţeni 

străini? 

Când am ajuns la Chişinău, frazele ce ni s-au 

imputat („Unirea trebuie să pornească din 

Basarabia…‖) au fost tocmai acelea pe care i le 

rostisem la ureche acestui „ţăran‖ din Caracal. 

Ulterior, în 1989, a fugit în SUA. Dacă a făcut-o 

înainte de căderea lui Ceauşescu, n-a putut-o face 

decât cu asentimentul lui Ceauşescu. Am putea 

admite că acest individ, care nu cunoaşte pe de rost 

nicio poezie din Eminescu (m-am convins de aceasta 

ulterior), tocmai atunci rătăcea prin codrii seculari 

de la Ipoteşti, dând întâmplător peste noi, dar, pentru 

ca să-l credem cât de cât, ar fi de dorit să facă rost şi 

de un certificat de la Consiliul Naţional pentru 

Studierea Arhivelor Securităţii că n-a colaborat cu 

securitatea. 

 

3. Contra tuturor românilor 

 

În luna iulie 2011 am fost invitat la Câmpul 

Românesc, localitate din Canada, unde a avut loc şi 

un Congres de constituire a Forului Românilor de 

Pretutindeni, în cadrul căruia am fost votat ca 

preşedinte. L-am propus preşedinte executiv pe 

Florin Cârlan. Dar el s-a vrut preşedinte. Un român 

american care-l cunoaşte bine mi-a spus: „El ar fi 

bun şi de preşedinte al SUA, dacă ar avea mai mult 

de câteva clase absolvite în ţigănie la Caracal”. Şi a 

pornit un război contra Forului abia constituit. 

Pentru acţiunile sale distructive, biroul FRP, la 23 

noiembrie 2012, l-a exclus din FRP. Toate atacurile 

le face în numele „Fundaţiei Grigore Vieru‖, care 

are un singur membru. 

La 12 februarie 2013 am primit o scrisoare 

din partea conducerii FRP, adresată doamnei Raisa 

Vieru şi Centrului Cultural-Ştiinţific „Grigore 

Vieru‖ al cărui preşedinte sunt, (nu i-am dat curs, 

sperând că paranoia lui Cârlan e în valuri şi se va 

mai diminua), prin care suntem rugaţi să retragem 

numele lui Vieru din denumirea fundaţiei, or, acest 

individ fără scrupule compromite lamentabil numele 

marelui poet. 

 

„ Mult stimată Doamnă Raisa Vieru! 

 

Va aducem la cunoştinţă că fostul membru al 

Consiliului de Administraţie şi fost Preşedinte 

executiv al Worldwide Romanian Forum (FRP), 

Cârlan Florin, domiciliat în New York, SUA, prin 

acţiunile sale bazate pe minciuni şi cu denigrări la 

adresa oamenilor cu merite deosebite în Mişcarea 

de Eliberare Naţională discreditează numele 

marelui nostru patriot şi poet Grigore Vieru. Noi 

cunoaştem că Grigore Vieru şi Nicolae Dabija au 

fost prieteni foarte apropiaţi şi fraţi în lupta pentru 

Renaşterea Naţională. Fiind oameni buni la inimă şi 

la suflet, atât Grigore Vieru, cât şi Nicolae Dabija l-

au primit la pieptul lor pe acest Florin Cârlan, care 

este un mare bârfitor şi un făţarnic, «artist» care 

poate trezi atâta milă şi umilinţă… (iar pe altă parte 

atâta ură şi răutate?!...). Bunul suflet al lui Grigore 

Vieru n-a putut depista faţa adevărată a lui 

Cârlan… Odată Grigore Vieru s-a exprimat, între 

prieteni, că dacă se trece dânsul, rămâne Nicolae 

Dabija… Şi, într-adevăr, astăzi numele lui Dabija se 

asociază cu numele lui Vieru. 

 

Ne întrebăm cum de se întâmplă că Florin Cârlan, o 

persoană fără studii, dar cu ambiţii mari, egoiste, 

seamănă ură între liderii Mişcării de Renaştere 

Naţională şi Unioniste? Şi-a găsit şi adepţi de teapa 

sa, care continuă să calomnieze, să discrediteze, să 

înjure Forul Democrat al Românilor din Republica 

Moldova şi pe liderii ei, care este cea mai 

importantă Mişcare românească. Numără peste 150 

de organizaţii nonguvernamentale, uniuni de 

creaţie, asociaţii culturale cu aproape 250 000 de 

membri. Iar FDRM este membru al Worldwide 

Romanian Forum (FRP), al cărui membru a fost şi 

el, chiar deţinând un timp scurt funcţia de 

preşedinte executiv. Pentru că a fost demascat drept 

un demagog făţarnic şi care continuă să promoveze 

o politică distructivă, de dezbinare între membrii 

Consiliului de Administraţie al WRF (FRP), bazată 

pe egoism şi minciună, la şedinţa CA din 14 iulie 

2012 a fost eliberat din funcţia de vicepreşedinte al 

WRF (FRP), iar la şedinţa din 23 noiembrie 2012 i 

s-a retras şi numele de membru de rând al WRF 
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(FRP). 

Noi, membrii Consiliului de Administraţie al 

WRF (FRP), vă rugăm din suflet să retrageţi din 

utilizare numele distinsului, marelui Om al Culturii 

române Grigore Vieru, al cărui nume îl poartă 

Fundaţia culturală din New York pe care o conduce 

Florin Cârlan, ca fiind în contradicţie cu activitatea 

şi acţiunile desfăşurate de preşedintele acestei 

Fundaţii. 

 

Preşedinte executiv al WRF (FRP) Alexandru Mursa 

Vicepreşedinte al WFR (FRP) Cristian Medelean  

Vicepreşedinte, secretar al WFR (FRP) Iacob 

Cazacu-Istrati 

Membrii CA: Dumitru Răchitan, Alexandru 

Revencu, Dumitru Ichim, Leonid Varlanovici” 

 

*** 

Ambasadorului SUA în Republica Moldova, 

Excelenţei Sale William Henry Moser 

 

„Excelenţă, 

Vă rugăm să interveniţi pe lângă organele abilitate 

din ţara Dumneavoastră, pentru a i se interzice 

cetăţeanului Florin Cârlan, locuitor al or. New 

York, folosirea numelui poetului Grigore Vieru în 

denumirea unei fundaţii pe care a înregistrat-o în 

SUA, din considerentul că respectivul nu a solicitat 

acordul familiei în acest sens şi din  motiv că 

foloseşte numele fundaţiei doar pentru a lovi în 

camarazii de luptă basarabeni şi în cauza pentru 

care a luptat Grigore Vieru.  

Cu respect,  

 

Raisa Vieru,  

văduva poetului Grigore Vieru 

1 septembrie 2013,  

Chişinău” 

 

4. Draci în rol de daci 

 

Napoleon Săvescu, genial generator de idei, 

prieten al regretatului Andrei Vartic, care locuieşte 

la New York, pe 20 august curent, a organizat la 

Chişinău Congresul Dacologilor. Acesta a venit cu 

50 de persoane din SUA, cu 50 de persoane din 

România, iar din Republica Moldova n-a participat 

nimeni, decât nişte trecători, care un intrat în sală 

mai mult din curiozitate. De ce? Pentru că ilustrul 

savant s-a lăsat pe mâna unor impostori, care urmau 

să-i facă Congresul la Chişinău. Unul dintre ei e 

Florin Cârlan, care i-a contactat pe Ilie Bratu (trecut 

în lista securiştilor lui Roşca cu numele falnic de 

„Decebal‖) şi pe ţaţa Valentina Găluşcă. Niciun om 

de treabă n-a răspuns la invitaţia lor. Niciun rând în 

presă nu s-a scris despre acest eveniment de 

excepţie. Din cauza unor farsori, care şi-au îmbrăcat 

peste noapte nădragi de „daci‖. 

Am aflat despre eveniment atunci când 

Virgil Ciuca din SUA mi-a telefonat că vrea să ne 

întâlnim. De cum am intrat în sala Bibliotecii 

Naţionale, mi s-a dat cuvântul, fără să-l cer. Imediat 

Florin Cârlan şi Ilie Bratu au început să vocifereze 

din sala goală: „Ce caută acesta la congresul 

nostru?!‖. Deci era congresul „lor‖, şi nu al lui 

Napoleon Săvescu sau al oaspeţilor. (Apropo, 

ospeţii, de la dl Liviu Sofonea din România la 

Viorel Roman din Germania, au participat şi la 

Simpozionul Internaţional „Cucuteni-5000. 

Redivivus‖, cu peste 300 de participanţi, care s-a 

desfăşurat la Suceava în perioada 12-15 septembrie 

2013, simpozion ajuns la a opta ediţie, unul dintre 

organizatori fiind Forul Democrat al Românilor din 

Republica Moldova, al cărui vicepreşedinte a fost 

regretatul Andrei Vartic, cel pe care Ilie Bratu l-a 

înjurat ţigăneşte cât a fost viu.) 

Ca să se răzbune pentru că am păşit pragul 

„congresului său‖ (deşi unul dintre cei prezenţi mi-a 

spus că discursul meu a fost cel mai interesant), 

Florin Cârlan a recurs – cum îi stă bine unei canalii 

– la o mârşăvie demnă de un securist din cei care au 

jurat că-şi vor da viaţa pentru Ceauşescu. S-a 

deplasat la Cepeleuţi, satul lui Nicolae Lupan, ca să 

reconstituie o emisiune televizată de acum aproape 

trei decenii. Minciunile acestui individ sunt atât de 

evidente, încât mă gândisem că nu merită să-i 

răspund, aşa cum nu am răspuns nici  la celelalte 

invenţii debitate anterior. Abia dacă am timp pentru 

editorialele mele, pentru cărţile mele, pentru 

activităţile Forului Democrat al Românilor din 

Republica Moldova, pentru întâlnirile din şcoli, iar 

de acestea am câte două-trei în fiecare săptămână… 

dacă nu mi-ar fi sugerat un cititor de bloguri că 

tăcerea mea le dă curaj denigratorilor, care compun, 

alcătuiesc, „scriu‖, de, sunt şi ei „scriitori‖, au 

bloguri, pagină pe facebook, site-uri, unde-şi pot 

vărsa toate dejecţiile în voie. 

Precizez pentru acest iresponsabil: am lucrat 

după absolvirea facultăţii, în 1972, trei ani de zile la 

televiziunea moldovenească, dar n-am făcut 

emisiuni contra lui Nicolae Lupan, cum afirmă, n-

am scris niciun scenariu despre acesta, n-am regizat 

nicio emisiune, nici contra lui, nici contra „Europei 

Libere‖: am fost angajat în Redacţia pentru copii, şi 

ea avea alte preocupări. 

Cârlan umblă prin Cepeleuţi cu o cameră de 

filmat şi o „tânără jurnalistă‖, Maricica Ciubară, 

folosită ca traducătoare din „limba moldovenească‖ 
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în limba română, să afle ce a fost cu acea emisiune. 

E vorba de emisiunea „Dialog cu satul‖, în cadrul 

căreia oamenii de cultură, scriitorii, artiştii se 

întâlneau cu oamenii din sate. Într-o zi din 1987 am 

ajuns la Cepeleuţi, raionul Ocniţa. Abia sosiţi acolo, 

am aflat că e satul lui Nicolae Lupan. S-a vorbit 

despre succesele kolhozului din localitate, chipurile, 

ignorate de Nicolae Lupan. Desigur, ar fi fost logic 

să părăsesc emisiunea, să nu citesc poezia mea 

despre „Bătălia lui Ştefan cel Mare de la Lipnic‖. A 

fost o greşeală a mea că am participat la acea 

emisiune. Am scris de mai multe ori despre asta. A 

fost o cursă pe care ne-a întins-o, mie şi tuturor celor 

care au participat la emisiune – peste 30 de persoane 

cu tot cu formaţia „Folclor‖ –, redactorul Gheorghe 

Corman. N-am avut curajul să părăsesc emisiunea, 

poate atunci, pe timpul comunismului, ar fi avut-o 

doar Florin Cârlan sau Ilie Bratu. Deşi mă îndoiesc. 

Cârlan dialoghează cu primarul Andrei 

Goraşco („Aveam pe atunci şapte ani. Nu ţin minte, 

zice acesta‖), cu Maria Lupan, ruda lui Nicolae 

Lupan (când Cârlan spune minciuna: „Autorul 

principal e Dabija‖, ea zice: „N-am auzit de asta‖), 

cu o Maria Buruian, directoarea Gimnaziului „V. 

Teleucă‖ (V. Teleucă participase şi el la acea 

emisiune), care fusese preşedinte al sovietului sătesc 

pe atunci. Cârlan întreabă: „Aţi participat?‖ „Da. 

Nicolae Lupan a fost învinuit că a părăsit ţara, dar, 

cu toate acestea, satul a înflorit, s-a dezvoltat.‖ 

„Regizor a fost Dabija?‖ „Îmi pare că da‖, zice ea 

speriată de Cârlan, care-i vâră microfonul în gură, 

concluzia categorică a lui Cârlan fiind: „Directoarea 

ne-a confirmat că Dabija a fost regizor, scenarist‖. 

Minciuni. N-am fost nici regizor, nici scenarist, nici 

autor al emisiunii. Responsabilul de emisiune şi 

redactorul care ne-a invitat, cum ziceam, se numea 

Gheorghe Corman. El făcea scenariile, iar regia era a 

televiziunii. Din păcate, pe atunci aici totul era 

ideologizat până în pânzele albe. Ca şi-n România 

lui Cârlan şi Conţiu. 

 

5. Ani de cotitură 

 

Emisiunea respectivă a avut loc în 1987. Pe 

atunci televiziunea şi presa aparţineau partidului. El 

dicta ce să fie prezentat în emisiuni, ce să apară în 

presă. Cu toate astea, în 1987, săptămânalul 

„Literatura şi arta‖, al cărui redactor-şef fusesem 

ales de scriitori un pic mai devreme, reuşise să 

devină un stindard. A fost primul din URSS care a 

vorbit despre deportări: nuvela «Toiagul păstoriei» 

de Ion Druţă apăruse la 4 septembrie 1986; a vorbit 

despre foametea organizată de sovietici în 1946-‘47 

(poemul „Îngerii roşii‖ de D. Matcovschi), despre 

faptul că moldovenii sunt români, că limba ni-i 

română (poezia „Limba noastră cea română‖ de Gr. 

Vieru) etc. 

La plenara comitetului central al partidului 

comunist al RSSM din 5 august 1987 sunt luat în 

furci de către nomenclatura de partid: A. Jucenko, 

preşedintele Academiei, afirmă că săptămânalul este 

„antisovietic‖, S: Lozan, preşedintele 

Radioteleviziunii, cere ca redactorul-şef să fie dat 

afară, F. Angheli, directorul ATEM, afirmă şi el că 

LA face propagandă „antisovietică şi naţionalistă‖ 

(despre astea relatează ziarul Pravda, organ al 

Partidului Comunist al URSS, care apărea la 

Moscova, a se vedea articolul lui V. Evladov din 

numărul de la 6 august 1987). 

La 22 septembrie 1987, Biroul Comitetului 

Central al Partidului Comunist al RSS Moldoveneşti 

a adoptat Hotărârea „Cu privire la neajunsurile grave 

în activitatea săptămânalului Literatura şi arta‖ (vezi 

Moldova socialistă din 23 septembrie 1987). În 

perioada 1987-1989 am fost convocat la peste 10 

şedinţe ale Biroului Comitetului Central al 

Partidului Comunist al RSS Moldoveneşti, unde mi 

s-a aplicat diferite admonestări, unde am fost 

ameninţat, şantajat etc. 

La 9 iunie 1988, caz unic în toată lumea 

comunistă, am publicat în „Literatura şi arta‖ un vot 

de blam dat Partidului Comunist din RSS 

Moldovenească. În decembrie 1988, procurorul 

RSSM, Nikolai Demidenko, mi-a deschis dosar 

penal „pentru aţâţarea vrajbei între popoare‖. 

(Pentru că am inserat o caricatură a lui D. Trifan.) 

Am trecut la editarea săptămânalului cu grafie latină 

începând cu 15 iunie 1989, cu aproape trei luni mai 

devreme de adoptarea alfabetului latin de către 

parlamentul sovietic al republicii. 

Mircea Snegur, pe atunci secretar al c.c. al 

pcM, avea să scrie în cartea sa de memorii: „La 15 

iunie 1989 a apărut primul număr în grafie latină al 

săptămânalului «Literatura şi arta», moment de 

semnificaţie epocală. Era ceva cu totul ieşit din 

comun, dl N. Dabija asumându-şi un mare risc. 

Conducerea republicii nu a cutezat însă să 

întreprindă măsuri represive” (Mircea Snegur 

„Labirintul destinului‖, Chişinău, 2007, p. 426). 

În curând, în 1989, săptămânalul al cărui 

redactor-şef eram, a ajuns să aibă tirajul de 260.000 

de exemplare (în 1986 avea doar 2000 de abonaţi). 

Publicaţia franceză „Le Figaro Magasin‖ din 1 

martie 1990 va scrie că „Literatura şi arta‖ din 

Republica Moldova este publicaţia literară cu cel 

mai mare tiraj din Europa, iar „în Mişcarea de 

Eliberare Naţională din Republica Moldova 

Literatura şi arta a jucat acelaşi rol pe care l-a jucat 
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Televiziunea Română în evenimentele din 

decembrie 1989‖ (autor al articolului – Victor 

Lupan, fiul lui Nicolae Lupan). Acelaşi Victor 

Lupan va face un film despre renaşterea din 

Basarabia, unde îmi acordă timp suficient. Tot în 

1989, Dorin Tudoran şi Vladimir Tismăneanu îmi 

iau un interviu lung din care fac şase emisiuni pentru 

Vocea Americii, din care motiv mi se scoate din 

planul editurii ieşene „Junimea‖ cartea ce urma să 

apară acolo (la sugestia unui secretar al c.c., 

Olteanu) şi sunt înjurat în presa oficială de la 

Chişinău. 

 

6. Nicolae Lupan la „Literatura şi artă” 

 

Am fost unicul care l-am publicat în acele 

vremuri pe Nicolae Lupan. În LA nr. 6 din 2 

februarie 1989, ne mai aflam în URSS, i-am inserat 

articolul „Răvaş din Paris‖, în care acesta spune: 

„Săptămânalul Literatura şi arta vorbeşte exact 

despre aceleaşi probleme naţionale ridicate de mine 

la microfonul din München pe parcursul ultimilor 

10-12 ani”. Nicolae Lupan pune mai multe 

probleme considerate pe atunci „reacţionare”: 

„Sunt două limbi sau una, română şi 

moldovenească?” Domnia Sa mai sugerează: „În 

Piaţa Victoriei din Chişinău sunt două monumente: 

Lenin şi Ştefan cel Mare”, dând de înţeles că unul 

ar fi în plus. „Un condeier nu trebuie să scrie la 

porunca cuiva, ci doar a poporului din care se 

trage.” „De ce Artiom Lazarev ne falsifică istoria?” 

„Va îndrăzni Mihail Gorbaciov să redea popoarelor 

sovietice adevărata lor istorie, cultură şi artă?” 

„Am fost dat afară de la lucru pentru vina de a mă 

uita peste Prut. Mai precis, pentru naţionalism şi 

propagarea culturii occidentale.” „Cereţi libertăţi 

democratice depline: dreptul la pluralitate politică, 

ceea ce ar însemna alegeri cu adevărat libere, 

dreptul naţiunilor la autodeterminare, aşa cum 

prevede însăşi Constituţia sovietică, dreptul 

cetăţenilor de a părăsi ţara şi de a reveni în ea ori 

de câte ori doresc ei” (Literatura şi artă, nr. 6 din 2 

februarie 1989).  

Sunt doar câteva citate pe care atunci, în plin 

comunism şi în contextul URSS, era un curaj să le 

publici. Sau nu-i aşa? V-aţi imagina ca în presa din 

România lui Ceauşescu cineva să fi publicat vreun 

articol sau un eseu de atitudine, semnate de Monica 

Lovinescu sau Virgil Ierunca?! La 15 ianuarie 1990, 

Nicolae Lupan ne-a dus, pe subsemnatul, pe Gr. 

Vieru şi L. Lari la sediul PNŢ, unde Corneliu 

Coposu, în prezenţa conducerii PNŢ, ne-a ales 

membri de onoare ai PNŢ (bănuiesc, nu fără 

concursul lui N. Lupan) şi membri de onoare ai 

colegiului redacţional al publicaţiei Deşteptarea, 

organ al PNŢ. Nicolae Lupan, om înţelept, căruia i-

am explicat acele momente penibile din 1987, a 

apreciat activitatea mea pe parcurs şi, aşa cred eu, 

am devenit şi prieteni. 

 

7. Securitatea la Cepeleuţi 

 

F. Cârlan afirmă că emisiunea a fost făcută 

de securitate. La Cepeleuţi n-am văzut niciun 

securist. I-a văzut doar Cârlan. Despre relaţia mea cu 

vechiul KGB am mai vorbit. Pe când eram student, 

am fost exclus din facultate, în anul III, „pentru 

activitate proromânească şi antisovietică‖, fiind 

reabilitat abia la 28 februarie 1991 de către Comisia 

Juridică a Parlamentului şi Ministerul 

Învăţământului ca „persoană care a suferit de pe 

urma politicii de deznaţionalizare şi de nimicire a 

spiritului naţional‖. La şedinţa Biroului Comitetului 

Central al Partidului Comunist al RSS Moldoveneşti 

din 22 septembrie 1987, unde a fost discutată 

activitatea săptămânalului „Literatura şi arta‖ şi 

unde mi s-a aplicat o mustrare aspră, G. Volkov, 

şeful KGB-ului moldav, avea să menţioneze între 

altele: „Pe când era student, N. Dabija s-a aflat în 

fruntea unui grup naţionalist de la Universitate”. 

În cartea „Aud cum timpul se răzbună‖, 

Eugen Sobor, fost secretar cu ideologia la 

Comitetului Central al Partidului Comunist, scrie că 

dintre scriitori eu eram cel mai urmărit de securitate 

şi la adresa mea erau expediate la c.c. cele mai multe 

pâre, „unionişti‖ de azi învinuindu-mă că aş fi 

„naţionalist‖, „proromân‖, „antisovietic‖: „El e 

nervul şi vocea renaşterii naţionale. Îmi amintesc 

cum securitatea punea la cale să-l „cumpere” pe 

acest redactor-şef răzvrătit de la „Literatura şi 

arta” cu ajutorul organelor de partid. Pe atunci 

„Literatura şi arta” era farul luptei pentru 

renaştere naţională. Atunci eu le-am spus că ideea 

lor nu face nicio para. Voi nu-l cunoaşteţi pe 

Dabija, iar eu îl cunosc foarte bine. El a fost şi este 

un om puternic şi în acelaşi timp  neocrotit de 

vânturile şfichiuitoare ale urii şi zavistiei. Dar el s-a 

deprins să iasă biruitor din stările dramatice. 

Restructurarea, lupta pentru renaştere naţională i-

au format caracterul şi l-au învăţat să simtă 

sentimentul propriei demnităţi. Pentru mine Dabija 

e mai mult decât un poet şi un publicist. E un 

polemist şi un luptător. El a fost şi rămâne 

„iritatorul puterii”. În acelaşi timp eu m-am 

întrebat:  de ce Dabija nu este îndrăgit chiar în 

sânul colegilor săi? Eu confirm acest lucru, pentru 

că am auzit cu urechile mele, iar fiind la Comitetul 

Central al partidului, am citit o seamă de denunţuri 
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despre Dabija. Şi am găsit răspunsul: el e talentat, 

iar talentul totdeauna este însoţit de invidie. Cu atât 

mai mult, Dabija stă ferm pe poziţiile sale. Pentru el 

a scrie şi a-şi susţine convingerile unioniste – e ceva 

sfânt. Deşi eu nu împărtăşesc asemenea convingeri, 

eu îl stimez pentru tenacitate şi înverşunare. Dar cel 

mai mult îl respect pentru cizelarea cuvântului, 

pentru găsirea metaforei, transformându-l în 

profunzimi filosofice” (Eugen Sobor „Aud cum 

timpul se răzbună”, Chişinău, Ed.  „Notograf Prim‖, 

2012, pag, 154-155, redactor: Ion Proca). 

La 3 iunie 1988, la Chişinău fusese creat 

Frontul Popular. Grigore Vieru a afirmat atunci: „Nu 

Frontul Popular a creat Literatura şi arta, ci 

Literatura şi arta a creat Frontul Popular‖. Imediat 

vine la Chişinău V. Cebrikov, secretar al c.c. al pcus, 

apoi îl trimite de la Moscova pe maiorul Aleksandr 

Şevciuk, lucrător de răspundere al KGB-ului, care, 

printr-o scrisoare secretă adresată lui S. Grossu, 

prim-secretar al c.c. al p.c.M., îi propune acestuia să 

găsească posibilităţi de a-i scoate din conducerea 

Frontului Popular pe: Nicolae Dabija, Grigore 

Vieru, Leonida Lari, ca persoane asupra cărora nu 

aveau controlul şi a include alte persoane (scrisoarea 

cu lista poate fi consultată la Arhiva Organizaţiilor 

Social-Politice a Republicii Moldova: 4-bo, nr. 

2309, 15.08.1988, Fondul 51, inv.73, D.210, fila 5-

6), care, ulterior, îl vor coopta în conducerea F. P. şi 

pe Ilie Bratu, şef al unei echipe de agricultori de la 

Străşeni. Iurie Roşca, ajuns în fruntea F.P., ca şi 

Florin Cârlan, a născocit o listă de vreo 300 de 

kaghebişti, în care i-a inclus pe adversarii săi politici 

– aproape toţi unioniştii din Basarabia. 

L-am acţionat în judecată pe I. Roşca şi am 

dovedit în instanţă, în perioada când I. Roşca era 

viceprim-ministru al Guvernului responsabil de 

securitatea statului şi când putea face rost de orice 

document, stându-i la dispoziţie toată arhiva fostului 

KGB, că eu nu am colaborat cu vechea securitate. I. 

Roşca şi ziarul „Flux‖ au fost obligaţi de instanţa de 

judecată să-mi achite pentru calomnie despăgubiri 

morale de 100 000 de lei. Ca să nu plătească amenda 

pentru calomnie, I. Roşca a schimbat de urgenţă 

denumirea publicaţiei: din „Flux-european‖ aceasta 

a devenit peste noapte „Flux special‖, pe când 

autorul articolelor, Sergiu Praporşcic, amendat cu 50 

000 de lei, m-a rugat să accept să-mi plătească suma 

eşalonat, câte 10 000 de lei pe lună, începând cu 1 

august 2013, bani pe care îi voi dona unei şcoli de 

handicapaţi, cu condiţia ca atunci când aceştia vor 

creşte mari să nu se ocupe cu politica. 

 

 

 

8. Spurcaţii 

 

Florin Cârlan, cum tatăl său, născut în 

Caracal, România, a fost jandarm la Ţaul, se crede 

cel mai în drept să o facă pe „jandarmul Basarabiei‖. 

„Troica‖ Mihai Conţiu, Ilie Bratu şi Florin Cârlan nu 

pe mine vrea să mă lichideze, ci Forul Democrat al 

Românilor din Republica Moldova, cea mai 

numeroasă asociaţie românească din lume, cu peste 

200 000 de membri, cu acţiuni memorabile: el a 

depus, în 2007, Cererea de aderare a Republicii 

Moldova la Uniunea Europeană din partea societăţii 

civile cu peste 200 000 de semnături; tot el 

organizează la fiecare 27 martie, 1 decembrie, 24 

ianuarie, 31 august manifestări la care participă mii 

de oameni. 

Am reuşit să creăm o masă rotundă cu statut 

permanent, care în 2007 a adunat 14 partide, ce l-au 

adus pe Dorin Chirtoacă în fruntea Primăriei 

municipiului Chişinău. La îndemnul FDRM, 

aproape un milion de basarabeni au depus cereri de 

obţinere a cetăţenei române numai în 2007. Asta-i 

deranjează pe „criticii‖ mei, care au un scop: să mă 

convingă că un popor care are ticăloşi ca Bratu, ca 

Cârlan, ca Conţiu (cacofoniile aici sunt necesare) nu 

merită să te sacrifici pentru el. Azi scopul acestora e 

acesta: ca unioniştii, cei care au mai rămas, să nu se 

unească niciodată, ba mai mult – să se urască. 

Tot ce ating indivizi ca ei – spurcă. Iar dânşii 

vor să pună mâna pe tot. Inclusiv pe „ideea 

unionistă‖. Nu ca să o realizeze, ci ca să o spurce. Şi 

– ca să o compromită o dată pentru totdeauna. Ca 

nimeni să nu se mai poată apropia de ea în vecii 

vecilor. 

 

9. Cârlan contra lui Vieru 

 

F. Cârlan, preşedintele Fundaţiei „Grigore 

Vieru‖ (cu un singur membru, şi cu M. Conţiu doi), 

a devenit prieten cu M. Conţiu, asasinul moral al lui 

Grigore Vieru. (Acesta scrisese despre cel mai mare 

poet al Basarabiei: „Eu, când aveam cinci ani, am 

căzut în cap de pe şifonier, iar în cazurile astea ori 

mori, ori rămâi tâmpit. Eu n-m murit!” (frază 

atribuită lui Vieru); Vieru e un „meschin‖, „un 

bicisnic‖, un „nedemn‖, „o creatură‖, „suferă de 

paranoia‖; „opera lui e de mâna a doua, ca cea a lui 

A. Sahia, A. Toma, A. Sihleanu, I. Văcărescu şi alţi 

câţiva‖; „a ajuns în spital nu din cauza articolelor 

mele, ci pentru că are remuşcări pentru mârşăviile 

comise.‖ „La Vieru, neruşinarea, minciuna şi 

dezinformarea ating apogeul‖; „…i-am cunoscut 

hidoşenia pe care nu i-o ştiu decât cei care trăiesc de 

o viaţă cu el‖; „şi-a făcut din propria-i moarte o 
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marcă comercială‖; „N-a avut tată să-l bată la timp, 

iar maică-sa l-a ţinut prea mult sub fuste!‖; „Cel mai 

tâmpit vers pe care mi-a fost dat să-l aud este acesta: 

„Eminescu să ne judece!‖; „Vieru e un spion român 

cu grade, terorist al moldovenilor‖ etc., etc. etc.)  

Atunci, în perioada când mai era învinuit că 

vrea să-l asasineze pe Iurie Roşca, că pregăteşte o 

lovitură de stat, că e spion rus – l-am găsit la spital 

ţinând sub pernă o lumânare şi o cutie de chibrituri. 

Iar în comentariul său din imaginile filmate Cârlan 

afirmă, nici mai mult, nici mai puţin: „N. Dabija i-a 

asasinat pe Vieru, pe Matcovschi‖. Ştie toată lumea 

că pe Matcovschi l-am ajutat în 1995 să devină 

membru al Academiei de Ştiinţe, că eu am fost cel 

care l-am apărat mereu pe Vieru de atacurile 

diverşilor „cârlani‖ cu blăni de lup. Am scris zeci de 

articole în apărarea lui când era atacat de M. Conţiu 

şi banda lui de denigratori ai României, în care s-a 

înscris şi Florin Cârlan (care afişează pe blogul său 

articole de-ale asasinului lui Vieru). 

Aberaţiile contra cauzei lui Vieru şi contra 

lui Vieru, acest Cârlan le expediază de pe o adresă 

care conţine, culmea!, numele Grigore Vieru! Tot el, 

adresându-se nu ştiu cui, cere să mi se interzică să 

scriu, să nu mi se permită să intru în şcoli, pentru că 

„îndoctrinez‖ copiii (exact ceea ce crede şi 

Voronin), să mi se scoată manualele din învăţământ, 

„profesorii să fie atenţi‖, preîntâmpină Cârlan, 

„Dumnealui (N. Dabija) are ceva probleme psihice‖; 

cere cuiva, nu ştiu cui: „să-l interneze de a-l trata de 

cleptomanie, de mitomanie (?!)‖ etc. Cine îl 

cunoaşte ştie prea bine că acest Cârlan nu face decât 

să se autocaracterizeze. Iar noţiunea de „javră‖ i se 

potriveşte cel mai bine. 

 

10. Să rezistăm împreună 

 

E greu să rezişti maidanezilor care atacă în 

haită. Aşa ei sunt cei mai curajoşi. Toată viaţa mea 

de 65 de ani e un stres continuu. Sunt atacat 

permanent de vreo 30 de ani, ca să mi se închidă 

gura. Dar cele mai ticăloase atacuri vin din partea 

unor indivizi care-şi zic „unionişti‖ (I. Roşca, I. 

Bratu, F. Cârlan) doar ca să poată lupta contra 

unioniştilor şi unionismului: aceştia mă urăsc pentru 

că am pledat dintotdeauna pentru unirea Republicii 

Moldova cu România. „Atacul asupra dvs. e o 

încercare de intimidare a întregii intelectualităţi, 

înainte de summitul de la Vilnius‖, îmi scrie 

profesorul Andrei Cotoman. Şi poate că are dreptate. 

„Sunteţi flancul drept al mersului spre Dreptate şi 

Adevăr. Fiţi tare. Pentru că numai cu dumneavoastră 

vom reuşi‖, mă încurajează profesorul de istorie din 

Bălţi Teo-Teodor Marşalcovschi. 

În preajma reocupării Basarabiei de către 

Federaţia Rusă cu Uniunea ei Euroasiatică se 

încearcă a i se închide gura intelectualităţii unioniste 

în primul rând, de către oameni plătiţi de duşmanii 

neamului nostru. Acum aceştia au găsit câţiva 

indivizi, care-şi spun „unionişti‖ şi care urmăresc să 

mă linşeze, fac tot posibilul să mă asasineze moral. 

Cum se poate ca un neam frumos ca al nostru să 

nască asemenea lepre ca cele descrise mai sus?! 

------------------------------ 

(articol apărut în săptămânalul Literatura şi Artă din 

19 septembrie 2013) 

 

 

Chişinău 

10 Mai 2014 

 
Dora Groza - http://cristinateodoragroza.blogspot.ro/ 
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Poeme din volumul " Întâlnire fără argumente" 

 

 

 

 

O altfel de ninsoare               

 

în poemul acesta 

altcineva locuieşte 

pe dinăuntru 

ireversibil 

mi-a salvat viaţa  

cu ochi de pisică 

şi îl costă amintirea 

cu sentimentul lăuntric  

că face dragoste cu o idee 

pierdută în exil 

pisica are labe de zăpadă 

semnalizează dreapta 

după o viaţă la stânga 

nerăbdătoare 

o altfel de ninsoare 

aşteaptă la stop 

 

 

 

Vise la zid                             

 
ideograme 

cu picioarele goale 

cuibăresc îngeri 

în măduva cuvintelor  

fără emfază 

și cu multă timiditate 

magia promisiunilor 

cu dinți ascuțiți 

mușcă în tăcere 

inimi cu aripi înalte 

 

Întâlnire fără argumente 

 

 

vino să jucăm  

propria iubire 

 

mizând ultima carte  

la balul zăpezii 

 

tentaţia  

de a fi mereu 

ce bogăţie în alb 

 

această întâlnire  

fără argumente  

 

aşteaptă să vedem 

speculaţia  

vânzătorului de iluzii 

 

pe ce număr  

va opri ruleta 

 

tortură sau  

petrecere în doi? 

 

 

Yin si Yang  

 

 

rezemați de secunda  

ce bate 

 

doar în propria inimă 

 

creștem odată cu timpul 

unul spre celălalt 

 

unde sfârșesc eu 

începi tu 

 

ca o continuare 

între Yin si Yang 

 

lună-soare 

 

 

Tu nu imi poți atinge cuvintele             

 

 

Tu nu îmi poți  

atinge cuvintele 

trebuie doar să înveți 

cum să îmi citești sufletul 

 

imaginează-ți întâlnirea  

ta proprie 

bărbatul ideal 

cu femeia ideală 

 

trăind amorul bumerang 

în a vieții spirală 

surprinși  

pe o canava iluzorie 

 

de fiecare dată 

când dorința ta converge 

in jurul visului meu  

eu reîncep poemul 

 

despre această noapte 

pe care tu o mângâi  

 

Carmen DOREAL 
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doar 

cu vârful degetelor 

 

uitând de mine însămi 

în brațele tale 

în timp ce luna înoată 

cu noi în ape virtuale  

 

 

 

 

 
 

 

 

Pictogramă                                                             

 

nu ştiu să te iubesc 

nu ştiu 

veneam spre tine îmbrăcată  

într-o rochiţă de spaimă 

mâinilor tale li se făcuse milă şi frig 

mă cautau prin hărţi de întuneric 

desenate-n zăpadă 

flori carnivore şerpuitoare 

aici-acolo pe rând 

alfabet lasciv 

lirism abstractizat  

la limita dorinţei mişcătoare 

loveai plecările din albul surd 

cu îngerul uitat 

nu ştiu să te iubesc nu ştiu 

pur şi simplu realitatea este  

pentru simpli muritori 

fumul amintirii doar 

mai sparge câte-o piatră 

dă buzna cu o stare de cinism 

într-o tardivă criză de ideal 

frenetic joc abandonat 

nu ştiu să te iubesc nu ştiu 

vei fi amendat 

cu pasiuni de ocazie 

la care contribui eu 

o zână albă 

intrată în memorie  

prin uşa din faţă 

precum  

în pictograma unui tablou 

imposibil de uitat 

nu ştiu să te iubesc 

nu ştiu 
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Siddhartha    

 

 

vânzătoarea de iluzii 

dedublată de un iubit secret 

îmi invadează sângele  

cu telepatii halucinante 

 

o altă toamnă  

mă regăsește înveșmântată 

în rochița de funze 

colorată rebel 

de un pictor expresionist 

 

dansez  

pe o fantezie de Bach 

simulând vântul 

îndrăgostit de imaginea mea 

din oglindă 

 

complicitate si foșnet 

harpha serii mă desfrunzește 

deasupra unui lac necunoscut 

mă dezbracă de așteptări 

cu opusuri transparente 

insinuate profund 

în arșița cărții 

 

în numele iubirii semnez  

aerul pictat cu fluturi adictivi 

când aprind noaptea  

sub ceruri străine 

 

fluxul pur sânge contează 

nu desfrunzirea de sine 

 

to be or not to be 

 

pată vie cu-vân-tul  

decantează mirajul luminii 

cu mine 

 

 

Transcendenţă                       

 

dragoste fără griji 

versuri albe pentru poeţi trişti 

publicaţi în manuale şcolare 

nu am uitat numele voastre 

Eminescu, Arghezi, Sorescu  

Nichita Stănescu 

 

orice atelier de creaţie  

este pustiu 

recit prea rar 

rime romantice provocatoare 

nu mai ştiu unde creşte  

visul meu românesc 

de sub pernă 

îmi amintesc doar  

că voiam să impresionez  

 

Dali, Elytis, Claude Debussy, 

agăţau oglinzi suprarealiste înalte  

deasupra patului meu din Paris 

tulburată de umbre  

lumina le împarte 

 

pe malul fluviului Saint-Laurent 

dansez fericită 

pe frunze de arţar cu picioarele goale 

divaghez în vers alb cu Pierre Morency 

poem însufleţit în valuri de culoare 

pasăre cu inima de foc 

reiterez din propria-mi cenuşă  

aripi de neuitare  

dragostea ucide  

dar inima nu moare 

 

 

reinventez iubirea sub Poartă de Sărut 

coloană nesfârşită în nopţi incendiare 

la masa tăcerii albastre 

mă aşteaptă la cenaclu 

umbre stelare 

cu dragoste fără griji 

Eminescu, Arghezi, Sorescu,  

Nichita Stănescu ..si Pierre Morency   

 

 

 

Vernisaj cu dublă destinație               

 

nu e firesc  

acest vernisaj  

cu dublă destinație 

 

în care  

holograme inedite 

rătăcesc 

 

umbre de fosfor 

se așează  

în constiința de sine 

mărturii de preț 

într-un jurnal intim 

vor trece dincolo de mine 
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o altfel de iubire 

ca o demonstrație publică 

se va întrupa  

 

dezbatere nevindecabilă 

din care rămân 

doar promisiuni 

o licitație cu amintiri 

și poate un interviu 

cu umbra mea 

 

 

 

           

 

Attraction – Carmen Doreal 
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VERONICA 

 

În noaptea dinaintea plecării în tabără la munte, Veronica nu mai avea liniște. Își pusese peste zi totul 

în geamantan. Totul! Nu lipsea nimic. Îi pregătise bunica și pachețelul cu sandwich-uri asortate pentru mai 

multă vreme. Și apa și-a pus-o lângă geamantan. O sticlă de un litru de Aqua Carpatica. Fără sucuri; 

înțelesese că apa nu poate fi înlocuită de nimic în drumeții. Își luase și ‖Crăiasa Zăpezilor‖ de Hans 

Christian Andersen din care citise aproape o treime și ardea de nerăbdare să termine totul. Matei, motanul 

drăguț, frumos chiar, însă viclean și îndrăzneț, simțise că Veronica pleacă și o urmărea acum, o însoțea peste 

tot. În camera ei el era o permanență vie. Nici el nu dormea. Își schimba locul, când pe scaun, când pe 

pervazul ferestrei; găsi însă cel mai bun loc pe capacul geamantanului. Poftise el să stea pe lucrurile spălate 

și călcate cu miros discret de Lenor, însă fu poftit fără prea multă eleganță să părăsească urgent locul. 

Veronica încerca zadarnic să adoarmă, stinse lumina și lăsă doar veioza cu beculețul de veghe; își trecu 

cearșaful peste cap. Nimic. O nerăbdare îi măcina liniștea și un freamăt ca o plăcută amorțeală îi cuprindea 

corpul în cercuri fierbinți care sfârșeau apoi în ușoare amețeli. O senzație de răcoare ca o briză îi trecea peste 

sânișorii ce-i răsăriseră abia în urmă cu vreo două săptămâni. Observase și mama că încep să se 

obrăznicească să apară…I se păru că până și torsul motanului parca nu o lasă să adoarmă, însă nu-l alungă 

de lângă perna ei, ci-l lăsă în pacea lui să-și înșire firul torsului pe fusul din vis. Numără până aproape de o 

sută cum o învățase verișoara ei Andra, elevă la liceu în clasa a IX-a. ‖Numeri și nici nu știi când adormi. Să 

ai grijă când te trezești să nu fi depășit milionul a doua zi că e bai; atunci te trezești frântă de oboseală și nici 

doctorii nu mai au ce-ți face.‖ 

- Cum așa?! Mor? 

- Nu, dar trebuie să te culci iar. Și începi milionul al doilea ca să adormi. Sau poate ceri ajutorul 

cuiva să numere în locul tău. Hm, mie mi-ar plăcea ca Sorin, colegul meu, să numere până 

adorm…Și apoi… 

 Veronica își amintea cuvânt cu cuvânt ce discutase cu verișoara ei despre rețeta somnului. Încercă să 

numere. Și numără…după care…ieși în grădina din fața casei care da spre izlaz și văzu cum cineva lăsase 

poarta deschisă și printre merii deja plini de rod în pârg intrase o căprioară. Îi stârni o curiozitate rozalie și-i 

trecu așa prin fumul verde al minții dorința violetă de a-i vorbi. 

- Hei, frumusețe maronie, ce e cu tine aici? Și, minune! – pentru noi, nu pentru ea – primi răspuns. 

- Am venit să te iau să mergem în țara unde nu e decât un singur anotimp prietenos și rodnic, unde 

sunt fetițe ca tine și băieți frumoși care simt bucuria de a trăi în jocuri neștiute de tine și unde nu există 

Ion DRĂGHICI 
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noapte. Un soare zâmbește încremenit pe cer și ziua este o dimineață fără sfârșit. Nimeni nu doarme acolo și 

o fericire nemărginită stăpânește inimile tuturor. Orice dorință îți este îndeplinită acolo, numai că nimic nu 

are greutate, bani și prețuri nu există, iar ce-ți poftește sufletul primești imediat. Poți vorbi cu oricine din 

trecut și chiar din viitor. Acolo timp nu există.  

 Veronica nu-și mai simțea corpul. Căprioara o îndemnă să plutească alături de ea spre țara de care îi 

vorbise. Un sentiment de nerăbdare și o sete de zbor o cuprinseră încât, așa precum băiețelul din ‖Crăiasa 

Zăpezilor‖, nu mai avu sentimente care să o țină în loc și își luă zborul lângă un cântec de vioară tremurat în 

voal de ecouri ce suav se stinge în sfânta pace a infinitului.  

 O secundă sau o veșnicie trecu și țara aceea, mai frumoasă decât în povestirea căprioarei, apăru în 

toată splendoarea ei. Se contopea cu fiecare imagine, făcea parte din tot ce e frumos și sfânt, iar o licărire a 

imaginației care altădată îi zâmbea  cu o vicleană neputință, acum era aievea. O corolă de sentimente și un 

evantai de frumuseți îi umpleau sufletul prin perfecțiunea împlinită, prin simțurile parcă înmiite față de cele 

pământești.  

 Sentimente nemaiîntâlnite și netrăite până atunci o încercau. Nimic din tot ce era frumos și plăcut nu 

rămânea neauzit, nevăzut, negustat, nepipăit, nemirosit.  

 Alte simțiri și alte senzații puneau stăpânire pe ființa ei, rămasă acum în seama noilor trăiri ce veneau 

de fiecare dată ca un semn de întrebare. 

 Nu căprioara era cea care-i vorbea, ci gândurile ei se întâlneau și țâșneau precum niște fulgere vii 

galbene prin aerul cu nuanță rozalie.  

 Soarele se lăsa privit, iar atunci când îl priveai, orice dorință, dar absolut orice, ți se-mplinea  într-o 

clipită. 

 Chiar dacă i se păru că ar  fi uitat pe pământ, laptopul și telefonul mobil le găsi imediat pe un birou 

de cleștar în apropierea unui izvor cu susur calm de apă cristalină. 

 Senzația de bine și de fericire absolută inunda infinitul. Parcă nu știa ce să facă și cu cine să împartă 

bucuria minunii. 

 Se gândi că e vis și pentru o clipă făcu ochii mari-mari. Nu, nu era vis! Își văzu mâinile albe și 

frumoase. 

Își admiră părul buclat și se privi în oglinda sufletului să-și vadă ochii albaștri și sprâncenele bogate 

și negre trase în contur arcuit deasupra pleoapelor străjuite de gene lungi. 

 Da, ea era și totul era real. Un real fantastic și neverosimil. 

 Căprioara începuse a se amesteca prin cețuri sidefii cu niște alte ființe necunoscute și care, 

deocamdată, nu stârneau nici un interes. Dispăru căprioara și în locul ei apărură câțiva colegi din clasă, iar 

Veronica își zise că poate i-a adus și pe ei căprioara. 

 În imensitatea fericirii, cineva nevăzut sparse farmecul cu trei trăsnete care năruiră totul și rosti în 

grai deslușit pe o voce blândă, cunoscută: 

 -  E ora să te trezești că ne pregătim să mergem la gară, unde ne vom întâlni cu doamna directoare și 

cu ceilalți copii care merg în tabără. 

 -  Da…sunt deja gata! Mă pregătesc imediat. Când se trezi de-a binelea, încercă să se ridice din pat, 

însă simți slăbiciune și moleșeală. Le învinse și se îndreptă spre baie. Acolo descoperi ceva ce numai mamei 
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cu voce stinsă și ușor jenată îi destăinui. 

 Mama, după ce o sărută pe frunte și pe obraji, îi spuse blând despre ce este vorba, o sfătui ce și cum 

iar în geamantanul în care se credea că a fost pus totul, mai avu loc și o punguță cu ceva nou, special și 

indispensabil fetelor din momentul în care neverosimilul și fantasticul fac parte din realul visărilor. 

”Crăiasa Zăpezilor” de Hans Christian Andersen fu lăsată pe birou. Acum parcă dorea să citească alte 

povești! 

  

*** 

 

Citind Veronica… 

… o "poveste" interesantă, o călătorie care durează cât visul unui copil prin lumea plină de culoare, 

de sunet și lumină a basmelor copilăriei... Citind mini-aventura Veronicăi, am pășit cu ea pe tărâmul celălalt; 

eram de-o vârsta cu fiul meu Mihai, mi-au trecut prin fata ochilor secvențe din filmul cu același nume al 

copilăriei mele și, inevitabil, implacabil, paradoxal, infinitul de cleștar al basmului este completat cu gadget-

urile copilăriei cibernetice (laptop, telefon mobil) - copilăria lor. Și totuși, căprioara (lui Gârleanu sau a lui 

Labiș - nu sunt sigur), prin salturile ei în zig-zag, întrețese o împletitură în trei, întocmai ca o cosiță a Ilenei 

Cosânzeana: o pagină a copilăriei mele - peste o pagină a copilăriei Veronicăi - peste o pagină a copilăriei 

lui Mihai. Ca într-un dans solar ne-am împreunat mâinile și încă mai căutam urma pierdută a căprioarei, 

pentru că în curând vocea caldă a mamei ne va trezi și cine ne va aduce din nou în lumea minunată a copiilor 

și a poveștilor lor… 

 Emil Pădurețu 

6 Decembrie 2014 

 

 
Elena Sârbu 
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Evadări tăcute și imposibile 

 
 

Lena Constante devine cunoscută după 

Revoluția din 1989 în lumea occidentală, apoi şi în 

ţara noastră, prin două cărți care descriu experiența 

ei din închisorile comuniste. Absolventa Școlii de 

Arte Frumoase, studenta lui Dimitrie Gusti, devenită 

un folclorist de renume şi un artist binecunoscut 

pentru lucrările de tapiserie, a fost printre membrii 

fondatori ai teatrului de Păpuşi din Bucureşti 

Țăndărică. Printr-o conjunctură nepotrivită, (lucra 

ca scenograf împreună cu soţia lui Pătrăşcanu, 

aflându-se în cercul ministrului de justiție comunist), 

este arestată şi condamnată la 12 ani de închisoare. 

Primele arestări au fost în 1948, iar procesul - în 

1954. 

 

Prin cele două cărţi document, apreciate atât 

de specialişti, cât şi de publicul larg, fosta deţinută 

depune mărturia împotriva unei ideologii care a 

urmărit exterminarea celor care aveau opinii 

contrare comuniştilor. În 1992, publică Evadarea 

tăcută, la Editura Humanitas, oferindu-i-se Premiul 

pentru literatură Lucian Blaga al Academiei 

Române, 1992, tradusă de Philip Franklin, cu o 

prefaţă de Gail Kligman, Editura University of 

California Press Berkeley, Los Angeles, London. 

După Evadarea tăcută, urmează Evadarea 

imposibilă, scrisă în limba franceză, tradusă în limba 

engleză sub titlul The Silent Escape: Three 

Thousand Days in Romanian Prisons) (1995). Din 

prefaţa celei de-a doua cărţi, aflăm că în aprilie 

1990, Lena Constante depune volumul la 

secretariatul Editurii franceze La Découverte, unde a 

şi fost publicat cu titlul L'evasion silencieuse, Paris 

1990. (Cartea a primit Premiul ADELF, 

Associations des Écrivains de Langue Française, 

1992). Dacă Evadarea tăcută prezintă primii ani ai 

detenţiei (cei cinci ani de anchetă, procesul, 

condamnarea şi trei mii de zile ale existenţei solitare 

în celula penitenciarului), fiind ,,o carte dură‖ şi 

,,neagră‖, cea de-a doua continuă relatările celor 

aproape patru ani ,,cenuşii‖ de puşcărie politică, în 

cele cinci celule din închisoarea de femei de la 

Miercurea Ciuc.  

 

În luptă cu timpul devenit netimp al singurătăţii. 

Deţinuta, aflată la timpul memoriilor, descrie 

calvarul prin care a trecut, suferinţele cauzate de 

existenţa larvară. După cei opt ani de completă 

izolare, autoarea îşi începe destăinuirea sub semnul 

incapacităţii de a 

vorbi. Timpul 

evocat este unul 

încremenit, 

timpul carcerei, 

calendarul fiind 

subiectiv, cu zile 

nesfârşite care 

sapă în memorie. 

Cuvântul-cheie al 

ambelor volume 

este timpul. Cum 

ar fi putut 

sintetiza timpul 

solitudinii, al 

celor trei mii de 

zile de trai între gratii, dacă nu recurgând la alte 

cifre? Viaţa este sub impactul numărului, sub 

semnul (non)existenţei. De la prima închisoare 

secretă, cu 17 celule, de la prima zi a detenţiei, 19 

ianuarie 1950, până la 1 octombrie 1957, totul se 

transformă în cifre, în intensitatea trăirilor sub 

teroarea timpului şi a suferinţei. De la trezirea la ora 

Anastasia DUMITRU 
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5 dimineaţa şi până la stingerea de seară, totul 

devine un (ne)timp, o (non)existenţă. Fosta deţinută 

apelează la sinteză, pentru a comprima nespusul 

unui timp devenit netimp, din cauza suferinţei în 

condiții-limită. Începând cu ,,a 2-a, 3, 4, a 5-a zi de 

detenţie‖, a fricii din timpul anchetelor, trecând prin 

celelalte, prin care răsună ecoul durerii, ,,mă dor 

picioarele, mi se umflă gleznele, mi-e foarte frig, 

mi-e frig până la oase, obosită, sunt obosită, sunt 

moartă de oboseală… atât de obosită…‖,
1
 tensiunea 

narativă creşte accentuându-se efortul necesar 

supravieţuirii. Autoarea, singura supravieţuitoare a 

,,lotului Pătrăşcanu‖, chiar dacă a şovăit în a scrie 

această monografie a răului, în care consemnează 

metodele criminale de exterminare, conştientizează 

că, având o fire de artist, de visător, de naiv‖, judecă 

mai mult cu inima decât cu mintea şi scrie pentru a 

protesta împotriva puterii absolute, împotriva 

detenţiei. Tocmai, fiind un artist, speră în 

recuperarea purităţii sufletului uman, că omul ,,îşi va 

schimba tocmai inima şi mintea‖ şi nu va mai fi o 

brută care să se dezumanizeze într-atât, încât să-şi 

omoare semenii. Autoare trece de la prezentarea 

sentimentelor profund umane, de la visele unui om 

sensibil, la descrierea celei mai negre realităţi, care 

culminează cu obsesia morţii. Zilele sunt înşirate 

automat, neavând nimic special, aflate sub semnul 

maleficului, al hăituirii, al strivirii fiinţei. Zilele între 

gratii, toate fiind la fel, se numără sec, de la a 251-a 

până la a 349-a a detenţiei, culminând cu ultima 

secundă, când rezistă pentru a inspira aerul libertăţii. 

Alte numere, care parcă ar apărea pe un ecran de 

computer virusat, sunt inserate pe la mijlocul cărţii 

sau la finalizarea destăinuirii, când sfârşitul cărţii 

coincide cu eliberarea de sub teroarea timpului şi a 

carcerei. De la ultima zi a anului 1950 şi până la cea 

a anului 1956, timpul înseamnă necuvânt şi durerea 

nerostitului. „A 2420-a, 2421, 2422, 2423, 2424, 

2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 

2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 

2441, 2442, 2433… 2721, 2722, 2723, a 2724-a zi 

de detenție – 31 decembrie 1956‖.
2
 Ritmul enunţului 

este la fel de succint, format parcă din agonia durerii 

şi a nedumeririi, din cadenţa ploii ori a intensităţii 

frigului şi foamei, în singurătatea celulei sau a 

injuriilor pe care era nevoită să le suporte în timpul 

anchetelor. Naratoarea continuă să se întrebe 

,,Voinţă? Principii? Demnitate? Conştiinţă?‖ Lupta 

pe care o dă nu este atât cu sistemul răului, ci cu 

limitele sale, mobilizându-şi toate resorturile pentru 

                                                             
1 Lena Constante, Evadarea tăcută. 3 000 de zile singură în 
închisorile din România, ediţia a II-a, Editura Florile Dalbe, 
Bucureşti, 1995, p. 8-10. 
2 Evadarea tăcută, p. 231-232. 

a nu ceda fizic şi psihic. Sunt descrise toate treptele 

şi felurile de tortură a trupului, spiritului, a inimii. 

,,Încercau să-mi schilodească conştiinţa‖, îşi 

aminteşte cu luciditatea fosta deţinută. Un alt refren, 

ce stă sub semnul dezumanizării, este acela al 

restricţiilor impuse de regulament: ,,Era interzis să 

plângi. Era interzis să strigi. Era interzis să râzi. Era 

interzis să cânţi‖.
3
 Lena Constante mărturiseşte că 

nu s-a putut obişnui niciodată cu zăbrelele, cu 

lacătele, cu viaţa vegetativă, cu durerile morale şi 

trupeşti. 

 

Credinţa în spirit. Totuşi, în acele circumstanţe, 

găseşte forţa de a rezista. În singurătatea celulei, la 

capătul disperării, îi venea în minte ,,fără un gând 

anume rugăciunea‖: „Te salut Mărie, plină de har...‖ 

O voce venită din cer o ajuta să-şi găsească 

rădăcinile profunde ale sinelui şi să rămână om. 

,,Ritmul cuvintelor fermecătoare devenea, încet, 

încet, un drog. Un ţărm de pace. Gândul, legănat de 

cadenţă, se împotmolea într-un fel de neant. Mă 

pierdeam în nefiinţă. Nu mai eram nicăieri. Nici aici, 

nici în altă parte. Această îndeletnicire am păstrat-o 

şi a devenit obicei‖
4
, se destăinuie naratorul 

homodiegetic. Rugăciunile psalmodiate i se insinuau 

în inimă. Acest ,,soi de credinţă sau, mai degrabă, un 

elan către credinţă‖ a fost calea de a se gândi la 

Dumnezeu. La fel ca la majoritatea deţinuţilor 

credincioşi, închisoarea, postul şi continua 

rugăciune, le-a întărit spiritul şi le-a înlesnit 

comunicarea cu divinitatea. ,,Nu puteam crede că 

omul nu este decât o materie ce putea fi măsurată. 

Nu. Eram şi eu o părticică din spiritul veşnic şi fără 

margini, plutind pretutindeni, dintotdeauna şi fără 

sfârşit şi numit de oameni, dintotdeauna şi 

pretutindeni, Dumnezeu. Deci, o părticică, oricât de 

mică ar fi fost ea, trebuia să fie, şi ea în mod 

necesar, veşnică.‖ În situaţia-limită găsea puterea de 

a face deosebirea dintre efemerul trupului şi 

eternitatea spiritului. Dincolo de ,,carnea 

putrezândă‖, simţea că se ascunde spiritul pur. 

Pentru a descrie încrederea în veşnicie, evocă o 

întâmplare din copilărie. Când a spart un 

termometru, copila a observat că acele perle 

mărunte, risipite pe podea, s-au transformat în una 

mai mare şi mai strălucitoare. Această imagine 

simboliza pentru ea flacăra de spirit, lumânarea 

stinsă care este înghiţită de marele spirit universal. 

Gândul la veşnicie o făcea pe cea aflată pe culmile 

agoniei mai rezistentă. Deşi nu studiase filosofia, 

cugetă asupra problemelor esenţiale referitoare la 

sensul vieţii: ,,Cine suntem? De ce trăim? Are viaţa 

                                                             
3 Ibidem, p. 41. 
4 Ibidem, p. 240-241. 
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un alt scop decât ea însăşi?‖ Deţinuta încearcă să 

găsească explicaţii la unele interogaţii, însă nu poate 

accepta coabitarea binelui cu răul. ,,A crede în 

existenţa lui Dumnezeu. Dar cum s-o admiţi şi pe 

cea a Diavolului? Dumnezeu şi Satan, binele şi răul? 

Calităţi contradictorii? Nu.‖ Ea nu-şi putea închipui 

decât un Dumnezeu atotputernic şi unic sau neantul. 

Nu putea accepta că răul, umbră a binelui, face parte 

din Dumnezeu. Aceste ,,frânturi de amintiri‖, 

povesteşte Lena Constante, i-au acaparat spiritul ca 

urmare a legăturilor cu monştrii torţionari. 

În antiteză cu negrul slujbaşilor ideologiei 

comuniste, Lena Constante reuşeşte să realizeze, cu 

o mare măiestrie, sensibilitate şi profunzime, o 

pagină memorabilă referitoare la descrierea 

primăverii, când parcă şi celula devenise luminoasă. 

Trecând de la ritmul alert al frazelor anterioare, 

naratoarea devine un poet captivat de frumuseţea şi 

beatitudinea anotimpului renaşterii. Descrierea este 

şi un monolog liric, autoarea ne dezvăluie că nu îi 

ajung cuvinte pentru a exprima ,,dulceaţa verdelui‖, 

a ,,strălucitorului covor de iarbă stropit de o ploaie 

de păpădii solare.‖ Aflată singură, atunci a simţit o 

bucurie aproape insuportabilă, i s-a părut că era o 

fiinţă de lumină cu ea. ,,Timp de încă câteva prea 

scurte clipe, prezenţa, ce nu putea fi definită, a 

continuat să mă dizolve în măreţia ei. Am vrut să 

cred, am crezut cu adevărat că Dumnezeu îmi 

dăruise harul prezenţei Sale sensibile…‖ îşi 

aminteşte condamnata.  

 

Evadarea imposibilă. La fel ca şi în cartea despre 

evadarea tăcută, autoarea, în Evadarea imposibilă. 

Penitenciarul politic de femei Miercurea Ciuc 1957-

1961
5
, prezintă materia propriei vieți dincolo de 

carceră cu seninătatea unui romancier. Lena 

Constante continuă confesiunile despre detenţie, 

evidenţiind imposibilitatea de a avea cele mai 

elementare necesităţi: medicamente, hrană, apă, 

căldură, nemaivorbind de luxul de a avea acces la 

creion, carte, hârtie, ceas ori elementarul ac de cusut. 

Călăii s-au preocupat să asigure toate condiţiile 

dezumanizării, reducând drastic raţia de hrană. Toate 

aveau o logică bine ştiută, făcând parte din 

,,scopurile tenebroase‖. În cele trei mii de zile de 

izolare completă, deţinuta a avut convingerea că a 

fost uitată pentru totdeauna în penitenciar. Cu toate 

că s-a străduit să înţeleagă motivaţia comuniştilor, 

fanatismul militant nu era justificat. Lena Constante, 

soţia lui Harry Brauner, caută cauza 

comportamentului acestora în sărăcia lor spirituală, 

în lipsa de cultură şi în orizontul mărginit al 

                                                             
5 Editura Florile Dalbe, Bucureşti, 1996. 

slujitorilor ideologiei marxiste. ,,Li se infestase 

creierul până la septicemie cu lupta de clasă. Cu 

dictatura proletariatului, cu exploatarea maselor de 

către o clasă socială din care li se spunea că noi, 

toate, cele închise, făcusem parte. Noi eram ţapii 

ispăşitori, noi purtam vina sărăciei şi a necazurilor 

lor. Numai când noi toţi, foştii stăpâni, vom fi 

nimiciţi, ei toţi vor fi bogaţi şi fericiţi‖
6
, sunt 

explicaţiile năucitoare ale celei închise politic. 

Memorialista identifică şi unele complexe ale 

slujitorilor regimului comunist: complexul de 

inferioritate şi frica. Niciun sentiment nu era 

acceptat: râsul, plânsul, cântatul, vorbitul tare erau 

interzise. Singura stare admisă era suferinţa, 

paznicii, ştiind acest aspect, aveau o bucurie 

demonică în a vedea că ei erau cauza nenorocirilor. 

Miliţiencele erau cele care dădeau pedeapsa numită 

„şapte zile‖ de izolator, fără mâncare.  

Autoarea este o bună portretistă, evocând mai ales 

calităţile femeilor simple. Dintre cei patru pereţi, cu 

zeci de paturi şi o mulţime de condamnate, unele 

chipuri sunt memorabile: bătrânele Vlădescu, Dede, 

Boji, Cati, Bibica, mama Yuhaz; învăţătoarea Nuţi; 

moaşele Valeria şi Mara; ţăranca bogată, doamna 

Ionescu etc. Din bezna puşcăriei, sentimentele lor 

pur umane dau strălucire şi îndeamnă la meditaţie 

asupra omenescului în situaţiile critice. 

Impresionează poveştile lor de viaţă, devotamentul 

faţă de familie, soţi şi copii. Deţinuta nu uită să 

descrie nu numai frumuseţea fizică şi morală a unor 

colege, ci să precizeze şi cauzele pentru care au 

primit între zece şi cincisprezece ani de puşcărie: un 

banal denunţ, adăpostirea unui fugar sau aflarea la 

locul şi timpul nepotrivite. Povestea Crăciunei este 

uimitoare. Făcând parte dintr-o familie numeroasă, 

la cinci ani reuşea să-şi câştige hrana singură. După 

ce s-a măritat, era bătută de soţul violent. Pentru a 

nu fi judecată de lume, îşi striga durerea unui stejar. 

A fost arestată pe nedrept, însă nu s-a ridicat 

împotriva destinului şi nu îl acuza pe Dumnezeu, ci 

era împăcată cu soarta ei. Aflată în puşcărie, aceasta 

îşi impunea o stare inconştientă de boală pentru a 

evada din infernul carceral. O scenă cutremurătoare 

este descrierea agoniei solitare a doamnei Luciu, 

care s-a stins într-o celulă alăturată. Deţinutele din 

celula 6 au fost singurele care i-au şoptit toate 

rugăciunile pentru a-i uşura trecerea dincolo şi a-i 

pune capăt horcăielilor morţii. În acelaşi an 1957, o 

altă femeie s-a spânzurat în timpul pedepsei de ,,7 

zile‖. Unele dintre colegi, puţine la număr, au reuşit 

să reziste, iar la ieşirea din carceră a pus pe hârtie 

amintirile din penitenciar. Madeline Cancicov a scris 

                                                             
6 Ibidem, p. 22. 
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cartea Le chacot des marionettes, apărută post-

mortem la Paris.  

 

Povestirea – un dar al evadării. Aflată în celula 6, 

deţinutele au observat că prin povestire pot evada 

din cenuşiul pereţilor şi îşi pot alina durerea. După 

ce Dede şi-a ameliorat durea de cap, au înţeles că 

farmecul poveştilor le dă aripi. ,,Prima seară a fost 

hotărâtoare. Le adusesem darul unui ceas de uitare, 

dar şi de aduceri-aminte. Uitarea celulei, amintirea 

satului. Satul de care vorbeam eu era, pentru fiecare 

dintre ele, chiar satul ei. Asemenea copiilor, găseau 

oarecare desfătare în suspine, iar o lacrimă duioasă 

valora cât un zâmbet. Din seara aceea am avut o 

meserie. Eram «povestitoare» Până la capătul 

timpului meu de detenţie mereu şi mereu, am tot 

povestit‖
7
, se destăinuie Lena. Datorită imaginarului, 

a basmelor de Ispirescu, de Ion Creangă, a poveştilor 

arabe din O mie şi una de nopţi, a rezumării 

romanelor franţuzeşti sau a filmelor de dragoste, 

femeile treceau peste timpul mort şi regăseau 

fericirea într-o zi cenuşie, pregătindu-se pentru un 

frumos vis nocturn. ,,Ce plăcere! Pe canavaua 

imaculată, brodam cu fire de toate culorile scene 

închipuite‖, scrie visătoarea memorialistă, tinzând să 

evadeze din cotidianul sumbru. Chiar dacă sistemul 

comunist a vrut să şteargă orice urmă de uman, 

autoarea demonstrează că existau rădăcini ale 

spiritualităţii care le-au ajutat să supravieţuiască în 

condiţiile coşmarului. Ruptura dintre vis şi realitatea 

era cumplită. ,,Când, obosită, mă opream spunând: 

„urmarea pe mâine‖, ieşeau din visul povestirii 

pentru a se prăvăli în coşmarul celulei. Simţeau din 

nou anchilozarea muşchilor chirciţi din lipsă de 

mişcare şi neplăcerea foamei mocnite. Totuşi, 

monotonia zilei de mâine era, cât de cât, uşurată de 

acest nimic nou, aşteptarea. Aveau ceva plăcut de 

aşteptat. Ca aşteptare lipsită de teamă,‖
8
 îşi 

aminteşte povestitoarea, devenită apoi profesoară de 

franceză. 

Lena Constante face deosebirea dintre povestire şi 

pălăvrăgeală. Aflate în aceeaşi celulă mică, 

permanent împreună, fără ocupaţie, femeile din toate 

mediile sociale nu făceau altceva decât să vorbească. 

,,Femeile vorbeau de dimineaţa până seara. De la 

trezire până la culcare. Oricât de încet ar fi vorbit, 

atâtea voci întrebând, discutând, încrucişându-se, 

produceau o nesfârşită bâzâială. Un permanent 

zumzet de stup. Ceas după ceas, izvor de mare 

oboseală,‖ se confesează autoarea. Cititorul va 

observa cele două extreme prin care a trecut 

deţinuta: lipsa completă de comunicare din primii 

                                                             
7 Ibidem, p. 56. 
8 Ibidem, p. 60. 

ani şi exagerata trăncăneală a stupului format, la un 

moment dat din o sută de femei într-o singură celulă, 

cu patru rânduri de paturi suprapuse.  

Autoarea îşi prezintă stările de milă şi simpatie pe 

care le resimte faţă de aceste fiinţe nevinovate, 

devenite o adunătură de corpuri, care trebuiau să se 

suporte. ,,Sufeream tot atât printre femeile celulei. 

Nu mai eram singură. Dar puteau tovarăşele mele să 

înlocuiască aerul, lumina şi soarele? Luna şi stelele? 

Ploaia şi zăpada? Păsările cerului, florile, râurile şi 

marea? Puteau ele înlocui părinţi şi surori?‖ 

Colegele evocate nu reuşeau să suplinească dorul de 

cei de acasă, dar înjumătăţeau ceasurile de aşteptare 

a trecerii zilelor. Ascultând poveştile, cele 1020 de 

minute ale unei zile treceau mai repede. ,,O zi de 

închisoare este întotdeauna nesfârşită‖, scrie Lena, 

amintind de jalea şi deznădejdea celor pentru care 

,,timpul nu este măsurabil, pentru ca sta pe loc.‖ 

 

Cartea Lenei Constante este printre puţinele 

demersuri publicistice care pledează pentru Omenie, 

un sentiment pur umane atât de necesar 

supravieţuirii în situaţiile-limită. În anumite 

circumstanţe, deţinutele, chiar dacă îşi pierdeau 

nădejdea, credinţa şi comunicarea cu colegele erau 

elemente ale stabilităţii în acele condiţii inumane. 

Femeile reuşeau să continue lupta pentru 

supravieţuire. Poveştile lor de viaţă, evocarea unor 

persoane anonime sau a unor evenimente simple, 

finalul fericit al filmelor de dragoste ori romanele 

reuşeau să dea culoare griului celulei. Băncile, 

uniformele  erau cenuşii, până şi ,,feţele şi 

gândurile‖ erau cenuşii. ,,Cenuşie este şi celula şi 

lumina, cenuşii femeile, cenuşiu este totul în jurul 

meu.‖ Această culoare specifică societăţii 

dictatoriale era aducătoare de moarte. ,,Celula nr. 6 

nu este decât un cimitir sărăcăcios, în care o moarte 

pusă pe şotii a înlocuit albele linţolii a răposatelor cu 

nişte uniforme în dungi alburii şi cenuşii mult mai 

proletare,‖
9
 scrie fosta deţinută. Evadările Lenei 

Constante stau sub semnul dorinţei de libertate, de 

respectare a omului, de preţuire a celui mai mare dar 

– viaţa. Mărturia ei este utilă nouă, celor de acum şi 

de aici, pentru a cunoaşte şi a nu repeta greşelile 

istoriei. Chiar dacă autoarea simte pe alocuri că se 

dizolvă, că îi este imposibil să vorbească despre 

acele orori inimaginabile, de atunci şi de acolo, 

totuşi a făcut un mare efort, a intrat din nou în 

infernul ,,terorii roşii‖, ieşind de acolo cu o lumină 

de speranţă. Ea ne-a lăsat o sinceră mărturie despre 

,,o frumoasă poveste de solidaritate feminină în 

suferinţă.‖ 
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Exclusivitate Destine Literare 
 

 

Aina Daina 

(Colind) 

 
Ei, hei, ei, hei, 

Eu nu văd cu ochii tăi 

Tu nu vezi cu ochii mei 

 

Nici dincoace de cuvânt 

Nici dincolo de mormânt 

Eu nu văd cu ochii tăi 

Tu nu vezi cu ochii mei 

Ei, hei, ei, hei! 

 

Frunză dalbă dor mărunt 

Tu eşti tu, eu mie-mi sunt 

Sinea sinei lumei 

Den lumina Mumei 

Chacra paideumei ... 

 

Ei, hei, ei hei, 

Eu nu văd cu ochii tăi, 

Tu nu vezi cu ochii mei 

 

Geamăn Ochiul trece moartea 

Cum deschisă-n vis ni-i cartea 

Făr-de-o moarte nici departea 

Zare-a învierii 

Re -Îndumnezeierii ! 

 

Ei, hei, ei hei, 

Te sărut cu ce văd ei 

Când închişi visează grei 

Lerui-ler şi lilioară 

Fie-vă dorinţa nai 

Răzmurat din  Pom de Rai  

Den colindele străbune 

Hora stelelor din rune 

 
Aina daina hai ! 

Aina daina hai! 

 

 

 

Logos străpuns 

O, spasmodii, cunoaşterea bâtrână 

Materia-n călduri escatofage 

Din cellalt Timp, Eonic, îşi abstrage 

Esenţa sacră, cugetul- lumină 

 

Astfel ce-a fost etern va să revină 

A nu pieri în opera-i Divină 

Dumnezeimea Sieşi i se-nchină. 

 

Ci subţiatul, recele Altoi 

Îl lecuie şi-n iarăşi naşte Harul 

Din Ram-ul râurindu-ne-n stiharul 

Cel veşnic viu, pulsând pereche-n Doi. 

 

E-ascuns vederii noastre-al Lumii Sine 

Şi Sinei... Sămânţosul Dor din toate 

Prin vămile trezite sau visate 

‘n Acum-ul spaţiu-timp... Trecutul mâine. 

 

Extazul de-a mai fi, prin empatia 

Legiuitoare-a facerii, pruncia 

Cea înşeptită-n Fiul ori Sophia 

Nirvanicei cunoaşteri, poiesia 

Împreunării în entehelia. 

 

Aici, în suspinatu-mi verb, Maria... 

 

Eugen EVU 
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Jurnal reductiv. Soarta-arta egal destinul... 

 

Soarta şi Arta...* Cartea vie, preambul al învierii* Filaje- 

trefilaje* „E vremea-n care cerşetorii cântă‖ vers din 

1987* Versul ca înverşunare* Raşela, la 80 de ani: „ah! 

Simt soarele ăsta ca un falus în viscere!; știaţi că de la 

falus vine în româna vosatră FĂLOS?* „Mi-a plăcut pe 

la spate, ca ursoaicele şi unul din faţă, cu pumnul‖; „voi 

românii sunteţi sămânţoşi, noi moldovencele 

anorgasmice‖! ,,Pe mine m-a spart un popă, la 13 ani, în 

Basarabia‖, ca pe Maşa  Futuşnik...‖* 

 

Glissando: câteva consideraţii ale Crizei morale după 1989 

 

În virtutea logicei medicale materialist- dialectice, (v. Itinerar psihiatric al acad. Dr Brânzei, Socola, Iaşi, 

studiu care a depăşit înainte de 1989, 30 de ediţii) – dar şi în extenso, a psihanalismului şi conceptului de 

Manierism obsesional, al traumei, frustrării, v. „ Telepatie şi vis‖ Carl Gustav Jung... O droaie de big- 

dicţionare recente, cu terifianta „văruitorilor de mormânturi‖, recte a re- cosmetizării bio- bibliografice şi 

metodologia fost- totalitaristă, pare a fi un simptom colectiv, dar şi al instituţiilor statului agonic, 

cum s-ar zice, al demitizării printr-o ... remitizare. Careva defineşte acest proces unul al „crizei de sine‖, al 

„urii de sine la... români‖ (H.R. Patapievici ş.a.) repet, toate sunt terminologic ale Psihiatriei, în sensul 

memoriei colective, aşa cum o definea Gustave le Bon, în Psihologia mulţimilor, operă deasemenea cu peste 

20 de editări în România... 

 

Este de reînţeles contextual –actual –algoritmic, „transformismul‖ noilor- noi ,,reformatori‖, inevitabil neo-

tezismele vechilor-noi „elite‖ ale Inteligenţiei, cu o imensă! resuscitare a TEORIILOR amintind, mai ales în 

România de după 1989, de paradigmele unor Freud, Jung, Moore, Dali, Montaigne,  Dostojevki vs. Esenin, 

Tolstoi, Troţki, Cehov, Bulgakov şcl.- Kafka,  Emerson, Walt Whitman, W. Blake, uriaşul regiment al  

creatorilor din fosta Rusie , vs fosta Germanie nazistă:  Brecht, Benn, Enzezberger, Rilke, Trakl, Hoelderlin, 

Mann, Ştefan George, Lehman ş.c.l.). La noi Emil Botta, Mircea Vulcănescu, Nina Cassian, Gabriela 

Melinescu, Constanţa Buzea, Mihaela Miroiu, Felicia Botez, Cristea Enache, (v. şi „simptomul bi-polarist al 

„Neperechii‖ genialoide, recent reiterat  de analiştii din ţară, dar şi din diasporele de pe meridiane. Gâlceava  

înţelepţilor cu lumea, a „proştilor sub clar de lună‖, a „animalelor bolnave‖ (N. Breban, Aura Christi,  Alex. 

Ştefănescu, I. Rotaru, Mihăilescu, Eugen Barbu, C. V. Tudor,  Cărtărescu, Cristoiu, Nora Iuga,  etc) este a 

Delirului, Vieţii ca o pradă, a Intruşilor (profetic definiţi de Marin Preda) dar şi a „frigului din interior‖, al 

lui Laurenţiu Fulga, via poetului „nepereche (v. Tomozei, M-N. Rusu şcl), Beniuc, A. Toma, Păunescu, 

Blandiana, Ion Gheorghe, Ioan Alexandru-Şandor, Cioran, Ţuţea, Liiceanu, Ianoşi şi o pleiadă întreagă de 

poeţi moldo-vlahi!- ori alde Dmitrie Gramma, (Danemarca), sau puzderiei de dicţionarişti „cozmetizanţi‖ 

post revoluţionari,  Alex. Ştefănescu, soţii Crăciun, Gabriel Tîrnăcop, Ecaterina Ţarălungă, Maria Razba anf 

cohors!- raportabili generic ai teoriilor de ceea ce o traducătoare a mea  numea „ erezia originismului‖, a 

patologiei umanului , a raportului individului cu societatea-sistemul, dogmele, doctrinele, utopiile, 

ideologiile, creativitatea artistică, cu al său repetitive, mareice şi tsunamice fluxuri şi refluxuri ale memoriei 

(v. A. E. Baconsky ş.c.l.) Nichita Hristea – Stănescu (v. Roşu vertical, Argotice, Antimetafizica, 

Necuvintele). Sunt de reînţeles contextualist-istoric, la noi, Eliade, Petru Culianu, Lăncrănjan, Sălcudeanu, 

Sorescu, Ulici, Manolescu, Mihăieş, ş.a. mai bine zis Şcolile restaurative (sic, n), din exoticul-nostru-tragism 

zbucium erxistenţialist, (pe ,,zgomotul şi furia‖ post- ceauşismului, in facto a CRIPTOCOMUNISMULUI 

cu ,,faţă umană‖ (mascarada igitur). O axiologie a  neo-mensh-ului post neo- marxist..., (extremele se 

ating)... Ciocnirile teoriilor revin oscilatorii, ciclotronic, aidoma ale plăcilor tectonice şi fenomenelor 

seismice „climaterice‖ din tristan- tzara unei bizare IMPLOZII dogmatrinice! Criptociocoism, voilà! - (via 

Nicolae Filimon, Zecharias Lichter, craii lui Mateiu şcl). De neuitat „triada‖ bezmetică a celebrei drame 

Tache, Ianke şi Kadîr, sau Leprozerismul automutilant al lui Blecher, operele „sfinţilor închisorilor‖, ( de 

unde s-a moştenit patologic! Un ,,existenţialism‖ morbidizant, neo- faraonic- băsescist- pontist- udrist...). La 

urma urmei suntem în DANTE, suntem în Istorie, suntem în ceea ce Eliade numi ,,căderea sacrului în 
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profan‖, în „hommo politikon‖, neh?  Un real(ism) halucinant, un ciclic repertoriu mistagogic-trogloditesc, 

ieşit din Undergranud-ul abatajelor memoriei colective (Heidegger); al înalt- luminaţilor recte al adânc- 

întunecaţilor! Iată-NE, criza! (Din noi vine frigul, seniori!) 

 

Reculul şi glissando-ul  

 

Apropiind introspectiv ceea ce am numi obsesia socoliană a Matrix-ului din areal, ca unul dintre cei mai 

„captivi‖ profesional ai sistemului stalinisto- ceauşist, până şi după Pacepa, încerc o retrospectivă a creaţiei 

trans-minore, în zona socio-culturală a regiunii Hunedoara, azi judeţ. Zonă după război cras- stalinizată, 

ukrainenizată, apoi experimentist-diabolic ceauşestizată. Cel mai semnificativ în context, este fenomenul 

replierii, (reculului) pe suitoarele, abatajele ex-cenaclismului mai mult sau mai puţin gonflabil, apărură 

nenumărate nume cu obsesia justiţiară, revindicativă, cum zicea Ştefan Nemecsek, a „minoriadelor albe‖... 

Constanta obsesională a unui soi de faminism trans-folclorist, implicit cu puseuri maneliste (!) o reţetă „ 

bio‖- psihedelistă-neo-barbariană , ori indusă din spectrul crizei religioase, a fetişizărilor, moaştelor, 

pelerinajelor etc, este cea a Maternităţii frustrate, a iubirii trădate, a nesațiului carnal, între dulcegării şi 

violenţă de limbaj (limbariţă) a „femeii de serviciu‖ sau a fostei secretare... Multe din generaţiile 60-70, cf. 

grilei Ulici, apar cu cărţi fenomenal Freudiene, fie a ceea ce Hetco numeşte „simptomul uterului supărat‖, 

fie a nostalgiei anorgasmice rebele. Este de urmărit în acest sens, disputa unor reviste ca Revista 22, Dilema 

veche, Adevărul-Weekend, ID-eea contemporană, România literară, Discobolul, Tribuna, Orizont, Ramuri, 

Luceafărul de dimineaţă şi cel de Botoşani şcl. Adăugate, nenumăratele reviste online... Discursul categorial 

al acelora este exploziv şi fără egal în Est-ul post- comunist! Unele diaspore au externat aceste obsesii, 

racordându-se, care-cum, la ceea ce aş numi „pribegismul omului românesc‖ globalist. Un discurs 

preoticesc, avocăţesc sau învinuitor – disculpabilist, cu toate tarele – avatarurile  frustrării, prioritare fiind 

cea a infertilităţii sau trans-sexualităţii, obsesia fiului spaima extincţiei „neamului‖... Nimic nou sub luna 

pienna, nici a semilunii! Criza este una a umanului fiinţial- spectrului degeneresecenţei, al ravagiilor 

medicinii alogene şi a electronizării cu efect terifiant agresiv, a „pieţei‖ informaticii, asupra unor tradiţii 

ruraliste, ori a strămutaţiilor de la sat la oraş ( navetism)... 

 

Neo-confluenţismul în provincie 

 

Iată câteva dintre colegele din areal, unele fiind în trecut în aşa-zisa instituţionalizare a „direcţiilor de 

conştiinţă‖ (Mircea Ciobanu dixit), Cântarea României şi Poeţii ţărani, Poeţii muncitori, „poeţii militari‖ 

etc. Unele sunt folclorizante, altele tinzând sau chiar atingând condiţia cultică, fie una a opţiunii religioase, 

clasice sau neo-cultice: Ioana Precup, Liana Popeţi-Blaj, Ligia Seman, Ana Almăşana-Ciontea, Raisa 

Boiangiu, Loredana Cristea, Olga Ştefan, Ildiko Şerban, Maria Fartuşnik, Maria Izdrăilă, Lucia Amarandei, 

Mihaela Gagea, Mioara Giurgiu,  Raşela Bărcan, Victoria Stoian... Dar şi o nouă-generaţie, remarcabilă, pe 

contrasensul noii înregimentări: Erika Erdos, Raluca Weber, Maria Dimian, Adriana Tomoni, Miriam Chiş, 

Georgiana Adriana Mîrza – (parte cuprinse în antologia Harfele Harului de Eugen Evu şi Ion Urda, în ideea 

unei tendinţe ecumenice). Aş mai adăuga câteva nume recente: Ilonca P. Gati, Bianca Dan, Ileana Lucia 

Floran, Nicole Ebner... Una peste alta, vieţile şi cărţile acestor distinse doamne sau domnişoare, oferă, în 

mic, un spectacol  copios al ceea ce Biblioteca Judeţeană ,,Ovid  Densuseanu‘‘ numeşte „Noaptea 

bibliotecilor‖... Remarcabile în sensul documentaristic reformator, sunt cele patru volume masive. 

Monografii al judeţului şi dicţionarele care sunt eleborate vizibil corectiv, vs falsificările de rutină ale 

funcţionarilor. 

Vechii, răposatei ideologii-securisto-activistice, cazone. 

 

Dicteurile electromului 

 

Statul român este în criza fără precedent a auto-uzurpării* Curcubeul cu solzi* Răutatea se nutreşte cu binele 

şi avortează monştrii* Întunericimea expulzează, în convulsiile răscrucilor istorice, replicanţi ai clonelor, 

perechi de câte şapte, sublunare, ale zeiţei-purtătoare Lilith (v.Teoria dublei seminţe, Mitologia 

antesumeriană)* Corupţiile sunt eruptive, ca hemoragii ale entropiei* EA se autodevoră, spre a procrea din 

propria-i moarte ciclică* Omul este dual şi în sensul terorii spaţiului închis, reductiv al terorii spaţiului 

deschis* Rasele primordiale tind a se rata prin hybris global* Corect ar fi Seminţar, nu seminar: Cuvintele 
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au memoria seminţelor...* Vânturile sunt stihiale, sau limpezitoare... 

Patrimoniale: Nicolae DABIJA: Pe urmele lui Orfeu 

Editura Hyperion- Chişinău, 1990. 

Motto: „Poezia îmblânzeşte fiara din om”... 

 

... Au cunoscut geto-dacii poezia? Un răspuns ne oferă Ovidiu, cu ocazia recitării poemelor sale, scrise în 

limba getică, înaintea vorbitorilor acestor limbi zice că ei, ascultându-l, „şi-au mişcat repede capetele pline 

cu săgeţi/ şi în gurile getice a fost un lung murmur‖ (Pontice, IV, 13, 35 sq). Ceea ce ne îndeamnă să credem 

că geţii, dacă poemele getice ale lui Ovidiu le stârneşte admiraţia şi nu dispreţul sau indiferenţa, nu numai 

aveau gust şi respect pentru poezie, dar aveau și poeţii lor. Aristotel zice (Probl., XIX, 28) că dacii din 

munţi, „agathyrsii‖, îşi versificau legile lor* (v. şi vechile Daine, la Sarmizegetussa Regală, n, red. dar şi la 

Marea Baltică! (n. e.evu) şi le cântau- pentru a le memoriza mai uşor. Istoricul Iordanes ne spune şi el că 

dacii aveau legi scrise (deci şi scriere!). Theopompos în cartea a 46-a a Istoriilor menţionează că solii 

geţilor se duc în solie cu citare, ,,cântând mereu din aceste instrumente.‖ Şi mulţi dintre barbari trimit soliile 

de pace cu flaute şi citare (cytere, cetere n), ca să înmoaie sufletele ,,vrăjmaşilor‖. Istoricul Iordanes zice 

despre preoţii că „ies în întâmpinarea zeilor pământeni (subl. n), cu cyttare şi veşminte albe, cântând în 

voce rugăciuni‖ (poeme dedicate zeilor sau eroilor, n.n). Dacă lira este considerată de geţi un instrument 

strict religios, atunci fluierul, naiul şi buciumul se foloseau la petrecerile acestora, mai ales pentru 

acompaniament la dansuri ,,unde se prindea toată lumea, cu regele în frunte‖. Urme ale artei şi literaturii  

noastre au rămas şi dăinuit în folclor (daine- doine, n.e. evu) în descântece, cimilituri, colinde sau oraţii 

adaptate, etc. Mai ales la obiceiul priveghiului: or, se ştie că dacii consemnau funeraliile prin întreceri, 

cântece şi jocuri. Se cunoaşte că Zamolxe (Za Molxes, Zeul Moş, n.e.evu), lecuia prin descântece, însoţite 

de tratamentul cu ierburi (fumigaţia cu sămânţă de cânepă, canabis, n. idem), folosită de geto-dacii din Tyras 

(Nistru), cf. Herodot. In speţă, era o narcotizare asemănătoare beţiei (n. idem). Religia dacilor susţinea că 

sufletul e nemuritor, trupul fiind o închisoare sau cătuşă ale acestuia. 

,,De aceea NU trebuie să ne pară rău după el‖. 

 

* exclusivitate Destine literare. 

 

 

 
 

Carmen Doreal 
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Eugen Evu - Fulgurante la… Sorin Cerin, Facerea lumii, REQUIREMENTS 
  

 

Sorin Cerin ne-a semnalat un volum numit Facerea lumii, evident cu ţintă neo-cosmologică, situat 

între raţionalism şi teosofie- filosofie... Paradigmele interferează în discursul său, impregnate de aforisme şi 

parafraze moraliste, interogaţii şi demers colocvial. Cunosc numeroşi scriitori originari români, pe meridiane 

şi observ propensiunea contantă spre reinterpretarea mitologiei şi a religiilor. (Pe filiaţa unor Nicolas Buda 

sau a lui Dumitru Găleşanu, par example): (despre Divinitate,n):  

,,Se săturase de atâta neant,/ până şi nemărginirea,/ înţelese,/ pentru prima şi ultima oară, că are nevoie de 

finit,/ astfel născându-se Existenţa,/ ca Unică Întâmplare Neîntâmplătoare,/ adică faţa Lui Dumnezeu”. 

Singurătatea absolută este a unui Dumnezeu incognoscibil, în enunţul paradoxist-neutrosofic al lui Sorin 

Cerin:  ... ,,care odată existând,/ s-a simţit atât de singur,/ încât şi-a dorit o Oglindă în care să se admire, 

născându-se Întâmplarea Neîntâmplătoare,/ adică Universul Iluziei Vieţii.‖ Mai departe: ,,Dumnezeu şi-a 

dorit ca lumina Sa lăuntrică,/ să alerge peste spaţiile ce-au primit duh de dărurie din Sine şi timpi de 

cunoaştere pentru Sine,/  Conştientizând fiinţa Sa spre a fiinţa gândul Creaţiei din oglinda în care îşi dorea 

din ce în ce mai multe./ Atunci Dumnezeu a înţeles,/ că stelele degeaba strălucesc romantic,/  pe cerul 

gândurilor Sale,/ dacă nu este iubire.‖ (cit. Facerea lumii). Textualismul livresc în acest timbru se perindă 

pragmatic şi în aforismele şi cugetările sale, retorice şi sincer-interogative, în acest calendar inversat 

(răsturnat?) al noului prag de mileniu: care precipită un apocalipsism mai degrabă-electrono- eclectic, 

amalgamat şi neo- esoteric. Conceptul de  REQUIREMENTS într-un fel, este parafrazic la aceea Reconqusita 

a lui Francis Dessart sau Artur Silvestri, via ,,macondismul― recent marelui dispărut Gabriel Garcia 

Marquez... Pentru poetul care mi-a solicitat opinia,  evocând via Destine Literare a lui Alex Cetăţeanu, 

cărţile par a fi obiecte de cult-cultură-proprie testamentară ale unui ceremonial, cum ar spune Cristian 

Georghe Abrebenel al neo-cunoaşterii platonic-socratice, sub semnul ,,Guvernământului General al 

Genezei‖, bunăoară. Ceea ce merită consideraţ este şi imperativul transparent al autorului de a comunica în 

limba natală, românească. Singurătatea atribuită Sacrului este totuşi, a ființei umane, în ipsotaza ei reductivă, 

a condiţiei umane... Cum Vinea scria, poetul vede idei ale sale, sau oglindite în ,,odaia cu oglinzi‖ a 

bibliotecii universale. Un destin desigur personal, în mare parte asumat, nota bene. În volumul Politice, la 

extrema lui H. R. Patapievici poetul este bine-ştiutor al problemei eliadeşti, a ,,căderii umanului în zoon 

politikon‖... Între raţionalism şi iraţionalism, Sorin Cerin navighează pe Oceanul Interconnection. 

 

* Copyright © 2014 Sorin REQUIREMENTS. Sorin Cerin. All rights reserved. No part of this 

publications May be reproduced, Stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, 

electronic, mechanical, recording or otherwise, without the prior written permission of Sorin Cerin.  
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POEME DANSANTE 
 

 

MARIA,                       

 

           am visat că plânge Marea, 

Marea mea cea Neagră, vreau să spun, 

din care au cosit pescarii sarea 

      vâslind spre noi din veacul lor străbun. 

   

      pe țărmul lumii multe sunt... taverne. 

      prin toate eu am scris câte-un poem 

      și știu că nu-s himerele eterne 

și de pirații lumii – nu mă tem. 

 

pescarii mei nu sunt pescari – țăranii 

vâslesc cu coasa, pescuind doar pâini 

și dacă secetoși le mau sunt anii 

      transpiră triști – cu iezere în mâini... 

 

 

 

DEAR MARY,        

 

            I have dreamt that the Sea was crying, 

I mean, my own Black Sea, 

fishermen collected the salt out of it 

rowing towards us from their eternity. 

 

in this world‘s shore there are a lot of taverns 

     and in them all a poem I wrote 

yet what I know is that they‘re not my everlasting phantoms 

and that I‘m not afraid of the pirates‘ world. 

 

my fishermen are not fishermen – peasants 

      row with their scythe, fishing up only loaves of bread 

and if their years are still arid 

they sweat and sigh – holding deep mountain lakes in their hand... 

George FILIP 
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CHÈRE MARIE,                  

 

                Je rêvai que la Mer pleurait, 

ma Mer Noire, je veux dire, 

d‘où les pêcheurs ramassèrent le sel 

tout en ramant vers nous de leur éternité. 

 

sur le bord de ce monde il y a beaucoup de tavernes  

et j‘y écrivis presque partout un poème 

et je sais bien qu‘on n‘en parle pas de chimères éternelles 

et des pirates de ce monde je n‘ai pas peur. 

 

mes pêcheurs ne sont pas de pêcheurs – les paysans 

rament avec leurs faux, en pêchant seulement des miches de pain 

et si jamais leurs années sont des plus sèches 

ils suent à grosses gouttes tristement – leurs lacs alpins profonds dans leurs mains... 

 

 

FEMEIA MEA                           

 

e ca un colț de fântână 

din care sorbi într-o rână 

 

nu găvărește rusa – ce bine ar fi 

la dracu și cu ,,to be or not to be‘‘ 

 

face copii – c-o mână scrie 

pe pergamente de veșnicie 

 

ea cântă și tace – respiră 

nimic la ea nu mă mai miră; 

 

minte că și bătrân sunt frumos. 

am cutreierat în doi raiul de jos 

 

și i-am adus dintr-un caier 

mireasma pură a florii de aer 

 

apoi i-am făcut o surpriză: 

m-am ascuns pe veci într-o briză...  

 

 

 

MY WIFE             

 

she is the eye of a deep well 

which you sip while reclining on your side  

 

she doesn‘t yap Russian – although it would be good, 

yet, fuck ‘‘to be or not to be‘‘ 
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with one hand she makes children – and with the other 

she scrawls on eternal parchment papers 

 

she sings and keeps quiet – and breathes 

nothing at all surprises me at her; 

 

she lies when stating that I‘m handsome, even though I am old 

and thus, both of us wandered aimlessly in paradise 

 

and I offered her from a distaff of wool 

the pure fragrance of an air flower  

 

then I made her a surprise 

hiding myself for good in a breath of wind.  

 

 

 

MA FEMME        

 

elle est l‘oeil d‘un puits profond 

que l‘on sirote couché sur le côté 

 

elle ne jappe pas le russe – ce serait bon, 

alors merde, avec ,,to be or not to be‘‘ 

 

d‘une main, elle produit des enfants – et de l‘autre 

elle barbouille sur des papiers parchemins éternels 

 

elle chante et se tait – elle respire 

dans son cas, rien d‘autre ne me surprend ; 

 

elle ment que même vieux, je suis beau 

et comme ça nous errâmes à pieds dans le paradis 

 

et je lui offris d‘une quenouille 

le parfum pur d‘une fleur de l‘air 

 

après quoi je lui fis une surprise  

me cachant à jamais dans une brise...  

 

 

Traducere în engleză și în franceză de 

Muguraș Maria Petrescu 
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Migrene geofilipiene  -  REMEMBER CU şi DESPRE NICOLAE LABIŞ 

 

 

Chiar aşa, cam foarte scurtă, viaţa lui Nicolae Labiş se reconstituie fragmentar, dezlânată şi 

dezorientată. Fiindcă nimeni nu ştie, până în prezent, despre copilul-poet,  absolut nimic. 

Însă graţie Doamnei Ioana Zamfir – poetă şi ex-redactor la  Magazinul Femeilor – Radio Bucureşti – vom 

întregi parţial Odiseea LABIŞ cu câteva secvenţe inedite. Dar cine este surpriza Ioana Zamfir? Este un 

zâmbet care ne-a mângâiat tinereţea, captivează încă şi va dăinui. Ca un vechi prieten, care n-am văzut-o de 

peste treizeci şi cinci de ani, risipesc pe IOANA doar câteva vorbe, pe care le doresc metaforice: IOANA este 

un zâmbet etern. Ei bine, graţie zâmbetului IOANEI scoatem acum din cufărul cu amintiri câteva perle, pe 

care vi le dăruim. 

- Alooo!... Ioana?... Am primit plicul cu surprizele promise despre Labiş. 

- Să-ţi fie de bine! Scrie şi dăruieşte totul cititorilor.              

–Ioana... mai eşti frumoasă?                              

-... Dar tu, mai eşti poet năbădăios? 

 

Doamna Ioana Zamfir a fost colegă cu poetul Nicolae Labiş la Şcoala de literatură, care a funcţionat 

nişte ani pe la Bucureşti. Regimul comunist avea nevoie de cadre, de intelectuali, de poeţi etc... Şi şi-i crea 

în fabricile anume instalate printre destinele unor minunaţi oameni debusolaţi, de fapt – marginalizaţi de 

regim. În contingentul lui LABIŞ au fost încartiruiţi câţiva tineri şi mai puţin tineri, dintre care unii au 

devenit scriitori. Dar nu graţie partidului, ci graţie bunului Dumnezeu care îi stropise cu har. Nu vă vând 

acum totul pe (nici) doi lei, dar vă spun că printre bravii locotenenţi ai acelei cazărmi de tip Makarenko, s-au 

numărat şi poeţi ca Ion Gheorghe, Gheorghe Tomozei şi... atât!                                                                        

 

Ioana aceasta Zamfir, cu zâmbetul contaminant, se pârguia printre ceilalţi. Dar... ca o viitoare 

mireasă a unuia dintre studenţi, respectiv Toma Anastasiu, îşi ascundea în cufărul de zestre mici podoabe pe 

care ni le-a arătat mai deunăzi. Doriţi surprize? Avem. Vi-l pun într-o primă imagine pe copilul acesta 

prematur... matur, pe poetul Labiş, în deplinătatea infantilităţii lui. 

 

 

(Foto 1) Priviţi-l… parcă este o stea cu mai multe colţuri, zugrăvită pe cer. S-a imortalizart, nebănuind că 

pentru vecie, pe balconul dormitorului cazărmii la baraca de literatură, în care se mai şi odihneau recruţii 

partidului… Dar căpriorul LAE n-avea odihnă. El, spontan, cu spontaneitatea specifică era prezent pe de-a 

rândul. Aşa se face că la logodna încazarmatei Ioana Zamfir cu camaradul de batalion Anastasiu Toma, 
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(Foto 2) poetul LABIŞ a pus pe hârtie  o LOGODNĂ, scrisă cu mâna temurândă a unui inocent în materie. 

 

 

 

 
(Foto 3) Mai am şi alte surprize dar nu vi le ofer astăzi pe toate. Ţin însă să precizez că marii arhivari ai 

sufletelor nu-i neglijează pe cei merituoşi. NICOLAE  LABIŞ este unul dintre copiii minune ai poeziei 

româneşti. Mie îmi este dor de LAE şi-i trimit din când în cînd câte un poem. 
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ECOU  LA  MOARTEA  CĂPRIOAREI  -   Confratelui Nicolae Labiş  - 

  

 Motto:  

...ce mult a plâns  

           atunci Niculăieş             

dar puşca tatei  

          n-a vrut să dea greş. 

  

deci: puşca tatei, totuşi, a dat foc 

iar căprioara a căzut pe stâncă 

şi Labiş s-a rugat - fără noroc, 

iar umbra morţii îl mai frige, încă. 

  

a plâns şi a mâncat - copil flămând 

şi l-a iertat plăpânda căprioară 

dar nu se stinge ucigaşul gând 

iscat prin crângul de odinioară. 

  

...apoi poetul a plecat în cer. 

l-au împuşcat cu clonţul de rubin. 

clonţul cel roşu...imn de lerui-ler 

l-a dus pe LAE-n marele amin. 

  

poetul a păstrat un petic mic 

dintr-o hârtie alb - imaculată 

cu un poem, din care-a scris nimic, 

sperând că o să-l scrie-n cer, vreodată. 

  

eu i-am furat hârtia din mormânt 

şi vă rostesc... ce nu vede oricine. 

citesc poemul lui postum şi sfânt 

ce l-a zidit în marile destine. 

  

… au fost odată nişte căpriori 

ce merg la LAE şi îi dau iertare 

că el, flăcăul, pe la cântători, 

s-a dus cu tatăl său - la vânătoare. 

  

poemu-acela a rămas sublim. 

cei doi ieduţi nu s-au născut vreodată. 

o ştie Ţara, noi cu toţi o ştim: 

că numai foamea a fost vinovată... 

  

                    5 martie - 2011, la Montreal 

                                                                

Fiindcă trupul poetului a plecat la cer, dar sufletul şi numele lui au rămas în eternitate, iar eternitatea 

noastră este aici… pe PĂMÂNT. 

                   

Noiembrie – 2014, 

la Montreal. 
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Renașterea  unui  festival  necesar 

 
 

 

Odată cu a patra sa ediție, desfășurată recent, 

Festivalul de Teatru „Toma Caragiu”, organizat 

de Teatrul din Ploiești, s-a „reinventat‖ (cum s-au 

exprimat, cu deplină îndreptățire, realizatorii lui) sub 

genericul Întâlniri regizorale.  

Au mai existat de-a lungul timpului, 

succesiv, mai multe festivaluri sau colocvii dedicate 

artei regizorale, dar fiecare dintre ele a dispărut după 

câteva ediții, și nu din vina celor care le-au gândit, 

născut și coordonat, ci a celor care, chemați să le 

susțină financiar existența, fie s-au temut de 

dezbaterile deschise pe care le generau (înainte de 

1990), fie nu le-au înțeles importanța (după acest 

an). 

Renașterea unui festival dedicat regiei (și 

asta la un teatru unde au lucrat mulți dintre cei mai 

de vază directori de scenă români - Gheorghe Harag, 

Aureliu Manea, Radu Penciulescu, Valeriu 

Moisescu, Alexa Visarion, Ivan Helmer, Alexander 

Hausvater, Dragoș Galgoțiu și mulți alții), este 

primul lucru care trebuie aplaudat. 

Merită aplaudată apoi selecția celor 10 

spectacole invitate în festival, datorată criticului de 

teatru Andreea Dumitru.  Nu vom stărui prea mult 

asupra lor, pentru că revista noastră a scris deja 

despre majoritatea dintre ele. Se cere însă subliniat 

faptul că sunt, toate,  spectacole bune, de 

performanță, bine închegate artistic, dovedind în 

general o exemplară unitate între regie, scenografie 

și interpretarea actoricească, dar, în același timp, 

sunt și foarte diferite, prezentând o largă paletă de 

modalități stilistice, de expresii artistice. 

Festivalul a fost inaugurat cu minunatul 

spectacol al Centrului Cultural ArCuB Însemnările 

unui nebun după N. V. Gogol. Regizat cu fantezie 

și finețe de Felix Alexa, în scenografia ingenioasă a 

Dianei Ruxandra Ion, textul marelui clasic rus îi 

prilejuiește lui Marius Manole realizarea unei creații 

de-a dreptul uluitoare prin profunzimea și siguranța 

analizei psihologice a evoluției treptate a nebuniei 

lui Popriscin, interpretul fiind secondat în acest 

demers de sublinierile muzicale foarte sugestive (dar 

și de intervențiile actoricești expresive) ale lui 

Alexander Bălănescu. 

A urmat un spectacol de dans contemporan și 

stand-up comedy, Șaraiman, conceput de Răzvan 

Mazilu, care a dat viață, prin mișcare și plastică 

corporală (coregrafia: Nadar Rosano – Israel, 

dramaturgia coregrafică: Gina Șerbănescu), pe 

muzica lăutărească interpretată de Romica Puceanu, 

vechii lumi a mahalalei bucureștene, lumea 

domnișoarei Nastasia a lui G. M. Zamfirescu, cu 

bucuriile, durerile, visele și dramele ei. Iar această 

poveste, ușor nostalgică, era întreruptă, când și când, 

de intervențiile lui Dan Badea, ale cărui momente de 

stand-up comedy, inteligente și pline de umor, ne 

readuceau în lumea de azi, în principal tot 

bucureșteană, uneori de-a dreptul halucinantă prin 

ciudățeniile, comicăriile și chiar absurditățile ei. 

A treia zi a adus triumful spectacolului O… 

ladă de la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, 

creație colectivă după Ion Creangă, în regia 

fabuloasă a lui Alexandru Dabija, care a mai realizat 

încântătoare montări după opere ale nemuritorului 

humuleștean (de pildă, Oo!, tot la Piatra Neamț și tot 

o creație colectivă, precum și o savuroasă tălmăcire 

scenică după Ivan Turbincă, Absolut!, cu un 

extraordinar Marcel Iureș). Dacă Oo! fusese o 

adaptare plină de fantezie, de simboluri și de haz 

după Punguța cu doi bani, O… ladă are un cadru 

reprezentat de priveghiul babelor în jurul trupului 

neînsuflețit al moșului din Punguța…, obiceiurile 

Zeno FODOR 
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populare de jelire a celui mort amalgamându-se cu 

pornirile, curiozitățile (cine va moșteni averea? – de 

pildă), neobrăzările, bârfele, răutățile, ranchiunele 

babelor, într-un vârtej de debordantă imaginație 

regizorală, ajungându-se la o uriașă hiperbolă 

comică. În această atmosferă se înscrie organic 

povestea din Fata babei și fata moșneagului, cu 

tâlcurile ei despre bunătate, cinste, sârguință, dar și 

răutate, îngâmfare, lene, lăcomie. În seara în care la 

Ploiești spectatorii se desfătau la acest spectacol de 

înaltă calitate și un haz enorm, la București 

directorului Teatrului Tineretului, Liviu Timuș, i se 

înmâna,  pentru aceeași creație a trupei sale, Premiul 

pentru cel mai bun spectacol din cadrul Festivalului 

Comediei Românești, care tocmai se încheia. 

A venit rândul Teatrului Regina Maria din 

Oradea, care a prezentat Leonce și Lena, un musical 

după cunoscuta comedie a lui Georg Büchner, în 

regia lui Mihai Măniuțiu. Piesa a fost scrisă în 1836, 

epocă în care tineretul german se opunea, de multe 

ori violent, politicii oficiale dictatoriale, militând 

pentru libertatea gândirii și drepturi democratice. 

Regizorul, care a văzut în această piesă (aparent 

doar o romantică poveste de dragoste) un puternic 

filon de protest social, a plasat acțiunea în anii ‘60 ai 

secolului XX, în epoca hippie, când tineretul s-a 

manifestat din nou, cu putere, împotriva concepțiilor 

învechite și constrângătoare ale unei societăți 

osificate, și-și revendica dreptul la libertate prin 

mijloace pașnice: muzică nouă și zgomotoasă (rock-

ul), o îmbrăcăminte specifică care-i evidenția de 

restul populației, viață în comun, mai ales în rulote, 

consum de substanțe interzise – manifestări care-i 

oripilau pe „bătrâni‖. Spectacolul este unul de teatru 

în teatru: personajele sunt hipioți, membrii ai unui 

colectiv teatral, care repetă, în spațiul dintre rulotele 

lor, piesa lui Büchner în ale cărei personaje se 

regăsesc întocmai. Ideea lui Măniuțiu (care este, 

alături de Ada Milea, și realizatorul adaptării 

textului la cerințele musicalului) - susținută de 

muzica Adei Milea și Ancăi Manu, scenografia lui 

Adrian Damian, coregrafia Vavei Ștefănescu și 

interpretarea unui grup de actori talentați și dedicați, 

din rândurile cărora se detașează multilateralul și 

inepuizabilul Richard Balint – funcționează perfect 

și clasica poveste a lui Büchner se dovedește extrem 

de actuală. 

Victor Ioan Frunză și colectivul Teatrului 

Metropolis au venit la Festival cu Tartuffe. Și în 

acest caz avem de-a face cu o inteligentă „aducere la 

zi‖ a întâmplării relatate de Molière în  urmă cu trei 

veacuri și jumătate. Decorul este o reprezentare 

grafică, negru pe alb, în manieră expresionistă, a 

Raiului: Adam și Eva cu mărul pierzaniei, animale, 

păsări, șopârle, chiar și un licorn trist, cu o lacrimă 

pe față. În această ambianță de artă rafinată 

(scenografia: Adriana Grand) fericirea edenică se 

dovedește o iluzie, iar toaca menită să cheme 

oamenii la credință e mânuită de un sperjur cuprins 

de patima păcatului, sau de fidelul servitor al 

acestuia. Tartuffe (interpretat admirabil de George 

Costin) este expresiv în voce, în mimică, în atitudini 

și mișcări, alternează firesc, cu o motivație interioară 

care vine din agerimea minții sale malefice, pasiunea 

cu bănuielile, siguranța cu ezitările, avânturile cu 

reținerile, pentru a deveni în final rece și necruțător. 

Pandantul acestui ticălos inteligent și fără scrupule 

este Orgon (creat și el foarte bine de Sorin Miron), a 

cărui naivitate de-a dreptul tâmpă, cu unele izbucniri 

temperamentale care-i subliniază și mai bine prostia, 

se transformă în final într-o uriașă nedumerire mută, 

apoi în furie, pentru a deveni disperare în momentul 

în care mama sa, Doamna Pernelle (Adela 

Mărculescu, excelentă) refuză cu obstinație să dea 

crezare evidențelor. Și ceilalți interpreți sunt buni, în 

această montare unitară, de elevată ținută artistică. 

Spectacolul nu se termină cu un happy-end, cum e la 

Molière, care aducea astfel un omagiu protectorului 

său, Regele Soare. Acțiunea din spectacolul lui 

Frunză se petrece azi, iar în zilele noastre regula este 

ca impostorii să câștige. Folosind propria sa 

versiune scenică, mult mai scurtă (dar și mai puțin 

nuanțată) decât originalul, totuși perfect logică, 

explicită și credibilă, Victor Ioan Frunză a realizat 

unul dintre cele mai bune spectacole ale sale. 

Și decorul lui Cosmin Ardeleanu la 

spectacolul Teatrului Nottara Un pic prea intim de 

Rajiv Joseph ne duce cu gândul la Grădina Edenului: 

un uriaș și frumos copac, plin de mere roșii. Sub el, 

pe covorul format din merele căzute din copacul 

păcatului, se întâlnește eroul principal, profesorul de 

literatură Tom, cu femeile pe care le lasă, aproape 

simultan, însărcinate. Tom nu e un Don Juan, dar, 

cum spune iubita oficială, „lângă tine e dezordine și 

haos‖. Iar în acest haos, care e mai ales sentimental, 

lucrurile se întâmplă parcă fără ca Tom să-și dea 

seama. Are însă tăria să-și recunoască faptele, 

rămânând singur după ce femeile, toate, îl părăsesc. 

Îl părăsește chiar și prietenul din copilărie, singurul 

lui sprijin, pentru că, la un moment dat, a avut o 

aventură pasageră chiar și cu logodnica acestuia. 

Povestea e cam banal scrisă. nu lasă nici o urmă 

durabilă în mintea spectatorilor, dar spectacolul 

(care e destul de trenant în prima parte) e plăcut 

până la urmă, pentru că regizorul Cristi Juncu, un 

profesionist talentat și cultivat, și-a alcătuit o 

distribuție potrivită, din actori buni, care, sub 

îndrumarea lui atentă, realizează creații reușite, bine 
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individualizate, Andi Vasluianu fiind chiar excelent 

în redarea cu finețe a numeroaselor stări 

contradictorii prin care trece eroul principal. 

La aceste șase spectacole, semnate de 

creatori consacrați, s-au adăugat două realizări ale 

unor directori de scenă aflați la început de carieră. 

Erwin Șimșensohn (nominalizat la Premiul 

pentru debut în  cadrul Galei UNITER din acest an) 

a realizat la Teatrul Evreiesc de Stat un foarte reușit 

spectacol cu Yentl de Leah Napolin și Isaac 

Bashevis Singer. Fata de rabin, care se răzvrătește 

împotriva preceptului tradițional că este un păcat ca 

femeia să învețe, pentru că învățătura corupe femeia, 

consideră că, din moment ce Dumnezeu a creat și 

femeia, ea trebuie să fie egala bărbatului. Și, pentru 

a-și realiza dorința arzătoare de învățătură, se 

travestește în băiat și frecventează cu mare succes o 

școală talmudică. Piesa (o foarte reușită adaptare a 

unui roman de succes al lui Singer, laureat al 

Premiului Nobel) vorbește de misterul aparențelor, 

de divina androginitate a sufletului și, desigur, de 

lupta cu superstițiile, cu cutumele care îngrădesc 

drepturile simple, omenești și firești ale femeilor. 

Regizorul, care dovedește o profundă înțelegere a 

ideilor textului, a mesajului pe care autorul ni-l 

transmite, uneori deschis, alteori voalat, folosește 

mijloace de expresie rafinate și precise. Totul e 

gândit cu grijă, este expresiv și emoțional. Totul are 

semnificație: fiecare accent, fiecare nuanță, fiecare 

ton, fiecare gest. Iar finalul, care la Singer ne lăsa cu 

impresia că reușita lui Yentl e, totuși, una singulară, 

care nu schimbă nimic, în viziunea lui Erwin 

Șimsensohn deschide orizontul unei revizuiri, poate 

lente dar sigure, a concepțiilor învechite.  În rolul 

titular, Alexandra Fasolă (Premiul pentru cea mai 

bună actriță în rol principal – pentru această creație 

- la Gala UNITER 2014) se identifică cu eroina, 

trăiește în profunzime toate frustrările, dorințele, 

împlinirile și eșecurile, bucuriile și durerile acesteia, 

le exprimă întotdeauna firesc, exact și emoționant. 

Are pauze semnificative, schimbări de ritm și de 

accent mereu adecvate, o deosebită expresivitate a 

feței, ochilor, mâinilor, gesturilor, mișcărilor, 

pozițiilor corpului. Mirările, hotărârile, afirmațiile, 

deciziile bruște, încăpățânările, motivațiile, 

întrebările, nedumeririle, modul în  care își apără 

convingerile, principiile, cum luptă cu ideile 

nedrepte, cu cutumele anchilozate dovedesc ce largă 

gamă expresivă are acestă tânără actriță. 

La Teatrul „Toma Caragiu‖, tânărul regizor 

Vlad Cristache a montat piesa lui Marius von 

Mayenburg Chip de foc. Conflictul – destul de banal 

la început, apoi din ce în ce mai dur, mai violent – 

este între părinți și copii. Între părinții care se ceartă 

permanent și nu au nici timpul, nici capacitatea, dar 

nici dorința sinceră să-și înțeleagă copiii și acești 

copii frustrați, care vor să se maturizeze, deși se tem 

de această maturizare pentru că sunt derutați și 

dezgustați de ea, pentru că nu vor să ajungă aidoma 

părinților lor. Între cele două generații comunicarea 

este imposibilă, fiecare dintre ele are alte valori, alte 

idealuri, alte concepții, alte idei. În tânărul Kurt, 

bântuit de această derută comportamentală, se naște 

și crește până la paroxism plăcerea de a da foc, de a 

purifica și a distruge totul prin ardere. „Nu îmi 

propun să obțin efectul de șoc. Aș putea spune că 

sunt condus de frică, ale cărei motive încerc să le 

descifrez. În timpul acestui proces de căutare, mă 

confrunt cu violența, împotriva căreia nu există leac. 

În timp ce reflectez asupra originii agresiunii, încerc 

să mă gândesc la cel mai cumplit scenariu posibil‖ – 

mărturisește autorul, citat în caietul-program al 

festivalului. Spectacolul e urmărit cu interes, pentru 

că e lucrat atent, are atmosferă, schimbări adecvate 

de ritm și tonalitate, pauze bine gândite, personaje 

conturate cu precizie și relații clar definite. 

Ultimele două spectacole ale selecției au fost 

Statuile și Fior d’amor în Bucuresci. Prezentate pe 

strada pietonală de lângă sediul teatrului, ele au fost, 

ca-ntotdeauna, o demonstrație de perfecțiune în arta 

statuilor vivante, devenite deosebit de elocvente în 

interpretarea minunaților actori-mimi de la Teatrul 

Masca, coordonați de Mihai Mălaimare. 

Așa cum s-a derulat acest festival, cu 

spectacolele lui variate și de înalt nivel calitativ, el a 

fost o bucurie pentru iubitorii de teatru din Ploiești 

care au participat în număr mare la fiecare 

reprezentație, subliniind prin aplauze îndelungate, de 

fiecare dată, încântarea produsă de prestația 

artiștilor. 

Dar, importanța festivalului ar fi fost mult 

mai mare, impactul său - atât asupra creatorilor, cât 

și a spectatorilor interesați – ar fi fost mult sporit 

dacă fiecare spectacol ar fi fost  urmat de dezbateri 

ale specialiștilor – critici și regizori în primul rând. 

Sunt nenumărate temele, legate de problemele regiei 

românești actuale, care ar fi putut fi abordate. Ne 

amintim cu plăcere de festivalurile în care regretatul 

Valentin Silvestru coordona discuții extrem de 

interesante, bogate în idei și fertile pentru viața 

noastră teatrală. Un festival de regie este cel mai 

adecvat prilej pentru asemenea schimburi de opinii. 

Sper ca ele să fie prezente începând cu ediția 

viitoare. 

Festivalul a fost însoțit de ediția pilot a 

Programului „Noul val – chip de regizor‖. Șase 

foarte tineri directori de scenă, aflați la început de 

carieră, și-au prezentat crezul, convingerile, 
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opțiunile. Din păcate, destul de confuz și 

neconvingător. Cred că modul de implementare a 

acestui program – care este, fără-ndoială, important 

și necesar – trebuie regândit. O idee ar fi (dacă 

Teatrul „Toma Caragiu‖ va obține – așa cum speră 

doamna directoare Raluca Zamfirescu – o sală 

Studio) ca începând cu ediția viitoare fiecare zi de 

festival să ne aducă, alături de un spectacol semnat 

de un maestru al artei regizorale, și un spectacol al 

unui regizor aflat la început de drum. În felul acesta, 

tinerii directori de scenă  își vor putea arăta cu 

adevărat chipul, iar fiecare director de teatru 

interesat de conlucrarea cu un tânăr creator va avea 

posibilitatea să vadă concret, pe viu, care este cel pe 

care l-ar dori angajat sau colaborator al colectivului 

pe care-l conduce. 

Cunoscând seriozitatea și ambiția Ralucăi 

Zamfirescu, am convingerea că Festivalul de la 

Ploiești se va dezvolta, se va îmbogăți și va deveni 

un câștig real pentru viața teatrală românească și sub 

aspectul dezbaterilor fertile despre prezentul și 

viitorul artei noastre regizorale. 

 
 

 

 

 
The-endless-winter-light - Carmen Doreal 
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Pușca veche 

 

Urma să ne mutăm de acolo în preerie. 

Veste primită după micul dejun. 

Încă mai morfoleam o felie de pâine cu gem care 

ajunsese cu groază până la margini, LOC de unde 

amenința să SARĂ pe tricoul meu curat primit de la 

mama în urmă cu numai o oră. 

De bucurie  am început să dansez de unul singur pe 

stradă. 

Deși nu se auzea nici o muzică. 

- Ce soi de gimnastică mai e și ăsta, mă întrebă Mia 

care mergea aproape zilnic la gym ca să își dea jos 

kilogramele suplimentare. 

- Nu plătești, nu primești . 

Ea dădu a lehamite din mână și se retrase în umbra 

bucătăriei, ferm hotărâtă să nu mănânce nimic 

TOATĂ ZIUA . 

Îmi plătise, draga de ea. 

Încă de ieri o făcuse, în momentul în care aflase că 

părinții îmi plecaseră la avocat. 

Îmi dăduse pantalonașii și chiloțeii jos fără să mă 

lămurească de ce anume vroia să facă. Noroc că nu 

era frig . 

Mi-a dat drumul repede când a văzut că încă nu se 

trezise viața în mine . 

- Copilule, îmi spuse ea cu oarecare dezamăgire în 

voce. 

- Data viitoare nu ai să mai scapi așa de ușor. 

Aiurea. Eram cel mai bun la fugă DINTRE TOȚI . 

- Într-o bună zi ai să mă prinzi din urmă, îmi zise 

Mia care arăta promițător încă de pe atunci. 

Fetele trăiau într-un univers aparte pe care nu 

reușeam să îl înțeleg.Aveau să apară patru malaci 

zdraveni care ne-au împachetat tot calabalâcul și tot 

ei urmau să îl despacheteze după o zi întreagă de 

călătorie sub un soare nemilos . 

Pe mine nici măcar nu m-au băgat în seamă. 

Le priveau doar pe surorile mele mai mari car făceau 

tot soiul de mofturi și fițe . 

Peisajul era nisipos de parcă am fi fost în deșert dar 

vecinii, veniți cu mic cu mare ca să ne vadă și să ne 

ajute, ne-au spus că la nici doi kilometri se întindea 

un lac imens plin cu  pește prăjit. Trebuia DOAR să 

ÎL SCOATEM ȘI să ÎL PUNEM ÎN FARFURIE . 

Tata se uită după eventuali amatori de pescuit dar nu 

mă găsi decât pe mine și oftă îndelung. 

Casa era plină de camere așa că am fugit și am 

ocupat una care mă chema cu voce ușoară de 

învățătoare nouă . 

Tata abia venise înapoi dintr-un război care ținuse o 

veșnicie. Mama aproape că îl uitase . 

Îi dăduseră voie să se înapoieze doar cu pușca pe 

care o folosise ani de zile la stârpirea muștelor. 

Pușca lui veche . 

Am ieșit afară unde aveam să aflu că așezarea nu 

avea canalizare. La zisa asta vecinii noștri începură 

să se legene stânjeniţi de pe un picior pe altul de 

parcă ar fi fost vina lor . 

Așa că aveam să fim nevoiți să mergem la toaletă în 

mijlocul preeriei. ßi la folosirea posibilă a spatelui 

casei apăru o mică problemă. 

Trebuia sau să săpăm o groapă imensă sau să 

cumpărăm un rezervor pentru resturile noastre 

organice, na că am zis-o . 

Tata optă pentru rezervor și în două ore avea să fie 

cu el înapoi și să îl și instaleze. 

Prima care l-a inaugurat a fost prințesa de Lili căreia 

toată lumea îi căuta în coarne și care încă mai 

recunoștea că îmi era soră . 

Avea să revină cu o față albă, ţinându-se de burtă. 

- Va trebui să folosim toată viața nenorocirea aia? 

Nu îi răspunse nimeni dar rezervorul era garantat 

pentru trei ani de folosință. Trei ani avea să se țină 

de mijloc . 

Zilele de acolo erau deosebit de luminoase,aveau 

parcă ceva special doar pentru noi . 

Puteai să vezi sufletul fiecăruia. 

Al FRANCISC 
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Încet, încet, am reușit să îmi găsesc prieteni care, 

chiar și ei, aveau să insiste de fiecare dată să 

folosească toaleta din spatele CASEI NOASTRE . 

După trei luni rezervorul avea să fie plin ca o bășică 

a udului . 

Tata se învârti în jurul recipientului neștiind ce să 

mai facă. De parcă înainte ar fi făcut mare lucru . 

Gol, nu ar fi fost nici o problemă dar plin încurca 

toate socotelile. 

Și îi venea greu chiar și să zică în gura mare că avea 

să îl ia și să îl golească în mințile noastre . 

Sam, vecinul și prietenul lui, se tot muta de pe un 

mal pe altul. Se vedea asta în privirile lui . 

Nu avea nici o idee cum să facem, cum să procedăm 

mai bine . 

Până la urmă tata dădu de un gând trăznit și rătăcit 

prin apropiere ca o musculiță de oțet . 

- Iau pușca, găuresc rezervorul și el are să se 

ușureze. Nu are să mai rămână mare lucru în el . 

O să mai putem să îl folosim mult și bine. 

Se auziră trei sau patru împușcături și tot atâtea 

găuri apărură pe corpul recipientului. 

Fața tatei strălucea de mulțumire . 

Dar nu pentru multă vreme căci trei seturi de 

excremente purtate de presiunea imensă a 

rezervorului îl vopsiră din cap până-n picioare. 

Veselia fu generală dar ne-am dat un pic înapoi ca să 

nu trebuiască să îi mirosim cu tot dinadinsul toată 

aroma. 

După ce ne-am mai liniștit, mama îl luă cu două 

degete pe tata și îl purtă cei doi kilometri până la lac. 

Îi aruncă toate hainele către provincia vecină și mai 

prosperă și îl spălă îndelung.După care îl scoase pe 

mal fără nimic pe el. 

- Gata, ne întoarcem acasă. 

Dar înainte să plece, mama îi luă pușca și i-o aruncă 

în lac. 

- Şi pușca trebuie spălată, zise ea cu un zâmbet larg. 

Ea făcuse găurile vinovate . 

 

  

 

 

Ca niciodată 

 

  

 

Școala era un soi de balanță neprielnică . Iar noi ba 

mai liberi, ba înlănțuiți aproape cu totul. 

 

De vină era doar miss Lili care țipa în clasă de nu 

mai apuca nimeni să o ceară de nevastă fiindcă de 

gura ei nu s-ar fi auzit strop. 

 

Ei, nu prea-i adevărat totul . 

 

Problema ei era că scobea peste tot cu acul și 

Doamne ferește să fi găsit ceva în neregulă . 

 

Ei, nu te bătea dar aveai să înghesui vreme 

îndelungată doi din pereții clasei exact în punctul lor 

de întâlnire. 

 

cohn, îmi suflă Jimmy în pauză, fă-mi și mie două 

exerciții în caiet și cel mai soios obiect posibil îmi 

ateriză pe bancă. 

 

Mai aveam cinci minute dar am reuşit să îi 

îndeplinesc cererea. 

 

Doar era prietenul cu care scuipam de pe pod în apa 

râului care nici măcar nu se obosea să se ferească. 

 

Poate că în felul ăsta aveam să îl scap de la încă o 

repetenție. 

 

Avusese parte de prea multe... 

 

Arăta între noi ca măgarul în mijlocul oilor . 

 

Și la fel gândea cred și Rock, o corcitură neagră de 

câine care lătra atunci când te așteptai mai puțin. 

 

În fiecare zi îl conducea pe Jimmy la școală după 

care făcea cale întoarsă până acasă ca să revină către 

amiază după stăpân . 

 

Jimmy, Rock și mama băiatului împărțeau o 

cocioabă sărăcăcioasă în care păreau să se simtă bine 

împreună. 

 

Ne obișnuiserăm să îi avem în apropiere. 

 

Uite, chiar ieri le dusesem un pachet cu hrană pe 

care l-am lăsat la ușa lor după care am rupt-o la fugă 

să nu mă vadă absolut nimeni . 

 

Nici unul nu vroia să fie recunoscut. 
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Dar făceau parte din familia noastră lărgită . 

 

Zâmbetul ei umplea strada și asta ne mulțumea 

sufletele . 

 

Nu eram doi vorbăreți. 

 

Mult mai interesant era să aruncăm cu pietre în 

cantonul de peste linie, după care să o luăm 

 

 la goană să nu ne prindă cei care lucrau acolo. 

 

Apoi chicoteam amândoi dând mâna unul cu 

celălalt. 

 

Ziua de școală avea să fie mult mai interesantă așa . 

 

Fetele nu îl interesau încă. 

 

Mimi și Rock erau centrele capitale ale existenței 

lui. 

 

Mă rog, poate că eram și eu pe undeva pe listă. 

 

Cu atât mai mult cu cât câinele începuse să mă 

recunoască și pe mine și să îmi acorde uneori câte un 

mârâit morocănos. 

 

Câinele nebun putea să fie totuși mai generos fiindcă 

aveam să îi salvez stăpânul de la o despărțire 

aproape sigură . 

 

Adică nu mânjeam întotdeauna clanțele cu ceea ce 

scotea Rock pe partea din spat. 

 

Nu,nu, mai și învățam. 

 

Mimi, mama lui, îi făcu semn cu mâna și el trase de 

dimineață ca de o jaluzea, însoțit ca întotdeauna de 

Rock. 

 

Caznele nu înțelegea mare lucru și mi-am zis că cei 

doi se potriveau perfect. 

 

Astăzi câinele avea să intre în curtea școlii, să latre 

scurt către Jimmy după care să își caute un loc bun 

la umbră. 

 

Băiatul încercă să îl scoată afară din curte dar miss 

Lili îl strigă scurt și el se grăbi să intre înăuntru 

lăsând potaia cam pe la mijlocul distanței  către 

poartă. 

 

Avea să revină la umbră chiar dacă știa că nu avea 

voie în curte. 

 

Sau poate uitase? 

 

La fel cum uita și stăpânul? 

 

Clinchetul clopoțelului avea să ne elibereze și pe 

ziua respectivă. 

 

Eram cu toții în curte dar la poartă apăruseră 

hingherii, pregătiți să îl ia pe Rock iar bietul de el nu 

avea nici măcar zgardă și în plus nu era înregistrat 

nicăieri. 

 

Soarta îi era pecetluită. 

 

Dar ca la o comandă am înconjurat cu toții câinele și 

am făcut un lanț viu pentru ca hingherii să nu mai 

poată pătrunde până la Rock. 

 

Jimmy începuse să plângă fiindcă știa că nu mai 

putea să își salveze patrupedul cu tot cercul nostru 

viu cu tot. 

 

Cei doi se îndreptau către caine. 

 

- Ai să plătești și ai să poți să îl scoți mâine de la 

centru. 

 

La care Jimmy începu să plângă și mai tare. 

 

El și Mimi nu aveau bani. 

 

Așa că Rock avea să moară, să fie exterminat. 

 

Dar ce era asta? 

 

Miss Lili îl strigă pe unul din cei doi pe care îl 

cunoștea și se părea că îi fusese elev. Îl trase până la 

ea. 

 

După care ea începu să șușotească vreme de cinci 

minute la care omul se mulțumi să dea din cap fără 

să scoată o vorbă. 

 

Apoi își luă tovarăşul şi părăsiră curtea școlii fără un 

gest. 

 

Noi izbucniserăm între timp în urale iar miss Lili îl 

luase aproape pe Jimmy. 

 

Ca niciodată. 
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Avertisment 

 

  

Asfaltul se topea de parcă aveam să îl întind pe o 

felie de pâine la micul dejun . 

 

Soarele îmi cădea direct în creștetul capului dar nu 

îmi păsa de asta fiindcă avea să ajungă să se spargă 

pe trotuarul de pe partea cealaltă a străzii . 

 

Iar numărul copiilor se dublase în timp ce mă 

întorsesem cu spatele . 

 

Îmi luasem două ore liber de la birou și îmi 

propusesem să tai parcul central cu mișcări lente în 

două părți absolut identice . 

 

Mai lipseau doar porumbeii. Ba erau de-a dreptul 

acolo . Umpleau partea din stânga jos a tabloului cu 

resturi indecente . 

 

Într-un cuvânt, eram aproape de starea de bine. 

 

- Ai să mori în curînd, am auzit eu o Voce gravă 

care vorbea de parcă le-ar fi știut pe toate cele . Dar 

o lălăia pe nas și cred că era aproape de o gripă din 

import . 

 

M-am uitat iute în stânga și dreapta dar nu  am văzut 

pe nimeni care să îmi fi vorbit adineaori  cu zâmbet 

ironic întins pe o  față buboasă . 

 

Dar parcă puteai să te încrezi în substantivele care 

pluteau prin aer... 

 

Îmi cam luase din plăcerea de a respira liber. 

 

M-am ridicat repede de pe bancă și în câteva minute 

aveam să intru în casa scării blocului meu cu o 

expresie nu tocmai fericită pe lângă băieții care 

așteptau vecine care să urce treptele și ei să li se uite 

sub fustă . 

 

Mă prinsese un pic o nesiguranță a zilei respective . 

 

Am intrat în apartament și m-am oprit cu limba 

scoasă în fața oglinzii. Nu vedeam nimic și pe 

nimeni, nici chiar pe mine, cel cu îngrijorare cu tot . 

 

Am continuat cu temperatura scoasă cu termometrul 

din fund , tensiunea pe care o luau toate asistentele 

nurlii și rezultatele au fost normale ca niște declarații 

în fața tribunei oficiale . 

 

Nu cumva vocea aia mă mai urmărea și acuma ? așa 

că mi-am luat până și glicemia de viitor diabetic și 

se dovedi și ea a fi cât se poate de rezonabilă. 

 

Totuși, nu puteam să fiu absolut sigur pe cele citite . 

 

Am pus mâna pe telefon și am stabilit pentru a doua 

zi o întâlnire cu doctorul meu de familie. 

 

- Doctore, sunt bolnav dar va trebui să găsești 

dumneata de ce anume sufăr . 

 

S-a apropiat de mine și m-a întors pe toate fețele de 

parcă aș fi fost o codană  din alea . 

 

M-a căutat chiar și ...acolo. 

 

După care mi-a luat sânge, căni de sânge ca de la o 

vacă gestantă. 

 

Către seară avea să îmi spună că eram sănătos tun. 

Deși eu personal aș fi preferat o altă piesă de 

artilerie . 

 

Am părăsit policlinica cu sufletul ușurat ca un 

buzunar după trecerea soției prin apropiere . 

 

- Ai să mori fără veste, continuă Vocea aia 

nesuferită care venea de nicăieri și nu mai era 

absolut nimeni pe stradă sau dedesubt chiar dacă mă 

uitasem cu multă grijă în toate direcțiile. 

 

- Da, da, în viitorul foarte apropiat... continuă pe un 

ton care începuse să îmi devină aproape simpatic. 

 

Fără să mă mai uit, i-am arătat degetul mare ca în 

filmele americane de Miercuri de la televizor . 

 

S-a auzit doar o mormăială nemulțumită de gestul 

meu . 

 

Eu eram bucuros că reușisem să îl necăjesc . 

Bătusem soarta căci nu sufeream la ora respectivă de 

nimic. De nimicuța . 

 

Eram la zi chiar și cu vaccinurile împotriva SIDA . 

 

De bucurie am intrat în magazin și am cumpărat un 

bilet de loterie. 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
83 

 

Un 6/49, știți dumneavoastră de care . 

 

Unul care a doua zi avea să se dovedească câştigător 

și să îmi aducă plocon aproape un milion curat . 

 

- Ha, ha, ai văzut, piază rea, ai văzut cum se pleacă 

de lângă tine ? 

 

Vorbele mi se ridicau în sus ca apa unei fântâni 

arteziene lăsate în paragină dar încă funcţionând. 

 

Soția fu prima care își propuse o cheltuială 

binemeritată și îmi zise că trebuia să mergem în 

Hawaii la snorkling. 

 

- Bine, bine, mergem, i-am răspuns eu, dar ce e aia 

snorkling. 

 

Ea mi-a răspuns că nu mai avea timp de explicații 

fiindcă acuma era bogată și în două ore ne pleca 

avionul cu pricina. 

 

În secvența următoare aveam să mă trezesc pe plajă 

cu mai nimic pe mine și cu o mulțime de turiste 

aproape dezbrăcate prin preajmă. 

 

Marea nu mai scotea nici măcar valuri. 

 

Am intrat în apă unde am început să fac pluta. 

 

Dar cred că adormisem . 

 

În momentul în care m-am trezit, nu am mai văzut în 

apropiere strop de Hawaii. Sau fată prin apropiere . 

 

După vreo zece ore de natație situația avea să 

rămână neschimbată. Nu tu uscat în apropiere, nu tu 

nevastă care să țipe vorbe aproape goale la tine. 

Urma să mai apară doar Vocea aia care mă plictisise 

cu tot soiul de nerozii . 

 

- Mai ai o jumătate de oră... 

 

Şi vorbele i se lăsară pe umerii mei în timp ce mă 

părăseau până și ultimele puteri. 

 

Iar marea continua să răsufle fără vlagă. 

 

Parcă ar fi pregătit ceva pentru copt. 

 

  

  

 

RCMP 

 

  

 

Eram posesorul destinului meu personal pe ziua 

respectivă și chiar și pe alte câteva din apropiere , 

proaspete ca niște flori aranjate în vitrină. 

 

O legam pe cea de ieri de cea de mâine cu o ușurință 

nefirească dar aveam să consider în fiecare parte a 

anului că așa mi se potrivea aproape de fiecare dată. 

 

Niciodată nu a trebuit să lupt mai mult de un sfert de 

oră pentru ceea ce îmi doream la un moment dat . 

 

Pentru Marie, de exemplu,aveam să consum doar 

zece minute să o aduc în brațele mele . 

 

Era toată un zâmbet, modelul ăla care mi se potrivea 

ca o încălțăminte de om de afaceri. 

 

După o lună avea să mă ceară în căsătorie. 

 

Ar fi trebuit să mă simt flatat dar după încă o lună ea 

urmă să îmi ceară să mă angajez undeva, arătându-

mi o burtică rotundă care se mărea lună de lună. 

 

-          Mă rog, dacă trebuie, trebuie, i-am spus eu cu 

un ton egal. 

 

Mă trăsese cu mâna sigură între bucurie și 

neplăcere , un loc de unde nu puteam să fiu luat  

pentru absolut nimic altceva . 

 

Pe atunci se recrutau pe toate drumurile indivizi 

pentru Royal Canadian Mounted Police, adică în 

Poliția Canadiană Regală Călare. 

 

La oficiu m-au acceptat imediat și în câteva ore 

aveam să îmbrac uniforma aia mult admirată de 

public . 

 

- Pot să plec îmbrăcat cu uniforma? 
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Mi-au răspuns repede că da și după ce am închis ușa 

aveau să își spună între ei că mă aștepta un viitor de 

invidiat. 

 

Pe drum toate femeile întorceau capul după mine. La 

început am zis că aveam o pată, ceva acolo , dar 

aveam să înțeleg repede că doar eram privit 

admirativ. Nici una dintre ele nu mi-ar fi refuzat 

invitația la o cafea . 

 

ßi acasă Marie nu s-a lăsat până nu mi-a dat jos 

uniforma. Toată. 

 

Aveam să primesc un cal maro care s-a lipit de mine 

din prima clipă. 

 

Mulți erau nărăvași, dragii de ei. 

 

Încercau tot timpul să își arunce stăpânii în praf dar 

Fury al meu, că așa îl botezasem, venea tot timpul la 

mine cu o față aproape omenească și îmi cerea să îl 

mângâi tandru . 

 

Eram în plină epocă hippy. 

 

Era FACEŢI COPII, NU RĂZBOI. 

 

Și aveam să fiu trimis cu bidiviul la expoziția din 

Montreal unde urmau să ne amenajeze un manej 

imens. Să putem fi priviți de pe margine. 

 

Lumea venea la noi ca la circ. 

 

De fapt nu eram departe de locul cu pricina. 

 

Uneori, pentru destindere, eram îndemnați să 

călărim pe străzile și piața din apropiere. 

 

La fel și astăzi, moment în care soarta avea să mă 

poarte în apropiere de o mamă, un tată și copilul lor 

paralizat care  ne privea pe mine și Fury cu ochii 

mari dintr-un căruț trist  și evident . 

 

M-am apropiat ușor de căruț și când am fost  LA 

DISTANȚĂ DE un braț , calul și-a ALĂTURAT 

botul de băiețel și a început să îi lingă mânuţa la care 

acesta izbucni într-un râs argintiu și vesel. 

 

După câteva minute aveam să ne reîntoarcem la 

manej. 

 

Mai aveam câteva ore de petrecut pe scenă. 

 

Eram un soi de vedete de la Holllywood. 

 

Toată lumea venea să ne vadă, să caște gura la noi . 

 

La fel cum făceau cu garda regală britanică dar sub 

un soare diferit . 

 

După câteva minute aveam să îi revăd pe cei trei din 

piață. 

 

Și mama și tatăl aveau fețe lungi și pline de lacrimi. 

 

Oare ce să se fi întâmplat? 

 

Să îi fi făcut Fury ceva copilului? 

 

Dar îl supravegheasem cu toată atenția. 

 

Și de altfel armăsarul meu era un gentleman 

 

M-am apropiat de grup . 

 

- Doamnă, domnule, ce s-a întâmplat între timp ? 

 

- Domnul meu, îmi spuse mama repede, copilul 

nostru este paralizat. 

 

Şi până la dumneata nu a zâmbit niciodată nimănui . 

 

Dar cum ai apărut cu calul, a început să râdă din 

toată inima . 

 

Domnul să te binecuvânteze pentru bucuria făcută 

fiului nostru . 

 

O, Dumnezeule mare. 

 

De ce puțin era nevoie să îi faci cuiva o bucurie. 
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Abecedarul luminii 

 
 

 

„Tot ce aş vrea/ să spun despre tine,/ alţii au scris cu 

mult înainte/cu mult prea izvor/, de aceea mi-e dor/ 

de un neam mai străin de cuvinte” ( Tot ce aş 

vrea...). 

 Şi adevărat este că, devansând tradiţionala 

poezie de dragoste, Dumitru Ichim creează versuri 

de certă originalitate („un neam mai străin de 

cuvinte‖), în care topeşte vâlvătaia trăirilor, torcând 

cuvântul pe spiralatele oscilaţii ale iubirii pure, 

curate, înălţătoare, care uneşte oamenii peste ani şi 

ocean, zburând uneori precum puful de păpădie. 

Abil mânuitor al nebănuitelor resurse lexicale şi 

gramaticale ale limbii române, practician al stilisticii 

rafinate, scriitorul explorează şi, totodată, valorifică 

potenţialul expresiv al cuvintelor, aşa cum puţini 

poeţi au făcut-o. Sensibilitatea, discreţia şi 

combustia afectivă a Domniei Sale găsesc suport al 

sentimentelor în poezia care stârneşte imaginaţia, 

căci „De n-ar fi stihul/ năluca s-o aprindă/, n-ar mai 

fi îngeri...‖ (Poetul). 

              Aceste gânduri ni le-a trezit volumul 

bilingv „Jumătatea de inel deasupra oceanului – 

Half of Ring above the Ocean” de Dumitru Ichim 

(Editurile Călăuza, Deva şi Destine literare, 

Montreal, 2014), în traducerea profesionistă în limba 

engleză a doamnei Muguraş Maria Petrescu, care, 

după cum afirma şi Tudor Vianu despre traducerile 

foarte bune, confirmă „rezultatul unor acte de 

creaţie, expresiile unor conţinuturi bine gândite şi 

adânc simţite de către cel care le întreprinde”. 

Domnia Sa a şi prefaţat volumul, surprinzând 

particularităţile lingvistice şi filozofice, prin care 

poetul, care mizează pe puterea de încantaţie a 

cuvintelor, se dovedeşte inovator în conţinutul şi 

forma „poeziei de dragoste- love poems”, precizată 

în subtitlul cărţii.  

 Timpul trăit de poet de-o parte şi apoi de alta 

a Oceanului se scurge prin clepsidra vremii, 

furându-i anii, fără să-i poate fura amintirile, adânc 

încrustate în memoria sa afectivă, apropiindu-l de 

iubirea visată, dar nefinalizată, precum jumătatea 

unui inel a fusului orar („la tine-i răsărit/la mine-i 

apus...la fiecare arătând/ doar jumătate de inel?‖- 

Jumătatea de inel deasupra de ocean).  Versurile 

descifrează semnificaţia titlului sub care se grupează 

poeziile acestui volumul aparte, în care cuvintele, 

subtil îmbinate contextual, dobândesc expresivitate 

neaşteptată, transparenţa cristalului şi profunzimea 

adevărului. 

 Rareori ne-a fost dat să descoperim vibraţia 

unor asemenea explozive poezii de dragoste, care 

sparg tiparele învechite, topind, într-o originală 

formă poetică, furtuna trăirilor autentice, 

recompunând un pseudoalfabet al iubirii laice („Eu 

n-am scris de iubire niciodată, deşi genunea ei mă 

soarbe şi mă ştie‖- Eu n-am scris de iubire 

niciodată) cu ecouri şi prelungiri religioase („...ci-n 

lut de om îndrăgostit/ e drumul cel mai scurt spre 

Dumnezeu‖- Ce amicul Platon nu ştia). În poeziile 

lui Dumitru Ifrim, emoţiile apropierii „actorilor‖ 

sunt proiectate cosmic (cerul, luna, luceafărul, 

stelele etc.) şi teluric (iazul, marea, muntele, 

pădurea, grădina etc.), într-o duioasă îmbrăţişare a 

regnului vegetal (cireşul, mărul, teiul, salcâmul 

trandafirul, orhideea, păpădia etc.) cu al insectelor 

şi al păsărilor (albina, cucul, privighetoarea, 

pescăruşul etc.) a tot ceea ce este viu, potenţând 

freamătul dulce al iubirii, care îmbrăţişează cerul şi 

pământul. 

                  Cu o impresionantă intuiţie, poetul 

surprinde etapele sentimentelor adolescentine, 

nelămurite şi confuze, până la cele împlinite, de la 

Livia FUMURESCU 
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sfiala şi timiditatea îndrăgostiţilor, cuprinşi de 

tremurări nedesluşite, ascunse în banalitatea 

discuţiilor („..ne-drăznind să o cuprind/ ca-

ndrăgostit,/ continuam să discutăm/ de-algebră şi 

valoarea lui pi...‖ – Aşa cum stam...) până la 

tainicele vibraţii ale fluturilor în stomac („Buzele 

noastre nu ştiau de sărut/ dar despre visul mării/ se 

întrebau mereu...”- Ce-o fi visând marea?). 

Nevinovata iubire juvenilă, din anii de liceu („De 

ziua ta, venind de la liceu/...ţi-am dăruit o floare/...şi 

amândoi ne înroşirăm în obraji‖ - Romanţă cu 

breton) se topeşte în tăcerile fremătânde ale 

simţurilor ( „în neastâmpăr de lumină/ către cuvânt 

făcu un pas/, dar tot tăcere a rămas‖ – Tăcerea 

primelor cuvinte), în timp ce în jur totul e lumină şi 

armonie („...încep culorile să cânte...dar ea nu ştie...‖ 

– Au nu cumva oi fi îndrăgosit?).  

 Atingerile nevinovate ale mâinilor („ Mâinile 

noastre cunosc mult mai mult despre noi/, de parcă/ 

nu s-ar fi văzut niciodată‖ - În vremea aceea) şi 

pretextul ghicitului în palmă apropie sufletele de 

magia cuprinderii necuprinsului biblic („ Dă-mi 

cântecul în palme să-l ţin!/ Ce mult senin se făcuse 

senin!/ Liniile palmelor noastre/ se îmbătau 

cărărilor/ ghicindu-se una din alta,/ sorbind/ 

Cântarea Cântărilor‖ – Aşa ca din senin...). 

Chemarea ancestrală a apropierii complementare, 

proprie tuturor fiinţelor, este surprinsă cu discreţia şi 

cu sensibilitatea îndrăgostitului, care aspiră la 

omeneasca bucurie a împlinirii mult-aşteptate („Nu 

cumva la început a fost sărutul? – Abecedarul 

luminii) sau retrăite („...încă mai simt fiorul/, pare-

mi-se/, al primului sărut‖ – Adamica), sperând în 

repetarea greu-exprimabilei emoţii („Singurul lucru 

la care jinduiesc/ este sărutul nostru pământesc‖ – 

Anotimpul cinci al lui Vivaldi). 

 Din atingeri, sărut şi fiorul emoţiei, departe 

de lume „pe banca din spatele morii,/ din spatele 

morii/, din spatele morii/‖, neaşteptat şi firesc între 

cei doi se naşte iubirea, când „...cine din noi izvodi/ 

într-o zi/ învolburările altor chimii...‖( Mai simţi pe 

deget un fior rotund?). Repetarea complementului 

circumstanţial de loc îi plasează pe cei doi 

adolescenţi din „clasa ultimă de liceu‖ în 

singurătate, în intimitatea naturii care-i apropiase 

sub pretextul pregătirii lecţiilor. Neastâmpărul 

simţurilor e surprins exploziv, pendulând între 

constrângerea biblică şi descătuşarea omenescului 

catapultat în Paradisul Luminii („...cum se căutau 

buzele noastre/, cu iad, cu păcat, cu lumină...‖ -

Închipuiri de cântec  iberic). Jocul celor doi, 

ascunzând chemarea şi reţinerea, precum în ştiuta 

poveste cu „du-te-ncolo, vino-ncoace, lasă-mă şi nu-

mi da pace‖ îi dezvăluie LUI frumuseţea şi 

prospeţimea provocatoare a trupului EI („...şi-aşa ca 

un capriciu/ de soare zbughind prin oglinzi/ cu trup 

de pădureaţă crudă,/ ai început prin livadă s-alergi:/ - 

Hei, ciudă, ciudă! Nu poţi să mă prinzi,/ nu poţi să 

mă prinzi! Da-n cele din urmă/, hoţoaico,/ te-ai 

prefăcut braţelor mele/ cântec de pradă, /cât de 

frumos către da/ zvârcolindu-l pe nu!‖ - Iar te strig 

de-a păpădia). Inovaţiile stilistice şi structurale, 

cochetând cu simplitatea compoziţională a 

grupajului versificat surprind admirabil vibraţiile 

ascendente, unice, înălţătoare („Când eşti 

îndrăgostit/ nimic nu curge/, totul se înalţă!‖) 

repetabile în succesiunea generaţiilor („- Ca voi au 

fost şi ei,/Veneau din mâine/ cu mâinile/ cântec în 

cântec‖- Nu-l ascultaţi pe Heraclit !). Misterul 

intimităţii şi evadarea din rigoarea biblică trezeşte 

justificate porniri pământeşti („Să ştii că l-am închis 

afară,/ cu sabie cu tot, pe heruvim‖ – Arhanghelul ni 

s-a părut o tufă de bujori). 

 Ca o suvenire „con de pin/, rătăcit prin 

sertare/, grijă ai/ să nu-l calci în picioare‖, când 

trecutul chinuie „ O fi fost, o fi fost.../dar ce rost?/ 

Focu-i stins, drumu-i fum...‖, deşi amintirea „Pe-

amândoi, ai grijă/, la fel o să ne doară‖ (Floare 

conului de pin). Deşertăciunea, sub semnul 

motivului horaţian „Labuntur anni‖, se învăluie în 

jocul de cuvinte, marcat şi de interogaţia dureroasă, 

dar şi de constatarea inevitabilei destrămări în timp 

şi-n spaţiu („- Tu nu-nţelegi clepsidrele ni-s goale?/ 

Că-i nepermis ca să mai fim copii?‖ – Rătăciţi prin 

cetate străină). Cuvintele cad greu „la vârsta culorii 

de alb‖, ca timpul care, sub povara amintirii, se 

aşterne peste „trecutele iubiri‖ ale anilor „rătăciţi 

prin livada de la liceu‖. 

 Ceea ce  impresionează cititorul în 

exprimarea Eului poetic este răsucirea topicii fireşti 

a cuvintelor la nivelul propoziţiei, în care se 

regăsesc zvâcnirile sufleteşti, încărcate de nostalgii 

reţinute, vrând să împace lutul pătimaş cu lumina 

Creatorului („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‖ – Abecedarul 

luminii), căci „ Iubirea nu-i oglindă/ pe sine-n 

pescuire să se prindă‖ – Zborul şi scrisul de lăstun). 

Frecventele transferuri semantice între cuvinte, 

precum substantivizarea verbului (din frământ, 

...părândului părând etc.) sau a adverbului (demultul 

de ziuă etc.), dar  şi a verbalizării substantivului 

(mijeşte lăstărind) demonstrează legătura dintre  

limbă şi viaţă, fiindcă în limbajul poetic, prin 

multiplicarea valenţelor cuvântului, se reflectă 

trăirile, sentimentele, impulsurile, generând 

remarcabile efecte stilistice, care aduc haloul de 
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strălucire emoţională poeziei lui Dumitru Ifrim. 

 Procedeul derivării ingenioase cu sufixe ( 

graiul singurit, buze nebunite, hoţoaico, hoţeşte), 

spectrul metaforic al imaginilor vizuale (hlamida 

diamantelor de ploaie) sau motorii ( tremurul stelei/ 

zâmbind prin brădet), comparaţiile enigmatice (...te 

strecori ca pâcla pe sub vorbe,/ca timpuria ceaţă), 

ca şi efectele de mare forţă sugestivă ale paletei 

cromatice (albastru, verde, alb) contribuie la 

perceperea registrului afectiv, drapat în contextura 

cuvintelor ziditoare de suflet şi gând. Poetul clădeşte 

cuvinte, personificându-le în originală îmbinare ( 

„Ce bine-i stă luminii/ făcând cu ochiul prin 

cuvânt!‖- Ce bine-i stă luminii...). Superlativul 

substantivelor (mult prea izvor) dezvăluie 

disponibilităţi stilistice inovatoare, rar întâlnite în 

poezia contemporană. Numeroasele trimiteri livreşti 

(Edgar Allan Poe, Arhimede, Euclid, Diogene etc.) 

şi biblice (merii lui Adam şi Eva, lotca lui Petru, 

paşii lui Iisus etc.) confirmă orizontul cultural şi 

temeinica pregătire teologică a poetului.  

 Deşi nu se încadrează în prozodia 

tradiţională (măsură, ritm, rimă), poeziile lui 

Dumitru Ifrim se armonizează surprinzător, într-o 

dulce legănare a trăirilor omului, descoperite în 

„Abecedarul luminii‖, care deschide noi perspective 

de  exprimare şi de interpretare a Eului poetic. 

 

 
September morning – Carmen Doreal 
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Pe urmele mantoului galben  
(Patrick Modiano, Micuța Bijou, Ed. Humanitas, București, 2014) 

 

Aflată în vizită la un prieten, am zărit pe un raft numele lui Patrick Modiano
10

 pe coperta unei cărți, 

purtând titlul Micuța Bijou. Mărturisesc că nu știam prea multe despre acesta și nici nu-i citisem vreo carte. 

Știam că este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură 2014, titlu motivat de membrii juriului cu vorbele 

„pentru arta rememorării prin care evocă cele mai absconse destine umane şi dezvăluie universul vieţii sub 

ocupaţie―. Am împrumutat-o cu gândul să o citesc în timpul ce va urma. Cât să fie acesta? Doar un răspuns 

evaziv, depinde cât de mult mă va captiva. 

Și, totuși s-a întâmplat mai repede decât aș fi putut preconiza atunci. Am terminat-o a doua seară, 

friguroasă - îmi imaginam! - ca cea descrisă în roman, la începutul preumblării personajului principal pe 

străzile Parisului, o tânără de 19 ani pe nume Thérèse, imediat după primele estimări ale rezultatelor 

alegerilor din Republica Moldova. Refuzam să accept un viitor slavizat pentru aceasta.  

Citeam fără să fiu captivată. Devenise o lectură oarecare, o naturală curiozitate. O va aborda sau nu 

pe doamna în mantou galben? Zâmbesc nostalgic. Îmi amintesc de copilărie, o copilărie a romanelor 

polițiste, marcată de detectivul Marlowe, personajul întâlnit în 

scrierile lui Raymond Chandler, unul dintre cei mai populari 

autori ai secolului al XX-lea. Era perioada când devoram în 

câteva minute romanele polițiste. Citeam până la crimă, 

închipuindu-mi cine ar putea fi făptașul. Era un rămășag cu mine 

însămi, pe care uneori îl pierdeam, alteori nu. Rândurile de la 

final rezolvau dilema cu ușurință.   

Dar cine este această prezență care-i va stârni Micuței 

Bijou, numele primit de ea în copilărie, o nevoie de căutare 

obsesivă? E un chip imprimat în memoria fetei dintr-o veche 

fotografie, pe care-l zărește într-o seară în stația de metrou 

Châtelet. O femeie care nu-și trădează vârsta, cu privirea ―ca la 

douăzeci și cinci de ani, limpede, exprimând un fel de mirare sau 

o teamă vagă și se înăsprea dintr-odată‖ (p. 9). Aducea cu mama 

ei pe care o știuse moartă undeva în Maroc.  

O  întâmplare obișnuită, o rătăcire pe străzile pariziene în 

căutarea unor răspunsuri, nevoia propriei sale eliberări. Urmele 

femeii misterioase se intercalează printre traseele copilăriei 

încărcate de minciuni și tristețe, revenindu-i în memorie spusele 

unor personaje secundare lipsite de importanță atunci. Acum cu 

semnificații îngrijorătoare și suspicioase. Devine captivă acestei 

încrengături relaționale, care o vor vlăgui pe tânără, iar pe cititor 

îl vor ține în suspans până la ultima frază: ―Am mai auzit încă 

                                                             
10 Al 107-lea scriitor care a obținut Premiul Nobel pentru Literatură, Patrick Modiano, autorul a 30 de romane, a fost tradus în 36 
de limbi, inclusiv în limba română (din 1989 încoace, îl regăsim cu patru cărți publicate în limba română, la edituri diferite). 

Daniela GÎFU 
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mult timp foșnetul cascadelor, un semn că și pentru mine, din ziua aceea, începe viața‖ (p. 151).  

Deși nu e o carte din categoria cărți pe care nu le poți lăsa din mâini până nu le termini, distingem 

lirismul specific franțuzesc, măiestria de frontieră a lui Mondiago, care este distins în 2002 cu Premiul Jean-

Monnet de littérature européenne pentru La petite Bijou.  

Absența propriului tată, moartea prematură a fratelui, Parisul, obsesia pentru detaliu confirmă 

scotocirea permanentă asupra destinului ființei umane obișnuite cu propria-i fugă, confruntată cu o 

inexplicabilă tragedie. De altfel, însuși autorul afirma că are impresia că scrie aceeași carte tot timpul. 

 
 

 

What-are-dreams-for – Carmen Doreal 
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Banca amintirilor (1) – punga cu ardei 
 

 

Aş dori să precizez că denumirea de „Banca amintirilor” a fost inspirată de dragul meu frate, 

Eduard, când i-am revocat câteva amintiri plăcute din anii copilăriei. Atunci el m-a sfătuit să deschid o 

„bancă a amintirilor” cu capital uman... care nu falimentează aşa uşor precum restul băncilor financiare. 

I-am reţinut sfatul. Iată prima depunere! 

 

*** 

 

Într-o zi, pe la mijocul anilor ‘60, sunt 

chemat la „ordin‖ de inginerul şef al uzinei  

„Înfrăţirea‖ Oradea! Primesc sarcina de a merge la 

„importanta‖ întreprindere (locală, desigur!) numită 

„Vin Export‖ unde exista un aparat de capsat cutiile 

cu flacoane de vinuri... şi să văd cum este făcut!!! 

Un fel de spionaj industrial comunist precoce! 

Glumesc! Această acţiune m-ar fi ajutat la 

proiectarea unuia aparat asemănător cerut de 

„Gospodăria de partid‖ care printre altele deţinea în 

afara oraşului o mare şi modernă fermă de producţie. 

Dorind să-şi exporte „trufandale‖ în nişte condiţii 

cât mai moderne, aveau nevoie să-şi capseze cutiile 

pe care le trimitea peste graniţa!  

  Mă prezint la directorul întreprinderii 

respective care mă dă pe mâna unui şef de secţiei. 

Acesta mă plimbă prin marea întreprindere. Văd 

intr-o hală mai multe butoiaşe mici de lemn, frumos 

executate. Fiecare butoiaş avea ataşată cu un lănţişor 

o cană de tablă!!! L-am întrebat pe inerlocutorul 

meu care este rostul acestor butoiaşe şi a lănţişorului 

cu cană. Atunci, tovul şef (de secţie, desigur!) mi-a 

explicat cu mândrie că „minunăţia‖ este invenţia lui 

„proprie şi personală‖ şi că aduce mare economie 

întreprinderii! A continuat să-mi explice pe îndelete 

în ce constă  această economie... despre care 

bineînţeles eram foarte curios. M-a privit în ochi şi 

mi-a explicat cu mare bucurie şi satisfacţie că... până 

la „invenţie‖, muncitorii, pentru a-şi lecui setea şi a-

şi mai ridica moralul, pierdeau  timp să coboare la 

subsol, în pivniţa unde erau butoaiele uriaşe cu 

licoarea lui Bachus! Acolo, deschideau caneaua şi 

umpleau o cutie de conservă goală cu vinul preferat! 

Fiind în grabă, deseori nu închideau bine robinetul şi 

din „pic cu picul" care se scugea se facea dedesubtul 

butoiului o baltă mare, în care se risipeau cantităţi 

valoroase de vin. După aplicarea invenţiei s-a 

realizat o economie substanţială de produs viticol şi 

astfel toate părţile s-au declarat mulţumite. 

Bineînţeles l-am felicitat şi eu pentru năstruşnica 

idee şi m-am gândit unde şi în ce domeniu ar mai 

putea fi aplicată o asemenea invenţie. Continui să 

mă mai gândesc şi acum, dar chiar după zeci de ani 

de la acea întâmplare... mintea mea refuză să 

găsească o „găselniţă‖ facilă!!! 

După ce am văzut şi studiat miraculoasa 

maşina de capsat, mi-am luat notiţele necesare 

pentru a o copia, am raportat tovarăşului inginer şef 

(al meu, desigur!) că este realizabilă! Apoi i-am 

predat cutia cu cele 12 feluri de vin oferite „ca 

reclamă‖ de directorul întreprinderii „Vin Export‖. 

S-a bucurat nespus... bătându-mă prieteneşte pe 

umăr! L-am văzut cum îi sclipesc ochii de 

mulţumire şi l-am simţit că mustăceşte ceva, că... îi 

trece ceva prin cap! O idee „revoluţionară‖!  

Aflându-se în relaţii bune cu Tovul Şef (pe 

ăsta în scriu cu majuscule ca era mare grangur la 

partid!) care se ocupa de probleme economice pe 

judeţ, cel care ne ordonase „spionajul industrial‖ al 

„reconstrucţiei din temelii al importantei maşini de 

George GOLDHAMMER 
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capsat‖, spera ca prin îndeplinirea ordinului să ne 

recompenseze cu niscaiva atenţii! Aşa era atunci – o 

mână spăla pe alta... şi amândouă spălau faţa 

orânduirii! Mi-a sugerat, deci, să transportăm noul 

agregat de capsat, executat la intreprinderea 

„Infrăţirea‖, chiar cu maşina neagră a bosului...  de 

la partid! De ce? Pentru că astfel cei de la serele 

„Gospodăriei de partid‖ ne vor umple portbagajul cu 

roadele pământului cultivate acolo: roşii, castraveţi, 

ardei, morcovi şi alte trufandale! Etc. Etc.! Produse 

care la acel început de primăvară erau un vis pentru 

mâncătorii şi muritorii de rînd!  

Zis şi făcut! Ducem „agregatul capsator‖ cu 

maşina intreprinderii până la Tovul Şef de la partid, 

apoi, după ce i-o arătăm şi observăm pe faţa 

Domniei sale că este foarte mulţumit şi satisfăcut de 

ceea ce am realizat, îl rugăm să ne dea cu împrumut 

Volga sa „neagră‖ pentru că mârţoaga noastră are 

pană. A acceptat imediat cu mărinimie anunţându-ne 

că ne v-a însoţi şi dânsul! Îmi frecam mâinile de 

bucurie că ne vom întoarce cu portbagajul plin de 

trufandale chiar dacă va  trebui să impărţim 

„achiziţia‖ în trei după terminarea misiunii. Una 

mie, una ţie... una lui Popa Ilie! Adică Tov Şef, 

Inginerul şef şi mandea! Deja îmi şi făcusem planul 

la câţi prieteni şi cunoscuţi voi cadorisi câte-un 

morcov, o roşie sau un ardei-trufanda! Mă simţeam 

ca un bun samaritean imaginându-mi... bucuria de pe 

faţa acestora (a prietenilor!) admiraţia şi recunoştinţa 

pentru asemenea bunătăţi. Căci vorba aceea: „Dar 

din dar, se face rai!‖ 

Am ajuns la poarta fermei, unde se pare că 

portarul cunoştea deja maşina. A deschis repede, 

fără să pună întrebări şi ne-a onorat cu un salut 

milităresc! Maşina a fost dirijată către sediul 

directorului faimoaselor sere, iar Tov Şeful 

responsabil cu problemele economice pe judeţ a 

intrat să-l contacteze! Din păcate nu era la birou, nici 

el, nici   adjunctul, nici inginerul şef. Nici măcar 

secretarul de partid! Am aşteptat minute bune dar 

nici una dintre feţele căutate nu şi-au făcut apariţia!  

Apoi am intrat (împreună cu Tov Şeful de la 

partid) în secţia unde... la banda rulantă, femei 

harnice puneau produsele în pungi care trebuiau să 

fie livrate în Germania. Din pungile care aveau pe o 

parte plasă ne făceau cu ochiul nişte ardei minunaţi. 

Doamne, ce graşi şi frumoşi erau! Îţi lăsa gura apă! 

Şi mie şi Tov Şefului... Neavând în spatele nostru un 

şef cât de mic, pe care să-l vrăjim cu apetitul nostru, 

nu am îndrăznit să luăm de pe bandă nici măcar o 

pungă, de frică să nu fim calficati ca hoţi! Căci 

pentru lucrătoare... noi eram doar nişte „gură-

cască‖! Până la urmă ne-am pierdut răbdarea, 

apetitul şi speranţele, am făcut stânga-nprejur şi ne-

am urcat în maşina neagră părăsind cu regret acel 

corn al abundenţei trufandalistice!  

Am revenit de la fermă spre oraş cu 

învăţăminte, atât eu, cât şi Tovul Şef. Eu cu zicala 

„Să nu vinzi pielea ursului din pădure‖, iar Tovul 

Şeful... că nu orice vizită anunţată din timp este 

benefică. Am înţeles amândoi că de vină fusese 

telefonul dat de Domnia Sa  prin care îşi anunţase 

vizita la obiectiv! Si astfel a realizat cred, ce 

înseamnă „Vine şeful cel mare de la partid!‖ şi de ce 

s-au evaporat toţi factorii de conducere de la serele 

cu pricina. Ştiau ei ce trebuie ştiut...!  

 

 

Holon, Israel 

25 august 2014 
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POEZII 
 

 

 

Ilie GORJAN, general  maior (rtg.), conf. univ. dr., poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România, 

Filiala Sibiu.  

S-a născut la 21 iulie 1950, în localitatea vâlceană Orleşti. Este absolvent al Facultăţii de Drept și al 

Academiei Militare,  Facultatea de Arme Întrunite, ambele din București. De asemenea, este absolvent al 

cursurilor post-academice de la Academia Militară (1992) şi postuniversitare de la Academia de Poliţie, în 

specialitatea drept penal (1994). În anul 2005, a obţinut titlul de Doctor în drept cu „Magna cum laude‖, în 

cadrul Universității din Craiova. Şi-a început activitatea didactică universitară la Academia de Poliţie, în 

1991. În prezent, este cadru didactic titular la Facultatea de drept din Râmnicu Vâlcea a Universității „Spiru 

Haret‖ din București. 

Până la trecerea în rezervă, între principalele funcții îndeplinite: şef de stat major de unitate şi mare 

unitate, comandant de unitate, locţiitor pentru pregătirea personalului la Brigada de Jandarmi Bucureşti, şef 

de birou şi şef de secţie în Inspectoratul General al Jandarmeriei, şef de stat major la Academia de Poliţie din 

Bucureşti şi adjunct pentru pregătirea personalului la Inspectoratul General al Jandarmeriei. 

A primit importante distincții militare, medalii și ordine, premii literare, diplome de merit și de 

excelență etc. În anul  2000, a fost distins cu Ordinul Naţional „Steaua României‖ în grad de Cavaler, pentru 

merite excepţionale în conceperea şi asigurarea apărării ordinii publice, acordat de preşedintele României 

Emil Constantinescu. În 2011, i s-a atribuit Premiul George Ţărnea pentru Poezie din partea „Curierului de 

Vâlcea‖, primul cotidian independent din România post-comunistă, pentru volumul „Cerul ca o lacrimă‖ şi 

Premiul Dragoş Vrânceanu pentru Poezie, din partea Fundaţiei Culturale Vâlcea Unu, pentru acelaşi volum 

de versuri. 

A publicat peste 30 de cărți: cursuri universitare de drept administrativ, de drept administrativ 

european, de istorie militară și management militar, de comunicare educațională,  manuale și ghiduri 

metodice, volume de proză scurtă și versuri. Iată titlurile volumelor sale lirice: Lacrimă şi dor (1999); Sub 

semnul sărutului, Ed. Helicon, Timişoara (1999); Liră şi scut, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti, (2001); 

Miez de lumină,  Ed. Diagonal, Bacău (2001); Clipa de rouă, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti (2002); 

Aripa lumii (poezie şi proză scurtă), Ed. Rao, Bucureşti (2003); Cântec în amurg, Ed. Corvin, Deva (2004); 

Pământul meu cu gust de seceră, Ed. Diagonal, Bacău (2005); Pietre lucind a irişi, Ed. Almarom, Rm. 

Vâlcea ( 2006); Flacără şi limpede trecere, Ed. Prisma, Rm. Vâlcea, 2008; Cerul ca o lacrimă, Ed. Prisma, 

Rm. Vâlcea (2010); Sărutul de pâine, Ed. „Antim Ivireanul‖ Rm. Vâlcea, (2012); 101 Poeme, Ed. 

BIODOVA, București – Chișinău, (2012); Poezii de până azi, Colecția Opera Omnia, Ed. Tipo Moldova, 

Iași (2013). 

 

 

 

Ilie GORJAN 
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AM STRIGAT-O PE MAMA 

 

Am strigat-o pe mama şi nu mi-a răspuns, 

Cimitirul părea o redută cu aripi de sânge, 

Să tac şi să plec ar fi fost de ajuns, 

Dar am văzut într-o colţ o cruce cum plânge. 

 

Am văzut şi un înger de durere răpus, 

Rătăcind printre cruci, cu privirea spre cer, 

Părea că aşteaptă un semn dintr-al stelei 

apus, 

Un prinos de lumină ca un veşnic străjer. 

 

Am strigat-o pe mama din nou, şi aceeaşi 

tăcere, 

Îmi părea că durerea s-a-nchis într-un veac 

efemer, 

Aş fi vrut doar un semn din albastrele sfere, 

Doar o clipă s-o văd din adâncul mister. 

 

Am strigat-o din nou dar se stinse lumina 

Troiţei mai veche ca umbletul lunii, 

Tare-aş fi vrut să se-ntâmple minunea 

De-a râde din nou sub aripa mumii. 

 

 

DE CRĂCIUN 

 

Miroase a flori de iarnă şi a brad, 

Miroase a Crăciun şi-a noapte ninsă,  

Zeci de steluţe mici pe ochi ne cad 

Şi se topesc pe lampa de la drum, aprinsă. 

 

Miroase-a fum, a stele şi a ger,  

A gheţuri parcă din genuni aduse, 

Se-aude un colind ca un străjer 

Ce-şi poartă-aripa peste clipe duse. 

 

Miroase a început de creangă sură 

Strunită pe-un arcuş de vânt rănit, 

Atinge colţul inimii ca o arsură 

Şi-apoi aşteaptă-un înger rătăcit. 

 

Miroase a aşteptare şi a dor 

De-o pagină desprinsă din poveste 

Cu Moş Crăciun cu sania în zbor 

Intrând cu renii tainic prin ferestre. 

 

 

 

 

 

 

 

DORUL  DE  MÂINE 

 

Aud cuvintele câmpului 

cum îşi cresc literele 

pe iarba desprinsă din setea dorului, 

din plânsul regesc al norilor 

şi din apusul de cântec al 

florilor de salcâm. 

 

Văd în ochii cuvintelor 

un semn de credinţă în irisul 

cerului 

şi în crucea dorului 

   de mâine. 

 

 

 

IMN PENTRU  RÂMNIC 

 

Popas al trecerilor spre lumină, 

Cu fiecare veac mai plin de soare, 

Te-ai ridicat semeţ din rădăcină, 

Respiri din străvechimi candoare. 

 

Oraş al vâlcilor din vechi istorii 

Cu o Capelă ce ţi-a stat cunună 

În triste vremi sau în parcurs de glorii 

Când înfloreau Zăvoiul şi datina străbună. 

 

Oraşul deşteptării noastre strămoşeşti 

Cu Anton Pann purtând pe braţ o liră 

Să-nalţe pragul vieţii creştineşti 

Pe măreţia clipei ce respiră. 

 

Oraşul marilor trăiri fecunde 

Şi al fântânilor cu străluciri de vis, 

Cu Oltul risipit printre secunde 

Şi parcul cu poemul lui nescris. 

 

Te prinzi, tu Râmnic, în hora lumii noastre 

Cu salba ta de glorii şi de nume, 

Sărutul Oltului cu undele-i albastre 

Îţi e de veacuri strajă şi renume. 

 

Iubi-te-vom, Râmnic, cu ardoare 

Ca pe un colţ din cerul înstelat, 

La tâmplă îţi va sta mereu o floare 

Cu-o rădăcină-n grai şi alta de purtat. 
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         LUTUL DOINITOR  

 

Din cântec Dumnezeu a făurit o ţară, 

Pe care a gândit-o dulce, surâzând, 

I-a pus o cruce-n frunte, luminând, 

Şi-un Caraiman, ca veşnic să nu piară.  

I-a dăruit covoarele de galben grâu, 

Pe-o mioriţă cu sclipiri de nuntă, 

I-a dat şi glasul cucului, pe care îl ascultă 

Şi păstrăvii sărind prin argintiu pârâu.  

I-a dat popor mai blând ca nimeni altul, 

Cu sufletul aproape de lutul doinitor, 

I-a pus şi ciocârlii cutreierând înaltul  

Cer, pe care l-a încins c-un curcubeu 

Din picături de soare, din vis nemuritor, 

Din Eminescu, simplu şi veşnic ca un zeu.  

 

 

OITUZ  1917 

 

Şi oasele mele, alesele, 

Se urcă la cer ca miresele, 

Plâng unghii sub resturi de carne, 

Pasul se-ntinde pe loc şi adoarme. 

 

Fug norii prea lungi sub furtună, 

Şrapnele de foc, un soi de cunună, 

Pasc iarba ca şerpii cu cozi de oţel, 

Un dans călător prin foc şi măcel. 

 

Osia vieţii se frânge sub cer, 

Soarele ţipă sub colţi de hanger, 

Iarba tăcută îşi sapă mormântul, 

Stelele cad şi plânge pământul. 

 

 

Dona Alba – Carmen Doreal 
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Poezii 
 

 

Ca urma lăsată prin aer de gând… 

Octombrie și-a înălțat  

Cerul prin propria-mi oglindă 

 petrec ca și cînd mi-aș scrie singur 

nepăsarea peste gură 

pergamentul încă viu și foșnitor 

ca urma lăsată prin aer de gând 

  

Poema nepierdută 

când vine aprilie ca un câine nebun  

și mușcă din cer 

ca dintr-o mare verde în care zeii  

tocmai își clătiră ochii 

și amețește furnicile să fugă-aiurea 

 pe scoarța copacilor 

și câinele spune:  

„în aprilie copacii miros a pământ‖ 

și eu îi răspund: „nu vezi, c-ai îmbătrânit? 

– nu mai ești copil să poți afirma orice  
ești un câine bătrân cu vorbele rare  

trebuie să umbli cuviincios pe stradă  

și din când în când să mai dai din coadă‖ 

câinele nu mai spune nimic,  

se uită cu milă în ochii mei 

și trece cu labele mângâietoare 

 peste pământ 

cu botul umezit de vise atinge ușor 

 picioarele lungi ale sălcilor 

se răstoarnă peste mal 

ia lemne bătrâne și crengi visătoare 

 și ierburi 

și le duce degeaba-n goană  

și-n strălucitoare-indiferență 

doar vântul face riduri pe pielea lui 

vede cerul cu nourii șoptind 

dar, mușcă din cer și râul susură 

un câine și un poem nebun 

s-au dus să se joace cu sfoară 

și cu săpun 

Adrian GURGĂU 
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Note pe marginea  

Festivalului Internaţional al Scriitorilor şi Artiştilor de la Val David  

 

 

 
Rezidenţa Scriitorilor şi Artiştilor de la Val 

David, care îşi deschide porţile bi-anual, în mai şi în 

octombrie, acomodează scriitori, poeţi, pictori şi 

muzicieni din întreaga lume pentru două zile de 

intens flux cultural, caracterizat prin talent, 

umanism, generozitate şi înfrăţire. Nu întâmplător 

descriu astfel evenimentul. Aceste atribute ale 

festivalului sunt generate de gazdă, dna. Flavia 

Cosma, care dă tonul, este sufletul festivalului şi 

care îi încurajează pe oaspeţi să cultive aceste valori. 

Déjà la cea de-a 6-a participare, pot spune că 

naturaleţea locului înconjurat de păduri, împreună cu 

ghirlandele de talente ce se desfăşoară aici, creează 

o marcă aparte, unică, aş putea spune chiar o sinteză 

filozofică a prezentului, cel puţin aşa cum este ea 

văzută prin ochiul artistului, gândul scriitorului sau 

interpretarea muzicianului. Pauzele intre blocurile de 

lectură, care durează în jur de 2 ore sunt punctate de 

celebrele «agapes fraternelles», care aduc pe masa 

bucate gustoase şi vin, pentru a facilita relaxarea şi 

întreţine conversaţii interesante. 

Festivalul Internaţional al Scriitorilor şi 

Artiştilor «La moisson lyrique des baies sauvages» 

de la Rezidenta scriitorilor şi artiştilor de la Val 

David, a sărbătorit zece ani de existenţă, pe 4 şi 5 

octombrie 2014. «Focurile de artificii» ale acestei 

aniversări au fost dozate în interpretări pline de 

talent ale poeţilor, scriitorilor şi muzicienilor, în nu 

mai puţin de 8 lansări de carte şi în compoziţiile a 8 

interpreţi de muzică, 4 conferinţe şi peste 20 de 

recitaluri de poezie. Peste 40 de poeţi, scriitori, 

pictori şi muzicieni s-au întrunit pentru a celebra 

cuvântul şi culorile toamnei. Pe 5 octombrie 

festivalul i-a avut ca  oaspeţi de onoare pe Excelenţa 

Sa, Ambasadoarea României din Canada, dna. Maria 

Ligor şi soţul său şi pe Excelenţa Sa, Consulul 

General al României  de la Montreal, dl. Victor 

Socaciu, care au apreciat foarte mult această 

manifestare culturală universală, iniţiată de către 

dna. Flavia Cosma şi au încurajat pe toţi cei prezenţi 

să continue să creeze. Dânşii i-au amintit pe  Mihail 

Eminescu- poetul nostru naţional şi pe Nichita 

Stănescu, unul din marii poeţi români ai secolului 

20.  

Cu această ocazia dna. Flavia Cosma a lansat 

primul volum de antologie de creaţie literară, « Les 

cahiers de Val David » (poezie şi scurte extrase de 

proză ale numeroşilor participanţi ai festivalului, de 

la înfiinţarea lui în 2009, până în 2014. Textele din 

carte sunt în cele trei limbi majore de circulaţie : 

franceză, engleză şi spaniolă. Citez din prefaţă : 

« Val-David est ‘ un monde à part’, c’est sa devise. 

La poésie en est un également Elle n’a pas de 

drapeau mais possède un territoire au Québec ou 

les langues du monde règnent tout en étant égales. 

Dans cette anthologie, elles sont trois a donner la 

main. Le francaise est ma langues maternelle, 

English is my mother’s tongue y me gusta mucho la 

lengua espanola : quelle bonheur de les retrouver 

toutes trois! » 

Denis Emorine 

 

Eva HALUS 
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La festival participă, bine-înţeles şi scriitori 

şi poeţi quebecoises şi din alte ţări, de limba română. 

Enumăr numai câţiva dintre cei pe care i-am întâlnit 

într-una sau alta din ediţiile festivalului : Adrian 

Erbiceanu din Montreal (Preşedintele Asociaţiei 

Scriitorilor de Limba Română din Quebec), Carmen 

Doreal din Deux-Montagnes (pictoriţa şi poetă 

îndrăgită publicului român), Luminiţa Suse de la 

Ottawa, maestră de haiku-uri,Traian Garduş din 

Montreal, epigramist şi scriitor venerabil, Crina Bud 

din România (profesoara de cultură română la 

Toronto), Lia Ruse din Montreal ( cunoscută poetă), 

Ionuţ Caragea pe când locuia la Montreal, Ofelia 

Uta Burcea, poetă din Spania, Virgil Răzeşu 

romancier din România şi bineînţeles, subsemnata, 

Eva Halus din Montreal (pictoriţă, poetă, jurnalistă).   

Antologia prezentă a apărut cu sprijinul Centrului 

Local de Developare din Laurentide şi cu efortul şi 

entuziasmul dnei Flavia Cosma, preşedinta 

Festivalului Internaţional al Scriitorilor şi Artiştilor 

de la Val David. La aceasta s-au adăugat 

contribuţiile literare a cincizeci de poeţi şi scriitori 

din toată lumea. Antologia a fost răsplătită de o 

critică pozitivă în Canada cât şi în restul lumii. 

Doamna Flavia Cosma, gazda festivalui este 

scriitoare, poetǎ şi traducătoare româno-canadianǎ 

născută în România, câştigătoare a numeroase 

premii internaţionale. Este licenţiatǎ în Inginerie 

Electrică la Institutul Politehnic Bucureşti şi a 

studiat teatru în România. Este de asemeni 

producătoare, regizoare şi scenaristǎ pentru filme 

documentare de televiziune. Vorbeşte fluent 

engleza, româna, franceza şi spaniola; produce opere 

originale şi traduceri în aceste patru limbi.  

Flavia a publicat 27 volume de poezie, un roman 

(atât în română cât şi în engleză), o carte de memorii 

de călătorie (atât în română cât şi în engleză) şi cinci 

cărţi pentru copii. Volumul sǎu de versuri Leaves of 

a Diary a fost acceptat în cadrul Universităţii din 

Toronto, la catedra  E. J. Pratt Canadian Literature 

ca material didactic pentru anii 2007-2008. Volumul 

său de versuri Thus Spoke the Sea a fost acceptat  în 

cadrul Universităţii Towson, din Baltimore, 

Maryland, USA, ca material didactic pentru anul 

2014, clasa profesorului Alan Britt.  

Festivalul poate găzdui peste 100 de persoane în cele 

două zile de existenţă, prin calitatea lui negând 

opinia «cu cât mai mare, cu atât mai bun». Intru cât 

mulţi dintre participanţi crează un web de relaţii, 

având la baza aceleaşi valori de umanism, 

generozitate şi frăţie, ecourile acestui festival sunt 

răspândite în toată lumea, afirmându-i 

universalitatea. 

Pentru înscrieri la festival, cât şi pentru a vă procura 

Antologia « Les cahiers de Val-David », prima 

ediţie, scrieţi la adresa flaviacosma9@gmail.com . 

Antologia costa 20$, cu 5$ în plus pentru expediere 

în Canada şi 7$ în plus pentru expediere în restul 

lumii. Cu sprijinul dumneavoastră, noile antologii 

vor putea apare o dată pe an, acoperind activitatea a 

doua ediţii ale festivalului. 

Montreal/19.12.2014
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Felicia Mihali, Eva Halus, Traian Gardus, Carmen Doreal, Flavia Cosma 
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Populaţia flămândă, ziaristul şi actriţa 

 
 

Despre Magdalena Brătescu, o însemnare de 

dicţionar consemnează „sec‖ astfel: „A absolvit 

Facultatea de Filologie, secţia Limbi Romanice şi 

Clasice a Universităţii din Bucureşti, oraşul său 

natal. A debutat în anul 2003 cu romanul Lume. În 

2007 a publicat culegerea de povestiri Oglinda. În 

paralel a colaborat cu schiţe, povestiri şi cronici în 

diferite reviste literare". După aceste prime două 

volume, Magdalena Brătescu a tipărit o serie de 

romane - Casa Diamant (2010), Vanessa Beri 

(2012), Chipul (2013) - care au adunat un dosar de 

presă cu totul remarcabil. Iată. Rodica Grindea: 

„Oglinda este una din acele cărţi pe care simţi 

nevoia să o reciteşti o dată, de două, de mai multe 

ori, ori de cîte ori simţi nevoia de o consolare, de o 

desluşire a propriilor situaţii, de o refacere a for-

țelor sufleteşti în vederea confruntărilor cu 

prezentul, dar şi cu propriul trecut"; Alexandru 

Mihalcea: „O scriitoare stăpînă pe mijloacele de 

expresie ale prozei moderne, atentă la fenomenul 

social şi la spectacolul vieţii"; Zoltan Terner: 

„Povestirile Magdalenei Brătescu vorbesc simplu, 

firesc, plăcut, omeneşte cu un simţ sigur al dozării 

surprizelor. Au sare şi piper. Cartea ei te captează, 

nu-ţi mai vine s-o laşi din mînă(...) Aminteşte de 

Efraim Kishon sau de povestirile lui Saroyan cu 

rîsul plînsul lor înduioşător"; Carol Isac: 

„Magdalena Brătescu a impresionat lumea 

cititorilor de literatură bună cu un stil bine conturat, 

cu inventivitatea şi relevanţa intruziunii în nuanţele 

psihologiei de o înaltă acurateţe literară" etc. 

Cum se vede, proza Magdalenei Brătescu din 

Casa Diamant, Vanessa Beri şi Chipul, mai ales, a 

fost bine primită de critica de întîmpinare; numele 

„grele" amintite mai sus, cărora li se adaugă Răzvan 

Voncu, în „Luceafărul de dimineaţă", de exemplu, 

fixează cîteva dintre coordonatele epicii Magdalenei 

Brătescu, între care – „perla coroanei", s-ar zice - 

rămîne povestea, 

ceea ce naratologia 

numeşte "intrigă". 

Magdalena 

Brătescu, asemeni 

povestitorului 

oriental, al cărui 

prototip rămîne 

Șeherezada, 

rostogoleşte 

poveştile, adună şi 

împarte personajele, face o saga şi, apoi, scrie despre 

un furt de bijuterii în casa unei femei prinse în 

"gheara geloziei"- şi cine va citi Casa Diamant va 

afla cine şi de ce, dar, mai ales, pentru ce s-a furat 

doar o bijuterie "de familie", cu o valoare 

sentimentală, s-ar spune. De aici, povestea curge, 

spre semnificaţia dragostei, ca o nevoie de ocrotire, 

ca o teamă de singurătate; hotarele sînt subţiri, se 

trece uşor dintr-o parte în alta, iar sentimentele pot 

primi, oricînd, nume noi: ca şi în Chipul,  „formula" 

din Casa Diamant se află în ultima frază: „Amintirile 

frumoase ale trecutului te fac pe deplin fericit doar 

dacă le poţi retrăi". În Casa Diamant (care nu e, 

desigur, „Casa Mincu" din Bucureşti, de pe coperta 

cărţii, semnată de, altfel, talentatul Mihai 

Zgondoiu!), Magdalena Brătescu face dovada 

înzestrării sale epice, dar, în aceeaşi măsură, a 

fineţei analizei psihologice; fie că e vorba de „vîrsta 

critică" a femeii la patruzeci de ani, de eterna 

problemă a cuplului ca o „pereche conflictuală", dar 

şi de coliziunea mentalităţilor, în raportul niciodată 

decis între toleranţă şi lipsa acesteia, romanul 

Magdalenei Brătescu se organizează pe multiple 

planuri narative, în locuri şi epoci de o diversitate 

deconcertantă (Tel Aviv, Bucureşti, Canada, Africa 

de Sud etc).  

În Casa Diamant, prin ochiul şi pana 

Ion HOLBAN 
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ziaristului Alex Diamant, prozatorul face o 

incursiune în Bucureştii anilor '60 ai secolului trecut: 

poveşti de dragoste pasionale (Maxim şi Diana, de 

exemplu), saga unei familii, lîngă şedinţe de partid 

care „scot din sărite", apoi, inserturi din media 

bucureştene şi israeliene, discursul epistolar şi 

portrete ale unor personaje istorice (Moshe Dayan), 

scrisori din epocă, de la Arad sau Bucureşti, lîngă 

portrete ale vremii, unele în derizoriu („Un bărbat 

ameţit de băutură se lipise de scaunul ei şi-i arunca 

priviri libidinoase. Se ridică şi se mută pe bancheta 

din spate, lîngă o femeie grasă, cu coşniţa în poală. 

Auzi înjurătura beţivului, dar n-o înregistră"), 

altele, ca o ghilotină: „Femeia avea părul cărunt, 

tuns bărbăteşte, ochelari cu rama neagră de baga, 

un nas mare, borcănat şi buzele nerujate. Picioarele 

groase ca nişte butuci îi erau încălţate cu papuci de 

casă lăbărţaţi". 

De altfel, arta portretului şi farmecul 

povestirii fac din Casa Diamant, Vanessa Beri şi 

Chipul, romane, în fond, impecabile.  Mai mult, în 

romanul din 2010, Magdalena Brătescu dezvoltă un 

discurs critic prin intermediul unor personaje-

raisonneuri; Alex Diamant e unul dintre aceştia, 

ziarist la "Scînteia" în Bucureştii anilor '60-'70: 

„Într-adevăr, ziaristul se întrecuse cu gluma. 

Scrisese un reportaj despre Canalul Dunăre-Marea 

Neagră şi intervievase cîţiva foşti deţinuţi, care 

căzuseră victime în anii teroarei lui Gheorghiu-Dej. 

Studenţi la filosofie şi litere, băieţi tineri, de familie 

bună, care se treziseră azvîrliţi în temniţă, alături de 

scriitori, preoţi şi învăţători, deopotrivă consideraţi 

duşmani ai regimului comunist"; fireşte, ziaristul se 

expune, poliţia politică îl fixează şi îl execută. Epoca 

e, în fond, una a „populaţiei flămînde", a execuţiilor 

sumare, în deriziunea creaţiei unui scriitor şi a unei 

actriţe (Eva Diamant), în multiple decoruri asumate 

de personaje şi de narator ca nişte stări de suflet:  în 

cheia memoriilor sau în aceea a notaţiilor Anitei, 

într-un Bucureşti, azi, surpat: „În dimineţile 

bucureştene senine, văzduhul e de un albastru 

spălăcit. Nori rari, alburii şi cîlţoşi, stau suspendaţi 

în înaltul bolţii cereşti, aproape în nemişcare. 

Casele cu aspect prăfuit, patriarhal, ale periferiilor 

emană parcă o căldură omenească. Unele dintre ele 

au un aer misterios, năpădite fiind pînă la acoperiş 

de iederă verde, căţărătoare. Umbrite de oţetari sau 

salcîmi bătrîni, cu trunchiuri groase, strîmbate de 

vreme şi cu coroane stufoase, încremenire, străzile 

tăcute sunt adesea denivelate de rădăcinile vieţii lor 

vegetale, înverşunate, învîrtoşate, urmîndu-şi cu 

încăpăţînare calea spre pînzele de apă freatică. 

Peste tot, garduri de lemn pe care se întind 

invadatoare, frunzele zorelelor liliachii şi florile 

albe, feciorelnice de rochița rîndunicii": prin astfel 

de segmente, proza Magdalenei Brătescu 

documentează epoca, realizînd o remarcabilă sinteză 

epică a acesteia.  

 

Convorbiri literare, Iași 

20 septembrie 2014 

 

 
Elena Sârbu 
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POEZII 

 

Selecție de poezii și traducere în limba engleză de Muguraș Maria Petrescu, volumul Ideograma 

sufletului meu  / The Ideogram of My Soul, ’’Gracious Light’’ Printing House, New York, 2013. 

 

 

Nu-i ceasul… 
 

- Ce o fi vrut să spună 

ciocârlia 

de a căzut fulgerată din cer? 

a întrebat floarea Soarelui - 

Ioan, ucenicul iubit. 

Arde aerul 

că spicele grâului, 

de foc și-au îndoit 

vârful de ceară. 

Nici un drum, nici măcar o cărare 

nu sare 

din lan către moară. 

Ucenicii tac. 

La fel și Iisus. 

Ioan întreabă din nou: 

- Ce o fi vrut să spună 

ciocârlia? 

Ce a spus… 

Învățătorul 

își odihnește zvâcnetul inimii 

pe profeția 

neînțeleasă a rănilor de mac. 

Cu mâna răspunde 

la salutul plecatelor spice. 

Întors spre Ioan, 

numai cu ochii îi zice: 

(Cum ar putea îndrăznirea cu glasul?) 

‖Nu-i încă timpul. 

N-a sosit ceasul!‖ 

 

 

It’s not the Time Yet... 

 

‘‘What would skylark 

want to say 

that she fell thunderstruck?‘‘ 

asked the sunflower - 

John, the beloved disciple. 

Air is burning 

that is why even the wheat ears 

because of the fire 

bent their waxied tops. 

No road and not even a path 

jump 

from the wheatfield to the mill. 

Disciples keep quiet. 

So does Jesus. 

John asks again: 

‘‘What would skylark 

want to say? 

What did she say...‘‘ 

The Master 

is calming down His throbbing heart 

of the unspoken prophecy 

about wounded poppies. 

With His hand He blesses 

the prostrated wheat. 

Turned towards John, 

He tells almost whispering: 

(How dare one say loudly?) 

Dumitru ICHIM
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‖It‘s not the time yet. 

The hour has not come!‖ 

 

 

 

Iov cel nou își ia rămas bun 

Atât de singur era Iov, 

uitat de toți, sub un salcâm, 

dar într-o seară 

păianjenul, prietenul de sus, 

pe-un fir de borangic 

se coborî ca de pe-un alt tărâm; 

apoi lui Iov, 

grăindu-i rar, i-a spus: 

Un Om, cu ora lui amară, 

azi noapte, când dormeai, veni; 

parcă-nflorea o denie de prun 

în părinteasca Lui privire: 

‖M-am abătut pentru rămasul bun, 

că mâine 

Eu merg la răstignire 

Și-atunci când te-i trezi 

când o să-ți fie sete 

o să-ți întindă-n trestie – burete 

cu-oțet și cu venin, 

dar Eu îți las 

în pânza lunii, la vecin, 

trei picături de rouă să te-adape.‖ 

Își șterse 

celelalte izvorâte-n pleoape, 

și plecând 

ne-a spus atât, 

doar: ‖Pace vouă!‖, 

te-a sărutat pe frunte 

Și s-a dus. 

 

 

The New Job Bids Farewell 

 

So lonely was Job, 

and by all forgotten, under a locust tree, 

but one evening 

the spider, his friend from above, 

came down on a floss silk 

as if he were coming from another realm; 

and then to Job 

he slowly spoke up: 

A Man with his bitter hour, 

to you came last night in your sleep; 

a vesper plum tree seemed to bloom 

in His fatherly sight: 

‖For you I‘m turning from my path to bid farewell, 

because tomorrow 

to crucifixion I will go 

and when awaked you‘ll be 

when you will die with thirst 

to you they‘ll give a reed topped by a sponge 

and then imbued with vinegar and venom, 

yet I will leave to you 

into the moon‘s cobweb, at neighbor‘s 

these only three dew drops for you to give and 

drink.‘‘ 

And then he wiped 

the others gushing from His eyelids, 

and right before going away 

He blessed us by tender whisper waving: 

‖Peace be with you!‖ 

and kissing your forehead 

He disappeared with a sigh. 

 

 

Vobiscum Laudamus Deum 

Cum aș putea să Te uit? 

Uitarea e-ntuneric, 

iar Tu ești noaptea sfântă din grăunță. 

Nu râde de toiagul nostru; 

e instrumentul neroziei moștenite 

de-a măsura seminței 

deopotrivă tensiunea 

și pulsul de lumină. 

Cum aș putea ca să Te uit? 

Simt încă palma Ta 

când ai ieșit în câmp - Semănătorul! 

Nu am căzut în spini, 

nu am căzut pe piatră, 

nici prin graffitele de măcieș, 

dar eu 

cum nimănui prin minte nu i-ar da, 

eu am căzut în cuta de la haina Ta. 

Cum aș putea ca să Te uit? 

Mai pe la urmă m-ai lăsat, 

nici că sunt bun, nici poate foarte rău, 

ci-aveai cumva de trebuință, 

'naintea Judecății de Apoi 

să fiu condeiul Tău, 

ca bobul meu să-aducă 

penița cea mai fină, 

colț de minune și lumină, 

pentru bucoavnele de testament mărunte. 

Din cele 20 de Fericiri 

n-ai terminat pe Munte 

pe toate lumii noastre să fi spus, 

că Te-au legat 

și crucea Ți-au adus. 

De ele ai nevoie mai mult ca niciodată 

cu restul lor să-ncepi 

Prea Milostive-a nostră cea din urmă 

Judecată! 
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Vobiscum Laudamus Deum 

How could I possibly forget You? 

Oblivion is darkness, 

While You‘re the holy night within the grain. 

Don‘t laugh at our stick; 

It is the instrument the fools inherited, 

of measuring in seed 

the pressure of its blood 

and, on the other hand, its pulse of light. 

How could I possibly forget You? 

I still feel Your palm 

when out to field You came – the Sower! 

I did not fall among the thorns, 

I did not fall on stone, 

nor did I fall among graffito of wild rose, 

but me 

as anybody would not think, 

into the fold of Your coat I did fall down. 

How could I possibly forget You? 

‘Cause in the end You left me, 

not only ‘cause I‘m good, but also not too bad, 

because You needed me, 

before Doomsday 

Your pen to be, 

so that my seed can bring 

the finest nib, 

a spot of miracle and light, 

for old book scripts with tiny letters written. 

Out of the Twenty Beatitudes, 

Which you‘ve not finished on the Mountain 

to preach entirely to people, 

‘cause they had bound You tight and then to You 

the cross they‘d brought. 

You need them more than never 

because with them You‘ll start, 

this our last and final judgement 

Thou who Most Merciful art! 

 

 

Selecție de poezii și traducere în limba engleză de Muguraș Maria Petrescu, volumul Jumătate de inel 

deasupra oceanului  / Half of Ring above the Ocean, Ed. Călăuza v.b. – Deva și Ed. Destine Literare – 

Montreal, 2014. 

 

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 fi 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 floarea 

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.  

 

 

 

A ÎNFLORIT CIREȘUL, UITÂND SĂ 

ÎNFRUNZEASCĂ  

 

Astă toamnă 

cireșul ce l-am numit al nostru 

și-a scuturat toate cuvintele, 
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frunză cu frunză, apus cu apus. 

 

Acum, 

de după lună, 

oile albe cobor prin fluier de stână 

să ne bea ecoul din șipotul spus 

pe izvor. 

 

Cireșul nostru, ce știe de tace? 

Dar și noi tăcem - mână în mână... 

Și câte-aș avea ca să-ți spun, 

că nu ne-am văzut de un dor!  

 

Un nor 

își trage la mal, 

printre sălcii, lotca de aur a lunii... 

Și apoi 

din nou  

rămânem tăcerii 

atât de singuri fiecărui ecou  

din cântec rostit de mână în mână. 

Te-am întrebat din ochi:  

- Ce-o fi în gândul lui de copac? 

Dar tu mi-ai zâmbit 

arătându-mi ramurilor  greșul: 

- Ce-nseamnă să fii îndrăgostit! 

 

Deasupra noastră  

cireșul 

uitase de frunze și graiul lor de cuvinte 

și gustând din tăcerile noastre, 

fără să-și dea seama, 

tot visul lui de alb  

spre noi l-a-nflorit.  

 

 

 

THE CHERRY TREE HAS BLOOMED 

LEAFLESS 
 

Last autumn 

the cherry tree that we claim as ours 

shook down all its words, 

leaf by leaf, sunset by sunset.  

 

Now, 

from behind the moon, 

white sheep are coming down through the flute of 

pan 

to drink our echo from the said chute 

on the spring.  

 

What does our cherry tree know? Why does it stay 

silent? 

But we too, keep quiet – hand in hand… 

And how many things I would have to tell you, 

we haven‘t seen each other for an ardent desire!  

 

Among willow trees 

a cloud  

highlights the moon‘s golden raft reaching the 

shore… 

And then  

again 

we keep quiet 

so lonely with every single echo 

of a song uttered from hand to hand. 

I asked you with my eyes: 

‘‘What would be in the tree‘s mind?‘‘ 

But you smiled back at me 

showing what‘s wrong to the branches: 

‘‘What it means to be in love!‘‘  

 

Above us 

the cherry tree 

had forgotten about leaves and their language of 

words 

and tasting from our silences, 

without being aware of it, 

has bloomed towards us 

all its white dream.  

 

AȘA CUM STĂM... 

 

Așa cum stăm pe banca din parc 

discutând de algebră și valoarea lui pi, 

de Arhimede și 

Na-bu-go-do-no-sor, 

ce ar fi, 

dacă ușor, 

brațul meu peste umărul ei, 

încet, încet ar răsări 

ca luna peste mările lui Grieg? 

Oare ce-aș putea să-i răspund 

când sprâncenele ei 

s-or înălța în semn de-ntrebare? 

Poate îi voi arăta 

luceafărul de seară cum răsare 

și că m-am gândit  

că poate-i este frig, 

dar ne-ndrăznind să o cuprind 

ca-ndrăgostit, 

continuăm să discutăm 

de-algebră și valoarea lui pi, 

de Arhimede și 

Na-bu-go-do-no-sor... 
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AS WE ARE SITTING DOWN… 

 

As we are sitting down on the bench in the park 

talking about algebra and the value of pi, 

about Archimedes and 

Ne-bu-chad-nez-zar, 

what would happen 

if I gently put 

my arm over her shoulder 

appearing slowly 

like the moon over Grieg‘s seas? 

What could I possibly answer her  

when her eyebrows 

would raise up as a question mark? 

Maybe I will show her 

the way the evening star rises 

and that I thought 

she was cold 

but not daring to hug her 

like a man who had fallen in love, 

we kept talking 

about algebra and the value of pi, 

about Archimedes and 

Ne-bu-chad-nez-zar…  

 

 

 

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. 

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!‘‘  

 

FIRUL DE IARBĂ 

 

Firul de iarbă: 

Greiere, de ce luna 

Printre greierii tăi 

Apune? Steaua fără 

Lacrimă – sunet în ac 

  

  

FIL D’HERBA 

 

Fil d‘herba: 

Grill, per què la lluna  

Entre els teus grillons 

Es pon? L‘estel sense 

Llàgrima – so en agulla 

 

traducere în catalană de  

Pere Bessö 

 

 

 

Ultima copertă  (fragment)  

  

- Tu ștrengăriță, 

ce te ascunzi sub umbră de peniță, 

poți cu-n sărut 

să-mi juri că mă iubești? 
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- Tu ești nebun, sau ai mâncat năut?  

dar ce șiret din ochi lumini clipești 

spre brațele-mi  întinse a livadă: 

Aleargă până nu uităm 

și închide-le coperta 

ca nimeni să nu vadă 

că în Grădină iarăși ne jurăm! 

  

  

- Mi niña traviesa, 

¿te escondes detrás de la sombra de mi pluma? 

¿podrías con un beso 

jurarme que me quieres? 

- ¿Perdiste la razón o es por comer garbanzo? 

parpadeas mil luces con astucia 

hacia mis brazos tendidos a la huerta: 

¡corras, mi amor, antes que olvidemos, 

y ciérreles el forro, 

para que nadie vea que en el jardín  

hacemos juramentos! 

  

traducere în spaniolă de  

Alina Tomoioagă 
 

 

 

 

 

 

Fall's Rapsody – Carmen Doreal 

 

 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
107 

 

 

 

 

 

 

Poems 

 

 
 

CONDITIONING OF FANTASY 

 

Tracking the conditioning of fantasy 

And  remarkable shades of excitement  

There regime my curtsy votes for tuning 

Here emerge the primitive privilege of polarity  

Sensational selectivity of rhythmic imbalances 

Fluke of paradoxical timer of habits 

Anywhere there my contract for life and legacy  

Away from ambiguous allergies of feelings 

There the mind, navigating and memorizing 

the moment of living art. 

Tremor of tyranny negating the pneumatic impulses 

Thriving the hearing images 

There the sight of sensational evolution 

Amusing alertness for comfort and concern 

Tense the narrow bridges of tranquility 

Fencing and nurturing the liberty of cheer 

There you stare and spare the shroud  

There you fairly share the scales 

Immune the proud and crowd of age  

Within the large lamenting nap 

Cheer the law of self image  

Fear the wearing verdict shame 

Here the vague and game we play  

Dear the yard of limit the mark 

Where the drowsy tuning hat  

Alert amazing change of age  

Gear to go we share to go  

There we tune and dear we reach  

 

 

 

Sense of Enigma  

                                  

She stared and said! 

Evaporation of emotions … 

Erupting and diluting the events 

Can we prove the frothy 
Timidity of time … 

My sense of enigma 

Her crude leverage of reasoning clusters 

Provoke me to respond 

Her penetrating eyes prevent my tips 

She murmured!  Evaporation of desire! 

She stood and nodded … 

Tickling the map of my mind 

Pricking the lap of my impulses 

But the change of chastity 

and the relocation of certainty 
wiped my ego and elevation… 

She said, let us make a trip 

to the map of aspirations 

Where we sit and pat our theme 

There we pay the levy of leisure 

There we roar and rare the rate.          

                                                                         
 

 

 

 

 

Jacob ISAAC 
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MĂȘTILE ELENEI SÂRBU 

 

Omul are nevoie de adevăr, fie chiar sub convenția minciunii, 

după cum simte impulsul de a-și ascunde unele dominante ale 

caracterului sub protecția măștii. Dar dincolo de masca figurativă 

proprie numai omului, există de când lumea, masca obiect magic sau 

simbolic, cea carnavalescă și masca-personaj. Semnificând viață și 

caracter, masca e de esență spirituală după cum grimasa e o 

exprimare, să zicem plastică a secretelor psihologice. De la bravarea 

durerii (rideo pagliacci) și până la exultareabucuriei (măștile noastre 

de iarnă), masca rezumă tipuri și are în ea ceva atrăgător, straniu, 

fantastic, pendulând între feerie și basm. Oricum ea exercită un 

anume miraj asupra artiștilor plastici ca prezență cromatică și 

mesager de sentimente, deși fiecare creator ajunge la ea pe căi 

diferite și cu alte scopuri. 

Elena Sârbu propune o pictură despre măști. Nu e vorba, 

deci, de exprimarea unor realități sociale ca la expresionistul belgian 

James Ensor, nici de masca-personaj a lui Ion Sava, cu infuențe de grotesc născut din Breugel sau Bosh. 

,,Figurile legendare, se justifică Ion Sava montând Macbeth cu măști nu suportă tratamentul indicat figurilor 

istorice, ci au o condiție specială... Dacă s-ar păstra caracterul uman al personajelor, regia modernă ar trebui 

să răspundă la o grea întrebare: cum se pot amesteca oamenii reali între ființele ireale? 

Ei bine, am impresia că Elena Sârbu rezolvă problema în mod firesc, plecând de la măștile noastre 

populare și apelând drept argument secundar la măști ale altor popoare. În această întreprindere, pictorița 

evită burlescul de coșmar, violența de limbaj caracterul de spectacol-bâlci, umanizând masca până la 

exprimare a tipologiei. O face cu o undă de romantism pentru ,,les neiges d‘antan‘‘  cu o blajină ironie și 

amuzament privind insectarul caracteriologic obținut. 

În adevăr, pornind de la câteva ,,obrăzare‘‘ etnografice din zona moldavă subcarpatică, respectând 

aspectul frust al materialului de confecționare, Elena Sârbu vede lumea așa cum ar putea fi reprezentată prin 

măști similare celor știute din copilărie. Nu urmărește obținerea de efecte din preluări pur plastice, așa cum o 

face Ilie Boca, de exemplu, speculând subtilitățile expresioniste ale spectacolului, ci se menține la tipologie, 

caricaturizând ușor , portretizând nu insul, ci năravul. De aceea, pe parcurs masca devine chiar firescul de 

fiecare zi, șarjat însă pentru a demasca, ori înfiera anumite devieri de caracter. 

Să recunoaștem, e o întreprindere interesantă și fertilă pentru un portretist, atent să surprindă ceea ce 

Aurel LEON 
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e dincolo de aparențe, adică puțin invers decât gingașa măscută de bal. Suntem sinceri și deschiși, dar în 

locul de taină al fiecăruia între noi se află o mască. Elena Sârbu ne-o pictează fără dramatism și reproș, ci cu 

zâmbetul pe buze și cu generoasă culoare în penel. 

Se pare că, împrietenită cu fantasticul obsedant din copilărie, pictorița se mișcă dezinvolt printre 

măști și pe nesimțite ajunge la caricatură ca esență de caracterizare a semenilor. Tocmai spre a nu se abate 

de la țel, ea nu solicită pastei alte virtuți decât cele obținute din claviatura majoră. Riscă monotonia? Cred că 

nu, deoarece mulțimea pare aceeași până ce îți apropii în obiectiv fiecare obraz în parte.  

Și dacă lumea e un spectacol, pare a spune Elena Sârbu, să-i dăm dreptate lui Shakespeare atunci 

când îl obligă pe Othello să declare: ,,slujindu-mi propria mască, mă slujesc pe mine.‘‘  
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NOI DOCUMENTE DESPRE GRUPUL SINODAL ROMÂN DE REZISTENȚĂ 

ÎMPOTRIVA COMUNISMULUI 
 

        Dosarul alcătuit de securitate cu toate notele și concluziile de urmărire a episcopului Grigorie Leu 

începe încă din 1945, la câteva luni după instalarea guvernului „de largă concentrare democratică‖ al lui 

Petru Groza, prin elementele de tranziție de la vechea poliție de siguranță la formele „democratice‖ ale 

securității poporului (de exemplu ,,Inspectoratul siguranței Iași‖, devine „Direcția Regională a Securității 

Poporului Iași‖). Astfel, la Episcopia Hușilor, după Sfintele Paști din anul 1945 apare un informator foarte 

activ care își semnează notele informative „Scrutător‖, văzându-se a fi infiltrat în preajma episcopului, poate 

chiar slujitor preoțesc sau teolog deoarce vorbește despre „preoții democrați‖ și, chiar când acuză, folosește 

terminologia de respect bisericesc, pe care o preiau apoi și documentele contrasemnate de noii comisari, 

premergătorii securiștilor. Iată două dintre primele note, una datată 10 august, iar alta la sfârșitul anului: 

Intr.nr.45/s din 13,VIII.1945  

„ NOTĂ INFORMATIVĂ - Informez că în cursul acestei luni au fost convocați la Palat toți directorii și 

președinții Căminelor Culturale din județ pentru fixarea programului de activitate pe anul în curs și alegerea 

Comitetului județian. La propunerea Prea Sf. Episcop Grigorie a fost ales prin aclamații președinte Dl. 

Const.Holban... D-sa expune o serie întreagă de măsuri de când era Inspector al Invățământului. Demnitatea 

de președinte al Căminelor Culturale, de drept o are prefectul de județ. La oraș primarul. Aceste personalități 

n-au fost de față și deci nu li s-au încredințat aceste demnități, ceea ce reiese că s-a lucrat cu intenția de a-i 

îndepărta de la aceste organizațiuni culturale.- Informator Scrutar- 10 august 1945‖... 

19 Decembrie 1945 Huși. 

„NOTA INFORMATIVA -  În ziua de Sf, Siridon la ședința Cercului de Studii a Sfintei Episcopii din Huși, 

P.S, Episcop Grigorie Leu a făcut recomandația preoților noi numiți la Episcopie și anume: Preot Verdeș, 

preot V.Popa și preot N.Lazăr.Preotul N.Lazăr este venit de la parohia Lipovăț, jud. Vaslui. A făcut politică 

legionară fiind supus epurației. În discursul de răspuns preotul Lazăr a făcut următoarea afirmațiune: 

„Biserica este socotită astăzi ca antidemocratică de o serie de derbedei cu șepci de apaș în cap, oameni ai 

regimului. Biserica nu trebuie să dezarmeze. Ea trebuie să fie ca o insulă de rezistență  împotriva acestora. – 

Informator „Scrutător‖... 

 Urmare a unei asemenea supravegheri, episcopului i se face Fișa personală la Biroul Siguranței de la 

poliția Huși, cu calificativul REACȚIONAR, menționându-se următoarele „SUSPICIUNI: În timpul 

regimului a susținut acel regim. În timpul păstoriei lui s-au scos diferite publicațiuni între care cea mai 

reacționară este revista Cronica Hușilor în care se publică sub forma religioasă articole de insultă la adresa 

Armatei Roșii, U.R.S.S, democrației și elementelor democratice. În prezent la D-sa la Episcopia Huși au 

acces toți preoții reacționari, legionari, fasciști, precum și capii Partidului Liberal Brătienist și Național 

Țărănist nuanța Maniu, pe primii numindu-i în posturi importante, iar preoții democrați îi ține la distanță. – 

De la Episcopie, sub oblăduirea P.S.Episcop Grigorie Leu, transpiră multe zvonuri alarmiste referitoare la 

situația actualului guvern („...pe care le capătă de la un fiu al său preotul VASILE LEU ce deține un post 

important la ministerul Cultelor‖ – se va completa mai târziu). – A înființat un „cerc de reîncreștinare‖ care 

Corneliu LEU 
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are ca misiune ținerea de conferințe, predici, cuvântări și slujbe pentru a sustrage populația dela curentul 

ateu care a început să se nască odată cu venirea noului regim, în fiecare Duminică, Miercuri și Vineri după 

masă la Catedrala Episcopiei. – P.S. Episcopul Grigorie Leu se găsește în prezent sub influența 

conducătorilor Partidului Național Liberal Brătienist. - Se certifică de noi prezenta fișă, ȘEFUL BIROULUI 

SIGURANȚEI, Comisar...‖... 

 Și o NOTĂ INFORMATIVĂ nedatată: 

 „Spiritul de rezistență pasivă împotriva URSS și-a dovedit a fi extrem de puternic la P.S. Episcop 

Grigorie Leu căci în discursul său din sala de recepție, adresându-se D-lui Ministru Vântu, a spus: „Vă rog, 

Domnule Ministru, să fiți interpretul nostru pe lângă prea onoratul Guvern, că aici la Huși se muncește și că 

suntem o puternică pavăză de apărare la Prut‖. Discursul D-lui Ministru Vântu a fost ținut pe linia 

internațională nefăcând afirmații care ar fi putut să dea loc la comentarii.- INFORMATOR 

SCRUTĂTOR‖...  

Dacă această notă vorbește doar despre „spiritul de rezistență pasivă împotriva URSS‖, alte documente din 

același an demonstrează și descriu o rezistență chiar foarte activă pe plan intern, atât politic cât și religios, 

acum configurându-se în cadrul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe române grupul de ierarhi hotărâți să 

reziste întru păstrarea  dreptei credințe și a legăturilor ei cu sentimentele patriotice de răspundere națională 

pe care au misiunea să le cultive. Grup în coagularea națională a căruia episcopul Grigorie joacă un rol mult 

mai important decât pot observa  spionii din eparhia sa. Reproduc, după eforturi destul de mari de a mai găsi 

un exemplar, cele mai multe fiind distruse, numărul de revistă 1-3, pe ianuarie-martie 1947 al oficiosului 

Patriarhiei intitulat „Biserica Ortodoxă Română‖: 

 

 

În revista „Biserica Ortodoxă română ‖ a Sfântului Sinod - nr. 1-3, ianuarie-

martie 1947, paginile 111-113 - se relatează ședințele de sfârșit de an ale 

Sfântului Sinod care au început cu un Te Deum în ziua de 9 decembrie1946, 

după care se citește Inaltul Decret Regal pentru deschiderea lucrărilor 

Adunării ordinare a Sfîntului Sinod și răspunsul de mulțumire al Părintelui 

Patriarh către Coroană, iar arhiereul Galaction Silistreanul, ca secretar de 

ședință, citește tabelul nominal făcând prezența: Patriarhul Nicodim 

Munteanu, Mitropolitul Moldovei și Sucevei Irineu Mihălcescu, Mitropolitul 

Nicolae Bălan al Ardealului (care urmează să ajungă), episcopii Antim 

Angelescu al Buzăului, Grigorie Leu al Hușilor, Iosif Gafton al Argeșului, 

Veniamin Nistor al Caransebeșului, Nicolae Popoviciu al Oradiei, Andrei 

Magieru al Aradului, Cosma Petrovici al Dunării de Jos și Iustinian 

Vasluianul, vicarul Mitropoliei Moldovei... Se constituie Comisiile pentru 

lucrările sinodului, episcopul Grigorie Leu fiind votat de două ori: și în 

Comisia Canonico-Juridică și în cea pentru Doctrină și Viață religioasă, cele în care, dintre cele 67 de 

temeiuri ale ordinii de zi, se va discuta temeiul nr. 563/1946 unde se află solicitarea Sfintei Mitropolii a 

Moldovei privind recunoașterea acordării rangului de arhimandrit protosinghelului Teoctist Arăpașu... În 

ședința din 10 decembrie 1946 se acordă ranguri și titluri unor  mireni și călugări care s-au ostenit în slujirea 

Bisericii Ortodoxe Române prin temeiul 1463/1946...  În ședința din 11 decembrie 1946 se ia în discuție 

recunoașterea rangului de arhimandrit dat protosinghelului Teoctist Arăpașu de către episcopul-vicar al 

mitropoliei. Aprobând referirea Comisiei Canonico-Juridice, ale cărei concluzii sunt susținute de Patriarhul 

Nicodim, de mitropoliții Irineu și Nicolae, Sfântul Sinod  hotărăște: Întrucât acordarea rangului de 

arhimandrit protosinghelului Teoctist Arăpașu s-a făcut fără respectarea articolului 105 din Statutul Legii de 

organizare a Bisericii Ortodoxe Române,  nu se recunoaște rangul oferit. 

        În legătură cu  această hotărâre de retragere din treaptă a protosinghelului făcut arhimandrit  doar prin 

voința vicarului Iustinian Vasluianul și fără acordul chiriarhului care era Mitropolitul Irineu, ziarul 

„România Liberă‖ precizează în articolul O istorie sinceră a BOR sub comunism de Cristian Vasile, din 3 

decembrie 2005, că: „Sfântul Sinod de atunci îi anulează rangul de arhimandrit protosinghelului Arăpașu din 

cauza asocierii sale cu arhiereul-vicar Justinian, prelat perceput ca procomunist și care își submnina 

superiorul - Mitropolitul Irineu‖ (care nu era la prima provocare, făcându-i-se o întreagă campanie de 

calomniere în presa ieșeană iar, mai târziu, demonstrându-se chiar că a fost otrăvit; în vreme ce, împotriva 

Episcopului Grigorie care redactase hotărârea Comisiei, s-au publicat de asemenea articole calomnioase, iar 

javascript:popupWindow('http://www.editurapatriarhiei.ro/popup_image.php?pID=280&osCsid=8bf235d942c253acb2b1ad719d7d4fd0')
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un deputat comunist de Tutova a fost pus să-l demaște ca naționalist în sesiunea Marii Adunări Naționale, 

cerându-i înlăturarea și deferirea la Tribunalul Poporului). De asemenea, în ziarul ,,Crișana‖ din 13 ianuarie 

2009, Eugen Miron reia informația aducând noi amănunte: „...La începutul anului 1947 Sfântul Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române i-a retras rangul de arhimandrit, din cauza poziţiei sale procomuniste. Decizia 

Sfântului Sinod este publicată în periodicul oficial al Patriarhiei Române, revista ,,Biserica Ortodoxă 

Română", nr. 1-3 din ianuarie-martie 1947. Teoctist Arăpaşu s-a asociat cu arhiereul-vicar Justinian Marina, 

prelat perceput de asemenea ca procomunist, care-şi submina superiorul, mitropolitul Irineu Mihălcescu al 

Moldovei, prin atacuri în presa cotidiană. Autorităţile comuniste au organizat în paralel scoaterea lui Irineu 

Mihălcescu din scaunul de mitropolit şi înlocuirea sa cu Justinian Marina, fapt care a facilitat ascensiunea lui 

Teoctist Arăpaşu, apropiatul său. În anul 1948 Justinian Marina avea să fie instalat în scaunul de Patriarh al 

României, în vreme ce PC Arhimandrit Teoctist Arăpaşu deţine funcţia de Vicar Administrativ al 

Arhiepiscopiei Iaşilor... iar, la 28 februarie 1950, a fost ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române, la propunerea Patriarhului Justinian, în rangul de episcop-vicar patriarhal, cu titlul de 

,,Botoşăneanul". A fost hirotonit în treapta arhieriei la 5 martie 1950, în Catedrala ,,Sfântul Spiridon-Nou" 

din Bucureşti, de către Patriarhul Justinian, mitropolitul Firmilian Marin al Olteniei şi episcopul Chesarie 

Păunescu al Dunării de Jos. În această calitate de episcop-vicar patriarhal, PS Teoctist a fost secretar al 

Sfântului Sinod, rector al Institutului Teologic Universitar din Bucureşti şi a condus diferite sectoare din 

cadrul Administraţiei Patriarhale‖... 

        Iată alăturat și extrase din ,,Nota informativa a Sigurantei Statului asupra conflictelor existente la 

Mitropolia Moldovei, din 1947, ianuarie 22: 

In luna iulie 1946, P.S. Episcopul Justinian de la Mitropolia Moldovei a primit o scrisoare de amenintare cu 

moartea, în spiritul continutului scrisorii capitanului pensionar Cuza Mihălcescu, nepotul mitropolitului 

Irineu Mihălcescu, ce făcea propagandă în mănăstirile Agapia și Văratec din județul Neamț. La începutul 

lunii a venit monseniorul catolic din Franța, Vladimir Ghika însotit de Arhimandritul unit Teodosie Boteanu. 

Timp de o săptămână au stat în consfătuire cu Mitropolitul Irineu și nepotul său Cuza Mihălcescu, fost 

primar legionar în com. Pucioasa, jud. Dâmbovița. Arhimandritul Boteanu este frate cu preotul Boteanu, 

comandant legionar care a luat parte la asasinarea fostului Ministru de Justiție, Victor lamandi și ceilalți 

asasinați la Jilava. Dispărut din țară, a ajuns până în Franța, unde a intrat sub ocrotirea Episcopului catolic 

Vladimir Ghika, iar actualmente este la Paris.  

Consfătuirea de la mănăstirea Văratec s-a terminat printr-o conferință a Episcopului catolic Vladimir Ghika 

ținută în sala atelierelor Sf. mănăstiri Văratec, în fața tuturor celor 700 de surori și maici din mănăstire și în 

fața vizitatorilor, sub președinția Mitropolitului Irineu. Conferința a fost o apologie a misionarismului catolic 

în țările păgâne, terminând cu asigurarea că Biserica Catolică, amenințată de Uniunea Sovietică și de 

comuniști va ieși biruitoare în lupta contra acestor pagini. 

După conferință chiar a doua zi, Mitropolitul Irineu a fost luat de la mănăstirea Văratec de legionarul 

arhitect Stoica, cu mașina lui și adus la Iași. Mitropolitul a (re) luat conducerea Mitropoliei, oprindu-l pe 

Episcopul Justinian de la orice activitate în administrația eparhiei. Imediat s-au adunat în jurul său toți foștii 

legionari: Arhimandritul Narcis Luchian, preotul Mihail Acatrinei, diaconul Paul Macovei, Gh. Sîrbu, 

funcționar în Cancelarie, Arhimandrit Dionisie Velea, preot Evghenie Pojoga, preot Melchisedec 

Manolescu, preot Pavel Apetroaiei, diaconul Sabiuță, preot N. Bogdan, protopopul E. Ciolan, preoți frații 

Chirică și alții. Din convorbirile lor s-a putut afla că aveau dispozițiuni de la Castra Legionară din București 

pentru a întreprinde o acțiune potrivnică P.S. Justinian, cu sprijinul Mitropolitului Irineu. 

        Cum se apropiau alegerile, ei se socoteau obligați să împiedice cu orice preț orice acțiuni de sprijinire a 

Guvernului, toți făcând propagandă pentru Maniu și îndemnând pe Mitropolit să nu dea voie Episcopului 

Justinian de a mai sfinți vreo biserică, de a vizita vreo mănăstire, sau de a face vreo vizită în eparhie, lucru 

pe care Mitropolitul Irineu l-a și făcut. Ca să-și camufleze acțiunea lor dominantă, au inventat constituirea 

unui sindicat al călugărilor și funcționarilor de la Mitropolie, ducând în eroare chiar pe dl. Niculi, 

președintele Comisiei Locale a Sindicatelor, care a luat chiar parte la constituirea acestui sindicat legionar, 

în prezența și sub patronajul Mitropolitului… 

        La stăruinta P.S. Justinian ca sindicatul să meargă în corpore la votare și să poarte în piept fiecare 

membru semnul B.P.D., ca niște adevărați democrați sindicaliști, n-a răspuns aici comitetul de conducere al 

sindicatului, iar pe chestiunea votării semnului, toți în frunte cu dl. Gh. Sîrbu au avut răspunsuri ironice și 

sfidătoare. Erau siguri de victoria B.P.D.-ului… 

Acțiunea acestui sindicat a început mai temeinic împotriva Episcopului Justinian și a tuturor colaboratorilor 
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săi: consilierii referenți Constantin Nonea, Dumitru Bădîrcă, Grigore Nicolau și preot Vuescu. Vehemența 

acțiunii lor a atins culmea în loviturile date împotriva Arhimandritului Teoctist Arăpașu", un distins element 

democrat, reușind să obtină din partea Mitropolitului înlăturarea sa de la conducerea obștei călugărilor de la 

Mitropolie și de la filialele din lași, pentru motivul că ar fi devotat Episcopului Justinian, căruia îi comunica 

secretele sindicatului și membrilor acestui sindicat. În locul Consiliului consilierilor referenți și al Vicarilor 

Episcopi, Mitropolitul sub masca ipocriziei sindicatului foștilor legionari, se consulta cu menționații 

legionari, exercitând cea mai mare teroare asupra întregii administrațiuni bisericești. Zi și noapte sunt 

nelipsiți din jurul Mitropolitului, punându-l să înlocuiască din posturile de răspundere pe toți stareții și 

starețele din mănăstiri numiți de Episcopul Justinian și să pună în locul lor pe foștii legionari, pe protopopi 

etc… Rezultă că moțiunea legionarilor este îndreptată împotriva Patriarhului Nicodim și P.S. Justinian, 

socotiți trădători ai Bisericii care trebuie înlăturati din demnitățile lor. Mitropolitul Irineu să fie trecut 

Patriarh ca o răsplată pentru curajul cu care conduce acțiunea legionarilor, iar la Iași să fie ales Mitropolit, 

Episcopul Popovici de la Oradea Mare, fost legionar și prieten intim al celor trei legionari de la Ministerul 

Cultelor, iar după aceasta urmând ca Episcopul Popovici să treacă apoi de la lași la București ca Patriarh, 

peste câțiva ani. În acest scop, episcopul Popovici a scris și o scrisoare Episcopului Grigore Leu de la Huși, 

cerându-i sprijin pentru alegerea lui ca Mitropolit la Iași. Legionarii de la Mitropolia Iași, prin scrisorile 

persoanelor oficiale de la Ministerul Cultelor, foștii legionari: Liviu Stan, Cândea, Vasca etc. care se 

afișează ca oameni de încredere ai d-lui Prim Ministru, au putut lesne convinge pe Mitropolitul Irineu la 

acțiunea de amenințare și teroare exercitate împotriva Episcopului Justinian și a colaboratorilor săi. 

        Desigur că nici dl. Prim Ministru, nici dl. Ministru Emil Bodnăraș și nici dl. Ministru al Cultelor nu 

cunosc acțiunea nefastă a acestor foști legionari camuflați în Frontul Plugarilor, reușind sub masca ipocriziei 

a-i induce în eroare. Vizita Episcopului catolic Vladimir Ghika și a Arhimandritului T. Boteanu, fratele 

preotului Boteanu, asasinul victimelor de la Jilava și colaborator al lui Liviu Stan în treburile bisericesti în 

timpul legionarilor, la Văratec, nu este străină legionarilor de la Culte, după cum nu le este străină șederea în 

mănăstirea Agapia și Văratec a fostului primar legionar de la Pucioasa, Cuza Mihălcescu, nepot al 

Mitropolitului Irineu și văr al altui legionar, preotul Minculescu, inspector general la învățământul religios 

din Ministerul Cultelor. 

        Democratismul legionarilor Liviu Stan, Cîndea și Vasca și buna lor credință față de dl. Prim Ministru se 

pot usor constata din legăturile cu legionarii de la Mitropolia Moldovei, care neflind încadrați în nici un 

partid politic, s-au camuflat într-un sindicat de circa 15-20 membri și din acțiunea lor întreprinsă împotriva 

Episcopului Justinian de a mai lua contact cu preoții, cu autoritățile și cu drept credincioșii, împingând pe 

Mitropolit să oficieze Sfânta Liturghie în toate sărbătorile. [...] 

                                                              (ASRI, fond „D‖, dosar nr. 1775, f. 26-28) 

 

Fiind evidentă  înclinația acestui raport de a acuza toată opoziția de legionarism, ba folosind chiar și 
termenul de „sindicat legionar”, ca  și  descrierea situației din unghiul favorabil intereselor 
procomuniste  reprezentate de Justinian Marina, recurgem la câteva informații din volumul semnat de  
DUDU VELICU: „BISERICA ORTODOXĂ ÎN PERIOADA SOVIETIZĂRII ROMÂNIEI, ÎNSEMNĂRI ZILNICE 
1945-1947” Ediție îngrijită de Alina Tudor-Pavelescu: 
 
 Luni, 2 iunie 1947 
Maniu, informat de catolici, ca unit, asupra scopului vizitei patriarhului Alexei în România, s-a exprimat 
că ea trebuie privită prin prisma politicii religioase a  Rusiei, care voiește să facă din șeful Bisericii ruse 
un primus inter pares, între ceilalți şefi ai Bisericilor Ortodoxe autocefale.  
În grupul de preoți ortodocşi aflați ieri în Catedrală s-a auzit că ,,Patriarhul Alexei a venit în România să-şi 
viziteze eparhia” şi că el a înştiințat mitropoliile şi episcopiile din țară, întrebându-le ce cadouri vor da, 
specificând ca ele să fie numai de aur.  
    Clerul îşi explică strânsa legătură între preotul I. Vască şi dl. Emil Bodnăraş prin aceea că ultimul s-a 

căsătorit cu fiica celui dintâi, după ce a rupt orice legătură cu o evreică, acestea în urma insistenţelor 

primului ministru, dr. Petru Groza. Patriarhul Nicodim a primit suma de cinci miliarde de lei din partea 

Guvernului, pentru cheltuielile în legătură cu vizita Patriarhului Alexei al Rusiei. Dejunul dat în cinstea 

acestuia duminică, 1 iunie, în Palatul patriarhal, a costat patru sute de milioane lei. 
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 Sîmbătă, 23 august 1947 
„...Iată metamorfoza cazului Irineu Mihălcescu, Mitropolitul Moldovei. Arhiereul Justinian Marina, 
râvnind Scaunul de mitropolit, trebuia să-l îndepărteze pe titularul Irineu. Având ca bază de plecare 
sănătatea şubredă a acestuia şi vizând faptul că în fața unei acțiuni condusă din umbră, cu scopul de a-l 
compromite, el va ceda, a recurs la acest mijloc:  
Îl introduce pe avocatul Grigore Nicolau în casa unei femei (sora lui Petreanu), care ar fi fost amanta lui 

Irineu, de unde-şi procură fotografii compromiţătoare pentru şeful Bisericii moldovene; aceasta în 1946. 

Fotografiile sunt multiplicate şi aruncate în lumea clericală şi cea politică. O serie de astfel de fotografii i-a 

dat Marina şi lui Grigore Spiru de la Patriarhie, spre a fi prezentate Patriarhului Nicodim. Nemulţumit cu 

aceasta, Marina îi întocmeşte un dosar, care circulă. Văzând că efectul n-a fost cel aşteptat, îl atacă pe Irineu 

prin presă, din umbră, în ziarul Tribuna Românească (1947), pe care-l înfiinţează şi finanţează el şi publică 

fotografiile. Scopul e atins... Justinian Marina luptă însă furios pentru a împiedica ascensiunea lui Nicolae 

Popovici. În acest scop, Marina a căutat pretutindeni o broşură-pastorală în care Episcopul Nicolae Popovici, 

după sosirea lui din Transnistria la Beiuş, unde-şi avea reşedinţa în refugiu, a proferat cuvinte injurioase la 

adresa Rusiei sovietice. În cele din urmă a găsit broşura la Academia Română; se va servi de ea arătând-o 

Guvernului.  

 
Marţi, 30 septembrie 1947  
La Mitropolie, se afirmă că plecarea Patriarhului Nicodim din scaun - prin demisie sau deces - va avea ca 
efect desființarea Patriarhatului, revenindu-se la Mitropolit primat, ca-n trecut, post pe care urmează să-
l ocupe arhiereul Justinian Marina. Mitropolia aceasta ar urma să intre sub jurisdicția Patriarhului de 
Moscova.  
Se afirmă foarte insistent că viitorul patriarh va fi arhiereul Justinian Marina de la Iaşi, care este în 
asentimentul Guvernului... 
  
Sâmbătă, 20 decembrie 1947  
Grigore Spiru spune că prezența Patriarhului în Bucureşti, deşi starea sănătății lui e gravă, se datoreşte 
Guvernului Petru Groza, care a cheltuit 600.000 lei pentru tren sanitar special, spre a fi adus de la 
Mănăstirea Neamț. În prezent, Guvernul suportă toate cheltuielile pentru întreținerea Patriarhului, 
căruia i se dau până şi icre negre, etc. Şi Patriarhul nu se poate urni din patul său de adâncă suferință...  
Nepotul său spune că patriarhul a venit „bolnav”de la Moscova și starea i s-a înrăutățit treptat 
  
Marţi, 30 decembrie 1947  
Regele Mihai I a abdicat de la tron.  
 
Miercuri, 31 decembrie 1947  
În după-amiaza zilei de azi, Groza i-a făcut o vizită Patriarhului, care i-ar fi prezentat demisia din postul 
său. Demisia este în legătură cu abdicarea Regelui. ,,Dacă a plecat el, s-a exprimat Patriarhul, eu nu mai 
am nici un rost.”  
 

        Astfel, în lupta pentru a nu deveni sufragani Moscovei, s-au definit taberele din Sinod pe parcursul 

anilor 1947-1948, grupul sinodal de rezistență coagulându-se și mai clar după morțile dubioase ale 

patriarhului Nicodim și mitropolitului Irineu. De fapt, invocarea articolului 105 care stabilește înălțarea în 

treaptă a slujitorilor numai prin aprecierea chiriarhului, ca și faptul că, din ordinea de zi din 10 decembrie, 

numai această propunere este mutată în cea din 11 decembrie, demonstrează prelungirea unor discuții pe 

care documentul procesului verbal nu vrea să le arate, opunând un grup de ierarhi intrusului susținut de 

ocupația sovietică drept vicar așezat ca politruc în coasta mitropolitului cărturar naționalist Irineu, care s-ar 

fi opus subjugării de către patriarhia Moscovei. De menționat că, fiind de-abia  anul 1946, acest grup al 

rezistenței naționaliste prin Biserică era încă puternic, fiind nevoie de mai bine de doi ani până ce membrii 

lui au fost anihilați, trei dintre ei – Nicodim, Irineu și Grigorie – chiar prin crimă păgână. A se vedea mai 

multe în Cartea episcopilor cruciați, ed. Realitatea 2000 și Biserica din eter, ed. Realitatea 2012, deoarece 

multe documente au dispărut. Eu însumi am constatat cum, chiar și acest număr pe ianuarie-martie 1947 din 
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Biserica Ortodoxă Română nu l-am găsit în nici una dintre colecțiile de la Patriarhie sau Arhiepiscopia 

Bucureștilor, fiind smuls din legătură. Datele procesului verbal al Adunării Sinodale din decembrie 1946, 

care-mi fuseseră semnalate de IPS Bartolomeu Anania, au fost copiate dintr-un exemplar păstrat secret de 

către cel căruia îi mulțumesc, numindu-l doar cu apelativul de „Părintele Ioan‖. 

        Cât despre activitățile pastorale ce continuă în eparhie, grija duhovnicească a episcopului Grigorie se 

vede prea bine, indiferent de luptele politice pe care nu le evită. Nu se lasă covârșit de provocările lor, ci 

pune pe prim plan tot îndatoririle sale de păstor și părinte al turmei, îndrumându-și îndeaproape preoții și 

întru păstrarea credinței dar și în combaterea efectelor secetei; iar, către guvern, lansând repetate apeluri de a 

nu mai cere impozite și cote agricole și a ajuta populația înfomentată. Era acea perioadă de foamete lăsată de 

război și mărită prin secetă de care profitau în interior provocatorii politici dar, pe planul extern al Bisericii, 

profitau și se dezvoltau tentaculele întinse în lume de KGB pentru a putea dirija întreaga ortodoxie și, prin 

asta, a-i manipula chiar pe credincioșii care se refugiaseră în occident spre a scăpa de regimul bolșevic. 

Citez aici din concluziile cărții mele Biserica din eter: 

 

Despre Serviciul Special al KGB privind politicile religioase ale Moscovei și dezvoltarea lui până la 

planurile de diriguire a unei mișcări mondiale care să suplinească politicile ratate de „Internaționalele 

comuniste‖, ca și despre presiunile acestor politici mai ales aici, la granița cu România, familia mea are 

iarăși un cuvânt de spus. Pentru că Episcopul Grigorie, prin cercetarea sa cărturărească folosită cu 

semnificații sociale chiar și în studiile de mai târziu ale lui Dimitrie Gusti, a remarcat încă din anii douăzeci 

pericolul propagandei sovietice făcută prin sectele pătrunse dinspre răsărit, unele dintre ele chiar dovedindu-

se a fi o invenție sau o haină diversionistă din domeniul propagandei și agitației bolșevice.  

        Am spus și mai înainte că Moldova a fost mereu locul unei instabilități produsă de provocările rusești 

sau sovietice. Există acum date istorice precise despre diversiunea bolșevică de la Tatar Bunar; există 

biografiile elocvente ale „conducătorilor‖  alogeni trimiși pentru PCR prin vadurile Nistrului sau Prutului, pe 

unde se scurgea și material propagandistic sau exploziv, există evidența gazdelor pentru spionii rusești pe 

lista pensionării acestora ca ilegaliști sau fiapiști; există chiar și informația că la Iași, până și loja masonică 

în care s-a promovat Mihail Sadoveanu, ca dovadă și ce a devenit el, era infiltrată cu intenții provocatoare 

sovietice și manipulată de oameni ai Moscovei.  

        Ca trimis al guvernului României Mari și ca întemeietor al învățământului teologic românesc în 

Basarabia, ca vicar al Mitropoliei Moldovei, ca efor și exarh, Episcopul Grigorie a avut, împreună cu 

Arhimandritul Iuliu Scriban și universitarii preoți frații Iordăchescu, acțiuni ecumenice în care s-a înțeles cu 

toți, de la catolici la neoprotestanți; dar s-a lovit de primitivismul unor secte siberiene exportate cu aceleași 

metode cu care se exporta revoluția. Studiile sale despre Confesiuni și secte au fost multă vreme bibliografie 

universitară. Pornind de la acele studii, el a devenit cu adevărat un combatant antibolșevic, în una dintre note 

chiar remarcând că, la anumite case de rugăciune, oamenii sunt atrași prin aparatură de cinematograf mobil, 

foarte scumpă pe atunci, care circula clandestin prin localități cu filme din producția sovietică dedicate lui 

Lenin și apoi, propagandei staliniste. Neavând la Mosfilm producții cu sfinți, organizatorii acestor secte 

atrăgeau cu ce li se punea la îndemână. Serviciul Special Bisericesc al KGB își inaugurase astfel activitatea 

externă. Cu secte mici, de origine dubioasă. Apoi, după ce a avut succes în cea internă înființându-i lui Stalin 

patriarhia cu care să câștige războiul, s-a ocupat de țările satelite care trebuiau supuse „Noii Rome‖ 

moscovite, încercând să-și impună influența în confesiunile mari…  

        Ideea unui Sinod unic și a unor mitropolii sufragane prinsese mai întâi prin ortodocșii puțin numeroși 

din țările slave catolice, apoi și în alte republici iugoslave decât Serbia și, foarte ușor, în prea supus slavofila 

Bulgarie. A transforma brutal Bisericile Naționale în metoc al catedralelor de la Zagorsk, era o promisiune 

făcută lui Stalin de către acest  important Serviciu Special care mai avea de lucrat puțin numai cu 

Bucureștiul și Belgradul unde erau patriarhii locale autocefale. Așa, în 1945 e desființată Mitropoilia 

Olteniei, iar la Iași e trimis Justinian Marina ca să-l izoleze pe Irineu Mihălcescu și să facă ruptura 

închinându-se Moscovei încă dinainte de a o face toate eparhiile românești; așa, confirmarea ca vicar al său 

a părintelui Vasile Vasilachi îi este respinsă de guvern Patriarhului Nicodim în 1946; așa, își încearcă în mai 

1947 vizita canonică aici Patriarhul Alexei, dar când el propune o întrunire panortodoxă la Moscova, 

Nicodim Munteanu, ca mai vechi patriarh decât el, al unei Biserici Ortodoxe mult mai vechi decât a lui, îl 

întreabă „de ce la Moscova?!‖... În loc de răspuns, e silit să se retragă la mănăstirea Neamț în vreme ce 

guvernul este cernut rămânând numai comuniștii cu care el își subliniază dezacordul printr-o grevă 

patriarhală, refuzând să se întoarcă la București. Semnături importante din exil și din țară, ca și mărturia 
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nepotului său că, de la Moscova s-a întors gata „îmbolnăvit‖, vorbesc deespre otrăvirea, asasinarea sau 

condițiile mai mult decât dubioase ale morții sale în februarie 1948, urmat de mitropolitul Irineu în aprilie. 

        Unchiul meu cunoștea și participa la această rezistență împotriva tendințelor Moscovei, în ciuda 

crimelor pe care le vedea. Rămas cel mai bătrân și mai important ierarh al Moldovei după înscăunarea lui 

Justinian Marina la București, el a mulțumit Domnului prin slujbe publice pentru dejucarea planurilor 

rusești. Chiar Patriarhul Teoctist mi-a vorbit despre girul lui ierarhic asupra Mitropoliei Moldovei în vara lui 

1948 când întregul Iași, obișnuit să refuze slujbele făcute de Justinian  -  populație ce protestase și față de 

faptul că mitropolitul impus dinafară și cu Romulus Zăroni adus tot dinafară, îi „reprezentau‖ pe ieșeni  în 

Parlamentul comunist decretat prin furt electoral - se strângea din nou la catedrală fiindcă slujea cunoscutul 

duhovnic moldovean Grigorie Leu. Mi-a povestit fostul patriarh cum, în preajma praznicului Sfântului 

Alexandru, unchiul meu a făcut pomenirea de șase luni a lui Nicodim Munteanu numindu-l „patriarh-martir 

al rezistenței prin Biserică‖ și mulțumind Domnului că prin rezistența aceasta nu s-a înfăptuit voia 

antihristului; ba, Teoctist chiar mi-a precizat că el nu i-a spus lucrul acesta lui Justinian, dar acela a aflat și l-

a mustrat.  

În acele condiții, prin rezistența unora asemenea ierarhi împotriva celor năimiți, autocefalia nu ne-a putut fi 

atinsă, dar Serviciul Special KGB reprofila Noua Romă moscovită măcar la nivel de Vatican, propunând 

schimb de înalți prelați. Se urmărea înlocuirea alungatei Nunțiaturi Apostolice cu una Moscovită condusă, 

desigur, de un  general KGB care avea să joace pentru Patriarhia BOR rolul consilierilor sovietici ce dirijau 

efectiv alte instituții și ministere bucureștene. Prin schimb de ambasadori, cum fusese desființat cel de la 

Sfântul Scaun, ca om de încredere, Teoctist era nominalizat drept cel ce urma să se ducă la Zagorsk. 

Serviciul Special KGB nu renunța la o a patra  Internatională care devenea eficientă prin ortodoxie. Cea 

comunistă avusese doar agenți ruși numiți în fruntea partidelor din diverse țări. Aici, fiind vorba de Biserici, 

aveau, așa cum trebuia să fie și Teoctist, reprezentanți reali, din toată lumea, numai cu condiția să-i găsească 

în fiecare țară pe colaboraționiștii supusi. Prin aceștia, avea să se poruncească parohiilor celor ajunși în 

lumea liberă, să se supună ierarhic episcopiilor rusești înființate de KGB și, astfel, viața spirituală a celor 

care se refugiaseră de bolșevism, să fie dominată de agenții acestuia. Acesta era planul. Desfințarea 

ortodoxiilor naționale care, spre deosebire de cea rusească, impusă târziu norodului de conducătorul 

încoronat, premerseseră Statul laic obligându-i pe prinți și regi să primească ei botezul credinței populare, 

adică reversul, sau forma anterioară a lui cujus regio ejus religio: cea a devenirii creștine patristice. Și, de 

asemenea, se mai prevedea restructurarea ortodoxei prin realizarea uneia mondiale, opusă catolicismului 

țărilor de tradiție și protestantismului capitalist. Asta ar fi însemnat întărirea propagandei staliniste în 

întreaga lume și mult mai multe garanții de dominație. Există experiența unor centre musulmane, profitând 

de republicile sovietice respective iar, după ocuparea Tibetului și alungarea lui Dalai Lama s-a perseverat în 

impunerea unui centru mondial budist în Mongolia. Dacă manipularea prin religii în favoarea intereselor 

statale se practică de sute de ani, nu avea tocmai KGB-ul să o omită din strategiile sale. Față de mijloacele 

precare și demagogice ale unor costisitoare „organisme internaționale‖ precum neconvingătoarea luptă 

pentru pace, sindicatele roșii demascate peste tot, manipulatele mișcări de femei și tineret, etc.  a pune mâna 

pe dirijarea credinței omului era un obiectiv cum nu se poate mai important! 

        Norocul a fost pauza de după moartea lui Stalin care a schimbat unele direcții. Dar asta, doar pentru 

acel moment de derută. Deoarece panslavismul altoit cu diversiunea comunistă a făcut în secolul nostru mari 

eforturi ca ortodoxia să devină o putere în mâna imperialismului lor, amputându-i superba tradiție de a se 

dezvolta popular, în mijlocul națiunilor, întru afirmarea și emanciparea acestora, ca un duh al pământului 

țării respective și nu ca o dogmă adusă dinafară. Exportul de revoluție se baza, însă, exact pe o asemenea 

dogmă adusă dinafară, iar la Moscova s-au făcut multe mârșăvii întru aceasta. Pentru o documentată 

argumentare, însă, pentru demascarea totală a perfidelor manevre ale spionajului religios rusesc, ar fi nevoie 

nu de micile surprize pe care le scoate la iveală CNSAS, speriind unele fețe luminate, dar apoi îngroșându-le 

obrazul; ci de accesul nostru la dosarele KGB care ne privesc‖… 

        Cu acestea, revenim la momentul când, la Ministerul Cultelor și la Patriarhie, oamenii regimului 

modifică prevederile Legii privind Organizarea Bisericească, așa cum s-au discutat ele în Sfântul Sinod, 

ierarhii din Grupul de rezistență, în frunte acum cu Episcopul Grigorie, susținând o anumită formă de 

continuitate de principii și canoane pe care grupul celor aserviți guvernării vor să le eludeze propunând și 

pensionarea preoților la 55 de ani pentru a scăpa de cei vechi și bine cunoscuți de populație, spre a putea 

aduce unii formați și dirijați pentru propaganda colectivistă. Nu mai este, însă, situația din 1946, țara având 

o nouă Constituție de democrație populară, patriarhul Nicodim și mitropolitul Irineu trecând la Domnul, 
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mitropolitul Nicolae plecându-se în fața Patriarhului Roșu. Grupul de rezistență ființează și acționează, ca 

dovadă că îi trimite pe preoții Vasile Leu și Florian Gâldău în străinătate, spre a avertiza asupra atacului ce 

vine dinspre Moscova și a salva parohiile românești de ocupația slujitorilor ruși trimiși de KGB. Dar, 

decimat,  acest grup nu mai are forța de opoziție din anii trecuți, când obținea fățiș câștig de cauză în fața 

asalturilor procomuniste. Acum are o altă structură, mai conspirativă, care se va dezvălui după ce preotul 

Vasile Leu ajunge la posturile de radio occidentale inițiind slujbele „Bisericii care-i unește în eter pe toți 

românii‖. Predicile lui se sfârșeau duminică de duminică, citând vorbele tatălui său: „Și izbăvește-ne, 

Dumnezeule, de Sovrompatriarhie!‖... Este o activitate perseverentă de salvare a ființei naționale prin 

Biserică, despre care, mai bine de o jumătate de secol, chiar și până în zilele noastre, s-a avut grijă să nu se 

afle nimic; deoarece, până târziu, colaboraționiștii rămași sau ajunși în scaun, s-au străduit și au profitat de 

funcții ca să-și prezinte actele ca „salvatori ai bisericii sub comunism‖. Spre informare, continui să citez din 

concluziile cărții Biserica din eter: 

        „A treia concluzie confirmă existența și acțiunile organizate ale Grupului Sinodal de Rezistență  încă 

din perioada când putem vorbi de libertatea acțiunilor pe față, precum unirea în jurul refuzului adresat 

Moscovei de Patriarhul Nicodim, sau decăderea din rang a lui Teoctist și avertismentul dat lui Justinian, 

până la începerea celeilalte perioade: trecerea „în catacombe‖, după ridicarea lui Marina în scaunul 

patriarhal. În anii 1947-1948, după „vizita‖ lui Alexei al Moscovei, când Patriarhul Nicodim îl înfruntă, 

Sinodul păstrându-și astfel autocefalia, văzând rușii că nu le reușește mișcarea cu mitropoliile sufragane, se 

trece la alte măsuri: Sunt decăzuți din treaptă și puși în retragere mitropoliții Irineu și Efrem, după ce alți doi 

mitropoliți, Nifon Criveanu și Tit Simedrea își pierduseră eparhiile. Sunt scoși din scaun și episcopii Cosma 

Petrovici, Eugeniu Laiu, Lucian Triteanu, Athanasie Dincă. Iar, mai grav, sunt condamnați mișelește să 

treacă la Domnul Nicodim și Irineu (în februarie, respectiv aprilie 1948). Astfel, sunt înlăturați brutal din 

calea realizării patriarhiei roșii nu mai puțin de nouă sinodali. După 6 iunie 1948, când Marina ajunge 

patriarh, sunt înlăturați din ierarhie vicarii patriarhali Veniamin Pocitan, Emilian Antal, Pavel Șerpe și 

Teodor Scorobet de la Sibiu, sunt puși în retragere episcopii Policarp Morușca, Partenie Ciopron, Valeriu 

Moglan, sunt scoși din scaun și li se desființează eparhiile episcopilor Veniamin Nistor și Grigorie Leu, 

rezistența celui din urmă fiind rezolvată prin asasinat. Apoi, episcopul Oradiei, Nicolae Popoviciu care a 

sfidat punându-și candidatura de patriarh atunci când Mitropolitul Nicolae Bălan s-a retras ca să lase locul 

liber pentru Justinian Marina, este îndepărtat în 1950.  

Conlucrarea Patriarhiei cu securitatea intră de atunci în linie dreaptă asmuțind-o sau servind-o pe aceasta 

împotriva episcopilor Greco-Catolici, împotriva propriilor monahi, apoi a arhiepiscopului emigrației Vasile-

Victor Leu. Măsurile commune patriarh-securitate continuă până în anii șaizeci cu morțile suspecte ale 

mitropolitului Sebastian Rusan, care „vorbea prea liber‖ la Iași și episcopului Andrei Magieru la Arad, ca și 

cu înlăturarea altor ierarhi precum mitropolitul Vasile Lăzărescu și episcopul Valerian Zaharia.  

        În diverse articole și încercări de identificare a ierarhilor ortodocși români victime ale dictaturii 

comuniste, cifrele încep cu doisprezece și ajung treptat la treizecișidoi prin adăugarea unora pedepsiți și 

năpăstuți direct de Justinian Marina. Nu a tuturor, pentru că Patriarhul Roșu a păcătuit prin cruzimi 

dictatoriale față de mult mai mulți din biserica oficială, de la greco-catolici si din emigrație, pe măsură ce 

simțea pofta de putere care l-a făcut să se înfrunte cu unii guvernanți când și-a simțit apa la moară, exact 

cum a făcut și Teoctist în anii noștri. Nu din credință, ci din motive de trufie și arătare a puterii. Fapt pentru  

care securitatea a și reacționat prin anii 1959 servind guvernării argumente spre a-l umili puțin aducându-l la 

realitatea condiției de supus și colaboraționist. Fapt este că, atunci când a stat câteva luni retras la 

Dragoslavele, s-a și plâns că i s-ar fi încercat otrăvirea. Din punctul de vedere al studiului criminalist, putem 

spune că era sincer în teama sa, de vreme ce el însuși folosise asemenea arme împotriva multor ierarhi.  

        Revenind la cele treizecișidouă de nume menționate, identificând,  eu am enumerat aici cu precizie 

douăzeci și trei de ierarhi care, prin actele lor se dovedesc a fi dintre cei care s-au opus efectiv unindu-se la 

un moment dat în jurul Episcopului Leu, și-n rezistența internă împotriva legiuirii comuniste, ca și-n cea 

externă împotriva infiltrării KGB-ului în parohiile diasporei. Sau alții care, după uciderea lui ce încheia 

crimele decapitării vechii patriarhii, au continuat rezistența perseverând pe aceste poziții. Aceștia sunt 

ierarhii a căror faptă se va identifica cu cea a Grupului Sinodal de Rezistență din Biserica Ortodoxă 

Română. Așa cum s-a scris, ei „...reprezentau elita ierarhiei bisericești care nu a voit să facă nici un 

compromis cu cei fără de Dumnezeu... Se cuvine  ca suflarea românească ortodoxă să nu-i uite, iar Sinodul 

BOR să-i canonizeze, în sfârșit, ca ierarhi mărturisitori, măcar pe unii dintre vlădicii ei martiri din anii 

dictaturii comuniste‖...  
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        Iată un document semnificativ privind conflictul dintre cele două tabere în perioada care s-a încheiat 

prin asasinarea Episcopului Grigorie: 

 

131 / 12 ianuarie 1949 

 

NOTĂ (a direcției regionale de securitate Oradea) 

Cu ocazia zilei de naștere a episcopului NICOLAE POPOVICIU al Oradiei, episcopul GRIGORIE LEU  al 

Hușilor a adresat o scrisoare de felicitare, plină de adversitate și venin față de regimul nostru democrat. 

 

        Din textul scrisoarei spicuim următoarele: 

„Noi toți suntem în judecată pentru neînsămânțare. De asemenea localul școalei de cântăreți ne-a fost luat. 

Acum vor să ne ia și tipografia. „Așteptăm mereu tulburarea apei, poate că e prea tulbure însă nu 

evanghelic... trebuie să ne înarmăm cu duhul răbdărei și cu tactul înțelepciunei... „Mi-ai cerut să-ți trimet 

rânduiala sfințirei de biserică. S-au rătăcit broșurile cu mulțimea oficierilor. Cred că se găsesc la Institutul 

Biblic și tipografia Cărților Bisericești (dacă n-o fi naționalizate). „Am văzut că I.P.S. NICOLAE BĂLAN a 

preluat Blajul unde a și oficiat în aceeași Duminică (31 Octombrie) când noi făceam înscăunarea lui 

SEBASTIAN RUSAN la Suceava. Prea Sfinția Ta ca și COLAN nici n-ar fi trebuit să vă deplasați. „În ce 

privește statutul și regulamentul la care am lucrat, întârzie, iar ce apare e mult schimbat. Chestia școalelor, 

bisericilor, este cu totul altceva din ceeace am prevăzut noi!‖ 

 

SURSA: D.R.S.P.Oradea Nr.577 din 6.I.1949 

Jl.Nr.8042 din 11.I.1949  

 

        Citatele din această scrisoare au o deosebită importanță pentru a demonstra cum au evoluat lucrurile în 

Sinodul din care Iustinian Marina își elimina sau anihila oponenții, ca și în interiorul Grupului Sinodal de 

Rezistență. Episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei este cel care avea să fie și el înlăturat mai târziu, dar nu 

prin crimă, ci trimis cu domiciliu forțat. În schimb, din partea mitropolitului Nicolae Bălan al Ardealului se 

observă concesii colaboraționiste. După ce a renunțat să candideze  pentru scaunul de patriarh, lăsând astfel 

locul liber pentru Justinian Marina, remarcăm acum că a încurajat politica acestuia de cotropire a Bisericii 

Greco-Catolice unite cu Roma, că el a fost cel care s-a deplasat preluând Blajul și oficiind acolo în locul 

unitarienilor alungați, duminică 31 octombrie 1948. Faptul că, exact în această frază, episcopul Grigorie îi 

scrie episcopului Nicolae Popoviciu că: „...Prea Sfinția Ta, ca și Colan (e vorba de episcopul Nicolae Colan 

al Clujului) nici n-ar fi trebuit să vă deplasați‖ – adică, cu alte cuvinte: „n-ar fi trebuit să vă aflați la Blaj 

alături de mitropolitul Nicolae Bălan care se dovedește a nu mai fi de al nostru‖- îl arată nu numai a fi 

împotriva acestui act, dar și că avea autoritatea de a-i admonesta pe ceilalți doi care „n-ar fi trebuit să se 

deplaseze‖. Ceea ce înseamnă că, de facto, până a fi și el ucis, i se recunoștea rolul conducător în Grupul de 

Rezistență ce se dovedește aici că, pe lângă alte eforturi de păstrare a dreptei credințe, dezavua siluirea 

unitarienilor - moment de istorie tristă pe care, cel denumit Patriarhul Roșu a pus să fie pictat în frescă pe 

holul de intrare al palatului patriarhal, ca un act de triumf și dorință comună.  

        Dezicându-se de preluarea (ocuparea) Blajului de către Justinian Marina prin mitropolitul Nicolae care 

s-a pus în serviciul acestuia, ca și de prigonirea fraților din ortodoxia unitariană, în aceeași scrisoare în care 

afirmă că „În ce privește statutul și regulamentul (de funcționare a Bisericii Ortodoxe Române) la care am 

lucrat, întârzie, iar ce apare e mult schimbat‖ – episcopul Grigorie se referă în mod sigur la rezistența lor 

pentru a nu se stălci Statutul BOR după interesele comuniste. Rezistență căreia știm prea bine că i-a fost 

lider, imputându-i premierului promoscovit Petru Groza, încă înainte de data acestei scrisori, faptul că 

încurajează transformarea autocefaliei de la București în SOVROMPATRIARHIE. Fără să-i pese de sfârșitul 

care avea să-i vină, martiric, peste doar câteva luni.  
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EXEMPLARITATEA MONOGRAFIEI 
și statuarea ei ca tradițe vie, mereu îmbogățită, 

mereu ca un echilibru între moștenire și devenire, 

precum tenacea înnoire a cercurilor de copac 

 

 Anul trecut, vorbeam despre o monografie publicată în 2004 și păstrându-și exemplul vreme 

îndelungată tocmai datorită unei structuri foarte solide și ca informație și ca expunere. Încercând să 

stimulăm redactarea altor monografii asemănătoare, care, peste frumuseți literare sau evocări istorice, să 

poată fi considerate și manuale ale devenirii unor locuri, noi atunci scriam: „...Toate disciplinele care se 

învaţă pe lume, ca şi toate ştiinţele care studiază şi împing deopotrivă tehnica şi mersul civilizaţiei sunt apte 

a face parte dintr-o monografie, alcătuirea ei neprezentând nici oprelişti nici preferinţe şi totul putând să se 

justifice prin baza de documente existente şi prin capacitatea monografului de a cuprinde şi a exprima 

informaţia din ele. Şi, tocmai aceasta este imponderabila reuşitei unei monografii. Pentru că existenţa 

umană este diversă şi ca trăire şi ca act creativ, iar multitudinea condiţiilor de mediu îi accentuează această 

diversitate, ea putând fi abordată din orice unghi. Iar lipsa de structură în concepţia monografului poate 

conduce la eşec informaţional tocmai când el înghesuie, nedigerată, tot mai multă informaţie, sau când 

înşiruie documente fără să le găsească o semnificaţie unitară”... 

 Era o pledoarie de care au ținut seama mulți autori  și multe consilii locale ce au început a arăta 

asemenea pretenții față de aceștia, tocmai în ideea că dorinţa noastră era: „...de a stimula publicarea unor 

monografii valoroase, încercările de a îndruma autorii spre anumite structuri monografice care să fie 

superioare improvizaţiei sau simplei ambiţii autoriale şi să dea cursivitate lecturii printr-un flux de 

informaţii interesante, apte să reţină atenţia lectorului şi să-i dea sentimentul de noutate necesară 

cunoaşterii sale, se exemplifică prin cartea despre care vorbim astăzi”...  

 Și începeam a descrie respectiva monografie, afirmând, tocmai pentru a sublinia modelul, faptul că: 

„... ne aflăm în faţa unui exemplu meritoriu de elaborare, în faţa – nu a unei ambiţii personale sau locale – 

ci a unei cărţi demne de orice bibliotecă, a unui volum interesant şi prin structură şi prin conţinut, dar şi 

prin ceva în plus, care ţine de meşteşugul autorilor, de priceperea lor nu doar de a sintetiza informaţia, ci 

de a o topi unitar prin realul talent de a comunica cititorului nu numai date, ci şi idei personale, adică un 

conţinut de filosofie de viaţă, de înţelegere, comentare şi explicare a ei la nivelului comunităţii umane pe 

care şi-au propus s-o portretizeze. Pentru că această monografie, purtând pe copertă o imagine ecvestră a 

lui Vlad ŢEPEŞ cel de acum cinci secole şi jumătate, însoţită cu numele localităţii Vulcana-Băi şi cifra 400 

este cu atât mai personală şi mai specifică localităţii, cu cât structura ei poate constitui pentru alţi autori un 

model de structurare ‖... 

 Dar iată că, așteptând roadele apelului nostru ( pe care, repetăm angajamentul de a le primi cu drag, a 

le consemna ca atare și a le populariza exemplul ca model pentru altele), primim și un volum mai 

impresionant decât cel publicat cu zece ani în urmă, tot cu o imagine a lui Vlad Țepeș însoțită de numele 

localității Vulcana-Băi. Numai că, în locul cifrei 400, care ar fi trebuit să ajungă acum, în mod normal sau 

matematic la 410, se află nici mai mult nici mai puțin cifra 558, ca și cum, în acești zece ani câți au trecut de 

la anterioara ediție, vârsta acestei pitorești comune dâmbovițene a crescut cu una sută patruzecișiopt de ani... 

Iar, pe măsura ei, și paginile cărții. 

 Nu e vorba de o minune, ci de trudă. Truda monografului, care acum nu mai este doar autorul, 

doctorul Dinu Mareș, urmașul unei familii de vechi prestigiu vulcănean, ci întregul Consiliu local preocupat 

să lărgească și să adâncească datele în așa fel încât oricare dintre cei 3000 de locuitori ai satelor comunei să 

se regăsească, ei, sau familiile lor, sau blajinii lor ale căror nume stau scrise pe crucile de pomenire, sau 

statistica numelor lor, a preocupărilor lor gospodărești, meșteșugărești sau profesionale, a faptelor lor de 

arme sau de viață civilă, a semnificațiilor pe care le reprezintă în mutațiile sociale, etc. etc. să fie oglindite 

monografic printr-o cercetare continuă. 

 Și iată că această cercetare continuă, care-i dă dreptul autorului chiar să emită ideea că orice 

monografie care se respectă ar trebui revăzută și adăugită la fiecare zece ani, aduce vulcănenilor și marea 

surpriză a extinderii în veac a existenței lor obștești cu încă 148 de ani, conform adâncirii actelor istorice ale 

epocii, ajungând din vremea lui Radu Șerban (1602-1611), în cea de mare glorie a lui Vlad Țepeș din 

domnia de la 1456 la 1462. Și astfel, ei își pot adăuga la acordurile imnului comunei pe care li l-a compus 

Miltiade Nenoiu, mândria unor versuri de genul: 

Vulcana – Băi e un pământ 
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Muncit de noi s-aducă rodul 

           Pe ctitoria cu loc sfânt 

           Clădit de Țepeș-voievodul! 

 Dar inspirația, adevărata inspirație, nu constă doar în asemenea versuri. Ea se manifestă plenar în 

strădania de perfecționare continuă pe care ne-o demonstrează o asemenea carte ale cărei ediții se așează 

precum cercurile în fibra lemnului: Este vorba de un model  care poate fi preluat întru exemplaritatea actlui 

de alcătuire, chiar  a istoriei noastre, prin asemenea monografii, statuarea lui ca tradițe vie, mereu 

îmbogățită, mereu ca un echilibru între moștenire și devenire, precum tenacea înnoire a cercurilor de copac. 
 

 
Fall emotions – Carmen Doreal 
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Leonard I. Voicu 

- IUBIRI - 
      

 

Apărut la Editura Destine din Montreal, acest ultim volum de versuri al poetului Leonard I. Voicu, ne 

arată o maturitate în expresie și cuvânt. Metaforă și simbol. Fiind al treilea în seria aparițiilor sale literare, 

volumul este o chintesență a trăirilor metafizice și emoțiilor fecunde poetice. 

Imaginea de pe coperta întâi, floarea de colț, ne mărturisește puritatea sentimentelor exprimate asemenea 

unei flori rare, unice. Realizăm din lectura poeziilor bucuria sublimă de a rezona pe aceeași lungime de undă 

cu a poetului. Floarea rară chiar există. 

 Cum altfel se putea intitula volumul de față decât „Iubiri‖? Leonard I. Voicu este un permanent 

îndrăgostit. De viață. De oameni. De frumos. De iubire. 

În căutarea definiției fericirii „Țel terestru‖, el cere răspunsul  lui Dumnezeu. Între îndoieli și 

certitudini, între material și spiritual, învinge, ca întotdeauna, iubirea și liberul arbitrul: „vine-o șoaptă 

dinăuntru/ce repetă neîncetat:/Țelul vostru e terestru!/Eu, iubirea v-am lăsat!/Voi alegeți ce doriți.‖ 

Poezia „Cuvântul‖ este rotundă, exprimă perfect esența omului, este iubire și viață. Autorul îşi 

declară dragostea deschis, fără reticențe, cu sufletul pe tavă. O declarație de iubire sunt poeziile: „Pentru 

tine‖, „Seara în grădină‖ sau „Ciocolată topită‖. 

 Găsim de asemenea curcubeul de culori „Doar culori‖, ce înfrumusețează fiecare zi. Depinde de noi 

ca să vedem frumosul. Poetul îl vede și-l ilustrează cu măiestrie, lăsându-ne să plutim cu ochii minții în 

coloristica peisagistă a zece culori. Descrierea serii de ajun de Crăciun este fantastic recreată, plină de 

metafore şi de imagini ce răscolesc propriile noastre amintiri. Poveste de iarnă, de început și sfârşit, cu miros 

de copilărie și acceptare a trecerii timpului „În ajun‖. 

Felicitări Leonard I. Voicu, potențialul există și este pus în valoare excelent. La mai multe realizări 

literare ! 
 

 

 

Iubiri 
 

 

Corina LUCA 
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Primii pași în lumea iluziei 

 
               

 

Primii pași în lumea iluziei 

 

M-am născut în primăvara anului 1968 chiar în duminica Floriilor undeva, 

nu departe de Poarta Schei, din Brașov. Din cauza numărului mare de 

nașteri, saloanele maternității erau umplute până la refuz, fapt pentru care 

fuseseră plasate paturi de spitalizare până și în biblioteca unității medicale. 

Acolo, printre cărți, am avut ocazia să îmi petrec primele zile din călătoria 

mea prin această lume. Și poate nu întâmplător, cărțile aveau să exercite o 

fascinație specială asupra mea în anii care urmau să vină. 

 

Acea primăvară era friguroasă, dar florile începuseră să își etaleze petalele 

în strălucirea tot mai puternică a soarelui. Într-un amestec de zăpadă și 

petece de iarbă înverzită anotimpul învierii îmi oferea șansa de a păși pe 

căile acestui univers cu o chemare tot mai puternică și o atracție irezistibilă. 

După o noapte de chin și suferință petrecută în maternitate, am apărut și eu 

o dată cu venirea dimineții. Poate din această cauză la lăsarea întunericului 

simt adeseori acea tensiune a nașterii și prefacerii ce se destramă de îndată 

ce soarele răsare pe bolta albastră a cerului. 

 

Am iubit orașul Brașov de la început, chiar dacă impresiile au fost mereu amestecate în tonuri cenușii greu 

de separat în culorile fundamentale. Chiar și acum revăd nenumăratele străzi și alei din cartierul Steagul 

Roșu, acum numit Astra, pe care m-am plimbat la întâmplare sau am mers spre o anumită destinație, cel mai 

adesea spre casă sau spre școală. Cu alți copii mă jucam în fața blocului și revăd cu plăcere imaginea 

apartamentului în care am locuit undeva pe strada Neptun, nu departe de un pod ce făcea legătura cu comuna 

Zizin din apropiere. 

În acele vremuri cartierul se afla în construcție și construcții noi apăreau neașteptat în tot locul. Ca un fel de 

desant aerian, macaralele plasau cu repeziciune plăcile de beton ce erau legate imediat în structuri de 

rezistență ce se înălțau luând chip de blocuri, magazine, școli, piețe sau dispensare. Acest elan al construcției 

m-a urmărit în toată acea perioadă când se dezvoltau întreprinderi de renume național și internațional. Și 

astfel, lumea Iluziei se popula în jurul meu cu obiecte felurite și deopotrivă cu oameni de toate felurile și din 

toate condițiile. 

Fiindcă în fond, spectrul Iluziei s-a așternut pe toată acea lume în care am trăit în acea perioadă și ce a trecut 

nu poate să mai apară vreodată. Dar la acea dată nu conștientizam prea bine această prefacere a lumii din 

jurul meu și mă bucuram de fiecare clipă așa cum numai un copil o poate face. Deși aceste rânduri le scriu 

într-o zi de toamnă, imaginea primăverii în care m-am născut a rămas întipărită mereu cu prospețimea trăirii 

într-o lume mare și minunată. 

Școala am urmat-o în mai multe locuri din oraș din cauza relativ frecventelor schimbări de domiciliu. Însă 

Octavian LUPU 
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am avut colegi plini de viață și care m-au însoțit pe drumul primilor pași prin această lume. Cu majoritate 

dintre ei nu am avut ocazia să mă mai revăd, dar amintirea acelor vremuri a rămas vie pentru mine. Cumva 

interiorul meu a refuzat să dea uitării acele timpuri în opoziție cu Iluzia ce își schimba mereu forma într-un 

joc năucitor și greu de înțeles pe deplin. Fiindcă acei ani au fost în cele din urmă înghițiți de permanenta 

schimbare a lucrurilor și iluzia a topit realitatea ce mă anima în acea perioadă. 

 

Revăd drumul pe care îl făceam către școală și cel mai hazliu era să parcurgi străzi care fie aveau nume 

spațiale în genul: Saturn, Neptun sau Uranus fie de specii de păsări: Berzei, Rândunicii sau Cocorului. 

Aceste denumiri pitorești m-au amuzat mereu în acea perioadă și îmi forțau imaginația să mă gândesc la 

cauza care generase o astfel de asociere. Dar tot Iluzia era în spatele acestui joc, fiindcă în dansul ei perfect, 

logica dispare cu totul. 

Disting profesorii care m-au îndrumat în acei ani ai copilăriei încercând să îmi transmită cunoștințe și valori 

despre lume și viață. Pe mulți dintre ei îi mai țin minte inclusiv după nume, pe alții însă Iluzia i-a absorbit 

chiar la modul real spre marea mea părere de rău. Fiindcă abia târziu m-am dezmeticit suficient pentru a 

aprecia acei ani când credeam în permanența realității în care mă aflam și în faptul că universul va menține 

acea stare de lucruri pentru totdeauna. 

 

Acum, când realizez cât de frumoase au fost acele timpuri, mă cuprinde părerea de rău că nu am știut să 

prețuiesc mai bine acei ani trecători ai copilăriei. Fiindcă Iluzia nu știe nici de milă și nici de lipsa noastră de 

cunoștință; ea are regulile ei ce nu pot fi încălcate și mereu în urma noastră șterge urmele și generează 

înaintea noastră forme care să ne atragă și să ne distragă atenția de la frumusețea vieții pe care o trăim. Dar 

de unde să fi știut toate aceste lucruri când eram doar un copil? Acum știu, dar acele vremuri au trecut de 

mult și nu se vor mai întoarce. 

Nu departe de acel apartament în care am stat cel mai mult de pe strada Neptun se afla calea ferată unde 

zilnic puteam vedea trenurile cum veneau sau plecau din Brașov. Mersul lor rapid și lipsit de ezitare mă 

inspira cu admirație și teamă. Nu știam că peste ani de zile urma să plec definitiv cu un astfel de tren și 

aveam să mă întorc tot mai rar în orașul care m-a modelat în prima parte a vieții. Dar Iluzia este neiertătoare. 

Acele vremuri au apus, iar astăzi dacă aș avea ocazia să revăd toate aceste meleaguri nu aș mai putea să 

discern ce anume a mai rămas din realitatea vieții pe care am trăit-o în acele locuri. 

 

Cu toate acestea, relativ de curând am mers din nou pe strada primei părți a copilăriei mele și am ajuns în 

dreptul blocului în care mi-aș fi dorit să rămân dacă nu ar fi intervenit în mod nefericit divorțul părinților. 

Stând în fața intrării la scara ce ducea la apartamentul în care am locuit, mi-am adus aminte de cum mă 

jucam undeva în față, către stradă. Parcă aievea mă vedeam iarăși copil fiind și distingeam pe colegii mei de 

joacă. Spre surprinderea mea, chiar în clipele când eram adâncit în această meditație lăuntrică, mi-am auzit 

numele strigat de către niște copii ce treceau prin fața blocului. Am tresărit în momentul în care s-a produs 

acest lucru. Bineînțeles că nu era vorba de mine, ci despre un băiețel care purta întâmplător același nume, 

dar atunci am înțeles mai bine decât oricând că Iluzia nu a reușit să șteargă pe deplin amprenta lăsată de 

trecerea mea prin acele locuri. 

Și cumva, trezit de această experiență, am început să mă revăd pe toate străzile și în toate apartamentele în 

care am locuit în Brașov. Era ca și cum amprentele lăsate de viața pe care am trăit-o nu puteau fi șterse de 

către Iluzia care caută să arunce în deșertăciune tot ceea ce omul realizează pe pământ. Și de acest lucru m -

am bucurat, fiindcă primii mei pași în lumea Iluziei și tot ce a urmat nu vor putea fi niciodată șterși pe 

deplin, ci doar pentru o vreme ascunși vederii imediate, dar nu pentru totdeauna. 

 

Lupta cu Iluzia a început acum peste patru decenii pentru mine, dar victoria ei este mereu temporară, chiar 

dacă pe moment ea pare că stăpânește lumea în care trăiesc. Privesc în jurul meu și observ urmele trecerii 

mele prin acest univers ce nu suportă o aceeași formă pentru mult timp. Cumva există o lege a firii ce 

supune vremelniciei tot ce există, dar dincolo de această putere malefică ce șterge locuri și oameni se 

descoperă o realitate ce nu poate fi distrusă, care în cele din urmă își va descoperi adevărata forță a 

nemuririi. 

 

București 

06.10.2014 
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Poezii și proză 

 

 
           Se uită 

 

Se uită bietul om cu ochelari, nu are trup, doar minte, se uită pe 

sine, se minte pe sine, ce or vrea agonicii aceștia, că mulți se 

făcură, precum furnicile. Eu știu de la plăpânda floare că-i este greu 

și-i la strâmtoare, ba este pusă la rever, la-nmormântare și 

never(more), ea fiind singura făptură ce nu se lasă-n viitură, că tot 

mai bine-i de ciomag, lovește tare ce-i mai drag, că de săpun ce pot 

să spun? El unge sfoara când, nebun, sinucigașul  își repede o 

căpățână  mult prea verde, decât cinstit, mai bine hoț, rimează, frate 

cu Helmholz, sărute-ar o  bancnotă veche, cu  Nicolae din Bălcești, 

când te duceai  Scornitcheshti, sfârșiți o dată cu trecutul, sculați 

bobor de  os  ca lutul, azi nobelii sunt boșchetari, iar  bani au 

foștii proletari, când te gândești că moartea nu-i decât un cui al 

orișicui, căci moartea n-are legătură cu un metrou sau o trăsură, 

trupeasca existență  n-are  în fața duhului valoare, scăparea este în 

neant,  ne ținem unul de cel‖alt, că leac e doar inexistența, de mergi 

la mall ori la Florența. Ne spune Buddha cu glas gros – să nu te târâi 

tot pe jos, în fericire nu găsești decât repere omenești, cât timp 

vom fugi cu murgul sireap, ce va opri step și wrap, timp în timp în 

timp în timp, dâmb tâmp, a murit un poet la unu ianuarie, când alții 

abia se duc la culcarie, vorbe, orbi, păienjiniș, scărpinat la Cărpiniș, 

vârteju-i ca vrejul, șefi –dovleci. Ce vrei să spui? Uite scuip ca un 

pui, ca un cui, cuib, crime aproape perfecte,  iubire între insecte, 

crime educaționale, reptile inter-sociale, mov kiss, mov danse, 

fanatic show, prea blondul Hans, cu cât ești tu mai vulnerabil, 

pe-atât puterea- i în efabil, simți dansul? Ești un instrument, 

esență, pace, sentiment. 

 

 

 

Oh, I Had to… 

 

Oh, I had to… 

Copilăria, nesfârșit muzeu, 

Istorie cu diavoli și cu îngeri, 

Când oscilam între păcat și Dumnezeu, 

Copiii au depus în suflet plângeri. 

Depinde mult de noi să câștigăm 

De-a lungul vieții locurile goale, 

Doamne, ce Tu îmi dai, redă-mi, 

Poveștile strămoșilor din vale. 

Urc tot mai sus, spre piscul neatins, 

Precum profeții, nu doresc mormântul, 

Am să dispar sub norul care-a nins 

Într-un apus ce va păstra Cuvântul. 

Boris MEHR 

http://borismarian.wordpress.com/2014/10/29/se-uita/
http://borismarian.wordpress.com/2014/10/27/oh-i-had-to/
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Dopul fără sticlă 

 

Dopul fără sticlă 

La câteva zile după ce am venit 

La Londra, am dat peste un street 

Foarte ciudat, cu o pensiune 

Mică și plină cu oase, cărbune. 

Domnul Helmholz era proprietarul, 

Nu l-am văzut, avarul, caviarul, 

Luana, malteza, născuse o fată, 

Blondă, frumoasă și reformată. 

Suntem chiriașii acestei lumi , 

Nu am nimic ce să mai spun. 

Nu știu nici cât costă o zi, 

Dar nicio oră, știe Herr Li. 

Toți au murit, strada s-a dus 

Alunecând, împinsă de Bruce. 

Ce tot îndrugi, strigă Hip-hop, 

Doctor în drept, ține de dop. 

Predestinat delfin, e și copt, 

Din șapte-n șapte până la opt. 

Punctul de i l-ai pus la plecare? 

Parcă nici î nu are parcare. 

Nici obligații, nici hugs și nici kiss, 

Cred că mă-ntorc curând la Paris. 

When a man persists, he can do 

Ceea ce nicicând n-a visat Kakadu, 

Fă-te ambasador în Olanda, 

Fii mai eclat, ți-a spus-o și Sanda, 

Un dirijor la „Liliacul‖ se cere, 

Nu i s-a dat nici o sticlă de bere. 

 

( VA CONTINUA) 

 

 

 

Dragostea mea, cuvintele mele 

 

Dragostea mea, cuvintele mele 

Au trecut dincolo de voi şi de stele, 

Pe un cal prăpădit am ieşit în câmp, 

Drumul scoate un muget tâmp, 

Calul m-aruncă din şea, din el 

Sângele curge – vin tulburel 

Şi nu mai poate calul să zboare, 

Nu mai are calul culoare, 

A devenit o idee abstractă, 

Prieteni, mi-e dor de pădure şi iarbă, 

De caii reali, de femeile simple, 

Care iubesc fără scâncete, rime 

Şi de poeţii reali îmi e dor 

Din strada uitată, Apolodor. 

 

 

 

Kafka – un profet fără voie 

 

La vârsta de 40 de ani (fără o lună), în data de 3 iunie 1924 a murit în sanatoriul de la Kierling, lângă Viena, 

unul dintre „coloşii‖ prozei moderne, Franz Kafka (nici nu şi-ar fi închipuit o asemenea postimitate). Alături 

de Einstein, Freud, numele său este unul dintre cele mai vehiculate, deşi nu toţi ştiu ce a scris, de ce a scris, 

etc. Manuscrisele sale au fost salvate de prietenul Max Brod, căruia Franz i-a cerut cu limbă de moarte să le 

ardă. Viaţa lui Kafka a fost un dezastru sub aspect social, sentimental, a iubit două femei de nivel intelectual 

excepţional, Dora şi Milena. Kafka era prizonierul propriilor îndoieli, dar credea în Binele Suprem şi nu era 

un nihilist. „În lupta dintre lume şi tine, alege lumea‖, spunea cu sinceritate. Metamorfoza, povestirea în care 

funcţionarul Gregor Samsa, alias Kafka se transformă într-un gândac-gigant exprimă perfect disperarea 

scriitorului faţă de traiul impus de familie, de tatăl său, un mic tiran din lumea afacerilor, căruia îi adresează 

o scrisoare pe cât de sfâşietoare, pe atât de inutilă. Comunicarea dintre Kafka şi lumea filistină, lumea 

lacomă de câştig, lumea insensibilă la o evoluţie spirituală, nu există. Nici lumea literară nu l-a primit cu 

braţele deschise. Cineva i-a reproşat că bagajul său de cuvinte, în limba germană este sărac, deşi la Praga se 

vorbea şi se scria într-o germană frumoasă, literară. Un reproş oarecum asemănător i-a adus cineva lui 

Caragiale, fără a înţelege că scriitorii care ştiu să concentreze ideea în puţine cuvinte ajung, uneori, la 

culmile artei pe căi mai trudnice şi mai demne de urmat. Romanele Procesul şi Castelul sunt adevărate 

„previziuni‖ ale violenţelor şi lipsei de comunicare, ale dominaţiei răului ce se vor manifesta peste un 

deceniu, de la moartea sa în Europa şi în lume. Colonia penitenciară are o putere de sugestie ce face din 

Kafka un profet din vremurile biblice. Călăul este sfâşiat de propria maşinărie diabolică pe care el o 

http://borismarian.wordpress.com/2014/10/26/dopul-fara-sticla/
http://borismarian.wordpress.com/2014/10/24/kafka-un-profet-fara-voie/
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inventase. Nu este Hitler acela, nu este Stalin acela, nu sunt toţi torţionarii cei mari din ţările satelit ale 

Moscovei, acei călăi distruşi de propria maşinărie? Despre moartea lui Kafka a scris jurnalista cehă Milena 

Jasenska, ea însăşi ucisă în 1942, în lagărul de la Ravensbruck. Kafla îl admira pe Dostoievski, primul mare 

scriitor care a pus în faţa lumii chipul înşelător al Răului, al celui care îl refuză pe Dumnezeu. Kafka era un 

credincios moderat. Paul Celan, un alt om chinuit de remuşcări, dar din motive diferite, poetul suferind din 

cauza morţii părinţilor ucişi în Holocaust, l-a admirat nespus, a tradus din „momentele‖ kafkiene. La noi, 

D.Ţepeneag, Mircea Ivănescu, Ion Ianoşi (acesta l-a comparat cu Patriarhul Iaacov în lupta cu Îngerul) au 

tradus şi au scris despre Kafka. Nu se aminteşte prea des de intenţia lui Kafka de a pleca în Palestina cu 

prietena sa, Felicia Bauer, dar starea sănătăţii l-a oprit de la acest pas determinant în viaţa şi cariera sa. 

Europa ar fi pierdut pe unul din marii ei scriitori. Un prieten al său, actorul Loewy, din Lvov, care l-a 

influenţat mult în tinereţe, a murit în timpul Holocaustului, în 1942, la Treblinka. Am putea să ne întrebăm 

câţi Kafka, Fundoianu au pierit în flăcările Holocaustului? Thomas Mann a fost unul dintre primii scriitori 

care au recunoscut valoarea de neignorat a scrierilor lui Kafka, deşi manierele celor doi prozatori erau 

complet diferite. Joyce, Musil, Canetti au fost şi ei admiratori fără rezerve. Spre deosebire de Nietzsche, care 

afirma că Dumnezeu a murit şi că a venit vremea „supraomului‖, Kafka a creat cu un fel de Charlie Chaplin, 

dar tragic, un om supus tuturor nedreptăţilor, dar nu este acest om adevăratul martir- mântuitor al vremurilor 

moderne? Este interesant că un model al lui Kafka a fost Flaubert cu a sa doamnă Bovary. Constrângerile 

sociale, prejudecăţile sunt conştientizate cu aceeaşi intensitate. Kirkegaard spunea că „nimic nu este mai 

teribil, dar şi mai de preţ, decât a trăi ca Individ‖. Printre scriitorii români care pot fi comparaţi cu Kafka, 

sub specia omenilor suferinzi, putem să-l numim pe Max Blecher. Laureatul cu Nobel, W.H.Auden îl 

compara pe praghez cu Dante, Shakespeare, Goethe. Nu este vorba de întinderea operei, ci de impact. Eugen 

Ionescu şi Orwell sunt urmaşii săi direcţi. „Situaţia în care ne găsim este aceea a păcatului, indiferent de 

vinovăţie‖ – aceste cuvinte prevestesc şi Gulagul şi Holocaustul. „Există un ţel, dar niciun drum, doar o 

ezitare‖…‖Răului nu-i poţi plăti în rate, dar încerci‖. În faţa Legii stă un uşier, este începutul uneia din 

paginile de aur ale lui Kafka. Adică Legea mai are o piedică în faţă – Uşierul. Acest Uşier face istoria. De 

aceea Raiul nu va exista niciodată pe pământ. Şoarecele se plângea că lumea este prea mare pentru el. 

Lumea se micşoră, veni o pisică şi înfulecă şoarecele. Este o fabulă despre libertate şi despre cum nu ştim să 

o apreciem.. „Nu am făcut rău nimănui, dar nimeni nu vine să mă ajute când sunt un pericol‖. Oare nu am 

greşit cu toţii faţă de personajul K.? Cu amărăciune a scris Kafka despre Don Quijote şi despre Prometeu, 

victime ale propriilor conştiinţe de oameni naivi. În afară de ciclul America, la care nu ne oprim considerând 

că a fost o experienţă eşuată a lui Kafka, nu există rând din scrierile lui care să nu te lase într-o profundă 

contemplare, nostalgie, participare la soarta contemporanilor noştri, care să nu te îndemne la iubirea de 

aproapele, la care ne îndeamnă Credinţa de mii de ani. Mormântul lui Kafka este acoperit de o piatră atinsă 

de timp, nimeni nu a profanat mormântul, poate că şi cei mai înrăiţi duşmani ai umanismului nu au avut 

curajul să se atingă de acest modest şi ,,totodată‖ străluminat profet. 

 

 Dreams Landscape – Carmen Doreal 
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FATA DIN VIS  
                                                

Noli foras ire, in interiore homine veritas! 

(Nu vă duceţi în afară, în omul interior locuieşte adevărul!) 

„Fiecare este o oglindă pentru celălalt, în care se vede pe sine însuşi.”- Shakespeare 

"Visul pe care îl visezi singur rămâne doar un vis, visul pe care îl visezi cu alţii devine realitate" 

din scripturile antice tibetane 

 

   

     În serile calde de mai, prin fereastra camerei lui, aerul e plin de miresmele dulci de regina nopţii, suave 

arome de levănţică, parfum de iasomie, trandafiri, caprifoi şi mentă.  

În faţa casei un tei îşi răspândeşte grăbit florile, corcoduşul şi-apleacă ramurile încărcate în adierea vântului 

printre crenguţele zvelte de liliac. Miroase a linişte şi a fluturi de vis. Dinspre marginea oraşului năvăleşte 

noaptea şi ţârâitul greierilor. 

Adolescentul prefera nopţile astea pentru lumina mistică reflectată în tăcere. Câte un ţipăt pierdut în 

depărtări. Citea, citea enorm pentru vârsta lui. Un tânăr, diferit de ceilalţi, îşi crea propriul univers prin 

cuvinte ce nu trebuiau rostite decât pentru sine. Găsea imposibilă calea de a-şi face prieteni şi chiar o iubită. 

Aplecat la masa din cameră încerca să-şi scrie gândurile prin fragmente de romane începute.  

Să fie vis sau aievea glasul ce răzbătea tânguitor din grădina casei? Să fie vis sau realitate? 

Se ridică, din câţiva paşi ajunse afară. Nedumerit, încercă să afle de unde venea acea chemare abia şoptită. 

În curtea casei, cumpăna fântânii despica luna plină.  

Încet, un glas suav îl chema:  "Vino, hai vino! ‖.  

Înaintă mirat, pe urmele glasului fetei, pe aleea ce ducea spre fântâna din care se răcorea încă de mic. 

Aplecându-se, în oglinda ei se reflecta chipul melancolic al unei fete de o fermecătoare inocenţă, luminat de 

razele lunii. 

La vederea lui schiţă un zâmbet şi-i spuse:  

 "Ai venit! Sunt eoni de timp printre timp de când te caut. Nu-ţi fie teamă, hai cu mine, hai vino, vino în 

Oraşul Solar, Heliopolis, păşeşte aici, ai să-l recunoşti, ai să-ţi reaminteşti.‖ 

Fata îi făcu un semn cu mâna, îl chemă încă o dată. Pâlpâiri de lumină irizau prin pletele ei, pe chipul ei 

frumos. I se părea cunoscută, nu-şi amintea cum şi de unde.  

O mai văzuse, era sigur, simţea asta  intens, dar unde şi cum, căci totul părea un vis real, încă neînţeles. Ca 

în transă, începu să coboare treptele ce duceau spre adâncul fântânii, spre oglinda apei. 

Păşi prin oglinda apei trecând printr-un tunel la capătul căruia printr-o lumină albastră se deschise Poarta 

Stelară spre o lume paralelă scăldată într-o lumină neobişnuită, intensă şi pură. 

Fata cu trăsături asiatice îl luă de mână, îl privi adânc. Zâmbindu-i îi spuse:  

‖ De când te-aştept, Chanchala Sarvaga, tu ştii asta, priveşte şi-ncet vei recunoaşte totul de când ai plecat 
de Acasă. Bucură-te de această călătorie prin timp! ‖ 

Ciudată senzaţie de linişte, un sentiment de pace interioară şi încetinire a curgerii timpului! 

Ce ciudat, îşi aminti numele fetei, Shanti Ramya! 

Din văzduh se apropie, plutind inefabil, o pajură de o rară frumuseţe. Pasărea Phoenix, cu aripi învăluite 

Irina Lucia MIHALCA 
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într-un cerc de azur, cu pene strălucitoare ca flacăra, cu pete de purpură şi aur, iar în ochi îi scânteia o tainică 

lumină. Privindu-i adânc, le transmise mental să se urce pe aripile ei, spre ţinutul Soarelui-Răsare al 

Templului de Aur. 

Cu viteza gândului trecuseră peste ţinuturi cu o magnifică natură tropicală, peste câmpii întinse şi păşuni, 

peste vegetaţii luxuriante brăzdate de fluvii şi râuri ale căror maluri erau mărginite de palmieri şi ferigi 

uriaşe. 

Ajunseră într-o frumoasă grădină cu fântâni arteziene. La mijloc, străjuită de arbori ornamentali, o alee 

pornea spre Poarta Principală, asemănătoare unui văl, care odată deschisă reda din curtea interioară "o 

lacrimă pe obrazul timpului", un templu magnific aşezat pe o terasă de marmură albă, o bijuterie ce strălucea 

în lumina soarelui înconjurată de construcţii impunătoare. 

Templul n-avea acoperiş pentru ca razele Soarelui-Ra să pătrundă în el. Pasărea îi lăsă în faţa templului şi 

dispăru tot aşa cum apăruse. 

Era templul alb din visele ce i se succedau periodic prin timp. Cu paşi mici, Shanti Ramya porni spre templu 

însoţită de tânărul cu ochii negri, strălucitori. 

Intrară în templu, aprinseră okoro, beţişoare parfumate de tămâie, smirnă şi santal, priviră fuioare de lumină 

ridicându-se în încercarea de a îmbuna zeii prin rugăciuni înmiresmate, depuseră ofrande de flori, simţiră 

pacea şi albul liniştii lăuntrice, făcură câţiva paşi în faţă şi îngenuncheară, ţinându-se de mână. 

Privind, prin ochii ei, se derula trecutul unei poveşti, povestea vieţii lor. 

Ştia că a mai fost aici, o recunoştea ca fiind sufletul-pereche, ştia aceste locuri şi viaţa prin care a mai trecut 

cândva, asemeni unei pelicule derulate in viteză. 

În inimă simţi o durere sfâşietoare, un dor imens, un ţipat lăuntric, golul pe care nu-l putuse umple cu nimic. 

Lacrimi îi inundară ochii, îşi revedea întreaga acea viaţă, totul, inclusiv despărţirea care le-a fost dat să fie, 

ruptura firului lor de teama lui în faţa iubirii, de oscilaţia şi neîncrederea lui. 

[ Omul înfruntă moartea după o durată foarte mică a vieţii sale, iar viaţa lui pare să nu fi valorat prea mult. 

Chiar nimic! Slăbirea vederii ne face să credem că soarele, luna şi stelele sunt mai palide. Timpul zboară, 

experienţele triste urmează una după alta, norii se întorc după ploaie. ] 

Ieşiră din templu scăldaţi de lumina blândă a apusului de soare. Totul căpătă un farmec aparte atunci când se 

lăsă seara. Porniră spre aleea de unde veniră, ca Pasărea de Foc să reapară din văzduh, ducându-i la capătul 

Porţii Stelare. 

Cu lacrimi in ochi, Shanti Ramya îl îmbrăţişă strâns, îi mângâie chipul şi-l sărută, redându-i gustul tuturor 

primăverilor, acel dor nedesluşit după care tânjea. 

"- Ne vom reîntâlni, nu plânge, nu te-ntrista, hai zâmbeşte, Chanchala Sarvaga. Ştii doar că      ţi-am înţeles 

frica, te-am înţeles şi te-am iertat, doar tu trebuie să reuşeşti să te ierţi, să fii liber, dar singur va trebui sa 

descoperi paşii pierduţi. Ai repetat lecţia prin atâtea vieţi şi-o vei repeta până o vei parcurge. Eu te voi 

aştepta, voi avea răbdare. Nu plânge, ne vom reîntâlni!‖ 

Tânărul trecu prin oglinda apei fântânii şi, fără să-şi dea seama, se trezi la masa de lucru, în camera sa.  

Să fi fost totul un vis atât de real? Atunci de unde durerea lăuntrică, de ce simţi lacrima curgându-i pe obraz? 

Şi parfumul ei, şi chipul, şi gustul ei, totul sa fie doar vis? 

Pe masă o floare albastră de nu-mă-uita şi-o foaie de hârtie în care, caligrafic, era pictat cu cerneală, asemeni 

unei ideograme: 

" Ne trezim amândoi  

dintr-o altă realitate 

încercând să oprim clipa, 

continuarea unui alt timp, 

 în acest timp. ‖ 

 

iar dedesubt el completase: 

Oare ne vom întoarce?  

Oare ne vom regăsi, mai tineri  

decât moartea ce ne-a chemat, 

despărţindu-ne,  

mai curaţi decât cerul primăverii? 

Copil plutind în lacrima timpului, 

ţipând după mireasma gândului tău! 
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Oare ce-naltă iubire ne-a pedepsit cu uitarea? 

Te văd alergând lângă mine 

 cu surâs de mărgele, 

cu privirea ta caldă,  

întinzând mâna să-mi prindă suflarea, 

să-mi alunge întristarea...  

Oare vom mai fi NOI? 

 

Oare visele, trăirile avute, pot fi visate de două ori, precum scăldatul în acelaşi fluviu de două ori sau 

va trebui să renunţi la ele? 

Amintirile, temelia pe care poţi zidi înscrisurile culese de-a lungul întâmplărilor, preţioase 

fragmente, cu care poţi întregi tot! 

O coloană trunchiată, un capitel sfărâmat, treptele pe care încerci sa le urci îţi amintesc de 

splendoarea unui templu Toate alcătuiesc comoara de absolut necesară unui suflet. 

Viziunea, oricât de puternică ar fi, doarme dacă nu e deşteptată prin întâmplare de un lucru de nimic, 

care a concretizat-o... şi, când nu le mai ai, toate acestea, e greu să te regăseşti. 

Ca-ntr-un obscur subteran, trebuie să cobori în sufletul tau proiectând lumini, ca să poţi afla ceva. 

Te-apleci asupra inimii şi-asculţi cum bate în ea trecutul, ca şi cum ai pune urechea la pământ, ca să auzi din 

depărtare un zgomot surd. 

Inima bate, mintea nu poate uita câte a adunat, culori, arome, sunete şi forme; văzul şi auzul urmează 

să le păstreze; scânteia aceea ce a dormit, o clipă, sub cenuşa parfumată, scânteia aceea mică, energia, iar 

odată cu primăvara, cu vântul care bate, simţi că va renaşte. 

(povestea, poate, va continua) 

 

 

Folklore – Carmen Doreal 
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POEZII 

 
 

Locul şi data naşterii: satul Gloduri, comuna Gloduri, azi Izvoru-Berheciului, jud. Bacău, 26 martie 1948. 

Domiciliul: Ploscuţeni, Vrancea 

Profesor de matematică, actualmente pensionar. 

 

Colaborări la:  

Ateneu, Flacăra, Argeş, Ardealul literar şi artistic, Oglinda literară, România literară, Salonul literar, Lumina 

lină, Porto - Franco, Curierul românesc, Balada, Vatra veche, Cetatea culturală, Gaudeamus, Sud, 

Renaşterea culturală, Vitralii, Axioma,Poezia – Revista de cultura poetică – U.S.R. Iaşi, Opinia, Boema, 

Revista V, Ecoul, Art-emis.ro, Basarabia literară, Poezii Copilul.ro, Agero Stuttgart, Observatorul 

Toronto,Discobolul ,Apollo Junior , Nomen Artis etc. 

 

Volume publicate: „ Călăreţul cu spatele gol‖, Editura „Porto – Franco‖, Galaţi,1995 

 „Gioconda din versuri‖,  „Revista V‖, Focşani, 2000 

 „Pasărea albă‖, Editura „Călăuza‖, Deva, 2001 

 „Cum se naşte dragostea‖, Editura „Călăuza‖, Deva, 2003 

 „Mare de semne‖, Editura „Călăuza V.B‖. Deva ,2004 

 „Foşnetul eternităţii‘, Editura „Rafet‖,Râmnicu-Sărat,2006, Prefaţă Gheorghe Istrate 

 „Strigătul tăcerii‖,Editura „Rafet‖, Râmnicu-Sărat, 2008, Prefaţă Marin Ifrim 

 „A deschis o floare ochii‖, Editura „Rafet‖, Râmnicu – Sărat, 2011, Premiu Florica Cristoforeanu  

 „Pete de lumină pe fereastra vieţii‖, „Editgraph‖, Buzău, 2013 

 „Miau, pisoiul din ogradă‖, Editura „eLiteratura‖, Bucureşti, 2014 

 „Dragonul cu sandale de pământ‖, „ Editgraph‖, Buzău, 2014 

 „Calea pustie‖-proză scurtă - Editura „Rafet‖, Râmnicu –Sărat, 2010 

 

Volume colective 

 „Cântec de ţară‖, Bacău, 1967 

 „Vatră eternă‖, Focşani, 1980 

 „ Al Evei trup de fum‘, Editura „Zedax‖, Focşani, 2003 

 „Antologie de poezie‖ „Oglinda literară 2000-2007‖, Focşani, 2008 

 „Solidaritate şi toleranţă‖, Editura „Mesagerul‖, 2009 

 „Texistenţe‖, „Editura culturală Antares‖, Galaţi, 2009 

 Creaţii originale traduse în limba engleză,Editura „Sedan Publishing Hause‖, Cluj-Napoca, 2007, 

Voices of contemporary romanian poets, şi în diverse reviste literare etc. 

 

 

Marin MOSCU 
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Premii  

 Marele premiu „Salonul literar Dragosloveni‖, Focşani,8-9 dec. 1979 

 Premiul Revistei „Antares‖ pentru poezie, Galaţi, 2008  

 Diploma de excelenţă pentru întreaga  activitate literară şi promovarea culturii vrâncene în spaţiul 

buzoian, 16 oct. 2008 

 Premiul „Florica Cristoforeanu‖ pentru volumul „A deschis o floare ochii‖, Editura „Rafet‖ şi 

Asociaţia Culturală Renaşterea Râmniceană, Râmnicu-Sărat, 2011 

 „Premiul pentru un singur poem‖ acordat de Revista de Cultură Antares, 2013, 

  Premiului l, Festivalul Naţional de Creaţie "Vrancea literară", 17 oct 2014 etc. 

 

 

                                                                                        Sinceritate 
 
 

Sincer am şoptit în sinea mea 
Hematiilor ce mi te ştiu vecină, 
Trupul plin de rouă-n sentimente 
Curge  în izvorul tainic din retină? 
 

Stau ochii aţintiţi spre generaţii, 
Nimicitori din umbra frământării 
Şi cerul tot devine puf albastru 
Şi lacrima un fulger, încercării! 

 
 

Ţara-şi arde rădăcina 
 

 
Cine ştie să adune 

Sânge nou în forme seci 
Şi pe-ntinderi de mocirle 

Să-ntroneze falşii regi. 
 

Cine-alină marea care 
În genunchi îşi vrea hotarul 
Unde-n piepturi sapă luna 

Aşezându-şi felinarul? 
 

Cine spune Tatăl Nostru 
Pentru suflete de piatră? 

Soarele arde privirea 
Lacrimii ce-n cruce latră. 

 
Inimă deschisă-nvinsă 

De dorinţe, îndepărtare, 
Ţara-şi arde rădăcina 

Clipelor ce-i sunt datoare! 
 

Eminescu 
 
 

Simt genunchii grei în univers, 
Ochii au podoabe de cristale, 

Pe pământ însămânţez cuvinte 
Lipite pe-a statuilor petale. 

 
Miroase noaptea a ţărână crudă, 

Ziua abureşte-n Dumnezeu, 
Simt genunchii grei de nemurire 

Şi mă închid profund în crezul meu. 
 

Până când voi răstigni în vene 
Greierii uitaţi pe flori de sânge, 

Până ce lapte cald din sân 
Pe crucea mântuirilor va curge, 

 
Până atunci voi scruta universul 
Cu ochii răsăriţi din noi izvoare, 

Pe-o rază de Luceafăr poezia 
O voi purta în univers nemuritoare! 

 
 

Universul poeziei 
 

Universul e veşmântul 
Îmbrăcat de sărbători, 

Este epitetul vieţii 
În corole de culori. 

 

Poezia este floare 
Care creşte printre stele, 

Şi-nveşmântă veşnicia 
Doar cu noi, frumos prin ele! 
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Univers închis 

 
 

Timpul ţopăie-n cutia 
Soarelui înveşmântat 
Cu petice de hârtie 

Dintr-un vechi drapel de stat. 
 

Fuge în viraj o rază, 
Se rostogolesc lumini, 
În lumină este-o piatră 

Împlinită-n rădăcini. 
 

Mi-am pus sorţii în fragile 
Gânduri ce se pârjolesc 

De la razele de soare 
Care mă-mpământenesc. 

 
Timpul ţopăie-n cutia 

Universului închis, 
Colţul pietrei este țara 
Ce mă poartă către vis! 

 
 

Brad împodobit de Crăciun 
 
 

Gramatica lucrurilor 
Împodobeşte 

Bradul de Crăciun. 
Oamenii revelează 
Gângania materiei 

Neformate. 
 

În polul inimii 
Încing steagul sângelui: 

Limba română! 
 

Universul îmbracă 
Gândul copiilor 

În straiele 
Realcătuirii. 

 
Prutul este 

Axul bradului 
Împodobit de Crăciun. 

 

Dilemă 
 
 

Cerul e uns cu lumină, 
Până-n depărtare 

Unde totul se naşte, 
Unde nimic nu moare. 

 

Dumnezeu este pretutindeni, 
Chiar şi în retină 

Şi firesc mă-ntreb 
De ce-s făcut din tină?

 
 
 

Iubirea cicatrice 
 
 

Petrec pe marginea cerului, 
De unul singur 
Stau cu inima 

Lăbărţată-n univers. 
Musteşte în jurul meu lumina 

Şi din lumină 
Ieşi tu 

În freamăt de vers. 
 

Timpul, bob amar de soare, 

Aduce mirosuri de santal, 
Atârn pe marginea cerului 

Cufundat în normal? 
 

Poezia doar 
Trece de stele 

Lăsându-mi iubirea 
Cicatrice, pe ele! 
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Dezamăgire 
 
 

Liniştea dezamăgirii 
Azi porneşte prin spital, 

Unii au boala măririi, 
Alţii nechezat de cal. 

 
Unii poartă diamante, 

Alţii cer un colţ de pâine, 
În spitalul deşănţat 

Înţelegerea-i de câine. 
 

Ne-nţelese vorbe grele 
Lustruiesc punga golită, 
Vindecarea-i altă boală 

Care duce în ispită. 
 

Lacrima dezamăgirii 
Merge zilnic prin spital 

Cu sicrie înţesate 
Pe-un schelet umil de cal. 

 
 
 
 
 

Strâng liniştea 
 
 

Strâng liniştea în mintea mea 
Ca un zgârcit de pânză rară 
Pictată noaptea pe o stea 
Şi ziua doar pe-o călimară. 

 
Voi scrie poezii ce muşcă 
Veninul morţii încleştate 

De-o dinamită pusă-n cuşcă 
Pentru idei purificate. 

 
Strâng liniştea-n cuvântul tău, 

Popor, robit cu străşnicie 
De cei ce ne conduc spre hău, 

Cu dinţii-nfipţi în veşnicie. 
 

Degeaba strâng în mintea mea 
Zgârcita linişte din viaţă, 
Veninul pune orice stea 

Să-şi verse ofu-n marea piaţă. 
 

Voi scrie câte-o poezie 
Despre picturile din noapte 

Şi cum trăim cu osârdie 
Durerile de bube coapte. 

 

 
Life Tree – Carmen Doreal 
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„Poezia – un sâmbure în sufletul meu” 

Un premiu pentru Vavila Popovici 
 

   „… tăcerea lui Octombrie lasă să se audă muzica 

sufletului, a vieții noastre interioare… Ceasurile de 

tihnă ale acestei luni scot la lumină idei…― – sunt 

sclipiri de gânduri consemnate de corespondenta 

externă a   ziarului nostru, doamna Vavila Popovici, 

în filele sale de jurnal, la 2 octombrie 2001. Exact în 

urmă cu 13 ani, la 2 octombrie, a   avut loc la sediul 

redacției „Argeșul‖ un eveniment cultural organizat 

în parteneriat cu Fundația literară „Liviu Rebreanu‖, 

în semn de prețuire pentru scriitoarea stabilită în 

Statele Unite ale Americii care a obținut, nu demult, 

un binemeritat premiu de poezie, în Italia, pentru 

volumul Love Story. 

   Medalionul literar desfășurat în fața ceștilor de 

ceai a fost savurat de: Mihai Golescu, directorul 

ziarului „Argeșul‖, Allora Albulescu Șerb, 

președinta fundației, și numeroși iubitori de cultură, 

printre ei numărându-se Mihail Ghițescu, Gheorghe 

Mohor, Renata Alexe, Vasile Ghițescu, Constantin 

Samoilă, Dorina Mihai Moise, Mihai Moise ș.a. 

   Așadar, săptămâna trecută, într-o după-amiază de 

toamnă, a fost conturat portretul literar al Vavilei 

Popovici, „un spirit deosebit‖ (Mihai Golescu), „o 

femeie stilată, în vinele căreia curge sânge albastru‖ 

(Mihail Ghițescu). Cu această ocazie au fost citite 

mai multe fragmente din creația autoarei premiate la 

nivel internațional, cuvintele-i cu meșteșug plutind 

peste oceanul recunoștinței ca frunzele-n văzduh. 

   Întâlnirea de suflet a fost încălzită de mesajele 

Vavilei Popovici, scriitoarea stabilită în America 

adresându-se pe cale electronică atât directorului 

nostru, cât și președintei fundației literare. 

   „Poezia a fost un sâmbure în sufletul meu care a 

cerut lumină pe parcursul vieții (…) Mulțumesc de 

pe acum celor care vor rezona cu versurile mele‖, le-

a scris prietenilor Vavila Popovici. 

   La întrunirea culturală derulată sub genericul „Să 

ne cunoaștem valorile contemporane‖ au participat 

și câțiva elevi ai școlii „Nicolae Simonide‖ Pitești, 

care frecventează atelierul de creație și interpretare 

coordonat de profesoara Allora Albulescu Șerp. 

   Participanții au venit la cenaclu cu un vraf de cărți 

purtând semnătura Vavilei Popovici, de la „File de 

jurnal‖, „Fulgurații‖, „Ultima piruetă‖, 

„Singurătatea clipelor târzii‖, „Dincolo de noapte‖, 

„Piticul din ceașca de cafea‖, „Îngerul scrie 

poemul‖, până la „Insomniile unei veri‖. 

M. NEAGOE 

(Săgetătorul Nr. 886, 7 octombrie 2014) 

  

* * * 

 

Scriitoarea în contemporaneitate 

 

 

   Se spune că nimeni nu este profet în țara lui. Poate 

că orice putere atribuită omului iscă controverse, 

naște erori, deoarece ochiul necruțător al semenilor 

este ațintit asupra fiecăruia dintre noi. De fapt, 

uneori binele și răul, fericirea și nefericirea, 

dreptatea și nedreptatea pot purcede din același 

izvor. Totuși, adevărul privitor la om rămâne, cel 

puțin ca speranță, ultima rațio a iubitorilor de 

înțelepciune. 

   Dar adevărul, această noțiune de frontieră între 

real și metafizic, rămâne îngerul de pază în lumea 

căutătorilor de sensuri, străjerul viteaz din conștiința 

drepților, speranța ultimă a celor doritori de 

mântuire, monstrul sacru al celor însetați de 

M. NEAGOE  
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dreptate, îndreptătorul curioșilor, consolarea 

iubitorilor săi. Ce am mai putea spera în lipsa 

respectului pentru adevăr? Nu cumva o existență 

factice, o perspectivă de mediocritate neîncetată și 

fără leac, o sumedenie de defecte ale intelectului, 

tristețe, dezolare? 

   Dar iată că vestea bună este tocmai aceea că 

iubitorii de adevăr sunt printre noi, pe via sacra a 

drumului destinat al fiecăruia dintre noi. 

   Cine să ne tâlcuiască așadar dragostea pentru 

adevăr ce trăiește în orice suflet viu, dacă nu chiar 

întâlnirea providențială cu știința, arta sau religia ce 

preocupă pe unii dintre cei mai buni semeni ai 

noștri, care, prin ascultare, au câștigat îndrăzneală 

către Preasfântul, devenind apostoli ai eliberării de 

păcat prin credința pravoslavnică cu toate 

componentele ei: pocăință, post, rugăciune, 

milostenie, iertare, canon, viață duhovnicească. 

   Pentru că în lipsa acceptării deliberate a alfabetului 

acestei credințe milenare, cunoașterea scade, puterea 

corupe, ne-purtarea de grijă naște necaz sau 

nenorocire, boala slăbește tăria împotriva ispitelor, 

voința slăbește și mărturisirea de credință dispare, 

cufundând pe om în indiferentism, răceală, 

dezumanizare sub cele mai triste forme. Astfel, 

vederea însăși este sumară, lipsită de profunzime, 

viciată în cazul în care focul sacru al vieții 

duhovnicești este slăbit de pofte și patimi. Va trebui 

să înțelegem fiecare o dată pentru totdeauna că 

suntem câștigați dacă ne învingem pe noi înșine, 

avem dragoste unul pentru altul și luptăm fiecare în 

colțul nostru pentru o fărâmă de lumină pe care o 

dăruim, prin trăire și lucrare, semenilor noștri. 

   O astfel de conștiință prin lucrare artistică, 

intelectuală, morală, de restabilire a memoriei 

individuale în slujba celei colective, de un mare 

curaj duhovnicesc, este lucrarea de cugetare și 

frumos artistic frumos artistic purtând semnătura 

doamnei Vavila Popovici. O conștiință închinată 

grației, intimității chiar guvernate de o voință 

îmbunătățită, mereu atentă la vibrațiile de 

spiritualitate și rezistență morală din lumea 

contemporană. Lucidă și autentică, lucrarea de spirit 

veghetor a doamnei Vavila Popovici se înscrie în 

capitolul treziei perpetue, al rigorii intelectuale și al 

prestanței artistice și morale. Dimensiunea morală 

cu precădere a întregii creații a scriitoarei răzbate ca 

linia de forță și totodată semnul unei vocații 

autentice, urmate consecvent, cu deplină dedicație și 

încredere în forța transfiguratoare a valorilor 

umaniste. 

   Capabilă de a clădi o lume din experiențele sale 

astuțioase de cunoaștere, de a deduce din împrejurări 

chiar potrivnice arcanele unei vaste și profunde 

înțelepciuni, pasiunea sa distribuie cu măsura 

potrivită sarcinile sale de creație între dragostea de 

adevăr și dragostea de frumos, dragostea de bine în 

ansamblu luminând căile creației sale literare și ale 

instanței morale pe care o pune la lucru spre folosul 

tuturor celor ce o descoperă prin scrisul său. 

Doamna Vavila Popovici nu acceptă jumătățile de 

măsură, ci aspiră prin plurivalența sa la o formație 

integrală, deopotrivă artistică, intelectuală și morală. 

Merită să îi urmăm exemplul cu precădere în latura 

căutării de sine însăși și de adevăr, să nu neglijăm 

amploarea modelului pe care ni-l pune la dispoziție, 

denotând generozitate, viziune de ansamblu asupra 

vieții și problemelor ei, de vocație, destin, sănătate 

morală și integritate civică. Să ne bucurăm că o 

avem printre noi, să-i admirăm lupta, talentul și 

devotamentul unei arte închinate demnității umane 

sub toate fațetele ei, ca sursă unică a fericirii și a 

libertății autentice pe acest pământ. 

Prof. Dorina Mihai MOISE 

(Săgetătorul Nr. 886, 7 octombrie 2014) 
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Cocălarul literar 
 

 

Poate că nu l-aş fi văzut dacă nu ar fi  avut 

imprudenţa să se declare şi astăzi urmărit. Măi, să 

fie! Tocmai el, cel care ocupase posturi călduţe fără 

să aibă măcar bacalaureatul. Ce fel de urmărire s-o fi 

năpustit asupra lui, de l-a apucat plăcerea publicării 

unor cărţi din banii unor cunoscute scule ale 

securităţii. Cocalarul literar se sinucide de atâtea ori 

până când impresionează pe câte unul care îi acordă 

cu gentileţe sprijin editorial. El se simte bine numai 

între cocalarii care-l laudă şi-l consideră neasemuit 

acordându-i-se şi premii. Cocalarul literar ţipă, face 

spume la gură şi se dă bolnav de lungă durată de se 

tot întreabă lumea de ce nu mai moare de atâta 

suferinţă. Numai că suferinţa lui încetează brusc 

dacă este vorba să primească un premiu până şi de la 

un festival de mâna a paisprezecea. Cocalarul literar 

se burzuluieşte dacă nu este lovit în existenţa sa cu 

un premiu. Cocalarul literar este zgârcit în vorbă şi 

foarte atent cu ieşirea în public, acreditând ideea că 

este un bun preţios ce nu se poate demonetiza pe 

lângă nişte creatori adevăraţi. 

  

El stă în frunte ca păduchele preferând 

mediocrităţi  şi sfertodocţi celor cu reale calităţi 

culturale. Se complace şi domină asistenţa cu 

muţenia sa până într-atât încât mediocrii din jurul lui 

îl cred  chiar valoros. Cocalarul literar are tot timpul 

impresia că trebuie plătit pentru orice fel de gest 

literar, ajunge deseori să-şi desconsidere familia. Nu 

se sinchiseşte să se recăsătorească, aruncând vina 

eşecului marital asupra soţiilor decedate, fie din 

cauza consumului excesiv de alcool, fie din cauza 

delirului de persecuţie. Ele s-au sinucis. El 

niciodată! El numai clămpăne prin diverse publicaţii 

sau întâlniri publice că este bântuit de asemenea 

gând. Iar când din asistenţă se aude câte o voce 

anonimă spunând că încă nu-i prea târziu, cocalarul 

tace. Despre ce ar fi putut el vorbi. Chiar şi atunci 

când un cocalar are facultate nu se vede că i-ar fi 

folosit la ceva. De regulă îşi dă cu părerea. O face 

stângaci, didactic, de parcă atunci ar fi fost smuls 

din ghearele beţiei, deşi a trecut ceva timp când era 

prizonierul lui Bachus. Cocalarului îi plac funcţiile 

mai ales când este conştient că-i sunt remunerate. 

Pretinde chiar şi favoruri pentru meritele sale 

închipuite. Fie o pensie de handicapat de gradul cel 

mai mare, fie o bursă pe viaţă de rentier de la 

uniune,fie un te miri ce avantaj de oriunde ar pica.  

El este indianist ba chiar sanscritolog şi e 

urmărit de cine ştie ce agentură. Dacă are 

ocazia,scuipa mâna de care s-a slujit. N-are nicio 

clipă sentimentul că ar fi bolnav. De fapt nici nu ştiu 

dacă există un tratament. Cert rămâne doar un lucru: 

cine se pune cu un cocalar literar se compromite. De 

aceea nu mai lungesc povestea acestui specimen tot 

de teama de a nu mă compromite. 

 

Director „Oglinda Literară‖, Focșani 

10 mai 2014 
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Noaptea  albastră 
 

 

  

          Întunericul rece şi  scămos se strecoară prin  geamul înrămat în zid, i se lipeşte, mai întâi, de 

ochi şi mâini, apoi,  i se  prelinge  pe lângă şolduri, alunecând  înspre  picioare, asemeni mângâierii unei 

pisici,  rătăcise  multă  vreme prin  răcoarea  nopţii. Prin apa albăstruie a geamului, abia, de  mai  răzbate  

câte un ochi de stea, lăcrimând de  încordare. 

         Mărul, proptind zidul casei  îşi freamătă coroana stufoasă, ferindu-se  parcă de  umbrele  

ciudate  care încearcă  să i se  ghemuiască  la  rădăcină.  

          Spaima  că  iarăşi rămăsese singur acasă, îl trezeşte  pe Mirodonie din somn, dar înainte de a 

apuca să  se dumirească  ce se  întâmplă, casa  luase forma  unei  urechi uriaşe, stând la pândă după umbrele  

care  îşi  preschimbau întruna culoarea pentru a  nu li se  observa  apropierea. 

          O să vin, îndată, i se  întoarce, în auz,  glasul  Driei,  aşa cum îl liniştise, de cu seară. Eşti prea 

mic, să  te iau la priveghiul bunicului. Făgăduieşte-mi că o să fii cuminte şi, când mă întorc,  îţi  spun o  

poveste  nemaipomenită. Ia,  ascultă-i, colea, începutul:  Cică, a fost,  odată, ca niciodată... În vremea veche, 

demult de tot, pe când bunul Dumnezeu însemna  cu urmele picioarelor sale sfinte pustiul nepângărit al 

pământului, printr-un colţ de lume, îşi ducea traiul un împărat care avea un fecior zâmbitor ca soarele în  

miezul zilei. Feciorului  i se  dusese  vestea  peste  mări şi ţări pentru că  îndrăznise să pătrundă  în pădurea 

de  aramă, aflată în stăpânirea  Zmeul zmeilor. Ursitoarele îi hărăziseră  ca, după ce îl va  învinge pe zmeu,  

feciorul să-şi  continue drumul, până avea să-şi întâlnească  aleasa... Ei, cum ţi  se pare, îţi place ? 

             Încă vrăjit de acel „ A fost odată  ca niciodată‖, Mirodonie  uită de spaima  pe care o trăia  ori 

de  câte ori, rămas singur, se  înghesuia în zidul care îi aburea spatele înfiorându-l ca o răsuflare de animal  

sălbatic. In  asemenea  momente, încremenea , copleşit de fremătarea inimii  care  părea că nu-i mai încăpea 

în  piept. Mâinile,  fără  să-şi domolească o clipă tremurul, îşi împreunau singure degetele pe  lemnul lucios 

de lângă  tăblia patului  în timp ce  gândurile o luau  razna, închipuind fel şi  fel de  arătări de  care  nu ştia   

cum să se  mai   ascundă.  Odată  cu spaima, apărea  o peşteră întunecoasă , adăpostind fiara  cea flămândă , 

cu care  îl tot  ameninţa bunicul  Cilică, spunându-i  că, de n-o să fie  cuminte, avea  să  ajungă  între  fălcile  

ei. Fiara  obişnuind să-şi  potolească foamea  numai cu  copii  neastâmpăraţi.  

          Ai grijă,  învie şi  glasul lui Cilică, de-ai să faci  ziua vreo  năzbâtie, seara  nici n-apuci să  

închizi  bine ochii  că te-a  şi înhăţat. 

          După care bunicul chicotea, de parcă  abia  aştepta să se  întâmple aşa  ceva. 

          Astfel de  ameninţări îl făceau pe  Mirodonie  ca , în fiecare zi, spre seară,  cum se  lăsa  

întunericul, să-şi  găsească, la  repezeală, locul  potrivit  în pat, de unde să  prindă în auz  orice foşnet  care  

să-i dea  de  ştire când  cineva  ar fi căutat  să se  furişeze  pe lângă  patul  său. 

         Într-un  târziu, ademenit de  începutul poveştii  nemaipomenite, promise de Dria, nu se putuse  

împotrivi  ispitei  de  a  se  avânta  pe  urmele  feciorului  de  împărat, în adâncul pădurii  de aramă de care 

aflase  că era  cutreierată,  în lung şi în lat,  de Zmeul  zmeilor.  

         Mirat, apoi, se  surprinde cum  se  foise  în  aşternuturi, înainte de a porni  şi  nici  măcar nu 

tresărise la  zgomotul asurzitor  pe  care  îl  stârneau paşii  lui prin odaie. Mersese  până acolo încât, 

îndrăznise  până  să-şi scoată şi  picioarele  de  sub cergă,  probându-le tăria, de parcă, dintr-o clipă în alta, 

Ion NETE 
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avea să  le  pună  la  întrecere  cu  ale  îndrăzneţului fecior  de împărat.  

        Răceala  pereţilor  casei i se scurgea  drept în oase, grea şi ceţoasă. 

   ...Aproape  de  pădure , a dat cu ochii  de fată. Îi auzise paşii mai demult, dar nu se  speriase,  

gândindu-se  că  putea  fi  chiar  Viana, aşa  cum  se  aştepta.  Mai înainte se  auzise  un scârţâit prelung, de 

parcă se  întredeschisese  o uşă, ca  împinsă de  rafala vântului. Fata din urma lui întârzia  să  se  arate, 

codindu-se  parcă  să-i treacă  pragul. Nici  el nu ştia cum  ar fi mai bine să  facă.  Să  se îndrepte  spre  locul 

în care bănuia  că se  oprise  sau pur şi simplu  s-o ocolească, pentru că, din poveste,  nu apucase să asculte  

atâta cât ar fi trebuit  ca să-şi dea seama  cu cine trebuia să se întâlnească, mai întâi, cu fata  sau cu Zmeul 

zmeilor. 

       Deodată, fata, nici  nu se lămurise dacă era sau nu Viana, îi face semn să se apropie. De-acum nu 

mai are încotro.  Pornesc  împreună, de parcă  ar fi colindat, de când lumea, prin pădure. 

       O ploaie repezită  se  porneşte,  şfichiuită  de rafalele puternice ale  vântului. Salcâmii de lângă  

fântână  au rămas demult în  urmă. Continuă  să meargă, nestingheriţi de apa  care se revarsă  asupra lor. Ţin  

firul potecii, şerpuind  de-a lungul  coastei, printre  valuri de  rugării, mărăcinişuri  şi tufe de iarbă  

câinească. Pământul clisos, clefăie  sub apăsarea  tălpilor. 

       Au mers, aşa, îndelung, fără să-şi spună o vorbă, până  ce s-au pomenit  cu o poiană, 

deschizându-se  ca  un  ochi printre tufişuri. O dată  a clipit  şi nu s-a mai văzut nimic. Apoi s-a deschis iar  

şi , după  câte se  vedeau dinaintea  lor , şi-au dat seama  că ajunseseră în inima  pădurii. De-abia acum, 

Mirodonie  îndrăzneşte  s-o  privească   pe fată în faţa .  Din părul ud, şuviţe groase, îi atârnau , ca nişte 

lujeri, peste  frunte, ochi şi umeri. Mirodonie  încearcă  să i  le  răsfire dar fata îi înlătură mâna. Pentru o 

clipă, îi simte arsura degetelor, furnicându-i pielea.  De parcă  avea  mâini de gheaţă. 

        Ochiul poienii  clipeşte  încă o dată  şi-apoi întârzie, deschis, îndelung  până  ce  fata, 

nerăbdătoare,  îi  dă  brânci şi, împins de ea, Mirodonie  e nevoit să  facă  mai mulţi paşi înainte,  ridicând  

picioarele cât mai sus, de  parcă   se ferea  ca să nu se  împiedice  de  vreun  prag. 

       Priveliştea dinaintea lor  se  limpezeşte  treptat-treptat. Ajunge  să  desluşească, la numai câţiva 

paşi, mai  multe  mormane  din lemne  de alun, proaspăt cojite. Lângă fiecare  grămadă era  câte  o  groapă, 

cu pământul  scos, muşuroit  alături. Printre  gropi,  presărate  maldăre  de  frunze şi crengi uscate. Iar peste  

tot  cuprinsul poienii erau  risipite  lemne, tot  fără  coajă, dar  puse  în aşa fel încât păreau nişte cruci  

culcate la pământ. 

       Mirodonie  se apleacă  înainte, de parcă ar fi vrut să se  convingă  că erau adevărate  toate  câte  i 

se  arătau. Vrând, apoi, să se  întoarcă spre  fată, ca s-o întrebe  cum  de  ajunseseră acolo,  unde nu era nici 

urmă  de zmeu  sau de feciorul  împăratului, se pomeneşte  prins în braţe  şi  condus  spre trunchiul  unui 

tufan crengos, care acoperea, cu umbra lui ca o umbrelă  neagră, una dintre marginile  poienii.   

        Te-a  păcălit  Dria,  îi şopteşte  fata,  povestea  nu  începe  aşa  cum  te-a făcut ea  să crezi. Ai 

răbdare, c-avem  timp  din belşug să o auzi  până la capăt. Noaptea  asta  e cea  mai  lungă  din tot  anul. 

        Ajutat de fată, ajunge sus, aproape de vârful subţire, într-o continuă  clătinare sub loviturile  

valurilor aerului rece dus de  ici-colo de vântul care  nu avea de gând să se  potolească. Răcoarea  zobită în 

frunze le umezea  ochii. Mirodonie  simte  cum  i se  răreşte  răsuflarea, în aşteptare. Ca un ghem care se 

deşiră, fără ca el  să i se mai poată împotrivi. Are impresia  că stau suspendaţi în gol. Coaja de pe crengile 

umflate de  apa  ploii se înmoaie  în încleştarea  palmelor. Felul în care fata  se lasă  legănată,  cuibărită între 

crengi, îl tot  ispiteşte  până se  surprinde  pândind-o  hoţeşte.    

         Uită după ce  umbla  feciorul de împărat din  povestea  începută de  Dria dar şi de poiana  

însemnată  cu  prăjini  de  alun  cojite. Aprins de încordarea  care îi  înfiora  tot  corpul, ajunge să creadă că  

aştepta de-o veşnicie , cocoţat în vârful tufanului. Clipele  se  scurg  din ce în ce mai anevoios, parcă s-ar  

târî, purtate  de şiroaiele  formate  din picăturile  ce i  se preling dinspre  cap  spre umeri şi  restul corpului. 

          Cu obrajii striviţi în coaja  umedă a crengii, Mirodonie  priveşte până ajunge  să  vadă numai 

flăcări, pâlpâind  dinaintea  ochilor. 

          Într-un târziu, chiar prin  mijlocul flăcărilor , se  deschide  valea  din care  se  apropie  larmă  

de  glasuri. Întunericul  se  subţiază  precum o apă  care se  limpezeşte , dar rămâne tot albastru, lăsând să  se 

vadă , în depărtare, firul potecii  pe care  se adună, în  şir domol, înghesuindu-se unele  în altele,  grupuri  

gureşe de  rudari.  

         Cămăşile  albe, fâlfâie, strânse pe mijloc de brâie roşii şi late. Şirul se  ridică  pe coastă, 

crescând  cu fie-care pas făcut înspre poiană. Tăişurile  securilor, pe care  fiecare bărbat le poartă agăţate de 

cot, sticlesc  scurt,  împrăştiind  roiuri de  licurici  să  bântuie prin întunericul  nopţii. 
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        În urma  rudarilor, se  arată  şi  cioporul femeilor, fără  să aibă, ca de obicei, copii agăţaţi de 

poalele fustelor. În schimb, fiecare poartă povara unor legături  mari, învelite în  pânză albă, ca nişte desagi, 

atârnând  pe spate. 

        Un început de frică îl fulgeră prin  corp  pe Mirodonie. Fată  îi observă tremurul şi îl cuprinde cu 

braţele. Strâns  în cleştele  mâinilor reci  abia mai poate  să respire. Încleştează dinţii  şi uită de tot. Aşa cum 

făcea  ori  de câte ori  Dria  pleca, lăsându-l singur în  odaia goală.  Gânduri  din cele  mai năstruşnice îi dau 

buluc  prin cap şi, parcă  aduse de ele, umbre peste umbre  se învălmăşesc până îngroapă şi  peştera de care 

ştia că există doar în ameninţarea lui Cilică. Gura întunecoasă a  peşterii, pe care o  şi vede pentru o clipă în 

închipuire, se  stinge ca  jarul unui cărbune  în apa  nopţii. Chiar în locul în care i se arătase, se iveşte chipul 

împăcat al bunicului. Ţine ochii larg deschişi. Şi nu-l mai ameninţă de loc.      

         Lovituri  repezi de secure  îi sfârtecă auzul, făcându-l să tresară tocmai când se căznea să  

ghicească unde  se uita  Cilică, de sta  aşa  încruntat, că nici nu mai clipea. 

         Încearcă, apoi,  să numere loviturile de secure , dar nu are curaj să ducă numărătoare până la 

sfârşit  pentru  că  nu ştie  dacă  e  bine  sau nu  să  facă  aşa ceva. 

         Forfotind prin  poiană, rudarii îngrămădesc  uscăturile  în claie  şi aprind  focurile. Bâlbătăile 

focurilor aprinse izbucnesc, destrămând pânza întunericului. Umbrele de pe  marginea poienii se înmoaie  ca 

nişte  cămăşi uriaşe de  gheaţă,  dogorite de căldură  şi, odată cu ele, noaptea  cât era de  mare, se  piteşte la 

pământ. 

         Mirodonie înlemneşte  când, la  lumina focului, i se  pare că  îl recunoaşte pe  Garamia. 

         Descumpănit, stă cu  ochii  pe pletele  albe, unse  proaspăt cu gaz de lampă, care i se revarsă  

bătrânului peste umeri, împreunându-se  cu barba ruginie. Mai degrabă  pare un cap de fată, ceea ce îl  

încurcă  şi  mai mult  pe Mirodonie. 

         Doamne, cine o mai fi şi omul ăsta ? Te  pomeneşti că l-o fi mânat şi pe el cineva, cum făcuse  

Viana, asmuţindu-l pe  Palaghia  să-mi ia urma. Da, cin‘să  fi aflat că  am  de gând  să umblu  singur, la fel 

ca  feciorul de împărat, prin pădurea  de  aramă? Ăsta  nu  poate fi  decât Garamia! Uite, că  l-am dibuit. 

Bine că mi-am adus aminte. Da nici n-aş fi avut cum  să  uit. Păi, Cilică, de câte  ori îmi promitea că  îmi dă  

în stăpânire întinderea  Chisamerei, aşa  mă  tot  cicălea  să nu uit  că n-am voie să calc  pe unde  au obiceiul  

rudarii să aprindă focurile când fac gorganele. Ce bine  era dacă  mi-ar  fi  arătat  măcar  unul  dintre locurile  

alea,  de socotea el c-ar  fi rău şi  aducător de primejdii. N-avea el sufletul atât de spurcat ca să  mă lase de 

izbe-lişte. Numai că moartea îl încurcase în numărătoarea  anilor. Măcar de-aş fi întâlnit-o, cumva, pe  

Arvuna, zgâtia, aia, a lui Garamia,  s-o  descos!   

         Chiar atunci, cel pe care  îl crezuse Garamia,  prinde  să şoptească  întruna, de parcă, în loc de 

vorbe, s-ar opinti  să  urnească din loc  nişte  uriaşi împotmoliţi în  mlaştină. Câteodată, Garamia se opreşte  

din şoptit şi atunci grupul rudarilor bătrâni, lungiţi pe cojoacele  miţoase, încep să  bocească. Glasurile lor  

răsună  moale, a plâns,  pierzându-se în  tânguiri prelungi. Femeile din preajma lor stau grămadă. Cum dă cu 

ochii de ele, Garamia se înviorează şi strigă  după ceva, repe-zit, apoi, cântând  în cor  cu ceilalţi rudari, face 

un ocol larg, închizându-le  într-un cerc, chiar în  dreptul tufelor roşietice, arcuite mai din timp, ca să  astupe  

capătul  potecii  pe  unde  veniseră. 

         Ca la  un semn, femeile  aleargă spre un pâlc de  tufe. Împrăştie, ca găinile, grămada frunzelor, 

de sub care scot un burduf plin.  Două  din ele, mai bătrâne, îl  prind  cu mâinile, ţinându-l înclinat în aşa fel 

încât apa să  curgă  mereu. Celelalte, făcându-şi loc în faţă, pe rând, înmoaie  palmele  în  şuvoiul de apă, 

după  care îşi  umezesc obrajii  şi, strecurându-şi degetele  sub cămăşi, îşi mângâie piepturile  bogate. După 

ce şi nu ultima  femeie  ajunge să-şi umezească obrajii şi sânul, se apropie de burduf  Garamia, urmat de 

convoiul celorlalţi, ţinându-şi mâinile împreunate  în dreptul pieptului,  ca   la rugăciune. 

        Femeile  se apucă să împrăştie lemnele  albe, aruncând  cu ele, chipurile, după necuratul. Apoi, 

pe locul presărat cu lemne, acoperind întocmai cercul  făcut de rudari , mai înainte, în mijlocul poienii, 

desfăşoară  un val de pânză care  prinde, imediat, culoarea albastră a nopţii. 

        Mirodonie, înfricoşat  de o presimţire  neclară , închide ochii, de parcă i-ar fi frică să vadă  ce 

avea să  se  întâmple. Umbre fugare  îi amintesc  de întâlnirea  cu Palaghia, stăruind asupra locului în care  se  

întâlniseră, sub  nucul de la  Chisamera. Tocmai când îl  aştepta  pe Cilică să-i spună  o poveste  din lumea 

de dincolo...  

         Dac-o fi şi  început  să  mi-o spuie  iar eu n-am băgat  de seama ?  

         Pe măsură  ce  se  chinuie  să-şi limpezească  închipuirea  când  i se arătase  Cilică,  văietându-

se  că Chisamera  arde în flăcări, povara  pe care o simţise atunci apăsându-i sufletul se face  şi mai grea, 
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aproape  imposibil de suportat. 

         De  atâta  timp stă cu ochii pironiţi la poiană  încât lumina albastră se desface  în falduri grele, 

catifelate, îmbiindu-l  să-şi facă  loc  printre  ele, de parcă ar înainta pe un coridor, ale cărui cotloane, 

împrejmuind poiana, nu se mai sfârşesc. 

         Vântul, nevăzut,  stârneşte foşnetul frunzelor  care se  aşterne întruna  ca o ploaie de nisip pe  

care  copacii  o   cern deasupra  poienii. 

          Înfricoşat de moleşeala  somnuroasă  care îl copleşeşte, aducându-i   în minte  timpul când 

zăcuse lungit pe cergă, Mirodonie  simte  că  îşi  pierde  curajul  să  mai stea cu ochii deschişi. Cu toată  

împotrivirea lui, închipuirea îi aduce aproape  de tot  umbra Driei, aşa  cum întârziase  pe pragul  uşii de la 

odaie, aşteptând să-i audă  părerea, dacă îi  plăcuse  sau nu  începutul  poveştii  făgăduite. 

          De-aia  mă speriase  Cilică! Văietatul lui, că  arde Chisamera, atât mă  zăpăcise, de habar nu 

mai  aveam  pe  ce  lume  sunt. Hoţu‘  de  el, ştia  bine ce face, ca să nu-mi dau seama încotro  mă duce. 

Auzi, ce mai  putuse scorni, că  îmi dă  în primire  întinderea  Chisamerii!  Şi  cum  îmi tot  spunea  că ar fi 

bine  s-o luăm  pe scurtătură,  păi, unde i s-or  fi năzărit lui atâtea  scurtături, încât  puteam să ne alegem şi 

noi una ? Şi, ce să mai zic de  Palaghia, ăla, căzut ca o umbră din nuc, anume să-mi  dea de veste că  bunicul  

s-a  ascuns sub pânza apei din Balta  fără  fund ! De-ar  fi, aievea, aşa  cum pretindea,  poate că  pândeşte şi 

Cilică  pe cineva! Doamne,  păi, chiar l-am auzit, lăudându-se că  de acolo şi  întinsese  mâna spre apa Bălţii  

fără  fund, te poţi uita peste  tot, ca-n oglindă!  Nu cumva, acum i-o fi urmărind  pe  rudari?  Nu de alta, dar 

poate da cu ochii şi de mine şi-atunci să-l vezi cum o să  se înfurie că  n-am  astâmpăr nici  noaptea !  Ce  m-

a  mai  păcălit, îndrugând  la  năzbâtii în  fel şi chip, doar, doar, m-o face să  cred  că  poteca, pornită  de sub 

nucul de la Chisamera, se pierde  în inima pădurii,  adică  n-ar  duce nicăieri! Ei, uite că nu e  aşa,  de mergi, 

numai oleacă, pe firul ei  dai  de ditamai  poiana  plină de rudari. Oho-ho, păi, Palaghia , mai mult ca sigur că 

la ei se gândea, spunându-mi că  prin Pădurea Bisericii mişună  alaiuri  de sfinţi. Asta e, îmi vorbea cu tâlc,  

aşa, într-o doară. De stau să mă gândesc  bine, o să  le dau  eu de cap la  toate. În afara ţiganilor. Naiba ştie 

de unde i-au mai  scos! Atât bunicul, ca şi  Palaghia. De  nu i-or fi împreunat  dinadins, să  mă ameţească de-

a binelea. Sau ştiau  ei ceva de care nu voiau  să aflu ? Na, că asta  trebuie  să fie ! Chiar, că, odată, Cilică  

mi-a  spus  să  am  grijă  de nume,  să nu  mi-l fure  ţiganii. Mulţi din ei  ar vrea să-i cheme Mirodonie, ştii 

câte tuciuri  şi căldări de aramă  ar fi în stare  să dea  pe un astfel de nume, făcuse  bunicul pe misteriosul, ca 

şi cum  ar fi depins, oarecum, şi de el dacă rămân, până la urmă, numit aşa cum am fost botezat sau  ţiganii o 

să mă lase fără  nume. Da, ia, să le dau naiba de aiureli, mai bine  să văd ce  se  întâmplă  în  poiană. 

       Cu tot  curajul făcut, Mirodonie  nu poate  înfrânge tremurul cărnii, care îl paralizează de nu mai  

zăreşte nimic. Imediat îi vine în  ajutor închipuirea care îi aduce dinainte valea, adâncită dinspre  Chisamera 

spre  sat,  cuprinzând, ca  într-un culcuş, casele  cu  acoperişurile ţuguiate  de şiţă, pierdute în  negură. 

Deodată, simte  pe aproape  şi răsuflarea  peretelui rece.  Pe loc, închipuirea  se  stinge. 

        Bătăi din palme, în rafale repezite, îi atrag  privirea  spre  poiană. 

        Rudarii, desfăşuraţi în cerc, îşi pocnesc, îndârjiţi, palmele, după ritmul impus de  glasul lui 

Garamia. 

         Femeile  dădeau ocol, prefăcându-se  că  iscodesc  valurile de pânză  iar pe ascuns caută, 

neliniştite, în  toate  părţile,  nu  cumva să le  surprindă  cineva.  

        Bătăile  se aud , din ce în ce  mai sacadat.  

        Mânaţi de impulsul lor, bărbaţii se  răsucesc, învârtindu-se  în loc, apoi  îşi prind  unul altuia  

braţele şi  le înalţă, arcuindu-şi-le în aşa  fel încât  întocmesc  intrarea  unei  ascunzători.  

        Mirodonie aude  foşnetul cămăşilor albe, fâlfâind, umflate de  vântul care  s-a înviorat brusc. 

Ochii i se  aprind  pe măsură ce cuprinde  poteca  al cărei capăt, topit în iarba din  poiană, îl fixează 

îndelung. Aşteaptă, presimţind  că  imediat se va întâmpla ceva.  O încordare  rece îi  încinge sufletul din 

piept, dându-i  senzaţia că  pielea  de pe  el  începe  să  se usuce şi nu mai are mult  până  se  destrăma în 

fâşii subţiri  şi uşoare ca fulgii de  păpădie , urmând să  plutească, duşi de   adierea  vântului. Nici  nu-şi dă  

seama  cum intră  şi el, cu bătăile  inimii, în  ritmul în care se  zvârcolesc  trupurile  rudarilor. 

        Garamia  agită  două  lemne albe, luate de jos,  lovindu-le  din ce în ce mai încet, până ce  

mişcările  se potolesc şi  se  aşterne tăcerea  peste poiană  şi  rudărimea  amuţită. Tufele, cu capetele  

împreunate,  să astupe  capătul potecii, îşi foiesc  frunzele, ca  răscolite de  un  vârtej şi din  ascunzişul lor  

apare  un  pâlc de copile. Ca să poată intra în poiană, trebuie să  treacă mai întâi pe sub coviltirul alcătuit din 

braţele  bărbaţilor. Trupurile  goale tremură ca un miez  arămiu, în timp  ce se răstoarnă  pe valul de pânză. 

Odată  cu grămădirea fetelor,  ritmul bătăilor  de  palme  învie  şi se  accelerează  năucitor. Până şi pădurea 
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se clatină, cu poiana din mijlocul  ei  cu tot. 

       Fetele, cu trupurile  în  tresăriri de  zvâcnete  scurte,  sar în picioare  ca  să se  strângă  în cercul 

pe   care  îl fac  şi îl desfac, până  acoperă  mijlocul  poienii. Sânii le tremură, scuturaţi de friguri. Fetele îşi 

apropie  mâinile, acoperindu-şi piepturile  pentru  o  clipă, după care  şi le îndepărtează, ca  arse. 

      În sfârşit, se întâmplă şi acel ceva neobişnuit ,  care îi  aţâţase  curiozitatea  lui Mirodonie dar, 

acum, după  atâta  aşteptare,  parcă  nu  mai  are  nicio tragere  de  inima să-l vadă.  

      Cercul  viu, domolindu-şi  frământarea,  se răsfrânge şi, spre  stupoarea  lui  Mirodonie, din  

mijlocul lui  apare  chiar fata  care îl adusese  în poiană. Celelalte dispăruseră, pe măsură  ce ritmul  se 

stingea,  în tresăririle uşoare  ale corpurilor  vlăguite. Corul  rudarilor  sloboade  un oftat  prelung ,de 

uşurare, în timp ce fata  se  rostogoleşte, căutându-şi locul  potrivit  pe  pânza care  apare  sub ochii lui 

Mirodonie când roşie, când albastră.           

       Nu  mai  găseşte  putere în el  să privească. Simte doar  răcoarea,  cum îl împresoară,  aburind  

parcă  din  golul lăsat, alături, de  fată.  

       Nici  nu ştie ce îl împiedică să izbucnească  în plâns. 

       Între timp,  luminată de  corpul fetei, noaptea se face ameţitor de albastră. 

       Rudarii,  stânjeniţi  că sunt  daţi de gol de  lumină,  prind  să se  furişeze, stingheriţi, printre  

tufele care străjuiesc poteca. Cămăşile albe, aşa, cum merg în grabă, par a fi un pumn de petale pe care o 

mână nevăzută le presară  pe  firul cărării, şerpuind  în vale.   

       Doamne,  prin ce  minune  am mai trecut, suspină  Mirodonie, dându-şi drumul  printre crengile  

tufanului. Nici  nu mai simte  arsura  frunzelor aspre, care  îi umplu de înflorituri  sângerii pielea de pe mâini 

şi  obraji. Se uită  în jur  şi nu mai vede  niciun  strop  din  lumina nopţii  albastre. 

       Rămâne încremenit,  de  nici nu-şi  poate  mişca  picioarele.  

       Fără  fată,   încotro  s-o  ia ? 

       I se face  dor de casa  cu  zidul încordat, ca o ureche, să surprindă  şi cel mai  mic foşnet.  

       Dintr-odată, se simte  atât de vlăguit  că  nu-i mai  pasă  de nimic.  

       Nici  de  peretele  rece, răsuflându-i  în spate, ca  o fiară  sălbatică , ieşită  din  adâncul pădurii.  

       Nici  măcar  de  peştera  înfometatului, cu care îl tot ameninţa  Cilică. 

        Străfulgerat de  temerea  că  se  încurcase  în povestea, la al cărei capăt ambiţiona să  ajungă  de 

unul singur, îşi lasă  corpul pradă  colţilor  unor  fiori  ciudaţi care  încep  să-l crâmpoţească. 

       Asta, cu adevărat  întâmplare  de pomină... 

        Doamne, acum ajută-mă să mă pot mişca  mai repede... 

        Dă, Doamne, să nu fie prea târziu,  că asta îmi mai trebuie,  s-ajung după ce se întoarce  Dria 

acasă... 

        Se opri, speriat că prinsese  a se  văicări,  aşa  cum făcuse  Cilică, atunci când  îi arăta  vâlvătăile 

cu care   ardea  Chisamera. 

            În  timp ce  îi îngheţau  vorbele  pe  buze, începe  fulgurarea  unui  crâmpei  din  ceea ce  îşi 

închipui-se  că  părea  poiana, în clipa  în care  o văzuse:  se deschisese, aidoma unui  ochi, apoi, clipise  de 

câteva ori, înainte de  a-l lăsa  să  intre  în el, ca   într-o  poartă  de  palat. 

       Baremi, de  nu  m-aş  pierde, de tot,  cu  firea. Chiar,  de-o fi  să  aştept până  o  să  lăcrimeze 

ochiul şi astfel  să  pot ieşi  din el, ca să  mă  întorc  acasă, înainte  de  a  se  lumina  de  ziuă. 

      Prins în  mrejele iluziei  că poate  sta  de veghe oricât, Mirodonie, toropit de  somn, se  simte 

învăluit de fiorii bucuriei, închipuindu-şi  cum avea să  se împăuneze  în faţa  Driei că  izbutise, de unul 

singur, să dea  de  capătul  poveştii  nemaipomenite. Apoi,  se  pomeni prins  într-un hăţiş,  nefiind  sigur 

dacă,  prin ceea ce  trecuse, era  basmul făgăduit de  Dria  sau  povestea  despre  lumea de dincolo,  pe  care  

Cilică  refuzase să i-o spună, atunci când îl rugase.   

           Îl scoase din încurcătură  apa  ademenitoare a somnului care  îl  şi petrecu  în alt  vis, tot  prin 

împrejurimile Chisamerei, pe-acolo, pe  unde,  moartea  nu-i  mai  îngăduise  lui  Cilică  să-i  arate ... 

           Între timp, ceaţa, deşirându-şi jurebiile mătăsoase, împâclise toată valea, prinzând, apoi, o  

strălucire  orbitoare prin care privirea lui Mirodonie nu mai avea cum străbate… 
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Epigrame de gerar pentru „Destine literare“ de cuptor – 2014 

 

 

Motto-1 (cu dedicaţie dac-pandură lui Al. Cetăţeanu,  

directorul „destinelor de sub arţari― ):  

Foaie verde maghiran,  

eu mai ştiu că mi-s oltean:  

chiar de-am cobiliţa frântă,  

tot car zaibăru-n Iran,  

 în remorci, sub leuştean; 

în Iran şi-n Ţara Sfântă,  

făr’ a da de alt necaz, 

duc şi tonele-mi de praz –  

de praz mare,  

tot mai tare...  

Motto secund, dar şi puţin mai scund:  
De la Jiu, chiar din Bănie, 

am caii de la cocie* 

(ah, cocie-ozenie !) 

şi Pegas cu  pălărie... 

__________________________ 

* Cocie < pelasgo-daco-lat. quadriga. 

  

 

 

Tot Pasăre Măiastră pe umăr de pandur 

 

Lui George Corbu ce – într-un Cuvânt înainte la antologia Printre epigramiştii 

olteni (Craiova, 2008, p. 6) – citează caracterizarea făcută olteanului-etalon de 

sociologul Petre Pandrea (1904 – 1968): «[olteanul] are limba „niţel cam lată 

şi păroasă, vitalitatea, simţul de ordine, practicitatea şi elanul spre ideal, cu 

alte cuvinte, poartă cobiliţa pe un umăr şi Pasărea Măiastră pe alt umăr―».  

 

De-au cobiliţe-săbii, ori coase pe-un drept umăr, 

sau limbă lată, mângâios-păroasă,  

de-s boabe de-argint-viu – făr-a le da de număr –, 

oltenii poartă-n inimi şi Gaie Minunoasă, 

ori Pasăre Măiastră, de-i şi în Corb frumoasă...! 

 

 

Ion PACHIA - TATOMIRESCU 

(Băile Herculane, 7 septembrie 2006; 
foto: Adrian Dinu Rachieru) 
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Pentru un turism sănătos... 

 

...pe-autostrada Deveselu-Oltenia – Ardeal-Roşia... 

  

Autostrăzi sunt, de-aracet, 

din Roşa-Mont, la Devesel; 

şi-s vinuri – pentru tot ce-i chel, 

şi-i aur – pentru mersu-ncet... 

 

Iernoase griji de cârmaci... 

 

Se-anunţă-n ţara noastră o iarnă lungă, grea, 

parlamentarii-şi mişcă-n judeţe legi-divizii, 

guvernul dă decizii pe grasele provizii: 

poporul strângă-şi iute cojoace şi curea, 

spre-a birui şi crize, şi iarna lungă, rea...! 

 

Pensionri, vă trec prin iarnă, dincolo de Styx…! 

 

„Pensionarii au dezechilibrat bugetul  

României cu 14 miliarde de lei…―  

(Traian Băsescu, „Cuvânt către Naţiune―,  

rostit la TVR, în 23 august 2011).  

 

În Dacia, pe un picior de plai de Paradis, 

din dublu-i cincinal republican, un preşedinte-a zis 

pensionarilor de azi, de-un mâine-n vis-deschis,  

ştiind că-i paşte-o iarnă grea în partea România, 

prosper-strălucitoarea precum îi e chelia, 

tot îmbiind la o marinărească vânătoare ciocârlia: 

Pensionari, să trăiţi bine...! – v-asigur, ca matelot,  

                                                              sub crucifix, 

eu vă trec iarna asta chiar dincolo de Styx...! 

 

„Destine...“, sub arţari 

 

Domniei Sale, 

domnului director Al. Cetăţeanu, 

al admirabilei reviste din spaţiul  

valahofon-planetar, „Destine literare―,  

din Montreal-Canada... 

„Destine literare―-şi dau marea lor măsură 

doar pe suport de granit, nu cu neantu-n gură, 

dar pentru „circuitu-i―, etern suport „online―, 

e drept, să recunoaştem, că-i foarte fain, „de-i fain―...! 

(La Piramida Extraplată, în 17 gerar 2014, h. 10:11‘) 
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PUTEREA DE ,,A EXPLOATA’’ TEHNICI ARTISTICE EXPRIMATE CU 

MIJLOACE TEATRALE SAU PICTURAL-FOTOGRAFICE 
 

Printr-o întâmplare absolut banală sau poate chiar normală a destinului nostru, ajung (după ce văd 

piesa Gaițele de Alexandru Kiritescu și pe Mihai Panaitescu  jucând deosebit de frumos, de inventiv, cu 

mult umor pornind de la aspectul lui exterior și terminând cu jocul pe scenă, intervențiile, gesturile, mimica, 

maniera de pronunțare a unor replici), ajung spun, grație prietenei mele actrița Isabela Hașa de la Teatrul de 

Artă din Deva, să-l cunosc pe cel mai sus menționat, regizor artistic și scenograf, un fel de factotum în 

această instituție. Vă imaginați, cred, surpriza mea când m-a sunat la telefon și m-a invitat la biroul lui de la 

teatru, pe 6 iunie 2014.  

 

                                                                         * 

 

                                                                    *         * 

 

Deva, un oras de provincie, cu un aer vag patriarhal, dar și plin de verva forfotitoare a oamenilor, un 

oras calm de la poalele cetății, care-l străjuiește proteguitoare, un oraș care în acea zi era scăldat într-un 

soare binefăcător, pe care îl așteptam cu toții după mai multe săptămâni de ploaie.  

Ne întâlnim în fața teatrului, o clădire renovată de curând și pe care, îmi pare rău să spun, devenii nu o 

frecventează prea mult și nici nu prea profită de ceea ce li se oferă ca locație deosebită, reprezentații  de 

teatru alese cu mare grijă pentru a fi pe toate gusturile, chiar și cele mai pretențioase, sau actori care își oferă 

tot sufletul lor în interpretarea unor roluri memorabile, pentru ca în schimb să primească binevenitele 

aplauze. Păcat! Alții ar da orice pe lume să aibă un astfel de teatru, cu astfel de actori dedicați! Păcat că 

oamenii, din ce în ce mai apăsați de un derizoriu cotidian uită că mai au un suflet, care are și el nevoile lui, 

care vrea să primească darul actorilor, dar să și întoarcă, la rândul lui, actorilor, din preaplinul artistic 

receptat de pe scenă. Este trist, descurajant, dezolant că după anul de grație 1989, în ciuda tuturor eforturilor 

depuse de cei de pe scenă, a unui spirit de emulație manifestat pregnant de generația ,,actorilor de aur‘‘ și 

generația actorilor tineri, publicul, în loc să se înnobileze sufletește, ,,este sublim, dar lipsește cu 

desăvârșire‘‘. Spectacolele se joacă cu sălile goale, uneori cu o asistență de umplutură și de conveniență, se 

recurge la tot soiul de tertipuri în a-i aduce pe oameni la reprezentații. Se preferă în schimb… (mai bine nu 

spun!). Iar când un mare actor pleacă dintre noi, ne încearcă un fel de sentiment de mâhnire, de părere de 

rău, rămânem cu un gol în suflet, câteva canale de televiziune și presa mai vorbesc puțin despre el, se mai 

dau ceva secvențe la TV, eventual un film sau o piesă de teatru in memoriam, rămân fotografii expuse spre 

amintire, cu el sau împreună cu alți colegi de breaslă prin holurile teatrelor, se mai vorbește o zi, două despre 

acest subiect și cam atât… Totul reintră ,,în normal‘‘, adică în rutina zilnică, în uitare, ne vedem tăcuți și 

impasibili de viața noastră ,,cea de toate zilele‘‘.  

 

Întotdeauna m-am întrebat de ce, ca atitudine generală, nu știm și poate că nici nu ne interesează 

personalitățile noastre, oamenii neamului românesc care ne fac cinste, sau care ne duc cu mândrie faima 

peste hotare?... Din păcate nu sunt singura care își pune această întrebare și nu are niciun răspuns. Uneori 

mai ,,greșim‘‘  și vorbim despre ,,eroii noștri naționali‘‘ cât sunt în viață, sau când au un succes răsunător. 

Mihai PANAITESCU 
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Păcat că sufletul nostru nu le transmite acestora energia pozitivă, admirația, ceva din fibra noastră care să-i 

facă pe cei demni de lauda noastră să prindă aripi și să meargă și mai departe. Avem o stare de sfială, de 

retragere în planul doi, uneori chiar de rușine în a spune că suntem români, ne ascundem… De ce?  

 

Atât eu cât și Dvs am călătorit în străinătate după 1989. De foarte multe ori am văzut drapelul țării 

respective care flutura aproape la toate casele. Pe cale de consecință ne-am întrebat de ce la noi steagul 

României nu se vede decât pe ici pe colo. Oare ne este jenă cu unul din simbolurile noastre naționale? 

 

Mă voi opri cu considerațiile mele aici, pentru că nu vreau să dăscalesc pe nimeni (departe de mine 

gândul) și m-ar durea să fiu acuzată de un fals patriotism. Am vrut doar să vă semnalez, dacă mai era cazul, 

că așa cum marii actori ai scenei românești, ajung într-o glorie postumă să ne privească doar din niște 

fotografii mari, din pielea unor personaje și a unor roluri memorabile pe care le-au interpretat și le-au jucat 

de-a lungul carierei lor, iar noi să ne aplecăm plini de respect pentru ceea ce au fost ei, în gloria lor, si astăzi 

avem actori la fel de valoroși, contemporani cu noi și care nu se manifestă doar pe scenă, ci sunt înzestrați de 

Dumnezeu cu haruri aparte, multiple, cum este cazul lui Mihai Panaitescu, care, ca și pe scenă, se exprimă 

cu același talent, dezinvoltură și inspirație și în domeniul artelor vizuale. 

 

Intru în biroul lui de la Teatrul Artistic din Deva, un fel de studiou în miniatură, la etajul întâi al 

acestei clădiri situate în centrul unui oraș încărcat de istorie. Mă așteptam să văd fotografii multe cu Mihai 

Panaitescu interpretând diverse roluri de-a lungul carierei lui. În loc de fotografii, un mobilier simplu, ce dă 

o senzație de spațiu mic, nesufocant, dar care totuși creează o atmosteră de oarecare intimitate, de decor 

teatral (desigur necesară și generată în primul rând pentru cel care este actor și regizor artistic în acest 

sanctuar al Thaliei). În planul doi (sunt convinsă că totul a fost foarte bine studiat) multe tablouri. Cu multă 

naturalețe, Mihai Panaitescu îmi spune că sunt executate de el. Încep prin a fi curioasă să-l cunosc pe omul 

care a interpretat-o pe Fraila și care îmi spune că nu-i este rușine să facă de toate prin teatru (la fel ca și 

colegele lui Isabela Hașa sau Roxana Olșanschi). Cât talent are sau a acumulat acest om în ființa lui? Actor, 

artist plastic încadrat pe o ramură specială a acestei arte, director artistic, scenograf (spre informarea Dvs., 

ideea de decor și de tablouri în Gaițele, a fost concepția lui, îmi spunea Isabela Hașa).  

 

Vorbim de toate și amestecat, uneori încerc să-i pun întrebări prin care să-l fac să-mi spună despre el 

cât mai multe, îmi sesizează curiozitatea firească și intră în jocul meu. Îmi arată, fără ostentație, tablouri 

postate pe internet (ce bine totuși că s-a inventat acest internet pe fața pământului! Cât de multe s-ar fi 

pierdut, iar aici mă refer, desigur, și la opera vizuală a lui Mihai Panaitescu). Mă uit la tablourile lui. Câtă 

diferență și câtă putere de exprimare de la scenă la redare vizuală prin intermediul fotografiei, pe care eu aș 

caracteriza-o, în sensul bun al cuvântului, ca pe un dar al manipulării vizuale, mentale și cu impact final de 

suflet, o realitate percepută de noi încă de la început așa, dar care ia privitorul prin surprindere, ca și cum aș 

spune ,,ia te uită, eu nu m-am gândit chiar așa!‘‘ Și toate acestea se realizează prin reacția inversă, Mihai 

Panaitescu pornește de la interior către exterior, dintr-un insight pregnant, informându-și privitorii, trăgând 

un semnal de alarmă asupra unei realități înconjurătoare, ce poate fi privită și altfel decât convențional, decât 

manierist, așa cum bine ne place uneori. La Mihai Panaitescu convenționalul devine special, senzitivul 

palpabil capătă nuanțe de sensibilitate ce-ți taie respirația, un breath taking al unei expresii ce se manifestă 

prin sugestie, uneori doar printr-un contur abia perceput, ce deschide noi orizonturi.  

 

Îi văd expoziția de fotografii Types of Synesthesia (8 septembrie a.c., de la Galeriile de Artă din 

Deva), o combinație de expresie a unui vis de început de creație a inefabilului uman, acest miracol transpus 

în grațiosul infinit al torsului și în-torsului de femeie, imaginea reală și palpabilă a unei liniști de dinainte de 

in utero. Tablourile lui apelează, în egală măsură, la toate simțurile noastre, dar mai ales îl trezesc pe cel de 

al șaselea, acea muzică exprimată prin liniștea interioară care transpare din ele și din orice fel de detaliu bine 

studiat de către artist. 

 

De aici până la o exprimare subtilă și elegantă a unui senzual transpus de o tușă sigură și cu o forță 

interioară de nebănuit și neinvazivă, nu mai este decât un pas. Mihai Panaitescu este cel care se multiplică și 

se înmulțește la nesfărșit în arta teatrală ca și în artele vizuale pe care le trăiește la modul profund, creindu-se 

și recreindu-se cu fiecare rol nou, cu fiecare tablou. 
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La teatrul din Deva, o premieră eveniment: TAINA MĂNĂSTIRII 
 

În seara de 26 octombrie, pe scena Teatrului 

de Artă din Deva a avut loc  un spectacol cu totul 

deosebit. Este vorba de piesa Taina Mănăstirii, autor  

John Pielmeier – „un spectacol al minţii şi al 

miracolelor, al luminii şi al umbrelor― după cum îl 

recomandă însuşi autorul.  

Trei personaje feminine: Maica Miriam Ruth, stareţa 

mănăstirii, dr. Martha Livingstone, medicul 

psihiatru al tribunalului şi Agnes, inocenta călugariţă 

învinuită de crimă. Trei actriţe: Isabela Haşa, 

Cristina Lazăr şi Adriana Sancraian au reuşit vreme 

de aproape două să capteze cu totul atenţia 

publicului şi să intre în pielea a trei personaje de 

caractere şi trăire diferite. Dr. psihiatru – un chirurg 

al minţii, Stareţa – o vehementă apărătoare a onoarei 

nepătate a bisericii şi inocenta Agnes, învinuită de 

crimă, desprinsă parcă de lumea reală şi ancorată în 

lumea imaginară a propriei firi.   

 

Subiectul pe scurt: Într-o mănăstire se 

petrece un fapt ciudat. În chilia călugăriţei Agnes se 
gaseşte un copil mort, ea este acuzată de crimă iar 

tribunalul o desemnează pe doctorul psihiatru 

Martha să cerceteze  cazul. Într-un cadru cât se poate 

de simplu – un pat, o masă, un scaun, un altar de 

rugăciune la icoana Maicii Domnului –  şi într-un 

moment de rugăciune al stareţei Miriam, intră în 

scenă doctoriţa Martha hotărâtă să-şi facă datoria şi 

să decidă dacă, din punct de vedere legal, Agnes este 

echilibrată mintal. Aici se loveşte de refuzul total al 

maicii stareţe care nu vrea să o aducă pe sora Agnes 

în faţa psihiatrului, pe motiv că „e total blocată―. Ca 

urmare, ea afirmă: „Sunt singura care vă poate 

răspunde la întrebări. 

 

Din întrebările şi răspunsurile celor două 

aflăm că maica stareţă a descoperit-o pe sora Agnes 

în chilia sa, într-o stare de inconştienţă, iar în 

cearşafurile pline de sânge a găsit un copil fără viaţă. 

Ca urmare, tânăra soră a fost imediat acuzată de 

crimă şi deferită justiţiei. De aici se dezvoltă întreg 

subiectul piesei care scoate în relief trei caractere, 

trei actriţe minunate care îşi interpretează, fiecare, 

rolul în mod magistral. Fiecare personaj vine în 

scenă cu singurătatea şi împovărarea ei sufletească. 

Maica stareţă – hotărâtă să păstreze taina întâmplării 

din mănăstirea sa, Agnes – terorizată încă de 

amintirea unei mame prea autoritară, trăieşte sub 

credinţa miracolelor şi a detaşării de realitate, iar 

Martha, doctoriţa psihiatru, rezolvă cazul din 

punctul ei de vedere, dar rămâne totuşi marcată de 

inocenţa incriminatei, convinsă find că Agnes a 

fost… „binecuvântată―.  

 

După cum spune şi autorul, această dramă „e 

dedicată Maicii Domnului―, iar iubirea este mesajul 

principal al ei. Iubirea de Dumnezeu, iubirea de om 

– o iubire învăluită în miracol şi taină, o iubire cu 
lumini şi umbre, o iubire dătătoare de speranţă şi 

mântuire. 

 

Într-un decor aproape auster, scenele se 

derulează una după alta, fără pauză iar personajele 

apar şi dispar sau chiar stau pe scenă, fără să 

vorbească.  

 

Cele trei actriţe dau viaţă unor personaje bine 

conturate, care, în frântura de viaţă de pe scenă, 

poartă fiecare hlamida unui anumit mister şi 

ciudăţenie. În plin plan, însă, se remarcă Maica 

Stareţă Miriam, personajul principal. Isabela Haşa 

trăieşte cu toată combustia şi forţa sa sufletească 

starea acestui personaj, îi dă emoţie şi credibilitate 

maximă, astfel încât am sentimentul că este unul 
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dintre personajele cele mai reuşite jucate de această 

minunată actriţă a noastră,  în ultimii ani. Ca urmare, 

o felicităm cu tot respectul. 

 

Cu tot respectul suntem şi pentru jocul şi 

implicarea actriţelor Cristina Lazăr şi Adriana 

Sancriian, cele trei actriţe la un loc meritând din plin 

aplauzele noastre îndelungate… 

 

La fel şi regizorul şi scenograful Marius 

Olteanu. Totul a fost bine gândit, cu multe cadre 

scenice care au impresionat profund publicul. 

Întregii echipe toată admiraţia noastră.  

Merită amintite şi câteva date din istoricul 

acestui spectacol. Premiera absolută a avut loc la 7 

martie 1980, în SUA, la Actors Theatre din 

Louisville. La 30 martie 1982, s-a petrecut premiera 

pe Broadway, iar în anul 1988 a fost lansată şi 

varianta cinematografică a acestei drame, film ce a 

avut-o protagonistă pe Jane Fonda în rolul Stareţei 

Miriam.  

 

  

 

 

Elena Sârbu 
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Passionaria Stoicescu – Doamna Bonsai 
 

 

 

Cu Doamna Bonsai / Madam Bonsai (Editura Călăuza v.b., 

Deva, 2013, 100 pp.) Passionaria Stoicescu vine să ne supună atenției 

un corolar poetic care să-i explice arta scrisului, pe care îl stăpânește 

cu măiestrie de o viață, jucându-se cu el ca un copil, posedându-l cu 

toată ființa și trăirea ei de scriitoare. Doamna Bonsai / Madam Bonsai 

este  misterul jucat ironic în datul sorții, este dorința acută de 

explicație și auto-explicație, folosind metoda paradoxului perfect care, 

deși ascuns într-o mănușă de catifea, lovește direct la țintă. Doamna 

Bonsai / Madam Bonsai este jocul culorii închis / deschis, exprimat 

prin cuvinte calde, clare, simple, uneori luminoase contrase în tușe 

puternic întunecate ce vin să-i acopere existența, identitatea, ce vin să 

o acopere chiar pe ea ca ființă. Umană?! Femeie?! Poetă?! Cât din 

toate acestea este foarte greu de spus sau de stabilit într-o proporție 

exactă.  

Iată de ce Passionaria Stoicescu preferă să se îmbrace într-un 

mister ușor, fin, oarecum ironic, ce duce cu gândul la un univers în 

exclusivitate, al ei în întregime, palpabil în sine, dar și îndepărtat sau 

pierdut într-o lumină difuză. Jocul de-a du-te, vin-o, de a fi și a nu fi, 

stăpânește întreaga carte. Și de aici, din fragilitatea ca de porțelan a sufletului ei, de nobilă Doamnă Bonsai, 

se conturează în fața ochilor noștri însăși Doamna Bonsai în carne și oase, care se vede chiar pe ea proiectată 

și reproiectată în cele 33 de poezii ale volumului (alese spre a fi traduse în limba engleză de Muguraș Maria 

Petrescu). ,,Scriu.../ Am fost binecuvântată să scriu,/ să înfloresc pe hârtie/ bonsaii vieții mele:/ copilărie 

tăiată,/ iubire retezată,/ vise ciuntite -/ toate în pământ puțin,/ să mă tot bucur de chin,/ să fie fascinantă și-

ntremătoare/ d u r e r e a/ - mai ales când dau în floare - / adică scriu...‘‘ – Doamna Bonsai, p. 30. 

Desigur că citind o astfel de carte se pune și întrebarea firească unde și cât este Passionaria Stoicescu alias 

Doamna Bonsai? Răspunsul poetei vine simplu, gradat, cu fiecare poem în parte. El vine de undeva de 

departe, materializat, tot paradoxal, într-un om – un mire, dar nu cel creat, așa cum spune Biblia dintr-un 

,,pumn de țărână din pământ‘‘, ci de la himeră de cenușă, întrupată în mirele poeziei. Iubire, pasiune, destin 

(,,De tine am ars/ până când zgura/ mi-a rostuit altfel făptura.../ Acum,/ dacă ți-aș mai întinde un gând/ ar fi 

spulberat de vânt.../ Trupului meu/ torturat de arșiți mereu/ i-am îngăduit o ușă/ prin care să pleci,/ mire al 

meu de cenușă...‘‘ – Mirele de cenușă, p. 84), blestem (,,Nu privi înapoi -/ va ploua cu cele mai uscate ploi,/ 

va ninge cu cea mai neagră ninsoare,/ n-ai să mai vezi niciodată/ celălalt soare...‘‘ - Mirele de cenușă, p. 84), 

căutare îndelungă, permanentă și înfrigurată (,,Du-te!/ În chip de drum/ fie s-alergi după fum...‘‘ - Mirele de 

cenușă, p. 84). Mirele / Poemul va rămâne Mirele ei etern pe care-l vrea, dar îl și repudiază din tot sufletul 

pentru pecetea cu care a marcat-o definitiv toată viața (,,Nu-l văd și nu-l ating - dar este,/ nu urc, dar el mă ia 

pe creste,/ nu-i foc, dar arde nevăzut/ și cântă disperant și mut.// Mi-e mire fără legământ/ și cer imens, fără 

pământ,/ drag mort din patima mea vie...// El?// Eu!// Poemul – când mă scrie!‘‘ – Identitate – p. 46). Iar de 
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aici până la materializarea ascestei iubiri dorite, râvnite, așteptate cu înfrigurare, trăită la cota maximă a unei 

pasiuni devoratoare, dar și blestemată în egală măsură, de la acest extaz agonic în permanență nu este decât 

un pas (,,Singură,/ eu și cărțile/ în trudnică exilare,/ privind cu spaimă/ furnicarul de pe trotuare...// Singură/ 

fără nume,/ c-un sentiment vinovat/ c-am purtat în mine,/ am născut/ și am legănat/ această lume 

nepăsătoare,/ această lume... – Eu și cărțile, p. 96). 
 

 

 

Teatrul de Artă din Deva – GAIȚELE 

 
 

Încep prin a mulțumi distinsei și sensibilei Dne Isabela Hașa, o 

actriță absolut specială de a cărei prietenie mă simt onorată. Prin 

domnia sa, duminică 11 mai 2014, am avut bucuria de a asista la 

premiera binecunoscutei comedii de moravuri Gaițele, scrisă de 

Alexandru Kiritescu. Spun și plăcuta surpriză pentru că, desigur, ca 

orice împătimit în ale teatrului, când auzi de o astfel de invitație te 

întrebi, și pe bună dreptate dar și cu destulă curiozitate, ce ar mai 

putea aduce în plus piesa arhicunoscută, îndrăgită, jucată din 1929 

de mii de ori pe toate scenele țării, dar și în comunităție românești 

din străinătate și regizată în diverse versiuni.  

Și totuși, în această seară, Directoarea Teatrului ,,Ariel‘‘ din 

Râmnicu Vâlcea și, în același timp regizoarea Doina Migleczi vine 

să ne surprindă cu un element nou exploatat cu foarte multă 

sensibilitate, delicatețe, diplomație dar și cu un dozaj deosebit de 

fin. Cred că toți cei din sală (iar sala a fost plină în ciuda vremii 

frumoase de afară, care îmbia și la alte distracții) au înțeles 

subtilitatea regizoarei transpusă pe scenă prin jocul magistral al 

actorilor: pe fundalul clasicei piese de teatru (așa cum o știm cu 

toții), jocul trupei în ansamblu, precum și al actorilor în particular scoate la iveală actualitatea Gaițelor, ca 

piesă, ducând cu gândul și la gaițe (păsări), la cele trei surori Aneta Duduleanu (Camelia Constantin de la 

Teatrul ,,Ariel‘‘ din Râmnicu Vâlcea), Zoia (Cristina Lazăr) și Lena (Isabela Hașa de la Teatrul de Artă din 

Deva), controversatele personaje vorbind mult, despre tot și toate, vrute și nevrute. Ne gândim la destinele 

lor, la evoluția vieții lor, a năzuințelor de mai bine, de evadare în străinătate precum și de miraj al ei, de lipsă 

de orizont și de atitudine, de a se complace în micile bucurii ale unei vieți fără perspectivă (de ex. bucuria de 

a considera înmormântările ca un eveniment monden, râvnit, așteptat cu înfrigurare și bucurie, în același 

timp, un fantastic prilej de bârfă, un eveniment demn de comentat, un fel de datorie de onoare de la care 

nimeni nu poate fi absent. Cât despre cele trei surori, ele au în permanență savoarea și picanteria unei bârfe 

bine întreținute și mereu la zi). Toate acestea, firește dublate de un comic de limbaj, sau de o acțiune 

exploatată de actori la maximum. După reprezentație, actrița Isabela Hașa îmi mărturisea că piesa a fost 

ridicată doar în două săptămâni. Felicitări regizoarei Doina Migleczi, precum și întregului personal de 

dincolo de scenă care a contribuit la reușita serii! 

Dar cel mai mult felicitări din toată inima actorilor care, cu mare finețe și abilitate, și-au dozat jocul 

(mergând pe mâna regizoarei) realizând, așa cum am spus, puntea de legătură între momentul de origine la 

care se raportează dramaturgul și cel de astăzi pe care îl trăim noi cu toții. În afară de interpretarea actorilor, 

remarcăm ideea de a folosi costume croite după moda de astăzi, într-o perfectă concordanță cu un decor 

oarecum desuet, cu piese de mobilier și tablouri de modă veche (concepute de Mihai Panaitescu de la 

Teatrul de Artă din Deva – care a interpretat rolul Frailei), pe care vine să se brodeze mentalitatea exprimată 

de actori (o anumită libertate interioară ce transpare clar din jocul lor privit din diverse planuri, experiențe de 

viață trecută, raportate în totalitate la un prezent dur, nemilos: cele trei surori, Fraila și fata din casă Zamfira 

(Roxana Olșanschi – Teatrul de Artă din Deva) reprezintă chiar acest trecut demult apus, oarecum 

inadaptabil la realitatea zilelor noastre, cei doi frați gemeni (Georges – Alin Păiuș și Ianache – Gabriel 

Popescu, ambii de la Teatrul ,,Ariel‘‘ din Râmnicu Vâlcea) fac un soi de punte de legătură între o poziție din 
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trecut, dar și o atitudine oarecum sherlockholm-istă vis-à-vis de sora lor Margareta (Andreea Gabor de la 

Teatrul ,,Regina Maria‘‘ din Oradea), dublată de o atitudine comic ,,proteguitoare‘‘, pentru a termina cu 

foarte actualii Colette (Mădălina Floroaica de la Teatrul ,,Ariel‘‘ din Râmnicu Vâlcea) cu aere de ,,grande 

dame de Paris‘‘, într-un contrast total cu Vanda (Denisa Vlad de la Teatrul ,,Regina Maria‘‘ din Oradea), 

,,femme fatale‘‘ tot de la Paris care, ca o ,,piază rea‘‘, îl antrenează în jocul ei irezistibil și seducător pe 

Mircea (Dan Mirea de la Teatrul de Vest din Reșița), soțul sedus de Vanda, dar și de iluzia unei îmbogățiri și 

a unei vieți ușoare de huzur (oferită de Margareta), fiind conștient, chiar dacă nu de la început de 

dimensiunea hăului său interior, de prețul pe care inevitabil va trebui să-l plătească: o viață insipidă, falsă, 

plină de compromis în totalitate.  

Deși pare a veni oarecum doar din planul al doilea, Margareta aduce ca o umbră din trecut, dar și cu o 

actualitate de netăgăduit, imaginea ,,săracei fete bogate‘‘, de care toți se izbesc prin viață, de care toți au 

nevoie, folosindu-se de existența și prezența ei, de poziția dar mai ales de bogăția ei, considerând-o cam 

,,prostuță‘‘ și, desigur, ușor de manipulat, doar pentru că nimeni nu o iubește și nu o vrea, decât în măsura în 

care este utilă cu ceva: banii pe care îi are și faptul că, femeie fiind, trebuie să asigure continuitatea speciei  

umane. În rest nimic... Sufletul ei nu contează pentru nimeni și nu valorează doi bani în raport cu egoismul 

feroce al oamenilor care ar trebui să-i fie cei mai apropiați și care efectiv o sufocă și o distrug cu interesele 

lor meschine, mascate de sentimente de dezinteres. Margareta, privită de toți cu condescendență si o 

dragoste prefăcută, dar și împroșcată cu răutăți, vise malițios și insidios povestite de Lena sau discuții, 

inofensive în aparență, dar strecurate perfid la momentul oportun, precum și o protecție falsă, manifestată pe 

față și care, în loc să o ajute să-și surmonteze apăsările, o duc la exasperare și, în final, spre un gest 

sinucigaș, Margareta, o ,,gâsculiță‘‘ ușor de manipulat, pentru că oricum ea nu contează, dar și o unealtă de 

care toți se folosesc cu un măiastru și disimulat egoism și perfidie, este ființa asupra căreia toți năvălesc sau 

fiecare năvălește cu o furie sălbatică și un egoism feroce îndreptate asupra ei ca victimă, întrupată ca primă 

țintă de importanță, întru satisfacerea unor interese personale și meschine. Consider că din acest punct de 

vedere hotarul extrem de fin între trecut și prezent adus și introdus în scenă a fost o acțiune de curaj din 

partea Doinei Migleczi, care cu siguranță, s-a bazat mult pe talentul, capacitatea și forța interpretativă dar și 

creatoare a actorilor cu care a lucrat: comic de situație, de limbaj, comedie de moravuri, oricum, în final, o 

comedie la care râzi cu hohote, dar după care rămâi cu un gust amar.  

Menționăm, de asemenea, faptul că, împreună cu actorii, regizoarea a știut cum să exploateze textul în 

sine și să alterneze, pentru echilibrul piesei, scenele de maximă intensitate (jucate în special de Mircea, sau 

de el și de Vanda) cu scenele comice, mai mult, folosindu-se prin sugestie și de sala de teatru în sine, pentru 

a da impresia de libertate de mișcare, de un cadru scenic larg (o casă mare, cu multe intrări, curte, grădină), 

dar și pentru a antrena (dacă mai era cazul) și mai mult publicul (actorii intră din culoarele teatrului în sală și 

urcă pe scenă, ies din sală în același mod în care au intrat). Din acest punct de vedere, în afară de tot ce am 

spus până acum despre această piesă de teatru, mai avem de remarcat, ca un alt element nou adus și 

dinamica ei. 

Pentru că am ajuns să vorbim din nou despre actori trebuie să menționăm că într-adevăr ei au fost 

excepționali. Ca să pui în scenă Gaițele într-un timp atât de scurt pentru ca în final, cu ocazia premierei, 

dincolo de emoțiile care pe ei îi încearcă în mod inevitabil, să dai spectatorilor ideea de o piesă ca un tot 

unitar, să faci corp comun cu celelalte personaje, să nu greșești ca din dorința de a da tot ce poți să ieși mai 

mult decât trebuie în evidență, compromițând astfel unitatea de interpretare, dar nici să nu rămâi în planul 

doi, ca să reușești să speculezi în afară de comicul piesei și al limbajului dublat uneori de mici gesturi care 

să-l accentueze [vezi jocul celor cei doi frați gemeni Georges și Ianache, al celor trei surori Aneta 

Duduleanu, Zoia și Lena sau inspirata interpretare in travesti a lui Fraila (Mihai Panaitescu), cu pretenții de 

majordom și stăpână a casei în tandem cu Zamfira, subalterna Frailei], dar și să te transpui într-atât în pielea 

personajelor încât să reușești ,,să sfredelești‘‘ până în străfundul sufletului lor, este într-adevăr un act de 

mare curaj, talent și, desigur în final, de o mare reușită, pentru care publicul a fost antrenat, a participat la tot 

ce se petrecea pe scenă și a răsplătit cu ropote de aplauze arta celor care au realizat acest spectacol.  

 

Încă o dată felicitări trupei de actori, regizoarei Doina Migleczi și întregului personal al Teatrului de 

Artă din Deva, care ne-au oferit o seară de neuitat! 
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Despre actrița Isabela Hașa (Teatrul de Arta din Deva) 

 

 

 
Actrița Isabela Hașa de-a lungul anilor interpretând nici ea nu mai știe câte roluri… 

 

 

 

O privești, o asculți, te contopești cu ea în nenumăratele roluri pe care le-a jucat în cei mai bine de 28 

de ani de carieră actoricească și te bucuri de omul care este, de prietena deosebită și sensibilă care poate fi, 

de sufletul cald pe care îl dăruiește cu generozitate aproape până la risipă tuturor, neprecupețind niciun efort, 

făcând totul cu o naturalețe inimaginabilă, nedisimulată. Casa ei este scena, actoria precum și toate rolurile 

pe care le-a jucat sunt viata ei, se poate transforma necameleonic în orice fel de personaj, de la teatru de 

copii (care o privesc vrăjiți) și (se) joacă alături de ea, până la personaje de vodevil, music hall, comedie sau 

dramă. Toate îi vin perfect, toate i se ptrivesc mănușă, este ca și cum identitatea ei adevărată nic i nu ar 

exista, nici nu ar fi, viața ei, cea adevărată rămâne undeva departe, oricum în afara scenei, Isabela Hașa 

intrând perfect în rolul pe care îl interpretează, în ceea ce joacă atunci în fața spectatorilor ei dragi. Sufletul 

ei este în totalitate acolo, spiritul ei pătrunde personajul, întruchipându-l până în cele mai mici detalii. Dacă 

nu o cunoști bine, poate ai crede că este o exagerare, că o astfel de femeie, aparent minionă poate juca atâtea 

roruri diferite. De unde îi vine atâta forță? Și totuși, ea vă poate demonstra pe viu acest lucru. 

 

Am văzut-o jucând pe 26 octombrie  a.c. la Teatrul de Artă din Deva în piesa Taina Mănăstirii, în 

regia lui Marius Olteanu. A făcut rolul Maicii Starețe și a fostei Miriam Ruth. Admirabilă! Admirabilă și 

piesa de teatru după Agnes of God de John Pielmeier, care s-a jucat pentru prima oară la Actors Theatre din 

Louisville, pe 7 martie 1980. 
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Admirabile și celelalte două colege de scenă Doctorița Martha Livingstone (actrița Cristina Lazăr) și 

Agnes (actrița Adriana Sancraian).  

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe o scenă cu un decor sărăcăcios, în care doar o simplă piesă de mobilier poate schimba sensul 

acțiunii, ,,avem de a face cu un spectacol al minții și al miracolelor, al lumii și al umbrelor‘‘ – John 

Pielmeier. Timp de două ore vedem trei actrițe care țin publicul cu sufletul la gură, nu numai pentru 

desfășurarea acțiunii (care este deja bine cunoscută) încărcată de suspans, ci mai mult pentru interpretarea 

celor trei actrițe. Este, în principal, drama inocenței cu transfigurări în divin, prin amăgiri răscolitoare, dar și 

în paralel drama trăită de celelalte două personaje, fiecare în parte, separat: femeia, care merge în viață 

alături de o deziluzie amară, lucru care o determină să-și găsească refugiul la o mănăstire, sau femeia-medic 

Maica Stareță / Miriam Ruth (actrița Isabela Hașa) și 
novicea Agnes (actrița Adriana Sancraian) 

 
 

Dr. Martha Livingstone (actrița 
Cristina Lazăr) 

Maica Stareță, Miriam Ruth 
(actrița Isabela Hașa) 
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psihiatru, modernă activă, inteligentă, cultivată, care rămâne singură la vârsta maturității, tocmai din cauza 

lucidității ei. Prea multe fenomene dintr-o dată, prea multe căutări ale unui adevăr absolut exprimat și legat 

doar de divin și iubire. Pentru că de această dată Dumnezeu și Dragostea deschid trei drumuri perfect egale, 

perfect adevărate, fiecare exprimând speranța prin trăirea propriei lor drame, ce apare cu rol catarsic și 

expiator, exprimată prin cele trei experiențe de viață, trăiri diferit filtrate prin personalitatea și destinul 

personajelor, care par a nu avea îndeajuns de a face cu experimentarea propriei lor drame, ci participă în 

același timp și la drama celorlalte două personaje. Chiar dacă spectatorul are impresia că drama lui Agnes 

sau ea însăși ca personaj ar fi cheia acestei piese, spectacolul vine să ne arate că fiecare din cele trei 

personaje, luate în parte, împreună cu drama trăită, devine, în orice moment al ei, personaj principal, dramă 

principală. Cele trei personaje, sau mai bine zis cele trei actrițe aduc cu fiecare replică, în lumina 

reflectorului, dar mai ales a analizei noastre, Miracolul, cu multiplele lui accepțiuni, în principal miracolul 

ca taină a unei  drame de nepătruns cu mintea, ca dramă ,,dedicată Maicii Domnului‘‘ – John Pielmeier. 

Pentru că piesa întreagă este Puritatea și Inocența trăite ca Miracol de fecioara Agnes, reflectată prin 

experiența femeii Miriam Ruth, ea însăși mamă, mătușă a lui Agnes, împărțită între trauma unei vieți trăite 

în afara zidurilor mănăstirii, dar și uluită, în același timp, de miracolul, pe care îl vede cu ochii ei, pe care îl 

pipăie cu mâinile ei, pe care îl experimentează în întregime și pe care aproape că nu și-l poate explica, sau 

uneori refuză chiar să și-l explice știintific, al nașterii unui copil dintr-o copilă, fiind înclinată să-l accepte ca 

pe un lucru hărăzit, un fel de ,,crede și nu cerceta‘‘. În fine, cel de al treilea personaj feminin, chiar dacă 

medic psihiatru, Martha Livingstone, trăiește drama căutării și a regăsirii de sine printr-un Dumnezeu pe 

care îl neagă, datorită formației ei științifice, dar pe care, deși atee, îl caută necontenit, capitulând 

necondiționat în fața lui, recunoscându-i existența: ,,totuși Dumnezeu există‘‘.  

 

Doar trei personaje, trei femei, trei actrițe care ne aduc prin jocul lor miracolul, indiferent de unde ar veni el 

sau unde s-ar întâmpla el și ni-l supun atenției, revenind de fiecare dată, cu speranță sau lacrimi în ochi la 

dorința de a-și clarifica, sau a ne clarifica dureri din suflet nemărturisite vreodată. Sensibilitate, forță 

interioară, pătrundere în viața personajelor interpretate, tenacitate, dârzenie, speranță, deziluzie, exaltare, 

evlavie, negare, îndoială, acceptare necondiționată sau îndoită a unui adevăr trăit și exprimat ca miracol, 

toate acestea le găsim în interpretarea celor trei actrițe. Ceea ce ne aduc ele în prim plan cu mare acuratețe și 

actualitate este relația noastră din totdeauna și de astăzi cu miracolul lui Dumnezeu care are un plan bine 

stabilit cu fiecare dintre noi, atunci când sosește clipa aceea harazită. Viața noastră însăși este acest miracol, 

trăit și retrăit prin Iubire, trimisă către Dumnezeu și primită îndărăt de la El, recunosc unanim cele trei 

personaje.    

 
 

 

PORTRETE DE ACTORI ROMÂNI CONTEMPORANI 

 
TEATRUL ,,AL. DAVILA’’ DIN PITEȘTI:  

DAN GHIȚESCU: OMUL CARE VINE DIN EST – ROMANUL SAU O PIESĂ DE TEATRU SIMBOL 

AL UNEI EPOCI ÎNTREGI   

 

Pe scriitorul Dan Ghițescu l-am cunoscut la București. Cu această ocazie domnia sa mi-a propus  

să-i traduc în limba franceză romanul Omul care vine din Est. Fiindcă ,,nebănuite sunt căile Domnului‘‘, nici 

autorul și nici eu  nu ne gândeam că această versiune în limba franceză avea să fie tipărită într-o zi de către 

Editura Descartes & Cie de la Paris și lansată acolo în martie 2014. 

 

Tot atunci, nici Dan Ghițescu și nici eu nu bănuiam că acest roman urma să fie adaptat pentru scenă 

de către regizorul Bogdan Cioabă de la Teatrul ,,Al. Davila‘‘ din Pitești, cu o scenografie semnată de 

Cristina Ciucu. Ba mai mult decât atât, această piesă avea să fie jucată în premieră absolută la Paris.  

 

Pe cei doi (Bogdan Cioabă și Cristina Ciucu) i-am cunoscut la muncă, adică la teatru, anul trecut. 
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Inteligenți, deosebit de talentați, prietenoși cu toată lumea, în mod special receptivi la nou, la sugestii, 

deschiși la orice fel de dialog, ei fac un corp comun cu toți actorii teatrului, un fel de familie mai mare, bine 

conturată, ,,cu reședința în casa Thaliei‘‘.  

 

Când ne-am cunoscut, Bogdan Cioabă ne-a prezentat, printre altele și teatrul din Pitești unde cândva, 

Dan Ghițescu a fost el însuși regizor. Am văzut pe holurile teatrului, cu emoție și uneori cu părere de rău, 

expuse fotografii care îi înfățișau pe marii actori ai scenei românești, interpretând roluri celebre. Păcat că și 

în acest domeniu, ca și în multe altele, ajungem să ne prețuim valorile incontestabile doar in memoriam.  

 

Provocarea  pe care Bogdan Cioabă a acceptat-o ca și sarcina pe care și-a asumat-o au fost extrem de 

dificile. Știm că mijloacele de exprimare ale romanului sunt total diferite și mult mai ample decât cele ale 

dramaturgiei. De aici problema, dilema chiar a regizorului în a lăsa sau în a scoate din textul original. Ce să 

sacrifici cu bună știință și voință, deliberat și să faci în așa fel încât piesa de teatru în sine să păstreze linia 

acțiunii, personajele să aibă caracteristicile lor, cu atât mai mult cu cât însuși romancierul a folosit amplu și 

cu ușurință tehnica cinematografică și teatrală. Cum să faci ca, în final, impresia spectatorului să fie aceea de 

tot unitar, aceea că spectacolul curge lin, firesc, că este rotund, că are un început și un sfârșit. 

 

Aceasta este arta lui Bogdan Cioabă și în plus, atunci când cortina cade la final, dorința celor din sală 

de a mai fi, măcar puțin, în continuare cu actorii, de a mai afla ceva în plus, de a mai trăi în piesă, printre 

personajele ei, pe care le-au îndrăgit încă de la primele replici, așa cum se întâmplă și cu cartea, pe care nu o 

mai poți lăsa din mână încă de la primele pagini. Scenele se succed enchaînées cu repeziciune, dar 

descompuse, ele sunt mini piese de teatru, într-o piesă de teatru mai mare. Într-adevăr, Bogdan Cioabă 

stăpânește perfect tehnica de ,,teatru în teatru‘‘. În plus, piesa lui exprimă romanul în sine, lucru meritoriu 

pentru spectatorul care nu a apucat să-l citească încă. Spectacolul este concentrat la maximum. Privindu-l m-

am simțit acolo sus pe scenă, printre actorii-personaje, care cu o naturalețe de nedescris și un talent 

actoricesc deosebit au reușit să facă spectatorii să râdă cu ei, să fie tensionați alături de ei, să plângă alături 

de ei. Uneori rafinamentul interpretării lor merge până acolo încât un simplu gest, o grimasă în colțul gurii, o 

ridicare din umeri, o privire care din normală devine adumbrită pot schimba întreaga idee. Din acest punct 

de vedere jocul lor reușește să scoată la iveală și alte trăsături ale personajelor, așa cum nu le vede sau nu le 

sesizează cititorul atunci când parcurge paginile cărții.  

 

Ideea decorurilor Cristinei Ciucu este simplă, la îndemână. Cadrul teatral trebuie să fie acolo, el este 

prezent, necesar, dar neinvaziv. El este personajul din umbră, oarecum în planul doi, dar fără el nu se poate. 

El face parte din piesă, cu aceeași dezinvoltură ca și regizorul ei, care a creat-o, ca și actorii ei, ca și toți 

aceia care, de după cortină sau din culise, asigură buna ei desfășurare. 

 

Lansările din România în 2013 ale romanului scris de Dan Ghițescu, Omul care vine din Est (Editura 

,,Mașina de scris‘‘, București, 2014, 286 pp.) ca și lansările lui la Paris în versiunea în limba franceză (Dan 

Ghitesco, L’Homme qui venait de l’Est, Descartes & Cie, 2014, 384 pages) pe 23 martie 2014 la Salonul de 

Carte de la Paris, în standul României, pe 27 martie 2014 cea de-a doua lansare a romanului la Galeria de 

Artă Aréa din Paris precum și premiera piesei de teatru cu același nume care a avut loc la Ambasada 

României din Franța, în sala bizantină a Palatului Béhague pe 31 martie 2014, iar la Pitești, Teatrul ,,Al 

Davila‘‘, sâmbătă 5 aprilie 2014, au marcat un experiment pilot reușit care, cu siguranță se va bucura de un 

succes deosebit. 
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OMUL CARE VINE DIN EST 

dramatizare de BOGDAN CIOABĂ după romanul omonim al lui DAN GHIŢESCU 

traducerea în limba franceză MUGURAŞ MARIA PETRESCU 

 

 

 

 

              ACTORI               PERSONAJE 

GABRIEL GHEORGHE    LUCIAN IONESCU 

DAN IVĂNESEI       TUDOR  ALEXA / ISAC 

PETRIŞOR STAN      GABRIEL / ROBERT PIGEON 

FLORIN DUMITRU  UMBRA 1 /CONSILIERUL KARPOV/ ZMEUL/ 

PĂRINTELE VISARION 

MIRELA POPESCU      DOINA / FANY 

MIRELA DINU POPESCU   MADAM POMPILIAN / IRINA 

ADRIAN DUŢĂ      MILIŢIANUL VASILE / AVOCATUL/ DOCTORUL 

DAN ANDREI  COLONELUL NEGREANU / REFUGIAT RUSIA / 

TEIUL 

CRISTINA CARAGEA     LOUISE / LOTTI 

RAMONA OLTEANU     MAGDA / LEANA / SORA MADAMEI POMPILIAN 

VLAD POPESCU     UMBRA 2 / MARCEL NAUM 

 

 

 

 

MUZICA ORIGINALĂ     JEAN-MICHEL ROUSSEAU 

SCENOGRAFIA      CRISTINA CIUCU 

REGIA ARTISTICĂ   BOGDAN CIOABĂ 
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,,... Însă cel mai singur dintre cei de acolo era Tudor, 

pentru că Doina exista doar în închipuirile lui. 

Lucian știa că, de fapt, nu are pe nimeni. Mai singur 

decât așa, nu se poate!... În toate serile Săptămânii 

Mari a asistat la denii, așezat pe marginea patului. 

Ceilalți ședeau în picioare și doar cei doi țărani și 

locotenentul Hudiță îngenuncheaseră.  

A doua zi, Marcel i-a luat pulsul, n-a fost mulțumit 

și i-a mărit doza de medicamente, pe care o primise 

în ascuns de la soția comandantului. Pe seară Tudor 

s-a simțit mai bine și, când părintele a început slujba 

Sfintei Învieri, s-a ridicat și el și a stat un timp în 

picioare, după care s-a așezat iar pe marginea 

patului, ca de obicei. 

La miezul nopții s-au auzit clopotele bisericilor din 

oraș și atunci părintele a spus cu glas mai ridicat: 

Hristos a înviat!... și toți i-au răspuns. Din celelalte 

celule se auzea ca un murmur, cântarea sfântă.  

În acel moment Tudor s-a aplecat în față ca și când 

ar fi vrut să se ridice, dar s-a prăvălit la pământ fără 

ca brațele celor doi să-l poată reține. Marcel a 

constatat că nu mai avea puls și a făcut tot ce se 

putea, să-l reanimeze. Ceilalți băteau cu disperare în 

poarta de fier a celulei. Târziu, când un milițian a 

deschis, ,,Iuda‘‘ a spus doar ,,Așteptați‘‘! După un 

sfert de ceas a revenit zicând: ,,nu e nimeni la 

infirmerie!‘‘ Și a închis oblonul. 

Marcel a făcut semn că e prea târziu. Goanță a bătut 

în pereți semnalând prin Morse că acolo a murit 

profesorul Tudor Alexa. În minutele următoare s-a 

ridicat din toate celulele închisorii cântarea de 

înviere a lui Iisus. Dar de data asta nu mai era în 

șoaptă. Se cânta cu voce puternică, încât răsunau 

pereții vechii închisori. Ei toți plângeau 

îngenuncheați lângă patul lui Tudor. Contrariați, 

milițienii s-au dezlănțuit, bâtând cu bastoanele în 

porțile de metal ale celulelor, dar deținuții au cântat 

și mai tare. Vacarmul ajunsese la paroxism, dar nici 

o poartă nu s-a deschis. Milițienii au continuat să 

bată în uși, iar deținuții să cânte din ce în ce mai 

tare. Acest infern a durat aproape un ceas, când 

brusc, bastoanele n-au mai izbit în porți. În schimb, 

deținuții au continuat să cânte Hristos a înviat și au 

cântat până în zori.‘‘ (Dan Ghițescu, Omul care vine 

din Est, capitolul 9 ,,Universitățile cu gratii‘‘, 

Editura Mașina de scris, București, 2012, pp. 162-

163). 

Nu întâmplător am ales spre exemplificare acest 

fragment din roman, fragment cu valoare de simbol 

nu doar pentru un personaj, ci pentru o întreagă 

societate, pentru o viață pe care înaintașii noștri au 

trăit-o cu spaimă și de care (cei care încă mai sunt 

printre noi) își mai amintesc cu groază, sau 

povestesc cu ochi dilatați de frică ce au trăit în acele 

momente, de neînchipuit cu mintea. Filmul, adevărat 

din păcate, a acelor vremuri, atinge apogeul în aceste 

pagini de roman. Transpus în piesă de teatru de 

regizorul artistic Bogdan Cioabă și interpretat de 

actorul Dan Ivănesei (Tudor Alexa), momentul 

marchează, ca un simbol, de un dramatism greu de 

imaginat, odată cu moartea profesorului Alexa, 

sfârșitul greu de prevăzut al unei epoci, apariția 

,,omului nou‘‘, sortit eșecului încă de la nașterea 

conceptului lui de existență, dar și conștientizarea 

începutului unei regăsiri de sine, a unei libertăți 

interioare ce nu a putut nicicând fi controlată, în 

ciuda tuturor opresiunilor. Rămasul bun, ca și 

petrecerea pe acest drum fără de întoarcere, 

ireversibil ca destin al acestor personaje din această 

scenă zguduitoare interpretată de Gabriel Gheorghe 

(Lucian Ionescu), Florin Dumitru (Părintele 

Visarion) și Vlad Popescu (Marcel Naum), fiecare în 

mână cu câte o lumânare aprinsă, imagine susținută 

de fundalul muzical al cântării ,,Hristos a înviat!‘‘ 

întristează și înfioară sala deopotrivă, aducând 

printr-un proces invers, emoția de maximă 

intensitate trăită de spectatori. Erau oameni care 

plângeau în sală. Priveam pe scenă la cei trei actori 

care țineau lumânările aprinse în mâini și la Dan 

Ivănesei (profesorul universitar Tudor Alexa) întins 

acolo pe jos, mort și mă întrebam dacă Bogdan 

Cioabă atunci când scrisese scenariul și gândise 

întreaga regie a piesei, dar mai cu seamă această 

scenă, avusese în minte patimile lui Iisus. 

Coincidențe oarecum stranii sau nu și atunci, cu 

peste două mii de ani în urmă ca și înainte de marea 

grațiere din anii ‘60,  trecutul istoric a fost marcat de 

aceleași patimi ale lui Iisus pentru iertarea păcatelor 

noastre, dar și de cele suferite în închisoare de Tudor 

Alexa (Dan Ivănesei), de afirmația rostită (cu o 

simplitate și un firesc previzibil al unui destin 

inexorabil) de Iisus Hristos care la întrebarea 

,,Spune, tu esti regele iudeilor ?‘‘ răspunde ,,Tu 

spui‘‘. Tudor Alexa în fața torționarului Florin 

Dumitriu (Umbra 1) reușeste magistral, cu o simplă 

ridicare din umeri și o privire deznădăjduită în gol, 

la întrebarea-afirmativă cum că ar fi spion francez, 

să intre doar pentru o fracțiune de secundă în 

destinul lui Iisus (în același moment similar): ,,Tu 

spui‘‘. Cronologic vorbind totul culminează cu 

moartea (răstignirea pe cruce a lui Iisus Hristos, 

pentru iertarea păcatelor și învierea după trei zile 

care, dacă rămânem tot la nivelul simbolului mânuit 

cu măiestrie de Bogdan Cioabă, nu trebuie 

interpretată doar din punctul de vedere al celor 24 de 

ore pe zi, ci ca primenirea omului după un timp de... 

ani, decenii, generații, așa cum s-a întâmplat și la 

nivelul istoriei noastre). Cred că acesta a fost sensul 
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dat de Bogdan Cioabă aici, mai ales că riscul pe care 

și l-a asumat și de care el a fost perfect conștient, în 

punerea unei mari presiuni emoționale asupra 

actorilor, dar mai ales a spectatorilor, a fost acela că 

după acest climax, cortina se putea trage, piesa ar fi 

putut foarte bine să ajungă la sfârșit, sau cum să mai 

reușească el, ca regizor, împreună cu actorii să-i țină 

pe spectatori în continuare atenți și participanți la 

ceea ce avea să urmeze.  

Cât de intens și cât de fin dozat trebuia să fie totul? 

Publicul este acel participant răsfățat la spectacol. Și 

pentru că tot am ajuns cu discuția la public, voi 

menționa aici că la premiera de la Teatrul ,,Al. 

Davila‘‘ din Pitești, din 5 aprilie 2014, o sală 

arhiplină de spectatori a participat cu minte și spirit, 

cu multă atenție, cu bucurie și tristețe, cu emoție, râs 

în hohote, dar și cu lacrimi la jocul actorilor. 

Spectatori și actori erau cu sufletul pe scenă, 

jucându-și fiecare rolul nedisimulat. Reușita 

actorilor, faptul că întreaga echipă a dat din prea 

plinul ființei ei s-a văzut prin receptivitatea completă 

a sălii, care a fost în permanență cu sufletul la gură, 

sorbind fiecare replică sau moment al spectacolului, 

dar și prin ropotele de aplauze cu care au fost 

răsplătiți actorii de-a lungul reprezentației, ca și la 

încheierea ei, când momentul festiv și de încununare 

cu succes a acestei ,,îndrăzneli teatrale‘‘ a adunat pe 

scenă trupa de actori, pe Bogdan Cioabă, regizorul 

artistic, pe Cristina Ciucu, scenografă, pe toți cei din 

spatele scenei care și-au adus aportul la realizarea 

acestui proiect minunat și pe care nu-i vede și nu-i 

știe nimeni din cauza anonimatului în care lucrează 

permanent, pe însuși autorul romanului Dan 

Ghițescu, sosit tocmai de la Montréal împreună cu 

soția lui, dna Veve Ghițescu. În treacăt fie spus, pe 

scenă, printre bucuria succesului, aplauze, emoții și 

flori multe, Dan Ghițescu a mărturisit că în afară de 

bucuria de a fi acolo după 40 de ani de viață trăiți în 

Canada, teatrul ,,Al Davila‘‘ din Pitești a fost 

ultimul loc de muncă unde el a lucrat înainte de a 

fugi din România. 

Dar să nu-i uităm nici pe ceilalți actori. Pentru că 

romanul este stufos și întins pe câteva sute de 

pagini, regizorul a hotărât, întâmpinând mari 

dificultăți în realizarea unității și a unei coeziuni a 

piesei, comasarea și concentralea lui la maximum. 

Așa se face că aproape toți actorii au avut de 

interpretat câteva roluri, lucru care nu a fost deloc 

ușor de realizat, dacă ne gândim la rapiditatea cu 

care s-au succedat scenele și la rapiditatea cu care 

actorii înșiși trebuiau să iasă din pielea unui personaj 

și să intre în pielea altui personaj.  

Am vorbit pe larg de Dan Ivănesei care, în afară de 

profesorul universitar Tudor Alexa a mai interpretat 

alături de Mirela Popescu (Fany) rolul lui Isac, un 

cuplu de evrei, simpatici și plini de farmec, potriviți 

în scena respectivă ca două picături de apă.  

Petrișor Stan interpretează rolul ziaristului francez 

Robert Pigeon, un ins convins neclintit de comunism 

și de forța Uniunii Sovietice eliberatoare, afectat 

profund de moartea lui Stalin ,,pe care a simțit-o 

dureros asupra propriei sale persoane‘‘… ,,Scrisese 

atunci că a asistat nu la funeraliile unui om, ci ale 

unei epoci‘‘ (p. 25-26), dar îl interpretează și pe 

Gabriel, pictor, fire boemă, prieten adevărat care, 

de-a lungul piesei are intervenții de o mare savoare, 

spre deliciul publicului.  

Florin Dumitru (Umbra 1, consilierul Karpov, 

Zmeul, Părintele Visarion) realizează, dacă vreți 

roluri episodice, dar extrem de bine controlate din 

punctul de vedere al personajelor și al caracterelor 

lor. Plină de haz și de farmec, dublată firesc de 

comicul interpretativ al unui limbaj specific, dar și 

de cel comportamental (de exemplu o simplă rotire 

cu subînțeles a ochilor, care parcă spune, fără nicio 

putere de tagadă, ,,lasă că știm noi tot‘‘ - Florin 

Dumitru - consilierul Karpov), dar și interpretarea 

magistrală, parcă ,,aiurită, bâlbâită, bâjbâită printr-

un întuneric voit indus și cu aceeași mimică a unor 

ochi gata, gata să-i iasă din orbite de uimire, 

stupoare și surpriză a lui Petrișor Stan (Robert 

Pigeon), este și scena întâlnirii dintre ei doi.  

Din acest punct de vedere, trebuie să remarcăm 

uimitoarea și surprinzatoarea (mai ales pentru 

public) mimică a actorilor în diverse momente. Am 

mai spus câte ceva în acest sens până acum, dar 

același lucru îl voi repeta și despre Mirela Popescu 

(Doina) care trece cu ușurință de la sentimentele 

exprimate prin gesturi simple dar pline de emoție (de 

exemplu frângerea mâinilor, atitudine care îi 

exprima înfrigurarea și speranța în dragoste, sau un 

chip împietrit de uimire și durere la aflarea unor 

vești, dar și hotărârea și îndârjirea, chiar o ură 

resemnată de acceptare pentru ispășirea unui păcat 

personal), la atitudinea unei femei mature și care ia 

viața așa cum este, asumându-și oarecum greșelile.  

Ajungând la personajele feminine, trebuie să o 

menționăm de Ramona Olteanu (Magda, Leana, sora 

Madamei Pompilian) care trece de la ipostaza de 

,,femme fatale‘‘ (Magda), la cea de ,,fată bună din 

popor‘‘, cu suflet, care se construiește pe ea însăși, 

vrând să ajungă ,,guristă, dar nu din alea care behăie 

pe la operă‘‘, dar care surprinde prin nonșalanța cu 

care interpretează rolul Leanei și așa-zisul ,,je m‘en 

fiche-ism‘‘ pentru că tot cânt pe la petrecerile 

,,ștabilor de care mă doare-n…‘‘ Dar și mai plăcut și 

mai surprinzător este faptul că Ramona Olteanu 

alias Leana chiar cânta de-adevăratelea.  
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La fel de plin de farmec atât în roman, dar și pe 

scenă este și Adrian Duță (Milițianul Vasile Vasile, 

Avocaul, Doctorul). Este aproape incredibil să-l vezi 

pe Adrian Duță așa cum se comportă în viața de 

toate zilele, politicos, fin, prietenos și să vezi un cu 

totul și cu totul un alt om pe scenă. Personajul 

milițianului Vasile Vasile scoate la iveală tocmai 

acele trăsături caracteristice acestei categorii de 

,,slujbași zeloși‘‘ ai statului de prin 1953. Comicul 

lui baleiază pe o scară largă de la interpretarea unei 

,,prostii perfect întruchipate‘‘ presărate cu 

nenumărate atitudini comice, dublate de infatuarea 

dată de pretinsa ,,corectitudine‘‘ în comportamentul 

și atitudinea personajului, la cel al unui avocat 

infatuat, cu pretinse și false pretenții de apărător al 

dreptății.  

Voi continua cu Dan Andrei (Colonelul Negreanu, 

Refugiatul din Rusia și Teiul) și cu Vlad Popescu 

(Umbra 2 și Marcel Naum) doi actori foarte tineri, 

dar care promit foarte mult și care se completează 

foarte bine de-a lungul piesei. Mă gândesc aici la 

,,atașamentul fără crâcnire‘‘ și zelul în îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu al Colonelului Negreanu și al 

Umbrei 2, dar și la tristețea, resemnarea și năruirea 

iluziilor pentru care în acele vremuri unii oameni, și 

nu puțini la număr, au ajuns să plătească cu viața. 

Este vorba de Dan Andrei (Refugiatul din Rusia) 

care, prin  felul în care își interpretează rolul dublat 

de precauție și îngrijorare, nu-și exprimă aceste 

sentimente numai vis-à-vis de soarta lui, ci, pare a fi 

un fel de vizionar, îmbătrânit înainte de vreme, 

lucid, dar înfrânt, care, tot ce mai poate să facă este 

să tragă un semnal de alarmă pentru vremurile ce 

aveau să vină. 

Aceeași atitudine slugarnică și plină de zel o are și 

Vlad Popescu (Umbra 2) care însă în interpretarea 

personajului Marcel Naum reușește să ne transmită 

sentimentele, frământările, dorințele și năzuințele 

unui tânăr din acele vremuri care înfruntă viața și 

care, în ciuda tuturor aspirațiilor lui și a unei reușite 

trăiește sub zodia ,,efemerului‘‘ o viață mult prea 

scurtă, curmată mult prea devreme.  

 

Cristina Caragea interpretează pe Louise și pe Lotti. 

Ajutată și de aspectul fizic (actrița este minionă de 

statură), Cristina Caragea pune un accent deosebit pe 

sensibilitatea și ingenuitatea celor două personaje pe 

care le interpretează, dozând cu multă atenție 

momentele de tristețe din existența lor.  

Mirela Dinu Popescu (Madam Pompilian, Irina) 

reușește să impună, mai ales prin cel de al doilea 

personaj, o femeie plină de caracter și hotărâre, cam 

ceea ce se numește astăzi ,,femeia puternică din 

umbră care știe cum să-și susțină bărbatul vieții ei‘‘.  

Nu întâmplător l-am lăsat la urmă pe Gabriel 

Gheorghe (Lucian Ionescu) actorul care 

interpretează doar un singur rol (în roman se 

identifică până la un moment dat cu autorul, fiind un 

fel de alter-ego al acestuia) iar în piesă el este 

personajul cheie, coloana ei vertebrală, eșafodajul în 

jurul căruia s-a creat totul. Ca interpretare, Gabriel 

Gheorghe dublează neutralitatea și atitudinea 

echidistantă a naratorului-personaj principal direct 

implicat în toate și de la care toate au plecat cu 

suferința umană a unor furci caudine prin care a fost 

obligat să treacă. El este simbolul a câtor oameni 

care au venit și încă mai vin din Est?... 

Chiar dacă oarecum par a fi personaje secundare, ele 

nu sunt deloc așa, aparițiile actorilor pe scenă, fie 

chiar și sporadice având, în permanență, valoare de 

simbol în simbol atât într-o situație cheie, cât și 

pentru personajul în sine.  

La reușita acestei piese de teatru a mai contribuit și 

Cristina Ciucu, scenograf, care a făcut indirect prin 

simplitatea decorurilor folosite să evidențieze și mai 

mult aspectul variat al piesei, mergând pe aceeași 

idee de sugestie a decorurilor precum și a rapidității 

schimbărilor lor. Câte un singur obiect scos sau pus 

în scenă a reușit, de fiecare dată să schimbe întreaga 

idee a acțiunii momentului, scenografa marșând 

foarte mult pe ideea de sugestie. I-a reusit pe deplin! 

Semnată de Jean-Michel Rousseau, muzica are  rolul 

de suport, de fundal al piesei.  

Asistând la acest spectacol nu m-am putut abține să 

nu mă gândesc deseori cât de mult amintesc, in 

ironia lor amară și tristă, romanul dar și piesa de 

teatru de celebrele versuri ,,Cuvantul libertate/ îl 

știm din moși, strămoși/ Cuvânt de dor și luptă/ Din 

anii-ntunecoși/ Dar dacă astăzi liberi/ Sub soare ne-

am văzut/ E pentru că pe lume,/ Partidul s-a 

născut‘‘…  

Dacă o reprezentație teatrală are cu adevărat valoare, 

atunci acesta este cazul Omului care vine din Est. 

Pare greu de crezut, dar ca în decurs de două 

săptămani să vezi aceeași piesă de teatru de trei ori 

(avantpremiera ei la Pitești, premiera de la 

Ambasada României din Paris și premiera de la 

Teatrul ,,Al. Davila‘‘ din Pitești) și de fiecare dată să 

constați evoluția interpretării actorilor, dar și să fii 

cu sufletul la gură față de tot ceea ce se petrece pe 

scenă și să participi (așa cum am avut eu ocazia) la 

aceste reprezentații succesive într-un timp atât de 

scurt, fără să te plictisești, înseamnă că într-adevăr 

experimentul acesta precum și contribuția fiecăruia 

în parte, dar și a tuturor la un loc sunt o reușită 

adevărată și de necontestat. Adevărul s-a văzut 

concretizat pe scenă. Din toată inima felicitări și 

ropote de aplauze tuturor și vă așteptăm din nou în 
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stagiunea următoare pe scena Teatrului Național din 

București, pe scenele teatrelor din tară și, pentru că o 

meritați pe deplin, de ce nu în străinătate. 

Dacă în viața lor cea de toate zilele această trupă 

este compusă din oameni simpli, cuminți, fini, 

retrași, politicoși, prietenoși, neinvazivi, dar în 

permanență dornici de comunicare, același lucru îl 

afirmă ei și pe scena, care este a doua lor casă, 

sufletul lor, pe care-l oferă cu drag și generozitate 

tuturor celor care-i apreciază, dar și celor care nu 

sunt întotdeauna alături de ei. Dincolo de rolurile 

lor, ți-i dorești oricând prieteni. 

Piesa Omul care vine din Est trebuie neapărat 

văzută! Succes! 

 

 

 

 

 
 

Romeo and Julliet – Carmen Doreal 
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VOTUL RAŢIONAL ÎMPOTRIVA VOTULUI INERŢIAL 
 

Pornim la analiza ce urmează de la însăşi 

temelia democraţiei – dreptul garantat de Constituţie 

pentru toţi cetăţenii care au împlinit vârsta de 18 ani 

până în ziua alegerilor inclusiv, un drept pentru care 

au luptat şi s-au jertfit atâţia înaintaşi, astfel ca noi 

să fim stăpâni până la moarte pe vot, acel atom de 

putere pe care avem datoria moral-cetăţenească să-l 

utilizăm cu maximă responsabilitate pentru binele 

nostru şi al generaţiilor viitoare, pentru prestigiul 

ţării care ne-a născut şi crescut. 

Din atitudinea românilor (precis că şi a 

cetăţenilor din alte ţări) faţă de acest element 

fundamental al democraţiei noastre încă îngrijorător 

de originală, deosebim următoarele patru tipuri de 

vot, mai exact ceea ce s-ar putea numi tipuri de 

temperament cetăţenesc: 

 1.Votul raţional sau votul omului de caracter 

(emotiv, volitiv, intelectiv), un vot al judecăţii 

profunde şi al discernământului atent, altfel spus 

votul oamenilor cu capul pe umeri, care ştiu şi 

înţeleg să şi-l exercite fără ezitare şi, pe cât posibil, 

cu foarte puţine ingerinţe politico-propagandistice 

(aici intră în primul rând grosul intelectualilor 

necontrafăcuţi şi al românilor din diasporă). 

 2.Votul instinctual al omului cumsecade şi 

de omenie, un vot ieşit din inimă şi călăuzit de 

instinctul sănătos al cetăţeanului nu foarte înzestrat 

din punct de vedere intelectual, dar putred de bogat 

în plan moral-afectiv (vezi votul majorităţii 

ardelenilor şi bănăţenilor, care – cu excepţia zilei de 

20 mai 1990–Duminica Orbului, singura dată când 

s-au lăsat păcăliţi, încât Ion Ilici Iliescu a ieşit 

preşedinte cu peste 85%, iar Ion Raţiu a primit sub 

5% - intuiesc întotdeauna pericolul bolşevizat, oricât 

ar fi acesta de zâmbitor şi bine cosmetizat, se 

orientează fără greş şi ajută la înclinarea balanţei 

politicului pe direcţia justă). 

 3.Votul inerţial al acelui cetăţean, care – fie 

din devotament politic dus până în vecinătatea 

fanatismului pernicios, fie din calculul pleşcarului ce 

se conduce după catastrofala vorbă „Ce-i în mână 

nu-i minciună‖, fie dintr-o mereu regretabilă lene a 

minţii, prompt exploatată de lăcomia preoţilor şi de 

zelul aflătorilor în treabă – ajunge să creadă cu tărie 

că judecata personală într-o atare trebuşoară este 

curată impietate pentru (dez)ordinea statală, 

respectiv la adresa toxicilor formatori de opinie. 

 4.Votul indolent sau ratat de către acel 

cetăţean, care din scârbă pentru cele prezente şi din 

nepăsare pentru cele viitoare, ferm convins că în ţara 

asta nu se poate face nimic şi că „acolo sus se aleg ei 

pe ei şi se schimbă după cum le dictează interesele‖, 

ori nu se prezintă deloc la vot, ori se duce flegmatic 

şi sfidător pentru a-şi descărca surplusul de 

lehaminte prin cele două sau mai multe ştampile 

aplicate pe buletinul de vot, astfel anulându-şi cu 

propria mână singura şansă reală prin care poate 

contribui cu o câtime la schimbarea în bine a 

României. 

Pe data de 16 noiembrie va fi turul doi al 

prezidenţialelor. Atunci vom avea deodată şansa şi 

datoria să votăm într-un asemenea mod, încât 

balanţa social-politică a României să nu fie 

primejdios dezechilibrată pentru următorii cinci ani 

prin fixarea la Cotroceni a catindatului stângii, o 

stângă profund necinstită şi ticăloşită, care exercită 

puterea legislativă şi executivă în mod voit 

discriminatoriu (pe primul plan baronii şi ciracii lor, 

apoi restul românilor) şi unde vedem că acuma se 

adună toată floarea cea vestită a politrucilor (tâlhari, 

circari, securişti, liberali roşii), doar-doar vor izbuti 

să-l vadă pe Ponta la Cotroceni, după care ţine-te trai 

pe vătrai cu un preşedinte-marionetă într-atât de 

mincinos şi uns cu toate alifiile necinstei, încât legile 

George PETROVAI 
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deversate de parlamentari pentru binele şi fericirea 

răufăcătorilor vor fi la ţanc promulgate, iar nelegiuţii 

cu ştaif, aflaţi în momentul de faţă după gratii, se vor 

îndeletnici cu numărarea zilelor rămase până la 

graţiere. 

 

Români, de un preşedinte care uneşte şi întăreşte 

minciuna, frauda şi nelegiuirea avem nevoie, ori de 

unul care doreşte să vegheze la bunul mers al 

treburilor în ţară, lăsând justiţia să se ocupe până la 

capăt de răufăcători, şi a cărui prezenţă la Cotroceni 

va însemna deschiderea largă a uşilor celor mai 

importante cancelarii occidentale (până în prezent, 

pentru noi au fost doar întredeschise), în primul 

primul rând ale Germaniei, Austriei şi Olandei?! 

Klaus Iohannis reprezintă pentru noi, 

românii, chezăşia intrării noastre rapide în spaţiul 

Schengen, iar pentru investitorii occidentali, garanţia 

lucrului bine făcut de către ambele părţi. Se 

subînţelege că prin ieşirea românilor la vot în număr 

cât mai mare, votul raţional şi cel instinctual vor 

avea câştig de cauză în confruntarea cu cel inerţial, 

iar votul indolent va fi umilit cum n-a mai fost până 

acuma. 

Fiecare pasăre pe limba ei piere. Graba cu 

care a fost primit VC Tudor în pestriţa coaliţie 

patronată de PSD, nici vorbă să-l avantajeze pe 

Ponta. Dimpotrivă, ea confirmă spusa că graba strică 

treaba, deoarece a dus la reaşezarea opţiunilor de vot 

(dreapta fragmentată de data asta îşi va reveni) şi la 

o semnificativă regrupare a electoratului: numărul 

votanţilor din diasporă, deci în favoarea lui Iohannis, 

va spori de câteva ori (după aprecierile 

ambasadorului Bogdan Mazuru, numai la Paris 

numărul votanţilor va fi în jur de 10.000), în ţară 

lucrurile vor lua o turnură asemănătoare (îndeosebi 

în rândul tinerilor şi al studenţilor), ungurii îl vor 

vota pe Iohannis cu mult mai multă tragere de inimă 

ca în primul tur (candidatul la prezidenţiale Zsolt 

Szilagyi chiar şi-a afirmat public susţinerea), iar VC 

Tudor şi Dan Diaconescu nu-i pot garanta lui Ponta 

nici măcar jumătate din voturile smulse de ei în 

primul tur. Căci una este ca tu să le primeşti şi cu 

totul altceva să le dăruieşti unuia considerat de tine 

până la acea dată nevrednic pentru funcţia de 

preşedinte (bufonul de Vadim despre Ponta:‖Ăsta-i 

bun doar de preşedinte pentru scara unui bloc...‖) şi 

pe care l-ai făcut cum ţi-a venit la gură cu fiecare 

ocazie. 

 

Sighetu Marmaţiei                                                             

9 noiembrie 2014  
 

 

Lady in red – Carmen Doreal 
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Interviu cu Adrian Severin despre criza din Ucraina  

şi alte aspecte ale relaţiilor internaţionale 
 

 

din Colecţia Paul Polidor. Antologie de interferenţe culturale (134) 

Editor: Paul Polidor 

 

*** 

Paul Polidor (PP): Stimate domnule Adrian Severin, aţi afirmat de curând (pe 18 iulie 2014), la 

emisiunea „Jocuri de putere”, realizată de Rareş Bogdan la „Realitatea TV”, că „acest război se 

apropie de noi la modul propriu şi acum ne dăm seama că el a fost mereu aproape de noi.” Ştiind că 

aţi anticipat cu ceva vreme în urmă transformarea tensiunilor din Ucraina, de lângă graniţa rusă, 

într-un veritabil război civil, vă întreb dacă consideraţi că România va fi atrasă militar în acest război 

regional, care poate lua oricând o turnură nefericită în plan global, mai ales acum, după catastrofa 

aviatică din 17 iulie 2014 (acum câteva minute rebelii pro-ruşi au doborât încă două avioane, de astă 

dată ale armatei ucrainene)? 

 

Adrian Severin (AS): Aşa cum am mai spus-o, actuala criză ucraineană, 

deopotrivă gravă şi complexă, a fost previzibilă. Avertizez asupra acestui 

pericol de ani de zile, prin articolele şi analizele mele scrise, prin 

interviurile mele, prin corespondenţa cu decidenţi politici români şi străini. 

Nimeni nu a dorit să asculte iar atunci când am încercat să forţez lucrurile 

acţionând oarecum pe cont propriu am fost eliminat din joc. 

Formulând respectivele avertismente am subliniat şi faptul că 

problema nu este una locală ci una globală. Aşa stând lucrurile, atât timp 

cât Occidentul euro-atlantic nu se va recunoaşte ca parte în dispută şi nu va 

fi gata să negocieze o soluţie de compromis, insistând doar ca prin 

sancţiuni economice să împingă Rusia la dialog cu Ucraina, criza nu se va 

stinge ci se va agrava. 

Ne place sau nu, Rusia nu poate ceda. Cel puţin nu poate ceda fără 

luptă, doar în baza unor estimări teoretice potrivit cărora pe termen lung va 

pierde. Teoretic aşa este: pe termen lung Rusia va pierde. Numai că 

Occidentul nu este în stare să aştepte scurgerea termenului lung. 

Globalizarea ca fenomen obiectiv, pe de o parte, şi instrumentalizarea ei politică de către Occident, pe de 

altă parte, au făcut ca interdependenţa dintre lumea euro-atlantică şi cea euro-asiatică să fie atât de profundă 

încât rănile provocate uneia produc dureri şi celeilalte. Or, cât priveşte capacitatea de a suporta durerea, 

Rusia stă mult mai bine. 

În atari condiţii, globalizarea conflictului în termeni reali este inevitabilă. Întrucât România este parte 

a alianţelor occidentale, aceasta o va implica. Dacă globalizarea va avea loc gradual, întrucât Occidentul (şi 

în special SUA) nu va accepta să se implice direct decât în ultimă instanţă, ca ţară de primă linie România va 

fi atrasă în confruntare mai devreme. De aceea va fi în poziţia inconfortabilă de a se descurca oarecum 

singură pentru o vreme. O vreme în care Occidentul va lupta cu Rusia până la ultimul român. Să nu uităm că 

art 5 al Tratatului de la Washington prevede că în cazul în care un membru al NATO este atacat de un terţ, 

Paul POLIDOR 
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aliaţii vor lua măsuri potrivite spre a-l apăra dar asta nu înseamnă neapărat intrarea în confruntări militare. 

Poate fi vorba şi despre intrarea în negocieri politice cu agresorul. 

 

Trebuie menţionat că interesate în globalizare sunt atât Rusia, doritoare să negocieze cu Occidentul 

redesenarea arhitecturii de securitate din Europa Centrală şi Orientală, cât şi Ucraina, doritoare să nu rămână 

singură în lupta inegală cu Rusia. De aceea este posibil ca ambele să se dedea la provocări violente în zona 

limitrofă, adică acolo unde se află România. Întrebarea este cât va putea România să evite aceste provocări 

sau să le facă faţă fără implicare în ostilităţi? Sper că în acest moment, decidenţii politici români iau deja în 

considerare inclusiv o reacţie de ordin militar în situaţia în care dezordinea secesionistă din Ucraina se 

extinde în Basarabia istorică sau inflamează Transnistria, şi că România deja acţionează diplomatic spre a 

obţine sprijinul aliaţilor pentru o asemenea reacţie. 

 

PP: La aceeaşi emisiune aţi spus că „absolut toţi marii producători de arme din lume furnizează arme 

pretutindeni /…/ şi finanţează, ajută la desfăşurarea în trombă a acestor războaie locale.” Există nu 

numai ipoteze şi declaraţii orale, dar şi texte scrise sau filme documentare, conform cărora în spatele 

acestor războaie zonale, unele extrem de sângeroase, stau interese murdare ale unor lideri occidentali, 

care au nevoie de o stare permanentă în care să provoace diferite forţe beligerante pentru a-şi vinde 

marfa, adică „produsele” propriilor firme de armament. Dau ca exemplu doar „Războiul Coltanului”, 

cu milioane de morţi atât în Congo, cât şi în Rwanda şi Uganda, război evocat şi de John Perkins în 

cartea sa, „Istoria secretă a imperiului american: ”Asasinii economici, şacalii şi agenţii 

guvernamentali din Statele Unite, Marea Britanie şi Africa de Sud aţâţă neîncetat focul conflictului. 

De pe urma armelor pe care le vând ambelor tabere se fac averi uriaşe (p.333)”. Nu cumva (în afara 

dorinţei Rusiei de a-şi reface imperiul) în conflictul din Ucraina avem de-a face şi cu criminalitate 

transfrontalieră, pentru că, aşa cum spuneaţi, pe mapamond „armamentul sofisticat, chiar şi cel 

nuclear, a ajuns la mâna unor grupuri de neisprăviţi” ? 

 

AS: Fără îndoială. Orice conflict cu dimensiuni militare este o mană cerească pentru producătorii de 

armament. Lobby-ul complexului militar-industrial este unul dintre cele mai puternice din lume. 

În speţă, dincolo de interesele sale geo-politice, Rusia susţine formaţiunile militare ale separatiştilor 

rusofoni din estul Ucrainei inclusiv din raţiuni ţinând de interesele industriei sale de armament. Într-o 

asemenea logică nu este exclus ca la un moment dat să aflăm că negustori de arme occidentali îi înarmează 

şi pe separatişti iar nu numai armata regulată ucraineană, după cum arme de fabricaţie rusească vor fi livrate 

şi Guvernului de la Kiev. 

Armele pot ajunge într-o tabără sau alta de la terţi intermediari iar nu numai direct de la producători. 

De aceea, identificarea provenienţei ―puştii fumegânde‖ nu dovedeşte neapărat opţiunea politică sau 

implicarea politică a ţării de provenienţă. 

Că în zonele de conflict şi în mediile instabile înfloreşte crima organizată, corupţia şi traficul ilicit, 

nu mai este un secret pentru nimeni. Din păcate, la nivel internaţional nu au putut fi convenite încă reguli 

stricte privind comerţul cu arme, controlul acestuia şi sancţionarea încălcării normelor care îl guvernează. 

Nu este suficient să facem liste, practic orientative, cu ţări cărora nu li se pot furniza arme. Trebuie să se 

interzică şi vânzarea de arme de către ţări şi respectiv cumpărarea din ţări care astfel îşi finanţează propriile 

regimuri represive. Trebuie, de asemenea, să se tranşeze cumva controversa dintre cei care cred că 

interzicerea livrării de arme părţilor implicate în războaie civile contribuie la stingerea conflictelor şi cei 

care susţin că vânzarea de arme uneia sau alteia dintre părţi ar trebui admisă în măsura în care astfel, 

echilibrându-se forţele, se impulsionează negocierea de soluţii politice. Chiar dacă în anumite situaţii 

raţionamentul din urmă ar fi corect, rămâne întrebarea cine are dreptul să aprecieze şi să decidă 

oportunitatea livrării de arme în aceste cazuri? Comercianţii, statele sau organizaţiile internaţionale? 

 

PP: În opinia mea daţi dovadă de un vizionarism politic uluitor când concluzionaţi că acest război din 

Ucraina nu ar fi avut loc dacă oamenii politici „ar fi înţeles demult, nu acum, că Războiul Rece s-a 

încheiat în mod ambiguu /…/ fără să desenăm o ordine clară şi consensuală.” În acest sens, cum vi se 

pare afirmaţia din 2008 a analistului Parag Khanna din volumul său „Lumea a doua. Imperii şi 

influenţă în noua ordine globală”: ”Fără Ucraina, Rusia încetează să mai fie un imperiu european, de 

aceea concepţia rusească de a ţine străinătatea aproape o include; este şi motivul pentru care Rusia nu 
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a privit niciodată Ucraina ca pe o ţară străină.”? 

 

AS: Războiul rece s-a terminat fără o Conferinţă de pace şi un Tratat de pace. De aceea cred că el nici nu s-a 

terminat ci doar a încetat din lipsă de combatanţi. De altfel, nici Primul Război Mondial nu s-a terminat 

întrucât la Versailles a fost impusă o ordine asimetrică pe care a fost gata să o respecte doar generaţia în 

conştiinţa căreia termenii ei au fost înscrişi cu sabia. Cel de al Doilea Război Mondial l-a continuat pe cel 

dintâi iar nu numai i-a urmat, şi apoi s-a prelungit prin Războiul rece. Este aşa pentru că un război se termină 

numai atunci când cauzele lui se sting iar aceasta presupune convenirea unei ordini postbelice prin consensul 

adversarilor iar nu prin dictatul învigătorilor. Pacea se negociază cu inamicul, fie el şi înfrânt, iar nu cu 

aliaţii. Pacea impusă şi nedreaptă nu este decât un război amânat. 

În aceste condiţii şi cu atât mai mult cu cât Rusia (la acea dată sovietică) s-a retras din Războiul rece 

în mod voluntar, înainte de a suferi vreo înfrângere strategică decisivă sau de a fi strivită tactic, Kremlinul 

nu putea renunţa fără luptă şi fără compensaţii la vechiul său statut imperial, la statutul său de superputere 

globală. Or, dacă în sistemul echilibrelor geo-strategice globale, Rusia are valoarea unui imperiu atâta timp 

cât, direct sau indirect, menţine Ucraina sub controlul său, fără Ucraina ea rămâne doar unul din grupul 

statelor mari ale lumii; relevant la nivel regional dar nu mai mult de atât. Dincolo şi mai presus de afinităţile 

culturale, de tradiţiile legăturilor istorice şi de realitatea integrării geo-politice şi geo-economice ruso-

ucrainene, acesta a fost un argument esenţial pentru care Rusia a privit Ucraina post-sovietică mai mult 

decât ca pe o ţară vecină şi mai mult decât ca pe o ţară prietenă. Asta ca să nu mai vorbim de împrejurarea că 

Malorusia şi Crimeea, cu ponderea lor strategică de neignorat, au ajuns în componenţa Ucrainei printr-o 

inginerie geo-politică tipic sovietică, de dată recentă. Dacă Rusia nu s-ar fi gândit că dezmembrarea URSS 

este doar provizorie, formală şi aproximativă, iar Occidentul euro-atlantic nu s-ar fi bucurat de un câştig 

geo-strategic pe cât de facil pe atât de iluzoriu şi ar fi negociat această dezmembrare ca parte a procesului de 

edificare a ordinii post-belice – şi am în vedere nu numai ordinea post bipolară ci şi aceea consecutivă 

războiului de o sută de ani început în 1914 – altfel ar fi arătat frontierele actuale şi acum am fi avut parte de 

o pace reală şi durabilă. 

 

PP: În condiţiile în care: grivna ucraineană este (parafrazând titlul unui film cu Michael Douglas) o 

monedă „în cădere liberă”; în condiţiile în care instituţiile fundamentale ale statului de drept sunt la 

mâna magnaţilor („Oligarhia şi Parlamentul Ucrainei se suprapun aproape total, fotoliile celui din 

urmă fiind vândute cui dă mai mult.” – Parag Khanna, op.cit.); în condiţiile în care modul de 

conducere a ţării de către politicieni este pseudo-democratic („…după standardele europene de 

guvernare, Ucraina este mai aproape de Pakistan decât de Polonia” – Parag Khanna-op.cit); în 

condiţiile în care (extras din interviul cu fostul ministru de externe, Mihai-Răzvan Ungureanu, 

publicat de revista noastră în aprilie a.c.) „extremistul Tiahnibok a considerat o umilinţă pentru 

ucrainieni faptul că din luna mai 2014 cetăţenii Republicii Moldova vor putea călători fără vize în 

Uniunea Europeană”, nu consideraţi că o posibilă aderare a Ucrainei la U.E. i-ar lega de gât acesteia 

din urmă un bolovan, o piatră de moară, o funie de spânzurat ? 

 

AS: În primul rând trebuie să precizăm despre care Ucraină vorbim. De Ucraina Mare (adică cea din 

graniţele în prezent recunoscute de ONU), de cea mijlocie (adică cea fără Crimeea şi Malorusia) sau de cea 

istorică (aşezată de-a lungul Niprului)? De Ucraina industrială şi cosmopolită din est, de Ucraina rurală şi 

naţionalistă din vest sau de Ucraina multivectorială din centru? De Ucraina-stat unitar sau de Ucraina-stat 

federal? De Ucraina dependentă de energia rusă sau de Ucraina dependentă de piaţa europeană? De Ucraina 

anarhiei oligarhice sau de Ucraina romantismului civic? Pe de altă parte, nu trebuie uitat că există, ca să 

spun aşa, mai multe Ucraine şi din punctul de vedere al membrilor UE. Se poate vorbi astfel despre o 

Ucraină asociată UE în calitate de ―vecin etern‖, o Ucraină zonă-tapon între UE şi Rusia, o Ucraină-

avanpost al UE pe frontul anti-rusesc sau o Ucraină integrată organic într-o UE organic construită. Relaţia 

dintre UE şi Ucraina va depinde şi de evoluţia UE, respectiv de aşezarea acesteia pe principii federaliste sau 

confederaliste, suveraniste sau naţionaliste. 

Dincolo de dificultăţile integrării europene a Ucrainei, menţionate în chiar întrebarea dvs, mai apare şi 

dificultatea rezultată din faptul că aparentul entuziasm pro-european al Ucrainei este limitat la o Uniune de 

tip confederativ cu instituţii slabe, bună doar spre a finanţa din bani comuni proiecte economice convenite 

politic exclusiv de statele membre prin metoda interguvernamentală. Visul actual al ―pro-occidentalilor‖ 
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ucraineni este o UE funcţionând ca o piaţă comună în principiu liberă dar supravegheată şi reglementată de o 

autoritate inter-guvernamentală care intervine prin măsuri de discrminare pozitivă pentru protejarea 

economiilor mai slabe şi redistribuirea câştigului în favoarea membrilor mai săraci. Or, dacă UE nu va 

înainta în direcţia constituirii Statelor Unite ale Europei, ceea ce ar reduce atractivitatea sa pentru Ucraina, 

capacitatea şi dorinţa UE de a integra Ucraina într-o confederaţie incoerentă cu o suprastructură politică 

simbolică, vor fi minime. „Europa-putere‖ are obiectiv nevoie de Ucraina; „Europa-piaţă‖ nu are capacitatea 

subiectivă de a integra Ucraina. Oligarhii milionari ucraineni, însă, sunt atraşi de „Europa-piaţă‖ guvernată 

de principiile liberei circulaţii, unde găsesc clienţi, ca alternativă la piaţa rusă unde se ciocnesc de 

concurenţa neloială a oligarhilor miliardari ruşi şi trebuie să se încovoaie sub mâna grea a Kremlinului. 

„Europa-putere‖, cu reglementări, disciplină şi control trans-naţional nu le place. 

Eu unul sunt convins că din punct de vedere geo-strategic UE are interesul de a integra Ucraina iar 

asta nu pentru a se război mai bine cu Rusia ci spre a-şi pune mai bine de acord istoria cu geografia. De 

asemenea, ca român european doresc integrarea organică a Ucrainei într-o UE organică funcţionând ca o 

federaţie de state-naţiune. Aceasta pentru varii motive, printre care aducerea tuturor românilor din teritoriile 

noastre istorice în frontierele unei singure entităţi politice, nu este cel mai puţin important. Întrebarea este 

dacă acest lucru este posibil, în ce condiţii şi în ce orizont de timp? 

Dincolo de dorinţele mele personale, o analiză lucidă, bazată pe ceea ce ştim şi putem măsura în 

prezent, mă duce la următoarele răspunsuri. Unu, posibilitatea ca Ucraina să intre în UE cu tot cu Crimeea şi 

actualele sale regiuni secesioniste din est este practic nulă. (Tot astfel cum practic nulă este perspectiva 

Moldovei de a intra în UE împreună cu Transnistria.) Acelaşi lucru se poate spune şi despre o Ucraină 

transformată într-o federaţie simetrică în care regiunile federate din est vor bloca totdeauna marşul european 

al vestului. Doi, o Ucraină mai mică dar aşezată pe baze etno-culturale mai omogene, adică pe principiul 

naţionalităţilor, are şanse mai mari de integrare în UE. Trei, aceasta se va întâmpla, însă, numai după ce 

actualul naţionalism ucrainean caracterizând o societate rurală şi oligarhică, se va transforma într-un 

patriotism luminat şi tolerant, apt să evolueze într-o democraţie trans-naţională ca parte a unei naţiuni 

europene cosmopolite. Până atunci UE va trebui să dezvolte o relaţie foarte specială şi aprofundată cu 

Ucraina, punând în comun cu aceasta totul în afară de instituţii şi creindu-i condiţiile pentru a funcţiona ca 

membru de fapt înainte de a deveni membru de drept. Respectiva relaţie va avea ca dimensiuni esenţiale, 

alături de liberul-schimb şi libera circulaţie a persoanelor, asocierea politică, integrarea economică şi 

armonizarea legislativ-instituţională. 

 

PP: Probabil că nu multă lume din Occident ştie că Ucraina este singura ţară din spaţiul european 

unde există un dărâmător memorial al ziariştilor presei de opoziţie, omorâţi cu sânge rece de oamenii 

puterii politice. În cazul celebru al uciderii jurnalistului gruzin Gongadze a fost acuzat de complot 

chiar fostul preşedinte al Ucrainei, Leonid Kucima. Ca să nu mai vorbesc de ipocrizia fantastică a 

altor lideri de la Kiev. Cât de ipocrit consideraţi că este Occidentul faţă de Ucraina, încât nu vede (sau 

se preface…) aceste fapte abominabile, aceste lucruri oribile ? 

 

AS: Ipocrizia Occidentului în realţiile cu Ucraina, la fel cu dublul limbaj şi dublele standarde sunt fapte de 

necontestat. Occidentul a urmărit ruperea Ucrainei din reţeaua structurilor politice şi economice tradiţionale 

care o legau de Rusia, lăsându-o să suporte toate costurile acestei decuplări, dar nu i-a garantat integrarea în 

structurile euro-atlantice; de fapt, opunându-se în taină acestei integrări. Aşa se explică ambiguitatea 

occidentală în definirea perspectivelor europene ale Ucrainei în paralel cu presiunile făcute de Occident 

pentru ca Ucraina să renunţe la politica sa externă multivectorială. 

UE a condiţionat făţarnic semnarea Acordului de asociere cu Ucraina de graţierea fostului prim-

ministru Iulia Timoşenko, nu pentru că o aprecia pe aceasta sau credea că a fost condamnată pe nedrept ci 

doar întrucât ştia că Ucraina nu poate accepta o asemenea umilinţă şi că neacceptându-o îi oferă pretextul de 

a amâna asocierea. Ca dovadă, atunci când Timoşenko a ieşit din închisoare, Occidentul a contribuit decisiv 

la îndepărtarea ei aproape brutală din avanscena politică. De asemenea, Acordul de asociere a fost semnat 

numai după ce Rusia reuşise să intervină în Ucraina şi să facă practic imposibilă îndeplinirea condiţiilor lui. 

Astfel apropierea reală a Ucrainei de UE într-un orizont de timp rezonabil a devenit iluzorie. 

Occidentul a condamnat constant din vârful buzelor regimul oligarhic corupt din Ucraina dar a făcut  

toate afacerile comerciale şi politice imaginabile cu oligarhii, ajutând la perpetuarea lui. Vicepreşedintele 

SUA, Joe Biden vituperează în discursurile sale împotriva corupţiei dar familia sa este băgată pînă în gât în 
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afaceri cu oligarhii ucraineni. Desigur, cu „oilgarhii buni‖ căci „oligarhii noştri‖ sunt mai buni decât 

„oligarhii adversarilor‖. 

Se poate spune că dacă Occidentul a fost coerent în ceva când s-a pus problema relaţiei cu Ucraina, 

aceasta a fost ipocrizia. Altminteri remarcăm un Occident plural. Pe de o parte, Occidentul care a vândut 

Ucraina Rusiei sau a împărţit-o cu Rusia. Ştiut acum doar de unii, lucrul va deveni în curând vizibil pentru 

toţi. Pe de altă parte, Occidentul care i-a combătut pe ―oligarhii ucraineni răi‖, suspectaţi de rusofilie, dar i-a 

sprijinit pe ―oligarhii buni‖, respectiv pe aceia care, din motive geo-economice ţinând de concurenţa cu 

oligarhii ruşi, s-au opus Rusiei şi au deschis piaţa ucraineană capitalurilor vestice la fel de rapace. În fine, 

multe din puţinele state occidentale care au susţinut în mod autentic intrarea Ucrainei în UE şi NATO, au 

făcut-o doar spre a-i transforma pe ucraineni în carne de tun pentru războiul cu Rusia. Cum mai putem oare 

acuza Ucraina de duplicitate în asemenea condiţii? Este de mirare că mai există încă ucraineni care mai cred 

sincer în moralitatea şi generozitatea Occidentului. 

 

PP: Referitor la atitudinea Occidentului faţă de Kremlin în cazul conflictului ucrainean, nu cumva 

ţările din Vest „mimează” nişte sancţiuni economice drastice contra Rusiei, acuzele aduse acesteia 

fiind doar de ochii mass-media şi ai populaţiei? Până una-alta, de curând fostul cancelar german 

Gerhart Schröder, în plină criză ucraineană, şi-a serbat împlinirea celor 70 de ani în compania 

prietenului său Vladimir Putin.  N-ar  fi un lucru atât de important dacă Schröder n-ar fi preşedintele 

Consiliului de Supraveghere a North Stream, gazoductul care leagă Rusia şi Europa prin Marea 

Baltică, ceea ce înseamnă că Germania (aşa cum am prezis din 2009) ar putea „juca la două capete” în 

afacerea traseelor energetice alternative, trădând U.E. cu vechea ipocrizie occidentală… 

 

AS: Conivenţa principalelor state vest-europene şi în special a Germaniei cu Rusia, în chestiunea ucraineană 

şi nu numai, este evidentă. Singura problemă pe care o au este cum să se vândă populaţiei, ameţită de 

ideologii cu principii înalte, acest nou Pact Ribentropp-Molotov. Aşa se explică jocul de lumini şi umbre al 

sancţiunilor aplicate Rusiei în paralel cu continuarea şi înflorirea celor mai profitabile afaceri cu aceasta. 

Inclusiv cele privind livrarea de tehnologie militară de vârf. 

Strategia germană este din ce în ce mai clară. Germania doreşte o UE mică dar omogenă, formată din state 

cu niveluri înalte şi în acelaşi timp comparabile de prosperitate, capabile să susţină prin importuri modelul 

de dezvoltare dar şi de dominare al Germaniei, bazat pe export. Această uniune va trebui să fie puternică dar 

dotată cu instituţii slabe astfel încât Berlinul să poată exercita efectiv conducerea sa politică. Pentru ca 

dominaţia germană sprijinită de producţia sa industrială masivă să nu îi epuizeze resursele naturale şi 

totodată pentru a dispune de suficientă energie, este indispensabilă cooperarea Rusiei. Antanta cu Rusia mai 

este necesară pentru garantarea liniştii în curtea din spatele casei germane, respectiv în Europa centrală. Prin 

acordul Moscovei cu Berlinul aceasta se constituie într-o cvasi zonă-tampon formată din state satelite ale 

uneia şi respectiv alteia, împărţite frăţeşte şi constituind vecinătatea lor apropriată şi aria de influenţă 

privilegiată. O asemenea formulă presupune expulzarea SUA din afacerile europene şi trimiterea lor în 

Pacific, acolo unde ar putea constitui, eventual, o contrapondere la ambiţiile globale ale Rusiei. 

Contrapondere care, la prima vedere, ar conferi o şi mai mare stabilitate relaţiei ruso-germane. (Pentru o 

Rusie cu slăbiciuni structurale, integrarea în BRICS şi antanta cu Germania împotriva SUA este soluţia 

strategică ideală.) 

Întrebarea este dacă în prezent Germania are suficientă forţă spre a obliga celelalte state europene dar 

mai ales SUA, să îi accepte jocul? Din cauza interdependenţei dintre ele, sancţiunile economice aplicate 

Rusiei vor lovi Germania. Poate şi de aceea Washingtonul insistă să se meargă pe o asemenea cale. 

Decuplarea Rusiei, ca efect al politicilor sancţionatorii occidentale, de piaţa euro-atlantică în care Germania 

este puternic implantată, va împinge Berlinul într-o situaţie schizoidă. S-ar putea ca în cele din urmă 

Germania să fie obligată a alege între Est şi Vest. De câte ori a mai avut asemenea dileme a ajuns în război 

cu ambele; ultima dată fiind împărţită la propriu între ele. Iată de ce cred că părăsirea proiectului ―Germaniei 

europene‖ şi revenirea la cel al ―Europei germane‖, reprezintă un joc foarte periculos pentru Berlin dar şi 

pentru pacea lumii în general. 

 

PP: Deşi vizita preşedintelui României, Traian Băsescu, la Moscova, în februarie 2005 ne dădea o 

speranţă în continuarea dialogului politic româno-rus sub noi auspicii, aţi criticat, în calitate de fost 

ministru de externe al României, retorica „belicoasă la adresa Moscovei, bună poate în politica 
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internă, dar catastrofală pentru interesul naţional” (reper: ”România Liberă”, 26 nov. 2007). Se pare 

că, la aproape un deceniu de la acea vizită, lucrurile nu s-au schimbat. Credeţi că noul preşedinte al 

României de după noiembrie 2014 ar putea adopta o altă formulă de dialog geopolitic, regândind o alt 

gen de relaţie cu statul rus, puternic, dar şi periculos pentru siguranţa noastră naţională ? 

 

AS: Viitorul Preşedinte al României va avea o situaţie geo-politică mult mai dificilă de rezolvat decât 

predecesorul său. Principala problemă nu este revenirea în ofensivă a Rusiei şi nici tensionarea relaţiilor 

dintre Germania şi SUA ci pactul strategic intervenit între Rusia şi Germania, care prinde România la 

mijloc. În faţa agresivităţii ruseşti România este protejată prin calitatea de membru al NATO. În faţa 

tentaţiilor dominatoare germane România este protejată prin calitatea de membru al UE. Strivită, însă, în 

cleştele ruso-german România are foarte puţine posibilităţi de apărare, cu atât mai mult cu cât atât în NATO 

cât şi în UE are o influenţă redusă, fiind socotită ca membru de mâna a doua. 

Reacţia cea mai firească ar fi realizarea unei uniuni a Europei centrale de la Baltica la Mediterana 

care să aibă un dublu rol: acela de a se opune dominaţiei germane asupra UE şi acela de a nu permite 

împărţirea spaţiului cuprins între frontierele Rusiei şi Germaniei în zone de influenţă controlate  de acestea. 

Din nefericire şi acest front este deja spart prin defecţiunea recentă a Ungariei care a anunţat că renunţă la 

modelul democraţiei liberale spre a se apropia de Rusia şi China, şi a reveni la o politică naţionalistă total 

opusă post-westfalianismului şi post-modernismului european. 

Ce poate face în aceste condiţii Preşedintele unei ţări care este prea mică spre a rezista proiectului 

euro-asiatic al Rusiei, prea mare spre a fi integrată în proiectul european al Germaniei şi prea departe spre a 

fi apărată de proiectul atlantic al SUA? Este o adevărată tragedie faptul că România a fost surprinsă dinnou, 

ca în 1939, de acordul strategic ruso-german într-un moment în care nu avea un partenariat strategic nici cu 

Rusia nici cu Germania şi în care Budapesta se află practic într-o altă tabără decât Bucureştiul. 

Cum apropierea de Rusia, după inutilele afronturi lansate sub regimul Băsescu, va presupune costuri 

insuportabile şi inacceptabile, iar apropierea de Germania va implica de fapt acceptul de a rămâne în zona de 

influenţă rusă, singura carte disponibilă evidentă este cea americană. Aceasta, însă, cu conştiinţa că SUA nu 

vor interveni decât dacă nu vor avea interese mai mari în altă parte, dacă echilibrul strategic în zonă va fi 

fost total compromis şi dacă în condiţiile raportului de forţe dat vor avea garanţia succesului. În concluzie, 

România nu se mai poate baza în viitorul imediat decât pe capacitatea de joc a Chinei (adevărata super-

putere globală emergentă) în reglarea macro-echilibrelor globale, pe forţa de caracter al liderilor săi politici 

şi pe noroc. Toate acestea sunt variabile şi incerte. 

 

PP: În cartea mea, „Lideri şi contexte: relaţiile româno-azere în aria interferenţelor (1992-2008)” am 

fost extrem de reticent vizavi de finalizarea proiectului energetic Nabucco, succesul căruia era atât de 

mult trâmbiţat de autorităţile române şi azere. Pe 26 iunie 2013 mass-media anunţă oficial că 

proiectul Nabucco a căzut. S-a solicitat retragerea cărţii din librărie iar restul tirajului a fost dat spre 

ardere… În argumentele din 2008-2009 concluzionam că nimeni (cel puţin ţările din fostul spaţiu de 

influenţă sovietică) nu se poate juca cu Rusia, fluturându-i pe sub nas flamura independenţei şi a 

libertăţii (a se vedea cravata strânsă în dinţi de Saakaşvili după ce tancurile ruseşti au intrat, la sfârşit 

de august, 2008 în Gruzia). Cum comentaţi, în acest sens, enunţurile prezente în filmul documentar 

”Putin, Rusia şi Vestul” ? (Reper: ”…Cu trei ani mai devreme, Saakaşvili încercase să cucerească cea 

mai mică dintre provincii: Osetia de Sud. Rebelii, înarmaţi şi antrenaţi de Rusia, au ripostat.”) Nu ar 

putea păţi pe viitor şi România (chiar dacă este ţară NATO) ceea ce încerca să-i sugereze 

preşedintelui georgian secretarul american de stat Colin Powell: ”Tu poate crezi că tot ce faci e în 

interesul vostru naţional. Nu suntem siguri de asta, dar ştim că nu e în interesul nostru. Aşa că nu 

intra într-o situaţie care v-ar putea depăşi, crezând că o să venim să vă luăm apărarea şi să vă scăpăm 

de probleme. Ai grijă!”? 

 

AS: Nu este prea mult de comentat pe marginea acestei întrebări întrucât ea conţine şi răspunsul. Trăim într-

o lume a interdependenţelor dar şi a egoismului şi cinismului. Aplicarea automantă a art 5 din Tratatul de la 

Washington este mai mult decât îndoielnică. Cu atât mai îndoielnică este interpretarea potrivit căreia un atac 

armat la adresa unui membru NATO ar presupune declanşarea mai mult sau mai puţin automată a unei 

reacţii militare din partea aliaţilor săi. Pe de o parte, moda „agresiunilor perverse‖ deschide calea unor 

lecturi alternative infinite ale unui act inamical, astfel încât el să nu fie considerat neapărat ca fiind un atac 
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propriu-zis şi să nu declanşeze mecanismul de solidarizare prevăzut în Tratatul de la Washington. Pe de altă 

parte, modalităţile de reacţie sunt lăsate la discreţia alianţei şi ele pot merge până la a se rezuma la gesturi 

simbolice. Prin urmare, totul depinde, aşa cum spunea dl Colin Powell, de congruenţa dintre interesele celui 

atacat şi cele ale aliaţilor săi în momentul critic. 

De aici două observaţii majore. În primul rând, nu trebuie uitat că Tratatul de la Washington a fost 

încheiat într-o vreme când liniile de demarcaţie între taberele adverse erau foarte clare iar interesele lor net 

diferenţiate. Duşmanul fiind clar identificat, prietenul putea fi la rându-i lesne localizat în persoana oricui 

era adversarul, respectiv victima, acestui duşman. Astăzi lucrurile stau altfel şi este posibil, într-adevăr, ca 

interesele aliaţilor României să fie, la un moment dat, mai legate de cele ale neprietenilor ei decât de 

interesele ei. Probabil că şi atunci tratatele vor fi aplicate; dar numai în formă. În fond vom fi lăsaţi să de 

descurcăm singuri. O asemenea situaţie trebuie evitată cu orice preţ iar asta mă duce la a  doua observaţie. 

Într-o lume globalizată suntem obligaţi să ne definim interesele în contextul intereselor alianţelor din care 

facem parte. Nu este uşor dar este posibil. Cine îşi defineşte interesul naţional în izolare se condamnă la 

izolare. 

 

PP: Ce credeţi că se va întâmpla cu sentimentele anti-ruseşti ale multor popoare eliberate de sub jugul 

sovietic ? Ce se va întâmpla cu sentimentele minorităţii române oprimate de decenii de statul 

ucrainean? Iată o dovadă, declaraţia profesoarei de origine română Zinaida Pinteac (extras din: „În 

premieră” // „Antena 3, emisiunea din 8 iunie 2014; realizator: Carmen Avram): ”Ucraina culege ceea 

ce a semănat. Ea a semănat vrajba, anume împotriva minorităţilor. În Kiev era lozinca să fie 

ucrainenii pe primul plan. Ceea ce se-ntâmplă acuma în ţară este rezultatul la ceea ce a făcut Ucraina 

până acum cu noi, cu minorităţile naţionale şi, în primul rând, cu comunitatea românească; să fi fost 

pusă corect problema minorităţilor naţionale, tuturor să li se fi dat drepturile egale, azi Ucraina n-

avea probleme. Felul cum s-a comportat Ucraina cu noi, astăzi Rusia se comportă cu Ucraina!” 

 

AS: Fobia este un rău sfetnic în orice domeniu al politicii. La fel este şi sentimentul de revanşă, de 

răzbunare. Nici teama, care adesa este potenţată de fobie şi de amintirea experienţelor negative din trecut, nu 

este un consilier de mai mare folos. Nu putem conduce maşina naţiunii noastre spre destinaţiile viitoare la 

care aspirăm, stând mereu cu ochii în oglinda retrovizoare. Trecutul nu trebuie uitat, pentru că dacă l-am uita 

i-am repeta greşelile. Greşiţilor noştri trebuie să le iertăm, însă, greşelile pentru că numai reconciliindu-ne cu 

ei ne vom putea reconcilia cu noi înşine şi astfel reconciliaţi vom putea gândi liber asupra soluţiilor pentru 

un viitor mai bun, posibil şi preferabil de construit împreună. 

Nu ştiu dacă trecând prin încercările actuale ucrainenii vor trage concluzia că trebuie să se 

debaraseze de naţionalismul lor primitiv întrucât acesta este asemenea armurilor medievale, impenetrabile la 

loviturile din afară dar atât de grele încât îl strivesc pe cavaler sub povara lor. Ceea ştiu este că România 

trebuie „să profite de ocazie‖ pentru a arăta solidaritate deplină Ucrainei în aceste momente grele, pregătind 

astfel condiţiile pentru o cooperare sinceră şi durabilă care va fi neîndoielnic şi spre profitul comunităţii 

româneşti de acolo. (În treacăt fie spus, dacă minoritatea română din Ucraina nu beneficiază de toate 

drepturile rezervate ei prin Tratatul politic de bază dintre Ucraina şi România, vina o poartă şi guvernele 

române.) A încerca să câştigăm acum de pe urma slăbiciunii şi vulnerabilităţii Ucrainei spre a ne atinge 

unele obiective geo-strategice, fie ele şi legitime în lumina unei dreptăţi istorice, ar fi o mişelie neînţeleaptă 

pe care am plăti-o scump, mai devreme sau mai târziu. 

 

Acelaşi lucru îl pot spune despre sentimentele anti-ruseşti. Mulţi mă acuză de înclinaţii filoruse numai 

pentru că nu sunt rusofob. Deşi mai bună, poate, decât, fobia, şi filia întunecă judecata politică. De aceea nu 

operez nici cu rusofilia nici cu rusofobia ci cântăresc critic interesele în joc şi raportul de forţe pentru a 

proiecta fără teamă o relaţie justă, fezabilă şi durabilă care poate fi profitabilă tuturor întrucât chiar dacă nu 

ne mulţumeşte integral pe nici unul, ne permite ambilor să trăim în suficientă siguranţă. Ştiu că popoarele 

sunt mai sentimentale decât oamenii politici şi că lor le vine mai greu să accepte o asemenea filosofie. În 

calitate de conducători oamenii politici trebuie, însă, să stea în fruntea popoarelor iar nu să se ascundă în 

spatele lor, şi să aibă tăria de a le spune lucruri care nu le sunt nici evidente nici pe plac. Nu ne putem servi 

popoarele decât dacă le spunem adevărul despre ceea ce credem că este bine pentru ele, acceptând ca pentru 

asta să primim reproşurile lor nemeritate. Chiar dacă vor începe prin a se supăra pe noi, vor sfârşi prin a ne 

înţelege şi urma; dacă nu pe noi măcar sfatul nostru. Aceasta este ceea ce contează! 
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PP: Sunt tot mai multe voci, dar şi scrieri de acum un secol care (în lumina unor prime studii de 

paleogenetică şi istorie a mentalităţilor) afirmă că, în analiza Rusiei (dar eu cred că şi în analiza 

Ucrainei) mulţi dintre noi am ignorat caracterul asiatoid al spaţiului de influenţă rusească. Suedezul 

Rudolf Kjellen vedea ţarismul „moscovit de tip mongol” sau nemărginita „voinţă de putere asiatică” a 

Rusiei. Luând în considerare amestecul populaţiilor româneşti cu populaţii alogene de peste un 

mileniu pe teritoriul nostru, cum vedeţi România peste 50, peste 100 de ani: dezmembrată, dispărută 

sau „dodoloaţă”?… 

 

AS: Întrebarea dvs atinge două teme. Una se referă la importanţa fondului cultural al unui popor pentru 

comportamentul său politic. Cea de a doua, la ceea ce s-ar putea numi multiculturalismul intrinsec al naţiunii 

române şi impactul acestuia asupra viitorului ei. 

Cultura se poate defini, printre altele, ca fiind modul specific al unui popor de a crea valori de 

folosinţă universală sau cu relevanţă universală. Inclusiv valori incapsulate în proiecte şi atitudini politice. 

Fiind vorba de specificitate, culturile separă. Aceasta este o consecinţă la fel de inconturnabilă ca şi 

diversitatea formelor de organizare a familiei şi societăţii, a modurilor de a gândi şi trăi. Cum să facem 

compatible toate aceste variabile? Iată marea problemă. O problemă cu atât mai presantă cu cât trăim într-o 

epocă în care progresul tehnologic de neoprit a generat fenomenul globalizării, punându-ne pe toţi în contact 

şi în interdependenţă. 

Dacă Rusia are trăsăturile culturale despre care vorbiţi, nu avem ce face. Trebuie să trăim cu ele. 

Vestea bună este că şi culturile sunt vii. Ele evoluează. Având loc în contextul globalizării, o atare evoluţie 

poate merge pe linia convergenţei. Ceea ce înseamnă că avem motive de optimism. 

Cât priveşte naţiunea culturală română, ea este neîndoielnic una de sinteză. Pe de altă parte, naţiunea 

civică română este un proiect politic asumat – respectiv cel al unirii mai multor principate – facilitat de 

formarea organică a naţiunii culturale române pe deasupra frontierele pre-moderne, prin asimilarea naturală 

a mai multor comunităţi etno-culturale conlocuitoare sau prin sinteza acestora. „Românii‖ nu s-au amestecat 

cu alţii ci sunt rezultatul acestui amestec. Tocmai această bază culturală a făcut ca proiectul politic să reziste 

timpului dar mai ales multiplelor încercări ale unor actori politici externi de a-l revizui şi anula; ultimele 

având loc chiar în ultimul deceniu al secolului trecut. 

Acest ţesut cultural românesc este foarte special întrucât adună într-o unitate indestructibilă două 

straturi diferite: unul de bază, foarte vechi, unitar, constituit din tradiţii familiale, religioase şi ideologice 

comune, asemănător stofei pe care se coase o broderie, iar altul superficial, pluralist, constituit din tradiţii 

istorice regionale diferite (moldoveni, bucovineni, valahi, olteni, ardeleni, bănăţeni etc.), asemenea broderiei 

propriu-zise. Ceea ce dă unicitate deplină şi rezistenţă acestui ansamblu dualist este faptul că broderia este 

realizată dintr-un singur material, chiar dacă folosindu-se tehnici diferite; respectiv o limbă fără dialecte – 

deci un mod de comunicare dar mai ales de gândire unitar. Acest produs ―ecologic‖ a fost înfrumuseţat prin 

integrarea micilor perle reprezentând minorităţile naţionale, practic cofondatoare ale unei naţiuni nu numai 

civice ci şi cosmopolite. Dincolo de regretabila instrumentalizare politică a unor minorităţi care, în realitate, 

nu au o agendă iredentistă (maghiarii ardeleni, de exemplu, se simt mai legaţi de românii ardeleni decât de 

ungurii de la Budapesta), naţiunea română civică şi multiculturală reprezintă un posibil model pentru viitorul 

demos european, pentru o eventuală viitoare naţiune cosmopolită europeană. 

De aceea statul român, naţiunea politică română, nu sunt în pericol de a dispărea prin segregare 

culturală. România nu este ameninţată de explozie ci de implozie. Pentru că nu au putut să o dezmembreze, 

―arhitecţii‖ ordinii europene şi euro-atlantice care s-au autoinvestit cu responsabilitatea structurării 

universului post-bipolar, au încercat să o micşoreze. Nu teritorial ci ca putere – economică, demografică, 

culturală, morală, socială etc. Ceea ce au reuşit cu sprijinul românilor înşişi. 

Cu alte cuvinte, nu separarea elementelor sintezei duce naţiunea română spre dispariţie ci tocmai 

alăturarea unora dintre aceste elemente într-o combinaţie toxică periculoasă care, parafrazând o cugetare a 

lui Mihail Ralea, include dezbinarea de sorginte dacică, orgoliul delirant de sorginte latină,  fatalismul de 

sorginte slavă, corupţia de sorginte bizantină şi conservatorismul inept de sorginte otomană. Toate 

circumscrise de tradiţiile antropologice autoritaritariste şi egalitariste în care s-au adunat. 

Românii nu sunt numai asta dar sunt şi asta iar asta este pe punctul de a-i pierde. Dacă nu vor reuşi să 

anihileze efectele acestor trăsături – regăsite din plin în actul de conducere politică a ultimilor ani – în scurtă 

vreme naţiunea română se va transforma într-un teritoriu, poporul român într-o populaţie iar statul român 
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într-o colonie sau un protectorat. De fapt această transformare este aproape consumată. 

Dimpotrivă, dacă îşi va depăşi limitele, dacă îşi va reface solidaritatea naţională, dacă îşi va aduce 

acasă elitele înstrăinate, dacă îşi va redescoperi sentimentul demnităţii şi îşi va apropria gustul măreţiei, cu 

celelalte date pe care le are România poate deveni în scurtă vreme o altă Austrie a Europei Centrale sau, mai 

bine, o Californie a Statelor Unite ale Europei. 

 

Bucureşti 
 

 
Carpathia – Carmen Doreal 
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POEZII 
 

 

 

 

ÎNGERUL CU FAȚA DE LUMINĂ 

m-a învățat că de mare preț 

sunt ultimele cuvinte pe care le rostim  

în timp ce pe neaşteptate  

cineva se apropie şi le fură 

 

de mare preţ ultimile cuvinte  

acelea din inimă / din minte / dintre sinapse  

din gândurile ascunse sub cămaşa de in  

aceea asudată / purtată cu fast în noaptea nunţii 

 

de mare preţ sunt cuvintele / pâinea primară  

aceea din bobul cu chipul Maicii 

pâinea dusă în ştergar alb la Altarul Domnului 
 

de mare preţ  

cuvintele aşezate pe masă în curte  

pe ştergarul alb / ca cine doreşte să vină să ia  

chiar dacă nu ştie că toate aceste cuvinte  

se vor mai naşte odată cu foșnet de foc  

 

asta m-a învăţat 

Îngerul cu fața de lumină  

 

 

 

ÎNGERUL CU FAȚA DE LUMINĂ 

a venit cu foșnet de foc 

așa ca viața care ne viețuiește 

 

am întrebat: 

 cine vine cu aşa vuiet în casele noastre? 

 

Ce străbate fiinţele pe sub piele  

ca o senzaţie de conspirație? 

Paulina POPA 
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Ce vuiet în viața noastră / 

aşa de ne este ruşine  

şi nu ştim cum să ne mai ascundem  

atunci când vorbim şi noi ca oamenii  

despre dragoste? 

 

Ce foșnet… 

așa ca foșnetul sevei în primăvară  

când mugurii înțeapă zarea 

lăsând să se apropie 

Îngerul cu fața de lumină? 

 

 

 

 

ÎNGERUL CU FAȚA DE LUMINĂ 

mă privea  

așa cum stăteam între bărbații acestui oraș  

aceia ce-și înghițeau gândurile… 

  

eu nu știam că mă privește  

sau că în nopțile lui de insomnie  

stă cu un hublou în față și căuta cărările  

pe care-mi trăgeam după mine hainele de apă și sare 

 

dacă sunt trează / și asta se întâmplă tot mai des 

îl aud cântând: 

 

Ce mare este ochiul care ne priveşte 

Şi ce-ngheţat se-aşterne-n calea noastră 

Nu vine nimeni să conteste 

Lucirea lui cea rece şi albastră… 

 

cântecul ar fi continuat dacă nu ar fi ridicat aripile 

Îngerul cu fața de lumină 

 

 

 

ÎNGERUL CU FAȚA DE LUMINĂ 

mi-a arătat  

frumusețea absolută a creației 

 

zicea: 

cuvântului să i se supună / 

să se ridice ca o lumină albă în noaptea fără de sfârșit  

 

să i se spună cuvânt / cuvântului / 

să poată alerga printre flori și buruieni  

așa cum trec cei ce adună artefacte din deșertul dragostei  

 

să i se descheie cămașa / aceea asudată  

să fie bărbatul care nu mănâncă / nu bea / nu se prostituează  

este mai presus de toate / 
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este frumusețea absolută a creației  

 

mă privește în față și mă întreabă:  

cine ești tu? 

 

Cine sunt eu în fața celui ce este 

Îngerul cu fața de lumină? 

 

 

 

ÎNGERUL CU FAȚA DE LUMINĂ 

mă ascultă cântând: 

 

Tată / cum stai sub nucul bătrân şi asculţi 

Nimeni nu ştie ce asculţi dar nucul se frânge 

Cade o creangă de jăratec peste casa părinţilor 

Tot nucul cu păsările sale  

şi toată curtea aceea ridicată cu tine la cer / plânge 

 

Tată / cum stai sub nuc şi priveşti 

O casă frumoasă se plimbă deasupra / cu ferestrele albe 

Aleargă în jur mii de fluturi coloraţi ca în vară 

La fiecare fereastră cu aripi de lumină  

aşează multiplele salbe 

 

Tată / cum stai sub nucul bătrân şi asculţi 

Nimeni nu ştie ce asculţi dar nucul se frânge…. 

Seara coboară peste lume în ceață și ploi 

Mantia îmbâcsită de ape se usucă și strânge 

 

te ascult cu tristețe / îmi spune  

Îngerul cu fața de lumină 

 

(Fragment din volumul GRAVITAŢIE, aflat la tipar) 

 

 
The women of the insomniac man – Carmen Doreal 
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Chinta royală a poeticii lui EUGEN EVU 

– un eseostudiu - 
  

În 2013, poetului român contemporan 

EUGEN EVU, patronul spiritual al revistei Noua 

ProVincia Corvina, i-au apărut la editura Limes, a 

altui important poet român de azi, pe numele său 

Mircea Petean cinci titluri. Trei în 2013: Ana Daina, 

Omenie, Poarta şi două în 2014: Diamante ucise şi 

Sferopoeme. Cu un comportament rece, raţional, 

lucid în faţa atâtor cronici, comentarii, lecturi pe 

marginea operei sale (a adunat anul acesta o vârstă 

rotundă, una a Împlinirii şi a Certitudinii – dar şi una 

a Ireversibilităţii existenţiale) – autorul s-a grăbit să-

şi definitiveze, în selecţie proprie liniile de forţă ale 

poeticii / metapoeticii / transpoeticii sale la vedere, 

comunicate... transdiciplinar şi redactate de-o clară 

manieră transmodern(ist)ă. Om în primul rând, 

scriitorul mitotextualizează în „funcţie de frecvenţă, 

undă şi vibraţie‖. Şi „iată – prin cuvânt/ din logos 

străpuns/ înnoitoarele/ îmblânzite himere – 

fecioarele sfere‖. „Himerele‖ reapar în Sferopoeme 

ca să aşeze „în iluzia liniei drepte/ arcul de cerc al 

mişcării/ rotaţie încetinind entropia/ între 

perspective/ şi proporţii această retorică/ a suferinţei 

sublime/ din care zeii îşi extrag/ esenţele 

regenerării?‖ 

Imaginea veritabilă a lucrurilor şi a fiinţelor i 

se dezvăluie „omului poetic‖ ca ambiguă, alcătuită, 

în mod indisolubil, din ordine şi dezordine, din 

realitate şi iluzie, din raţional şi iraţional. Ar putea fi 

discursul practicat de Eugen Evu receptat în regimul 

diseminator al imaginarului de tip transbaroc? Sau 

mai degrabă unul de tip suprarealist tradus în 

scriitura automată (a psihicului uman şi a 

paradigmei structural-expresive)? Oricum „triumful 

imaginaţiei‖ pare să fi fost rodul surrealismului, 

delirului morfeic, dicteului, hazardului, jocului, 
incantaţiei (magice), stihialului inconştient, dar 

produsul ia forma mitopoemului şi mai ales a 

cosmopoemului pe calea asompţiunii (a translaţiei 

miraculoase, a sărbătorii, a acceptării propriei naturi 

finite, a asumării unei valori) întrucât – „prin 

Asompţiune/ a triumfa/ în plină pierdere// cuantic şi 

subcuantic/ în Proporţii// Împotrivindu-ne/ morţii./ 

Prag şi boltă/ Porţii.‖ „E rumoarea la vârf/ pe Calea 

Robilor‖.„Între tâmple mutaţia‖ se transformă în 

transmutaţie alchimică, întrucât poetul e în cele din 

urmă un căutător al Pietrei Filosofale şi Marele 

Magister care ştie să obţină aur din orice „materie‖, 

în contextul utopiei libertăţii absolute, opera-i 

scripturală urmând a fi înnobilată ca „Hermeneica 

Magna‖ (în Aina Daina, Hermeneica Magna, p. 

113). 

În Athanor ars mimesis suferă un proces 

teadric tristadial (triadic) al devenirii: „Pe verticală 

ştiinţa/ Pe orizontală credinţa/ Asta-i crucea. 

Fiinţa?‖ (Athanor 2, în Sferopoeme, pp. 50-55). 

Opera omului poetic – încearcă a ne încredinţa „pan-

creatorul‖ din „grădinile suspendate ale 

transfigurării‖ – are origini în „rune scânteietoare‖, 

în „anamneze‖ în „logosul străpuns‖, în „izvorurile‖ 

edenice semantice, în „roiuri stelare‖, în darul zeilor 

etc. şi deductibilă „din ciclica derulare‖, „din soare 

al cosmicului fecund asasinat/ întru a fi etern/ 

reîntrupat‖ (Opera, în poartă, p. 69). 

Cum „în chip poetic locuieşte omul‖ [Martin 

Heidegger: Originea operei de artă; ed. Humanitas, 

Bucureşti, 1995, pp. 199-220] să vedem cum Eugen 

Evu survolează şi descrie această locuire poetică. 

Martin Heidegger e de părere că locuirea poetică 

înseamnă: facere (adică plăsmuire), joc cu irealul, 

înţelegere a esenţialului şi deci ea însăşi 

(meta)esenţială, creaţie poetică în ultimă instanţă, 

întrucât doar creaţia poetică lasă locuirea să survină 

în mod autentic. „În calitate de acţiune care lasă să 

survină locuirea, creaţia poetică este o construire‖ 
[M.H., ibidem, p. 202]. În Omenie, Eugen Evu îşi 

revendică îndreptăţirea să emită pretenţia că a ajuns 

la esenţa lucrului-în-sine dar şi a lucrului-pentru-

sine, caracteristică prin coincidenţa fiinţei şi a 

Ion POPESCU – BRĂDICENI  
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conştiinţei. Poezia (oximoronică în consecinţă) este 

una a „vârstei continue/ luminiscenţa ei pierdut/ 

resorbţia în grăunţele cuvintelor‖. Resorbţia în 

esenţele semantice e un proces benefic poeziei 

incantatorii (vezi Incantaţie în Septembrie, p. 59), 

cathartice. Poetul, scriind-o, se sărbătoreşte zilnic, 

„melodios şi vindecător oarecum/ dăruind har şi 

altora prin preardere‖ Etapele arderii (v. în 

Sferopoeme, p. 20) ar fi fantasmă, ecoul şi „foamea 

lui de-a se naşte din nou/ e-a divinei veniri, să ne 

învie‖. Iar „darul dăruirii‖ [vezi în Aina Daina, p. 

42] ar fi „paideuma străpunsă‖, „răsucite cochilii 

cuvinte/ din orgasme, extazele sfinte,/ dinainte de 

logos, divine‖. Poema Darul Dăruirii e antologică şi 

ea ne „trădează‖ un mare Poet al zilelor noastre şi al 

Europei, pe care, categoric, România nu ştie sau nu 

vrea a-l preţui cum se cuvine. Cum altfel să explic 

„orbirea‖ de care suferă unii „monştrii sacri‖ ai 

criticii actuale? Încât, iată-mă, pe mine – mai 

degrabă poet decât critic „de serviciu‖, mai degrabă 

teoretician decât cronicar (trans)modern, mai 

degrabă povestitor şi eseist decât istoric literar – 

nevoit să efectuez recuperarea de rigoare (dar şi de 

ONOARE) – pe care mi le revendic fără să clipesc. 

Ca să nu arăt că „nu fabulez‖ şi că „nu dezertez‖ de 

la misiunea-mi ziditoare/ restauratoare/ 

reinventatoare, voi cita finalul de la Darul dăruirii, 

de un „fior metafizic‖ inegalabil: „Glorie Vieţii 

etern devenind/ Prin aceea că-şi arde etapele/ Şi 

zburata Fiinţă ca gând/ Rezideşte iar trup, prin 

aproapele./ Mă declin mie însumi/ Abrupt/ Te-am 

iubit ca să mor moartea mumii./ Cu lumina preaplină 

ca fruct/ Dăruindu-mă pradă şi lumii./ Astfel stranie 

absenţa ta vie/ S-a născut şi făcut Poezie‖. „În 

cuiburile de faguri ale memoriei‖, gândurile 

migrează şi revin ca păsările călătoare. Găzduindu-

le, poetu-şi cultivă, precum Lucian Blaga, uimirile 

„algoritmând incantaţii‖ şi ca Ion Barbu. 

Dar odată cu memoria iată-mă (şi iată-ne, 

iubiţi cititori al studiului meu) cu adevărat pe 

domeniul spiritului şi pe direcţia visului. 

Asemănarea şi contiguitatea, planul visării şi planul 

acţiunii se contopesc, ca apoi să se disocieze spre a 

redresa tensiunea memoriei, care se transpune în 

întregime într-un ton sau în altul, încât găsirea 

tonului potrivit devine brusc absolut entelehial – să 

nu uităm tema orbirii – în „holospaţiul lui 

Dumnezeu‖ (în Diamantele ucise, Catren 

holospaţial, p. 96) ca la Tudor Arghezi. Entelehia 

(2) reînvie transmodernist distincta, unica manieră 

argheziană din Testament: „Ciorchini ori spice text 

al lumii sferic/ Foamea luminei rabdă-n întuneric/ 

Din minerale-i foamea de-nflorire/ şi-n seve-i 

consanguina-mi iubire,/ Multiplul logos jăruie şi 

saltă,/ pe verticala foamei cea înaltă‖. Contopită 

consanguin cu cea barbiană ori doinaşiană. Această 

uluitoare sinteză a marii poezii româneşti de după 

Eminescu (v. Poem nepierdut, ibidem, p. 96) 

încoace este una din aspectele poeticii lui Eugen Evu 

– una evident şi indiscutabil transmodern(ist)ă. Dar 

faţetele poeziei sale sunt poliedrale şi acest 

eseostudiul al meu s-ar putea întinde întrucât Eugen 

Evu este el însuşi un clasic al literaturii noastre care 

nu vrea – teribil paradox, nu? – să se clasicizeze, să-

şi manierizeze discursul (trans)poetic. Într-un 

Quintet sofianic mărturiseşte candid-savant: „Mă las 

jucat de-un val îngândurat/ Nirvanica urzeală-mi 

saltă gândul/ De parcă mi-s doar eu din Celălalt/ 

Orgasmic-hierofan-îngemănîndu-l/ Din logos iarăşi 

prunc, adeverindu-L‖ O ontologie a libertăţii de 

creaţie transpare din toată lirica aceasta asimptotică 

şi transretorică, athanorică,/ baladescă, ludico-

lucidă, metaforică, „inegalabil strălucind‖. 

Abordând dubla strategie: cea a prospecţiunii 

şi cea curtenitoare, pentru mine Eugen Evu este cel 

de-al treilea «eugen» acolouthian, creator de coduri 

şi un intelectual însetat de plăceri din afara codurilor 

(după Eugen Simion şi Eugen Negrici – n.m., I.P.B.) 

căruia nu-i place să vadă de două ori în oglindă 

aceeaşi imagine şi mai ales propria imagine. O fugă 

continuă, barthesiană, pe spirală se observă în scrisul 

lui Eugen Evu, geniu, incontestabil, al evului său. 

 

 

Tg Jiu, oct. 2014 
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APOLINIC SAU DIONISIAC? 

 
„O cunoaștere independentă de voință poate fi concepută;  

dar o voință independentă de cunoaștere este de neconceput.  

Voința oarbă nu este voință; voința adevărată vede bine.” 

 - Benedetto Croce 

    

   

Termenul Apolinic provine de la numele eladic al 

zeului Soare - Apollo și desemnează, conform 

dicționarelor, ordine, măsură și armonie, caracterizat 

fiind printr-o contemplare senină, detașată: „lucid, 

rațional, luminos, senin, echilibrat”. Termenul 

Dionisiac provine de la numele zeului pelasgo-trac 

al viei, vinurilor și orgiilor, Dionis (grecizat: 

Dionysos) fiind echivalentul roman al zeului 

Bacchus. Bine cunoscutele „serbări dionisiace‖ erau 

festivități romane ținute în cinstea lui Bacchus, 

denumite Bacchanalia, care urmăreau eliberarea de 

inhibiții și constrângeri sociale. Unele dicționare 

definesc termenul „dionisiac‖: „spargerea 

echilibrului, lipsa de formă, răscolirea instinctelor” 

sau „stări paradoxale, bețiile, orgiile, violența 

domnind peste rațiune” etc. 

   Filozoful german Friederich Wilhelm Nietzsche 

(1844-1900) a folosit ambii termeni și întrucât la 

gândirea lui mă voi raporta succint, amintesc că s-a 

născut într-o familie protestantă, neasumându-și 

valorile religioase ale familiei; s-a simțit veșnic un 

izolat, s-a declarat ateu și adversar al creștinismului. 

Considera că toate valorile supreme ale existenței ar 

fi inventate, inaccesibile omului, care își pierd 

voința de putere în timp, și astfel existența devine 

lipsită de sens. Cu această logică și-a făcut apariția 

nihilismul, una din temele sale centrale. Admitea că 

viața poate avea un sens, o orientare către ceva, doar 

cu condiția existenței voinței de putere, care îi poate 

determina finalitatea, conceptul de supra-om 

desemnând o necesitate în personalitatea umană.  

  Se considera „imoralist‖,  în lucrarea „Dincolo de 

bine și de rău” morala fiind catalogată ca „o acțiune 

tiranică, împotriva naturii și de asemenea împotriva 

rațiunii”. Lumea o împărțea în casta stăpânilor și 

masa sclavilor, fiecare detestând-o pe cealaltă. 

Adevărul este că Nietzsche a fost un om bolnav și 

boala și-a pus amprenta asupra gândirii sale. Cu toate 

acestea, filozoful austriac Rudolf Steiner (1861-

1925) recomanda să ne desprindem de gândirea că 

geniul trebuie să fie un om complet sănătos, vorbind 

totodată despre „un sâmbure morbid existent în 

personalitatea sa”, amintindu-și cum singur  

recunoștea că „din boală a primit impulsul de a 

dezvolta în interiorul lui o concepție despre lume 

optimistă”. Vorbim despre optimismul forțat, ca o 

reacție față de pesimismul schopenhaurian, după ce 

Schopenhauer îi făcuse inițierea în filozofie și 

Nietzsche fusese, la început, în admirația sa. Lui 

Nietzsche îi plăcea tot ceea ce vestea prezența 

puterii, îi displăcea și renega tot ceea ce trăda 

slăbiciune. În cartea  „Nietzsche Anticristul” pe care 

am citit-o cu un mare dezgust, scria: „Mila 

împiedică legea evoluției care este cea a selecției”. 

Gândirea sa contrasta izbitor cu cea a scriitorului 

german J. W. Goethe (1749-1832), care analizase 

dictonul „cunoaște-te pe tine însuți”, susținând că nu 

trebuie să-l interpretăm în sens ascetic, prin cugetare 

sau autocontemplare (cum a făcut-o Nietzsche), ci 

prin fapte: „Caută să-ți faci datoria și vei ști imediat 

ce e cu tine”.  

   Gândirea lui Nietzsche a fost în opoziție și cu cea 

a filozofului german Immanuel Kant (1724-1804) 

care afirmase: „Rațiunea nu aprobă fericirea, dacă 

nu este unită cu demnitatea de a fi fericit, adică cu 

puritatea morală”, iar mai târziu, psihiatrul elvețian 

Vavila POPOVICI 
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Carl Gustav Jung (1875-1961) exprima: 

„Moralitatea nu este o neînțelegere născocită de un 

Moise ambițios pe muntele Sinai, ci ea ține de legile 

vieții și este produsă de cursul normal al existenței, 

la fel ca o casă sau un vapor, sau oricare alt 

instrument de cultură”.  

   De fapt, Nietzsche a fost inspirat, dintru început, 

de frumusețea culturii grecești, aceasta constituind 

punctul de plecare în gândirea sa și pe parcurs 

constituind un punct de comparație pentru tot ceea 

ce îl nemulțumea în cultura vremurilor în care trăia. 

Analizând tragedia antică, s-a cantonat pe antiteza 

între frumusețea apolinică și grandoarea destinului 

tragic dionisiac. Figura lui Dionysos are o 

semnificație importantă în filosofia sa, atribuindu-i o 

veșnică transformare și devenire, devenirea fiind 

expresia voinței de putere. Morala creștină bazată pe 

milă, ajutorare a substituit-o cu morala durității, 

morala stăpânilor, a celor care dictează, ca o morală 

a resentimentului celor mulți. Individualistă fiindu-i 

gândirea, considera că omul, în adâncul fiinţei sale, 

este o „fiinţă ratată”, un „animal bolnav”, pentru 

că nu-şi urmează instinctele, este ratat ca fiinţă 

liberă, deoarece conştiinţa sa falsifică voinţa de 

putere: „natura omului este himerică: el se dezbină 

pentru a construi un vis, o morală, o religie, pentru 

a-şi justifica existenţa în lume, inventează o lume, în 

asemenea lucruri stă măreţia şi înfrângerea sa”. 

Pentru Nietzsche principiul vieții nu era utilitatea și 

conservarea, cum susținea biologia darwinistă, ci 

creșterea puterii. 

   În lucrarea intitulată „Așa grăit-a Zarathustra” 

(profetul, coordonatorul religiei din Iranul arhaic și 

zeu) și-a cristalizat ideea imaginii supraomului, 

spunând că „Dumnezeu a murit!”, construind o 

filozofie cu un orizont anticreștin declarat, în care 

înlocuiește ființa Divină cu supraomul; în zadar 

încearcă unii să răstălmăcească spusele lui, 

susținând că moartea lui Dumnezeu ar însemna 

„moartea întregii lumi, proiectate ca fiind o lume 

suprasensibilă, a idealurilor, principala justificare a 

realității”. 

   Dionisiacul folosit de Nietzsche - starea explozivă 

a unui spirit - redă tocmai sugestia unui afect, 

echivalent în psihologie cu „impulsul‖ oscilant și 

haotic: extravertirea, senzualitatea, tumultul, 

sexualitatea, izbucnirea voluptoasă a formelor 

spirituale individuale. Apolinicul se dezvoltă la 

celălalt pol, introvertit și melancolic, influențat de 

lumina formelor frumoase, a soarelui și a aparenței. 

Sunt numite două stări modificate ale conștiinței, 

complementare – beția și visul - stări ale inspirației; 

artistul dionisiac se lasă convertit de pierdere de sine 

în jocul beției, celălalt – apolinicul -  acceptă jocul 

visului și-al contemplării. Formele de exteriorizare 

ale artei, muzica și poezia erau pentru el expresiile 

cele mai puternice ale creației, ale dionisiacului și 

apolinicului, ele putând pătrunde în adâncul ființei, 

metamorfozând, accentuând stările spirituale; cu 

ajutorul voinței fiind sporite puterea și plenitudinea 

de viață a personalității, omul devenind mai puternic 

ghidat de propriile legi create de sine însuși; 

cuvântul şi imaginea, ca semne ale zeului Apollo, nu 

pot reda niciodată mitul tragic în toată profunzimea 

lui, în lipsa lui Dionysos. 

   În  cartea „Nașterea tragediei” mărturisește că 

cele două zeităţi ale artei, Apollo şi Dionysos, 

împreună cu termenii apolinic şi dionisiac sunt 

împrumutate de la grecii care nu-şi exprimau teoriile 

ezoterice profunde ale concepţiilor lor despre artă în 

noţiuni, ci le întruchipau în figurile grăitoare ale 

zeilor, spre o mai ușoară și bună înțelegere pentru 

cele două zeităţi ale artei. Acest fapt dovedea că în 

universul grecilor exista un contrast uriaş, atât în 

origine, cât şi în finalitate, cearta dând naştere, prin 

emulaţie, unor creaţii mereu mai viguroase. 

Nietzsche era însă de altă părere, pentru el „Totul 

este haos”, adică lipsea ordinea, armonia, 

înțelepciunea și frumusețea. Aceasta nu-l împiedica 

să fie îndrăgostit de destin, oricum ar fi el, chiar o 

existență dionisiacă. Și, deoarece grecii socoteau 

visele mesaje ale zeilor, Nietzsche explica: „Pentru 

a înțelege mai bine acele două instincte, să ni le 

închipuim ca pe niște lumi estetice deosebite: a 

visului și a beţiei, fenomene fiziologice între care se 

poate observa un contrast analog aceluia dintre 

apolinic şi dionisiac.[…] Crede-mă că iluzia cea 

mai adevărată a omului i se dezvăluie numai în vis 

[…] toată „divina comedie” a vieții cu al ei 

„Inferno”  trec prin fața sa…”. În continuare 

Nietzsche vorbea în lucrarea respectivă despre 

exaltarea dionisiacă ce îl cuprinde pe om uneori, în 

special în timpul beției, spunând că sunt oameni care 

se feresc de aceste manifestări ca de niște „boli‖, 

întărind ideea vrăjii spiritului dionisiac ce 

reînnoiește legătura dintre om și om, iar natura 

înstrăinată până atunci, își serbează împăcarea cu 

fiul ei rătăcit, Carul lui Dionysos nu în zadar fiind 

acoperit cu flori și coroane, sub jugul lui pășind 

tigrul și pantera. Supraomul cu întreaga cultură 

umană nu poate fi așa cum vroia Nietzsche - numai 

o creație de artă fără alt criteriu decât pasiunea sau 

frumusețea creației însăși -, ci umanitatea are nevoie 

de criteriul moral care să primeze asupra celui 

estetic și care trebuie să o însoțească pretutindeni, în 

toată existența sa.  

   Deși Nietzsche își manifesta aversiunea față de 

politică, conceptele folosite de „voința de putere” 
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excesivă, (inspirată de Schopenhauer dar dusă la 

extrem) și „supraomul”- ca o derivată a primului 

concept - și care ia atitudine împotriva turmei 

impunând tuturor propria morală, au constituit sursa 

de inspirație a ideologiei și politicii naziste.  

   Sigur ca filozofiei lui Nietzsche i s-a răspuns în 

acest mod: Tot ce a fost creat în omenire, n-a fost 

creat ca un prestigiu al forței, ci ca o evidență a 

idealului; creștinul știe că valorile conștiinței sale 

sunt mai înalte, că mila este o acțiune mai înaltă 

decât o acțiune dură, de egoism; sensul adânc al 

devenirii și creației ce fixează poziția omului în 

cosmos este tocmai de a descoperi tot mai adânc 

sensul noțiunii de umanitate, « a ceea ce este mai 

uman în om ».   

   Și cu toate glasurile auzite, inspirate din filozofia 

lui Nietzsche, dar nu numai, voința omului de a-și 

îmbunătăți existența, înțelegerea rațională a limitei 

putinței, credința în existența și ajutorul Divinității 

există și vor exista, ele fiind „o înzestrare umană 

universală, capabilă să-i unească pe oameni, să-i 

emoționeze și să le ridice spiritul în sfere înalte”. 

   Unii se mai întreabă și astăzi, dacă filozofia lui 

Nietzsche, numit și „falsul profet‖, cunoscându-i-se 

firea blândă, amabilă, având și o educație creștină, 

nu este cumva provenită dintr-o iubire răsturnată: 

„Dragostea nu dă naștere urii? Oare nu l-a atacat 

pe Wagner fiindcă l-a iubit? N-a atacat creștinismul 

fiindcă știa cât de adâncă este mila de oameni? Nu 

este filozofia sa numai o dramă a singurătății sale 

adânci?” Dar și a suferinței fizice? 

   Toți filozofii, în gândirea lor, pornesc de la 

sâmburele fericirii - căutat, gândit în diverse forme, 

voit să fie găsit și de multe ori pierdut. Cauzele 

pierderii au fost și continuă să fie adânc analizate.  

   Lumina zeului-soare Apollo, astăzi, pare umbrită 

de nori negri. Dar, cred, ca și mulți alții, că vom 

depăși această perioadă întunecată a timpului nostru; 

credința în frumusețea adevărului își va păstra 

puterea de a-i aduce pe oameni împreună, în mod 

demn, pentru un scop comun, „fie că acesta va fi 

unul moral sau unul de apărare”. Și nu poate fi 

altfel, deoarece omenirea a aspirat întotdeauna spre 

lumină, armonie și echilibru, omul bucurându-se de 

rațiunea dăruită de Divinitate, pentru a trăi în 

bucurie și comuniune, fructificând sentimentul 

dreptății și al iubirii.  

   Dorim, da, să construim un „Templul apolinic”- 

frumoasă exprimare a unui poet! - acesta fiind 

scopul luminos al vieții noastre, dar el nu poate fi 

construit folosind „pietre dionisiace”. El trebuie 

construit cu „pietre apolinice‖. „Șantierul‖ trebuie 

curățat! Avem curajul și demnitatea să dăm la o 

parte „pietrele dionisiace”? 

 

Carolina de Nord 

 

 
 

Young and Restless – Carmen Doreal 
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POEMELE AMURGULUI (2) 

 
 

 

MĂ-NTREB ADESEA 

 

Mă-ntreb adesea de-ai iubit vreodată 

Să ştii să smulgi din trupul orei clipa 

Să-ţi speli privirea-n lacrima brodată 

Pe alb de înger, să-i cuprinzi aripa 

 

Cu sufletul. Să-ţi simţi vioară gândul 

Iar trupul să-ţi vibreze ca o liră 

Când freamătu-i se stinge în alintul 

Mătăsii care-n lied-uri se deşiră. 

 

Mă-ntreb dac-ai privit vreodat-un nufăr 

Împovărat de dor, de puritate 

Cum se deschide ca un tainic cufăr 

Nebun de alb pentru eternitate. 

 

Şi dacă te-ai simţit plutind pe ape 

Cu inima bătând, dorind să zburde 

Printre petale, vrând să se adape  

Din lacul lin, nu din ecouri surde, 

 

Nu din muţenia tăcerii sparte 

Sau cioburi de oglinzi amăgitoare! 

Oare-ai visat vreodată mai departe 

Sau ţi-ai făcut din vise închisoare?! 

 

 

 

IMAGINI FALSE, AMĂGIRI ŞI ŞOAPTE 

 

Se frâng de braţul serii vise mute 

Furtuni de gânduri biciuie amarnic 

Strivesc în palma clipelor durute 

Speranţe-stinse-n vaietul slugarnic 

 

Al ielelor dansând în juru-ţi, slute. 

Te-ncolăcesc, pe rând, sterpe liane 

Vrăjit te pierzi în şoapte de-alăute 

Şi-n foşnet de mătăsuri diafane… 

 

Se-nghesuie, se unduie lascive, 

Te-aruncă-n jarul poftelor, sălbatic, 

Cuprinse de dorinţe maladive 

Pătrund în ochiul tău de singuratic 

 

Imagini false, amăgiri şi şoapte 

Cu măşti sculptate-n scorburi de păcate - 

Doar umbre ce nu simt, de-i zi, de-i noapte, 

Fiorii dragostei adevărate. 

 

 

 

TE PORT ÎN ICOANĂ 

 

Pe-un ram de alun lângă ciutura slută 

Ultimul zvâcnet al iernii se simte - 

Fulgii valsează în curgere mută 

Şi-un cânt răguşit de hulub se mai minte. 

 

În vatră-i jăratec, un iz de răşină 

Pluteşte-n odăi cu muşcate arzând - 

Crâmpeie de suflet, trăire divină, 

Răbojuri de stele pe bolţi lunecând. 

 

În colţul de veghe - eu, rob al tăcerii, 

Cu tâmple albite, de dor fremătând, 

Din pulberi de clipe, la marginea serii 

Iubirea renaşte din muguri de gând. 

 

Te port în icoana pictată de îngeri 

Imagine dragă pierdută-n deşert 

Georgeta RESTEMAN 
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Te-aştept, haide, vino, în valea de plângeri 

Dă-mi viaţă şi-nvie prezentul inert. 

 

 

CÂND CAUT GÂNDUL 

 

Ne‘ndurătoare ziduri reci de ceaţă 

Şi-arar, săgeţi de raze despletite 

Au aţipit crâmpeie vagi de viaţă 

Pe braţul sur al toamnei desfrunzite - 

 

Amăgitoare clipe-n pumni de vise, 

Strânsoare dulce-n lacrimi de gutuie - 

Cu picuri moi de ceară-n paraclise, 

Cânt de fecioare suie, lin, pe gruie. 

 

Prin ierburi arse, de îngheţ pudrate, 

Trec cerbi sfinţindu-şi coarnele în brume. 

Apăsătoare linişte-n cetate 

Cu nori îngenunchind tăceri în hume. 

 

Ce pace-i azi la mine, în odaie - 

Căminul vechi, dantelării de-aramă, 

Ferestre tremurând sub stropi de ploaie, 

O filă albă-n colţ cu monogramă 

  

Şi fluiere de lemn ce sparg secunde. 

Iatacu-i cald, din scrin răzbat parfume 

Visez şi scriu, şi frigul nu pătrunde, 

N-am nici stăpân, nici temeri, nici cutume, 

 

Prin stihuri curge dragoste, nu ură 

Căci de frumos e sufletul flămând 

Cuvântul mi-e şi vin, mi-e şi prescură 

Când caut gândul să aline gând... 

 

 

TE MINT 

 

Te mint atunci când zorile mijesc, 

Când soarele străluce în amiezi, 

Amurgurile reci când rostuiesc 

Iubirile-n păcat, te mint! Mă crezi? 

 

Te mint când tac, te mint şi când vorbesc 

Şi când respir, te mint! Când zic ades‘ 

Că te-am uitat, că nu te mai iubesc, 

Te mint în stihuri pline de-nţeles 

 

În care ne‘nţelesuri strâng şi ţes. 

Când neaua plânge peste cetini verzi 

Venind tiptil din tainicu-ţi eres 

Mă minţi şi tu, de parcă mă dezmierzi 

 

În purpura tăcerilor din maci. 

Pe-un mal surpat al râului de-argint 

Cu luntrea-ţi veche, vajnice cârmaci, 

Ai acostat pe-un braţ de mărgărint 

 

Şi-ai dispărut lovind cu pumnii-n ger. 

Dar dincolo de pietre, un colind 

Mă umple de sublimul «leru-i ler», 

Şoptindu-mi: «Minte, dar s-o faci iubind»! 

 

 

ŢI-AM SCRIS 

 

Ţi-am scris - pecete de cuvânt sculptată  

Pe stânci albite şi pe luturi arse, 

Pe-al brazilor nesomn, pe gânduri toarse 

Din caierul zăpezii de-altădată. 

 

Ţi-am scris cu pana înmuiată-n doruri  

Pe cupele de crini drapaţi cu vise, 

Alunecând pe-aripile întinse 

De pescăruşi ‘nălţând spre cer onoruri. 

 

Ţi-am scris pe-albastrul mării, pe nisipuri - 

Clepsidre sparte-n lacrime de  perle, 

Când aţipeam în cântecul de mierle 

Şi trena lunii desena pe chipuri 

 

Surâsuri reci şi umbre pe verbine. 

Cu maci aprinşi pe umeri de vestale, 

Am scris pe-nrourarea frunţii tale, 

Nuntind cu-alai de sărutări divine 

 

Chemări de-argint, tu nu auzi, străine! 

Îmbrăţişând tăceri ornate-n salbe 

Învederate-n murmure de nalbe    

Mai rătăceşti, pierzându-te de tine. 

 

 

Săcuieu, Cluj 

11 septembrie 2014 
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A Few Words about Milan Richter and the Art of His Theatre 
 

As you could notice, in this literary magazine I have dedicated several articles both to the Romanian 

theatre in our country and in the diaspora and to the contemporary international theatre. I believe I did not 

make any mistake especially now, a little bit before the end of the year when we make a sort of a total of our 

achievements, by getting this chapter, that I imagined and written, done in order to remind everybody of the 

soul actors offer to their audience from the stage with all their generosity and love, in order to kindly invite 

the last-mentioned ones to come to Thalia‘s city. What an abnegation, how many working hours, how many 

exhausting repetition hours, what a desire of entering and transposing themselves onto their characters‘ skin, 

into their destiny, what an effort, what an interest in penetrating their thinking system, how much soul put in 

everything. And all this only for a two-hour theatrical performance. Actors will always be happy if all this 

effort of theirs is crowned with success and rewarded with applauses. It proves their work was not in vain. 

Vici!  

 

But let us not forget those who precede all this action, who imagine things, accumulate as many 

documentary pieces of information as possible, rummaging a lot of libraries, reading eagerly, almost 

exhausting everything concerning that topic, person or personality that later on will become a successful 

play or the character of a famous play. Of course, these are the dramatists, those who come from behind, like 

a heavy artillery to support the whole scenic structure. They are the ones who imagine, conceive and see 

everything with the eyes of their mind, as if it were to be played in reality on the stage. They are the first to 

laugh or cry together with their characters, with their actors. And just like them, they live among their 

characters. So, as you can see it for yourselves, the use of the possessive adjective is inevitable. The 

playwright is the only one who can control everything like a deus ex machina while the others are my 

characters, my director and scenographer, my actors, my audience, even my translator. Have you ever 

wondered why so many possessive adjectives, why everything belongs in an unconditioned way and not out 

of selfishness only to the author? I do not think so. Well, the answer is only one and very simple: the 

playwright cannot live without all these around him because they belong to his life and to his pure reason of 

being. Otherwise, ‘‘not to be‘‘ becomes certainly the dull option of a meaningless limited existence. The use 

of the possessive adjective demonstrates the indestructible connection which exists between the dramatist, 

on the one hand and all the others mentioned here above, on the other hand. So this is the case of the 

relationship, yet not the one of a master and a vassal, of the Slovak playwright, Milan Richter and his play 

The Short Unhappy Life of Marilyn Monroe. 

 

* 

*        * 

 

 

 

Milan RICHTER  
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’’Well, my darling boy, being dead and leaving forever without knowing the name of 

my killer and his face...’’ 
 

                                   (The Short Unhappy Life of Marilyn Monroe, Marilyn, Act I, Scene 1) 

 

In his play, Milan Richter brings into discussion and to his audience and readers‘s attention, the 

delicate, crooked and longly disputed problem of the too short life and never elucidated mistery of the death 

of the one who was the most beautiful, fascinating, sexiest and desired woman in the whole world.  

 

What Milan Richter suggests to us, apart from reading or seeing this play with a very well known 

topic is the acceptance of his creating force in drawing this character still so much disputed from her 

childhood to the age of maturity (when she was 36 years old) when, while being forced by all unfavourable 

circumstances, Marilyn Monroe had to leave this world ‘‘in the most humiliating way‘‘. A modern version 

of a sex symbol brilliant in her decay, painted in the complete distress of an empty, deserted, and deadly-

wounded soul, a hesitant woman of an incredible timidity, hidden under the mask of frivolity, a spoiled 

typical cinema star, of a sensual and of an exacerbated sexuality, she cannot surmount sometimes the 

abysms of her soul but only by making use of a particularly vulgar language. Her moment of truth keeps 

watching her, it is that lucidity which destroys everything little by little, killing in cold blood. Her only truth 

is the reflection through Norma Jeane who, sometimes comes to her from a very remote and hard to 

remember past, maybe even somebody who does not have to do anything with her anymore, one whom, 

paradoxically speaking, could be of an assistance to her. The rest of it, although true is nothing but an 

illusion. All these make a play of an outstanding value, achieved with the particular means of the literary 

technique, everything is very attractive, interesting, easily readable, disconcerting for the ability with which 

the dramatist handles very skilfully and playfully sometimes the two levels real / unreal for the weaving of 

the two-in-one main character.  

 

Starting right from the essay which he wrote at the beginning of his theatre play, getting to the 

particularly detailed, precious, and as impressive as a literary text, the scenic directions the author focuses 

his whole attention on demonstrate the author‘s control and rule both on the characters and on the plot. 

Milan Richter is really impressive! His play which does not let anything uncovered or at random is 

impressive too. His characters‘ game of chance has nothing to do with his writing. I translate his play into 

Romanian and I am really amazed. Every now and then I have to take a break because the impact of his 

writing on me, as a reader, is a very huge one. I have to detach myself from it, to establish an equilibrium 

reaction between the play and myself. But, as they say, I can hardly wait to see the play staged. 

 

In Hollywood, Marilyn Monroe kept searching in all men the heartfelt warmth that a father whom 

she had never met before in her life could have offered her. This was another reason why she played the part 

of the little stupid naive, blond, spoiled, ill-mannered young girl who needed badly love and protection. 

‘‘Beautiful and sexy – and my beauty is allegedly very vulnerable. When I walk down the street, fellas‘ 

manhoods rise to the occasion and women run to their psychoanalysts to confess their hopeless envy. And 

all this time all I ever wanted was for people to like me. For my daddy, whom I never knew, to finally come 

to me and take me in his arms. I looked for him in many men and I took on more or less enthusiastically the 

role of a simple-minded blonde who is dumb and sexy, a girl that all older men in Hollywood go crazy 

about.‘‘ (Act I, Scene 1). ‘‘Love‘‘, in her case, equals only to the naivety and the free and easy manner she 

gives herself to any man ONLY OUT OF HER UTMOST DESIRE TO BE LOVED in reality. In the second 

part of her life Marilyn Monroe abandons Norma Jeane in a shadow cone, trying her best to hide her there, 

wipe her out of her past life, because she is ashamed of her. Moreover Norma Jeane embarrasses her, now 

that she had all that a woman could possibly wish for or dream of in this world: beauty, fame, youth, money, 

spot light, elegance, sex appeal, the unconditioned love (?!) of some extremely attractive, famous, and rich 

men. However, all these, her life full of glamour are built up on a huge emptiness of soul, which finally, 

consumed in a suicide or a crime will make her inevitably fall down into. This abyss, the emptiness which 

watched and terrified her for the rest of her life, absorbing her in the end with a destructive power was 

something that this little fragile childish but also self-destructive woman could never oppose in any ways 

because she had always felt it walk by her side, watch her, threatening her from the shadow.  
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At the beginning of Act I, Scene 1, Marilyn makes her appearance from behind a drawn curtain. She 

is dressed in the same green dress she wore when she was buried. All is nothing but the feeling of the 

beginning of the end, the foreshadowing, the experience of the last moments of her life. This atmosphere of 

an irreversible, implacable end, of a forseen and anticipated death is also artistically insinuated by Milan 

Richter who emphasizes it with ‘‘an upsetting music ‘‘... ‘‘played in a slower pace – as though the scene 

itself is not real, as though it is just some fantasy the author, director or death itself came up with.‘‘ (Act I, 

Scene 1).  

 

The favourable game of the power of interchanging the character Marilyn Monroe with Norma Jeane 

(each one of them being the other one‘s alter ego) making both of them talk to each other, a power of 

concentration of the action and characters, an almost unbelievable power with which Milan Richter masters 

his heroes making them react, the scenic directions that are a real page of literature, foreshadow a life and 

experienced loves lived at the highest and most intensive level, yet never consumed up to their end making 

in the end a permanent challenge out of this play.  

 

Marilyn and Norma Jeane reflect themselves into each other like in a mirror, with nostalgia, pain, 

regrets, as well as with the surprise of a rediscovery. She speaks kind of despising about Norma Jeane 

(actually speaking about herself) although, in her soul and being also Norma Jeane remained the same silly 

little girl that orphan boys and policemen used to pass by as if she were a simple ‘‘piece of meat‘‘. The 

searches she makes in her life are meant to help her find herself again. They seem to be like two sisters, two 

completely different identities who are united from the biologic point of view and through the clone of their 

soul. But on the other hand they are completely different to the sense that one comes as a continuation of the 

other (Marilyn Monroe comes after Norma Jeane) while Norma Jeane (the two of them claim not to know 

each other, do things in a different way, being from this point of view the reversed pair of the other one) 

takes over the burden of a present time which seems to be lived by her in an incredible future. It is obvious 

that she is under the sign of the implacable and in her relationship with David one can have the proof of 

weaving the real with the unreal, to the sense that she was ‘‘dead for a little over a year?... Well, my darling 

boy, being dead and leaving forever without knowing the name of my killer and his face, those are two 

different things.‘‘ (Act I, Scene 1). So, the premises of her death change, we do not speak about suicide 

anymore but of a premeditated murder and she will be restless for good because the impotence of those who 

survived her in finding the truth out, made her spirit remain impotent too, even beyond her death, despite the 

so-called unlimited power she had acquired in her new capacity of a spectrum.  

‘‘Norma Jeane: 

Oh, Marilyn, I didn‘t think I would ever see you alive again. 

Marilyn:  

Oh, Norma Jeane, my youth!... I wish I had stayed in your skin! We didn‘t enjoy a lot of  

love, did we? Not you, not me either. (Act I, Scene 1).‘‘ 

 

I like very much The Short Unhappy Life of Marilyn Monroe, the VIVID legend of all that means the 

bringing to the present time of the one who amazed the whole world with the story of her life, with her sex 

appeal, success, love affairs, luxury, all those famous men who loved her as well as the paradox of her entire 

existence manifested in the sadness with which, despite the brilliance which had crossed her entire life like a 

red guiding thread, had brought along with it the fear of people, of herself, of any failure, a feeling of 

uncertainty, the huge emptiness in her soul and her way of being, the darkness from the dazzling brilliance 

in her life. Hence her deep need to surmount her entire life, the unpredictable behaviour of a simple-minded, 

spoiled silly little girl who can have anything she wants, who is offered and pretends everything, the star 

who does not care, but who under the happy and careless mask of a clown (because she is the clown and the 

circle is her world) hides nothing else but an irrefutable sadness, the bitter tears constantly mixed with the 

tasteless sweetness of an ashy existence. And above all this there is the mental illness inherited from her 

mother, a thing which comes to emphasize her uneven schizoid behaviour. Milan Richter brings to our 

attention all these aspects and many others, his writing, doubled by an incredible accuracy and minuteness, 

starts from an extremely detailed documentation and ends with an almost demiurgic creating power in the 

achievement of his characters, generally speaking, but especially in the outlining of his main character vs 
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Norma Jeane, and in comparison to other characters. I think that the beginning of this play translated by me 

into the Romanian language is eloquently enough in order to offer an idea about what the audience or the 

reader would like to see or read in future.  

 

The Short Unhappy Life of Marilyn Monroe is the long echo of a stifling cry which keeps sounding 

in the terrible lonely soul of a particularly beautiful woman who, in spite of the fact that she is surrounded 

by so many admirers and fans, feels nothing else but that she is being permanently exploited by them, a 

thing which increases her vulnerability. Despite any appearances she was of the opinion that ‘‘Hollywood is 

a place where they‘ll pay you a thousand dollars for a kiss and fifty cents for your soul.‘‘ Marilyn Monroe 

preferred the fifty cents. (,,I know, because I turned down the first offer often enough and held out for the  

fifty cents.‖). Her life was an orphan child‘s heartfelt cry lost in a world ruled by ‘‘love possessors‘‘, while 

love was her permanent aspiration. 

 

Once again I thank our dear common friend, the Turkish writer and translator Mesut Șenol for 

having introduced me to the Slovak writer Milan Richter and I thank the latter for having written such a 

wonderful great play with a great literary writing technique, extremely attractive, easily readable, intriguing 

for its two split levels real / unreal united by the stage and the one-in-two main character, for the focus on 

the plot and characters, steady power of controlling and mastering them. I am happy that Milan Richter gave 

his play to me to translate into Romanian and can hardly wait to see it played on stage. Vici! 
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Despre Milan Richter și arta teatrului său 

 

 
Așa după cum ați văzut, am dedicat în acest număr de 

revistă, mai multe articole teatrului românesc, din țară și din 

diaspora, dar și teatrului internațional contemporan. Cred că nu 

am greșit, acum la sfârșit de an, când ne facem un fel de bilanț 

al realizărilor, alcătuind acest capitol, pe care eu l-am gândit și 

l-am scris, pentru a aminti tuturor de sufletul pe care actorii îl 

oferă de pe scenă cu toată generozitatea și dragostea lor 

spectatorilor, pentru a-i îmbia, pe aceștia din urmă, să vină într-

un număr cât mai mare în cetatea Thaliei. Câtă abnegație, câte 

ore de muncă, ore de repetiții istovitoare, câtă dorință de a intra 

și a se transpune în pielea personajelor, de a pătrunde în destinul 

lor, cât efort, câtă gândire, cât suflet. Și toate acestea pentru o 

reprezentație de maximum două ore. Dacă acest efort este 

încununat de succes și răsplătit prin ropote de aplauze, actorii 

sunt fericiți. Munca lor, efortul lor nu au fost în zadar. Vici! 

 

Dar să nu-i uităm pe cei care premerg toată această 

acțiune, pe cei care își imaginează lucrurile, care se 

documentează până în cele mai mici detalii, răscolind 

bibliotecile, citind cu nesaț, aproape până la epuizare, tot ce se 

poate despre un subiect, despre o persoană sau personalitate 

care ulterior vor deveni o piesă de teatru cu un succes de răsunet 

sau un personaj al unei piese celebre. Desigur, ei sunt 

dramaturgii, cei care vin din spate, ca o artilerie grea să susțină 

tot eșafodajul scenic. Ei sunt cei care își imaginează, se gândesc și văd totul cu ochii minți i aidoma jucat pe 

scenă. Ei sunt primii care râd sau plâng alături de personajele lor, alături de actorii lor. Și, la fel ca și aceștia 

din urmă, ei trăiesc printre personajele lor. Deci, după cum puteți constata, folosirea aici a adjectivului 

posesiv este inevitabilă. Cel care dirijează totul, asemenea unui deus ex machina este dramaturgul, iar 

ceilalți – personajele mele, regizorul și scenograful meu, actorii mei, spectatorii mei, ba chiar traducătorul 

meu. V-ați întrebat vreodată de ce atâtea adjective posesive, de ce totul aparține necondiționat, dar nu din 

egoism, autorului? Eu una nu cred. Ei bine, răspunsul este unul și foarte simplu: dramaturgul nu poate trăi 

fără toți aceștia, pentru că ei fac parte din viața lui, din rațiunea lui pură de a fi. Altfel ,,a nu fi‘‘ devine cu 

siguranță varianta searbădă a unei existențe lipsite de sens, lipsite de orizont. Folosirea adjectivului posesiv, 

arată legătura indestructibilă care există între dramaturg, pe de o parte, și toți ceilalți menționați aici mai sus, 

pe de altă parte. 

 

Acesta este cazul, raportul, dar nu de stăpân și vasal, al dramaturgului slovac Milan Richter și a 

piesei lui, Scurta și nefericita viață a lui Marilyn Monroe.  
                                                                

* 

*       * 

 

 

,,Da, dragul meu, sunt moartă, dar totuși voi trăi mereu, fără ca să știu care este numele ucigașului 

meu...’’ 

 

                               (Scurta și nefericita viață a lui Marilyn Monroe, Marilyn, Act I, Scena 1)  

 

Prin piesa sa, Milan Richter aduce în discuție, dar și în atenția cititorilor și a spectatorilor lui, 

interesanta, spinoasa, încurcata și mult controversata problemă a mult prea scurtei vieți, dar și misterul, încă 
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neelucidat al morții celei care a fost una dintre cele mai frumoase, mai fascinante, mai sexi și mai râvnite 

femei din lume.  

 

Ceea ce ne propune Milan Richter, în afară de a-i citi sau a-i vedea piesa, care are acest subiect 

arhicunoscut, este acceptarea forței lui creatoare în a creiona acest personaj încă atât de controversat din 

copilărie până la vârsta maturității (36 de ani) când, forțată de toate împrejurările potrivnice, Marilyn 

Monroe a trebuit să părăsească ,,într-un mod umilitor‘‘ această lume. O versiune modernă a unui sex-simbol 

strălucitor prin decadența lui, zugrăvit într-o restriște totală a unui suflet gol, pustiit, rănit de moarte. O 

femeie de o timiditate incredibilă, șovăindă, ascunsă sub masca frivolității, a răsfățului tipic unei stele de 

cinema, a senzualității și a unei sexualități exacerbate, ea nu poate să-și surmonteze uneori hăurile sufletești 

decât printr-un limbaj deosebit de vulgar. Momentul ei de adevăr o urmărește în permanență, este acea 

luciditate care distruge totul treptat, ucigând cu sânge rece. Singurul ei adevăr este reflectarea prin Norma 

Jeane, care îi vine uneori dintr-un trecut îndepărtat, abia amintit, poate chiar vag străin și care, paradoxal, îi 

este un punct de sprijin. Restul, deși adevărat, nu este decât o iluzie. Toate acestea sunt împreună o piesă de 

o certă valoare, realizată cu mijloacele deosebite ale tehnicii literare, care face ca totul să fie foarte atractiv, 

interesant (deși subiectul este arhicunoscut), plăcut la citit, deconcertant pentru ușurința cu care dramaturgul 

mânuiește cu foarte multă abilitate și parcă în joacă, uneori, cele două nivele real / ireal întru îmbinarea de 

doi-în-unu a personajului principal.  

 

Pornind chiar și de la eseul scris la începutul piesei de teatru, ajungând la indicațiile scenice deosebit 

de detaliate, prețioase și impresionante ca text literar, autorul își concentrează întreaga atenție asupra acțiunii 

dar și a personajelor, exercitată printr-o putere extremă și fermă în a le controla și stăpâni. Este impresionant 

Milan Richter! Este impresionantă piesa lui de teatru, care nu lasă nimic descoperit sau la voia întâmplării. 

Hazardul vieții personajelor lui nu are ce căuta în scrisul lui. Traduc piesa în limba româna și sunt efectiv 

uluită. Mă opresc, deoarece impactul scrisului lui asupra mea ca cititor, este imens. Trebuie să-mi iau un 

moment de detașare, de stabilire a unei punți de echilibru între mine și piesă, între tot ce se întâmplă în ea și 

în mine. Așa că abia aștept să văd piesa jucată pe viu, cum se spune. 

 

Marilyn Monroe a căutat în Hollywood la toți bărbații căldura sufletească pe care un tată pe care nu 

l-a cunoscut ar fi putut să i-o ofere. De aceea o face pe fetița prostuță și joacă rolul naivei blonde, răzgâiate, 

care are nevoie de iubire și protecție. ,,Frumoasă și sexi – da, dar frumusețea mea e, ca să o zicem pe bune, 

și foarte vulnerabilă. Iar când ies pe stradă, tot soiul de tipi, de indivizi și tipese profită de acest lucru, ca să 

dea buzna la psihologii lor, să-și turuie invidia lor vană. Iar în tot acest timp, eu am alergat numai după tipi 

care să mă placă. Și după tatăl meu pe care nu l-am văzut niciodată în viața mea și pe care mi l-am dorit să 

mă ia în brațe. L-am căutat peste tot în toți bărbații, jucându-mi cu mai mult sau mai puțin entuziasm rolul 

de prostuță blondă, care e cam tâmpițică, dar e sexi, o fetiță după care se înnebunesc toți bărbații de la 

Hollywod.‘‘ Din punctul ei de vedere ce înseamnă a iubi arată doar naivitatea și dezinvoltura cu care se 

oferă, cu care se expune în realitate oricui NUMAI DIN DORINȚA DE A FI IUBITĂ. În cea de a doua 

parte a vieții ei, Marilyn Monroe o abandonează pe Norma Jeane într-un con de umbră, vrând să o ascundă, 

să o șteargă din viața ei, pentru că îi este rușine cu ea, ba chiar se încurcă de ea, acum când are tot ce o 

femeie își poate dori sau visa: frumusețe, celebritate, tinerețe, bani, lumina reflectoarelor, eleganță, sex 

appeal, iubirea necondiționată (?!) a unor bărbați atractivi, celebri și bogați. Și cu toate acestea, viața ei plină 

de glamour este clădită pe un gol sufletesc imens, care în final, consumat într-o sinucidere sau într-o crimă, 

nu o va duce decât fatal, la prăbușirea în el. Golul acesta, vidul acesta al ei a urmărit-o și a îngrozit-o toată 

viața, absorbind-o în cele din urmă cu o putere destructivă, căreia ființa aceasta micuță și fragilă, copilăroasă 

dar și autodistructivă nu i s-a putut opune în niciun fel, pentru că l-a simțit mergând mereu alături de ea, 

pândind-o amenințător din umbră. 

 

La începutul Actului I, Scena 1, Marilyn apare de după o draperie trasă, îmbrăcată în aceeași rochie 

verde cu care urma să fie înmormântată. Totul nu este decât presimțirea unui început al sfârșitului, 

prefigurarea, retrăirea ultimelor ei momente în această lume. Atmosfera aceasta de final ireversibi l, 

implacabil, de moarte parcă prevăzută, presimțită și anticipat trăită, este artistic insinuată și de Milan 

Richter, care o accentuează cu o muzică gospel ,,cântată într-un ritm lent‘‘, ca și cum scena însăși ar fi 

,,ireală, ca și cum ar fi desprinsă din imaginația autorului, a regizorului sau chiar a morții care a venit cu 
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ea.‘‘ (Scena 1). 

 

Jocul avantajos al puterii de a schimba personajul Marilyn Monroe cu Norma Jeane (fiecare fiind alter ego-

ul celeilalte), făcându-le pe amândouă să-și vorbească, o forță de concentrare a acțiunii și a personajelor, o 

putere aproape ieșită din comun cu care Milan Richter își controlează eroii, și-i face să acționeze, indicațiile 

scenice care în sine sunt o adevărată pagină de literatură, prefigurearează o viață și iubiri trăite la cote 

maxime de intensitate, dar niciodată consumate până la capăt, făcând din această piesă de teatru o 

permanentă provocare. 

 

Marilyn și Norma Jeane se reflectă una într-alta ca într-o oglindă, cu nostalgie, durere, părere de rău, 

regret, dar și cu o surpriză a unei regăsiri, a unei redescoperiri. Ea vorbeste cam disprețuitor despre Norma 

Jeane (despre ea însăși), dar, de fapt, în sufletul și în ființa ei, Norma Jeane a rămas tot acea fetiță ,,  prostuță 

și mică pe lângă care treceau orfanii și gardienii, ca pe lângă o bucată de carne, până ce, în final, au reușit să 

o mărite cu primul venit.‘‘ (Act I, Scena 1). Continuă căutarile ei din viață, cu dorința ei de regăsire. Sunt ca 

două surori, două identități unite prin clona sufletului lor și din punct de vedere biologic, dar și complet 

diferit, în sensul că una vine în prelungirea celeilalte (Marilyn Monroe urmează Normei Jean) dar și invers, 

Norma Jeane (cele două pretind că nu se cunosc, fac lucrurile invers fiind, din acest punct de vedere, 

perechea inversată a celeilalte), preia povara unui prezent trăit parcă de ea într-un viitor de nebănuit. Este 

clar că se află sub un semn al implacabilului, iar în relația ei cu David, asistăm la o dovadă a împletirii 

realului cu irealul, în sensul că ea e moartă de mai bine de un an ,,dar totuși voi trăi mereu fără ca să știu 

care este numele ucigașului meu‘‘ (Actul I, Scena 1), deci premisele morții se schimbă, nu vorbim de o 

sinucidere, ci de o crimă cu premeditare, iar ea va fi veșnic neliniștită pentru că neputința celor care i-au 

supraviețuit, rămâne și neputința ei, chiar dincolo de moarte, neputința ei de a afla cine este făptașul, în 

ciuda puterilor ei nelimitate, dobândite acum.  

,,Norma Jeane: 

Oh, Marilyn, nu credeam că te voi mai vedea vie vreodată! 

Marilyn: 

Oh, Norma Jeane, tinerețea mea!... Aș fi vrut să fi rămas în pielea ta! Noi două nu am prea avut parte de 

dragoste, nu-i așa? Da, așa e, nici tu și nici eu.‘‘ (Actul I, Scena 1).  

 

Îmi place foarte mult Scurta și nefericita viață a lui Marilyn Monroe, legenda VIE  a tot ce înseamnă 

readucerea în actualitate a celei care a uluit lumea cu povestea vieții ei, sex appeal-ul, succesul, aventurile, 

luxul, bărbații celebri pe care i-a iubit sau care au iubit-o, dar și paradoxul vietii ei manifestat în tristețea 

care, în ciuda strălucirii, i-a traversat viața ca un fir roșu călăuzitor, frica de oameni, de ea însăși, 

nesiguranța, teama de eșec oricare ar fi fost el, golul imens din suflet, hăul din toată existența ei, întunericul 

din strălucirea orbitoare a vieții ei. Poate de aici nevoia ei acută de a surmonta întreaga ei viață, 

comportamentul inegal de fetiță răzgâiată și răsfățată care are totul la picioare, căreia i se oferă și i se cuvine 

totul, vedeta căreia nu-i pasă de nimic, dar care sub masca veselă și lipsită de griji a clownului de la circ 

(pentru că ea este clownul, iar circul este lumea ei) nu ascunde decât o tristețe iremediabilă, lacrimile amare 

permanent amestecate cu dulcele searbăd al unei existențe de cenușă. Și peste toate acestea se adaugă boala 

mintală moștenită de la mama ei, care nu vine decât să-i accentueze comportamentul inegal, schizoid. Pe 

toate acestea și încă multe altele ni le prezintă Milan Richter în piesa lui, scrisul său dublat de o acuratețe și 

o minuție incredibilă, pornind de la o documentare extrem de amănunțită și terminând cu o forță creatoare 

aproape demiurgică în realizarea personajelor lui în general, dar mai ales în creionarea personajului central 

vs Norma Jeane, dar și în raport cu celelalte personaje. Consider că acest început de piesă tradus de mine în 

limba română este îndeajuns de elocvent pentru a putea oferi o idee despre ceea ce spectatorul sau cititorul 

ar putea vedea în viitor. 

 

Scurta și nefericita viață a lui Marilyn Monroe este acel ecou îndelung, de plâns înăbușit și surd, ce 

răsună mereu în sufletul cumplit de singur al unei femei deosebit de frumoase, care în ciuda faptului că este 

înconjurată de atâția admiratori și fani, nu face decât să se simtă exploatată la maximum de ei, lucrul acesta 

atrăgându-i vulnerabilitatea. Pentru că în ciuda aparențelor, ea a fost de părere că ,,Hollywood este locul 

unde ți se pot plăti o mie de dolari pentru un sărut și cincizeci de cenți doar pentru sufletul tău.‘‘  Marilyn 

Monroe a preferat cincizeci de cenți .(,, Știu foarte bine pentru că adeseori am refuzat prima ofertă, păstrând-
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o, în schimb, pe cea de cincizeci de cenți.‘‘) Viața ei a fost ,,efectiv plânsul din inimă ,,al unui copil orfan, al 

unui copil pierdut în această lume printre <<posesorii de dragoste>>‘‘ la care Marilyn Monroe a rămas un 

aspirant permanent. 

 

Îi mulțumesc încă o dată prietenului nostru comun, scriitorul și traducătorul turc, Mesut Șenol, că m-a 

prezentat lui Milan Richter, iar acestuia din urmă îi mulțumesc pentru faptul că a scris o piesă de teatru atât 

de minunată, dar și pentru că mi-a încredințat-o mie să o traduc în limba română. Vici! 

 

 

Scurta și nefericita viață a lui Marilyn Monroe 
 

Prezentare și traducere în limba engleză de Muguraș Maria Petrescu 

Piesă de teatru în două acte   

 

 

 

Nota autorului 

 

Am scris această piesă de teatru în slovacă, între anii 2011 – 2013, după ce am citit nenumărate cărți și, mai 

nou, documente despre Marilyn Monroe, care au ieșit de sub mențiunea ,,scrict secret‘‘, sau documente 

scrise de psihologul ei, membri ai familei Kennedy, dar și despre controversata și misterioasa ei moarte.  

 

Recunoștința mea pentru remarcile și sugestiile lor deosebite se îndreaptă și spre prietenii și colegii mei, dar 

în special către teatrologul Ivan Cicmanec din Norvegia, către poeta Jana Stroblova de la Praga, dar și către 

familia mea. 

 

Această piesă nu a fost încă pusă în scenă, dar totuși voi da citire unui fragment din ea, cu ocazia Târgului 

Mondial de Carte de la Praga, din mai 2013. Bazată pe Scurta și nefericita viață a lui Marilyn Monroe, în 

septembrie 2013 am scris o piesă radiofonică de groază, de 55 de minute, intitulată Cine a ucis-o pe Marilyn 

Monroe? și care a fost transmisă de Radio Slovacia pe 19 ianuarie 2014.  

 

Dacă doriți să publicați această piesă, sau fragmente din ea, sau dacă vreți să o puneți în scenă în limba 

engleză, sau dacă vreți să o traduceți din această versiune autorizată într-o altă limbă străină care nu este de 

circulație internațională (cu condiția să nu fie traducători din slovacă în această limbă) vă rog să mă 

contactați la adresa mea de e-mail: milan.richter@gmail.com  

 

Milan Richter 

 

 

 

Această piesă de teatru a fost tradusă în engleză de Katarina Richterova (keti.richi@gmail.com) iar corectura 

a fost făcută de Ted Reinert, analist politic american.  

 

© Milan Richter 2013 

Translation © Katarina Richterova 2014 

 

 

 

PERSONAJE 

 

Marilyn (Marilyn Monroe, 35-36 ani, iar în Actul I, Scena 4 cu Joe are 28 de ani)  

Norma Jeane (Norma Jeane Mortenson, 20 de ani) 

David (David Diamant, 28 și 48 de ani. Investigator Special pe lângă Biroul Procurorului din Districtul Los 

Angeles)  
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Dr. Greenson (Ralph Greenson, 53 de ani – psihologul lui Marilyn) 

Murray (Eunice Murray, 61 de ani – menajera lui Marilyn) 

Joe (Joe DiMaggio, 40 și 48 de ani – fostul soț al lui Marilyn, o adevărată legendă a baseball-ului american) 

Jack (John F. Kennedy, 45 de ani – Președintele Statelor Unite ale Americii) 

Bobby (Robert F. Kennedy, 38 de ani – Procuror General al Statelor Unite)   

Lawford (Peter Lawford, 40 și 60 de ani – actor englez, cumnat cu frații  Kennedy) 

Gladys (Gladys Pearl Monroe Baker, 45 de ani – mama lui Marilyn) 

Șeful (peste 40 și peste 60 de ani – Vice-Procuror General al Statului California) 

Omul Nr. 1 (Agent Secret Service) 

Omul Nr. 2 (Agent Secret Service) 

3 – 4 polițiști în uniformă   

Personajele Gladys și Murray pot fi jucate de aceeași actriță.  

Omul nr. 1 și Omul nr. 2 pot să joace și rolul investigatorilor sau pe cel al oficialilor (,,civili’’ în 

uniformă) din Scena 1.  

 

 

 

Actrița, cover girl și cântăreața Marilyn Monroe 

 

(până pe la vârsta de vreo 20 de ani a fost cunoscută și sub numele de Norma Jeane Mortenson). De prin 

1950 până prin 1960 a fost considerată întruchiparea frumuseții feminine și un sex simbol, în special în 

Statele Unite și în Europa Occidentală, în țările lumii a treia dar și în cele comuniste, datorită răspândirii 

industriei de entertainment. 

 

Cariera ei a fost scurtă: a murit la 36 de ani, din motive încă neelucidate. Versiunea oficială a oferit cauza 

unei ,,posibile sinucideri‘‘ dintr-o supradoză de medicamente înghițite. Din august 1962, s-au scris multe 

cărți despre ea, dar în special despre moartea ei misterioasă. Foarte mulți ziariști de investigație care au 

relatat despre Marilyn, ca și autori renumiți, cum ar fi Norman Mailer și Joyce Carol Oates au fost de părere 

că Marilyn Monroe a fost ucisă. Iar cărțile lor se bazează pe fapte și dovezi clare. Totuși, unele evidențe au 

fost pur speculative, bazându-se doar pe depozițiile martorilor, care, potrivit celor mai recente informații, nu 

au fost în conformitate cu realitatea. 

 

Scurta și nefericita viață a lui Marilyn Monroe este drama relațiilor actriței cu mama, soțul, iubiții, 

psihologul ei și mafia. Și în spatele fiecărei povești de acest gen, putem constata înrăutățirea stării bolii 

mintale a actriței. Piesa este și un thriller emoționant cu privire la moartea tragică a lui Marilyn.  Frumusețe, 

celebritate, sex, gelozie, putere, dar și folosirea lor într-un mod greșit, lacrimi, sânge și crimă, toate acestea 

se regăsesc aici. Prin intermediul simbolurilor și al imaginilor din showbiz, al politicienilor și al unor 

personalități marcante din lumea sportului și a psihiatriei, piesa ne dezvăluie lumea Hollywood-ului, dar și a 

bârfelor lui din industria filmului, politicieni de rang înalt, membri ai secret service, ba chiar ne conduce în 

dormitoarele amanților, care se pot transforma oricând în criminali. 

 

În același timp este un portret dramatic al uneia dintre cele mai atractive femei din lume, o orfană 

vulnerabilă lipsită de un sentiment puternic de încredere în sine, o femeie care suferă de o boală mintală 

ereditară, portretul perfect al unei fete în căutare, prin lume, a unui bărbat pe care să-l iubească. Este 

portretul unei victime care nu-și cunoaște călăii. Piesa se bazează pe relații, evenimente și fapte reale, care 

au fost dovedite și stabilite abia în ultimii ani și în ultimile luni. Singurele scene de ficțiune din piesă sunt 

cele în care Marilyn este o persoană reală (acolo unde ea iese din film, pentru a deveni partenera 

investigatorului), scenele ,,de visare‘‘ unde Marilyn își joacă propria ei viață și moarte, scenele în care 

Norma Jeane joacă rolul actriței tinere și pe cel al alter ego-ului ei încăpățânat, scenele cu investigatorul 

David și șeful lui, precum și scenele cu Robert F. Kennedy. Vorbirea bolovănoasă și vulgară, chiar și atunci 

când vine din gura celebrei actrițe, nu este folosită aici pentru a face situațiile sau lucrurile ,,și mai picante‘‘, 

dar acum 50 de ani în urmă ea făcea parte din modul de adresare al protagoniștilor.  

  

Milan Richter 
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Nenumărate întrebări sau paradoxurile lui Marilyn Monroe 

 

S-a născut la Los Angeles și se numea Norma Jeane Mortenson, doar că Marilyn Monroe a fost femeia cea 

mai fotografiată din lume și sex simbolul sec. al XX-lea. Mortenson nu a fost tatăl ei adevărat, iar în 

copilărie, mama ei, care era bolnavă mintal, nu i-a putut oferi dragostea și grija maternă de care un copil ar fi 

avut atâta nevoie. Prin urmare, în toată viața ei care a fost atât de scurtă, ea a fost o orfană în permanență. 

Brunetă prin născare, ea a devenit cea mai celebră actriță blondă. Nici un film în care a jucat nu  a primit 

premiul Oscar. Marilyn s-a căsătorit cu un bărbat care a fost o adevărată legendă a baseball-ului și care, mai 

târziu, a devenit un celebru dramaturg. De asemenea, a fost îndrăgostită de un mare cântăreț al lumii, 

precum și de Președintele Statelor Unite ale Americii. Dar în loc de fericire, odată ajunsă la apogeul carierei 

sale, nu a avut parte decât de un sfârșit degradant. Moartea ei a fost plină de paradoxuri: oficial a murit de o 

supradoză cu medicamente (,,posibilă sinucidere‘‘). Moartea lui Marilyn nu a fost niciodată investigată cum 

trebuie, eșantioane din organele ei interne s-au pierdut în timpul autopsiei, diverse documente importante au 

dispărut pur și simplu, a fost interzis să se scrie ceva despre relația ei cu frații Kennedy și șefii  mafiei. FBI-

ul a urmărit-o ani de zile. CIA, mafia și alții i-au instalat microfoane și aparate de ascultare în casă. Dar cine 

a fost cu adevărat Norma Jeane și cine a fost cu adevărat Marilyn Monroe? Să fi fost ea cumva o tânără 

lipsită de educație, care își dorea cu ardoare o carieră de actriță și vroia să fie top model? Să fi fost ea într-

adevăr o femeie de o frumusețe răpitoare, la al cărei sex appeal nu putea rezista nici un bărbat? Să fi fost ea 

un copil orfan în căutarea dragostei tatălui ei? O soție și o amantă care cerea o iubire și un devotament 

absolut din partea partenerului ei? O femeie care își dorea cu ardoare să aibă copii, cărora să le poată oferi o 

copilărie fericită? Să fi fost ea o actriță care să-și dorească foarte mult să joace într-o dramă de Shakespeare 

sau Dostoievski? Sau era o actriță căreia să-i fie frică de eșec în fața camerelor de luat vederi? Să fi fost 

Marilyn atât de frumoasă încât să-i țină pe actori și regizori pe loc, sau pe membrii familiei ei ca și pe 

prietenii ei, să-i facă să o aștepte, oferindu-i astfel indirect satisfacția că ar fi avut nevoie de ea? Să fi fost ea 

oare chiar așa o celebritate că nu putea să trăiască sau să adoarmă fără să bea șampanie sau să ia barbiturice? 

Să fi fost ea femeia care nu putea să-și petreacă nici măcar o zi fără a-l avea în preajmă pe psihologul ei, de 

frică să nu-i revină iar acea boală mintală, care-i bântuise familia pe când era ea un copil? Oare Marilyn 

chiar s-a sinucis la vârsta de 36 de ani, sau a fost un accident, sau poate chiar cineva a omorât-o? Cine? De 

ce? Foarte multe întrebări. La unele, poate chiar avem răspunsurile deja. Numai dacă, și dacă Norma Jeane 

și Marilyn sunt dispuse să joace. Numai dacă ele pot să joace în scenele în care sunt alături de soții, amanții 

și ucigașii lor. Numai dacă ele pot să joace în scenele în care trebuie să mediteze, să se confrunte cu mama 

lor, să meargă la psihiatru, iar menajera să le facă o clismă. Numai dacă pot să joace în acele roluri stranii în 

care trebuie să dea ochii cu moartea – cu investigatorul David Diamant, care desigur vrea să afle de ce a 

trebuit Marilyn să moară? De ce a trebuit să moară amândouă? Chiar dacă vorbim de un an sau de 21 de ani 

de la acel moment al morții, Norma Jeane și Marilyn Monroe trebuie, în cele din urmă, să-și învețe numele 

și să vadă care este criminalul lor. Pănâ atunci, însă, sufletul lor nu-și va găsi pacea. După jumătate de secol, 

omenirea încă se mai întreabă două lucruri: oare Marilyn chiar a fost omorâtă? Și dacă da, atunci cine este 

criminalul ei? Nici la aceste întrebări nu avem niciun răspuns. Sau avem! În noaptea în care a murit Marilyn 

(4 spre 5 august 1962), s-au distrus toate dovezile: jurnalele ei secrete, au dispărut scrisori și documente, 

martorilor li s-a spus să nu vorbească, chiar și scena morții ei a fost rearanjată, în așa fel încât  sinuciderea ei 

să pară o versiune cât mai verosimilă. La 15 luni după moartea actriței, David tot mai încerca să găsească un 

răspuns la aceste întrebări. El a chestionat martori extrem de importanți, inclusiv pe Robert Kennedy și pe 

Frank Sinatra, prelevând o grămadă de probe. I s-a ridicat dreptul la orice fel de investigație, pe care a 

redeschis-o după 20 de ani când depozițiile și probele au fost de necontestat. Să fie oare toate acestea un 

roman polițist într-o piesă de teatru despre cea mai frumoasă femeie din lume? Un roman de groază plin de 

nostalgie? Cum va proceda David, în cele din urmă? Oare va afla Marilyn cine a fost cel care a omorât-o? 

Sau poate spectatorii vor fi cei care vor afla? Investigatorul David și spectatorii vor avea ocazia să audă și să 

vadă o întâmplare care, cu siguranță, nu o va mai aduce înapoi pe Marilyn. Dar poate că povestea ne va 

releva vreun adevăr despre scurta și nefericita ei viață, dar și despre misterioasa ei moarte. 

 

Milan Richter, 

decembrie 2013  

 



Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
192 

 

 

,,Hollywood este locul unde ți se pot plăti o mie de dolari pentru un sărut și cincizeci de cenți doar pentru 

sufletul tău. Știu foarte bine pentru că adeseori am refuzat prima ofertă, păstrând-o, în schimb, pe cea de 

cincizeci de cenți.’’ 

,,Toată viața mea am știut că aparțin publicului și lumii întregi, nu pentru că aș fi fost talentată, sau poate 

chiar foarte frumoasă, ci pentru că nu am aparținut niciodată niciunui lucru și nimănui anume.’’ 

,,Uneori cred că e mai ușor să eviți bătrânețea și să mori de tânăr, dar atunci ar însemna că nu ți-ai fi 

împlinit viața, nu? Și nici nu ai ajunge să te poți cunoaște pe deplin...’’ 

 

Marilyn Monroe 

 

 

 

,,Oamenii spun că sunt un om lipsit de milă. Nu e adevărat. Iar dacă am să găsesc pe acel bărbat care îmi 

spune că sunt lipsit de milă, am să-l distrug.’’  

 

Robert F. Kennedy 

 

 

 

ACTUL I 

 

,,Sunt bună, dar nu sunt chiar un înger. Am și păcate, dar nu sunt chiar dracul gol... Nu sunt decât o fetiță, 

care încearcă în această lume mare să găsească pe cineva pe care să-l iubească.’’  

,,A iubi înseamnă a-i da cuiva puterea de a te distruge, dar și de a crede că nu o va face niciodată.’’  

 

Marilyn Monroe 

 

 

 

Scena 1 

 

Casa lui M. Monroe de pe Fifth Helena Drive, Brentwood, Los Angeles, la sfărșitul lui noiembrie 1963. 

Marilyn apare de după o draperie care până acum era trasă. Poartă aceeași rochie verde cu care, în final, 

va fi înmormântată. În timp ce ea apare în  scenă, draperia se deschide și, în lumina crepuscului, spectatorii 

pot vedea obiecte care ies în evidență. Să fie oare aceste obiecte pietre tombale și morminte sau sunt piese 

de mobilier puse într-o cameră și acoperite cu cearceafuri mari sau folie de plastic transparent?   

 

În toată această scenă vom auzi melodii cântate de negri, ceva care afectează emoțional, sau chiar o muzică 

,,normală’’ cântată într-un ritm lent, ca și cum scena însăși ar fi ireală, ca și cum ar fi desprinsă din 

imaginația autorului, a regizorului sau chiar a morții care a venit cu ea.   

 

Marilyn: 

Oamenii spun că aș fi frumoasă și sexi. Nu ca Norma Jeane, aia prostuță și mică pe lângă care treceau orfanii 

și gardienii, ca pe lângă o bucată de carne, până ce, în final, au reușit să o mărite cu primul venit. Frumoasă 

și sexi – da, dar frumusețea mea e, ca să o zicem pe bune, și foarte vulnerabilă. Iar când ies pe stradă, tot 

soiul de tipi, de indivizi și tipese profită de acest lucru, ca să dea buzna la psihologii lor, să-și turuie invidia 

lor vană. Iar în tot acest timp, eu am alergat numai după tipi care să mă placă. Și după tatăl meu pe care nu l-

am văzut niciodată în viața mea și pe care mi-am dorit să mă ia în brațe. L-am căutat peste tot în toți bărbații, 

jucându-mi cu mai mult sau mai puțin entuziasm rolul de prostuță blondă, care e cam tâmpițică, dar e sexi, o 

fetiță după care se înnebunesc toți bărbații de la Hollywod. Dar deoarece m-au numit Marilyn Monroe, 

poupoupidou, rolurile pe care am vrut eu să le joc au fost numai tragice, da… în teatru. Am studiat toată 

opera lui Shakespeare, m-am pregătit pentru Julia și Cordelia din Regele Lear, Ofelia și biata Desdemona… 
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da, și chiar Lady Macbeth… aș fi putut să învăț acele roluri, pe bune, și chiar aș fi jucat bine. Sir Laurence 

Olivier a spus că m-aș fi descurcat cu Shakespeare… Deci astăzi, chiar voi juca un rol tragic, al meu. Nu cel 

al unei femei frumoase și sexi. Dar cu toate acestea, țipetele și durerea, poate chiar sângele vor fi 

inevitabile… Lacrimi, țipete și risipă de pasiune au fost considerate cele mai grozave picanterii, care nu pot 

fi jucate în nicio piesă tragică. Dar astăzi nu va mai fi la fel. Vor fi lacrimi, țipete și durere, pentru că așa 

vrea Marilyn Monroe. Iar dorințele ei se împlinesc fără greș, oricât de greu ar fi. 

 

  

Marilyn fâțâie puțin din fund, întinde obrazul stâng, cel pe care are un semn din naștere și așteaptă 

aplauze. Apoi se întoarce și se îndreaptă spre cealaltă parte luminată a scenei, care aduce mai degrabă cu 

un cimitir. La început pășește cu fermitate, pentru ca apoi să înceapă să meargă cu șovăială. Se oprește, se 

întoarce în avantscenă și începe să vorbească înspre public. De fapt, nu chiar vorbește, ci mai degrabă se 

joacă.  

 

Marilyn: 

Ai auzit? Jack a fost omorât.  

(Suspină scurt, dar din suflet).  

Milioane de oameni au văzut acest lucru cu ochii lor și tu n-ai văzut?  

(Apoi supărată).  

Să nu-mi spui că nu știi nimic, că nu-ți amintești de nimic! S-a întâmplat în văzul întregii lumi!  

(Suspină din nou).  

Pac!... Pac!... Și s-a dus jumătate de cap. Jumătate din capul lui atât de frumos, acel cap pe care l-am ținut în 

mâinile mele de atâtea ori... uite așa... tot capul, îi mângâiam părul des..., uite așa..., când noi doi, 

poupoupidou – ne bucuram unul de celălalt la maximum, iar Jack îmi șoptea la ureche, sst, sst, sst faptele lui 

eroice, sst, taci și nu mai spune nici un cuvânt!  

(Spre sfârșit se trasformă clar într-un personaj shakespearian, pentru un timp poate fi Ofelia, dar poate mai 

mult Desdemona, care deja își anticipează sfârșitul...). Decorul din spatele ei se pune în mișcare, ca și cum 

pietrele funerare și mormintele s-ar mișca dintr-o parte într-alta. De fapt, este personalul teatrului care 

mută piesele de mobilier prin cameră. Ușa se deschide și prin ea putem vedea din când în când câte o rază 

de lumină și, la fel sporadic putem auzi tare câte o înjurătură. În toată această adunătură de oameni vedem 

o femeie mai în vârstă (Murray) care încearcă să împacheteze câteva lucruri și să le pună în niște cutii. Se 

tot uită în spatele ei șide jur împrejurul ei. Pe măsură ce scena se luminează tot mai mult, întunericul se lasă 

peste avantscenă. O încăpere mare în care trei polițiști în uniformă și doi civili se tot foiesc încolo și 

încoace. Un bărbat mai tânăr, spilcuit și cu un păr aranjat la fir și dat cu briantină, cu o mustață subțire, 

îmbrăcat într-un costum de culoare deschisă și care-i venea ca turnat (David) dă ordine și apoi observă că 

cineva stă în picioare în avantscena slab luminată.  

 

David: 

Hei, tu cea, de colo! Cine ești? Cum ai intrat aici? Străinii nu au voie să intre aici...  

 

Marilyn  

(iese din conul de umbră în lumina camerei / a scenei): 

Nu sunt străină deloc. Locuiesc aici... Mai bine zis, am locuit aici. 

 

David:  

Miss Monroe! Dumneata? Dar tu ești...  

(Se uită fix la Marilyn, mai mai să-i iasă ochii din orbite, e uluit). 

 

Marilyn: 

... da, moartă de ceva mai bine de un an?... Da, dragul meu, sunt moartă dar totuși voi trăi mereu fără ca să 

știu care este numele ucigașului meu, fără ca să-i fi văzut chipul, sunt totuși două lucruri importante. Nu 

înainte de a fi descoperit...  

(Se apropie de David, îl ia de cravată și, în timp ce mormăie poupoupidou, se freacă cu fundul de coapsa 

lui, care este cam prea sus pentru ea)...  
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Nu înainte de a fi descoperit...  

Și în timp ce rostește ultimile cuvinte, Dr. Greenson intră în scenă, pe ușa din stânga. Este un om bine făcut, 

cam pe la vreo cincizeci de ani, cu păr grizonat și o mustață subțire. Privește nervos în toate părțile. 

 

Dr. Greenson: 

Nu înainte de a fi descoperit ce, Marilyn? 

Aprope o dată cu el, doar că pe ușa din dreapta, intră în scenă și  Joe (DiMaggio). Un bărbat înalt și 

atletic, cam pe la vreo patruzeci de ani, cu o privire crâncenă. 

 

 

Joe: 

De fapt, cine a omorât-o?   

Lawford intră pe ușa din stânga. Un actor cu un chip frumos, dar cu ochi specifici celor care beau sau se 

droghează.   

 

Lawford: 

Omorât-o? Dar de ce s-o fi omorât cineva pe draga noastră Marilyn? Toți o iubeau?! 

În tot acest timp, în spatele scenei, oamenii au aranjat mobila în așa fel încât totul să amintească cât mai 

mult de salonul vedetei de cinema și apoi au plecat. Au luat cu ei câteva cutii pline cu cărți, diverse obiecte 

și hârtii cu însemnări de-ale lui Marilyn. Doar bătrâna (Murray) a mai rămas singură înspre spatele scenei. 

Se uită atent peste tot și apoi, fără nici un fel de bănuială, vine în partea din față a scenei, acolo unde toate 

celelalte personaje stau în picoare. Ține în mâini câte o plasă cu lucruri. 

 

David: 

Și eu aș vrea să știu cine a omorât-o. De aceea am venit aici... de aceea v-am chemat pe toți aici. Adevărul 

este că am mai descoperit câte ceva, lucruri pe care aș vrea să le verificăm la fața locului... of, îmi pare rău 

Miss Monroe, vreau să spun la locul crimei. 

 

Norma Jeane intră în scenă prin ușa din mijloc. O brunetă de vreo douăzeci de ani cu păr ondulat, care 

seamănă cu Marilyn. 

 

Norma Jeane: 

Oh, Marilyn, nu credeam că te voi mai vedea vie vreodată! 

 

Marilyn: 

Oh, Norma Jeane, tinerețea mea!... Aș fi vrut să fi rămas în pielea ta! Noi două nu am prea avut parte de 

dragoste, nu-i așa? Da, așa e, nici tu și nici eu.  

  

Dr. Greenson: 

Gata, fetelor! Să nu începeți să plângeți acum, ca în filmele acelea siropoase. Vezi, Marilyn, și tu care 

aproape o urai... 

 

Până în acest moment, David a stat nemișcat pe scenă. Nu putem spune exact ce l-a șocat cel mai mult: 

faptul că a văzut-o pe Marilyn Monroe, sau faptul că a văzut-o vie?  

 

David  

(se scutură de șocul pe care l-a avut, dar care nu a fost observat de ceilalți și, cu zâmbetul lui nonșalant, se 

îndreaptă, cu un pas hotărât, către Dr. Greenson). 

 

Deci, suntem cam toți aici. Doctor Greenson? Sunt David Diamant, Investigator Special pe lângă Biroul 

Procurorului din Districtul Los Angeles.  

(Apoi vine către Joe).  

Iar tu trebuie să fii Dl  DiMaggio. Chiar și răposatul meu tată te-ar recunoaște. Ești o legendă vie!  

(Îl bate ușor pe Joe pe umăr).  
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La fel cum este și Miss Monroe,  - o legendă  v-i-e!  

(Dar, pe măsură ce spune acest lucru se crispează și se înfioară).  

Scuze!  

(Se apropie de Lawford).  

Dle Lawford, te-am chemat aici în calitate de prieten al Drei Monroe, dar, ne interesează și relațiile familiei 

dumitale cu cei mai puternici doi oameni ai Americii.   

(Vine lângă Murray.) Ooo, Dna Murray, nu-i așa că dumneata ai fost prima persoană care ai dat peste 

cadavdrul ei?  

(Apoi continuă să vorbească și se oprește în fața lui Norma Jeane). 

Și tânăra aceasta?... Ar trebui să te cunosc de undeva? 

 

Norma Jeane  

(dă din cap că nu): 

Nu, deloc! Sau poate... doar dacă ne-om fi izbit unul de altul din întâmplare, dar asta cu foarte mult timp în 

urmă. În regulă. Acum treci la locul tău, altfel ceilalți vor urla la mine. ,,Hai, Norma Jeane, să-ți arăt eu cam 

ce-aș vrea să fac cu tine acum!‖ 

Și dintr-o dată auzim țipete care vin din spatele aceleași uși pe care a intrat fata în scenă. 

 

Gladys  

(vocea ei se aude ca și cum ar fi într-o altă cameră) 

Au omorât-o, nemernicii dracului... Iar acum, ea își doarme somnul de veci. Dumnezeu să o ierte și s-o aibă 

în paza Lui!... Dar tu, Norma, ești încă vie!? 

 

Marilyn: 

Mama! O, Doamne, nu-i așa că a murit demult? 

(Ar vrea să plece și se uită de jur împrejur să vadă pe care ușă ar putea ieși, pe cât posibil neobservată). 

  

Norma Jeane  

(stă hotărâtă în calea lui Marilyn) 

Mama ta și a mea se zbate între viață și moarte într-un azil de nebuni. La balamuc! Să nu uiți asta, Marilyn, 

tu care ești un produs al nebuniei. 

 

Joe: 

Norma Jeane, stai! Nu pleca! 

Și în clipa în care bruneta plecă, se întoarse pe jumătate către Joe, iar în acel moment Marilyn, care s-a 

hotărât și ea să părăsească scena tot pe ușa din mijloc, se izbește de Norma Jeane. Cele două femei se 

privesc ca și cum s-ar vedea pentru prima oară în viața lor. 

  

Joe  

(se uită când la Norma, când la Marilyn): 

Marilyn, nu pleca!... Norma! Norma Jeane! Dar noi... Marilyn, am căzut de acord, ne-am promis unul 

altuia... Ne-am promis că o vom lua din nou de la capăt! 

 

Norma Jeane  

(dă din cap cu același dispreț, așa cum a făcut și cu câteva clipe mai înainte): 

Iubita mea, tu cu mine vorbești? Niciodată! Eu n-am avut onoarea să te-ntâlnesc până acum niciodată. Ar 

trebui... 

(Se uită la Marilyn cu o privire plină de ură, dar, în același timp, pare că o înțelege abia acum pentru prima 

oară în viața ei. Marilyn dă ușor din cap și iese pe ușa din mijloc). 

Ar trebui iar să o luăm de la capăt? Ar fi trebuit... ar fi trebuit să încerci cu nenorocita aia de drogată... nu cu 

mine!  

Norma Jeane iese aproape fără nicio grijă pe ușa din centrul scenei. În camera în care rămân David, cei 

trei bărbați și Murray se face  întuneric foarte repede. 

Auzim zgomote și sunete ca și cum cineva ar asculta benzi înregistrate. Din când în când putem desluși câte 
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un cuvânt sau câte un suspin fie de-al lui Marilyn sau de-al mai multor bărbați... Aceste sunete care durează 

cam 20-30 de secunde mai pot fi repetate și în scenele următoare, astfel că spectatorii pot să creadă că 

Marilyn ori este înregistrată pe bandă de magnetofon, ori că ea însăși crede acest lucru despre ea (,,un 

lucru tipic pentru cei care suferă de paranoia”). 

 

 

 

Scena 2 

 

O cameră nu prea curată și nici prea ordonată dintr-o casă din Los Angeles, în vara lui 1946. Aceasta este 

singura scenă retro în care suntem proiectați în trecut, pe vremea lui Norma Jeane, poate fi scoasă în 

evidență cu lumini speciale proiectate pe scenă, sau în orice altfel (de ex. prin maniera în care sunt 

îmbrăcate personajele cu haine din acea vreme). 

Gladys tocmai a fost externată din azilul de boli mintale și, pentru un scurt timp, va locui la Los Angeles cu 

fiica ei mai mare, Berniece, cu fiica ei provenită din fosta relație, Norma Jeane, dar și cu alte rude. Stă într-

un scaun în formă de coș, iar revistele sunt aruncate și mototolite pe pat, în spatele ei și de jur împrejurul ei. 

Și-a strâns părul ei blond și l-a ridicat la spate. Are o privire pierdută și un zâmbet ciudat. Puțin aplecată 

de spate, se spropie de masă și, stând în picioare la marginea patului, ia o fotografie îndoită și destul de 

ruptă cu un bărbat cu părul lins și dat pe spate și cu o mustață subțire.  

 

Gladys: 

Norma, acesta este tatăl tău. 

 

Norma Jeane  

(poartă un tricou scurt și foarte strâns pe corp, o fustă plisată, iar pe buze s-a dat cu un ruj foarte strident). 

Tatăl meu? Tata? Ăla cu mustață?... ce mai tată!  

(Și bate fotografia cu dosul palmei).  

 

Gladys  

(îi smulge fotografia din mână): 

N-o rupe! E singurul lucru care mi-a mai rămas de la el! 

 

Norma Jeane: 

Singurul lucru? Dar eu ce sunt? 

Se tot învârte în jurul mamei ei, încercând să-i smulgă fotografia din mână. La început se învârte în jurul ei 

într-un cerc mai mic, apoi se învârte tot mai lent, dar se și îndepărtează de ea. 

 

Gladys: 

Nu mai ești a mea. De fapt, nici n-ai fost niciodată. Am ținut fotografia asta a lui în mână de o mie de ori 

mai mult decât am ținut mânuțele tale în mâna mea. Chiar și atunci când erai mică... 

 

Norma Jeane: 

... oricum pe atunci mă lăsai mereu pe la alții... 

 

Gladys: 

... încă de pe atunci erai a altora. Și întrucât ai pozat pe copertele revistelor ălora, mai mult goală și zâmbind 

cu gura până la urechi, azi chiar că ai ajuns să fii a celor care vor să te pipăie peste tot... libidinoșii ăia cu 

gândurile lor murdare cu tot! 

 

Norma Jeane: 

Nu-mi pasă! Important este că oamenii îmi spun că sunt frumoasă. Și știi cum văd eu lucrurile? Că ei sunt, 

de fapt, cei care se plâng că nu sunt frumoși. Ceea ce mă înnebunește, pur și simplu, este faptul că eu nu am 

avut niciodată un tată alături de mine, care să fie exact oglinda mea fermecată. Și care să-mi spună ori de 

câte ori m-aș uita la el: 
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Norma Jeane, ești foarte frumoasă! Dulceața mea scumpă, ești cea mai frumoasă fată din lume! 

  

Gladys: 

Ei, deci acum pozele tale pe jumătate goale îți spun tocmai acest lucru în locul tatălui tău? Ele îți spun că ești 

frumoasă și că ești gata să te vâri în patul oricărui bărbat. 

 

Norma Jeane: 

Taci, mamă! Știi prea bine că nu e așa cum spui tu. Fotografii mă vânează pur și simplu pentru că sunt 

fotogenică. 

 

Gladys: 

Da, sigur! Așa fac ei. Fotoge... Foto-genetică! Așa ești și tu, exact ca imposibilul ăla de taică-tu. Exact așa a 

fost și el. Alerga după toate fustițele... 

 

Norma Jeane  

(merge după mama ei): 

Bine, mamă, e-n regulă. Hai să nu ne mai certăm. Dar, te rog, spune-mi și mie, unde-l pot găsi pe tata? Unde 

este el acum? Ce s-a întâmplat cu el? 

 

Gladys: 

M-a invitat la cină, ne-am plimbat, iar apoi mi-a șoptit tot felul de vorbe dulci la ureche. Ne-am iubit de 

câteva ori și când a aflat că mă îndrăgostisem de el și că eram gravidă, pur și simplu a spălat putina. Nu a 

vrut să-și distrugă cariera. Și-al dracului să fie, dacă nu i-a reușit! Ai văzut cât de sus a ajuns? 

 

Norma Jeane: 

Ei, cât de sus? Ce-a devenit el între timp? Cine este el? Unde-l pot găsi? 

 

Gladys: 

E o sculă tare, pe-aici prin Hollywood. Toți îl respectă. Asta-i tot ce-ți pot spune. 

 

Norma Jeane: 

Vorbești ca și cum ai mai ști ceva în plus despre el. Sigur știi și cum îl cheamă. 

 

Gladys: 

Poate da, poate nu. 

 

Norma Jeane: 

Atunci dacă-l știi, de ce nu mi-l spui și mie? Oare tati nu s-ar bucura să afle că are așa o fată frumoasă? 

 

Gladys: 

Eu cred că nu s-ar prea bucura. Cred că mai degrabă ar înnebuni să-ți vadă mutrița aia a ta și trup‘șorul 

aproape gol în vreo revistă. 

 

Norma Jeane: 

Și de ce, mă rog? Oare și-ar aminti de zilele triste petrecute alături de tine? Eu nu-ți semăn deloc. 

(O ia pe maică-sa de cap cu ambele mâini, îl trage înspre ea, în așa fel încât creștetele lor mai, mai să se 

atingă). 

 

Gladys: 

Tatăl tău a făcut o carieră strălucită aici în Hollywood. Asta e tot ce-ți pot spune. 

  

Norma Jeane  

(o împinge pe Gladys și pleacă înspre ușă). 

E-o rușine să nu pot merge la el și nici să nu-i pot spune că mi-e dor de el. Și că divorțez de Jim Dougherty... 
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Gladys: 

Divorțezi de Jimmy? De fapt, chiar nici nu știu de ce mă mir? Erai mult prea tânără când te-ai măritat cu el. 

 

Norma Jeane: 

Da, da, prea tânără, mult prea tânără... Mamă, știi foarte bine că m-au măritat cu forța! Ce naiba mai ai în 

căpățâna asta a ta, dacă nici măcar atâta lucru nu mai ții minte? Ooo, deci pentru tine asta-i chiar o veste pe 

cinste, nu? Părinții mei adoptivi, familia Goddard, știi nu, s-au mutat pe undeva prin Est și chiar au vrut să se 

descotorosească de mine. Au măritat-o pe Norma Jeane și gata, și-au luat mâinile de pe ea. 

 

Gladys: 

Jimmy a fost un băiat tare bun, lipsit de egoism. Mi-a povestit cineva odată că Jimmy a lucrat la o casă 

mortuară, îmbălsăma morții înainte de a-i așeza frumos în coșciugele lor. Mi-aș dori și eu să mă facă și pe 

mine așa frumos, ca să arăt și eu bine când va fi să dau ochii cu Domnul...  

 

Norma Jeane: 

Mamă, chiar pe bune că aș vrea și eu să am problemele tale! Eu divorțez și tu bați câmpii cu aranjatul 

frumos al cadavrelor prin coșciuge. Nu-s chiar pregătită pentru momentul acesta, mai stai puțin! 

 

Gladys: 

Taci, că ești prea tânără să mori... sau să divorțezi. Dar asta e și n-ai ce-i face, tu ai vrut-o, te-ai măritat prea 

tânără... 

 

Norma Jeane: 

Mamă, atâta știi, să critici! Dar tu, tu, n-ai făcut niciodată nimic pentru mine! Îți mai amintești cum aveai 

grijă de mine? M-ai lăsat la mila acelei familii adoptive... 

 

Gladys: 

Da, da, au avut grijă de tine ca de propriul lor... 

 

Norma Jeane: 

Da, exact ca de propriul lor... Sigur! Ca și cum aș fi fost proprietatea lor. Și când am ajuns la vârsta de opt 

ani, Dl. Goddard s-a gândit el bine, că eram destul de mărișoară ca să mă atingă pe acolo... și... și în cele din 

urmă, și-a băgat mâna în chiloții mei... și... și apoi...   

 

Gladys: 

Oh, n-o mai lua iar de la capăt. Știu că mi-ai mai spus odată de asta, dar eu nu te-am crezut nici atunci. De 

fapt... 

  

Norma Jeane: 

... da, hai, dă-i drumul, spune! Chiar dacă ți-am spus atunci că am mers până la capăt, tot mie mi-ai dat o 

palmă. 

Norma Jeane se îndreaptă întărâtată către mama ei, își apropie obrazul foarte tare de fața acesteia, rămâne 

nemișcată în acea poziție, pentru ca apoi să dea cu pumnul în canapea și să iasă pe ușă. 

Dar acum nu mai îndrăznești, nu-i așa? Și nici tatăl meu adoptiv nu mai are curajul să mă atingă pe la 

păsărică. Acum, ghici cine are curaaajul?...  

Se mișcă într-un fel ciudat. Își ridică puțin fusta și, cu un gest cam teatral, începe să se mângăie între 

piciaore, sau se preface că s-ar mângâia.  

 

Gladys  

(se uită direct înainte, ca și cum ar auzi niște voci dintr-o altă lume) 

Ești prea tânără ca să divorțezi... și mult prea tânără ca să mori... 

M-auzi? Eu te aud... râzi... fetița mea. Râzi pentru că ai avut o copilărie frumoasă.   
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Norma Jeane: 

Eu, o copilărie frumoasă! Mamă? Te-ai țicnit? Ți-ai pierdut... M-ai lăsat la mila... la început a părinților mei 

adoptivi... și el m-a pipăit... of, Doamne, sper să nu-mi sar din minți din cauza asta... După care m-au trimis 

pachet la un orfelinat... și de acolo, m-au trimis la un alt orfelinat, m-au trecut de la unul la altul ca pe o 

bucată de carne. O SIMPLĂ BUCATĂ DE CARNE! N-am avut casă, și nici parte de vreo îmbrățișare 

drăgăstoasă din partea mamei mele sau de vreun zâmbet din partea tatălui meu. 

(Deja se află lângă ușa deschisă, când spune):  

Mai bine mureai. 

Norma Jeane trântește ușa în urma ei 

și în acel moment auzim o muzică stridentă, ceva care îți zgârie urechile. Treptat muzica se schimbă în ceva 

mai frumos, terminându-se într-o melodie aproape romantică.  

 

 

 

Scena 3 

 

Casa lui Marilyn Monroe de pe Fifth Helena Drive, Brentwood, Los Angeles, în primăvara lui 1962. 

  

Norma Jeane și Marilyn stau întinse în pat, în dormitorul lui Marilyn, prefăcându-se că nu se cunosc, sau 

pretinzând că scena aceasta are loc pentru fiecare dintre ele într-un moment diferit de al 

celeilalte.Amândouă sunt îmbrăcate în pijamale de noapte subțiri. Norma Jeane poartă pantalonași de 

noapte din mătase și o bluziță care nu se potrivește deloc cu șortul ei, în timp ce Marilyn poartă o bluză și 

niște pantaloni albi în binecunoscutul stil al anilor ’50. Norma este machiată și are părul de un roșu închis 

dat pe spate. Când vorbește se joacă încontinuu cu un colț de pernă, apăsându-l tot mereu și periindu-l, în 

mod constant cu dosul mâinii. Marilyn stă pe pat și scrie ceva într-un caiet mare. Nu este machiată deloc, 

iar părul ei blond este într-o dezordine totală.    

   

Norma Jeane și Marilyn: 

Primul meu soț? Chiar vrei să-ți spun câte ceva despre el, nu-i așa? Jimmy Dougherty... ... 

Se opresc uluite, uitându-se una la alta. Marilyn îi face semn perechii ei mai tinere să continue să 

vorbească. 

 

Norma Jeane: 

Aveam cincisprezece ani când el a început să-mi dea târcoale... și imediat ce mama mea adoptivă și mama 

lui au fost de acord, ne-am căsătorit. Abia împlinisem șaisprezece ani și câteva zile și mă îndoiam teribil că 

omul acela de douăzecișiunu de ani ar fi putut să fie idealul meu de bărbat... Era clar, cred eu, că eram mai 

atrasă de el, decât de cei câțiva tineri cu care mă visam uneori în pat. Pentru mine, ideea de DRAGOSTE, 

dacă acesta este cuvântul potrivit, era o combinație de sentimente frumoase și otrăvitoare în același timp, 

senzația că sunt dorită, iubită și că s-ar putea ca și eu, la rândul meu, să găsesc acea persoană care să mă 

atragă.  

Se ridică în picioare, se îndreaptă către o oglindă mare și-și aranjează părul. Se privește în oglindă și 

vorbește de una singură... 

Nu pot spune că am fost nefericită în acel mariaj, dar nici nu pot spune că am fost fericită. Soțul meu abia 

îmi vorbea. Și nu era din cauza vreunei cerți sau a vreunui scandal dintre noi. Chiar deloc. Pur și simplu nu 

aveam ce să ne spunem. Mă plictiseam de moarte, iar sexul era singurul lucru care mă făcea să uit de 

plictiseală. Uneori mimam plăcerea, doar ca să-l fac fericit pe el. ,,Da, așa, e bine! Așa, da, mai mult, mai 

mult, iubitul meu! Așa, acum, acum, acuuumm!’’ Când Jimmy s-a înrolat în armată și trebuia să plece la 

război împotriva japonezilor, aproape că l-am implorat să-mi facă un copil. Vroiam să pot avea grijă de 

cineva, dacă el nu s-ar mai fi întors.  Și chiar l-am mai reținut putin mai mult în mine, ca să se prindă totul 

acolo cum trebuie. Doar că Jim era de părere că eu eram mult prea tânără pentru un astfel de lucru. Mi-a 

promis să revină asupra acestei idei, când avea să revină acasă.  

Se întoarce către pat, se așază și apoi se ghemuiește pe marginea cuverturii. În același timp, Marilyn face 

exact contrariul gesturilor pe care le face Norma. Se ridică, se apropie de oglindă, își masează fața cu 

degetele, ca și cum și-ar fi pus o mască. Apoi se îndepărtează puțin de oglindă, ca să se vadă în întregime, 
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din cap până în picioare.Felul în care vorbește, amintește de replicile ei din filme. E ca și cum ar expira 

cuvintele care sunt ușoare și care sunt în cădere rapidă. Cuvintele ei sunt fragile, dar și murdare.Pentru un 

moment avem de a face cu Marilyn, pentru ca pe de altă parte să avem de a face cu Norma Jeane – aici 

simbolul bipolar atinge apogeul.  

  

Marilyn: 

Așa, deci, hai să mai vedem încă o dată, cum arată după toți acești ani. Nu prea rău, nu? Cine ar zice că acest 

trup aparține unei femei de 35 de ani? Dar parcă mi s-au lăsat puțin sânii,   

(și își pune palmele pe sub ei)  

dar dacă mai pun și un sutien... Talie... am, șoldurile, arată bine. Fundul, este tocmai ceea ce caută bășinoșii 

ăștia bătrâni, care s-au săturat de mult să tot vadă bucile alea ditamai ale nevestelor lor. Ei, dar aici în față...    

(își ridică bluzița de pijama și-și tot plimbă mâna în sus și-n jos prin chiloți)...  

unde intră cu totul și țâșnește ca un șuvoi într-o vale îngustă, promisiunea unui regulat pe cinste... Chiar așa, 

o priveliște frumoasă, ai ce vedea, cel puțin așa spun cei care pretind că se pricep. Eu nu port chiloți, așa că 

ori de câte ori mi se ridică rochia și vreun curios vede crâmpeiul ăsta de natură, paparazzi înnebunesc: 

,,Marilyn, mai mult, mai mult! Blitzurile lor strălucesc precum protezele dentare (asta da, imagine poetică, 

nu?) și ce dacă? Idioți! Oare ei nu-și vor da seama că cenzura n-o să  înghită una ca asta?!    

(Se întoarce spre public și spune aproape pe șoptite):  

Problema cu cenzorii este dacă fata are vreo crăpătură. Cred că mai degrabă ar trebui să se îngrijoreze dacă 

n-ar avea. 

Își ridică rochițica de noapte ușor mai sus de păsărică și, în maniera ei tipică de a merge ușor legănat, se 

îndreaptă către pat și ia două medicamente dintr-un borcănel de sticlă de pe noptieră. Le bea cu șampanie 

și apoi cântă pe șoptite: 

I wanna be loved by you, 

just you, nobody else but you, 

I wanna be loved by you - alone. 

poupoupidou! 

I wanna be kissed by you 

just you and nobody else but you 

I wanna be kissed by you - alone. 

I couldn't aspire 

to anything higher 

and to feel the desire 

to make you my own. 

Badum badum bee doodily dum! Boo! 

I wanna be loved by you - alone. 

poupoupidou! 

Între timp Norma Jeane a adormit. 

 

Marilyn stinge lumina din tavan și apoi pe cea de la veioza de pe noptieră.Își scoate chiloții pe întuneric. 

Acum pare că se ghemuiește și strânge în pumni marginea pernei sau cearceafurile, oftând ușurel. Vocea ei 

se stinge încetișor, prelungește vocalele... în final se așterne liniștea peste tot.  

 

 

 

Scena 4 

 

Un apartament din St. Regis Hotel, New York, toamna lui 1954 

E pe la asfințit, aproape întuneric și doar pe ici pe colo se vede câte o luminiță. Scena este rearanjată. 

Auzim aplauze, apoi o voce de bărbat care strigă, fluieră și iar strigă ,,bravo”, etc. În cele din urmă auzim 

vocea unui agent de circulație care strigă (totul poate fi înregistrat pe bandă, inclusiv sunetele de pe stradă, 

aplauzele, țipetele, etc.).  

 

Vocea: 
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,,Hollywood la New York! Acum, în Manhattan se află cea mai frumoasă blondă din lume! În seara aceasta, 

pe Lexington Avenue colț cu Strada 52, Marilyn Monroe va filma o scenă specială din noul ei film. Sperăm, 

din tot sufletul, ca rochia Drei Monroe să ne dezvăluie și mai mult decât ieri, când întreg transportul public a 

fost pur și simplu paralizat din cauza ei. Dacă nu credeți, veniți să vedeți cu ochii voștri. Intrarea liberă!‖ 

Lumină. E aproape 9 dimineața. Joe DiMaggio e în salonul apartamentului de hotel și se uită la un film 

transmis de un proiector.E un alt ,,cârlig’’ de-al lui Marilyn Monroe, care este toată îmbrăcată în alb și stă 

cu picioarele îndepărtate unul de celălalt, pe un grătar de metrou din care iese un val de aer destul de 

puternic, încât să-i ridice fusta atât de mult, ca toți să-i vadă chiloții ei albi. 

(Scena aceasta de film trebuie făcută în așa fel încât acrița să semene perfect cu Marilyn, inclusiv prim-

planuri care nu există în film. Poate fi filmată și de o cameră imparțială sau ascunsă, sau de un amator, 

care are și sunetul înregistrat odată cu imaginea). 

 

Joe  

(se învârte prin cameră, se oprește din când în când în fața proiectorului, așa că și noi putem vedea doar 

pentru câteva clipe  ,,capul lui ca de cal’’. Blesteamă, înjură și  gesticulează cu ostentație, în stil tipic 

italian). 

Mammamía! Asta ne mai lipsea! Arată tot ce are, ca o curvă! Și eu, soțul ei prost, eu  mă uit la ea. Basta! 

Gata, am terminat, m-am săturat! Basta! 

Se duce repede la proiector, îl stinge cu o mișcare bruscă, se luptă cu rola de film pentru că nu prea 

reușește să o smulgă de la locul ei... În cele din urmă se descurcă. Între timp, ușa de la dormitor se 

deschide, la început, doar câțiva centimetri, apoi ceva mai mult, doar atât cât Marilyn îmbrăcată într-o 

bluziță de noapte și pantalonași să se strecoare prin ea. Vrea să-și ia soțul prin surprindere, în timp ce el se 

luptă cu proiectorul. Se ghemuiește strâns pe lângă lunganul de Joe, îl îmbrățișează cu disperare, țuguindu-

și buzele în așteptarea unui sărut. Joe rămâne interzis, dar poate din neobișnuință sau grație faptului că 

femeia pe care o iubește s-a lipit atât de mult de el, o sărută pe Marilyn pe buzele ei țuguiate. 

 

Marilyn  

(cu o voce de copil, șoptită – mai târziu își schimbă vocea cu cea a Normei Jeane). 

Tati, drăguțul meu! Te-ai sculat deja? Sunt atât de obosită, că abia mai îmi țin ochii deschiși. Filmatul de 

azi-noapte a fost groaznic. Sau așa-zisul filmat. De fapt, a fost o reclamă. Un promo la un film nou...  Șapte 

ani de căsnicie. N-a fost nimic artistic, doar chestii tehnice, știi nu? O fată care stătea într-o stație de metrou, 

deasupra unui grătar prin care ieșea un suflu de aer... A trebuit să instaleze un ventilator foarte puternic 

dedesubt... 

(Se oprește – uluită). 

Știi, este unul din acele ventilatoare care suflă aer fierbinte. 

 

Joe  

(spune cu o voce rece, tăioasă, aproape enervat): 

Ventilator! 

 

Marilyn: 

Da, ventilator! Eu trebuia să merg pe trotuar, îmbrăcată într-o frumoasă rochie albă și, în momentul în care 

aveam să pășeșc pe grilaj, dintr-o dată sus... puțin..., da bine, curentul de aer mi-a ridicat puțin mai mult 

rochia. Și erau atâția oameni acolo, pur și simplu au înnebunit cu toții, când m-au văzut...   

(Abia acum vede proiectorul și rămâne cu gura căscată... după care vine înspre el, îl pornește și spune în 

felul ei caracteristic, de actriță, cu vocea aceea de ,,poupoupidou’’). 

Oo, da, uite, asta am făcut noi..., asta am făcut eu... asta am filmat azi-noapte. De unde ai filmul? 

Recunoaște, sunt tare, nu? Nici n-ai să crezi câtă lume era acolo! 

(Se aude un sunet de la proiector și benzile încep să se rotească în gol. Ea apasă din nou pe buton, iar 

filmul se oprește chiar pe o imagine de prim-plan fixată pe chiloții ei. Vag se poate întrezări părul ei pubian 

de culoare închisă, dar Marilyn nu vede asta și-l ia pe Joe în brațe). 

 

Joe  

(încă supărat, Joe o îndepărtează de el): 
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Da, ai fost tare, ta-re! Arăți fix ca o curvă! Eram și eu acolo și am suferit ca un câine, când toți în jurul meu 

strigau ,,mai sus, mai sus! Vrem să vedem mai mult, Marilyn, cât mai mult!‖ Ce ești tu? Una din alea de se 

despoaie? O curvă? Ești o putana, mammamía! Auzi, ,,să vadă cât mai mult!‘‘ Asta eu trebuie să-ți cer, că 

doar sunt soțul tău... Am tot dreptul! Dar nu și sutele de bărbați care te priveau acolo... 

 

Marilyn: 

Erai și tu acolo, tati? Și ai plecat atât de repede? Taaati, ce păcat!...  

 

Joe: 

Am plecat? A trebuit SĂ FUG. Unii bărbați de acolo m-au recunoscut și au început să strige: ,,DiMaggio – o 

lași să facă asta? Ar trebui să-i rupi oasele, ca să nu mai arate lumii întregi tot ce are!‖ 

 

Marilyn: 

Dar cine sunt oamenii aceștia? Nu cumva sunt prietenii tăi? Italieni credincioși și ipocriți care le-ar rupe 

oasele nevestelor lor, uite-așa? Și când apucă să vadă femeia altuia, mai ales trupușorul ei, le curg balele de 

parcă-s nebuni? Rușine! Îți spun eu, rușine!  

 

Joe: 

Au venit acolo din cauza publicițăii care, pur și simplu, i-a înnebunit. Studioul de film te folosește, draga 

mea, ca pe orice produs de reclamă. Au venit acolo doar pentru că vroiau să vadă produsul despachetat. 

 

Marilyn: 

Ha-ha, despachetat... N-ai de ce să fii gelos. Și oricum, n-au văzut nimic. Pentru orice eventualitate îmi 

pusesem pe mine două perechi de chiloți.  

 

Joe  

(o apucă brutal de umăr și o trage înspre peretele alb, în așa fel încât prin chiloți să se vadă părul ei pubian 

negru). 

Vino aici! Două perechi de chiloți, zici! Două perechi – să acopere o... o... 

(E atât de nervos, încât aproape că nici nu mai poate vorbi... Își caută cuvântul potrivit). 

 

Marilyn: 

Să acopere ce? Hai, scoate-o, iubitul meu! Scoate-o! ,,Ce să acopere?...‘‘ 

 

Joe: 

Ți-ai pus două, două perechi de chiloți ca să-ți acopere flocii, femeie stricată ce ești! Și asta ce e? Toți au 

văzut, toți tipii ăia nerușinați de pe stradă. Și un chior ar fi văzut. Pentru că... să ne-nțelegem bine... pentru 

că-ți ieșise părul prin chiloți, capisco? 

 

Marilyn: 
Ei, și ce dacă? Toată lumea știe că am păr pubian. 

 

Joe: 

Și tu arătai tot... așa de... flocăraia aia dintre picioarele tale... 

 

Marilyn  

(își ridică rochițica de noapte și, într-un mod total provocator, se freacă între picioare). 

Bine, dacă nu-ți place așa cu FLOCĂRAIE... atunci data viitoare mă rad... 

 

Joe: 

Taci, că de nu, îți rup gura! 

 

Marilyn: 

Sau mai bine să mă vopsesc și acolo tot blondă, ca să fiu la fel peste tot. Așa ca toți păcătoșii să creadă că și 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
203 

acolo jos... sunt tot blondă natural. 

 

Joe  

(o ia de umeri și o scutură bine de tot). 

Îți garantez eu că nu va mai fi ,,o dată viitoare‘‘! Ai terminat-o cu filmele! Ai înțeles? Claro? Nevasta mea 

trebuie să stea numai acasă, în bucătărie, în pat și nu să umble cu cine știe ce actori și regizori nerușinați. 

Acasă n-ai de ce să porți două perechi de chiloți! Acasă nici nu trebuie să porți chiloți deloc! Capisco? 

 

Marilyn  

(se eliberează din strânsoarea lui, maimuțărindu-i gesturile de italian pasional). 

Dar eu, dragul meu baschetbalist și stâlp de telegraf, italianul meu gelos, eu încă nu am terminat. 

Dimpotrivă! Incredibil, dar cariera mea de-abia acum începe. Am douăzecișiopt de ani iar producătorii și 

regizorii sunt foarte, FOARTE mulțumiți de mine... 

 

Joe: 

Ei, cum să nu fie, dacă ți-o tragi cu ei, imediat ce se sting luminile reflectoarelor și echipa dispare?! 

 

Marilyn: 

Mi-ar fi plăcut să am imaginația ta! Imaginația asta a ta murdară și de om gelos!  

(Își schimbă tonul vocii, fredonând ,,poupoupidou” și devenind din nou Marilyn pe care o știm cu toții). 

Joe, tati, hai, vino încoace! Doar știi prea bine că ești singurul bărbat din viața mea! În trecut, mai demult... 

când eram abia la început, era altceva... Dacă o fată tânără ar fi vrut să obțină un rol mai bun, da, trebuia să 

treacă prin patul vreunui tip sau a altuia de la Hollywood. 

 

Joe: 

Nu pot să suport gândul că te-ai culcat cu jumătate din Hollywood. 

 

Marilyn: 

Ei, atunci și eu aș putea fi geloasă pe sutele tale de admiratoare, care te urmăresc până la vestiar după fiecare 

joc. 

 

Joe: 
Da, bine, dacă ar fi fost cu sutele, nici n-ar încăpea într-un vestiar. Dar întotdeauna m-am descurcat cu vreo 

două, trei deodată.  

 

Marilyn  

(își schimbă tonul vocii, devenind din nou Norma Jeane) 

Nu cred că e cazul să te umfli în pene chiar atât. Sunt convinsă că în timp ce două sau trei muiste ale bâtei 

tale de baseball ți-ar scula-o, cel puțin trei producători s-ar deda la cele mai mari nebunii ca să mi-o tragă... 

Asta bine-nțeles SĂ VREAU ȘI EU, capisco? 

 

Joe: 

Marilyn, nu fii așa spurcată la gură. Revino-ți! 

 

Marilyn: 

Eu, spurcată la gură?! Sunt chiar foarte cuminte. Eu acum nu fac decât să merg mai departe cu fanteziile tale 

jegoase de bărbat gelos. Da, GE-LOS, până-n măduva oaselor! 

 

Joe  

(se îndreaptă către Marilyn): 

Ce-ai spus? Mai spune o dată! Că eu sunt gelos?! 

 

Marilyn  

(ea este foarte calmă ca și cum ar repeta un pasaj dintr-un film). 
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Da, așa cum am spus, că nu am făcut decât să duc mai departe fanteziile tale jegoase de bărbat gelos. 

  

Joe  

(îi trage o palmă de o dă pe spate pe Marilyn, dar nu de durere, ci, pentru simplul fapt că a luat-o prin 

surprindere)  

Deci tu asta susții, că eu am tot soiul de fantezii murdare. Ei bine, află de la mine, te rog, că tot ce-mi doresc 

eu de la soția mea este să nu-și mai arate țâțele la futălăii ăia de măscărici de la Hollywood... 

Marilyn devine imediat isterică, își strânge pumnii într-o poziție de apărare față de Joe care îi dă câteva 

palme peste umeri, peste față și peste cap. Marilyn se lasă în jos, se ghemuiește și începe să rostească vorbe 

sarcastice, pe care le folosește ca arma ei supremă.  

 

Marilyn: 

Dacă tu crezi că actorii și oamenii din filme nu sunt decât niște măscărici, atunci tu cam ce ești, frumosul 

meu Joe? Ia uită-te puțin la tine, în oglindă, să vezi cum arăți. Tocmai ce ți-ai caftit nevasta, una dintre cele 

mai adorate femei din lume de milioane de fani și, dintr-o dată, eul tău a ajuns la nivelul libidoului tău 

masculin. Grozav! 

(Se recompune, se ridică în picioare, își șterge lacrimile și încearcă să vină mai aproape de Joe. Dar el e 

atât de nervos, că e roșu de furie la față. Bate aerul cu palma).  

Hai, dă, lovește-mă, eul tău e la fel de mare ca și libidoul tău! Dar nu o să te țină prea mult!  

(Își întinde fața către el, dar, în același timp, face gesturi largi de lovituri de box). 

 

Joe  

(pur și simplu urlă, nu se mai poate controla). 

Marilyn, gata! Capisco? Ai terminat-o cu Hollywood-ul. Nu te mai arăți tu în văzul tuturor pe jumătate goală 

și nici nu te mai pupi cu străinii. Oare chiar nu-ți ajunge? Și nu-mi arăta tu mie pumnii! Eu chiar am dreptul 

să te pedepsesc pentru asta. O lecție ca asta n-o să-i facă rău unei curve ca tine.  

Se așterne întunericul,se aude o muzică, dar tot îl putem vedea și auzi pe Joe care o lovește pe Marilyn peste 

față și țipă la ea. 

Uite, asta primești tu pentru toți cei cu care te întinzi, bărbații tăi pofticioșii! Ăia cu care te-ai giugiulit azi 

noapte! Așa! Cum n-a făcut-o nicio altă femeie din lume! Așa să te duci! Cu chipul ăsta al tău bușit, n-ai să 

mai îndrăznești, cel puțin o săptămână, să te mai arăți în fața camerelor de luat vederi. Și încă o dată îți mai 

spun, să nu uiți care ți-e locul! Capisco? 

În acest moment plânsul lui Marilyn se aude pregnant, el poate fi amplificat ca sunet dar nu vine doar dintr-

o parte, ci din toate părțile de pe scenă. Este efectiv plânsul din inimă al unui copil orfan, al unui copil 

pierdut în această lume printre ,,posesorii de dragoste’’. Întuneric.  
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RĂZBOIUL RECE, RELIGIOS, 2014 
 

Drepturile omului occidental sunt 

inacceptabile pentru clerul ortodox. Democraţia de 

tip Westminster şi autonomia individului sunt 

păcate, pentru că preamăreşte egoismul şi pun la 

îndoială atutputernicia Celui de Sus asupra vieţii. 

Contractul, concurenţa, motorul vieţii economice 

moderne, lezează dragostea dintre fraţi, sunt păcate. 

Bisericile ortodoxe, în primul rând clerul 

pravoslavnic, sunt din punct de vedere sociologic 

etno-religii creştinizate, care celebrează unitatea de 

nezdruncinat dintre neam, rit şi glia strămoşească. 

Cine nu-i ortodox, nu-i român(!), spunea Nae 

Ionescu, ideologul Legiunii Arhangelului Mihail. 

Ortodoxo-comuniştii au fost mai consecvenţi, au 

lichidat Biserica unită cu Roma din Transilvania şi 

au reorientat cu baioneta 2.000 de biserici spre 

Moscova. O revenire la normalitate e mai dificilă 

decât s-a crezut. 

În războiul religios al jugoslavilor, clerul 

sârb îndemna la luptă împotriva catolicilor şi 

musulmanilor. Aşa au venit la luptă şi sute de tineri 

greci şi ruşi. Şi fără un apel, la anexarea Crimeii au 

venit şi volutarii sârbi. Armata Ortodoxă din Ucraina 

de est luptă acum împotriva catolicilor (fasciştilor?!) 

din vest. Război Rece, religios. La comemorarea a o 

şuta de ani de la izbugnirea primului război mondial 

Chestiunea Orientală e din nou la ordinea zilei. 

1914 expansiunea austriecilor catolici spre 

sârbii, alianţa turco-germană (calea ferată spre 

Bagdad) erau inacceptabile atât pentru panslavism, 

panortodocsism, cât şi pentru interesele anglo-

franceze. Ocuparea Constantinopolului de către ruşi 

era indiscutabilă!  

Cine moşteneşte Imperiul Roman de Răsărit, 

Bizantin, Otoman? Această Chestiune se pune din 

anul 1774, când ţarul rus din a treia Romă devenea 

patronul ortodocşilor din Imperiul turco-musulman. 

El se consideră şi astăzi succesoarea sultanilor. 

Occidentalii vor refacerea unităţii creştine, nu 

amânarea ei, cum se pare că vor pravoslavnicii. 

Fericitul papă Ioan Paul II nu a fost primit la 

Moscova sau Belgrad, iar la Bucureşti oferta sa de 

dialog e şi azi neglijată cu consecinţe grave pentru 

cea mai săracă ţară din UE. 

Conflicte religiose au generat războaie 

mondiale. Anglo-saxonii sunt mereu învingători şi 

azi jandarm mondial. A urmat apoi un Război Rece 

religios între ortodoxo-comunişti şi occidentali. 

Dacă până în 1989 există totuşi speranţa refacerii 

unităţii creştine la demontarea Cortinei de Fier şi 

rezolvării implicite a Chestiunii Orientale, din acest 

an, se pare, că totul o ia de la început. 

Rusia lui Vladimir Putin, urmaşul împăraţilor 

romani de răsărit, sultanilor, intervine în războiul din 

Siria, anexează Crimeea, sprijină Armata Ortodocsa, 

începe un război vamal. Toate acestea readuc în mod 

paradoxal în conştiinţa tuturora imperativul refacerii 

unităţii creştine. Occidentalii, că de obicei, au 

interese divergente până ajunge funia la păr. Până 

atunci musulmanii profita de dihonia din lumea 

creştină şi aspiră la refacerea Califatului, a 

Imperiului islamic. Tema merită toată atenţia, dar ar 

depăşi cadrul acestor câteva remarci pe marginea 

conflictului religios al creştinilor în vederea refacerii 

unităţii. 

Toată speranţa lumii creştine, care s-a 

transformat într-o lehamite generală după anul de 

gratie1989, se pune acuma şi în est şi vest în Marele 

şi Sfântul Sinod Panortodox de la 

Constantinopol/Istanbul 2016. Concepţia după care 

religiile sunt paşnice este un aspect a impocriziei 

anglo-mozaice, „Political Correctness‖, sau a 

ateismului primitiv şi psicho-speculatiilor de tot 

felul. 

Viorel ROMAN  
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Partea pozitivă a vremurilor noastre este 

legată de existenţa unui armament nuclear sofisticat, 

care fac un război al marilor puteri, ca în secolele 

trecute, greu de imaginat.  Pe de altă parte, până la 

refacerea unităţii creştine, conflictele religiose locale 

vor fi la ordinea zilei, între: israeliţi-palestinieni; 

sunniţi-şiiţi; catolici-ortodocşi; catolici-musulmani; 

budişti-musulmani; confucianişti-tibetani-    

musulmani; hinduşi-musulmani etc. 

 

Bremen, Germania 

8 august 2014 
 

 

 
Moonlight shadows – Carmen Doreal 
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FEBRUARIE ÎNTRE OGLINZI 

 

Tot rătăcind ne-am întâlnit pe drumuri (un noroc) 

Pe varu-adormit sub boabe de polei aprins 

Ce ne-a-ncălzit privirea cu irizări de foc! 

Dinspre tăceri se revărsa un dor ce ne-a cuprins… 

De sus, scăpaţi, pluteau orbeşte fluturi amorţiţi, 

Dansau miraţi în aer şi tu-ncercai să-i prinzi, 

Duduia gerul sclipind sub nori mototoliţi 

Februarie, în timp, vibra scăldat între oglinzi. 

Pianele de gheaţă se acordau sub pas… 

Alergam după himere şi ne era de-ajuns, 

Era divin şi,..era frică-n iarna fără glas… 

Suflul, zbătând ziua aceea, surâdea ascuns! 

Nu ştiu cum m-a atins umbra ta-ndrăgostită! 

O vrajă din cerul proptit pe nuferii drept grinzi 

A trecut peste inima-mi descoperită… 

………………………………………………………….. 

Februarie, în timp, vibra scăldat între oglinzi. 

 

 

 

CA UN PLÂNS 

 

Se înăspreşte gerul în zăpadă, 

Un ceas aleargă orele în fum 

Şi înserarea rece stă să cadă. 
Spre tine curg iar, gândurile-acum… 

Clipa de taină-a timpului plecat 

Rostogoleşte sângele în vine 

Neuitând lumina care-a fulgerat 

Privirea cu razele senine… 

 

E ca şi cum aş trece prin tunel 

Şi rătăcesc…dar, uit să iau aminte 

Într-o rugăciune cuibărită-n el 

Plânsu-mi răbufneşte în cuvinte… 
…………………………………… 

Spre tine-mi curg iar, gândurile-acum, 

Ce-aş da să prind clipa divină, 

Pe urmele, de-atunci, rămase-n drum, 

Pe-aceeaşi rază de lumină. 

  

 

NOAPTEA SFÂNTĂ 

 

Noaptea aceasta şopteşte iubire! 

E bucurie şi-atâta lumină, 

Se-aude a clipei veche vestire 

Şi steaua apare pe bolta senină. 

Zăpada sclipeşte şi extaziază, 

Glasuri de-argint ajung din depărtare, 

Cântul cu amintirea se-ngemănează. 

O, ce colind, suntem în sărbătoare! 

La geam colindul sfâşie şi gerul: 

Cum pe Mesia L-a născut Maria! 

Şi cum privirea dezvăluie şi cerul… 

O, Doamne! Noi, iar simţim copilăria. 

În dor, sub bradul verde, se preface 

Lia RUSE  
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Lumina! Pâlpâie-n pom atâta jar… 

Trecutu-n clipe dulci, iar, se desface, 

Imaginile celor dragi, din nou, apar. 

Visăm, visăm în marea sărbătoare, 

Lacrimi de ceară foşnesc a mătasă. 

Din soba învechită focul, în casă, 

Lasă atâtea umbre în aşteptare! 

O, în uitarea întunericului 

Gândul se topeşte în zâmbet, iubite! 

Şi în tactul repezit al sufletului 

Ducem trecutul cu noi înainte… 

  

 

 

FRIG ÎMBĂTRÂNIT 

 

Ca inima prinsă-n sunete de nai 

Martie-n raze muzicale s-a trezit, 

Lujere de abur priponesc albii lui cai 

Pe tristeţea unui frig îmbătrânit. 

Se desluşesc, rar, petice de sare 

Prea multe semne încearcă să le şteargă, 

Umbrele împlinesc frageda mişcare. 

-Prin raiul mătăsii sufletu-mi aleargă- 

Şi fac spre ceruri veşnic reverenţe, 

Ducând dulceaţa primăverii în cuvânt, 

Straturi de aer se prefac în zdrenţe 

Când ară, spaţiul, sabia unui vânt. 

Lumină multă curge la-ntâmplare, 

Arde văzduhul! E-o pură despletire… 

Secundele, în pământ, ajung cu soare 

Învolburând şi sevă şi uimire… 

Urnele iernii să le poarte munţii 

În orologiu timpul cochetează, 

Dorul picură pe dedesubtul frunţii 

-Imensa roată iar disimulează- 

………………………………. 

Tandră, clipa se prinde-n poezie 

Ritmuri râd în sânge, tremură o floare, 

Se-aude un pas şi…e armonie 

Sfioase iluzii plutesc cântătoare. 

 

 

 

MAMĂ 

 

Depărtarea o-nţeleg abia acum! 

Dorul şi doina geros  mă-ndeamnă 

Şi ornicul topindu-şi clipele în fum 

La tine să gândesc, (parc-ar fi toamnă). 

Gândurile se rotesc ca-ntr-un dans 

Învăluite de-o mirată umbră, 

Atâtea-amintiri atârnă-n balans!... 

Poate eşti aproape!.eşti..în penumbră.!?.. 

Inima-mi, ceas curgător, pleacă-n trecut 

Să te găsească,- aşa, cum te ştia: 

Pe frunte, blând, punându-mi un sărut, 

Potrivind, pretutindeni, armonia... 

....................................................... 

Privesc fotografia prinsă-n ramă... 

Şi,.. mă opresc plutind...dorul apare... 

Îmi e aşa de dor -de tine- mamă, 

Că mă înec în plânsa-mi respirare!.. 

  

 

 

POEM DE IUBIRE 

 

 -In primăvară- 

Tăceri clădind lumină,.. răscolitoare clipe 

Atârnă-n blânde gânduri al viselor extaz, 

Zile sculptate-n soare, cu verde în risipe, 

Se coc încet, încet pe al timpului răgaz. 

Se  îmbulzesc în taină mirări -din dor- descinse, 

Pe ii de primăvară râd râuri înşirate… 

Se-ntoarce viaţa dulce prin ramurile-aprinse 

Cu frăgezimea florilor catifelate… 

Vântul atinge-azurul, într-un joc, peste amiezi! 

În jur se simte ochiul lucitor al ispitei, 

Liniştea, cu suflul ascuns în ramurile verzi, 

Ar vrea să schimbe, parcă, bătăile clipei. 

Sufletul înfloreşte-ntr-un poem de iubire 

Presimt răsuflarea-ţi şi…închipuirea zboară… 

Foşneşte gândul ca o frunză-n rătăcire 

Şi liliacul mov ne prinde-n primăvară… 

………………………………………… 

Cu o înţelegere-n priviri nu ne vorbim, 

Ne pierdem în admiraţia primăverii, 

Umbrele ni se încurcă-n mers şi este sublim, 

Fumul sentimental aprinde clipa tăcerii… 
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ARC DE CEAS 

 

Prinde-mi o floare, vară,-n părul brun 

Pe clipa ta să fiu, din nou, frumoasă, 

Am prins iubirea făr` 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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UN  SOARE  PARADISIAC 

         iluminând personalitatea unui mare cărturar roman 

 

         

,,Un soare paradisiac‖, este  calamburul meu, 

izvorât din citirea acestei cărți a Domniei Sale 

Domnului  Profesor universitar,  Dr. Anton Soare, 

carte intitulată ,,PRETEXTE  PENTRU PARADIS‖. 

Luând în mână cartea, la prima vedere, ea are 

sobrietatea unei casete. Este caseta miraculoasă pe 

care o deschid  spre a fi apoi înmărmurită de 

surpriză. Mă simt  copil,  adolescent,  adult, în 

intuiția subtilă a autorului. 

Editura ,,Junimea‖ -  Iași, prin Simona 

Modreanu a reușit să redea tot ce autorul poet Anton 

Soare a oferit  cititorilor, în această carte, din 
preaplinul plăsmuirilor sale, dedicate 

aici  exclusiv  lor. 

 Cititorul răsfoiește încet, cu băgare de 

seamă, zăbovește mult asupra desenelor  sugestiv 

zugrăvite, apoi prinde firul celor scrise în carte, 

pentru el. Încet și printr-un fir - fior nevăzut, este 

prins în măiestria cărții. 

Cu pași înceți trecem  prin 

împărăția  basmului. 

  În „Paso doble‖, ursitoarea,  : „Avea păpuși 

în păpușă/Și uși multe dupo-o ușă/Din ce-i vechi tot 

scotea nou,/Din val val și din ou ou.‖ 

           Am ales, nu întâmplător, acest poem din „ 

Ciclul  intim‖, care deschide cartea, făcând un 

corolar poetic, filozofic al vieții, cu fațetele ei 

delicate și sumbre, presărate în ani și etape ale vieții, 

ca în final să ne aducă unda de bucurie a resemnării 

precum   în ,,Dansul cu țiganul‖ din care subliniez : 

„Păi atuncea stai că, /Îți dansez eu taică,/Cu-o floare 

la gaică,/Dup-o balalaică‖. 

Stilul poetic, atractiv prin care rima este 

obținută folosind cu talent și îndemânare diferite 

părți de vorbire, verbe, adjective, conjuncţii, 

prepoziții, măiestrit folosite, dau o alură sprințară, 

jucăușă, care te incită să continui lectura. Iau un 

exemplu din poezia „Coasa‖: ,,Fâș,fâș,/Tai târâș,/Tai 

la glezne/Și culc lezne.‖ 

Autorul foloseşte  chiar și rima ascunsă: 

,,Răni de ieri, mereu vii, mereu linse, /Nestemate 

nestinse, azi le-ncerci,/Ca și-n seara când ți-ai zis că 

te-neci.‖ – in Sonetul ,,Atunci‖ pag. 13. 

Deci, continuăm intrând în universul strict al 

copilăriei văzută de autorul-poet,  în capitolul 

„Lucruri și animale‖. 

 Imaginația  ni se se leagă de firul epic al 

povestirii  poetice scurte. Cititorul rămâne pe 

gânduri, apoi se întreabă pe sine sau pe cel care 

scrie. I se pare că personajul iese din carte și stă în 

fața lui. Dar acel personaj se pare că poate fi și auzit. 

Adică onomatopeic: În „Vulturii„: „Sus în aer fără 

baer,/Vulturațì pe-un val de vaier,/Când ici, când 

departe, hăi,/Ne văietăm peste văi.‖   În aceste 

versuri pentru urechea noastră parcă șuieră vâjâitul 

aripilor vulturești.(Observați că în iureșul gândirii l-

am parafrazat pe autor).  Grupajele de vocale care 

întovărășesc  acel V tare, folosit frecvent, se 

aseamănă, dau impresia unui zbor puternic auzit de 

noi. 

Un alt gen literar folosit  aici de autor, cu un 

talent plin de fină ironie, profund formulată și 

gândită,  este amuseta. M-am oprit  asupra  poeziei 

„Pește baroc‖: „Peștele din heleșteie/Beștelește unda 

spartă, /Tot o-ncheie și-o descheie,/ Apa cu apa se 

ceartă‖. 

 Tot în acest capitol descopăr  și o  ghicitoare 

iscusit alcătuită: „Când prin Africa trec febre/Dintre 

Melania RUSU – CARAGIOIU  
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cele mai celebre/De-ți usucă lei și zebre/Eu pe sus 

tot găsesc flori,/Îmi fac scară din vertebre/Și-s mereu 

cu capu-n nori.‖ Ne întrebăm cine-i și aflăm cheia: 

Este Girafa !.  

Până aci, în picături fine, ca într-un dialog 

am descoperit frumusețea limbii române  prin 

bogăția lingvistică. Dar „Ciocârlia‖, „Coasa‖, 

„Marea Neagră‖, Țurțurii‖  și altele pe care le las 

cititorului să le descopere, sunt nestemate neaoș 

românești. 

Citez din stilul hâtru al românului, prins 

fidel  de către autor  în: ,,Corbul‖: „Tot îmi mai stă 

în gând brânza,/Fir-ar  a dracului de vulpe !/Prinde-

i-aș pe-aici osânza !/Înfige-i-aș ghiarele-n pulpe ! 

Dar dialogul poeziilor scurte  din acest 

capitol, ca dealtfel prin întreaga carte,ne plimbă prin 

mitologie, prin epopei antice, prin universul 

infinit,prin universul mistic, folosind drept sugestive 

nume simbolice care evocă evenimentul, starea, 

fenomenul. Exemplu: „Șarpele‖: „Când ucid, când 

doftoricesc,/Când zac unde-i mai caldă piatra. /Mi-

au ascultat sfatul drăcesc / Hermes, Eva, 

Cleopatra.‖  Prima imagine care ne este sugerată 

este  simbolul  lui Socrate, Șarpele de aur, adoptat în 

lumea celor care au jurat să lupte pentru sănătatea 

atât de prețuită a omului.  Iar evocarea  în treacăt a 

Evei, Cleopatrei ne transferă aci gândul spre alte 

largi aduceri aminte. La fel se întâmplă când de 

fiecare dată autorul-poet completează erudit printr-

un nume simbolic, cum am specificat mai 

sus,  lărgirea dimensiunii  exprimate în versul 

respectiv.  

Tot ce poate fi mai dificil în alcătuirea unei 

poezii ne este oferit realizat  artistic în cuprinsul 

acestei cărți.  Mă opresc la poezia ,,Balta‖, redactată 

în monorimă: „ Îmi zgândăre-un plop/Ochiul 

șchiop/De ciclop/Căscat fără scop/La cerul miop/De 

după potop.‖ 

Ai voi să lași cartea din mână, dar ceva 

lăuntric îți dă un nesațiu ca să continui această primă 

lecturare, fiindcă precis o vei relua cu creionul în 

mână și caietul tău de citate alături. Situația poate 

deveni chiar gravă...Nu-ți reproșezi nici că ai amânat 

ceva, nici că ai sărit peste ora ta preferată de la 

îndeletnicirile tale. 

Curiozitatea te împinge să întorci încă o filă. 

Capitolul III ,,Așa și-așa‖ te intrigă, când 

titlul său îți răsare în față.  Dacă nu îl cunoști pe 

autor   îți zici, din nou, ce s-ar putea ascunde sub 

această emblemă ? 

Dar dacă îl cunoști, admiri filozofia sa, care 

te învață ,,să ști că nu ști nimic‖. Adică,te î̧ntrebi, 

cunoscându-l pe autor de ce el  ̧ însuși, eruditul, 

spune  acestei traduceri „traducere aproximativă‖? 

Trecem peste această modestie față de care 

noi nu suntem de acord și să recapitulăm în câteva 

fraze episodul Andromaca din Ilyada lui Homer, 

episod căruia Jean Racine, în 1667, îi închină o 

impresionantă piesă de teatru, o tragedie: 

„Andromaca‖.  

În acest capitol de poezii și poeme autorul ne 

încântă prin hexametrul  antic, introducând  actul IV, 

scena 5 și actul V scena 5 din Andromaca de  Jean 

Racine. Cu virtuozitate autorul  formulează cu 

subtilitate și precizie schimbul de replici între Pirus 

și Hermiona. Am subliniat expresia subtilitate, 

fiindcă adevărul literar este dificil de redat în 

versuri, rimă și claritate, cum zice Boileau. 

Ne vom reaminti în câteva cuvinte tragedia 

Andromaca de Racine. Hermiona, fiica  Elenei și a 

lui Menelaus, regele Troiei   este sortită din leagăn 

spre a fi soția regelui Pyrus al Epirului, fiul lui 

Achile. Andromaca, văduva lui Hector ajunge în 

sclavia lui Pyrus. Acesta o vrea de soție. Andromaca 

dorește mai bine să moară decât să accepte, dar își 

face un plan de a-și putea aduce fiul de la greci, de a 

accepta cununia , luându-și viața imediat după 

nuntă.  

Hermiona este  iubită și cerută în căsătorie de 

Oreste, fiul regelui Agamemnon din Micene, dar ea 

îl iubește nespus pe Pyrus. Văzând că acesta urzește 

căsătoria cu Andromaca, Hermiona  îl incită pe 

Oreste să îl ucidă pe Pyrus, promițându-i mâna. 

Oreste îl ucide, dar în loc de răsplată el își vede pe 

iubita sa Hermiona luându-și viața  peste targa-patul 

funerar pe care este transportat Pyrus fără viață. 

Oreste îi urmează  și el în drumul lor, șiragul 

tragediei cuprinzându-i pe toți trei în mreaja morții. 

Din această tragedie autorul-poet Anton 

Soare ne oferă în cartea de față dialogurile 

dificile  din actele  IV  și V, revelatoare 

pentru  deznodământul  tragic al piesei.  

In caietul meu am înserat chiar câteva 

maxime, atât de minunat exprimate prin traducere. 

Citez: „Pe cine nu iubești nu suferi că te lasă /Și ce-i 

pasă că pleci cui de tine nu-i pasă ?‖ Sau formulări 

de o mare valoare clasică antică: „Se bucurau 

gândind, când îmi urzeau prigoana,/Că urii lor voi fi 

tiparul și icoana‖(Andromaca, 5/V, pag. 102, sau 

răspunsul lui Oreste către Pylades): „Cui pregătind 

năpasta, și de pierzarea cui,/ Suiți șuieră șerpii pe 

capul vostru șui‖ (Andromaca, 5/V, Oreste către 

Pylade. ( Auzim  iar, prin figura de stil, 
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onomatopeile, șuierul  șerpilor.) 

Autorul ne duce mai departe în cartea sa , 

spre lumi mai luminoase, pline de romantism care ne 

compensează de fiorul tragediei anterioare. 

Acum ne  răsfață în continuarea volumului 

cu traduceri din Baudelaire, realizând dificilul sonet. 

       Rămânem impresionați de frumusețea artistică a 

acestor traduceri, din care mă rezum doar la două 

strofe, spre a-l incita pe cititor să caute cunoașterea 

acestui capitol.  Citez din ,,Motanii‖: ,,Pe cugetat 

ades se pun cu-o maiestate/De sfincşi îngânduraţi pe 

dune însingurate/De parcă somnu-i duce-ntr-un vis 

fără hotar; 

―În coapse-au licurici de la o vrăjitoare,/Și 

bobi de-aur mărunt  ca nisipul din boare/Le 

instilează vag pupila grea de har.‖ 

Capitolul IV al volumului  ne readuce la 

limba franceză. Este intitulat:  ,,AUTREMENT 

DIT‖.  El se deschide  cu imaginea unui lexicon din 

care aproape cad o pereche de ochelari. Imaginea 

îmi sugerează că vârsta senectuții rămâne mereu 

fidelă studiului dar și creației voluminoase precum 

tomul din imagine. 

Scrise în limba franceză poemele  autorului, 

Domnul Profesor universitar   Dr.Anton Soare, 

sunt  diafane și sugestive.  Citez: ,, Les peupliers se 

sont agenouillés/  Au bout des champs.../,,Des 

soleils assassinés reposent leur sang/Adossés aux 

margelles.‘‘ 

Sau: 

 ,,Les loueurs temburinent/D‘un puits à 

l‘autre,/Aussi loin, aussi clair, aussi mourir.../  Din 

poemul ,,Aubade‘‘= Serenadă. Sau ca într-un un 

càntec: ,,Nu et blanc/Comme un clavier/L‘ange 

trainait/Entre lumière et sang. (Citat din ,,Une autre 

aubade‘‘). 

Imagini deosebit de frumoase și sugestive, 

inedite,  întâlnim și în poemul  ,,Voyeurisme‖: ,,Le 

grénier de nos rèves‘‘, ... la neige des rideaux‘‘, ,,des 

caillots de soleil aux fenêtres d‘en haut‘‘, ,, des 

troupeaux a sabots dorés/Et le ciel en coup de 

grâce‖. 

Acest poem ,,Voyeurisme‘‘ mi se pare a fi un 

corolar, o postfață subtilă strecurată de autor la 

încheierea volumului, parcă privindu-ne de la 

catedra sa, dacă am intuit sensul conținutului 

volumului dăruit nouă și al locului unde este plasat 

acest poem în carte. ,,Voyeurisme‖- Scrutare, 

încheie  volumul de poezii și poeme ,,Pretexte 

pentru paradis‖,  poate cel mai frumos volum 

realizat  în anul 2014, care ne dezvăluie încă o fațetă 

a marelui cărturar român atât de apreciat în lumea 

universitară canadiană și în francofonie. 

                                                                         

                                    

  

 

Poppyseed – Carmen Doreal 
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LOGICA... 

*   Minciuna presupune studii superioare adevărului. 

*   Cel mai mult îmi place să mă întîlnesc cu şefii mei care au ieşit deja la  pensie. 

*   Nicăieri nu este mai bine decât în altă parte. 

*   Un idiot bogat este considerat, în primul rând, bogat. Un idiot sărac este considerat, în primul rând, idiot. 

*   Cine nu-i iubeşte pe proşti are tare mulţi duşmani. 

*   Problema asta mă depăşeşte, e mult prea mică pentru mine. 

*   Rataţii, sau plătitorii de rate. 

*   Politician e unul care strigă. Diplomat e unul care tace. 

*   Dreptate e asta? Eu alerg şi el ajunge!? 
*   La egală distanţă între Polul Nord şi Polul Sud se află Interpolul... 

*   Partea leului o ia leoaica. 

*   Nimeni nu-i modest degeaba. 

*   Cele mai mari moşteniri le primesc, de regulă, oamenii bogaţi. 

*   Cine nu ştie să facă nimic e gata să facă orice. 

*   O memorie prea bună nu lasă destul loc noutăţilor. 

*   El e purtător de cuvânt. Ea e purtătoarea de cuvinte... 

*   Vorbim despre sănătate mai ales când suntem bolnavi. 

*   Prietenul la nevoie te cunoaşte. 

*   Nici un profesor de logică nu a ajuns prim ministru. 

*   Un musafir care pleacă este întotdeauna binevenit. 

                   

CEL CARE UITĂ  

* Prostii nu reuşesc, oricât s-ar strădui, să fie deştepţi. Dar încearcă!  

* Şeful nu lucrează, el controlează dacă ceilalţi lucrează. De aceea toţi vor să fie şefi.  

* Fără ochelari, nu-mi găsesc ochelarii!  

* Cine dă, nu uita... Uită cel care ia.  

* Zăpadă acoperă totul, aşa cum vorbele acoperă trădarea, frământările, regretele (Boris Marian),  

* Absurdul prelungit devine obişnuinţă...  

* Fiecare om are preţul lui. La cei mai mulţi se dă şi rest.  

* Atacul la persoană poate fi contondent, dar nu contează cât un argument.  

Dorel SCHOR  
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* Nimeni nu-i interesat să-şi taie craca de sub scaun.  

* Dacă ascundem faptele, lucru frecvent în istorie, avem o enigmă?? (Mihai Batog-Bujenita).  

* Norocoşii sunt mereu ameninţaţi de ghinion.  

* Idei hipnotice...  

* Proşti suntem cu toţii, dar unii sunt mai bine informaţi.  

* Un socialist este un comunist care s-a mutat de la bloc la vilă (Franţa).  

* Nu ştiu de unde le scoateţi, dar cercetaţi şi fundul blidelor (Getta Berghoff).  

* Impostura şi demagogia sunt şi de dreapta şi de stânga.  

* "Plătiţi două porţii şi o primiţi pe a doua gratis!" (reclamă).  

* Prima regulă a terorismului este că nu există reguli.  

* Cea ce visezi astăzi, mâine poţi să visezi din nou...  

* Schiţa ta m-a mişcat mult. Mulţumesc, doctorul mi-a recomandat mişcare (Nae Cernaianu). 

 

 

Elena Sîrbu 
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JUBILEUL CURSULUI  INTERNAȚIONAL DE MĂIESTRIE INSTRUMENTALĂ  

DE LA SIBIU  SUB PAVĂZA FLAUTULUI 

 

    Atunci când m-am decis acum 10 ani să mă alătur pianistului Iustin Oprean, profesor și solist la Bonn în 

Germania,  să organizăm la Sibiu, împreună  cu Filarmonica de Stat din localitate și cu Liga culturală, pe 

care o conduc, un curs internațional de măiestrie instrumentală, înțelegeam că aveam în echipă profesioniști 

autentici ca violonista Adelina Oprean, profesor la Academia de Muzică din Basel, Elveția, și violoncelistul 

Cristian Florea din Spania. Mă bazam pe experiența lor didactică, esențială pentru un asemenea proiect de 

anvergură, care susținea credința mea că un  oraș al muzicii, ca Sibiul,  merită aportul acestor  foști elevi ai  

Liceului de artă din localitate, care au ajuns instrumentiști  apreciați și profesori de talie europeană. Era un 

mod al recunoștinței lor față de orașul care în 

începuturi i-a format, acum când doreau să ofere din 

preaplinul  cunoștințelor asimilate în timp tinerilor 

instrumentiști  din România și, nu mai puțin, celor 

veniți  de peste hotare. 

   Astfel, proiectul Spre o Academie de Muzică la 

Sibiu a crescut de la un an la altul. Fiecare ediție 

găzduită generos și neobosit de Filarmonica de Stat 

din oraș, avea momentul  ei de apogeu, când 

cursanții, ca și alți spectator sibieni,  savurau cu 
emoție  Recitalul maeștrilor, evoluând  pe scena 

Sălii Thalia în cele mai multe asemenea evenimente;  

lui i  s-a adăugat  în final  Gala participanților la 

curs, care primeau în același cadru festiv diploma ce 

atestau activitatea artistic desfășurată la Sibiu și 

premii simbolice.  

     Ceea ce nu am lăsat să crească este numărul participanților, pentru că fiecare cursant activ beneficia  de 

ore individuale și  de ore colective, desfășurate zilnic, iar în măsura în care se răspândea vestea frumoasei lor 

prestații, munca profesorilor devenea în timp tot mai extenuantă. Numărul participanților activi nu trebuia să 

depășească 30 de tineri, la cele trei instrumente, vioară, pian, violoncel,  cum prevedea regulamentul.  

    Apoi,  în programul manifestării,  chiar dacă nu făceau parte din tipicul acestui gen de instruire 

instrumental,  au apărut cu îndrăzneală prezentări  de carte muzicală și recitaluri, cum a fost cel de la Sala 

Habitus din Sibiu, susținut de violoncelistul Cristian Florea.  Între concertele oferite publicului sibian  în 

locații admirabile ca acustică, cel susținut de tinerii instrumentiști  la Ursuline a lăsat impresia că ―în biserică 

au coborât îngerii…‖. Cvintetul violonistelor spaniole a făcut o impresie deosebită la acel concert, dar nici 

tinerii de talent din România nu erau mai prejos. Emulația pe care o producea muzica în zilele cursului rodea 

din plin. La fiecare ediție, în program au fost incluse dezbateri și microconferințe pe teme interesante, de la 

tehnica muzicii lui J.S.Bach, la George Enescu sau meloterapia.  

     Un moment dramatic a fost îmbolnăvirea profesorului- ctitor  Iustin Oprean, care insuflețise fiecare ediție 

timp de 7 ani. A urmat în ianuarie 2010 moartea maestrului, pe care în ediția următoare l-am evocat cu mare 

emoție la Sala Thalia. Ceva din structura monolitică a teamului celor trei profesori s-a distrus atunci 

Anca SÎRGHIE  
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iremediabil.  S-a vorbit tot mai insistent de lărgirea spectrului instrumental al cursului, astfel că în vara 

anului 2014 s-a deschis linia spre trompetă, invitat fiind  Mc Elroy din S.U.A., de unde a venit și violonistul 

Daniel Szasz, sibian de baștină, acum prim-vilonist la Filarmonica din Alabama, un instrumentist talentat, 

care a oferit  anual concitadinilor lui un festival româno-american cu totul remarcabil.  

       Cea de-a 10-a ediție s-a desfășurat în toamna aceasta sub semnul jubileului și a fost dedicată flautului, 

instrumentul pe care dorisem de mult timp să-l încadrăm în proiectul nostru intitulat generic  Spre o 

Academie de Muzică la Sibiu. O echipă tânără și exuberantă de profesori  sosiți din Germania a impresionat 

ca seriozitate a prestației didactice, creându-ne certitudinea că merită să mergem mai departe.  

       Profesoara  CRISTINA BOJIN ținea să 

mărturisească cu tonusul ei vital demn de 

invidiat:‖Am venit din Nurnberg, Germania, 

împreună cu soțul meu, profesor de flaut  Sebastian 

Frățilă, ca să participăm în perioada 27-31 octombrie 

2014  la Cursul internațional de măiestrie 

instrumentală, dedicat la această ediție jubiliară 

flautului, pentru că am socotit că este momentul când 

putem să împărtășim din experiența acumulată în toți 

anii de studiu și de practică muzicală tinerilor 

flautiști din România și din afara țării. Nu ne-am 

așteptat să se înscrie atât de mulți curanți, căci 8 

cursanți activi este maximul acceptat de echipa 

noastră, din care mai face parte și corepetitoarea 

coreeană  Heejung Kim  de la Nurnberg. La cursul 

nostru s-au înscris și câțiva profesori, elevi și studenți ca participanți pasivi. Pentru că lucrăm cu talentați, 

chiar neașteptat de talentați și serioși  cursanți, veniți din diferite părți ale României, -Satu Mare, Cluj-

Napoca, Tg. Mureș, Sf. Gheorghe, București, Sibiu- pot afirma că am creat pentru câteva zile o platformă de 

întâlnire a flautiștilor, ceea ce ne bucură enorm, mai ales că noi suntem invitați prima dată la Masterclass-ul 

sibian. Și tocmai la ediția a X-a jubiliară! Dacă după numai primele două zile de curs iată că încercăm 

satisfacția unor reușite tehnice muzicale cu totul ieșite din comun, avem convingerea că vom reuși să 

mergem până la final  într-un crescendo binecuvântat. În 31 octombrie la ora 18.00 va fi susținut în frumoasa 

și istorica  Sală festivă (din Corp A) de la Biblioteca Județeană Astra din Sibiu Concertul final, la care vor 

evolua profesorii și cursanții ediției a X-a. Sunt convinsă că va fi un final glorios. Vă așteptăm la concert .― 

Emoția pregătirii recitalului era maximă, încercată nu numai de tinerii cursanți, ci și de maeștrii sosiți din 

Germania, care zece ore pe zi au lucrat cu toată pasiunea lor profesională. Cu zâmbetul ei larg, 

corepetitoarea HEEJUNG KIM a menținut buna dispoziție în zilele de muncă intensă ale cursului: ―Este 

pentru prima dată când vin la Sibiu, ca invitată la Cursul internațional de flaut. Sunt impresionată să constat 

cât de activi și motivați sunt cursanții elevi. Ei sunt enorm de receptivi la tot ce le oferim noi ca îndrumare 

muzicală. Suntem încrezători că și concertul final va fi pe măsură și noi îl așteptăm cu bucurie. Am învățat  

în aceste zile și câteva cuvinte românești. După fiecare moment de destindere aud din partea profesorilor 

expresia ―Gata cu gluma!‖ Da, se muncește foarte intens și mă bucur să le vin în ajutor acestor tineri flautiști 

atât de talentați.‖ Fiecare cursant ne-ar fi putut împărtăși impresia cu care a plecat de la acest curs de flaut. 

Alegerea a făcut-o hazardul, care ne-a scos în cale pe CRISTINA MARINA,elevă în clasa XII-a la Liceul de 

Artă, Sibiu. La întrebarea cadru pe care i-am pus-o, ea ne-a mărturisit, bucuroasă și mândră  să reconstituie 

traiectul pe care l-a urmat până în prezent: „Studiez flautul de la șapte ani, dar în ultimii doi ani am devenit 

eleva  profesorului Ion Bojin, care- pot afirma- că mi-a arătat cu adevărat ce înseamnă să cânți și să trăiești 

ceea ce cânți. Profesorii veniți din Germania sunt foarte bine pregătiți, sunt deschiși, dispuși să ne învețe, 

împărtășindu-ne din experiența lor personală. Ei au altă viziune asupra muzicii, una mai amplă, mai bogată, 

căci ei ne demonstrează că a cânta la un instrument muzical este o plăcere, nu un chin, este o bucurie pe care 

interpretul poate să o transmită și ascultătorilor.‖  

     Bine pregătit, Recitalul de flaut final a impresionat asistența ca entuziasm, ca naturalețe a prezentărilor 

făcute fiecărei piese din program, repertoriul abordat îmbinând clasicul cu modernul. Ca spectatori, am 

încercat  senzația că flautul este un instrument fermecat, pe care cursanții ediției a X-a s-au întrecut să-l pună 

în valoare la cote maxime.    
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ÎN RĂŞINARI,  COMUNA DE OBÂRŞIE A LUI OCTAVIAN GOGA ŞI A LUI  EMIL CIORAN, 

LA ÎNCEPUT DE SECOL XXI.  

    Nu mai este de mult o noutate faptul că orice localitate din lume trăieşte cultural prin amintirea 

personalităţilor importante pe care le-a dat ţării respective şi, în cele mai fericite cazuri, chiar lumii întregi. 

Mai mult decât oricând, notorietatea lor este susţinută la început de secol XXI de turism,  cea mai rentabilă 

dintre toate industriile de pe Terra.  Oricine poposeşte la Salsburg în Austria nu poate să nu se oprească la 

casa unde s-a născut în 1756 W. Amadeus Mozart şi vă asigur că 12 luni din an vizitatorii roiesc în zona 

aceea. În Anglia, la Stratfort-upon- Avon  cei peste două milioane de turişti înregistraţi anual vor să viziteze 

casa natală a lui William Shakespeare. Dar nu se opresc numai la aceasta, ci ei poposesc şi la locuinţa sa din 

anii maturităţii. Apoi merg la Holy Trinity Church, unde Shakespeare a fost botezat, ca tot acolo să fie şi 

înmormântat. În vecinătatea oraşului, turiştii vor să viziteze casa unde iniţial locuise mama scriitorului de 

geniu, neprecupeţind să o vadă şi pe aceea a soţiei lui. Şi astfel autocarele cu turişti au aglomerat străzile 

oraşului, încât localnicii fac reclamaţii la primărie pentru cât sunt de incomodaţi de valurile de străini. Ei nu 

se plâng, însă, şi de beneficiile economice pe care le aduce turismul în zonă. La Florenţa în Italia mulţi  

turişti se opresc la casa lui Michelangelo, chiar dacă s-au păstrat mult prea puţine lucruri care să-l reprezinte 

şi am ieşit cu totul dezamăgită din acel muzeu. În Spania, o ţintă a turiştilor este Alcala de Henares, unde s-a 

născut şi a copilărit Miguel de Cervantes, primăria oraşului iniţiind cu începere din 1997 ―Zilele 

gastronomiei lui Cervantes‖, ca nou punct de atracţie pentru vizitatorii de pretutindeni. Mai mult, în Spania 

se realizează adevărate trasee turistice pe urmele personajelor şi ale întâmplărilor narate de Cervantes în 

romanul său Don Quijote de la Mancha. Şi exemplificările ar putea continua pe pagini multe cu fiecare ţară 

care ştie să-şi valorifice potenţialul cultural datorat înaintaşilor iluştri.   

   Viaţa spirituală a României a rodit şi ea secol după secol, iar civilizaţia localnicilor nu încetează să 

surprindă şi acum, la început de mileniu III, pe cercetători prin ingeniozitatea tehnică şi prin sensibilitatea 

creaţiilor artistice. Marii scriitori români se bucură şi ei de o cuvenită recunoaştere postumă. Astfel, la 

Ipoteştii Bucovinei, casa copilăriei lui Mihai Eminescu a devenit în timp un modern centru cultural. 

Humuleştii lui Ion Creangă, satul Hordou, unde se născuse în 1866 George Coşbuc, Prislopul lui Liviu 

Rebreanu din zona Bistriţa- Năsăud sau chiar Mărţişorul bucureştean, ca laborator al creaţiei argheziene, au 

cunoscut metamorfoze spectaculoase în ultimele decenii. Asemenea performanţe  devin cu atât mai  

apreciabile la început de secol XXI, când o vizită a elevilor în programele ―Săptămânii altfel‖, spre exemplu, 

poate stimula interesul pentru descoperirea operei unor scriitori români reprezentativi, interes care 

înregistrează, altfel, o alarmantă descreştere. Receptarea imaginii, care surclasează fascinaţia lecturii, 

recomandă drept benefică folosirea acestui stimul, pe care îl constituie vizitarea unei case memoriale, ca 

imbold pentru cunoaşterea adecvată a biografiei scriitorului. 

  Oraşul Sibiu şi satele care o gardează pe sub coamele munţilor nu au fost ocolite în istorie de prestigiu şi 

glorie ctitorială.   Cea mai veche localitate a Mărginimii Sibiului,  atestată documentar în 1204, comuna 

Răşinari este binecuvântată de Dumnezeu prin tradiţia seculară a ciobanilor ei intelectuali. Poate că nu peste 

mult timp va suna straniu adevărul că ―ţăranii cu biblioteci‖ai Răşinariului istoric nu se rezumau la 

cunoaşterea unor scriitori români, ci ei îl citeau pe Tolstoi şi Balzac, pe Hegel şi pe Schopenhauer. Din 

această comună de tradiţie pastorală de sub streaşina Munţilor Cibinului s-au ridicat şi intelectuali străluciţi, 

personalităţi de frunte, afirmate în diferite domenii, la nivel naţional şi chiar internaţional. Panoplia lor este 

mult mai bogată decât ne-am închipui şi foarte interesantă ca spectru uman şi profesional. Ea se completează 

şi în prezent, dovedind vitalitatea  spirituală şi artistic a satului de români transilvani.  

Situată aproape de Sibiu, în centrul României, poziţie geografică ce sporeşte şansele vizitării, localitatea 

aceasta este renumită astăzi în toată ţara şi în străinătate mai ales pentru personalităţile ei emblematice, 

poetul Octavian Goga şi filosoful Emil Cioran, drept care din toate părţile sosesc vizitatori interesaţi să le 

cunoască obârşiile, dar pleacă profund dezamăgiţi. Octavian Goga este al doilea mare poet naţional român 

după Mihai Eminescu. Casa lui natală, structurată de multe decenii ca  muzeu, este o bijuterie a genului prin 

autenticul ei mobilierul de epocă, obiectele casnice, lucrurile bine conservate, biblioteca familiei, fotografiile 

păstrate, etc. Deşi era cândva vizitabil, în mod paradoxat acum este ferecat aproape întregul an. De ce? 

Pentru că este proprietatea privată a unor moştenitori de vază, o celebră actriţă, chiar directoare a Teatrului 

Naţional din Bucureşti, şi un profesor de literatura română din capitală. Pe cât de onorantă este calitatea de-a 

fi vlăstar din spiţa unui asemenea neam, pe atât de păguboasă este tergiversarea redeschiderii muzeului Goga 

la Răşinari din considerentul că proprietatea este intangibilă prin legea statului nostru.   

    Am urmat şi eu calea surselor electronice de infirmare, pe care le uzităm din ce în ce mai frecvent cu toţii. 
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Pe site-urile Primăriei se menţionează uneori, dar nu tocmai consecvent, lipsa de acces la cele trei case 

natale importante astăzi, respectiv cea a lui Octavian Goga, a lui Emil Cioran şi cea a Ilarie Mitrea, case 

nevizitabile mai mult din motive subiective, decât cu adevărat obiective. În aceste condiţii, iată experienţa 

unui bucureştean sosit la Răşinari plin de speranţă: ―Am coborat pe Strada Octavian Goga, pe lângă Şcoala 

"Octavian Goga" şi am ajuns la Casa Memorială "Octavian Goga". Am bătut la poarta mare de lemn şi nu s-

a întâmplat nimic. Ne-am zgâit pe geam, înăuntru nu era nici un semn de viaţă. Iar am bătut. Unei băbuţe i s-

a făcut milă de noi. Ne-a spus că ne agităm degeaba. Cheia se află la Bucureşti, în posesia actriţei Ilinca 

Tomoroveanu, care este urmaşă a poetului: "No, o avut cheia şi doamna învăţătoare, numa că o ieşit la 

pensie şi nu mai vrea să aibă pe cap turişti aşa ca voi. O dat cheia la doamna Ilinca şi casa îi deschisă numai 

când vine dânsa de la Bucureşti, în general toamna". Oarecum descurajaţi, am plecat spre clădirea de care 

văzusem lipit un bust al lui Emil Cioran‖. Întrerup mărturia călătorului, care va fi descumpănit şi de situaţia 

de la casa natală a Cioranilor, ca să constat un alt paradox. Spre deosebire de atât de atent dotata casă 

memorială a ―poetului pătimirii românilor transilvăneni‖, casa natală a filosofului Emil Cioran, răşinăreanul 

care uimeşte cu gândirea sa întreaga lume, este total neamenajată. De ce? Pentru că Primăria comunei nu 

izbuteşte să înduplece pe actualul posesor, care se numeşte în mod paradoxal tot Cioran, dar nu este rudă cu 

familia protopopului Emilian Cioran, să-şi vândă acea  proprietate. O rudă a acelui proprietar îmi rezuma 

situaţia lui, spunând că mulţi ani la rând el oferise insistent spre vânzare casa aceasta primăriei din comună 

şi ministerului de resort, pentru că avea mare nevoie de bani, dar propunerea lui nu fusese luată în seamă. 

Acum lucrurile stau tocmai invers, căci proprietarul nu mai este atât de strâmtorat material, aşa că nu ascultă 

rugăminţile primarului Bogdan Bucur, decât în condiţii cu totul favorabile lui.  

    Ar exista şi varianta ca pe un alt teren din comună să se ridice o  casă cu destinaţia de muzeu modern. Dar 

noi credem că niciunde  pe harta comunei nu se poate ridica mai legitim ca aici, exact unde locuise familia 

protopopului Emilian Cioran şi  unde s-au născut cei trei copii, între care Emil a devenit celebru la Paris, un 

muzeu care să-i reprezinte în faţa lumii. În descrierea pusă pe site-ul Primăriei putem descoperi câteva 

argumente peremptorii în acest sens:‖Casa filosofului și scriitorului care a plecat din Răşinari e la marginea 

drumului pietruit care străbate satul, în dreptul Bisericii Mici, pe malul Râului Caselor. Clădirea e, ca și cea 

a consăteanului lui Cioran, Octavian Goga, o casă ardelenească cu ziduri înalte la exterior și o grădină mare 

în curte. Casa lungă, cu etaj și două rânduri de porți mari arată în primul rând condiția familiei lui Emil 

Cioran, al cărui tată, preot, era un om important în sat. Construită de Iacob Cioran în anul 1846, clădirea 

sugerează mândria românului ardelean din clasa de mijloc, fiind un imobil mare, cu multe camere, ferestre 

pe aproape toate laturile și colonade cu frunze ori alte motive populare românești. Ferestrele sunt și ele 

interesante, cu obloane de lemn care se deschid spre exterior. Exact în faţa casei, în plină stradă, e așezat și 

un bust ceva mai înalt de un metru, care îl înfățișează pe Emil Cioran, bust afectat însă de trecerea timpului. 

Din păcate, interiorul casei nu este deschis vizitatorilor. Clădirea este acum în proprietatea unei familii din 

sat, care a fost nevoită să deschidă ușa turiștilor curioși veniți chiar și din America Latină ca să vadă locul 

unde s-a născut marele filosof. Stăpânii casei ar fi dispuși să o vândă, iar primarul spune că încearcă să 

obțină banii de la stat ca să facă aici un muzeu în memoria lui Emil Cioran. Intersant este că în ziua de azi 

numele de Cioran este încă răspândit în comună, fiind purtat de vreo 20 de familii, pentru că vine de la 

denumirea unui versant de lângă localitate: Coasta Ciorii. Frumusețea casei și a satului e considerată singura 

rază de lumină și nostalgie pe care a avut-o cel considerat un adevărat ―filosof al pesimismului‖. În anii 

petrecuți la Paris, într-o mansardă, Cioran visa la casa natală și comuna Răşinari, care îi fuseseră atât de 

dragi. ―Cât aș vrea să revăd străduţă de străduţă, colțișor de colțișor, acest blestemat, acest splendid 

Răşinari‖, scria Cioran în anul 1973. Chiar şi numai o asemenea mărturisire ar fi suficientă ca să te 

mobilizeze să vezi casa și să vizitezi Răşinariul. Nu de alta, dar, pe lângă această clădire, Răşinariul are 

extrem de multe lucruri de oferit, de la istorie la tradiţii și frumuseți naturale.‖ O încercare stângace de 

recuperare am găsit-o în filmarea postată pe Site-ul Primăriei din Răşinari, unde titlul promitea o plimbare 

prin interiorul casei natale a Cioranilor, dar speranţa noastră s-a stins aproape instantaneu. Oare, acum când 

pentru simpozioane anuale de o certă valoare ştiinţifică dedicate lui Emil Cioran de ani buni vin spre 

Răşinari universitari sibieni şi din diferite alte centre ale ţării, lor alăturându-li-se cercetători şi pasionaţi 

cititori ai operei lui, sosiţi uneori de pe continente îndepărtate, localnicii nu găsesc cuvenit să dea niciun 

semn al preţuirii gânditorului de la Paris? Generoasa implicare a unui Cioran al trecutului în sprijinirea lui 

Andrei Şaguna într-un moment de impas financiar la mijloc de secol al XIX-lea, episod pomenit frecvent şi 

acum de preoţii comunei în slujbele lor bisericeşti, ar putea găsi la edilii de azi un bun exemplu pentru 

ieşirea din acest impas. Cei vinovaţi de felul cum se prelungeşte o stare letargică, cu  urmări nocive 
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incalculabil, ar trebui să înţeleagă că pe măsură ce dispar şi ultimii moştenitori ai fraţilor Emil şi Aurel 

Cioran, obiectele muzeificabile din familie nu vor mai putea fi găsite de generaţiile următoare de intelectuali 

ai comunei, oricât de deschişi iniţiativelor s-ar arăta ei.   

    Oare nici moştenitorii lui Octavian Goga şi nici proprietarii casei Cioran nu au înţelegerea civică  şi 

morală necesară, nesocotind deserviciul pe care îl fac memoriei unor asemenea iluştri înaintaşi? Până la 

urmă, a fi urmaşul unui om celebru nu presupune numai o favoare a destinului, ci şi o obligaţie, o îndatorire, 

o responsabilitate pe care o ai faţă de memoria lui şi faţă de comunitate. Cine ar putea calcula pierderile 

morale şi materiale pe care comuna întreagă le are, atât timp cât proiectul valorificării acestor case 

memoriale este tărăgănat deja de atâtea decenii?  

 Atunci când vorbesc despre  frumosul muzeu  care este casa natală a lui Octavian Goga din Răşinari, se 

cuvine să precizez că aici şi nu la Castelul de la Ciucea, vizitatorii se pot edifica asupra familiei de preoţi 

români modeşti, familie în care crescuse autorul Clăcaşilor, al versurilor din poemul Oltul sau din Noi, 

Dascălul, Dăscăliţa, Apostolul şi din atâtea alte poezii nemuritoare. Eu o afirm cu toată răspunderea 

profesorului de literatura română, care a condus grupuri după grupuri de liceeni la muzeul, deschis de 

decenii bune în plin socialism. Chiar mai târziu, când accesul a fost restricţionat, s-a găsit soluţia practică, 

astfel că nu numai elevii şcolilor sibiene, ci şi turiştii veniţi de departe erau primiţi cu toată preocuparea de 

Ana, femeia din sat, care avea în stăpânire cheia casei. Ea povestea cum a ascuns în zid lucrări ale 

scriitorului, pe care Securitatea socialistă îl socotea un duşman al regimului ca orientare politică, şi noi, 

vizitatorii îi purtam o reală admiraţie. Ea îşi amintea ce mari personalităţi veneau la Răşinari la invitaţ ia lui 

Octavian Goga, oameni politici şi literaţi, de la M. Sadoveanu la L. Rebreanu etc. sau G.Călinescu, pe care l-

a găzduit mai mult timp ca să se documenteze pentru Istoria literaturii române de la origini până în prezent. 

Lecturile ad-hoc sau recitalurile organizate de unii profesori pasionaţi cu elevii şi studenţii lor, chiar cu 

vizitatorii străini ai muzeului, popasurile în curtea cu ―trei pruni frăţâni‖ au rămas de neuitat în mintea 

tuturor acelor participanţi. Astăzi este inacceptabilă soluţia ca pentru oricare eveniment proiectat la Casa 

Goga, să fie făcut efortul nedorit al unei deplasări de la Bucureşti la Răşinari, ca să se vină cu cheia. 

Deservirea unui muzeu, deschis 12 luni în an, cu orar bine stabilit în zilele săptămânii şi cu ghid vorbitor  al 

măcar unei limbi străine de mare circulaţie, nu poate fi acoperită de membrii familiei moştenitoare, ci se 

cere asigurată de profesionişti specializaţi în domeniu.  

Tot astfel, în viitor se pot organiza pe lângă Muzeul Cioranilor, (căci nu va fi în el vorba numai de celebrul 

Emil, ci şi de tatăl Emilian, protopopul cu soţia sa, şi de Aurel, mezinul familiei, figuri şi ele emblematice  

pentru viaţa Transilvaniei) şi trasee de vizitare a mai multor puncte de interes în zonă. Dincolo de satul în 

sine, vor putea fi atinse în asemenea vizite organizate negreşit staţiunea Păltiniş, alături de Şanta, acel loc 

drag, marcat luminos şi nostalgic în corespondenţa fraţilor Aurel şi Emil Cioran. 

Spre a concluziona, în prezent, între obiectivele turistice de mare interes, pe site-ul comunei Răşinari sunt 

bisericile, şcoala, monumentul memorial al eroilor din Al Doile Război Mondial, ridicat de şcoala comunei, 

mausoleul lui Andrei Şaguna de la Biserica din Deal, troiţe şi casele natale ale poetului Octavian Goga, ale 

lui Emil Cioran şi medicul militar Ilarie Mitrea, dar în realitate niciuna dintre ele, în mod paradoxal, nu este 

vizitabilă. În centrul comunei, în faţa Căminului Cultural de pe Râul Caselor  tronează bustul lui Octavian 

Goga, dezvelit în 4 aprilie 1975, iar din 2013 acestuia i s-a alăturat bustul lui Emil Cioran, creat recent de 

sculptorul Ioan Cîndea. Este ceea ce un turist al începutului de secol XXI, venit în comuna lor natală, poate 

admira în mod cert cu referire la cei doi creatori de geniu. Fără îndoială, nu poate nimeni considera că 

actuala ofertă turistică este suficientă şi edificatoare, mai ales că acum în România izbânzile în lupta cu 

inerţiile de tot felul în acest domeniu sunt tot mai numeroase. 
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Logodnică în contumacie sau femeia rabatabilă 

 

Cea mai fulminantă manifestare a ființei 
umane este iubirea dintre un bărbat și o femeie. 

Acest sentiment își are izvorul în „păcatul originar‖ 

înfăptuit de Adam și Eva, care au mușcat copios din 

„fructul oprit‖. Din cauza acestei nesățioase pofte, 

Adam și Eva au fost izgoniți din Paradis, în lumea 

largă, ei transferând păcatul iubirii fecunde asupra 

tuturor urmașilor lor, care au alcătuit și alcătuiesc 

lumea din care – iată – și noi, cei din Slatina, din 

Drăgănești, din Drăgășani și de aiurea, facem parte. 

Așadar, urmași direcți ai lui Adam și Eva, 
George și Liliana Terziu nu puteau să facă altceva 

pe lumea asta pământească decât să-și strige unul 

altuia dragostea spirituală și trupească, venită din 

acel păcat originar. 

Din cartea domnului Terziu (Moartea 

necesară), am aflat că autorul își venerează iubita 

chiar și mort fiind, permițându-și astfel să învie – 

din când în când – de teamă să nu i-o fure poeții 

olteni, de care este înconjurată. Din volumul 

doamnei Terziu (Culoarea femeii), aflăm că ea – 

femeia violet – își cheamă cu intermitență iubitul, 

care e undeva departe… și care vine rar ca să-i 

strunească „hergheliile de visări‖ ce-i domină ființa 

și fântânile din suflet. 

Se înțelege faptul că protagonista acestei 
minunate cărți de iubire face dragoste prin 

corespondență cu iubitul său, risipindu-se „în 

poemul anotimpurilor‖, mistuită fiind de „nocturne 

arderi‖ și „focuri bengale‖, într-o cromatică violet, 

adică în ultima culoare a spectrului solar, care este, 

de fapt, culoarea dragostei – viola d‘amore, cum ar 

spune italienii. 

„Femeia violet‖, „cer violet‖, „nori violeți‖, 

„femeie risipită în poemul anotimpurilor‖, „lumină 

dezbrăcată de orice pudoare‖, „moliciunea calină a 

florii de cais‖, „vitraliile bisericilor curățate de 

erori‖, „tălpi rănite de mister‖ – iată metafore 

memorabile, care creează imagini remanente în  

mintea acelui cititor conservator, care nu a renunțat 
niciodată la celebra zicere a Sfântului Apostol Pavel 

– în Epistola I către Corinteni: „Dacă dragoste nu e, 

nimic nu e!‖ 

Mai mult decât memorabile (și spun asta cu 
o invidie pozitivă) mi se par următoarele construcții 

lirice: „Mă dumnezeiește umilința‖, „logodnică în 

contumacie‖, „doar clopotele sângelui bat indecent / 

în biserica trupului virgin‖, „femeie înnobilată cu 

sărutul de pe coapse‖, „copacii au memorie erotică‖, 

„permanent incendiată de dorul tău‖. 

Liliana Terziu e capabilă să ardă în inima 

sloiului de gheață, visând să se spargă, precum un 

val, de țărmul arid și însingurat, astfel personificat 

de iubitul său. Precum un personaj al lui Cezar 

Petrescu (vezi „Aranca, știma lacurilor‖), ea plutește 

ca o „mireasă peste ape, prin curcubeie și aurole 

boreale‖, visând să ajungă la „ospățul unei nunți 

imaginare‖, acolo unde poate să rostească, la unison 

cu drăguțul ei, „Bună dimineața, noapte!‖ 

Din când în când, își toarnă „miere peste 
amintiri / balsam universal și sigur‖, înmiresmându-

și astfel „însingurata existență‖, și sleindu-și 

„fântâna din suflet‖, care pare să fi secat de atâta 

dor. 

Trecând de la un poem la altul, cititorul ar 

putea să reclame o anumită platitudine a 

rafinamentului poetic și un anume manierism, care 

par că țin pe loc explozia poeziei în sine pe care 

mizează autoarea. Impresia aceasta este întreținută, 

uneori, și de excesul de neologisme voit-epatante, pe 

care le manevrează destul de abil această doamnă 

visătoare. 

Utilizarea până la paroxism a versului alb, 
prin intermediul căruia pare să își ascundă anumite 

platitudini de genul „ghilotinată de entuziasmul 

Dumitru SÎRGHIE  
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infantil al euforiei‖, contribuie la impresia sus-

pomenită, avându-se în vedere faptul că poezia nu 

are nevoie de astfel de savantlâcuri. 

Aceste infime scăderi sunt însă de scurtă 
durată, fiindcă – nu așa? – „suferința așteaptă un lup 

flămând‖ și urmașa Evei din Drăgănești e dispusă să 

facă „dragoste până la căderea apusului‖, 

imaginându-și un „harem sentimental‖ și ieșind din 

„ghilimelele cotidianului‖, participând astfel cu 

voluptate la „festivalul de folk al zeilor pogorâți‖. 

Muzica devine „o femeie îndrăgostită‖, 

iubirile neconsumate se consumă incandescent și, 

țineți-vă bine, atunci când ascultați „țipătul unei 

femei îndrăgostite / rabatându-se neîndoielnic înspre 

păcatul originar‖. 

Fraților, eu cred că vă imaginați cum arată o 
femeie rabatabilă… Pentru imaginea asta, Liliana 

merită un premiu, iar eu mor de invidie că nu-mi 

aparține mie această sintagmă (auzi, „femeie 

rabatându-se neîndoielnic înspre păcatul originar!‖). 

E genial versul, nu-i așa? 

„Nopțile de catifea‖, plăsmuite în acest 

volum, ne duc cu gândul la Mircea Eliade, la „Nuntă 

în cer‖, la „Maitreyi‖ și la acea iubire absolută 

orientală, care se consumă plenar doar prin atingerea 

mâinilor și a mentalului îndrăgostiților de absolut. 

„Perdeaua trasă pe goliciunea trupului‖, 
„esplanada mentalului‖ – iată formule magice pe 

care le utilizează Liliana Terziu în creația sa. Iubire 

magică, poezie magică, eleganță și rafinament, toate 

acestea bântuite de o ușoară frivolitate, care dă sarea 

și piperul „culorii femeii‖, întrezărindu-se în 

universul poetic al acestei cărți cristalul violet al 

poeziei autentice, căruia autoarea îi face o uimitoare 

reverență. 

Îmi pun, totuși, o întrebare: dacă d-l Terziu 

n-ar fi atât de departe și, culmea, murind din când în 

când, tocmai pentru ca ei, cei doi îndrăgostiți, să-și 

sleiască zilnic fântânile din suflet, ar mai crea 

Liliana Terziu astfel de bijuterii poetice? Eu cred că 

nu! Așa că stai acolo unde ești, George Terziu! 
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AFORISME DE VIAŢĂ (XI) 

 
[31] 

 Televizorul îţi adoarme mintea. 

 Banul e Dumnezeu în Societate. 

 Noi alergăm după bani, şi banii fug de noi… 

 Bătrâneţea e frumoasă când eşti în familie: cu nevastă, copii, nepoţi. Dar singur… e urâtă. 

 Aş ieşi naiba la pensie din toate! Ca o nouă viaţă… în afara vieţii. 

 Am nevoie de stabilitate ca să pot face cercetare. Dar în instabilitate creez mai dihai! 

 Contra unora se folosesc cele mai mici pretexte pentru a fi respinşi. În schimb, pentru alţii cele mai 
mici argumente pentru a fi admişi. 

 Când nu-ţi doreşti nimic, eşti fericit.   

 Dacă îţi doreşti, iar îţi doreşţi până ajungi la un punct când nu ţi se mai poate împlini, şi astfel devii 
nefericit. 

 Viaţa este monotonă dacă nu ştii s-o  trăieşti. 

 

[32] 

 Politica e o mascaradă. Partidele sunt corporaţii… 

 Orice informare conţine şi dezinformare. 

 Oamenii sunt cele mai rele animale. 

 E capitalism. Întâi te-mpuşcă, şi dup-aceea te-ntreabă ce vrei! 

 Democraţie n-a existat. Au încercat grecii, şi n-au reuşit. 

 Cei cu putere vor să domine, şi nu pot domina dacă nu-şi impun ideologia lor. 

 Toată societatea este o manipulare. Aşa-i fiinţa umană. 

 Poziţia şi banul îl schimbă pe om. 

 Fiecare relief, oricum ar fi, are frumuseţea lui. 

 Cel mai mare inamic al unei femei nu este un bărbat, ci o altă femeie. 

 

[33] 

 Defectul se produce de la un simplu lucru. 

 Totdeauna este greu ceea ce nu ştii. 

 Să poţi zâmbi atunci când suferi… 

 Cea mai mare artistă este… Natura. 

 Viaţa poate fi frumoasă la orice vârstă. Viaţa poate fi urâtă la toate vârstele. 

 Din fiecare situaţie există ieşire.  

 Să creezi cu o pasiune nebună! 

 Femeia este făcută pentru a fi iubită. 

Florentin SMARANDACHE  
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 Ştiinţa este arta descoperirii de patterne. 

 Când nonvaloarea ajunge la putere, valoarea este prigonită. 

 

Gallup, New Mexico, SUA 

1 octombrie 2014 

 

 

 

O Aniversare:  

FLORENTIN SMARANDACHE 

(cercetător ştiinţific, scriitor, profesor universitar) 

 

De Dmitri Rabounski, 

Traducere de Adriana Elena Răducan 

 

 

Florentin Smarandache în anul 2014 la cercetări post doctorale în Japonia 
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S-a născut la 10 decembrie 1954, în Bălceşti (Vâlcea).  Studii: A absolvit Şcoala Generală în Bălceşti (1961-

1969), apoi Liceul Pedagogic (1969-1972 în Craiova, continuând la Rm. Vâlcea, 1972-1974); diploma de 

învăţător; stagiul militar cu termen redus la Medgidia (1974-1975); a absolvit Facultatea de Ştiinţe, secţia 

informatică, a Universităţii din Craiova (1975-1979) ca şef de promoţie; obţine doctoratul în matematică 

(Teoria Numerelor) la Universitatea de Stat din Chişinău (1995-1997).  

În Statele Unite urmează studii de perfecţionare în matematică, informatică, şi educaţie la Arizona State 

University (Tempe) (1991), Pima Community College (Tucson) (1995), University of Phoenix (Tucson) 

(1996); obţine şi un Masterat în Informatică; studii post doctorale la New Mexico State University (Las 

Cruces) (1998), University of New Mexico (1998, 1999), Naţional Science Foundation (Chautauqua 

Program, University of Texas, Austin) (1999), şi Los Alamos Naţional Laboratory (Educaţional Networking 

Support Program) (Gallup) (1999).  

Cercetări post-doctorale la Okayama University of Science (Japonia) între 12 Decembrie 2013 - 12 Ianuarie 

2014; la Guangdong University of Technology (Guangzhou, China), 19 Mai - 14 August 2012; la ENSIETA 

(Scoala Naţională Superioară de Ingineri), Brest, Franţa, 15 Mai - 22 Iulie 2010; şi două luni, Iunie-Iulie 

2009, la Air Force Research Laboratory în Rome, NY, SUA (sub egida State University of New York 

Institute of Technology). 

Activitate: A participat ca elev şi student la olimpiade şcolare de matematică obţinând premii şi menţiuni 

locale şi naţionale (1967-1974) şi a condus cercuri de matematică în liceu şi la universitate; a participat la 

Olimpiada studenţească Traian Lalescu, Cluj-Napoca (1977); a participat la diverse sesiuni ştiinţifice pentru 

studenţi în Craiova şi Iaşi (1978-1979); a pregătit şi selecţionat echipa elevilor marocani (Rabat) pentru 

Olimpiadă Internaţională de Matematică din Paris (1983).  

Profesii: În perioada 1982-1984 este profesor cooperant în Maroc, predând matematicile în limba franceză 

(Lycée Sidi El Hassan Lyoussi din Sefrou). Revine în ţară, continuând activitatea didactică; profesor la 

Liceul Nicolae Bălcescu din Craiova (1984-1985). În anul 1986 nu poate obţine viză de ieşire din ţară pentru 

a participa la Congresul Internaţional al Matematicienilor de la Universitatea din Berkeley (California) şi 

face greva foamei; publică o scrisoare de protest în Notices of the American Mathematical Society 

(Providence, RI) în care solicită libertatea de circulaţie a oamenilor de ştiinţă; se interesează de soarta sa Dr. 

Olof G. Tandberg, secretar la Academia de Ştiinţe din Stockholm, care îi telefonează din Bucureşti. În 

perioada anilor 1986-1988 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj nu-i mai acorda post, din motive politice, fiind 

obligat să supravieţuiască din meditaţii. În toamna anului 1988 obţine cu greutate un paşaport de turist 

pentru Bulgaria. De aici trece în Turcia, unde cere azil politic. Este deţinut în lagărele de refugiaţi politici 

din Istambul şi Ankara (1988-1990).  

Emigrează în Statele Unite ale Americii în 1990, unde lucrează ca inginer de software la corporaţia 

Honeywell din Phoenix (Arizona), specializată în calculatoare (1990-1995); profesor adjunct de matematică 

la Pima Community College din Tucson (1995-1997); din 1997 este asistent universitar de matematică la 

University of New Mexico (Gallup), în 2003 devine conferenţiar universitar, iar în 2008 profesor 

universitar.  

Între 2007-2009 este Şef de Departament. 

În matematică a introdus gradul de negare al unei axiome ori teoreme (vezi geometriile Smarandache care 

pot fi parţial euclidiene şi partian neeuclidiene, 1969, http://fs.gallup.unm.edu/geometries.htm ), multi-

structurile (vezi n-structurile Smarandache unde o structură mai slabă conţine insule de structuri mai 

puternice), şi multi-spatiile (combinaţii de spaţii heterogene) [ http://fs.gallup.unm.edu/algebra.htm ]. 
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Lucrările sale în teoria Numerelor s-au bucurat de o anumită popularitate internaţională, deoarece 

matematicieni români cât şi străini (din SUA, Canada, Japonia, Brazilia, Franţa, China, Banglades, Italia, 

Bulgaria, Spania, Suedia, Australia, Rusia, Cehia, Olanda, Chile, India, Ungaria) au scris 29 cărţi şi câteva 

sute de articole, note, şi probleme propuse despre aceste noţiuni. În 1997 la Universitatea din Craiova s-a 

organizat Prima Conferinţă Internaţională asupra Noţiunilor de tip Smarandache în Teoria Numerelor, cu 

participarea unor cercetători din ţară dar şi din Suedia, Franţa, Rusia, şi Spania. 

Publicaţii: Din 1970 a început colaborarea la revista şcolii, Năzuinţe, apoi la alte periodice româneşti şi 

străine (vreo 50 ştiinţifice şi peste 100 literare). Şi-a tradus o parte din lucrări în franceză şi engleză, altele i-

au fost traduse în spaniolă, portugheză, italiană, esperanto, rusă, sârbă,  japoneză, şi arabă. Colaborări cu 

poeme şi piese de teatru la 42 de antologii româneşti, franceze, italiene, americane, indiene, şi coreene. 

Prolific autor, coautor, editor, şi co-editor a 180 de cărţi publicate de circa patruzeci de edituri (printre care 

edituri universitare şi tehnice, edituri profesionale ştiinţifice şi artistice, precum Springer Verlag, Pima 

College Press, Moorhead State University, Universitatea din Chişinău, ZayuPress, Haiku, etc.) din zece țări 

şi în mai multe limbi, şi peste 200 de articole şi note (unele se pot încărca din site-urile de la LANL / Cornell 

University http://arXiv.org/find şi CERN) în matematică (teoria numerelor, geometrie neeuclidiană, logică), 

fizică, filozofie, literatură (poeme, nuvele, povestiri, un roman, piese de teatru, eseuri, traduceri, interviuri), 

rebus (careuri, enigmistică) şi artă (experimente în desene, picturi, colaje, fotografii, artă pe computer) în 

română, franceză şi engleză, dintre care: Formule pentru spirit (debut editorial, 1981, sub pseudonimul 

Ovidiu Florentin); Le sens du non-sens, Problemes avec et sans ... problemes!, Fes, Maroc (1983); 

Antichambres/Antipoésies/Bizarreries, Caen, Franţa (1989); NonPoems (poeme de avangarda), Phoenix 

(1990); Only Problems, Not Solutions!, Chicago (1991); LE PARADOXISME:  un Nouveau Mouvement 

Littéraire, Bergerac, Franţa (1992); Dark Snow, Phoenix (1992); NonRoman, Craiova (1993); MetaIstorie 

(trilogie teatrală), Bucureşti (1993), pe care-a tradus-o în engleză sub titlul "A Trilogy în pARadOXisM: 

avant-garde political dramas" (ZayuPress 2004); Întâmplări cu Păcala (piese de teatru pentru copii), Fugit.../ 

jurnal de lagăr, Bucureşti (1994); Collected Papers, Vol. I, II, III, Bucureşti, Chişinău, Oradea (1996, 1997, 

2000); Scrieri Defecte (proză scurtă), Craiova (1997); Distihuri Paradoxiste, Afinităţi (traduceri), 

Norresundby, Danemarca (1998); Întreabă-mă, să te-ntreb! (interviuri), Târgovişte (1999); Outer-Art (album 

de artă), Cântece de Mahala, În seven languages (poeme), Oradea, 2000; A Unifying Field În Logics. / 

Neutrosophy. Neutrosophic Probability, Neutrosophic Set, and Neutrosophic Logic, Rehoboth, SUA (2000). 

A editat, printre altele: Second Internaţional Anthology on Paradoxism (cuprinzând 100 scriitori de pe glob), 

şi Third Internaţional Anthology on Paradoxism (distihuri paradoxiste de la 40 poeţi de pe glob), Oradea 

(2000).  

A propus extinderea probabilităţilor clasice şi imprecise la 'probabilitate neutrosofica', ca un vector 

tridimensional ale cărui componente sunt submulţimi ale intervalului ne-standard ]-0, 1+[. 

Din anul 2002, împreună cu Dr. Jean Dezert de la Office Naţional de Recherches Aeronautiques din Paris se 

ocupă de fuziunea informaţiei, extinzând Teoria Dempster-Shafer la o nouă teorie de fuzionare a informaţiei 

plauzibile şi paradoxiste (numită Teoria Dezert-Smarandache:  

[ http://fs.gallup.unm.edu/DSmT.html ]). 

În 2004 crează un algoritm de Unificare a Teoriilor şi regulilor de Fuziune. 

În fizică a introdus paradoxuri cuantice şi noţiunea de 'nematerie', formată din combinaţii de materie şi 

antimaterie, ca o a treia formă posibilă de materie - prezentată la Caltech (Conferinţa Anuală din cadrul 

Societăţii Americane de Fizică, 2010) şi la Institutul de Fizică Atomică (Măgurele, 2011). 

http://fs.gallup.unm.edu/DSmT.html
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Pe baza unui manuscris din 1972, când era elev la Rm. Vâlcea, publicat în 1982, a emis ipoteza că 'nu există 

o barieră a vitezei în univers şi se pot construi orice viteze' 

 ( http://scienceworld.wolfram.com/physics/SmarandacheHypothesis.html ). Această ipoteză a fost 

confirmată parţial pe 22 septembrie 2011 la CERN când s-a demonstrat experimental ca neutrinii muoni 

circula cu o viteză mai mare decât viteza luminii. 

Datorită ipotezei sale a propus o Teorie Absolută a Relativităţii - care să nu producă dilatare a timpului sau 

contractare a spaţiului, ori alte paradoxuri relativistice care sunt mai degrabă ficţiune decât realitate. Apoi şi-

a extins cercetarea la o diversificare a Parametrizarii Teoriei Speciale a Relativităţii (1982): 

http://fs.gallup.unm.edu/ParameterizedSTR.pdf şi a generalizat Factorul de Contractare Lorentz la Factorul-

Oblic de Contractare pentru lungimile care se deplasează oblic faţă de direcţia de mişcare, apoi a găsit 

Equaţiile de Deformare a Unghiurilor (1983): http://fs,gallup.unm.edu/NewRelativisticParadoxes.pdf . 

Autorul a considerat că viteza luminii în vacuum este variabilă, depinzând de viteza sistemului de referinţă; 

spaţiul şi timpul sunt mărimi separate; de asemenea deplasarea spre roşu şi albastru nu se datoresc în 

totalitate Efectului Doppler, ci şi Indexului de Refracţie şi Gradientului Mediului (care sunt determinate de 

compoziţia mediului: adică de elementele sale fizice, câmpurile sale , densitatea, heterogenitatea, 

proprietăţile mediului, etc.); şi spaţiul nu este curbat iar lumina lângă corpuri cosmice se îndoaie nu doar din 

cauza gravităţii precum se menţionează în Teoria Generală a Relativităţii, ci din cauza capacităţii lenticulare 

a mediului. 

Pentru a face distincţie între "ceas" şi "timp" autorul a propus un prim experiment cu diferite tipuri de 

ceasuri GPS (privind materialul şi construcţia lor) pentru a demonstra că factorii de dilatarea şi contractare 

rezultaţi sunt diferiţi faţă de cei obţinuţi cu ceasurile atomice de cesium; şi un al doilea experiment cu medii 

de compoziţii diferite pentru a demonstra că se obţin grade diferite de deplasări spre roşu/albastru şi grade 

diferite ale capacităţii de lenticulare a mediului. 

În filozofie a introdus conceptul de 'neutrosofie', ca o generalizare a dialecticii lui Hegel, care stă la baza 

cercetărilor sale în matematică şi economie, precum 'logica neutrosofica', 'multime neutrosofica', 

'probabilitate neutrosofica', 'statistica neutrosofica'.  

 

A generalizat logicile fuzzy, intuitivă, paraconsistenta, multi-valenta şi logica dialetheista la 'logica 

neutrosofica' (în Dictionary of Computing de Denis Howe); în mod similar a generalizat mulţimea fuzzy la 

'multime neutrosofica': [ http://fs.gallup.unm.edu/neutrosophy.htm ]  

În literatură şi artă a fondat în 1980 curentul de avangarda numit paradoxism, ca un protest împotriva 

totalitarismului, care are mulţi adepţi în lume. Consta în folosirea excesivă în creaţii a contradicţiilor, 

antitezelor, antinomiilor, oximoronilor, paradoxurilor. A introdus 'distihul paradoxist', 'distihul tautologic', 

'distihul dual'. Experimente literare a realizat şi în drama să Patria de Animale, unde nu există nici un dialog, 

iar în O lume Întoarsă pe Dos scenele sunt permutate dând naştere la un miliard de miliarde de piese de 

teatru distincte! Piesele lui s-au jucat în România (Teatrul I.D.Sârbu din Petroşani, Teatrul Thespis din 

Timişoara), Germania (la Karlsruhe), şi Maroc (la Casablanca, unde Patria de Animale a obţinut Premiul 

Special al Juriului Internaţional): 

[ http://fs.gallup.unm.edu/a/Paradoxism.html ]. 

În 1993 a efectuat un turneu în Brazilia (Universitatea din Blumenau, etc.). 

La bibliotecile de la Arizona State University (Tempe) şi University of Texas (Austin) sunt depozitate 

http://fs.gallup.unm.edu/a/Paradoxism.html
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manuscrise, reviste, cărţi, fotografii, casete, videocasete, privind activitatea creativă a sa, în două colecţii 

speciale, numite The Florentin Smarandache Papers. 

Invitat să conferenţieze la U. Berkeley (2003),  NASA Langley Research Center-SUA (2004), NATO 

Advance Study Institute-Bulgaria (2005), Jadavpur University-India (2004), Institute of Theoretical and 

Experimental Biophysics-Rusia (2005), Bloomsburg University-USA (1995), University Sekolah Tinggi 

Informatika & Komputer Indonezia-Malang şi University Kristen Satya Wacana Salatiga-Indonezia (2006), 

Universitatea Minufiya (Shebin Elkom)-Egipt (2007), Air Force Institute of Technology Wright-Patterson 

AFB în Dayton [Ohio, USA] (2009), Universitatea din Craiova - Facultatea de Mecanică (2009), Air Force 

Research Lab şi Griffiss Institute [Rome, NY, USA] (2009), COGIS 2009 (Paris, France), ENSIETA (Brest, 

Franţa) - 2010, Academia Romana - Institutul de Mecanică Solidelor şi Comisia de Acustică (Bucureşti - 

2011), etc.  

A prezentat lucrări la multe Conferinţe Internaţionale de Fuziune a Informaţiei ori a Senzorilor {Australia - 

2003, Suedia - 2004, SUA (Philadelphia - 2005, Seattle - 2009, Chicago - 2011), Spania - 2005, Italia - 

2006, Belgia - 2007, Canada - 2007, Germania - 2008, Scoţia - 2010, Singapore - 2012 , Turcia - 2013}. 

A prezentat lucrări şi la Conferinţele Internaţionale IEEE GrComp {Georgia State University at Atlanta - 

2006, Kaohsiung Naţional University în Taiwan - 2011,}Internaţional Conference on Advanced 

Mechatronic Systems (Tokyo University of Agriculture and Technology, Japonia) - 2012. 

A luat Premiul "Traian Vuia" al Academiei Romane pentru Ştiinţe Tehnice (Bucureşti, 2011), Premiul 

Statelor New Mexico & Arizona în 2012, şi Premiul Statului New Mexico în 2011 la categoria Ştiinţa & 

Matematică (Albuquerque), apoi Doctor Honoris Causa de la Academia DacoRomâna din Bucureşti - 2011, 

Doctor Honoris Causa de la Universitatea Jiaotong din Beijing - China (BJTU) - 2011, Medalia de Aur 

pentru Ştiinţă de la Academia Telesio-Galilei din Anglia (pentru Ipoteza Smarandache din fizica, şi pentru 

Logică Neutrosofica) acordată la Universitatea Pecs din Ungaria în 2010, şi Outstanding Professional 

Service and Scholarship de la Universitatea New Mexico - Gallup (2009, 2005, 2001). 

A colaborat cu articole la multe reviste internaţionale, precum: Multiple-Valued Logic - An Internaţional 

Journal (acum numită Multiple-Valued Logic & Soft Computing), Internaţional Journal of Social 

Economics, Internaţional Journal of Applied Mathematics, Internaţional Journal of Tomography & 

Statistics, Far East Journal of Theoretical Statistics, Internaţional Journal of Applied Mathematics and 

Statistics (Redactor Şef), Gaceta Matematică (Spain), Humanistic Mathematics Network Journal, Bulletin of 

Pure and Applied Sciences, Progress în Physics, Infinite Energy (USA), Information & Security: An 

Internaţional Journal, InterStat - Statistics on the Internet (Virginia Polytechnic Institute and State 

University, Blacksburg, SUA), American Mathematical Monthly, Mathematics Magazine, Journal of 

Advances în Information Fusion (JAIF), Zentralblatt Für Mathematik (Germany; referent), Nieuw Archief 

voor Wiskunde (Holland), Advances and Applications în Statistics, Critical Review (Society for 

Mathematics of Uncertainty, Creighton University - USA), Bulletin of Statistics & Economics, Internaţional 

Journal of Artificial Intelligence, Fuzzy Sets and Systems, Journal of Computer Science and Technology, 

The Icfai University Journal of Physics, Hadronic Journal (USA), Intelligencer (Gottingen, Germany), 

Advances în Fuzzy Sets and Systems, Notices of the American Mathematical Society, etc. şi la diverse 

Proceedings-uri de la conferinţe internaţionale. 

AFILIERI:  membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (1980-); Mathematical Association of 

America (1983-1990); American Mathematical Society (1992-); Academia Oamenilor de Ştiinţă Romani 

(1993-); ARA (1999-); Poetry Society of America; Uniunea Scriitorilor Romani; Internaţional Poets 

Academy (India); La Société Leş Amis de la Poésie (Franţa); Association "La Licorne" (Franţa); Académie 
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Francophone (Franţa); Societatea Romană de Haiku; Academy of American Poets; Modern Languages 

Association (SUA); Centre d'Études et de Recherches Poétiques Aquitaines (Franţa); Internaţional Writers 

and Artist Association (USA); World Union of Free Romanians (Anglia); Free Romanian Writer 

Association (Franţa); World Academy of Arts and Culture (SUA); Liga Culturală Oltenia; East and West 

Literary Foundation (SUA); World Poetry Society (India); World Poetry Research Institute (Corea); 

Societatea Mihai Eminescu (Australia); referent la Zentralblatt für Mathematik (Germania) (1985-). Premii: 

A obţinut 16 premii literare, dintre care: Premiul special la proză, Concursul Naţional Marin Preda, 

Alexandria (1982); Internaţional Eminent Poet, Madras, India (1991); Diplôme d'Honneur en poésie 

fantaisiste, L'Académie des Lettres et des Arts du Périgord, Franţa (1992);  La Médaille d'Argent pour 

l'ensemble de son oeuvre, Bergerac, Franţa  (1992); Grand Prix, 4~ Edizione del Premio Internazionale di 

Poesia e di Narrativa Goccia di Luna, Bastremoli, Italia (1993); Premiul de Excelenta al Revistei Haiku, 
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Cuvântarea  prof. univ. dr. Anton Soare la Salonul de carte de la Montreal, cu 

ocazia lansării cărții ”Pretexte pentru Paradis” 

 
 

 

Aș începe prin a mulțumi organizatorilor 

acestei întâlniri pe cale de a deveni tradițională, în 

cadrul Târgului cărții de la Montreal, și în special 

domnului Alex Cetățeanu, președintele Asociației 

scriitorilor români din Canada și director al revistei 

Destine Literare. Prin a vă mulțumi deasemenea și 

dumeavoastră tuturora, Doamnelor și Domnilor, 

pentru a ne onora cu prezența dumneavoastră în 

aceasta după-masă. 

 Intenţionez ca în cele ce urmează să va 

prezint câteva din concluziile la care am ajuns cu 

privire la fenomenul poetic, la creația și la recepția 

poeziei. De mai mulți ani la rând am avut privilegiul 

să predau la Universitatea din Montreal un curs 

intitulat « Lire le poeme » care mi-a dat ocazia să 

reflectez asupra scrierii poetice mai mult și mai 

sistematic decât poate o fac mulți dintre practicienii 

poeziei. M-am convins astfel, printre altele, că în 

poezie ca în toate artele, încadrarea teoretică este un 

complement mai mult decât bine venit al talentului 

și al exersării lui spontane. Este bine să poți crea 

ceva în virtutea unui astfel de talent, este însă încă și 

mai bine să fii conștient în mod conceptual pe tot 

parcursul de procesul acestei creații, de mijloacele la 

dispoziţia ta, de scopul pe care îl urmărești, pe scurt 

de toate considerațiile teoretice pe care doxa 

populară le consideră străine, și chiar dăunătoare a 

ceea ce se numește în mod curent inspirația. O 

inspirație despre care Paul Valéry, unul dintre puțini 

poeți despre care se poate spune că a atins 

perfecţiunea, și ferm adept al lucidității în procesul 

de creație, mergea până la a afirma ca ea este 

nedemnă de adevăratul poet. Cu decenii înaintea lui, 

Edgar Allan Poe afirma ca ar fi scris celebrul și 

emoționantul său poem Nevermore la cât se poate de 

rece, ca un tehnician interesat numai și numai de 

matematica cuvintelor. 

 Nu pot să nu dau dreptate acestor doi 

prestigioși referenţi și cred și eu ca și ei că poezia 

constituie mai înainte de toate și la urma urmei o 

sărbătoare a cuvintelor, și că poetul, care prezidă la 

această sărbătoare, este un magician al cuvintelor, 

născut pur și simplu cu alte dicționare în cap decât 

semenii lui, ca pianiștii cu alte claviaturi, mai 

bogate, mai precise, mai rapide și mai complexe. 

Cam asta ar fi, cred, sensul anecdotei după care, lui 

Degas, pictorul impresionist care i s-ar fi plâns că nu 

este și el poet, atunci când îi era capul plin de idei și 

inima de simțăminte, Mallarmé, un alt magician 

fabulos al limbii, i-ar fi răspuns că poezia nu este 

făcută din idei și nici din simțăminte, ci din cuvinte 

și numai din cuvinte. Roman Jakobson, celebrul 

lingvist despre care poate ați auzit, spunea cam 

același lucru atunci când propunea definiția după 

mine cea mai adevărată și mai profundă a poeziei, în 

termeni a căror tehnicitate sper că nu vă va 

indispune : « Poezia este proiecția axei 

paradigmatice pe axa sintagmatică. Prin axa 

paradigmatică, Jakobson înțelegea pur și simplu 

înșiruirea cuvintelor pe verticala dicționarelor, de la 

A la Z, și prin axa sintagmatică înlănţuirea acelorași 

cuvinte în orice discurs coerent, adică pe orizontala 

propozițiilor și a frazelor. În limbajul curent, 

locutorul își alege de pe axa paradigmatică cuvintele 

de care are nevoie ca să comunice numai în funcție 

de utilitatea lor referențială, adică spune « scaun » 

sau « masă » pentru că așa se desemnează în 

românește mobilele respective. Nu este vorba aici de 

proiecție, ci de simpla preluare. Poetul procedează 

altfel. El alege « masă » pentru calitățile intrinsece 

ale acestui cuvânt, considerat ca o secvență fonetică 

și, eventual, grafică, pentru raporturile lui de 

consonanță, de rezonanță sau de rimă cu alte cuvinte 

de pe aceeași axă paradigmatică. Pentru că « masă » 

rimează cu « casă », de pildă, el va zice « Capra sare 

masa/Iada sare casa », și nu « Capra sare scaunul ». 

Anton SOARE   
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În acest context el este liber să aleagă, și alege 

numai după criteriul rimei, în măsura în care axa 

sintagmatică, adică logica discursului, i-o permite. 

Ceeace el obține procedând astfel, o vedem chiar din 

exemplul special ales din domeniul proverbelor: el 

conferă adevărului mai mult sau mai puțin verificat 

pe care îl exprimă, autoritatea supremă, 

incontestabilă a limbii. Doar ca o fi așa cum spune 

el, din moment ce « masă » rimează cu « casă ». 

Jakobson a analizat din acest punct de vedere 

celebrul slogan electoral de pe vremea lui 

Eisenhower, « I like Ike » unde cuvintele simulează 

numai prin calitățile lor intrinsece, fonetice și 

grafice, îmbrățișarea între candidat și alegător. 

 Putem acum să revenim la remarca lui 

Mallarmé. Atunci când el spunea că poezia nu este 

făcută din idei, nici din simțăminte, el nu înţelegea 

prin asta că mesajul poetic ar fi lipsit de astfel de 

elemente, ci că ele nu ocupă locul principal. Acest 

loc principal revine cuvintelor alese în mod poetic 

pe axa paradigmatică, în așa fel încât să confere 

acestor idei și acestor simțăminte, în ele înseși fără 

mare interes, autoritatea limbii, să le facă să vibreze 

și să se impună prin alte calități decât ale lor proprii, 

prin calitățile materiale ale limbii care le exprimă. 

Această evidență se impune și a contrario : să fim 

serioși, pe cine din sala asta pot interesa trăirile 

mele, gândirile mele, atunci când ele există sub o 

forma sau alta în fiecare din noi. Ce mare idee pină 

la el necunoscută, sau ce mare simțământ 

nemaiauzit, Eminescu ar fi anunțat primilor lui 

cititori? Niciunul, pentru că in cazul contrar, el ar fi 

scris de pildă un tratat de filozofie de o originalitate 

ieșită din comun, cum au făcut-o Kant sau Hegel. 

Menirea lui nu era asta, ci aceea de a conferi 

momentelor existențiale imortalizate în poemele lui, 

și încercate mai mult sau mai puțin de toți cititorii 

fără ajutorul lui, autoritatea de netăgăduit a limbii. 

Când o poezie ne impresionează, nu este pentru că 

ceeace ea exprimă nu ne este cunoscut, ci din contra, 

pentru ca recunoaştem în ea tot ce am simțit și 

gândit deja noi înşine, dar acest tot ne este prezentat 

în oglinda limbii pe care o folosim, oglinda în care 

ne regăsim cu toți adevărul, confirmat și cristalizat o 

dată pentru totdeauna. 

 Jakobson vorbea de proiecția une axe pe alta, 

eu aș vorbi mai degrabă de interacțiunea lor, în 

măsura în care poetul nu pornește, ca oratorul 

politic, de pildă, de la un plan de exprimare 

prestabilit, ci el îşi modifica neîncetat acest plan, și 

chiar îl descoperă, în funcție de rezultatele căutărilor 

lui pe axa dicționarului. Să luam exemplul cel mai 

simplu, cel al rimei. Cine nu s-a întrebat măcar o 

dată dacă rima precede conținutul exprimat sau 

invers. Răspunsul este exact la mijloc, rima și 

conţinutul se cheamă și se descoperă unul pe altul. 

Minunatul poem al lui Eminescu, de pildă, Dintre 

sute de catarge, și tot ceea ce el exprimă, nu ar fi 

fost posibil dacă, din pura întâmplare, « catarge » nu 

ar fi rimat în limba noastră cu « sparge », oferind 

astfel poetului embrionul tuturor celorlalte versuri. 

 Personal, am încercat să exprim aceste 

considerații într-un catren intitulat Muzei: 

În cutia cu cuvinte să căutăm mi-e drag, 

Tu le trezești mai bine de pe-unde dorm de-a 

valma, 

Și când horesc destule cât să îți umple palma, 

Cea mai fericită tu ești că-mi iese de-un șirag. 

 

 Remarcați desigur felul meu de a recita. O 

dezbatere din păcate fără sfârşit opune două școli de 

recitare : una care se silește să spună poezia cu 

ritmurile și intonațiile limbii curente, ca și cum ar fi 

vorba de o conversație oarecare. Ascultând pe 

interpreții acestei școli, te întrebi de ce poetul și-a 

mai bătut capul să scrie în versuri cu ritm și cu rimă, 

atunci când el putea să scrie direct în proză. A doua 

școală caută din contra să restituie cuvintelor 

valoarea specifică pe care ele le au numai și numai 

în poezie, unde ele sunt convocate numai și numai 

pentru calitățile lor sonore. Recitarea poetică trebuie 

să devină atunci incantație, ceremonie a limbii, 

dramatizare a limbii, cu intonații și prelungiri 

nefirești, cu urlete, cu țipete la nevoie. Cine a avut 

privilegiul să asculte pe Guillaume Appolinaire, într-

una dintre primele înregistrări sonore din istorie, 

recitându-și celebrul Sous le pont Mirabeau, sau pe 

George Călinescu intonând poemele sale nu se poate 

îndoi că acesta este unicul fel acceptabili de a recita 

poezia. 

 Tot in acord cu aceste considerații, eu m-am 

ținut destul de departe de expresia lirică, și în chiar 

cărticica mea am izolat acest domeniu, ca pentru al 

limita mai bine, într-o parte separată, intitulată 

« ciclu intim ». Permiteți-mi să vă recit doua 

eșantioane al acestor concesii pe care le-am făcut 

subiectivității mele, cu conștiința ca ea nu 

interesează pe nimeni atâta timp cit ea nu se impune 

prin puterea cuvintelor pe care le-a mobilizat. 

Ceeace mă face să mai strecor aici o remarca : 

singurele poezii care merită să fie scrise, după mine, 

sunt cele care, o dată auzite, nu le mai uiți, care te 

urmăresc, te bântuiesc, sau măcar câteva versuri de-

ale lor. 

 Uitaţi deci o prima destăinuire, intitulată 

« Regăsire », scrisă în urma unei reveniri la Marea 

Neagră, după patruzeci de ani de exil : 

M-am lăsat îndelung să mă alinte spuma 
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Pe ţărmul cu surâsuri de mare aşternut, 

Era cu ani in urmă, şi e din nou şi-acuma, 

De parcă-mi strâng trecutul în cel mai cald sărut. 

 

Peste pasul de-atunci valul şi-a trecut guma, 

Şi-am învăţat cu vremea, oricât să cred n-am vrut, 

Că pe ţărmul mereu cu aur nou cernut, 

Şi îngerii când calcă, tot li se şterge urma. 

 

Dar şi că ea revine, ca-n La Steaua postuma 

Lumină a iubirii. Trecut re petrecut, 

N-am ştiut cum s-a dus, şi-acuma nu ştiu cum a 

Întins un luciu proaspăt pe ţărmul veşnic brut, 

Unde buzele apei îşi re caută bruma 

Ca un fior de-al doilea pe-obrazul dispărut. 

 

Și doua vise:  

UN VIS 

 

Visez până-mi pierd firea la când vor fi și unde 

Viața cât nu pot zeii cei mai darnici așterne, 

Planete fără număr albăstrite în unde 

Și veri de ani lumină sub zenituri eterne, 

 

Vin mereu nou și gata, în stelare cisterne, 

Banchetului galactic setea să i-o inunde, 

Îngeri din cer în cer bătându-se cu perne, 

Tinereți peste moarte legate-n șir cu funde, 

 

Nuferi de nemurire pe lacuri mari, rotunde 

Palate unde timpul prin geamuri nu pătrunde, 

Visez, și mâine visul de rest îl voi discerne, 

 

Dar azi e viu și-aevea și-n minte mi se-ascunde  

Un gând că el va-nvinge blestemele externe, 

Că-i paradis dincolo de umbra din caverne. 

 

 

ALT VIS: 
 

Fac vise uneori extrem de dureroase  

Unde, bătrân, redepăn tinere disperări,  

Ucigașe trăiri dintr-alt veac reîntoarse.  

Este ca nou calvarul, sub și mai grele zări. 

 

La chinuri de-altă dată de ce oare reviu  

De-mi dau peste cap anii, și sângele-ndărăt?  

N-a fost de ajuns rana de-atunci, pe zi, pe viu, 

Și-n noapte redeschisă, acum cui s-o arăt? 

 

 Ați remarcat desigur că, iarăși în acord cu 

concluziile mele teoretice, eu privilegiez formele 

fixe, cu prozodie exigentă, sărbătoarea cuvintelor, 

despre care vă vorbeam fiind tocmai o victorie mai 

mare sau mai mică asupra hazardului lingvistic, 

exact în felul în care o pasiență reușită este o victorie 

asupra hazardului cărților. Cu cât dificultățile 

tehnice sunt mai mari, cu atât este mai mare victoria. 

Permiteți-mi să vă semnalez în direcția asta că am 

îndrăznit să inovez în domeniul deja aproape 

milenar al sonetului, practicând sonetul nu cu patru 

rime, așa cum se face de obicei, ci numai cu doua. 

Cred că limba română se preteaza în mod particular 

la acest exercițiu. 

 În afara « ciclului intim » de care vă 

vorbeam, am încercat să practic o poezie obiectivă, 

de felul celei inițiate în Franța de parnasienii de la 

sfârşitul secolului 19 și duse la perfecțiune de către 

Mallarmé. Sper ca titlul acestei părți din cărticica 

mea spune destul despre ce este vorba: « Lucruri și 

animale »: « Piersica », de pildă: 

Din voluptăți piezișe pârgu-n trup mi se iscă,  

Îndestulat molatec de o cereasca hrană.  

În penumbra pudorii ce-abea abea îl riscă, 

Zahăr viu aburind suava lui membrană, 

Pe ramuri bizantine spre dinți de odaliscă 

Obrazul mi-l întind, nerăbdător de rană 

Sau « Scara »: 

Ca bale de balaur muribund într-o turlă, 

Urc dintr-un miez de iad spre tiranice bolți, 

Pe o căldare-a nopții încolăcită urlă 

Din etaj în etaj spirala mea cu colți. 

Sau « Ușile » 

Cine vine? Cine iese? Cine trece? Cine-i? Cine-

i? 

Nimeni, nimeni câteodată, un fior numai prin 

țâțâni, 

O absență agitată ca în cutele cortinei. 

Noi gemeam doar, și tu ne-ngâni, noi gemeam 

doar, și tu ne-ngâni. 

 

Sau, în fine, « Ferestrele », pentru a rămâne în 

domeniul arhitecturii domestice: 

Când plopii serii-alungă pe stradă alăute, 

Și tot mai des luminii printre-umbre-i trece dalta, 

Noi atârnăm de ziduri icoane absolute, 

Cu sfinți care așteaptă de-o parte și de alta. 

 

 Doua poeme din cărticica mea îmi sunt 

deosebit de dragi pentru că ele ilustrează cred cel 

mai bine nevoia recitării nu în modul limbajului 

curent, ci în acel al muzici lingvistice niciodată 

destul de depline, despre care Rimbaud putea spune 

cu tristețe: « La musique savante manque à notre 

désir ». Primul se intitulează « Dans cu țiganul »: 

Păi atuncea stai că 

Să-ți dansez eu, taică, 

Cu-o floare la gaică, 
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Dup-o balalaică, 

Pe o masa scundă, 

O sârbă rotundă, 

Iute și măruntă, 

Cu-ocoluri de undă 

Și suciri de fundă, 

În genunchi cu trestii 

Și șoldul ca peștii, 

Pân-ai să vezi chestii 

Ca în fundul ceștii, 

Cu-n clocot călâi 

Tras de la călcâi, 

Ca ațe  

Prin mațe, 

Pân-la căpătâi, 

Doar să-mi dai cât îi. 

 Cât despre al doilea, el ar trebui pur și 

simplu cântat. Încercați să imaginați dacă se poate o 

astfel de cântare în interpretarea subsemnatului, care 

nu are pic de voce și nu a fost în viața lui capabil să 

distingă un do de un fa: 

 

PEPENELE 

 

Jucați nuni, jucați miri, 

Jucați prinți și emiri, 

Uitați-mă, eu vi-s 

Beiul din vis, 

Măcelăritul bei 

Cu răni de zăpadă, 

Să-l mănânci 

Și să-l bei, 

Fi-v-aș pradă, 

Rostogol efendi 

Spart și rupt de mulțimi 

Pe un mal cu incendii 

Și mari cruzimi. 

Tu, mesean din cei buni, 

Carnea nea să-mi aduni 

Dintre viole, 

Dintre cupole,  

Dintre gondole 

Și semiluni, 

Dintre viole, 

Dintre cupole,  

Dintre gondole 

Și semiluni. 

 

 Închei această alocuțiune cu prezentarea unei 

a treia părți a cărticelei mele, care conține traduceri. 

Mărturisesc că traducerea este domeniul meu 

preferat, în măsura în care ea eliberează poetul de 

orice considerent de expresie personală, pentru a-l 

lăsa liber să se consacre pe deplin virtuozității 

tehnice. Asta pe lingă faptul că a traduce un text 

înseamnă după mine a-l lua în posesie, a ți-l apropria 

la nivelul cel mai înalt, celelalte doua nivele fiind, 

primul, memorizarea însoțită de recitare și, al doilea, 

analiza critică. V-am propus traduceri din 

Baudelaire și fragmente traduse din Andromaca lui 

Racine, la care lucrez ca să o traduc integral cu o 

analiză, în chip de prefață, așa cum cred că numai un 

specialist ne hexagonal al secolului 17 francez ar fi 

putut-o întreprinde. Sper că veți avea ocazia să 

aruncați un ochi și asupra acestei părți.  

 Vă mulţumesc pentru atenția dumneavoastră.  

NR. Acest volum de poezie a fost lansat duminica, 

23 noiembrie în cadrul Salonului de carte de la 

Montreal. Vedeți și prezentarea făcută cu această 

ocazie  de scriitoarea Melania Rusu-Caragioiu. 
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POEZII 

 

 
Strigăt clandestin 

 

Un punct mai latră aprig cutreierând prin sine 

nelămurit destinul ni-l torni în ochi – desfrâu 

se-adună apă multă peste cuvinte Doamne 

din fiecare deget curgând câte-un pârâu 

 

răsfrânt în tine însuţi ca fulgeru-n oglindă 

mă naşti încă o dată îmbătrânit Oedip 

să-mi calcineze timpul lumina din retine 

şi liniştea să-mi cearnă în măduvă nisip 

 

mai las-mă o clipă cu trupul pe un talger 

balanţa să se-ncline în ochiul tău celest 

mi-e sufletul un crater prin care curge lavă 

bolnavă de-un imaginar incest 

 

să mai aştepţi îţi urlu să mai aştepţi să mai... 

şi iată zborul aprig în coaste mi-l răsfrâng 

fantoma care-mi umple neantul într-o clipă 

mai stăruie sub umărul meu stâng 

 

priveşte-mă sunt numai auz şi văz şi tremur 

sunt numai degete de pipăit rebel 

un strigăt clandestin îmi locuieşte-n sânge 

plonjează deci îneacă-te în el! 

 

 

 

 

Aventură celestă 

 

Parcă demult. Parcă-ntr-o altă eră. 

Pe o altă planetă. 

Dimineţile veneau aşa 

neanunţate de nimeni: veneau pur şi simplu 

fără să mai vină. 

Bântuite de crivăţ florile 

se îmbătau cu rachiu de ienupăr. 

De sus, Fiul Omului 

ne privea cu indulgenţă. 

Cu dispreţ. 

Numai Maria Magdalena 

ne mângâia rănile 

cu lacrimile ei! 

 
 

 

 

 

Paul SPIRESCU 
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Cina cea de taină 

 

Castel cu obloane la uşi şi ferestre 

cu brazi decoraţi ca de-o nuntă secretă 

în care un mire şi-aşteaptă mireasa 

de el desenată pe ziduri cu cretă 

 

nuntaşii uitat-au de mult să mai cânte 

şi-s beţi ori au mintea bolnavă de stele 

se-aude un strigă venit de afară  

ori poate venit de prin visele mele 

 

noi stăm faţă-n faţă la masă şi nu ştim 

de-i toamnă ori iarnă ori vară afară 

şi paznicii toţi rezemaţi de perete 

aşteaptă un gest să se ducă să moară 

 

deci când vom începe? din Biblie curg 

mătăsuri şi vin şi bucate de nuntă 

alungă iubito nebunul acesta 

 ce plânge întruna şi râde şi cântă 

 

atâta răbdare ne-ajunge şi nouă 

am sângele putred şi tu eşti bătrână 

ia luna din ceruri şi frânge-o în două 

şi pune-o pe masă: ce caldă-i, ce bună! 

 

 

 

Cer în echilibru 

 

Scoborât în el însuşi 

Cerul 

ca o dimineaţă fără început 

şi fără sfârşit: 

ca o balanţă în echilibru, 

ca o lacrimă amară 

pe obrazul unui copil. 

Daţi-i voi numele vostru adevărat! 

Rostiţi voi cuvântul fermecat 

care-i deschide porţile! 

Redaţi-i voi curcubeul 

primordial! 

Stele agonizând între viaţă şi moarte: 

opera deschisă a Universului! 

 

 

 

 

 

Narcoticele flori 

 

Narcoticele flori izbesc în lună 

cu raze lungi încremenite în oglinzi 

clădim iubito un castel de mătrăgună 

pentru copiii noştri suferinzi 

 

se lasă frig şi curge apa prin perete 

dar nicio navă nu mai ancorează-n port 

noi înălţăm iubito sonete desuete 

spre ispăşirea visului meu mort 

 

explozia nu poate să înceapă 

decât să pui tu degetul pe buze 

şi să-nflorească tremurând din apă 

narcoticele flori stârnind meduze 

 

şi să-nflorească tremurând din ape 

secunde condensate-n picături de ploaie 

la care vine singur să se-adape 

un număr spânzurat într-o odaie 

 

narcoticele flori încremenite 

îmbracă trupuri de femei de iască 

şi nu mai am nici vorbe potrivite 

nici golul Clipei care să mă nască 

 

tu porţi otrava lunii în ureche 

şi sângele în vine ţi-a fost de mult secat 

narcoticele flori din catedrala veche 

în care plânge un călugăr desfrânat! 

 

 

 

Psalm 

 

Doamne al meu risipit în lucruri 

Doamne al lacrimei mele 

Doamne al zilelor mele 

şi al nopţilor mele 

Doamne al dimineţilor mele 

fierbinţi 

scoate tu dacă vrei 

această batjocură de cuie 

înfipte 

în această batjocură de cruce 

pe care stă răstignită 

această batjocură 

a trupului meu! 
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Proză 

 

 
fragment din romanul în pregătire „ Misterele din Şcheii Braşovului ”, selectat din. cap 3  

şi poate fi intitulat: 

 

 

În grădina lui Radu 

 

Cei doi cumnaţi, Radu şi Victor, aveau patru zile libere date de inginerul constructor la care lucrau în 

Braşov şi Radu l-a rugat pe Victor să-l ajute la o lucrare din curtea lui. Începuse fundaţia unei noi camere 

care mărea casa existentă şi trebuia să mute privata în alt loc, mai aproape de nuc. În jurul nucului nu creştea 

nimic, era un petec de pământ lipsit de vegetaţie. Cum s-a înţeles cu cumnatul lui Victor a luat o lopată şi s-a 

dus să ajute la săparea unei gropi pentru noua privată. Pământul era relativ uşor de săpat, chiar dacă existau 

şi multe pietre mărunte amestecate cu pământ. După ce a săpat cam un metru în adâncime, Victor a văzut un 

os mare , a continuat cu mai mare grijă şi a constatat cu groază că era un întreg braţ uman. A fugit către 

Radu, aflat lângă fântână, şi l-a chemat să-i arate macabra descoperire. Radu a rămas la fel de consternat ca 

şi Victor, nu putea înţelege ce căuta acolo acea rămăşiţă umană. 

- Ei zic să nu mai săpăm, iau calul şi fug în Braşov la căpitănia oraşului, unde este chestura de 

poliţie, să-i chem aici şi să verifice ei situaţia. 

- Drept îi aşa, Radule. Fugi să anunţi şi eu stau aici să nu se apropie copiii de groapă.  

Radu a intrat în casă să spună soţiei pe scurt ce se întâmplă şi a rugat-o să-i ţină pe copii în casă până 

vine el cu poliţaii. Radu a plecat călare şi peste mai puţin de 2 ore s-a întors însoţit de doi poliţai. Victor a 

fost rugat să continue să sape sub atenta supraveghere a reprezentanţilor poliţiei şi să îndepărteze cu o 

măturică pământul de pe oseminte. Era corpul întreg al unui om îngropat acolo, pe craniu se păstraseră firele 

unui păr tuns , de culoare castanie deschisă. În dreptul oaselor de la picioare se păstraseră pantofii din piele, 

cu model orăşenesc , iar în dreptul oaselor bazinului era bine păstrată o cataramă lucioasă pe o curea aproape 

putrezită.  

Au început întrebările poliţiştilor . Poliţistul mai tânăr şi-a scos un carneţel, le-a cerut numele celor 

de faţă, apoi a solicitat detalii despre întâmplare. Radu le-a spus de când este stăpânul acelei gospodării prin 

cumpărare de la fostul proprietar, Hans Kaufman. Nu a folosit niciodată acea parte din grădină, în 

vecinătatea nucului nu putea creşte nimic. Doar această nevoie de a muta privata l-a determinat să sape în 

locul acela. Nu-şi putea închipui ce s-o fi întâmplat, de cât timp zăceau în pământ acele oseminte.  

- Unde îl putem găsi pe fostul proprietar ? – a întrebat poliţistul mai vârstnic, pufăind fără încetare 

dintr-o pipă. Vocea îi era uşor dogită, dar totuşi clară şi puternică.  

Radu îşi frământa mâinile, buimăcit de situaţia în care se afla. A răspuns cu glas stins . 

- Din câte se ştie prin vecini, este plecat în Austria, la fiul lui de acolo. A plecat cu soţia şi fiica 

imediat după ce a terminat cu vânzarea casei de aici. Nu-i ştiu adresa, nu scrie nimănui de aici, nici măcar 

Virginia STANCIU – BUTESCU    
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vecinilor de acolo, casa de lângă noi, ei le erau prieteni.   

- Aha ! O să vorbim cu ei . Cum îi cheamă ? – a spus poliţaiul mai tânăr. 

- Familia Pop, Ileana şi Titus.  

Poliţaiul şi-a notat numele în carnet. Cel mai vârstnic le-a spus : 

- Mergem dincolo să vorbim cu familia Pop. Nu părăsiţi locul . 

Victor a întrebat cu voce slabă : 

- Eu nu pot merge acasă ?  Nevastă-mea o fi îngrijorată . 

- Nu pleacă nimeni, n-am terminat aici. Nu îşi fac griji nevestele când ştiu unde le sunt bărbaţii. 

Victor s-a resemnat. După plecarea poliţiştilor la vecini, Radu şi Victor au stat de vorbă cu privire la 

acel eveniment sumbru şi încărcat de mister.  

- Cine să fie îngropat aici ? Vreo rudă a lui Hanţi ? Sau e un mormânt mai vechi, de dinainte de 

venirea lor în Şchei. Familia Kaufman e venită din zona Cenăuţiului, după câte ştiu eu.  

- Om vedea, Radule. Curioasă treabă. Ştiam că unii boieri au morminte în curtea conacelor lor, dar 

sunt însemnate cu cruci, aşa cum se cuvine. Pe când aicea ...  

- Oare de cât timp o fi zăcut acest om în pământ ? Dacă au rămas doar oasele lui !?!? 

Cei doi poliţişti s-au apropiat de gardul casei lui Titus şi au strigat de la poartă, iar câinele din curte a 

început să latre furios. Din casă a ieşit Ileana şi a legat câinele, apoi le-a deschis poarta, vădit surprinsă de 

vizita unor poliţişti la ei. I-a invitat în curte.  

- Ziua bună, doamnă Pop . E acasă şi bărbatul matale ?  

- Nu, e plecat până la câmp, dar nu va întârzia mult. O, Doamne, i s-a întâmplat ceva ?  

- Nu. E altă poveste, vrem să vorbim despre ...  despre Hans Kaufman - a spus poliţistul mai tânăr, 

după ce şi-a frunzărit carneţelul. Vă este prieten ? 

- Da, am fost prieteni şi vecini buni cât au stat aici, oameni tare cumsecade , gospodari şi buni la 

suflet, mereu ne întrebau dacă ne pot ajuta cu ceva, ei fiind mai înstăriţi decât noi. Dar au plecat de mult, să 

fie 31 sau 32 ani, sunt în Austria şi nu ne-au mai dat semn de viaţă, ne-au uitat.  

- Chiar nu v-au scris niciodată ? Prietenii nu se uită cu desăvârşire. 

- Noi nu i-am uitat, dar dacă ei nu ne-au scris nu ştim nimic, nici măcar în ce oraş sau sat s-au dus. 

Mai ştiu că au rude în Cernăuţi. Ei de acolo au venit în Şchei. 

- Aha . – a murmurat poliţaiul mai vârstnic, pufăindu-şi pipa. Ar fi un indiciu.  

- Dar ce treabă aveţi cu Hanţi ? – a întrebat Ileana nedumerită. A trecut atâta timp de când au plecat, o viaţă 

de om. A plecat întâi Mihail, băiatul lor, apoi Hanţi cu Olga şi cu fiica lor, Gabriela. Ba nu, Gabriela a plecat 

înainte de a termina părinţii ei cu vânzarea casei de aci. 

Poliţiştii s-au privit şi s-au înţeles din privire, oricum Ileana ar fi aflat de la vecini ce s-a întâmplat. 

Poliţistul mai în etate a lămurit-o. 

- Iacă, vecinii ce au cumpărat casa de la Kaufman au săpat aproape de nuc şi s-a găsit un schelet ce 

se pare că zace acolo de foarte mulţi ani, se mai vede o cataramă lucioasă pe o curea putrezită.  

- O cataramă, cum este catarama ? – a întrebat Ileana străfulgerată de o amintire îndepărtată.  

Poliţistul s-a mirat că i se cer astfel de detalii, dar în ascunsul inimii s-a bucurat că ar putea primi o 

informaţie importantă.  

-  O cataramă pătrată , cu latura de circa 5 cm, deasupra are sculptat un model cu doi vulturi.  

- O !!! – a exclamat Ileana. S- ar putea să fie străinul. 

- Ce străin ? – a întrebat poliţistul tânăr deschizându-şi carneţelul. 

Ileana a stat câteva secunde nemişcată, cu privirea îndreptată spre zare, căutând să-şi aducă aminte 

toate amănuntele din ceea ce a văzut cu amar de ani în urmă. S-a scuturat din umeri şi a început să le 

povestească despre cele două scene cu Gabriela şi iubitul ei orăşean , pe care ea şi Titus le-au  văzut lângă 

bisericuţa păgânilor. În timp ce povestea a sosit şi Titus, mirat de convorbirea nevestei sale cu cei doi 

poliţişti. Ileana s-a oprit din povestit, poliţaiul mai tânăr l-a pus la curent pe Titus despre cele întâmplate în 

curtea vecină , iar Titus a completat şi el cele povestite de Ilena.  

- Da, când i-am văzut discutând a bătut soarele pe trupurile lor şi catarama strălucea , i-am putut 

vedea acel model ciudat, cum nu se poartă pe la noi. 

- Veniţi dincolo, vrem să identificaţi cu precizie dacă e catarama văzută atunci.  

Titus i-a însoţit pe poliţişti în curtea lui Radu şi a confirmat că trebuie să fie chiar acel tânăr văzut de 

ei, iubitul Gabrielei. Poliţiştii au schimbat iar priviri încărcate de mulţumire, aveau noroc să rezolve rapid 

cazul.   
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- Mata poţi pleca acasă,- i-au spus lui Victor - iar matale adu o pătură din casă să acoperim 

osemintele până le vom lua de aici.   

Poliţistul mai în vârstă i-a spus colegului său : 

- E clar un caz de crimă. Spărtura de pe craniu indică în mod clar o lovitură primită de victimă .Hanţi cel 

cumsecade l-a ucis pe iubitul fiicei lui şi l-a îngropat aici. Tu du-te în Braşov, mergi pe Purzengasse şi  adă-l 

aici pe Carl, să facă poză la acest mormânt, apoi luăm scheletul . De la poştă o să trimitem telegramă poliţiei 

din Cernăuţi să dăm de rudele lui Kaufman şi să pornim ancheta.  

Aşa s- a făcut. Fotograful a executat două poze cu groapa şi osemintele din ea, apoi Radu a adus un 

sac în care poliţiştii au pus oasele şi toate rămăşiţele de obiecte din groapă şi a dus sacul la trăsura 

poliţiştilor.   

Victor a ajuns acasă şi a povestit soţiei ce s-a întâmplat în curtea fratelui ei şi cum Titus a identificat 

victima după catarama strălucitoare de la curea.  Când Anca şi Ciprian s-au întors de la slujbele lor au fost şi 

ei puşi în temă cu nemaipomenita întâmplare . 

 Timp de câteva zile au tot discutat  şi cu Radu şi cu Titus despre macabra descoperire din grădină. 

Titus încheia mereu cu laude la adresa lui Hanţi, un om minunat, chiar dacă nu le-a scris niciodată de când a 

plecat, poate că nu i-a uitat, dar o avea necazuri, cine ştie. Oricum, un om ca el nu putea fi un criminal. 

- Aşa e - completa Ileana. Am fost ca fraţii, oameni tare de treabă. Cine poate şti ce s-o fi întâmplat ! 

Câteva luni nu s-a mai auzit nimic despre povestea aceea. Iar Radu a săpat într-un loc mai îndepărtat, 

spre extremitatea grădinii, pentru privata cea nouă. 

 

 

 

 

Poezii 

 

 
 

Înţelegere 

 

Corbul lui Poe spune destinul? 

Nu ştiu şi nu îl înţeleg . 

La el este un veşnic NEVER, 

deci eu prefer să îl reneg. 

  

Craniul lui Hamlet dă dilemă? 

Nu ştiu şi nu îl înţeleg . 

E existenţă-n nefiinţă, 

mister ce nu pot să-l dezleg.  

 

Surâsul Monei-i enigmatic? 

Nu ştiu şi nu îl înţeleg. 

Eu îi admir doar frumuseţea 

şi-a ei dulceaţă o culeg. 

 

Însă iubirea pentru tine 

este un univers întreg. 

Şi raiul e aici, cu tine. 

Pe-acesta-l ştiu şi-l înţeleg.   

 

Fără ...  

 

Fără a şti 

ţi se pune pe braţe Cartea Vieţii 

să te preumbli printre foile sale. 

 

Fără a crede  

ai forţa de-a cuprinde necuprinsul 

când inima vitează îl doreşte . 

 

Fără a căuta 

ţi se oferă spre mântuire cale 

când îţi apleci urechea să asculţi. 

 

Fără a mărturisi 

poţi întâlni inima generoasă 

care îţi oferă iertarea. 

 

Fără a fi 

nu poţi să ştii, nu poţi să crezi, 

nu poţi să-ţi cauţi mărturia .  
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Vis 

 

Trăiesc în vis 

o altă viaţă. 

Fără-ntrebări 

obţin răspunsuri, 

fără nelinişti 

aflu dezlegarea, 

fără speranţă 

găsesc fericirea. 

De ce nu-i vis 

întreaga viaţă ?  

 

 

 

 

Împreună 

 

Merg pe drum 

împreună 

vii şi morţi, 

în acelaşi pas . 

Unii ştiu,  

alţii află  

şi  

ducându-se  

vin . 

Pe cărări de lumină 

se face popas . 

Fiinţa este nefiinţă, 

 în nefiinţă, 

e o fiinţă ?  
 

 

Poezii pentru copii 
 

Dedicaţie: Karinei Ricardo Torres – Vancouver, Canada  

 

 

Rondeluri ce zburdă în pantalonii scurţi 

 

Darul primit de la Moş Crăciun        
 

- Dar, Moş Crăciun, eu am cerut căţel 

cu ochii mari şi cu blăniţa deasă, 

să-şi ronţăie osciorul pe sub masă. 

Sub brad eu am găsit doar un rondel 

 

în cartea cu coperta cea lucioasă, 

şi...  nu ştiu să mă joc cu el. 

Dar, Moş Crăciun, eu am cerut căţel 

cu ochii mari şi cu blăniţa deasă. 

 

Chiar dacă latră şi-i un pic rebel 

vreau un căţel, Lăbuş, cu limba scoasă, 

să roadă toţi papucii de prin casă. 

Dar... două rime prinse-n cântecel? 

 

Of, Moş Crăciune!!!! Am cerut căţel! 

 

 

 

Miaunel şi Miaunici 

 

Miaunel şi Miaunici 

sunt eroi şi nu-i minciună. 

Ei se joacă împreună 

sunt şi fraţi, sunt şi amici. 

 

Pe buldog când se răzbună 

se zburlesc... parcă-s arici. 

Miaunel şi Miaunici 

Sunt eroi, chiar nu-i minciună. 

 

Şi la trântă sunt voinici, 

dar... se sperie când tună, 

în rest, vitejia-i strună. 

Hei!!! Voi nu iubiţi pisici? 

 

Miaunel şi Miaunici!  

 

Cinci broscuţe 

 

Cinci broscuţe mititele 

stau la margine de lac, 

cântând vesele: ,,Oac! Oac‘‘! 

Le-a-nvăţat trei cântecele 

 

tatăl lor, domnul Brotac. 

Vezi? Sunt tare frumuşele, 

cinci broscuţe mititele.  

Stau la margine de lac, 

 

se distrează bine ele; 

dar, deodată... toate tac: 
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iată-l pe Bărzoi în frac! 

Sar în apă sprintenele 

 

cinci broscuţe mititele. 

 

 

Un pisic 

 

El este Bombi... un pisic 

ce-mi toarce lin în poală. 

Când mă-ntorc vesel de la şcoală 

Bombi-mi cere... un pupic. 

 

Burtica lui nicicând nu-i goală 

îşi linge botişorul de lăptic. 

El este Bombi... un pisic, 

ce-mi toarce lin în poală, 

 

şi-i numai blană şi botic.  

Pe şoricei el are boală, 

în lipsa lor... trage vreo ţoală. 

Eu nu mă supăr nici un pic. 

El este Bombi... un pisic.  

 

 

 

Moş Nicolae  

 

Ai pus pe pervaz ghetuţe 

cu scrisoare către Moş? 

Sau răvaşe cocoloş 

bine ascunse în sticluţe? 

 

Moşu-aşează ca-ntr-un coş 

ciocolată, maşinuţe. 

Ai pus pe pervaz ghetuţe 

Cu scrisoare către Moş? 

 

Vei primi şi mingiuţe, 

şi un clovn cu nasul roş; 

dar şi băţ, ca un reproş 

la păcatele micuţe. 

 

Ai pus pe pervaz ghetuţe? 

 

 

 

 

Poveşti versificate 

 

 

 

Basmul care s-a înecat  

 

 

- Basmul meu s-a înecat 

într-o zi pe înserat. 

- Vai de mine! Dacă moare? 

Dacă nu-i nici o scăpare? 

 

- Era supa pe-aragaz 

când a dat peste necaz. 

Fila scrisă cu migală 

s-a-necat în acea oală. 

 

- Dacă ştia să înoate 

sau făcea pluta pe spate 

de înec ar fi scăpat. 

- Chiar aşa? Adevărat? 

 

- Dar nu poate fi salvat?  

Dacă-l punem la uscat 

ca pe-o rufă, sus pe sfoară, 

în zăduful de afară 

 

poate s-o usca la soare, 

poate slova nu-l mai doare. 

Dacă îl salvăm mi-l spui? 

Să nu-l ţinem prins de cui. 

 

- Basmul trebuie narat 

când copilul e în pat. 

- Hai să îl salvăm, te rog! 

Îl cerşesc ca un milog.  

 

 

 

Soarele, Gerul şi Vântul 

 

 

Fata mândră şi frumoasă 

a plecat din sat să coasă, 

în livadă, iarba grasă. 

 

Înspre ea veneau agale 

ţanţoşi foarte pe-a lor cale 

trei flăcăi, pe cai călare: 

 

Gerul, Soarele şi Vântul 

abia atingeau pământul 

şi le strălucea veşmântul. 

 

Uluiţi de frumuseţe,  

admirând-o cu francheţe, 

tustrei dau fetei bineţe.  

 

- Unuia îi mulţumesc, 

zise fata, şi-i firesc 

plecăciunea să-i primesc. 

 

Fata s-a îndepărtat, 

iar flăcăii s-au certat: 

Cine e cel adorat? 

 

Fiecare socotea 

că lui i se cuvenea 

stima promisă de ea. 

 

Şi cum nu se-nţelegeau, 

spre fată se întorceau 

să-i lămurească, pe şleau, 

 

şi-au întrebat-o pe fată. 

Ea, zâmbind, le spuse: „Iată, 
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Vântul e, ceilalţi ... mă iartă! 

 

Gerul se-nfurie tare: 

- Te îngheţ de la picioare, 

ţurţuri pe la subsuoare! 

 

Fata râde-nfiorată:  

- Chiar de-s îngheţată toată 

numai Vântul să nu bată! 

 

Soarele e foc şi pară:  

- Voi da arşiţă la vară 

de cu zori şi până-n seară! 

 

Fata surâde mlădie:  

- Mie bine o să-mi fie 

dacă Vântu‘ o s-adie!

  
 

 

Danse with me – Carmen Doreal 
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Leonard I. Voicu şi... IUBIRILE sale 
- lasare de carte - 

 

 Stimaţi colegi scriitori şi stimaţi invitaţi, prieteni ai LIMBII ROMÂNE. 

 În calitatea mea de vicepreşedintă a Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români (ACSR) vă adresez 

un bun venit în acest templu al cărţii, unde ne aflăm în prezent, Salonul Internaţional al cărţii francofone din 

America de Nord care şi-a deschis porţile între 19-24 noiembrie 2014. Salonul de carte din Montreal se află 

la a 37-a ediţie şi suntem onoraţi să ne primim cititorii la standul nr 523, standul ACSR. 

 Orice limbă este ca o bibliotecă. Unii sunt vorbitori, adică păstrătorii limbii. Onoare lor ! Alţii sunt 

scriitori - cei care an de an adaugă câte un volum în această bibliotecă şi îmbogăţesc tezaurul lingvistic deja 

existent. 

 O carte se aseamănă cu o structură de arhitectură care, pentru a păstra ARMONIA, trebuie să 

înglobeze următoarele principii: 

ESTETICĂ, UTILITATE, REZISTENŢĂ. 

 Se spune că un scriitor devine consacrat când ajunge să aibă un stil specific, un ritm specific, un 

mesaj. 

 Universul în care trăim are o dublă natură: materială, formată din particule şi vibraţională, formată 

din UNDE care acţionează asupra materiei, la fel ca un magnet care face să se mişte pilitura de fier. Noi, 

fiinţele umane, avem oxid de fier în sânge şi magnetită în creier, aşa că suntem sensibili la ENERGIA 

VIBRATOARE care ne INSPIRĂ. 

 De unde de ne-unde, toţi creatorii sunt inspiraţi de câte o IDEE peste care încep să însăileze. 

 De natură vibraţională este MUZICA, urmată de POEZIE care este o incantaţie, având un RITM şi o 

CADENŢĂ, asemănându-se cu muzica. Din acest motiv, rapsozii populari şi cantatorii, au acces direct la 

SUFLET - elementul imaterial şi vibraţional al omului. 

 DORUL, IUBIREA, DUREREA, sunt elemente invizibile cu care trecem prin VIAŢĂ, de la naştere 

şi până la moartea fiinţei noastre fizice. 

 VIAŢA este de fapt un permanent joc de-a v-aţi ascunselea cu IUBIREA: o vezi - se ascunde; o 

prinzi - îţi scapă râzând printre degete, la orice vârstă, până la moarte. În schimb rămân... VÂNTURILE, 

VALURILE, care ne urmează în tot locul ! 

 Astăzi, la această lansare de carte, dată care corespunde cu aniversarea uni an de când Leonard I. 

Voicu a devenit membru al ACSR, pot afirma cu certitudine că are loc lansarea unui scriitor, poet şi prozator 

deopotrivă. 

 În versuri se lasă purtat de VALURILE SUFLETULUI, se caută pe sine, se întreabă, încearcă 

structuri diferite de versificaţie, trăieşte emoţii pe care vrea să le transmită semenilor săi. El este un emiţător 

de emoţii, ceea ce corespunde crezului său artistic. 

 Ca scriitor, Leonard I. Voicu are TALENT, element cu care te naşti, şi are RĂBDARE, specifică 

medicului care este, o răbdare care îl ajută să îşi pună în valoare talentul. El este un OBSERVATOR fin al 

detaliilor, o calitate care se manifestă cu putere mai ales în proza sa, unde stăpâneşte pe deplin arta naraţiunii 

şi are  ERUDIŢIE, element ce nu poate trece neobservat, chiar dacă este foarte discret şi o ascunde precum o 

şopârlă se ascunde sub pietre. 

 Despre creaţia sa pot spune că, în versuri, se foloseşte de încărcătura sufletului său neliniştit, iar în 

proză lucrează cu mintea sa aşezată. 

Cătălina STROE   
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 Stilul lui specific constă în faptul că în proză se folseşte de un ritm lent, ca al unei ape curgătoare 

care îţi dă prilejul să priveşti peisajul înconjurător. Apoi ritmul se accelerează şi presimţi că se va întâmpla 

ceva, care de altfel se şi întâmplă - cascada, căderea într-un alt plan unde te concentrezi numai pe acţiune şi 

dacă ''scapi'', afli mesajul nuvelei, cheia întregii acţiuni. 

 Leonard I. Voicu este un SCRIITOR care a venit CA SĂ RĂMÂNĂ ! 

 

§ 

 

 Am vorbit despre spaţiul fizic în care ne aflăm, despre acest templu al cărţii în care se vehiculează 

energii creatoare. Important este şi momentul, timpul în care ne aflăm. Anul 2014 este un centenar. El 

marchează împlinirea a 100 de ani de la prima nenorocire mondială, din 1914, care a făcut ca mulţi români 

sedentari să-şi lase pământul străbun şi să plece în pribegie, cu limba română în traistă. Se împlineşte un 

secol de la înfiinţarea comunităţii româneşti din Montreal, Canada. 

 ''Să le dau 120 de ani de viaţă !'' a spus Dumnezeu, supărat pe oameni, cărora le-a luat nemurirea, 

după Potop, după cum este specificat în Biblie. Din această perspectivă, peste 20 de ani se va încheia ''un 

ciclu'' de emigraţie. 

 Să dea Domnul să fie ULTIMUL ! 

 Cei care n-au putut să se întoarcă în ţară au ''întocmit'' cimitire pe aici. Pentru cei care se apropie cele 

veşnice şi teoretic s-ar putea întoarce în pământul natal, începe să se nască o nelinişte: oare românii rămaşi 

acasă le vor mai păstra CEVA PĂMÂNT ROMÂNESC, măcar pentru UN LOC DE VECI ? Aceasta e 

întrebarea ! 

 Să sperăm că AL DOILEA TUR al Revoluţiei, cel din acest an, va da RĂSPUNSUL. 

 Aşa să ne ajute Dumnezeu ! 
 

 

Cătălina Stroe, Leonard I. Voicu, Corina Haiduc Luca și George Filip 
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Atunci, viaţa mea a luat sfârşit 
 

În studenţie, am avut un profesor lector la fizică optică şi el ne-a spus în felul următor: „În 

experimentul pe care îl veţi vedea, veţi vedea că nu vedeţi nimica! De ce nu vedeţi nimica? Veţi vedea 

îndată.‖ 

Aşa şi eu. Stau pe o bancă în parc şi mă minunez cum ţi se poate schimba viaţa într-o clipă. Şi să nu 

poţi înţelege absolut nimic.Cel puţin acum. E ca şi cum ai vrea să explici nimicul. 

Era într-o zi superbă de martie, priveam pe geam  primele  dungi de lumină roşietice.Evident, primul gând  a 

zburat spre prietena, amanta  sau ceva asemănător, din București.Trebuia să o sun, era mereu supărată, 

dorința de alintare  revenea obsesiv. Și totul pentru că nu eram în stare de a lua o decizie majoră, cum ar fi 

aceea de a mă despărți de soția oficială și de cei doi copii. Capcana  fusese  realizată cu multă măiestrie, s-a 

trecut prin toate etapele cum ar fi  tatonări, promisiuni că totul va fi doar un joc sentimental, că nimic nu se 

va schimba decât în bine, plăceri interzise, delicii pe tavă.                                

 - Lasă că nu-ţi strică puţină distracţie, ce naiba, suntem maturi, ce se poate întâmpla? 

Şi avea parcă şi un nume predestinat,Virginica, dat probabil de un tată care, pasărea mălai visează. 

Şi Virginica s-a pus pe treabă, a făcut tot ce ştia mai bine,de la viciila suplicii, aşa că totul părea  cu diplomă 

de excelență. 

Avea tot ce trebuie: sâni, gene,degete lungi şi fundul din două bucăți.Mă plimbam prin Parcul 

tineretului din Capitală, uneori făceam alergări şi era bine. Alergam eu după Virginica sau Virgi  alerga după 

mine. 

Soţia  nu bănuia nimic. Sau cel puţin părea că e aşa. 

- Iar pleci la Bucureşti, iar ai treabă, mă privea puţin iscoditor, dar cred că îi era mai bine fără mine 

din când în când. 

Nici nu ştiu dacă am iubit-o vreodată dar asta nu m-a împiedicat să fac copii cu ea.Ne certam  însă şi 

atunci diferenţele dintre noi  păreau de netrecut.În rest era bine și frumos.Virginica devenea însă ceva bun. 

Prietenul meu Florin  fusese la un moment dat declanşatorul acestei situaţii. 

- Mă Victore eu merg la curve,ce contează măi,dar familia e familie.Ştii ceva? Câteodată, când întorc 

acasă  chiar mă atrage şi nevasta, că mi se deschide pofta. Sau mă gândesc la aia cu care am fost  şi e bună şi 

nevasta. Doar ai văzut şi tu, că după ce face copii, femeia parcă nu mai trage la noi.Ţin minte că totul s-a dus 

naibii când era copilul nostru  mic şi   nici nu mi se mai scula. Când mă culcam şi eu cu muierea  era mereu 

ca un arc :„parcă plânge ăla mic‖, „taci, se aude ceva?‖. Mi se urâse de ăla mic în scurtă vreme. 

Aşa că   a trebuit să-mi salvez cumva familia, mai prind şi eu câte una. 

Aşa îmi vorbea Florin şi începeam să bag la cap. 

Totul a fost firesc, la una dintre pizzeriile din București,undeva  la intersecția sectorului 4 cu 5 am cunoscut-

o pe această Virginica, bineînţeles că nu aveam verigheta pe deget. 

 Bineînţeles  am fost  pregătit, aveam o poveste să ţi se rupă inima, cu soţia  care  mă neglijează, îmi 

întoarce fundul,  mereu şi eu mă usuc  ca şi floarea neudată.Am simţit imediat instinctul ei matern  

înmugurind  în ochii plini de speranţă.Iată omul! Inteligent,cult, frumușel,dar neglijat.Să le ia naiba pe 

femeile care nu-şi apreciază bărbaţii.Era coaptă, pregătită să mă salveze şi eu pregătit să fiu salvat.Iubirea 

plutea în aer.Sau măcar  dorinţa de nopţi nebune.Aveam  probleme însă cu  telefonul care din senin se strica 

atunci când era sunat de Florina.Adică  nevasta.Aşa îi explicam mâine zi. 

   Sigur, trebuia mereu şi mereu să  croşetez  poveşti  care arătau fără dubii că sunt nefericit.Pentru a 

alimenta relaţia  cu Virginica.Dar am găsit şi la asta o soluție. 

- Știi Virgi aş prefera să nu mă mai întrebi nimic.Nu aş vrea să fiu nefericit atunci când sunt cu 

George TERZIU   
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tine.Discuţiile despre dobitoaca aia mă termină. Tu ești ceea ce mi-am dorit,bla,bla,bla… 

Şi Virginica, cuminte, deşi abia se stăpânea să nu mă întrebe, era foarte curioasă, încerca din răsputeri  să se 

abţină. 

Cu cât mă simţeam mai echilibrat pe tiparul lui Florin, cu atâta  simţeam că revin la viaţă.Parcă şi 

nevasta era mai suportabilă sau mi se părea.Intraseră deja în vocabularul meu  cuvinte noi: era tâmpită, vacă, 

cretină, frigidă etc. 

Iată  însă că lucrurile,cum se zice, evoluează şi, doamna mea din Bucureşti, îmi arunca priviri din ce în ce 

mai meditative. Ştiam ce vroia.Să fiu numai al ei. Aşa ceva era imposibil. Fata mea  începea să fie o 

domnişoara în toată regula, era premiantă la informatică, iar băiatul era prietenul meu cel mai bun.Eram 

convins că nu mă voi despărţi niciodată de ei.Apa trece,familia rămâne. 

Dar mă complăceam mereu şi mereu şi punctam mereu şi mereu.Chiar credeam ce spun, eram nefericit peste 

poate şi fericit că exista o femeie chiar şi cu numele Virginica. Chiar îmi imaginam uneori că dacă aş fi fost  

căsătorit cu ea, prietenii m-ar fi întrebat complice: 

- Ce naiba, sunteţi de trei ani împreună şi tot…virginică? 

Aşa că pompam  fraze convingătoare când eram  cu  amanta la plimbare. 

- Când văd lumânări aprinse, flori, maşini claxonând, lume multă... mereu mă întristez, îi ziceam, uitându-

mă la ceremonia aia care tocmai se petrecea sub ochii noştri. 

- Asta îți aminteşte moartea cuiva foarte drag, nu-i așa? îmi răspundea ea, pe un ton compătimitor. 

- Nu.Și oftam. De nunta mea... 

- Lasă că şi bărbaţii sunt  cretini uneori, suspina  Vigi.Uneori aştepţi prinţul toată viaţa şi când apare îţi vine 

să te măriţi cu calul ! 

Una peste alta zilele treceau,  eu făceam naveta o dată pe lună la Bucureşti, munca suferea,parcă începeam 

să devin apatic, Gara de Nord   din capitală  era deja  întoarsă pe toate feţele.Virginica mă aştepta şi cred că 

se pregătea îndelung acasă pentru venirea mea.Îmi sărea de gât vioaie (probabil făcea exerciţii în fața 

oglinzii) fericită.Şi când trenul întârzia suna mereu. 

- Unde eşti? 

- La Basarabi ! 

- Stai ca vin să împing trenul. 

Lucrurile se complicau însă văzând cu ochii. Mi se cerea  mai mult sau mai puţin vădit să stau mai multe 

zile, să mergem la concerte şi manifestări publice. Era pericol să fiu văzut.Grav. 

A venit însă şi ziua aceea. 

Eram  în Bucureşti bine mersi şi aveam avion la ora 14:00.Virginica  încă lenevea în pat,făcusem dragoste 

sau sex pe rupte. Mereu făceam asta până la epuizare, mai ales în ultima zi, doar ne despărţeam pentru o 

vreme. 

Din motive ciudate,necunoscute,misterioase  ceasul de pe perete a stat.Luaţi cu joaca, cu pregătirile, 

cu vorba nici nu am ştiut că este ora 13,20.Era prea târziu.Nu mai puteam ajunge la aeroport sub nici o 

forma.Avionul pleca peste câteva minute.Rămânea să merg la vreo agenţie. Şi să recuperez ceva bani. 

Asta e.Am tăcut, nu am sunat la nevasta la Iaşi, nimic.Încercam să-mi adun gândurile. 

Asta e.Am deschis televizorul.Şi…am încremenit. 

Avionul cu care trebuia să merg la Iași…se prăbuşise.Sau  mai bine zis, dispăruse.Practic nici o 

bucată din el nu fusese găsită.Parcă era un comunicat cu lumile paralele sau aşa ceva. 

Atunci mi-a încolțit un gând.Super! Şi am aşteptat.Telefonul suna mereu şi mereu,doamna  nevastă  era 

disperată.Mi-am şi imaginat-o plângând , în sfârşit, doborâtă de durere.Poate că în sfârşit  realiza ce om a 

pierdut.Aşa-i trebuie! Eram aproape copleşit la aceasta imagine. Aşa, foarte bine! 

La un moment dat am închis telefonul.La televizor  se spunea ca  la 7 persoane  date dispărute din 

avion  le sună telefoanele.Ciudat.Oare nu se urcaseră şi ei în avion?Poate erau acum fericiți în braţe cu 

târfele lor, în sfârşit au scăpat de nevestele care nu îi apreciază.Era posibil să fie  şi o femeie în acest caz? Cu 

un soţ care nu o apreciază? De acord,  dar doar una.Restul sunt bărbaţii, e  sigur. 

Cine mai ştie? 

După patru zile de  căutări disperate, după ce toate televiziunile   exprimau ipoteze după ipoteze(mai 

fuseseră cazuri când avioanele dispăruseră fără urmă) eram literalmente considerat mort. Acasă, la Iaşi, nu 

mă puteam întoarce.Viginica era fericită peste poate. Eram al ei. 

Dar acum, ce va fi cu mine? Nu puteam să merg niciunde, nu puteam lucra nimic, eram 

mort.Virginica era însă fericită. 
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Ce va fi oare de acum înainte cu mine? Cu noi?Eram considerat mort. Poate ceasul  de pe perete nu 

s-a oprit din întâmplare.Virginica ? 

            Poate… poate… Cine mai ştie ce va fi?… 

 

                                                                   7 noiembrie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Sîrbu 
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POEME 
(volumul Sfeșnic în rugăciune, Chișinău, 2014) 

 

 

 

* * * 

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! 

 

* * * 

Mori în mine viaţa toată 

Şi în Domnul — niciodată. 

 

* * * 

M-am stins în cer 

Ca să fiu pe pămînt 

Şi de atunce 

Traian VASILCĂU   
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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! 
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O carte premiată sub șocul „sperieturii cu termeni grecești” 
 

Motto:  

„Regimul comunist a pus în funcțiune întregul arsenal de constrângere fizică și spirituală pentru a 

înăbuși aspirația elementară a omului de a-și afirma personalitatea, de a fi el însuși, în marea competiție a 

competențeor și valorilor în societate‖ (Șerban Papacostea, Crima regimului comunist). 

 

Constantin Noica era înregistrat de Securitate spunând că tinerii comuniști care-l frecventează citesc 

Platon si găsesc materialism marxist în filozoful grec (Noica în arhiva Securității, vol. I, Ed. MNLR; 

București, 2009, p.101), ceea ce era tocmai pe placul cenzorilor comuniști (gen Ion Ianoși cu liceul său pe 

puncte școlit apoi în URSS, vezi vol. Estetică si „moralitate‖, Ed. Crater, București, 1998, p. 524). Poliția 

gândirii determina  publicarea „insipidelor comentarii și note făcute de oameni ce nu aveau pregătirea 

filozofică necesară pentru a-l înțelege pe Platon‖ (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Ceva despre viața și opera lui 

Noica, în rev. „Viața Românească‖, București, Anul  XCIV, iulie 1999, Nr. 7, pp. 6-9). 

Tinerețea comentatorilor care s-au crezut mari specialiști în Platon doar pentru că fuseseră preferați 

de ideologii cu putere de decizie a prelungit si după căderea comunismului folosirea în mediul universitar a 

Platon-ului editat în comunism, chiar când  prin librării și anticariate începuseră să apară si traducerile 

dialogurilor platonice făcute în interbelic de eminentul elenist Stefan Bezdechi (19 dialoguri), sau de Cezar 

Papacostea, de Vasile Bichigean, Vasile Grecu si de alții  (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Noica printre 

oamenii mici şi mari ai culturii noastre la 25 de ani de la moarte). 

La vremea lui Noica era obturată în schimb publicarea comentariilor platonice redactate de filozoful 

„de modă veche‖, din Școala trăiristă a faimosului profesor de metafizică Nae Ionescu (vezi Isabela Vasiliu-

Scraba, În labirintul răsfrângerilor. Nae Ionescu prin discipolii săi: Petre Țuțea, Cioran, Noica, Eliade, 

Mircea Vulcănescu și Vasile Băncilă, Ed. Star Tipp, Slobozia, 2000, volum bilingv român-englez, precum și 

Isabela Vasiliu-Scraba, Metafizica lui Nae Ionescu în unica și în dubla ei înfățișare, Ed. Star Tipp, Slobozia, 

2000). Torpilarea publicării gândirii filozofului retras la Păltiniș în seria de Opere platonice (vol. I-VII) pe 

care el însuși o inițiase (și o susținea) apare trecută într-unul din multele dosare de urmărire a lui Constantin 

Noica, văzute probabil și de G. Liiceanu „discipolul lui Henry Wald‖ (apud. Noica, 1975), discipol căruia 

Securitatea îi era atât de binevoitoare încât i-a dat voie în 1987 să preia cu o mașină arhiva lui Noica rămasă 

în camera de la Păltiniș (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Camera 13 a vilei Noica de la Păltiniș, pe hârtie în rev. 

„Discobolul‖, Alba Iulia, Anul 13, Nr. 151-152-153, iul.-aug.-sept. 2010, pp. 256 – 260) după 

înmormântarea filozofului.  

Poate mai mult datorită avantajării sale de către Ministerul de interne printr-un ―tratament de 

excepţie‖, cum observa însuși Noica (vezi Noica în arhiva Securității, vol. II, București, Ed. M.N.L.R., 

2010, p.88, p.89, p.94), decât unei memorii capabilă să înregistreze și să redea fără greș cele auzite, Liiceanu 

citează următoarele idei spuse de Noica vineri 28 sept. 1979: „Heidegger, cu un cuvânt grec, luminează în 

mod esențial câte o problemă pe care apoi o părăsește. Invocarea cuvântului grec a devenit aproape o metodă 

în sine, care uneori frizează maniacul‖ (Noica citat în Jurnalul de la Păltiniș, C.R., 1983, p.91). Din păcate 

Dosarul 2172 de la Securitatea din Sibiu cu cele 7 volume arse, din care doar 5 microfilmate nu a fost dat 

publicității spre a se putea verifica după înregistrările din camera „microfonizată‖ a lui Noica fidelitatea 

memoriei lui Liiceanu care a citat în Jurnalul de la Păltiniș lungi pledoarii noiciene, având ades  2600 de 

caractere, ajungând însă si la redarea din memorie a unui text de 3500 de caractere. Lungimi asemănătoare 
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aveau articolele publicate în „Cuvântul‖ de Nae Ionescu (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, „Tăcerea descriptivă” 

a filozofului Nae Ionescu, în rev. „Tribuna‖, Cluj-Napoca, anul XIII, 16-31 ian. 2014, pp.15-17). O lungime 

de cca 2600 de caractere are, de pildă, textul Sectanții (Nae Ionescu, Roza vânturilor, 1990, pp. 5-7). Ceva 

peste 3500 de caractere numără articolul „... Si s-a făcut om” (op. cit., pp. 47-50) unde Nae Ionescu observă 

un lucru care i-a scăpat lui Andrei Pleșu, un „cronicar plastic‖ (apud. Noica), când pasionat pentru scurtă 

vreme de sanscrită, când de angelologie. Durata ultimei pasiuni a fost scurtă datorită portofoliilor 

ministeriale, dar suficientă pentru Ciomoș (fost bursier de-al său) dispus să exagereze urmele trecătoarei sale 

pasiuni post-decembriste. Nae Ionescu, inițiatorul primei (si singurei) Scoli filozofice românești, scria că 

„înger și om se mișcă pe linii deosebite‖ (Nae Ionescu, „... Si s-a făcut om”). Faimosul profesor de 

metafizică mai observa că în „ierarhia adevărată - de la întruparea lui Hristos- omul e deasupra îngerilor‖ și 

că, după Sf. Pavel, „omul va ține scaun de judecată pentru îngeri‖ (Nae Ionescu, op. cit.). 

Devenită frecventă chiar după abandonarea retraducerii dialogurilor platonice pe fundal de ideologie 

comunistă, Alexandru Paleologu observa, ceva mai târziu decât Noica, „fandoseala‖ citării de cuvinte 

grecești care nu deschid către nici o problemă (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Faima d-lui A. Paleologu, în 

„România liberă‖, 7 aug. 2001, p. 8). Acestei manii eseistul îi subliniază  ridicolul, desemnând-o drept  

«gargariseală şi sperietură cu termeni greceşti».  

Dovada succesului de care s-a bucurat o asemenea manie o oferă și «Argumentul» (care ar fi fost să 

fie despre Kant) scris de Virgil Ciomoş drept prefaţă la  Conştiinţă şi schimbare în CRITICA RATIUNII 

PURE, unde găsim termeni precum ontico-ontologic, irenic, gigantomahie și soteriologie escatologică: 

«Soteriologia escatologică a fiinţei  - dimpreună cu gigantomahia ei subterană (multimilenară pentru că 

obsesională) – a făcut treptat loc unei simple igiene cotidiene a fiinţării – pe cât de meschină (în aparenţa ei 

«irenică») pe atât de obstinată (şi, prin urmare, de violentă)» (V. Ciomoș). In continuare clujanul îl invocă pe 

Nietzsche, asezonat cu ideea corectitudinii politice, a democraţiei, a lui Hegel cu «atât de preţuita antiteză», 

după care scrie în paranteză: «(Nici un cuvânt, evident, despre consecinţele psihotice – mai precis 

schizofrenice – ale compulsiunii provocate de un Celălalt insuficient simbolizat şi, în consecinţă, pur şi 

simplu «anexat» prin una şi aceeaşi violenţă, ne-simbolică)» (Virgil Ciomoş, Argument, p.11). Cu Critica 

Raţiunii Pure înaintea ochilor, el a meditat în prefața Perspectivei sale arhitectonice asupra kantianismului 

și la pozele de pe paşaport care, asemenea amprentelor digitale, deși situate «marginal, la suprafaţa corpului 

nostru… exprimă în modul cel mai adecvat interioritatea, şi în consecinţă, identitatea persoanei noastre (…)  

căci nu există, practic, un interior ontico-ontologic» (V. Ciomoş, Conştiinţă şi schimbare în CRITICA RATIUNII 

PURE, o perspectivă arhitectonică asupra kantianismului, Ed. Humanitas, 2006, Argument p. 24).  

Sorin Lavric și-a invitat studenții să-l asculte pe universitarul clujan prezentându-și scrierea inspirată 

de Kant pentru ca apoi să-i citeze negreșit cartea din 2006 pe a cărei copertă editorul a lățit sus cuvântul 

«ACADEMICA», scris foarte mare şi colorat verzuliu pe un fond gri. Din bibliografia volumului tinerii au 

putut trage concluzia că nu trebuie să publice prin reviste străine, includerea în două volume colective a două 

texte confuze, unul în 2000, altul în 2003 fiind arhisuficente pentru palmaresul unui autor a cărui primă carte 

a fost premiată de Academia Română. În plus, cartea prezentată pe 28 februarie 2007 la Casa Lovinescu din 

Bucureşti a putut deveni pentru oricare dintre studenții prezenți un bun prilej de a urma cel mai ilustru 

exemplu post-comunist de „gargariseală‖. Căci iată ce scrie Virgil Ciomoș după citirea Topicii 

transcendentale: „dacă retroiectarea simplei apariții nu are alt rol decât acela de a delimita cumva lacuna 

dintre două apariții – definite prin chiasmă, si anume, ca tot atâtea... dispariții – urmează că singura 

fenomenologie autentică – proprie retroiectării – revine la o fenomenologie a vidului (inaparent)‖ (vezi V. 

Ciomoș, op. cit., p. 151, precum și Isabela Vasiliu-Scraba, Topica transcendentală din perspectiva arheologiei 

gândirii kantiene, precum și L’Echafaudage dans l’edifice de la TOPIQUE TRANSCENDENTALE, în vol. Inefabila 

metafizică, 1993, pp. 87-96 si pp. 206-224). 

Încă din 1978, în Jurnalul ploilor (Revista Scriitorilor Români, München) poetul Horia Stamatu 

exprimase plastic deșertul cultural pe care-l crează înșiruirile de vorbe: „Ploile de cuvinte/ inundă lumea / 

unde e seceta mai mare/ dar pe cât cad / pe-atât usucă mai mult‖ (fragment pe care l-am citat și la sfârsitul 

conferinței  de la Bacău din sept. 2012). 

Cât privește premierea lui Virgil Ciomoș, nu credem să fi existat în paisprezece ani de zile cineva 

care să parcurgă de la cap la coadă multele pagini ale volumului său din 2000 intitulat Timp si eternitate, 

carte premiată de Academie când Pleșu era ministru de externe, probabil întrucât reprezentase în 1998 

doctoratul în filozofie a lui Virgil Ciomoş condus de doctorul în istoria artei Andrei Pleşu. Mai ales întrucât 

volumul oferea încă din 2000 o ilustrare perfectă a vivacității modei  «gargariselii şi sperieturii cu termeni 
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greceşti», al cărui efect era sporit de formalizarea cu ajutorul rapoartelor şi proporţiilor stabilite între termeni 

din greaca veche.  

În opinia doctorandului ce și-a ales un istoric de artă să-i conducă teza sa „filozofică‖, Platon ar pune 

laolaltă, triadic şi sinoptic, timpul, imaginea şi eternitatea ca să-i iasă o altă triadă cu care, prin magie pură, 

prima triadă devine oarecum echivalentă: timpul, universul şi eternitatea, care și ea ar apărea din echivalența 

magică a patru termeni suprapuşi în forma a două fracţii: model/univers=eternitate/timp. In Timp si 

eternitate (2000), egalitatea cuvintelor suprapuse în forma celor două  fracții se stabileşte între termenii 

greceşti, să nu se rateze „sperietura‖ cititorului, dar am preferat să-l dăm (totuşi) în traducere. De remarcat ar 

fi că asemenea stupidități (şi altele de acelaşi calibru) apar puse pe seama filozofului grec.  

Partea cea mai ridicolă a cărții o reprezintă (fără doar și poate) cele 232 de echivalări magice înșiruite 

sinoptic în Lista echivalențelor terminologice a cuvintelor grecești, pp. 371-381. După autorul care a abuzat 

de moda «gargariselii şi sperieturii cu termeni greceşti»,  la Platon copia (imaginea) unui model 

indestructibil (de pildă, «eternitatea»), ar fi şi ea «eternă» . Să bănuim în spatele acestei echivalări gândirea 

magică a primitivilor prin care copia nu se diferențiază de model, între cele două existând, ca să zicem așa, 

un fluid magic?  

Lucian Blaga scrisese într-una din cărțile sale de o uimitoare profunzime că în cosmologia platonică 

modelul și copia nu sînt legate printr-o reciprocitate magică, așa că modelul rămâne model etern în cer iar 

copia rămâne trecătoare pe pământ. Virgil Ciomoş citează la un moment dat din Timeu (37), și crede că 

Platon ar fi gândit că  timpul este «această imagine eternă care se mişcă potrivit numărului» (Timp si 

eternitate, Ed. Paideia, București, 2000, p. 79). Pe asemenea „scurtătură‖ ajunge Virgil Ciomoș la  «timpul» 

pe care ține să-l boteze, în mod original, «iconic», echivalat (pe bătătorita cale a reciprocității magice), cu 

eternitatea nemișcată. Pentru cine mai ştie ceva filozofie, nivelul distorsionării gândirii platonice poate (el 

singur) să dea măsura neştiinţei autorului cu privire la filosoful grec, despre care mai scrie (pe calapodul 

„ultimului‖ Marx) că  «ultimul» Platon ar fi preconizat două principii: Unul şi Perechea Mare-Mic. Marele şi 

Micul, pasă-mi-te, l-ar susţine pe ‗Unu‘ să nu cadă din vârful ierarhiei existenţelor, întrucât principii cot la 

cot cu ‗Unul‘ nu pot fi (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Mistica Platonică a participării la divina lume a Ideilor, 

Ed. Star Tipp, Slobozia, 1999. 

Stilul gongoric și rigiditatea gândirii folosind simboluri matematice si cuvinte prescurtate în fraze 

complicate inutil spre a exprima idei simpluțe, sau chiar o lipsă totală de idei, ca și aglomerarea de conspecte 

referitoare la interpretările date câtorva rânduri din Fizica lui Aristotel, împiedică plasarea volumului Timp 

și eternitate (Ed. Paideia, București, 2000) printre cărțile de erudiţie, „mai plăcut de scris decât de citit‖ 

(apud. Hegel).  

Fără a mă contrazice când i-am spus că teza lui Ciomoș intitulată Timp și eternitate este de necitit si 

că e puțin probabil să fi fost citită din scoarță în scoarță de ministrul conducător al doctoratului sau de cei 

care au alcătuit referatele favorabile necesare susținerii, cu multă diplomaţie, Mihai Şora taxase cartea (la un 

an sau doi după apariţia sa) drept prea ―tehnică‖, ceea ce ar face-o greu de citit. Nici studentul (sau 

absolventul de filozofie C. Ciocan) dispus că recenzeze volumul lui Virgil Ciomoș în vreo treizeci de pagini 

(la fel de confuze ca si materialul de recenzat) nu a lasat impresia că a parcurs din carte  mai mult decât a 

încropit cu dificultate în excesiv de amabila sa prezentare publicată într-o revistă coordonată chiar de 

profesorul său Virgil Ciomoş.   

De la teza de doctorat prea ―tehnică‖ spre a putea fi citită în întregime de un filozof de talia lui Mihai 

Şora, Ciomoș a mai produs cateva volume masive, fără să-și imagineze că multul, scris din obligatie 

profesională (sau doar de dragul de a fi aşternut pe hârtie) nu se citeşte, nici măcar din admiraţie pentru alte 

activităţi ale autorului cel prolific. Noica observase că la judecata de apoi, când trebuie să dai socoteală de 

cele făcute în timpul vieţii, hărnicia culturală manifestată prin numărul de cărţi publicate nu cântărește prea 

mult. Fiindcă atunci ―trebuie să spui ce ai scris în ele‖ (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Himera „Școlii de la 

Păltiniș”, ironizată de Noica, pe hârtie în rev. Acolada, Satu Mare, nr.2 (65), febr. 2013, p.16 si p. 22. 

Acum câteva secole, lui Kant i-a fost reproşată inventarea acelei ―conştiinţe în genere‖, întrucât se 

îndepărta prea tare de conştiinţa individuală. Acum, prin puterea de sugestie a mass-mediei care-i face pe 

mulți să aplaude fără să știe nici ei de ce aplaudă o carte sau alta, s-ar putea spune că nu mai există decât 

ceva de genul ―conştiinţei în genere‖. Sau, mai degrabă, ceea ce Vintilă Horia (primul scriitor străin care a 

primit Premiul Goncourt) numea ―spiritul timpului care îndeamnă la somn si la lenea gândirii‖. 
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• Însemnări pe marginea volumului de povestiri „Fântâna cu lacrimi” , de Lia-Maria Andreiță 

(Editura SEMNE, București, 2014) 

 

 

Aşa cum uşor va observa cititorul, paginile 

acestei cărţi au fost scrise la Negoeşti, un sat din 

Câmpia Română cu nobilă atestare istorică, în care 

boierii Herescu şi-au unit soarta, prin înrudire, cu 

marele domnitor Matei Basarab. Un sat a cărui 

dăinuire au asigurat-o în curgerea timpului generaţii 

de ţărani ducându-şi existenţa într-un anonimat din 

care-i smulge, aducându-i la lumina slovei, 

povestirile Liei-Maria Andreiţă, fiică a locului care, 

după lungi peregrinări prin lume, s-a întors printre ai 

săi cu gândul să-i înfăţişeze în zbuciumul lor între 

bine şi rău, între virtuţi şi păcate, între viaţă şi 

moarte. 

 

 Citind cartea în manuscris (privilegiu pentru 

care-i voi rămâne îndatorat!) am retrăit emoţia pe 

care o încercasem demult, în adolescenţă, citind 

poemele lui Edgar Lee Masters din Spoon River 

Anthology, acea minunată culegere de poeme în care 

scriitorul american înfăţişase, prin descifrarea unor 

epitafuri din cimitirul unui orăşel din Midlewest, 

episoade ale unei „comedii umane‖ transoceanice, 

pentru a-i da în vileag – cum avea să observe peste 

ani criticul literar Max Swenson – „faptele josnice şi 

tristeţile secrete‖. 

 

Acest balans între păcat şi virtute este prezent 

şi aici, într-o parte de lume mai puţin orgolioasă 

decât America lui Masters, înfăţişată cititorului în 

urmă cu exact o sută de ani. Dovadă că, dincolo de 

timp şi de spaţiu, zbuciumul vieţii este acelaşi... 

Chiar dacă din cimitirele noastre rurale lipsesc 

epitafurile, fiecare mormânt ascunde o poveste. 

Povestea celui (celei) care-a trecut prin lume mai 

fulgerător ori mai spornic, lăsând în urmă istoria 

irepetabilă a existenţei sale. Şi cu cât aceasta s-a 

dovedit mai dramatică, cu atât şansa remanenţei i-a 

fost acordată, uneori până la limita legendei. 

Autoarea a cunoscut probabil multe astfel de 

întâmplări în copilărie, vârsta atât de permeabilă la 

poveştile vârstnicilor şi care asigură propriile 

interpretări în imaginar. Să nu uităm că spaţiul acesta 

al câmpiei se află în proximitatea acelui tărâm al 

„ciulinilor Bărăganului‖, pe care Panait Istrati l-a 

fixat în povestirile sale tot prin mijlocirea unui copil, 

Adrian Zograffi, unind fabulosul cu contingentul. La 

fel stau lucrurile şi cu multe din paginile în care Lia-

Maria Andreiţă reaşează o lume demult dispărută în 

rama propriei memorii... 

 

 Copila ce-i poartă numele a crescut, a părăsit 

satul natal pentru a-şi desăvârşi proiectul de 

existenţă. A urmat cursurile Facultăţii de Drept, 

încununate ulterior cu o teză de doctorat şi a intrat în 

serviciul diplomatic al ţării, petrecând mulţi ani 

departe de casă şi străduindu-se a duce pe acele 

meleaguri de străveche cultură europeană însemnele 

spiritualităţii noastre arhaice. Autoare a unor 

tapiserii ce fixează aspiraţia spre frumos a neamului 

său, Lia-Maria Andreiţă a fost prezentă la Paris şi 

Roma în expoziţii personale şi de grup cu lucrări ce 

mărturiseau valoarea acelui „aesthesis carpato-

dunărean‖, despre care scria cândva cu încredere 

criticul Vladimir Streinu. În urmă cu un deceniu m-
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am bucurat eu însumi să pot privi în faimoasa 

„biserică a artiştilor‖ din Piazza del Popolo lucrări 

ale artistei inspirate din lirica eminesciană şi pe care 

un critic cunoscut precum Stefania Severi le 

recomanda cu căldură publicului drept trasee 

reconstructive ale unei lumi ce încă mai ştia să 

creadă în basme şi să vorbească în poezii... Nu 

bănuiam atunci că autoarea acelor lucrări (revăzute 

apoi la Bucureşti, alături de alte tapiserii inspirate, 

într-o amplă expoziţie personală la Casa Titulescu) 

este şi o scriitoare, făcând concurenţă în familie 

soţului său Ion Andreiţă, poet, prozator şi gazetar 

impetuos, autor al unui apreciabil număr de cărţi, de 

la volumul de debut Minunea de a trăi (1970) până la 

recenta Mătura de pelin (2014), o carte ce poartă un 

motto din Gabriel Garcia Márquez ce mi se pare 

potrivit şi cărţii Liei, intitulată atât de frumos 

Fântâna cu lacrimi: „Viaţa nu este cea pe care ai 

trăit-o, ci aceea pe care ţi-o aminteşti şi cum ţi-o 

aminteşti spre a o povesti‖. Dovada: întoarsă din 

îndepărtata Asie de sud-est (mai precis din 

Singapore) autoarea poposeşte la Negoeşti cu 

sentimentul unei imposibile recuperări a spaţiului 

fizic ştiut: „Pe aceste uliţe-străzi, seara nu se mai 

aprind luminile la toate casele. Unele au rămas de 

ani de zile în beznă, odată cu plecarea ultimului 

locatar la odihna veşnică. Era sărăcie mare pe 

vremea uliţelor, dar acum, pe vremea străzilor, este 

şi mai mare. Puţini oameni găsesc de lucru, dar şi 

mai puţini sunt cei care pot spune că au serviciu. Îşi 

îneacă amarul într-una din cele opt cârciumi, în 

sătucul cu doar vreo 800 de locuitori, mari şi mici. 

Cei plecaţi s-au obişnuit cu minimul de confort oferit 

de oraş; rar să se mai întoarcă în odăiţa copilăriei‖. 

Tabloul acesta dezolant poate aparţine şi altor mii de 

sate ale României în acest moment în care lumea 

rurală este intens ameninţată de dispariţie, sub 

loviturile unei civilizaţii hipertehnologizate. 

 

 Şi tocmai pentru a salva de la uitare această 

lume în evidentă extincţie, Lia-Maria Andreiţă 

reînvie în paginile sale oameni şi întâmplări de 

cândva, cu sentimentul că uitarea, cea mai dură 

dintre pedepse, i-ar lovi deopotrivă şi pe cei rămaşi 

în urma lor şi care ar rătăci prin viaţă fără sprijinul 

unor rădăcini necesare. Un veac de dăinuire umană 

din satul acesta de câmpie, Negoeşti, e readus la 

viaţă prin scrisul Liei-Maria Andreiţă; un veac în 

care s-au petrecut două mari războaie mondiale şi 

multe schimbări sociale severe, marginalizând 

ţărănimea până la aneantizare. E chiar „veacul de 

singurătate‖ al unei părţi anonime din Romînia peste 

care s-au abătut campaniile de colectivizare forţată şi 

jefuirea sistematică prin obligativitatea „cotelor‖ 

către stat. Povestea acestor oameni e plină de 

dramatism. Întotdeauna ei s-au arătat dornici de 

bunăstare, de realizare ca fiinţe umane prin 

dobânirea unor suprafeţe de pământ care să le 

confere nu numai prestigiu, ci şi siguranţă în 

propăşirea familiilor. Pe unii i-au atins blestemele 

celorlalţi, pe alţii i-a doborât însuşi statul român, 

pentru care-şi vărsaseră sângele în războaie.  

 

O lume plină de eresuri, dar şi de realităţi 

administrative necruţătoare. O veţi găsi în aceste 

pagini pe care Lia-Maria Andreiţă vi le înfăţişează 

aidoma unor inspirate tapiserii, ţesute de data aceasta 

din cuvinte.  

 

Fie că apelează la formele pur şi simplu 

reportericeşti, cum e cazul experienţelor personale, 

de călător pe urmele unor oameni ce i-au marcat 

existenţa (e cazul întâlnirilor cu părintele Sofian 

Boghiu şi al drumurilor la Văratec şi la Putna pe 

urmele Maicii Benedicta, nimeni alta decât neuitata 

profesoară Zoe Dumitrescu-Buşulenga, care a 

apreciat arta tapiseriilor autoarei), fie că intră în 

stratul epic al povestirii, Lia-Maria Andreiţă ne 

convoacă la înţelegerea şi preţuirea unei lumi din 

care nu trebuie să lipsească niciodată credinţa. Dar 

nici imaginarul, această capacitate exclusiv umană 

de a dilata realul, realitatea. De aceea mi-ar fi plăcut 

să o văd pe autoare la întâlnirea (descrisă în carte) cu 

acea „regină a tapiseriilor‖ care se cheamă „La dame 

à la licorne‖, pentru că am presimţit în multe din 

paginile acestei cărţi prezenţa unei fiinţe fantastice, 

poate chiar prezenţa unui inorog, chemându-ne spre 

un sat, aflat nu departe de Dunăre, spre a-i asculta 

povestea sa melancolică. O poveste în care-şi dau 

mâna ziua şi noaptea, soarele şi luna, gândul şi 

inima... 
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Despre Destine Literare 
 

 

CORNELIU LEU: 

 

              Destine literare avem fiecare, ducându-ne de unii singuri, în taina creației, crucea lor. E meritul 

acestei reviste de a cuprinde între copertele ei un sentiment de solidaritate, prin strădania de a aduna alături 

aceste destine, ca o unitate a spațiului spiritual românesc în care ne-am născut: Destinul rodului cultural pe 

care îl dă Limba Română, oriunde s-ar vorbi!.   

 

Bucuresti, 16 decembrie, 2014 

 

EUGEN EVU: 

Starea de sărbătoare ca destin asumat ... 

 

Nu întâmplător am titrat o rubrică a propriei reviste, „ Departele de aproape‖, începând cu Alexandru 

Cetăţeanu...Destine Literare ne este aproape prin valoroşii semnatari, atât din diaspore cât şi din România, 

într-o magică rotondă – paradigmă universalistă, neo - umanistă, aşa cum în mod unic străluceşte sub bolta 

minunatei Canada... Starea de sărbătoare, a inimii şi cugetului fiecăruia, şi in extenso, prin arta scrisului, a 

planetarilor care suntem, contribuie cum rare alte reviste internaţionale, la comunicare elevată, la cunoaştere 

reciprocă, inclusiv prin scriitori anglofoni sau francofoni. Destinele noastre sunt drumurile noastre, rafinate 

apoi după harul fiecăruia în Marea Călătorie a Logosului !  Cel traductibil, cum spunea Blaga,  

prin „ poporul poeţilor‖... Este meritul colegiului revistei, al Asociaţiei Scriitorilor Români din Canada, şi 

desigur a sprijinului canadian care onorează toate zbaterile culturale din arealul planetar. 

       Rostul şi lucrarea revistei Destine Literare continuă, cum vedem, pe constanta etică-estetică a 

cunoaşterii în reciprocitate, prin legătura dintre tradiţii şi modernităţi...Sub cel mai demn şi frumos semn, al 

Empatiei internaţionale, în Întregul global. 

   ....Patosul acestor rânduri nu este decât starea cum am spus, sărbătorească, a Omului-mai-om,  a noii 

generaţii, ce se profilează  rămuros, vertical ca Plopii Canadieni,  dincolo de marile încercări ce zguduie 

lumea. Sărbători Fericite şi La Mulţi Ani cu Sănătate! 

  

Acad. Eugen Evu, scriitor, 

 România 

Prof. Univ. Dr. ANCA SÎRGHIE 

 

Dragă Muguraș, 

   

     Am vizitat comunităţile de români din nordul Canadei până la Montreal, unde am trăit la o înaltă tensiune 

sufletească Ziua Limbii Române de la fine de august 2013. De ce nu o singură comunitate, ci mai multe, iată 

că această întrebare rămâne dureroasă şi fără răspuns, deocamdată. Important este că românii din Montreal 

păstrează neîntinată conştiinţa dialogului lor cu ţara. Revista ,,Destine literare" este oglinda acestui percutant 

universalism al prezenţei românilor pe diferite meridiane ale spiritului. Dezamărginirea este o realitate cu 

totul nouă, dacă privim istoria publicisticii naţionale, pe care eu am prezentat-o într-o carte a mea.  

     Nu mă pot gândi la o revistă culturală, fără să estimez efortul spiritual şi financiar imens pe care ea îl 

presupune. Numai un om de reală generozitate îşi asumă asemenea responsabilitate în ziua de astăzi. L-am 

întâlnit pe redactorul-şef al revistei din Montreal, Alex Cetăţeanu la un eveniment aniversar desfăşurat în 

toamna lui 2014, la Deva. Cu inteligenţa sa practică, el şi-a asigurat colaborarea de înalt nivel profesional a 
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unor redactori din România şi în paginile revistei apar semnatari prestigioşi din diferite zone ale 

spiritualităţii noastre naţionale. 

   

    ,,Destine Literare" este la fine de an 2014 o revistă care îşi sporeşte valoarea, fiind recunoscută nu numai 

în diaspora, ci şi în ţară, ca reprezentantă de cinste a culturii noastre. Este realmente un miracol că ea există.   

 

    Felicitări redactorilor şi colaboratorilor de pretutindeni!  

 

    An Nou cu spor de noutăţi tematice, de talente ce se cer afirmate, de cenzurare a imposturii în cultură! 

  

Prof. Univ. Dr. Anca Sîrghie 

 

 

IOAN VASIU: 

 

Mult stimată Doamnă Muguraș Maria Petrescu,  

 

Vă trimit acest scurt mesaj pentru ca și Dumneavoastra să aveți, acum, adresa mea de e-mail. Eu am primit 

adresa Domniei Voastre de la prietena noastră comună, Mariana Pândaru. Dacă veți primi în aceste zile noua 

ediție a revistei DESTINE LITERARE, în formatul PDF, vă rog să mi-o redirecționați pe calea Internetului.  

 

Vă mulțumesc anticipat și vă doresc toate cele bune. 

  

Ioan Vasiu,  

scriitor și jurnalist 

Orăștie 

ISABELA HASA: 

Cu ,,Destine Literare'' am ajuns peste hotare!   
Într-o vreme a demitizarii și devalorizării, ,,Destine Literare'' e o oază de normalitate. Felicitări tuturor celor 

implicați!  

 

Multi ani creativi spre bucuria celor care iubesc și apreciază această revistă.  

 

Cu drag,  

Isabela Hasa, 

Actriță la Teatrul de Artă din Deva 

 

 

 

PASSIONARIA STOICESCU: 

 

Onorată de a fi fost publicată în paginile acestei prestigioase reviste, alături de nume reprezentative ale 

literaturii românești din diaspora și din țară, vă felicit din inimă pentru  minunatul dumneavoastră colectiv 

redacțional, pentru acuratețea și calitatea lucrărilor publicate și vă doresc sănătate, chef și putere de viață și 

muncă, inspirație și împlinirea tuturor dorințelor!  

 

Să fiți iubiți și respectați, după cum binemeritați! 

 

Sărbători fericite! La mulți ani! 

 

A Dumneavoastră, 

Passionaria Stoicescu 
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SORIN CERIN: 

 

"Destine Literare este demult un vârf de lance al literaturii române, nu numai din străinătate dar şi 

din România. În aceste vremuri tulburi pe care a plutit până acum vaporul cu nume România şi cultura a 

avut de suferit pe măsură. Tot felul de impostori şi derbedei culturali îşi arogă tot felul de epitete în revistele 

aşa zise de "prestigiu" din România, încercând să stopeze promovarea adevăratelor valori ale literaturii şi 

culturii româneşti. Aceşti ‖culturnici‖ de mucava ştiu foarte bine că dacă nu ar menţine închis cercul lor de 

profitori unde se laudă între ei, adevăratele valori autentice le-ar lua imediat locul şi ar demasca josnicia prin 

care se laudă unii pe alţii, înfierând cu străşnicie  plini de invidii şi frustrări operele adevăraţilor  creatori  

talentaţi.  Acest lucru nu se întâmplă  şi nici nu s-a întâmplat vreodată la prestigioasa revistă de cultură, 

Destine Literare, coordonată de marele om de cultură dar mai ales de omenie, Alex Cetăţeanu, care prin 

activitatea sa laborioasă de-a lungul atâtor ani de zile a reuşit o performanţă la care nu au ajuns şi nici nu vor 

ajunge vreodată ‖culturnicii‖ care se autopromovează prin România scriindu-şi texte ditirambice unii altora, 

performanță care se identifica prin publicarea atâtor autori de valoare, prin scoaterea de sub praful indolenței 

culturale a atâtor şi atâtor opere literare şi nu numai care ar fi trebuit să fie pe stindardul cultural al României 

şi nu aruncate în ghenă otrăvită a unor miniştri propuşi de potentaţii zilei doar pentru a da bine la o 

numărătoare de voturi, chiar dacă aceştia folosesc limba română ca limbă străină, încercând să lege câteva 

cuvinte stâlcite. În acest peisaj sumbru, Destine Literare devine un portdrapel al luminii izvorâte din creaţia 

autentică şi profundă a ceea ce a mai rămas din puritatea sufletului românesc. Şi toate acestea la mii de 

kilometri depărtare de ţară, tocmai la Montreal în Canada. 

 

În prag de an nou nu pot decât să doresc din suflet  prestigioasei reviste :  

La Mulţi Ani Destine Literare !" 

 

RADU MOȚOC: 

 

Stimate Domnule Alexandru Cetăţeanu, 

Vă mulţumesc pentru primirea acestei superbe reviste care constituie cu siguranţă o mândrie pentru 

comunitatea românească din Canada. 

Am citit cu interes multe din articole şi am savurat articolul doamnei Livia Nemţeanu despre lucrarea 

prinţului Demidoff care conţine mai multe litografii ale lui Raffet. 

Pentru că articolul va continua şi în numerele viitoare sugerez să fie ilustrat cu litografiile realizate  de 

Raffet în anul 1837 în Ţările Române şi care au constituit un album cu 80 de litografii semnalate de 

Kogălniceanu în Dacia literară din 1840. 

Am ataşat câteva din aceste litografii, unele deosebit de interesante şi din faptul că acele monumente 

fie nu mai sunt în picioare precum Biserica Grecească dărâmată pentru a fi construit palatul CEC, sau 

Biserica Trei Erarhi din Iaşi care a fost restaurată prin demolare de arh. Andre Lecomte du Nouy. 

Felicitări sincere pentru această revistă şi în mod special doamnei Nemţeanu! 

Cu plecăşiuni moldave, 

Radu Moţoc 

 

     

 
Raffet 12 - Poștalion Raffet 13 – Căruțe de transport din 

Moldova 
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DUMITRU TÂLVESCU: 

 

E un sentiment înălțător să fii martor la trăirea literară a confraților noștri, adoptați pe un alt pământ 

decât cel strămoșesc, dar purtând cu mândrie trăsăturile unice ale neamului. Lectura mult așteptată de peste 

mări și țări, oferită de revista voastră întărește sentimentul de comuniune peste distanțe și timp cu un suflet 

având o trăire unică întru frumos și nostalgie.  

Doresc tuturor colaboratorilor voștri, tuturor cititorilor voștri tot binele visat, har și spor pentru a ține 

vie flacăra românismului, oglindită în frumosul literar.  

La mulți ani! 

 

Dumitru Tâlvescu, 

Scriitor – Jud. Hunedoara 

PAULINA POPA: 

 

DESTINE LITERARE, UN POD CULTURAL ÎNTRE LUMI DIFERITE 

 

 Revista DESTINE LITERARE, fără niciun moment de ezitare, poate fi numită un pod cultural, atâta 

vreme cât pe acest pod iluzoriu trec, cu fiecare număr, dintr-o parte în alta a lumii sute, poate mii de texte 

literare, în acelaşi timp cu ele trecând însăşi fiinţa scriitorului, texte ce se dăruiesc spre cunoaşterea unor 

lumi diferite ca spaţiu geografic dar aceleaşi ca trăire, ca fiinţare întru poezie şi nu numai. Şi nimic nu este 

întâmplător în acest spaţiu de trăire românească. Nimic nu poate fi altfel atâta vreme cât DESTINE 

LITERARE chiar dezvăluie celor ce lecturează revista destinele literare împletite, cu sau fără voie, cu 

destinele vieţii celor ce trăiesc în întreaga lume dar şi în interiorul cuvintelor.  

Cunoscându-l pe poetul Alexandru Cetăţeanu şi pe minunata soţie mi-am dat seama că sunt 

predestinaţi, acolo departe, geografic vorbind, dar foarte aproape de noi cu fiecare respiraţie românească, să 

arate lumii faţa frumoasă a României, LITERATURA ei. 

Cu un redactor şef-adjunct ca Muguraş Maria Petrescu, revista este un eşantion din valoarea 

literaturii noastre. 

Vă felicit şi vă doresc LA MULŢI ANI cu multe nume de valoare din literatura lumii! 

 

 

Paulina Popa, 

Scriitoare – Director General 

Editura Emia – Deva, Jud. Hunedoara 

 

ION PACHIA-TATOMIRESCU : 

 

Urare de Crăciun-2014 / Anul Nou-2015 

  

Domniei Sale, 

Doamnei Daniela Gîfu, redactor șef al prestigioasei reviste Destine literare  

  

Iar să jertfiţi zăpezii York-grăsun 

şi Domnul să vă dea nou-luminos Crăciun... ! 

Urare azi vă fac de parc-aş fi chiar zeu, 

dar vă mărturisesc: eu mi-s doar cimpanzeu 

(dar nu din clasa „mis― ce stă pe ligament, 

ci dintre cei cu ochiul la junglă foarte-atent), 

cu aur-neuronu-n viscol – ca Ela-ntre elani – 

de mi se-nciorchineşte,-n portativ, pe-ntreaga Lyră, 

făcându-mi şi urarea asta mai Şekspiră, 

mai proorocită-n sănătate fericită: LA MULŢI ANI... ! 

Timişoara, 23 dec. 2014 

                              Ion PACHIA-TATOMIRESCU, tot Dac-Pandur de la Piramida Extraplată 
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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. 

                  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) 
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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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Coperta 1 (foto): Monumentul lui John Steinbeck din Monterey, California 

Coperta 4 (foto): Bradul de Crăciun de lângă monumentul lui John 
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