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Congresul Spiritualităţii Româneşti 

şi Ziua României la Alba Iulia şi Zlatna 

 

Am trăit momente de neuitat, înălţătoare, la 

Alba Iulia şi Zlatna, în zilele ―terminus‖ ale lunii 

noiembrie  2015 şi de Ziua României! – cu aceste 

sentimente voi rămâne pe viaţă.   

  
De ani de zile am tot dorit să fiu alături de 

cei mai patrioţi români din lume, care îşi lasă rostu-

rile lor pe unde trăiesc,  trec mări şi oceane (distan-

ţele nu mai contează!) pentru un singur ţel:  să fie 

uniţi în spirit  şi să transmită un mesaj de solidaritate  

românilor de pretutindeni, de sub ―bagheta‖ profeso-

rului Academician Victor Crăciun şi pentru a celebra 

Ziua României; nu oriunde – ci acolo unde emoţiile 

sunt mari, visele sunt îndrăzneţe  – la ―cetatea‖ nea-

mului românesc, Alba Iulia!  Au participat la acest al 

XIX-lea CONGRES AL SPIRITUALITĂŢII RO-

MÂNEŞTI sute de romani din ţară şi străinătate – 

din peste 30 de tari! Satisfacţia  că am putut să fiu 

prezent la aşa manifestare culturală de excepţie este 

foarte mare şi din alte motive – anul 2015 (403 lus-

tri!)  este unul special: LIGA CULTURALĂ RO-

MÂNĂ (numită din 25 decembrie 1989 Liga pentru 

Unitatea Românilor de Pretutindeni) a împlinit 125 

de ani (25 lustri!) de la fondare şi 25 de ani de la 

―renaşterea‖ ei, la iniţiativa eroului nostru, Acad. 

Victor Crăciun.  

Am reuşit să ajung în România cu trei zile 

înainte de plecarea spre Alba, pentru a mă adapta cu 

fusul orar.  Sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 9 diminea-

ţa, m-am îmbarcat în autocarul elegant plin cu oa-

meni de vază, care ne-a dus la destinaţie fără pro-

bleme – nici nu am simţit când a trecut timpul;  pau-

ze la renumiţii mici - mari de la Dedulești ( cu vreo 

20 de Km înainte de Vâlcea) apoi la Mănăstirea Co-

zia.  În autocar nu am avut timp să ne plictisim – la 

microfon au vorbit colegi de călătorie de seamă, am 

aflat lucruri interesante, s-au cântat cântece  patrioti-

ce şi de suflet – a fost minunat. În plus, am avut bu-

curia să fiu alături de prieteni dragi precum cunoscu-

tul scriitor Florentin Popescu – redactor şef la renu-

mita revistă  Bucureştiul Literar şi artistic şi nu mai 

puţin cunoscuta poetă Iuliana Paloda-Popescu. Tot 

în autocar am mai avut bucuria să reîntâlnesc pe 

marele eminescolog , prof. dr. Nicolae Georgescu cu 

soţia, scriitoarea av. Doina Rizea – tot aşa cum îi 

ştiam - neschimbaţi de ani buni. Dar mari surprize 

plăcute am avut la Alba Iulia – unde am reîntâlnit 

oltenii mei, colaboratori de prestigiu la revista Des-

tine Literare – prof. dr. Tudor Nedelcea şi Dan Lu-

pescu, directorul fondator la revista Lamura. Tot la 

Alba am avut bucuria să reîntâlnesc pe marele patri-

ot român dr. Gheorghe Funar (de la care am avut 

onoarea să primesc 3 cărţi deosebit de interesante 

CETĂŢEANU Alexandru 

(CANADA) 
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care „au trecut Oceanul‖ - le voi prezenta în numărul 

viitor al revistei), pe distinsul preşedintele al U.Z.P. 

– Dinu Doru Glăvan, pe Acad. Mihai Cimpoi, pe Lia 

Lungu (U.S.A.) şi pe mulţi alţii. Am avut bucuria să 

dau mâna cu Pr. paroh Constantin Târziu de la Paris 

, cu Gen. dr. Mircea Chelaru, dr. Cornel Ioan Bucur , 

Marian Munteanu (cunoscutul luptător anticomunist 

din Piaţa Universităţii), Acad. Kopi Kycyku (Alba-

nia), Şu Yen (din China  – a învăţat bine limba şi 

cultura românească şi a vorbit impresionant de fru-

mos despre România), Jenica Ceșca (Italia – a tradus 

operele lui Ioan Barbu),Liviu Petrila (Finlanda), dr. 

Teodor Buzu (Cehia, mare artist plastic !),Ștefan 

Breiller (Germania),  prof. Alexandru Goțea (U.S.A. 

coleg de cameră la hotelul Cetatea)şi cu mulţi alţii – 

mai bine ataşez lista participanţilor conform Pro-

gramului, spre cunoştinţa și admirație. Neobositul 

nostru coleg, prințul Eugen Enea Caraghiaur (93 de 

ani!) a trebuit să plece în Georgia de urgenţă şi nu a 

putut fi prezent, dar m-a rugat pe mine să transmit  

un mesaj de salut participanţilor la Congres.  

 
  

 

O mare bucurie în suflet am avut  să revăd pe marele 

poet, frate al meu intru spirit Eugen Evu, care a venit 

să mă vadă de la Hunedoara, împreună cu scriitorul 

prieten Dumitru Tâlvescu. Le mulţumesc mult şi 

pentru minunatele cărţi pe care mi le-au dăruit, nu 

voi uita niciodată gestul lor de prieteni adevăraţi. 

 
 Valoarea şi diversitatea comunicărilor  ştiin-

ţifice care au avut loc în timpul Congresului, în patru 

secţiuni  – la Alba Iulia şi la Zlatna, au depăşit aştep-

tările – dar unde să participi mai întâi?  Generalul dr. 

Mircea Chelaru a sintetizat o parte a comunicărilor 

în două fraze memorabile: „S-a demonstrat încă oda-

tă ca acest centru al Europei este făuritor de civiliza-

ţie şi cultura spirituală…‖  şi „Ancestralitatea aces-

tui popor este o certitudine, este o realitate imuabilă 

și ea nu trebuie negociata cu nimeni…! ‖  

 
Aştept cu nerăbdare o Antologie cu toate materialele 

pregătite de distinşii participanţi la eveniment (din 

nefericire nu toate prezentate – timpul a fost foarte 

scurt). Cu siguranţă va fi o lucrare de mare interes, 

de mare valoare culturală şi istorică.  

Tema principală propusă pentru dezbatere la 

Congres  a fost - Românii de pretutindeni  în în-

tâmpinarea centenarului Marii Uniri.   Participanții 

din România şi din 35 de tari (unii plecați în pribe-

gie de peste 55 de ani precum Ion de Hondol din 

Belize) și-au prezentat pe scurt activităţile româneşti 

pe care le desfăşoară, au venit cu propuneri și s-au 

adoptat în unanimitate mai multe rezoluţii/ propu-
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neri. Cea mai importantă a fost cea legată de repara-

rea răului făcut de trista colaborare între Stalin și 

Hitler şi întoarcerea Basarabiei la ţara mamă, odată 

cu Centenarul Marii Uniri în anul 2018.  

 
Fiind vorba de spiritualitatea românească, eu 

am venit cu propunerea ca 21 octombrie, ziua de 

naştere a marei Dive a operei mondiale Virginia 

Zeani, să fie declarată „ZIUA OPEREI ROMÂNE‖ .  

 Am avut şi surprize de proporţii  la Congres 

– Academicianul Eugen Doga din Federaţia Rusă, 

caracterizat de Academicianul Victor Crăciun ca 

unul din marii compozitori contemporani,  ne-a pre-

zentat în premieră Imnul lui Ştefan cel Mare de 

Mihai Eminescu. Versurile au fost descoperite re-

cent, fiind interzise mult timp, precum şi Doina.  Pe 

ele, Academicianul  a compus muzica. Emoţionante 

momente ! - atât versurile cât şi muzica – să nu mai 

vorbim de interpretarea corală, au impresionat pu-

ternic pe toţi  cei prezenţi.  

Dealtfel, au existat mai multe momente muzicale la 

Congres (impresionantă Balada lui Constantin Brân-

coveanu!), iar seara, la Zlatna s-a desfăşurat un pro-

gram artistic complet – cu dansuri populare, forma-

ţie muzicală, interpreţi valoroşi şi un recital susţinut 

chiar de legendarul Dumitru Fărcaş, pe care nu îl 

mai văzusem din anul 1984, când am plecat din 

R.S.R.   

 

 
 Despre ziua de  1  Decembrie, Ziua Români-

ei la Alba Iulia… nu am cuvinte să descriu măreţia 

manifestărilor de dragoste pentru ţară, despre entu-

ziasmul care a cuprins zecile de mii de români veniţi 

în Capitala Primei Uniri din toată România;  parada 

militară, depuneri de coroane de flori la statuile Re-

ginei Maria,  Mihai Viteazul, Regelui Ferdinand I, la 

scriitorii de pe Aleea Scriitorilor, programe muzica-

le, famfare militare …o atmosferă de sărbătoare ge-

neralizată! Las pozele alăturate să „vorbească‖.  

Nu pot să închei acesta relatare „mică‖ de-

spre un eveniment atât de MARE, fără să-mi  exprim 

admiraţia fără margini şi gratitudinea pentru „faptele 

de eroism‖ ale marelui român, Academicianul prof. 

Victor Crăciun, prof. Cristiana Crăciun, „vestala‖ 

domniei sale şi pentru toţi cei care fac posibilă men-

ţinerea peste ani a acestui manifestări de mare ţinută 

a spiritualităţii româneşti!  Mulţumiri din suflet şi 

toată stima  pentru ‖dacii liberi‖ din administraţia 

locală – prefectul Gheorghe Feneșer, preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba - Ion Dumitrel, primarul 

Municipiului Alba -  Mircea Hava şi pentru Silviu 

Ponoran, primarul oraşului Zlatna din 1989! LA 

MULŢI ANI şi să ne revedem cu bine la cel de-al 

XX-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti în anul 

2016! 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

  



Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
4 

Oaspeţi dragi la Montreal - o întâlnire de neuitat 

(Dr. Irina Dobrescu si Dr. Radu Dobrescu) 

 

La sfârşitul lunii octombrie 2015, când frun-

zele roşii de arţar canadian sunt pe cale  să-şi pără-

sească ramurile, am avut bucuria  de a reîntâlni pe 

dr. Irina și Radu Dobrescu, vâlceni de-ai mei, medici 

din elita europeană și autori a cinci cărți de călătorii 

în jurul lumii. Un cuvânt special despre dr. Irina 

Dobrescu,  coautoare și neobosită parteneră de călă-

torii în sute de locuri deosebite de pe continentele 

lumii. Nu-l mai văzusem de peste 40 de ani, de pe 

vremea când  Radu Dobrescu, tânăr medic,  era di-

rectorul noului şi modernului spital  judeţean din 

Vâlcea, de pe Calea lui Traian;  eu mergeam cât mai 

des cu putinţă în delegaţie la spital (lucram la 

S.V.I.A.M. – Staţia de Verificare şi Întreţinere a 

Aparaturii Medicale, aparținând  Ministerului Sănă-

tăţii), pentru a rezolva probleme legate de aparatura 

medicală, destul de modernă pentru vremurile ace-

lea. În felul acesta, puteam să trec şi prin Amărăşti, 

comuna mea natală  (situată la aproximativ 40 de 

kilometri de Râmnicu Vâlcea) unde  soţia mea era 

medic și mama unui băiețel de doi ani. Îmi făceam 

drum la Vâlcea cu plăcere, unde eram în relaţii de 

prietenie cu mai mulţi medici valoroşi şi inimoşi, la 

acel spital: dr. Gheorghe Nuţă –  medic cardiolog,  

dr. Lucică Neacşu – medic anestezist, dr. Vasiliu,  

de la laborator şi mulți alții. Mă înţelegeam foarte 

bine şi cu directorul  economic Nicu Bulat – un om 

extraordinar, căruia îi plăceau chefurile prietenești, 

la unele fiind și eu invitat. Aprecia mult  vinul de 

Drăgășani, ca și mine…  Aveam multă admiraţie 

pentru „directorul cel mare‖, dr. Radu Dobrescu 

(absolvise cu brio nu numai Facultatea de Medicină, 

ci și  Facultatea de Matematică!) , apreciat de toți 

pentru eforturile depuse de a înfiinţa  prima secţie 

modernă de endoscopie, din ţară (după  Bucureşti) și 

de a dota spitalul cu aparatură modernă, între care, 

rare la vremea aceea,  electroencefalograf, Astrup, 

electrocardiografe, monitoare cardiace, 

spectrofotmetre, flamfotometru, aparatură de radio-

logie etc.  Dar...după un timp, am aflat cu surprinde-

re că a fost schimbat din funcţia de director şi apoi, a 

venit vestea cea mai şocantă : doctorul Radu Do-

brescu a fugit din ţară şi se spuneau în şoaptă diferite 

variante...   

Este uşor de imaginat ce bucurie am simţit 

când prietenul nostru comun, scriitorul Ioan Barbu, 

mi-a comunicat că vom avea musafiri de seamă la 

Montreal şi mi-a dat adresa de email a doctorului 

Radu Dobrescu!  Cu toate că nu am avut parte de un 

weekend împreună, așa cum aș fi dorit (Călătorului 

îi stă bine cu drumul... !)  – am organizat o întâlnire 

cu iubitorii de carte, la biblioteca ‖Mihai Eminescu‖ 

din Montreal, cum se poate vedea în anunţul  alătu-

rat, trimis la cât mai mulţi români concitadini, dis-

tribuit la biserica ortodoxă română „Buna Vestire‖ 

de scriitorul Victor Roşca şi  alţi colegi din Asocia-

ția Canadiană a Scriitorilor Români.  

 Cu  cărţile pe față  – toate  cele cinci de călă-

torie pe care le-au scris cei doi prieteni –  am petre-

cut  o seară de neuitat cu distinşii noştri oaspeţi, doc-

torii Irina și Radu Dobrescu.  Am aflat  lucruri inedi-

te – nu degeaba se zicea odată că... „ He that travels 

far, knows much‖ . Acum, după atâția ani, am aflat 

direct de la sursă şi cum a ‖evadat‖  familia Dobres-

cu din România spre lumea liberă,  riscându-și viața, 

trecând ilegal Dunărea, în Iugoslavia! Ce curaj!  Un 

grup de 13 români, cu un „ghid‖ renumit pentru tre-

cerile ilegale ale frontierei, pe nume Ghiţă 

Lepădătescu  (eu abia acum am auzit de acest erou, 

condamnat la moarte de mai multe ori, dar niciodată 

prins de securitate – a murit de ‖moarte bună‖ în 

Germania, acum câțiva ani), au reuşit să treacă în 

țara vecină. Cei doi medici români, Irina şi Radu, au 

ajuns în final în Germania, unde au putut foarte re-

pede să lucreze ca medici – Radu ştia limba germa-

nă, fiind de fapt  limba  sa maternă. Mama lui Radu, 

care în urma interogărilor securităţii s-a prăpădit la 

scurt timp după ce şi-a „pierdut‖  fiul (aşa credea şi 

mama mea, când am plecat din R.S.R. – convinsă 

fiind că nu va mai trăi să mă revadă), era de origine 

germană.  Cartea care va reda emoţiile și dificultățile 

prin care au trecut cei 13 temerari (13 este numărul 

norocos al lui Radu, fiind născut pe 13 august) va fi 

publicată la Editura Antim Ivireanul, cu titlul „Dia-

gonala celor 13‖.  Cu toate că prietenii îi consideră 

deja scriitori consacrați pe Irina și Radu (și noi la 

fel), cu modestie,  ei au  susținut  că abia după ce vor 

scoate această carte, ar putea să se considere scrii-
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tori. Rămânând la părerea noastră, așteptăm cartea 

cu nerăbdare, convinși de pe acum că va fi una cap-

tivantă.  

   Apoi, am aflat şi cum a apărut prima carte a 

neobosiţilor globe trotteri: prima călătorie în jurul 

lumii au făcut-o în anul 2008, plecând de la New 

York cu renumitul vas de croazieră Queen Elisabeth 

2, cunoscut pe scurt ca QE2. S-a întâmplat ca  să fie 

ultima cursă a vasului , un farewell trip, iar manifes-

tările de rămas bun din porturile prin care trecea 

pentru ultima dată, cu diferite ambarcațiuni care îl 

petreceau până departe, în larg, să fie impresionante, 

ceva de neuitat și de povestit. Din diferitele porturi 

prin care a oprit vaporul,  „vâlcenii nemţi‖  i-au  

trimis corespondențe scriitorului Ioan Barbu, care le-

a publicat în „Curierul de Vâlcea‖ și  strânse cu gri-

jă, la întoarcere i-a îndemnat să le pună sub două 

coperţi. Aşa a apărut prima carte de călătorii în jurul 

planetei, a prietenilor noștri.  

Am mai aflat, cu surprindere, cu stupoare 

chiar,  despre anomalia-paradox din marele port 

Constanța – unde cu mare greutate şi după multe 

discuţii s-a putut debarca dintr-un vas de croazieră. 

În anul 2009, încă nu exista în ditamai portul româ-

nesc un terminal modern pentru pasageri, fapt de 

necrezut!  

În continuare, a venit vorba de regretatul 

nostru prieten, prof. ing. Pompiliu  Manea de la 

Cluj, care s-a «contaminat» cu ideea de a face ocolul 

lumii; i-a cerut sfaturi și informații lui Radu şi în 

anul 2011 a plecat la drum. Eu l-am aşteptat pe 

Pompi (aşa îi spuneam lui  Pompiliu, cu drag) la 

aeroportul  din  Miami, înainte de a pleca pe întinde-

rile de ape ale lumii şi am  petrecut câteva zile îm-

preună,  în Hollywood / Florida, cu alt mare prieten 

al nostru, regretatul prof. dr. Claude Matasa și cu 

Netuța Matasa, soția lui; curajul de a se aventura în 

aşa călătorie a fost foarte mare şi de admirat – s-ar 

putea să fie primul român care a suferit o  operaţie 

pe cord deschis să fi făcut aceast periplu (138 de 

zile, pe mări și oceane cu transatlanticul MS Am-

sterdam).  

Astfel  s-a ajuns la discuția despre primii 

români care au făcut înconjurul Planetei, menţionaţi 

în cartea pe care a scris-o Pompi, în urma călătoriei 

sale.   Pe locul întâi  se află  omul de afaceri  Bazil 

Asan,  care s-a aventurat în aşa călătorie periculoasă  

între anii 1897-1898.  Pe locul al doilea  se află Dan 

Dumitru, singurul supravieţuitor al grupului de patru 

tineri studenţi la Sorbona (ceilalţi trei, Paul Pârvu, 

Gheorghe Negreanu şi Alexandru Pascu şi-au pier-

dut viaţa în timpul călătoriei), care au plecat în  pe-

riplu  în anul 1910, pe 3 aprilie. Dan Dumitru a 

ajuns la Paris tocmai în anul 1923 şi a folosit în călă-

torie  497 perechi de opinci şi 27 costume naţionale 

românești. De fapt, cei patru temerari au câştigat un 

concurs pentru a face voiajul, organizat  de Touring 

Club din Franţa şi aveau obligaţia de a parcurge pe 

jos 100.000 de kilometri, cu pedometre (evident, 

foarte rudimentare),  la picioare. Dinu Marinescu a 

menţionat că românii noştri au trișat puțin - se plim-

bau mult pe puntea vaselor pe care călătoreau pentru 

a mai adăuga ceva kilometri la pedometre. Pe locul 

trei se află Jimy Cornel (născut Cizmaru), stabilit în 

Franţa (descoperit de dr. Dobrescu) , iar pe locul 

patru, la « egalitate », nimeni alţii decât cei doi me-

dici temerari, musafirii noștri, Irina și Radu Dobres-

cu. Pe locul 5 se situează o fostă sportivă de perfor-

manţă, pe nume Uca Marinescu, iar pe locul șase – 

dragul nostru prieten Pompiliu Manea. Pe locul șap-

te se află tot distinşii noştri oaspeţi, făcând  a doua  

călătorie în anul 2011 şi devenind astfel primii ro-

mâni care au făcut ocolul globului de două ori! Am 

mai aflat că se pregătesc pentru al treilea voiaj în 

jurul Planetei, fiind deja înscrişi pe lista temerarilor 

care vor face această călătorie cu noul vapor Titanic, 

încă în şantier.  În felul acesta, familia doctorilor  

Dobrescu va rămâne mult timp pe locul întâi în Ro-

mânia, cu recordul de trei peripluri în jurul Pământu-

lui.  

Pasionatul istoric, ing. Marius Finca a venit 

cu o noutate senzațională pentru cei mai mulţi dintre 

cei prezenţi: primul locuitor al actualului teritoriu al  

României, care a făcut înconjurul lumii, a fost Eticus 

Donares, între anii 456-461 d. Hr. şi era din Istria. 

Eruditul nostru concitadin a oferit o carte distinşilor 

noştri musafiri. Fascinantă această descoperire, pre-

cum şi tot ce am aflat în acea seară de neuitat la 

Montreal – păcat că atât cele cinci cărţi ale temerari-

lor călători, cât şi cartea lui Pompiliu Manea nu şi-au 

găsit locul în librăriile din România! 

Incredibil, cât de multe locuri interesante au 

‖colindat‖  vâlcenii noştri, descrise în mare parte în 

cele cele cinci cărţi prezentate.  Întregul set a «trecut 
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Oceanul » și a fost oferit bibliotecii Mihai Eminescu, 

de pe lângă Catedrala « Buna Vestire », iar preotul 

Liviu Alexandrescu a oferit « călătorilor » cartea 

omagială scoasă de biserică la 100 de ani de la înfi-

inţare. Tot părintele Liviu Alexandrescu a prezentat 

Catedrala, de fapt singura biserică ortodoxă română 

din Montreal, construită din temelii pentru a fi Casă 

a Domnului, unde se află icoane de valoare inesti-

mabilă, printre care şi cea oferită de Regina Maria, 

cu ocazia vizitei în Canada în anul 1926.    

Cu o memorie fabuloasă (așa cum a precizat 

Radu,  că Irina are o memorie de admirat, căci  ne-a 

uimit cu intervenţiile sale pertinente), prietenul nos-

tru ne-a povestit cu mult talent despre o mică parte 

(ce să relatezi mai întâi în câteva ore?) a călătoriilor 

şi peripeţiilor prin care au trecut în ultimii. 10 ani. A 

menţionat cartea cea mai recentă -  «125 de zile sub 

cerul  Asiei» - China, Nepal, Butan (Radu și Irina  

au  urcat chiar la ‖Cuibul Tigrilor‖, la 3200 de me-

tri! – fascinantă istoria pe care ne-a povestit-o!), 

India, Birma, Singapore, Malaezia, Laos, Cambo-

dgia  şi  altele. Să nu mai vorbim de locuri mai 

apropiate – marea Egee (am aflat că sunt mai intere-

sante de vizitat insulele mici decât cele mari, care au 

o istorie bogată şi un farmec aparte), marea Baltică – 

urmând Canada şi Statele Unite, pentru a se întoarce 

în Germania  şi, apoi, de  Crăciun și de Revelion 

2016,  în România, la Vâlcea.  

În continuare a luat cuvântul distinsul nostru 

coleg, părintele prof.  dr. Cezar Vasiliu, de la care 

am aflat cu bucurie că dr. Radu Dobrescu este Cetă-

ţean de Onoare al oraşului Râmnicu Vâlcea, «Ceta-

tea Tipografilor», cum numea Iorga urbea; de altfel, 

o stradă îi poartă numele. Părintele Cezar ne-a mai 

mărturisit că este ataşat de Vâlcea, unde a ţinut mai 

multe conferinţe, orașul unde  a dezvoltat prietenii  

cu episcopul Gaston şi arhiepiscopul Gherasim. Tot 

în ‖orașul lui Anton Pan‖  are încă prieteni buni (şi 

iar a venit vorba de distinsul scriitor Ioan Barbu şi 

de editura sa Antim Ivireanul – unde părintele Ce-

zar a publicat 3 din cele 8 cărţi ale domniei sale), m-

a menţionat şi pe mine ca prieten bun (m-am simțit 

onorat!) şi a mai mărturisit ceva ce nu cred că se va 

întâmpla: în urma acestei seri minunate, convins 

fiind de farmecul călătoriilor amintite și pasionat 

fiind de geografie (a avut la Sinaia un profesor stră-

lucit, pe nume Constantin Cojoc!) va încerca să vân-

dă căţelul (pe Ginuțu/ NA) şi să plece la drum… a 

glumit, evident – Ginuțu este un căţel de ispravă, de 

suflet; şi eu îl iubesc mult, era febleţea regretatei 

distinse preotese-scriitoare Zoe Vasiliu . 

Profesorul universitar dr. Anton Soare, poet 

(cel care îi învață literatura franceză pe francezi la 

Universitatea de Montreal – eu așa glumesc, dar așa 

este!) ne-a făcut o mărturisire legată de aparatele 

scumpe  de fotografiat la care a renunţat (« singurele 

fotografii demne de reţinut rămân în suflet… ») a 

cerut lămuriri despre cum au fost concepute cele 

cinci  cărţi prezentate de  eroii serii de neuitat de la 

Montreal şi a primit toate informaţiile dorite, care ne 

interesau pe noi toţi. Colega noastră, scriitoarea 

Alexandrina Rusu-Caragioiu, de asemenea i-a felici-

tat pe mesagerii României în lume!  La fel - dr. Leny 

Sichet, Victor Roşca şi Leonard Voicu, care au venit 

cu întrebări interesante, provocatoare pentru oaspeţii 

noștri, aplaudați și felicitați cu multă căldură. Cum 

ar fi putut fi altfel - soţii medici Dobrescu, promo-

vează eficient și cu abnegație țara noastră de dor,  pe 

oriunde ajung – trebuie apreciat faptul  că anumiţi 

colegi de călătorii ai prietenilor noştri, în special 

nemți,  au dat curs  invitaţiei acestora de a vizita 

România. Cum este uşor de imaginat, unii dintre ei 

s-au îndrăgostit atât de mult de pitoreasca noastră 

ţară, încât au revenit in vizită chiar şi de 6 ori (!), să 

o cunoască mai bine, cum mulți români (eu, inclu-

siv) nu o cunosc. Apoi, ziaristul Adrian Ardelean le-

a luat un interviu soţilor Dobrescu  şi   seara s-a ter-

minat la „ un pahar de vorbă‖ , în bună dispoziţie.  

Închei aceste rânduri cu sentimentul că nu 

am reuşit să redau în întregime măreţia acestui eve-

niment cultural şi, împreună cu mulţumirile noastre, 

îi invităm pe minunaţii şi neobosiţii globe trotteri 

Irina şi Radu Dobrescu să ne mai viziteze la Mon-

treal, mai pe îndelete.  Până atunci, le urăm sănătate 

şi un călduros LA MULŢI ANI ! 
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                                                     ASOCIAȚIA CANADIANĂ A SCRIITORILOR ROMÂNI  

împreună cu  

redacțiile revistelor „CANDELA de MONTREAL” și „DESTINE LITERARE”  

organizează la CASA ROMÂNĂ – sala parohială „Pr. dr. Petre Popescu” 

(8060 Christophe Columb - colț cu Jarry), 

vineri 23 octombrie 2015, ora 18.00, o întalnire cu dr. Irina Dobrescu și dr. Radu Dobrescu,  

autori a 5 cărți de călătorie, neobosiți globetrotteri (au făcut ocolul Planetei de două ori!). 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG !  
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De vorbă cu mine 

         

 

 

„Judecata oamenilor este o părticică din soarta lor” (Shakespeare)  

 

 

Sunt o femeie la fel ca oricare alta, integrată 

pe cât posibil în lumea asta pe care o numim moder-

nă şi încerc să ţin pasul cu ea dar cel maI greu mi-e 

să o şi înţeleg. Unii spun că e minunată, că ne dă 

nouă femeilor toate libertăţile îngrădite cândva de 

măreţia dominării bărbaţilor, domnii şi stăpânii noş-

tri, extrem de rapidă spun altele, şi dacă nu facem 

totul a ne încadra în ea nu trăim ci supravieţuim. 

Nimic parcă nu mai seamănă cu educaţia pe care o 

primeam de acasă. Îşi spunea amprenta cei "şapte 

ani de acasă", adevărat, ştiinţa a progresat enorm şi 

se spunre că fiecare schimbare a lumii trebuie trăită 

în ritmul noii vieţi şi ceea ce pare a mai semăna cu 

trecutul este vechea teorie valabilă şi azi, cine nu se 

adaptează moare. 

  Am fost o femeie ascultătoare, m-au tentat 

multe... doar de suprafaţă, eu rămânând adepta sin-

cerităţii şi iubirii totale. Dacă devenită mare, nu am 

fost de acord ca să fiu sărutată decât în somn de tatăl 

meu spre a nu deveni o alintată, apoi sfaturile date 

de părinţi care nu prea erau respectate chiar de toţi 

copii, să mă feresc de băieţii care sunt mai obraznici 

decât fetele, relaţii ce sunt urmate uneori sau se 

transformă în tragedii. Nu înţelegeam cum până la 

căsătorie să mă feresc de ei ca apoi să-i iubesc ca pe 

mine însămi. Mama, care era de felul ei o supusă mă 

învăţa, ştiind şi ea de la mama ei, că bărbatul mai 

evadează uneori din căsnicie, dar o femeie nu are 

voie niciodată. Nu am înţeles dacă avea de toate la 

mine, pentru ce să mai evadeze, şi lui îi este permis 

şi mie nu.  

Aveam o foarte bună prietenă cu care discu-

tăm, chiar dacă pe ascuns să nu mă vadă nici mama, 

cu care împărtăşeam multe din ideile vremii. Deose-

birea dintre noi era că pe ea o furase viaţa, păcătuise, 

era să se omoare când iubitul a părăsit-o aflând că va 

avea un copil. De atunci, prinzând neîncrederea în 

bărbaţi, constatându-le uşurinţa, ca să nu le spună 

laşitatea lor, nu a mai vrut să audă de un alt prieten. 

În zadar îi vorbeam eu de „Făt Frumosul" din poves-

te ca nu mai dorea să audă de iubire. Apoi, o altă 

prietenă, mi se plângea că nu ştie ce să facă. Iubitul 

ei a întrebat-o dacă îl iubeşte iar când i-a mărturisit 

că da: -Atunci cum se complace ea dacă el pentru a 

primi adevăratul semn că este iubit, trebuie să facă 

dragoste cu alta şi nu cu ea. Probleme grele. Dacă nu 

te culci cu el se duce la alta, dacă nu-l refuzi, totul e 

bine până se întâmplă ceva grav şi fuge. Nici nu mai 

ştii când e bine şi cum să procedezi.  

Grea este lumea unei femei până ce învaţă, şi 

nimic nu se învaţă la fără frecvenţă. Bărbaţii din ziua 

de azi spun că doar clipă este totul şi nu ştii dacă o 

mai întâlneşti, că viaţa, de fapt şi planeta se grăbeşte. 

Femeia trebuie să fie oricând disponibilă chemării 

dar niciodată sigură de durată. Ori noi, femeile do-

rim iubirea şi dragostea pentru toată viaţa şi nu nu-

mai spre a-i antrena pe ei, bărbaţii. Atunci când l-am 

citit pe Francois de la Rochefoucault i-am dat drep-

tate. El spunea că În prietenie la fel ca în dragoste, 

adesea te fac mai fericit lucrurile ştiute decât cele pe 

Berthold-Tellu ABERMAN 

(ISRAEL) 
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care nu le cunoşti. Apoi, existenţa ispitei nu a fost 

niciodată exprimată numai pentru bărbaţi. Nu trebu-

ie să îmbătrânesc spre a confirma cele spuse cândva 

de Winston Churchill - nu-ţi face griji despre evita-

rea ispitelor, pe măsură ce îmbătrâneşti, te evită ele. 

Sigur că dorea prin aceste cuvinte să-i avertizeze 

doar pe bărbaţi.  

Nu am fost niciodată adepta minciunii. Prie-

tena mea spunea dimpotrivă că minciunile repetate 

dein în timp adevăruri crezute. Numai mama îmi 

vorbea cu sinceritate-ca să cunoşti adevărata viaţă, 

trebuie să te confrunţi şi cu greul. Altfel, cu ce o 

compari? Eu nu spun că noi femeile suntem întot-

deauna îngerii păzitori ai bărbaţilor dar ei vor să fie 

iubiţi. Iertaţi de fiecare dată, şi când recunosc că au 

greşit. Cred în continuare în dragoste, indiferent de 

vârstă dar în cea adevăraţi care nu poate fi decât 

sinceră, dăruindu-te total dar şi dorind reciprocitate. 

Deasemeni nu pot fi de acord cu aşa zisa dragoste 

de... dimineaţa se cunosc, la prânz se căsătoresc iar 

seara divorţează constatând lipsa sentimentelor 

Adevărat, trăim în secolul viteze dar nici aşa. Cel 

puţin timpul de a ne cunoaşte spre a constata ce ne-

ar putea uni pentru o viaţă şi nu mereu aventura. 

Una este o relaţie care începe de la cunoaştere şi se 

ajunge la iubire şi alta este o aventură când pentru 

acea clipă te simţi bine, ambii de comun acord, ac-

cepta intimitatea dar lipsită de sentimente de viitor. 

Nici eu nu ştiu cum ar fi mai bine. 

  Unele din prietene spun că ar fi bine să ai 

întotdeauna un bărbat în plus. Dar asta înseamnă 

bigamie! Cine spune că trebuie al doilea să fie nea-

părat oficial. Stau şi gândesc, fiecare bărbat sau fe-

meie vin în căsătorie cu un bagaj emoţional aproape 

format. Veşnicul imbold al părinţilor, de a nu rămâ-

ne fată bătrână, să faci copii, să admiţi sacrificii pen-

tru bună desfăşurare a căsniciei şi multe altele. Cât 

eşti înaintea căsătoriei există o bună comunicare dar 

ce te faci dacă după, dispare? Cum să depăşeşti plic-

tiseala care treptat se instalează, intervine saturaţia, 

tentaţiile, lipsurile încep să se resimtă,. Rămâi în 

cuplu doar de gura lumii?  

Datorită educaţiei primite, nu poţi nici trece 

la a avea o aventură sau mai multe cum te sfătuiesc 

uneori prietenii şi apoi să mergi înainte ca şi cum 

nimic nu s-a întâmplat. Poţi avea clipe de rătăcire, 

de extaz, femeia din mine se eliberează, dar amantul 

nu promite sau dacă o face nu se ţine de cuvânt, şi 

ajungem să regretăm chiar dacă s-a întâmplat., să 

credem că suntem făcuţi unul pentru celălalt. Fără 

obligaţii pare firesc, cel puţin la început. Totul este 

într-un acord deplin iar când o faci pentru prima dată 

ai cel puţin scuza inconştienţei. Iubirea diferă atât de 

mult de la unul la celălalt... Sunt de acord cu gluma 

în care soţul se uită atent la soţia sa şi îi spune: -

Rochia ta cea nouă după părerea mea este prea în-

drăzneaţă.Se vede totul prin ea. - Ei şi? O femeie 

cinstită nu are nimic de ascuns dragul meu. Cel de-

spre care pomenesc de când a intrat în viaţă, i-au 

plăcut femeile, dar nu cele libere spre a nu se lega la 

cap cum îi plăcea să spună. Semăna cu bunicul lui. 

Copil fiind, de multe ori vorbea cu bunicul şi îl ruga 

să-i povestească despre tinereţea lui furtunoasă. - 

Dragul meu, adesea mi s-a întâmplat că femeia iubi-

tă să fie a altuia., am iubit femeia şi frumuseţea ei. - 

Bunicule, e bine să te însori dacă sunt atâtea femei? 

- Ajungi la o vreme când viaţa îţi arată convingător 

că de te-ai săturat de prea multă linişte şi libertate, 

trebuie să te căsătoreşti de gura lumii să fii şi tu în 

rând cu lumea. - Dar despre fericirea care se vorbeş-

te şi scrie atât de mult ce ai să-mi spui? - Oamenii 

vorbesc dar fericirea din punctul meu de vedere este 

formată din bucăţele şi nu ca un întreg. - Şi dacă 

aleasa nu este cea mult visată? - Există leac pentru 

orice. Divorţezi, dar te supui judecăţii celor din jur 

ori speri şi aştepţi să se schimbe ceva în bine. - Dar 

dumneata bunicule, am auzit că ai fot căsătorit ofici-

al şi ai avut 5 neveste. Şi nu se cunoaşte numărul 

femeilor de pe margine. Există vre-un secret? - În 

ceea ce priveşte cele oficiale, secretul a constat în 

faptul că eu le-am condus pe ultimul drum şi nu ele 

pe mine. În general mi-au plăcut femeile frumoase, 

dotate de la natură, le complimentam şi astfel ne 

împrieteneam că nu există femeie să reziste la 

complimrnte.  

Totdeauna bărbaţii erau vinovaţi, le conso-

lam, eram foarte atent cu ele dar imediat ce se punea 

problema ataşamentului profund dispăream un timp, 

suficient a se consola fiecare la casa lui. - Dar despre 

suflet, ce ai să-mi spui bunicule? - Ei, cu sufletul 

este o altă poveste dragă nepoate. Dacă într-adevăr 

există, putem vorbi despre salvarea lui, 

desprinzându-l de trup. Încă din antichitate au vorbit 

despre el Platon, Aristotel, Spinoza, am citat doar 



Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
10 

dintre cei despre care am auzit şi eu. Sufletul este 

scânteia divină prin care Dumnezeua a pus-o în om. 

În acest domeniu, multe teorii filozofice, şi mai mul-

te dogme religioase. Nefiind palpabil prin cele 5 

simţuri depistate anatomic. Bolile trupului au fost 

treptat descoperite, tratate dar ale sufletului?  

Omul este o parte trup şi alta suflet. În cazul 

bolii sufletului, nimic nu e de ignorat Nu Întotdeau-

na Îi cunoaştem cauza. Întâlnim în uzuanţa zilnică 

expresii ca: Mă grăbesc, alerg într-un suflet, am ceva 

pe suflet, i-am scos sufletul, şi-a v\ndut sufletul, sunt 

alături cu tot sufletul, mi-a intrat în suflet, deci toate 

legate de suflet şi despre care nici nu ştim prea mul-

te. Stau de atâtea ori de vorbă cu mine şi constat că 

mă înţeleg, în anumite ocazii admit chiar contradicţi-

ile. Faptul că m-am căsătorit de bună voie nu-mi 

spune mare lucru. Sunt o femeie cu nimic diferită de 

atâtea altele, cu vise, decepţii dar şi împliniri, reali-

zări, idealuri. Am dorit o viaţă fericită, cine nu, ală-

turi dar în acelaş timp şi împreună, un bărbat numai 

al meu şi în special pentru o viaţă şi nu doar pasager 

prin viaţa mea. Adevărat, nu m-am căsătorit dintr-o 

dragoste nebună în care să pot spune cu mâna pe 

inimă că mi-am găsit sufletul pereche. Am trecut, 

trec şi nu găsesc necesar acum să-mi schimb viaţa. 

Oricare altă femeie mi-ar spune; Ce mai vrei? E un 

bărbat bun, reprezentativ, cult, de casă dar eu ştiam 

în sufletul meu că bârfa şi-ar fi făcut prezenţa imedi-

at ce l-ar fi cunoscut că ar fi călcat strâmb.De aceea 

nu-mi înţeleg nemulţumirea. 

Recunosc. Îmi caut explicaţii şi nu reuşesc să 

o găsesc.De iubit, în felul meu simţ că îl apreciez. 

Totul, sau aproape totul îmi arată acest lucru.Şi to-

tuşi? Ne-am început viaţa intimă după ce ne-am că-

sătorit. Nu ne-a grăbit nimeni şi nimic. Nu pot spune 

că m-am simţit prea grozav dar mi-am spus că, în 

timp totul va fi suficient de bine. Au urmat câteva 

nereuşite, munca lui era extenuantă şi au existat câ-

teva răbufniri chiar dacă eu mascam pe cât posibil 

dar, fiecare femeie are limitele ei. Mă numeam căsă-

torită şi nu aveam aceea satisfacţie totală a trupului 

care la rândul lui îţi oferă liniştea deplină precum 

auzisem. Era un om foarte delicat, mă iubea, o şi 

spunea dar îl şi simţeam şi totuşi patul îl ocolea.. Eu 

îl doream dar, cu cât timpul trecea, nimic nu-mi pre-

vedea vre-o îmbunatăţire a relaţiilor şi din acest 

punct de vedere. Îmi reamintesc în aceea noapte 

când am încercat simţind acut nevoia de el şi în ur-

ma încercărilor de a-l atrage ca aşa nu se mai poate 

continua, că va trebui să mergem la un doctor. - Via-

ţa pe care tu mi-o oferi nu e normală din acest punct 

de vedere, că dragostea vorbită nu e acelaş lucru cu 

cea reală între doi soţi, că eu sunt pusă în situaţia de 

a nu ştii cum să continuăm traiul în comun. Cât timp 

crede el că îmi voi putea stăpâni simţurile şi să-mi 

ascund nemulţumirea.Se numeşte că ducem o viaţă 

de împlinire, dar lipsindu-mă de fericirea de a mă 

numi femeie.  

Eram tânără, doream să ard împreună cu el şi 

nu cu un amant, să-i simt dorinţa, soţul meu. Ce să 

fac? Să-mi caut un bărbat care să-l înlocuiască? 

Crezi că soluţia unei despărţiri ar fi cea mai bună? 

Relaţia noastră a ajuns acolo în care nu mai puteam 

continua astfel. Abia o mai ţineam în frâu spre a nu 

exploda. Am discutat mult în acea noapte dureroasă, 

unde am ajuns. Nu ne mai înţelegem, Tu care repre-

zinţi puterea, bărbăţia, iar eu femeia mereu singură. 

Cât copilul a fost mic ne mai treceau poftele având 

suficiente atribuţii în creşterea lui şi nu am resimţit 

atât de mult lipsă ta dar acum când trupurile noastre 

se alătură şi nici măcar nu simţi plăcerea de a pune 

mâna pe mine, a mă chema la plăcere, eu mă simt că 

inexistentă. Când prin manifestare îmi ceream ce mi 

se părea normal el găsea de cuvinţă să mă întrebe 

dacă doream din nou să ne certăm.  

Toate aceste nemulţumiri m-au adus la 

sitiaţia de a-i propune despărţirea ca unica soluţie 

rămasă şi nu a altor femei de a-şi găsi un amant. A 

mai urmat un timp în care nu am mai discutat pro-

blema noastră şi în care un vechi prieten pe care l-

am întâlnit ocazional, mi-a făcut multe complimente 

aducându-mi aminte cât a fost el de îndrăgostit de 

mine în aşa zisa tinereţe. Am înţeles că eşti fericită 

cu cel care l-ai luat de bărbat şi totuşi, citesc în ochii 

tăi nemulţumirea care cu greu reuşeşti să o mas-

chezi.. De ce nu vrei să fim ca în tinereţe, cel puţin 

prieteni buni care să se ajute la nevoie. Eu nu sunt 

decât un suflet singuratec pierzându-mi fericirea 

fiind foarte gelos şi neavând încredere în fostă iubită 

căreia îi plăcea existenţa vieţii dar cu mai mulţi băr-

baţi ori, cine îşi doreşte aşa ceva? Văzându-mă că nu 

răspund m-a invitat la un restaurant unde să putem 

continua discuţia. Am răspuns invitaţiei. Soţul era 

plecat pe un şantier în provincie, fata era în grija 
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mamei care mă înţelegea că orice mamă aşa că ni-

meni şi nimic nu-mi stătea în cale a–mi deschide 

sufletul unui prieten. Ajutaţi şi de coniacul cu care 

am început masă am ajuns repede la a-mi deschide 

sufletul spunându-i că nimic dar mult, îmi lipseşte a 

fi fericită la casa mea, Ajunşi la acest stadiu al dis-

cuţiilor, nimic nu a oprit prietenul a-mi propune so-

luţia cea mai eficientă ambilor. Eu te voi face ferici-

tă şi cred şi tu pe mine dacă din acest punct de vede-

re vom fi împreuna. Nemulţumirile şi vinul au lucrat 

în favoarea prietenului. Totuşi, eu nu pot trece cu 

uşurinţa pe care tu o crezi, fără existenţa dragostei şi 

iubirii în care cred. - Ai dreptate, Uiţi că eu te-am 

iubit întotdeauna, încă din anii liceului şi am trăit un 

timp cu gândul că nici eu nu ţi-am fost chiar indife-

rent? Dacă vom încerca cu încredere dar şi totală 

discreţie, la început îţi va pare mai greu de depăşit 

dar apoi, ce ne va sta în calea fericirii depline? Totul 

a fost sublim. -.Ai văzut cum am reuşit amândoi să 

trecem peste reţineri? Acum că ai tot ce îţi lipsea, 

vezi ce simplu ne-am completat viaţa? Am început o 

nouă viaţă pot spune fără a o dreanja pe cealaltă 

Trupul meu i l-am dăruit în totalitate iar sufletul l-

am împărţit în două că soţul era din toate celelalte 

puncte de vedere un soţ ideal. Prietenul avea darul 

de a nu transforma legătura noastră în ceva de rutină 

venind de fiecare dată la întâlnire cu ceva nou la 

care eu eram mereu surprinsă şi îl urmam întrutotul. 

Era ceva, necesar şi avantajos dorinţelor atât de mult 

timp ţinute în frâu. Nu de puţine ori îmi căutam scu-

ze, argumente, pentru pasul ales dar până când să fi 

dus o viaţă doar cu numele?  

Acasă la părinţi am primit o educaţie strictă, 

familia era familie sfântă în faţa lui Dumnezeu. Ce 

am dorit eu era să am un cămin, copii, să iubesc şi să 

fiu iubită nimic mai mult.La insistenţele părinţilor 

m-am căsătorit cu cel propus. Era bine situat dar, era 

mult mai în vârstă ca mine.. - Acum nu se simte iar 

mai târziu nu va mai fi cazul, au avut grijă ai mei să 

mă încurajeze cu atât mai mult te va iubi fiind că o 

trufanda alături de el. Cu timpul îl vei iubi şi viaţa ta 

va fi cea dorită. Cine gândea atunci că voi ajunge să-

mi caut iubirea în patul altui bărbat? Venise vremea 

când orice încercare nu a mai avut sorţi de izbândă. 

Încercase să mă convingă că acum, aveam un copil, 

îmi îndeplinisem îndatoririle de femeie, în rest era 

ceva doar formal şi pot trăii foarte bine şi fără viaţa 

intimă de până atunci. A trebuit după multe ezitări să 

ajung spre a mă convinge cu un alt bărbat cât de 

mult m-am privat de cea ce corpul meu o cerea. Dar 

de ce a trebuit să dureze atâta timp până a-mi găsi un 

sprijin? Educaţia, copilul, faptul că în rest era un 

bărbat bun, şi nu găsisem bărbatul pe care să-l aleg 

după speranţele mele.  

(va urma) 

* 

 

„Totul este efemer, şi ceea ce-şi aminteşte şi ceea ce-i amintit” (Marcus Aurelius)  

 

 

  

Iarnă în Făgăraș 
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Dramele totalitarismului și ale războiului 

Surghiunul lui Nurettın  Kırgızlı 

 

Unchiul nostru este unul dintre membrii fon-

datori ai Asociației Tătarilor Crimeeni din 

Kogeaeli.Ca mulți dintre noi, a trăit din plin drama 

surghiunului tătar crimeean. Surghiunul lui și al tată-

lui său în Siberia, ca și lagărele de muncă din Ger-

mania au umplut inima sa cu mari suferințe. Totul s-

a petrecut ca-n paginile unui roman în care moartea 

te izbește de la primul la ultimul rând. 

 Să urmărim povestea vieții saledepănată în 

ziua de 3 februarie 2011: 

 Tatăl meu, Tevfik Kurtametaga, s-a născut în 

anul 1901, în satul Bașkîrgîz din Crimeea.Era fiul 

unei familii bogate. Ajungând la vârsta căsătoriei, a 

urmat cununia cu tânăra Azime. Tata se afla în rân-

dul marilor latifundiari din Crimeea, fiind numit 

„domnul pământurilor‖. Avea multe domenii. Îi plă-

cea să facă donații și să ofere ajutor. El avea grijă să 

trimită la învățătură copiii oamenilor săraci, 

asigurându-le toate cheltuielile pentru studiu.Mi-

amintesc de un copil din sat, pe nume Emir Subyan, 

pe care l-a întreținut la Moscova, cu toate cele nece-

sare să studieze la universitate. Eu am venit pe lume 

la 3 martie 1928, la numai șapte luni după ce rușii 

ne-au răpit întreaga avere și ne-au trimis în Siberia, 

în surghiun.Argatul credincios al tatălui meu a venit 

cu el în Siberia, la Paravodz Zodla. El l-a ajutat mult 

pe tata. Pe mine m-a purtat pe brațe, în tot acest 

timp.După trei ani în surghiun, am hotărât să ne sta-

bilim la Krasnodar, localitate situată la vreo 300 

kilometri depărtare de Crimeea. Aveam interzicere 

să locuim în Crimeea. Pentru a merge la Krasnodar 

ne trebuiau pașapoarte. Tata l-a plătit pe un ofițer rus 

cu 7 monede  de aur și a obținut pașapoartele. Ne-

am stabilit la Krasnodar.Între timp, s-a născut sora 

mea, Nuriye. Tata a plecat, într-o zi, în mare taină, 

spre Crimeea.Pentru că, orice s-ar întâmpla,voia să 

se stabilească în patria sa, în Crimeea. Drumul aces-

ta l-a făcut cu scopul aducerii, cu orice risc, a famili-

ei sale în Crimeea natală.A plecat spre Crimeea fi-

indcă aflase că elevul trimis de el la studii, Emir 

Subyan, era acum prefect în Geaferberdi/ Drujnoe, 

lângă Aqmescit. A ajuns la el, i-a povestit tot ce i se 

întâmplase.  Emir i-a răspuns: „Vino cu familia în 

Crimeea, eu te voi ajuta să te stabilești aici.‖ Tata l-a 

avertizat: „Voi veni, dar eu voi fi trimis iar în sur-

ghiun‖. Atunci, Emir l-a asigurat: „Nu, eu voi fi ga-

rant. În plus, dacă va fi nevoie, vă voi da, ție și fami-

liei, acte de identitate.‖  

  Într-adevăr, l-am urmat pe tata, de la 

Krasnodarîn Crimeea, în orașul Geaferberdi.Toți 

aveam acte noi de identitate.Tata a început să lucre-

ze în slujba guvernului, îngrijind de cai.                                                                                                                  

În acest timp, a apărut o clasificare socială de tip 

bolșevic, pentru țărănime,pe considerentul căsătorii-

lor, cu interdicții clare pentru bogați și chia-

buri(kulak)  și pentru mijlocași (seredniak). Se bucu-

rau săracii (bedniak), legea . Ca să ne salveze, tata s-

a gândit la eventualitatea unui divorț de mama, altfel 

mergea iar în surghiun. Amândoi au preferat ideea 

divorțului. Pe sora mea, pe Nuriye, au dat-o de suflet 

Guner AKMOLLA 

(ROMÂNIA) 
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unei familii ruse cu stare bună și fără copii. Divorțul 

a creat și alte tragedii în familia noastră. Tata, după 

10 ani, s-a căsătorit  cu doamna Saide din Kefe.N-au 

avut copii.  În anul 1940, germanii au ocupat Crime-

ea.Tata a fost escortat de către doi soldați germani și 

dus la poliție. Acolo i s-a propus să fie prefectul 

orașului Bașkîrgîz.El a acceptat. S-a înscris în orga-

nizația secretă a armatei  germane, EZDE. Nem-

ții,înțelegând că vor pierde războiul, în anul 1944 au 

decis să părăsească Crimeea.Pe tata l-au întrebat:„Ce 

vom face cu tine?‖ Tata le-a spus: „Pe noi duceți-ne 

în România!‖ Mai întâi au acceptat propunerea tatei, 

dar, după o săptămână, i s-a spus că nu se poate în 

România, că va fi dus în Germania. I s-a mai preci-

zat: „Dacă în jurul dumneavoastră mai există tătari 

care vor să meargă în Germania, cu garanția pe care 

le-o dați îi vom ajuta și pe ei. Pe tătarii care vor ră-

mâne aici, rușii îi vor omorî.‖  Tătarii care s-au hotă-

rât să plece în Germania, în convoi au mers la 

Cerkez Tobay/ Ceapeyevka, de unde urma să li se 

alăture și o grupare germană. Au așteptat, în 

sat,două lunivenirea nemților. În acest timp, unitățile 

ruse au intrat prin Kerci, în Crimeea. În fine, într-o 

zi, un polițist venit din Kezlev, pe nume Iskender, s-

a întâlnit cu tata. „Mergeți la gară, i-a spus,  trenul 

care o să vă ia va veni acolo.‖ Am mers la gară.Era 

un tren cu 15 vagoane. Trenul s-a umplut vârf.În 

zori, am ajuns la Kezlev. Ne-au ținut o zi în caranti-

na militară.A doua zi, ne-au urcat într-un vapor și 

am ajuns la Odesa. Și acolo,într-un  lagăr militar am 

rămas o săptămână. Într-o noapte, ne-am urcat în 

tren. După un drum de o săptămână, am ajuns în 

Polonia, la Przemysl. De aici, cu un alt tren, ne-au 

dus în orașul german Kassel. Aici, oficialii militari 

ne-au sfătuit să cerem organelor germane dreptul de 

a munci în mod liber. În plus, era pericolul bombar-

damentelor, de aceea era bine - ni s-a sugerat -  să nu 

preferăm lucrul în  fabrici, ci să mergem în agricul-

tură. Conform dorinței, familia mea a fost dusă într-

un sat. Eu, tata și mama am mers la ferma unui bo-

gătaș din satul Laltzhaffen, unde ne-am început 

munca.Satul acesta era în partea de răsărit a Germa-

niei, deci aproape de granița cu Rusia. O situație 

incomodă. Tata, pentru că se pricepea foarte bine la 

cai, a devenit seys / șef, iar eu și mama munceam în 

câmp. Săpânul fermei, un  baron, m-a trimis la școa-

lă. Învățam două ore pe zi,restul timpului munceam 

în câmp. Dar, după trei luni, baronul m-a retras de la 

școală. Tot timpul munceam pe câmp. După o vre-

me, Iskender, înalt ofițer german de origine  tătară, a 

venit în sat. A rămas două zile la fermă, apoi s-a 

reîntorsla Berlin. N-a durat mult și familia noastră a 

fost trimisă în Germania apuseană, într-un sat de 

lângă orașul Hofgaizman. Probabil la intervențialui 

Iskender. Am rămas la ferma unui german  foarte 

bogat, unde munceam alături de 35-40 de ruși. Lu-

cram laolaltă, dar situația noastră era diferită. Ger-

manii se comportau față de ruși așa cum te porți cu 

prizonierii, în timp ce, cu noi, se purtau ca și cum 

am fi  fost germani.  

 Dar, cum se știe, Germania a fost învinsă în 

cel de-al doilea  război mondial, americanii au intrat 

pe teritoriul Germaniei, soldații popoarelor care au 

venit de pe teritorii ruse în Germania, cu armata 

germană,  au fost adunați în lagărul de la 

Mittenwald, laolaltă cu prizonierii nemți. În lagăr, 

Gemal Turc, care a trăit în Crimeea și care era de 

fapt din Trabzon, l-a recunoscut pe tata. Gemal ne-a 

spus: „Dacă vreți să rămâneți în viață, spuneți că 

sunteți turci, nici decum tătari crimeeni. În plus, 

găsiți o adresă din Turcia și începeți să corespondați 

cu cei de acolo.Dacă cei din America vor afla că 

suntem tătari crimeeni, ne vor preda rușilor.‖ Ca 

atare, tata i-a scris lui Islam Akay, din Eskișehir, un 

vechi cunoscut. Tot ca să ne ajute, Gemal a luat ca 

model propriul pașaport și, făcând modelul 

semilunei cu o stea dintr-un cartof, a confecționat o 

ștampilă. A pregătit acte pentru familii de tătari 

crimeeni. De asermenea, în ajutor le-a vinit și 

dr.Gevdet Atasagun, aflat în lagăr, ca director gene-

ral al popoarelor de aici. A început să-i viziteze pe 

cei care aveau posibilitatea de a merge în Turcia. El 

făcuse aceleași afirmații: „Este necesar să ascundeți 

de cei de aici originea voastră tătară. Ar fi bine să 

declarați că ați plecat din Turcia îtr-o plimbare în 

România și de acolo ațifost luați prizonieri de către 

soldații germani și așa ați fost aduși în Germa-

nia.‖Mulți erau hotărâți să ne salveze. Un ofițer din 

Turcia a venit în vizită în lagărul de la Mittenwald, 

ca atașat. După multe întrevederi, acesta a luat lista 

cu numele turcilor din lagăr. Dar atașatul cu listele 

n-a mai ajuns în Turcia,  avionul cu care călătorea a 

fost bombardat deasupra Yugoslaviei și lista a dispă-

rut. 
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 Vestea am citit-o în ziarele germane. Într-o 

zi, am primit un anunț din partea conducerii lagăru-

lui. Ni s-a adus la cunoștință faptul că o misiune 

formată din englezi, francezi, americani și ruși vor o 

întrevedere cu cei din lagăr. Pe scurt, această misiu-

ne avea ca scop să-i despartă pe tătarii crimeeni de 

turci. În final, tătarii crimeeni vor fi predați rușilor. 

Sfârșitul celor predați era cunoscut.  

Directorul lagărului ne-a sfătuit să distrugem 

toate documentele legate de Crimeea, de lumea tăta-

ră, de Rusia.În noaptea aceea,toți au ars documentele 

care ne-ar fi divulgat originea.(Din această cauză noi 

nu mai aveam documente de la Nurettin Kîrgîz.) A 

doua zi, a venit comisia. S-au așeșzat patru mese, 

una lângă alta. Prima masă era pentru francezi, a 

doua pentru englezi, a treia a americanilor,iar a patra 

a rușilor. Toți tătarii s-au așezat în rând. Când 

ajungeaila masa rușilor, nu trebuia să te dai de gol la 

ordinul „stai‖, ca să nu se știe că noi cunoaștem lim-

ba lor. Până a se lua o hotărâre comună asupra desti-

nului nostru, americanii au început o acțiune de a 

obține o părere a fiecăruia dintre noi. Rușii insistau 

că suntem tătari crimeeni, cerând să le fim predați 

lor. După o vreme, americanii au venit cu propune-

rea de a merge în America. Dar noi, având deja un 

sprijin în Turcia, susțineam ideea că suntem turci și 

trebuie să ne trimită acasă. Apoi, cei din comisie au 

venit cu o altă propunere.„Vă trimitem în Canada, 

Brazilia, Australia ori în țările arabe.‖ Am respins și 

această propunere. În fine, a venit și vestea  mult 

așteptată. În urma întrevederilor internaționale, Tur-

cia ne acceptase.  Cu toate acestea, ei i-au trimis pe 

tătarii crimeeni într-un lagăr din Stuttgart.Ne-au 

transportat cu GMC-uri militare la Neapoli.Când ne-

am urcat, la Neapoli, în vaporul care ne ducea în 

Turcia, am crezut că suntem stăpânii lumii.Am săru-

tat steagurile Turciei, le-am sărutat...le-am sărutat... 

sărutat...  Eu, în tot acest timp, ajunsesem la vârsta 

de 20 de ani. O copilărie și tinerețe pline de durere și 

suferință, viață care durase două decenii de incerti-

tudini.Până să intrăm în apele teritoriale ale Turciei, 

la Tuzla, în România, am rămas 15 zile în caranti-

nă.Aici, un foarte apropiat prieten al tatălui meu, 

Geafer Bey Seydahmetm ne-a vizitat.  Edighe 

Kîrîmal  și Abdurrahman Kîrgîz veniseră des la fer-

ma tatălui meu  din Bașkîrgîz, Crimeea. Au urmat 

îmbrățișări, ore de discuții, amintiri pline de dor... 

Ne-a vizitat și un alt prieten apropiat al tatălui meu, 

devenit în Turcia mare profesor de istorie, Ilber 

Ortaylî, care era acum director la Palatul 

Topkapî.Tatăl lui era Kemal Ortaylî. După zilele de 

carantină, ne-au întrebat unde vrem să mergem. Noi 

am răspuns că alegem orașul Eskișehir. Optasem 

pentru acesta fiindcă acolo era Islam Akay. Înainte 

de a merge la Eskișehir, am plecat la Soghiut. Am 

rămas în reședința centrală vreme de un an. Eu am 

muncit la un restaurant, am vopsit pantofi, am făcut 

și am vândut limonadă. Așa m-am întreținut, ajutând 

și familia...Un alt prieten apropiat al tatălui meu, a 

venit din Eskișehir la Soghiut. După ce a trecut de 

întrebările de sănătate, a arătat spre pe mine: „Elnu 

are servici?‖ Când eram în lagărul de la Mittenwald, 

urmasem cursul de reparații motoare și de șoferie. 

Spunându-i asta, el a promis că mă va ajuta să-mi 

continui cursul. M-a luat cu el la Eskișehir. M-a în-

scris la un examen pentru fabrica de avioane. Am 

câștigat examenul, am început munca la fabrică. 

După trei ani, i-am luat lângă mine pe mama și pe 

tata. După alți trei ani am satisfăcut la Trabzon ser-

viciul militar. Revenind, am muncit ca observator la 

barajul Sarîyan, lângă prietenul tatălui meu, domnul 

Selami. Apoi, pentru că știam limba germană, am 

fost traducător tehnic la MTA, timp de 5 ani.Cu 

Ruveyda, tătăroaică din Kazan, m-am căsătorit în 

anul 1959.Din această căsătorie au rezultat fiicele 

mele, Ghiuler (1960) și Ghiusun Betiul (1963). 

Despărțindu-mă de MTA, în anul 1959, am muncit 

vreme de doi ani în Kiutahya, la fabrica germană de 

Azot, ca maistru-șef. Apoi, am trecut la fabrica itali-

ană, de klor și alcali, din Koruma, muncind împreu-

nă cu italienii timp de un an. În anul 1964, am mers 

la muncă în Germania. Am fost mecanic de motoare 

vreme de un an și jumătate. 

Mama mea vitregă, Saide, a murit în anul 

1967.  La PETKIM  am muncit în perioada 1969-

1980, de unde m-am pensionat.  În anul 2007, am 

vizitat satul copilăriei mele, Bașkîrgîz, din Crimeea.  
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Esra Alkan înconjurată de prieteni dragi: Prof. Dr. Dorel Cosma, Directorul Centrului Cultural ,,George Coșbuc‘‘, Bistrița (în 

dreapta) și de Dna Arșinica Bonț (în stânga) angajat al Centrului de Artă Tradițională ,,Casa cu lei‘‘ Bistrița  

 

- s-a născut în Turcia în 1959. Este realizatoare de filme documentare la TRT și autor de cărți de călătorie 

pentru copii 

- dintre filmele documentare menționăm: Între Estel și Midyat, două regiuni din Sud-Estul Turciei. Deoarece 

aici, în Midyat, există laolaltă patru confesiuni religioase și se vorbesc șase limbi străine, oamenii au învățat 

lecția toleranței și a respectului față de alte religii, culturi și etnii. Desigur, pentru o comunicare mai ușoară, 

locuitorii acestor două provincii vorbesc, în afară de limba maternă și câteva din limbile celorlalte neamuri 

alături de care conviețuiesc. Cine vorbește doar vreo trei din aceste limbi, așa-zis ,,străine‘‘, este considerat a 

fi o persoană ,,săracă‘‘. Acest film documentar ne prezintă viața oamenilor din Midyat și Estel, felul lor de a 

trăi, tradițiile lor și cum interferează unii cu alții, în situația în care vorbesc atâtea limbi diferite, sau aparțin 

atâtor religii diferite. El prezintă importanța acestor locuri, lupta pentru existență pe care o duc acești oa-

meni, speranțele și visele lor , fără să-și ascundă apăsările de zi de zi.  

- Binecuvântarea lui Munzur este un alt film documentar în care acțiunea are loc în provincia Tunceli / 

Dersim, care se află pe undeva prin Estul Anatoliei. Munzur este numele unui munte, dar și al unui râu. De 

sute de ani, localnicii îl consideră sfânt, rugându-se sau jurându-se pe el, atunci când sunt în necaz. În afară 

de eresurile despre care vorbește, Esra Alkan insistă asupra rolului pe care îl are geografia în modelarea 

gândirii oamenilor. 

Esra ALKAN 

(TURCIA) 
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- Hai să mergem la Rize face parte din programele de televiziune ,,Hai să mergem...‘‘, fiind a patra carte de 

televiziune din această serie. Acest program TV intitulat ,,Hai să mergem...‘‘ a fost difuzat în 63 de episoade 

de Corporația de Radio și Televiziune din Turcia (TRT). Aceste cărți se adresează în special tinerilor între 

10 și 16 ani. Informațiile geografice, arheologice culturale și despre mediul înconjurător vorbesc de la sine.  

         

Esra Alkan: ,,Scopul cărților este acela de a-i educa 

pe adolescenți și adulți să capete gustul culturii și al 

filozofiei călătoriilor. Pornind de la proverbul <<Ci-

ne știe cel mai bine? Cel care călătorește peste tot 

sau cel care citește cel mai mult?>>, Esra Alkan a 

ajuns la concluzia că ambele variante sunt bune. 

Este foarte important ca un elev să obțină note ma-

xime la școală, dar în același timp, el trebuie să știe 

ce este un podiș, un lac sau un copac dintr-o pădure. 

Avem aici în vedere în special copiii care trăiesc la 

oraș. Dar pentru a călători ai nevoie de bani. Să zi-

cem că acest lucru nu ar fi chiar așa o problemă. Hai 

să-i trimitem pe copii la rude sau la prieteni care 

trăiesc în alte localități sau să-i încurajăm în inițiati-

vele lor: dacă un copil este interesat să scrie, oferiți-i 

un pix și hârtie de scris. Dacă vrea să facă fotografii, 

cumpărați-i cel mai simplu aparat de fotografiat. La 

întoarcere, le organizați o expoziție, îi veți încuraja 

să-și povestească experiențele avute. O altă opțiune 

ar fi aceea de a transmite totul pe internet. De mult, 

pe când era destul de mică, i-am organizat fiicei me-

le o expozitie de pictură. Ba chiar a vândut și un 

tablou. Astfel de activități pot fi foarte stimulative 

pentru copii, iar părinții trebuie să-i responsabilizeze 

pe cei mici, adică să aibă geanta lor de voiaj, valiză 

etc., în care să-și pună propriile lor lucruri, chiar 

dacă mai pun și câte ceva  ce nu se potrivește cu acel 

moment al anului. Trebuie să-i mai dați copilului 

Dvs și câtiva bani de buzunar, pentru vederi, sau 

lucruri mărunte. Trebuie să învețe cum să se adrese-

ze unui vânzător. Iar în rucsac trebuie neapărat să 

aibă apă și mâncare. Oamenii mari nu părăsesc un 

muzeu pentru a merge la restaurant, dar dacă unui 

copil i se face foame sau îi e sete nu este același lu-

cru. Deci, ori de câte ori călătorim, trebuie să ne 

punem de acord și cu nevoile lor. De exemplu, în 

timp ce făceam planul pentru excursia în provincia 

Yalova, copiii ar fi vrut să meargă într-un parc de 

distracții. Ce are parcul de a face cu un program 

turistic? Au vrut atât de mult să meargă acolo, încât, 

în cele din urmă, am cedat. Astfel am reformulat 

programul de așa manieră, încât am reușit să inte-

grăm viața socială din Yalova în viața socială a ora-

șului.‘‘ (Traducere din limba engleză de Muguraș 

Maria Petrescu).     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Două foarte bune prietene (de la dreap-

ta): Esra Alkan și Muguraș Maria 

Petrescu 

 

Diploma de excelență la Festivalul Internațional de Teatru și Literatură 

―Liviu Rebreanu‖, ediția XI-a, Bistrița, 26-29 noiembrie 2015 
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Rize 

 

         Bizi merak etmesi hepimizi gururlandırmıştı. 

Meraklı insanları severiz biz. Meraklı bir çocuğum 

ben de. Parlak yapraklarım, merakla bakan 

gözlerimdir. İnsanları duyarım. Çekinmeden 

konuşun yanımda. Çok iyi de sır saklarım. Çok 

dolmuşsam eğer, yıldızlara anlatır rahatlarım. Ben 

kim miyim? İçimdeki nem, meraktır benim. 

Kavrulup bitmez hiç güneşle. Burası Batum. 

Anlayacağınız Gürcistan; Kafkasya toprakları. Biz 

burada rahatça yaşar gideriz. 100 yıldan az değildir 

ömrümüz. Kolay sevmeyiz ama, bir sevdik mi asla 

bırakmayanlardanız. Umut olmaya gidecekmişim 

ama nereye? O gün gelen yabancı, bizim Giorgi ile 

biraz daha konuştu. Sonra ikisi birlikte 

tohumlarımızı ve beni alıp yabancının cebine 

güzelce yerleştirdiler. Rahatım yerindeydi ama çok 

ani olmuştu. Doğru dü- rüst vedalaşamamıştım bile. 

Sık sık başımı yabancının cebinden çıkarıp 

bakıyordum etrafa... Batum‘da canım sıkıldıkça 

söylediğim bir lafı yüksek sesle haykırdım: ―Bu 

acımasız zamana çivilenip kalmayacağım. İçimdeki 

nem kavrulmayacak güneşle.‖ Ben böyle duyduğum 

büyük lafları bazen kendi kendime tekrarlamayı çok 

severim. Nereden bilebilirdim söylediğim bu laf 

benim geleceğimi belirleyecek? Bu lafı ettiğimin 

ertesi günü pat, adının Mustafa Hulusi olduğunu 

öğrendiğim bir yabancı geldi Batum‘a ve işte şimdi 

çok uzun zamandır yaşadığım Kafkasya‘dan 

ayrılıyorum. Hem de bir yabancının ceket cebinde. 

Aslında durumumu düşününce gülmeye başladım. 

Âlem adamdı şu Mustafa Hulusi Bey. İnsan küçük 

bir sandığa koyup taşı- maz mı beni? Dedim ya 

gözlerinin içi gülüyordu. Neden bilmem ama 

sevmiştim ben bu yabancıyı. Ben kim miyim? Ben, 

bir düş kurucuyu m. Başka bir yaşamda da 

bambaşka bir iş yapmayacağım. Ben hep çay 

yaprağıyım ve hep çay olacağım. Şimdiden 

biliyorum, dönmeyeceğim toprağımı öpmek için... 

Çok mu kolay oldu sanıyorsunuz? Hayır. Üstelik 

ben gitmeye karar bile vermemişken... 

         İnsanlardan sık sık işitiyorum: ―Ne yaparsan 

yap farkında ol.‖ ―Farkındalık, farkındalık,‖ 

diyorlar, deliriyorum. Anlamıyorum. Nihayet birisi 

dedi ki, ―farkında olmak ‗an‘da olmaktır.‖ 

Hoppalaa! Bunu hiç anlamadım ama ayıp olmasın 

diye de kıpırdamadan bekledim. Ay! İyi ki de 

beklemişim... ‗An‘da olmak o anda ne yapıyorsan 

sadece onu yapmakmış. Yani yemek yiyorsan 

sadece yemek ye. Bir yandan televizyona bakıp, bir 

yandan telefonla konuşup, bir yandan da yemek 

yemeye çalışma... Sohbet ederken sadece 

karşındakine odaklan... Gözünün içine bakarak 

konuş... Çalışırken sadece o konuya dikkatini ver; 

başka şey düşünme... ―Tamam,‖ dedim. ―Hah 

şöyle... Şimdi anladım.‖ Mustafa Hulusi Bey‘in 

cebinde epeyce yol kat ettim. Arada kafamı çıkarıp 

anlamaya çalışıyordum nereye gittiğimizi. Giorgi 

Bey bir gün çay toplarken ―bilmeyi çoğaltan şey 

gidip görmek midir?‖ 

demişti. 

          Zamanı geçmiş-

şimdi-gelecek olarak 

ayırırmış: Geçmiş 

benim önceden 

yaşadıklarımdır. 

Şimdi tam şu andır. 

Neredeyim? Ne 

yapıyorum? Gelecek 

ise merak 

ettiklerimdir. Acaba 

neler olacak? Nerede 

nasıl yaşayacağım? Bunları önceden Giorgi‘den 

duymuş olmama sevindim. Rahattım. Hiç 

korkmuyordum. Aksine geleceğimi öyle çok merak 

ediyordum ki!.. Sesleri, renkleri, tatları merak 

ediyordum. En çok da gittiğim yerin insanlarını. 

Seyahatsiz yaşam, öyküsüz yaşamdır demişti birisi. 

Tabii bu da Batum‘da duyduklarımdan kendime 

sakladıklarım... Hep aynı yerde kalırsam değişik 

hiçbir şey yaşayamam ki!.. Kendime bile anlatacak 

öyküm olmaz. Şilili şair Pablo Neruda‘yı pek 

severdi Giorgi. Ben de severim. Ne de olsa çayın 

memleketi Çin‘de de yaşamış. Kendime yakın 

hissederim hep. Hele şu şiiri yok mu ya… yavaş 

yavaş ölürler seyahat etmeyenler. yavaş yavaş 

ölürler okumayanlar, müzik dinlemeyenler, 

vicdanlarında hoşgörüyü barındıramayanlar. yavaş 

yavaş ölürler alışkanlıklarına esir olanlar, her gün 

aynı yolları yürüyenler, ufuklarını genişletmeyen ve 

değiştirmeyenler, elbiselerinin rengini değiştirme 
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riskine bile girmeyenler, bir yabancı ile 

konuşmayanlar, yavaş yavaş ölürler. Ben okuyamam 

ama çok iyi dinlerim. Her insan farklı şeyler 

anlatıyor. Sizin doğa dediğiniz benim yuvam, yani 

dünyamdır. Sadece, doğanın dengesini bozan 

insanları hiç sevmem. Çünkü onlar benim yuvamı 

yıkar. Yağmuru, rüzgârı, kavurucu olmayan güneşi 

severim. En çok da gökkuşağını... İçim sevinçle do-

lar. 

         Ben bunları düşünürken heyecan sardı içimi. 

Tabii ki Batum‘u ve arkadaşlarımı özleyecektim. 

Ama bir yandan da yaşanacak yeniliklere duyduğum 

heyecan ve tanıyacağım yeni dostlar gülümsetiyordu 

beni. Tekrar başımı çıkardım, derin bir nefes aldım 

ve bir de baktım ki Rize olduğunu sonradan 

öğrendiğim bambaşka bir yerdeyim. Hayır hayır, 

bambaşka derken havasını suyunu kastetmedim. 

Benim yaşamam için gerekli iklim çok tanıdıktı. 

Örneğin, beyaz, berrak bir sis bulutu karşıladı beni. 

Bambaşka dediğim şeylerse etrafta hayal meyal 

gördüğüm yollar, evler ve biraz da buranın insanları. 

―İşte bunlar da 

seyahatimin 

sürprizleri,‖ dedim. 

Bizim duman 

dediğimiz sis biraz 

açılınca, kendi 

topraklarıma çok 

benzediğini fark 

ettim geldiğim bu 

yerin. Hatta 

insanların bana karşı 

ilgisi o kadar çoktu 

ki kimse getirmese 

de ben zaten bir 

şekilde gelirdim 

diye düşündüm... Neden mi? Hemen anlatayım. 

 

 

Hai să mergem la... Rize 

 

         Faptul că s-a tot interesat de noi, ne-a făcut să 

fim foarte mândri. Ne plac oamenii care sunt curioși 

din fire. Dar și eu sunt un copil curios din fire. Am 

frunze strălucitoare și ochi iscoditori. Și pot auzi 

oamenii. Să nu vă fie teamă să vorbiți lângă mine, 

pentru că eu știu cum să țin un secret. Iar dacă știu 

prea multe, ca să mă mai eliberez, pot să împărtășesc 

din aceste secrete și stelelor. 

         Cine sunt eu? Prin mine curge apă și este o 

umezeală care nu se usucă la soare. Uite, Batumi! 

După cum știți, acolo e Georgia, ținutul Munților 

Caucazi. Am trăit o viață minunată acolo, cam vreo 

sută de ani. Noi nu suntem dintre cele care se îndră-

gostesc prea ușor. Iar dacă totuși ni se întâmplă, nu 

vom pleca așa, dintr-o dată. M-aș duce undeva să le 

mai dau și altora vreo speranță, dar unde să merg? 

Străinul acela care a venit atunci, a vorbit puțin cu 

Giorgi. Iar acesta m-a vârât pe mine și alte câteva 

semințe în buzunarul lui. Eu eram chiar bine, când 

dintr-o dată, mi-am dat seama cât de repede se în-

tâmplase totul. Nici măcar nu mi-am luat la revede-

re, cum se cuvine. De multe ori mă tot cățăram pănă 

la marginea buzunarului ca să văd ce se mai întâm-

plă pe afară... Strigam cuvinte pe care le-am tot auzit 

repetate la Batumi: 

- Nu vreau să rămân aici, în locul acesta fără 

de milă! Și nici nu vreau să mă scorojesc la soare!  

         Și am continuat să repet cuvinte pe care le au-

zisem și eu cu alte ocazii. De unde să știu că vorbele 

acestea aveau să-mi pecetluiască soarta? La o zi du-

pă ce rostisem acele cuvinte, a sosit la Batumi un 

străin, care se numea Dl Mustafa Hulusi și iată-mă 

gata să părăsesc această zonă a Caucazilor, unde am 

trăit atâta amar de vreme. Și pe deasupra, chiar în 

buzunarul sacoului unui străin! M-a pufnit râsul, 

când m-am gândit la situația în care mă aflam. Mus-

tafa Hulusi era simpatic. M-ar fi putut pune chiar și 

într-o cutiuță. Pe deasupra, era și un tip isteț. Și așa, 

dintr-o dată, a început să-mi placă de el. Cine sunt 

eu? O visătoare. Iar în altă viață voi fi la fel. Tot 

timpul am fost o frunză de ceai din care se va face 

doar un ceai. Sunt conștientă de acest lucru, chiar și 

acum când nu voi mai reveni niciodată pe aceste 

meleaguri. Chiar crezi că a fost așa de ușor? Nu. Și 

pe deasupra eu nici nu am vrut să plec. Deseori i-am 

auzit pe oameni spunând ,,fă ce vrei tu, dar să ai 

grijă!‘‘ Grijă! Auzi, grijă! Iar eu înnebunesc. Nu 

înțeleg. Apoi, cineva mi-a spus că ,,a avea grijă de 
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ceva, este ca și cum trebuie să fii la locul potrivit, în 

momentul potrivit‖. Of, Doamne! Nu prea am înțe-

les eu cum vine asta și mi-a fost cam rușine, dar sla-

vă Domnului, până la urmă am reușit... Să fii la 

momentul potrivit, vrea să spună că orice vrei să 

faci, să faci, e simplu, nu? Dacă mănânci, mănâncă. 

Și nu încerca, în timp ce mănânci să te uiți la televi-

zor sau să vorbești la telefon... Când vorbești cu ci-

neva, fii atent la acea persoană... Iar în timp ce îi 

vorbești, uită-te drept în ochii ei... Când înveți, con-

centrează-te doar asupra acelui subiect, nu te gândi 

și în alte părți. Si atunci am spus: ,,Bine, foarte bine, 

acum am înțeles.‘‘ 

         Am mers mult în buzunarul lui Mustafa 

Hulusi. Iar din când în când, mai scoteam capul afa-

ră să văd cam pe unde mai ajunsesem. Oare nu 

Georgi a fost cel care ne-a spus o dată că ,,pentru a-

ți lărgi cunoștințele, trebuie să călătorești și să vezi 

cât mai multe?‘‘ El a împărțit timpul în trecut, pre-

zent și viitor. Trecutul este ceea ce am trăit până 

acum. Prezentul este momentul în care suntem. Un-

de sunt eu? Ce fac acum? Dar viitorul înseamnă tot 

ceea ce mă preocupă. Ceea ce se va întâmpla. Unde 

și cum voi trăi. M-am bucurat să aflu atâtea lucruri 

de la Giorgi. Și chiar mă simțeam bine. Nu-mi mai 

era teamă de nimic. Ba din contră, eram chiar curi-

oasă de tot ceea ce avea să urmeze. Îmi puneam tot 

felul de întrebări despre culori și gusturi, dar cel mai 

mult mă întrebam ce fel de oameni și locuri aveam 

să văd? Cineva spusese odată că o viață fără călăto-

rii, este ca o viață fără nicio amintire. Desigur, eu nu 

am suflat o vorbă despre aceste lucruri în Batumi... 

Iar dacă trăiești doar într-un singur loc, cum ai putea 

avea și experiența altor locuri? Nu aș mai fi avut 

nimic să-mi spun. Îmi aduc aminte că Giorgi spunea 

că-l iubește pe Pablo Neruda din Chile. Și eu. După 

tot ce a trăit în China, țara ceaiului. Toate acestea 

îmi sunt foarte dragi. În special această poezie a lui:  

,,încetul cu încetul din astă viață au plecat 

cei care nu călăresc niciodată. 

încetul cu încetul din astă viață au plecat 

cei care nu citesc și nici n-ascultă melodii, 

cei care-n veci n-acceptă toleranța-n conștiința lor. 

încetul cu încetul din astă viață au plecat 

toți cei ce obiceiurilor se supun ca sclavi, 

toți cei care pe vechile cărări vor merge zi de zi, 

toți cei ce nu-și extind și nici nu-și schimbă orizon-

turile, 

toți cei ce nu-și bat capul ca să-și schimbe hainele, 

refuzând să vorbească străinilor, 

aceștia toți din astă viață au plecat.‘‘  

 Nu știu să citesc, dar pot să fiu un ascultător desă-

vârșit. Și-apoi toți vorbesc câte-n lună și în stele. Tu 

îi spui natură, dar aceasta este casa, lumea mea. Îi 

disprețuiesc pe cei care distrug echilibrul naturii. Și 

asta din cauză că vor să-mi distrugă cuibul. Eu iu-

besc ploaia, vântul, chiar și soarele care uneori mă 

usucă. Dar cel mai mult îmi place curcubeul... Îmi 

umple sufletul de bucurie. 

         Și pe când spuneam eu toate acestea, un fior 

puternic mi-a trecut prin tot trupul. Cu siguranță 

avea să-mi fie tare dor de prietenii mei din Batumi. 

Pe de altă parte, tot ce aveam să experimentez alături 

de noii mei prieteni, mă făcea să zâmbesc și să cred 

în vitorul meu. Am mai scos puțin capul din buzunar 

și mi-am dat seama că eram în altă localitate, ca să 

înțeleg, puțin mai târziu, că deja ajunsesem la Rize. 

Prin ,,altă‘‘ nu am vrut să spun neapărat altă vreme 

sau altă apă. Clima era aceeași ca și la Batumi. De 

exemplu norii albi și pufoși m-au întâmpinat cu bu-

curie. Ce mi s-a părut diferit au fost drumurile, case-

le și oarecum oamenii. ,,Iată deci, surprizele unei 

călătorii‘‘, mi-am zis în sinea mea. 

         Când s-a ridicat ceața (à propos, în limba 

noastră la ceață, fum se spune ,,duman‘‘), mi-am dat 

seama că acest loc unde ajunsesem era similar cu cel 

pe care tocmai îl părăsisem. De fapt, oamenii erau 

atât de atenți la toate, încât chiar am avut impresia 

că venisem singură aici. Cum așa? Păi să vă spun 

cum...

 

Traducere din limba turcă în limba engleză de Mesut Șenol 

Traducere din limba engleză în limba română de Muguraș Maria Petrescu 
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Poetul, dincolo de el însuși… 
 

 

Trebuie să existe undeva, îmi spuneam, un 

loc, un principiu, o idée, ceva care să lege numele 

lucrurilor și întruparea lor, în ceva mai mult decât o 

sumă de entități, un ceva unic inexplicabil, poate, 

ceva care să lege sunetul, culoarea, miresmele și 

forma.  De fapt îmi place să cred că toate acestea pot 

coexista până la a împărți aceeași respirație.  Merg și 

mai departe în a crede că de fapt această inefabilă 

realitate a frumosului există,  ba mai mult:  există 

pentru noi!  Trebuie doar ca neliniștea și nesomnul 

căutătorului acesteia s-o dezvelească… 

 Poetul se rezumă deseori la a ―crea‖ o reali-

tate, de a-i da suflare prin infuzie de spirit, prin așe-

zarea diferită a lucrurilor, dacă vreți, prin răsturnarea 

ordinii firești.  Este, așa cum am menționat într-una 

din scrierile mele precedente, starea de conflict din-

tre om și creație, care duce pe poet până la punctul 

de a crede că el este dator s-o acopere cu propriile 

lui neliniști.  ―Voi creați o altă lume pe-astă lume de 

nevoi‖  striga Eminescu în ―Epigonii‖.  Idealistul din 

mine, crede că ceea ce noi percepem ca realitate, 

există dincolo de limitele acesteia într-un perpetuu 

tumult de taine perceptibil doar prin capacitatea 

noastră de a ne risipi într-o divină îmbrățișare cu ea. 

 Săpătorul de fântâni este în căutare a ceva  

care îI este știut.  Da, el poate fi surprins de procesul 

căutării, dar izbânda lui duce la potolirea setei.  Poe-

tul, pe de altă parte , caută ceva care să-l mire.  Pro-

cesul căutării este istovitor dar izbânda duce la stâr-

nirea setei.  Atât de adâncă și de nepotolit este setea 

lui pe cât de imens este torentul de taine stârnit de 

căutarea lui… 

 De fapt ineditul modului de a privi al poetu-

lui, genialitatea lui sunt deseori catalogate drept 

anormalităţi.  Inspirația a fost deseori comparată cu 

o anume stare de schizofrenie, ba chiar și clasificată 

ca atare…   

 Ceea ce mă urnește în a scrie gândurile aces-

tea nu este nevoia mea de a filosofa ci nevoia de 

regăsire!  De ce scriu ceea ce scriu?  De ce sunt le-

neș deseori în a scrie, și de ce mă simt vinovat când 

nu scriu?  De ce mocnește întruna în sufletul poetu-

lui strigătul care ar putea surzi universul, și de ce 

această mocnire nu se traduce în flacără, de ce sus-

pinul lăuntric nu devine plâns?  De ce atâtea neîm-

pliniri într-o infinitate de posibilități?  De ce albul 

hârtiei există în același timp ca oază de popas cât și 

ca pelerinaj istovitor printr-o pustie fără de sfârșit?  

De ce simte poetul și plăcerea și chinul de-a lungul 

aceleiași respirații?   

 Când moare poetul, de ce moare ca și cum ar 

muri cu toate morțile deodată?  De ce este poetul 

credincios iluziei dar și părtaș de-o viață cu realita-

tea?  

 El adună din respect pentru sufletul semenu-

lui, lacrimile neplânse.  El ascultă din respect pentru 

creație susurul, foșnetul, strigătul păsării de noapte, 

boncăluitul cerbului într-o pădure care nu există 

încă.  El adună de dragul inimii îndurerate despărți-

rea neplânsă, dragostea neîmplinită, dor după ceva 

ce n-are încă nume… 

 De ce, mă întreb, de ce?  Poate că el însuși 

există dincolo de el însuși.  Poate că el este corabia 

naufragiată dar și locul naufragiului în același timp.   

 Un poet, un prieten al sufletului meu scria:  

―Dacă zic: ―nu voi pomeni de El și nu voi mai vorbi 

Slavomir ALMAJAN  

(CANADA) 
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în numele Lui‖! iată că inima mea este ca un foc 

mistuitor, închis în oasele mele.  Caut să-l opresc, 

dar nu pot.‖  (Ieremia 20:9). 

 El purta un strigăt, un strigăt care nu era al 

lui, și simțea durerea unui popor care nici nu știa că 

este în dureri.  Plângerile lui erau plângeri ce trebu-

iau plânse de altcineva.  El a fost mai mult locul 

plânsului decât plânsul însuși…  Nu cred că în nești-

ință de acest fapt a strigat Goga:  ―Nu oful meu, de-a 

pururi pradă/ ursitei maștere și rele/ ci jalea unei 

lumi, Părinte,/ să plângă-n lacrimile mele!‖ 

 Poetul Nichita Stănescu sublinia natura altru-

istă a poetului astfel:  ―Poetul, ca și soldatul, nu are 

viață personală!‖ 

 Deci cum?  Cum aș putea pune în ecuație 

existența și menirea poetului?  Cum aș putea țintui 

umbra într-un loc?  Poetul este idea de libertate robit 

de lanțul tânjirii după libertate.  El scrie din temniță 

despre bucurie și strigă la nunți iminența morții.  

Este un Ieremia în fiecare poet, și un strigăt din dra-

goste este mereu pe buzele lor.  Ei pot auzi sfatul de 

taină al lui Dumnezeu când în sufletul lor este pace, 

ei pot murdări lumea prin refuzul lor de a se dărui.  

Ei există în fiecare dintre noi, uneori ca un triumf al 

plânsului, alteori ca o împietrire a clipei, ca un înce-

put al singurătății…   

 Și dacă în fiecare din noi există poetul, ca o 

entitate nemăsurabilă, o entitate dincolo de limitele 

ei, de ce, mă întreb, de ce trebuie să cerni munți de 

grotesc pentru doar o fărâmă de sublim?  Cum de 

societatea nu este un freamăt de poezie, ci doar o 

piață îmbâcsită cu dumnezei convenabili și iluzii 

impermeabile, garantate să te hrănească până la 

mormânt?   

 Simfonia vizibilă (dacă pot spune așa) a 

creației nu este menită să ne ridice doar sprâncenele 

spre mirare, ci mai ales de-a ne înfățișa cu cadrul sau 

scena în care noi înșine ne desfășurăm spre existen-

ță.  In mijlocul acestui miracol, rostit de dragostea 

supremă a ziditorului, noi am fost rânduiți să strălu-

cim…  Noi am fost coroana creației dar și încorona-

ții ei.  După Cuvântului Creatorului, totul urma să ne 

fie supus.  Creația, în raport cu omul, trebuia să exis-

te oferindu-ne în mod perpetuu drepturile de împă-

rat.  Și asta, contraziceți-mă dacă puteți, este cu mult 

dincolo de limitele noastre umane.  Fiecare fir de 

iarbă, fiecare munte, fiecare râu, fiecare viețuitoare, 

toate stelele, constelațiile, galaxiile, totul trebuia să 

poarte amprenta, atingerea numelor cu care Adam le 

definise existența.   

 Atunci, poetul, locul plânsului și al lacrimei 

dincolo de starea ei de apă și sare, trăiește în nădej-

dea recăpătării în fapt a existenței lui dincolo de 

limitele firii, al reimpunerii prin puterea dăruirii de 

sine, a dreptului de împărat cu care l-a zămislit Crea-

torul.  El adună clipele, cu ușurință risipite de altci-

neva, înveșnicindu-le în ceva vrednic de a locui în 

metaforă.  De aceea strig poetului din orice suflet:  

―Căci iată, a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus.  

Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării!‖       
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Versuri 

  

Între două bătăi de aripă 

 

Între două bătăi de aripă 

Să fie răgaz? 

Să fie risipă? 

 

Bulz de polen, 

Clinchet de lună, 

Între două bătăi de aripă? 

 

Ispită? 

Pierdere? 

În dulcea clipită?   

 

Mor sori, 

Nasc sori, 

Lumi de stele alai, 

Fără de pripă –  

Între două bătăi de aripă 

 

Corola de minuni  

Umple misterul 

Cu vraja ne-nţeleselor 

Eresuri –  

Între două bătăi de aripă 

 

Încordare şi rod, 

Prinos minunii de-a fi;  

Fie şi-o clipă –  

Între două bătăi de aripă? 

 

Pleoapă pe pleoapă, 

Ochiul desferecă 

Pânza de-ntuneric a zării 

Germinând constelaţii 

 

 Ademenirea  

Cutreieră timp, 

Întinde spaţii, 

Ecoul se-ntoarce 

Cu noi gravitaţii… 

 

Între două bătăi de aripă 

Să fie răgaz? 

Să fie risipă? 

 

 

 Clipa şi infinitul 

 

Între două bătăi de aripă 

Universul ne priveşte o clipă 

 

Rânduind ce este de rânduit 

Între clipă şi infinit 

 

 

 Mustrare 

 

Între două bătăi de aripă, 

Pământul, fiinţă vie, 

Ne mustră pentru o clipă –  

Vinovaţi de atâta risipă 

A tot ce nu mai poate 

Să-nvie. 

 

 

 

 

 

 

Ion ANDREIȚĂ  

(ROMÂNIA) 
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 Muzica sferelor 

 

O!  

Ce frumos cânta Universul! 

Cu toate instrumentele-n percuţie! 

Rostogoliri de sunete divine –  

Inedit şi adiţie 

 

O!  

Ce frumos cânta Universul! 

 

Timpul călătorea de unde  

Spre niciunde 

În extazul perfectei armonii, 

Crengi stelare îşi scuturau floarea 

Luminii aurii 

 

O! 

Ce frumos cânta Universul… 

 

 

 Plânsul fetelor lui Lot 

 

Pe-o vatră de pietre, 

Pe-o vatră de vânt, 

Plâng două fete, 

Plâng murmurând 

 

Mâna pe pântec  

Lunecă lin –  

Plâns şi descântec, 

Zâmbet şi chin: 

 

„Adă, Doamne, foc şi pară 

Să plătesc pentru ocară 

 

Adă, Doamne, fier încins 

Să plătesc pentru ce-am prins 

 

Plod de fată cu-al ei tată, 

În beţie frânţi odată 

 

Adă, Doamne, lănci şi-mpunge 

Pântecul de mi-l străpunge 

Du-mă, Doamne, înapoi 

Ca să mor acas‘ la noi 

 

Cum muriră toatele 

Fetele-suratele. 

 

 

 Înserare 

 

Şi dacă beau, 

Ce-ţi pasă ţie? 

Şi de mă sting, 

Ce-mi pasă mie? 

 

Această candelă 

De ceară 

Nu eu aprins-am 

Prima oară 

 

Cu flacăra-i 

Insinuantă –  

Mă înserez 

Pantă cu pantă.  

 

 

 Judecata de Apoi 

 

Între două bătăi de aripă 

Ce Forţă ne smulge în pripă? 

 

Oameni şi arbori şi gâze şi flori, 

În cea mai frumoasă dintre sărbători 

 

Întrebându-ne pe fiecare 

Ce-am făcut cu ceea ce ni s-a dat la plecare? 

 

 

 Sodoma şi Gomora 

 

Între Sodoma şi Gomora 

Nu-i loc un fir de păr să pui –  

Atâta de umplu paharul 

Cu răul lumii cei dintâi 

 

Între Gomora şi Sodoma 

Un fir de aţă-a mai rămas –  

Umple-l măcar c-un gând de bine, 

O, lumea mea şi de pripas!  
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 Între om, pământ şi cer 

 

Între om pământ şi cer 

Moare ultimul năier 

 

Într-un colţ de Univers 

Dumnezeu mai şterge-un vers 

 

Şi cu creta pe tăbliţă 

Desenează-o iconiţă 

 

 

Şi-o trimite cu mult dor 

Spre-un pământ mai primitor. 

 

 Sinele 

 

Între două bătăi de aripă 

Să fie răgaz? 

Să fie risipă? 

 

Sinele cum să-l mai afli 

În apăsătoarea, târzie 

Clipă? 

 

Să fier nădejdea 

O ancoră mare 

A sufletului, 

Neclintită şi tare!  

 

 

 
Teodor Buzu  (http://www.teodorbuzu.com/) – A doua zi, acrilic, pânză, 2011 

 

 

 

http://www.teodorbuzu.com/
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Primiți cu colinda? 
(În căutarea sensului colindelor creștine) 

 

 

În Bucovina hieratică  

De Crăciun, umblam cu colinda, în tot satul, de când 

aveam vreo 12 ani. Pe la 1954... Așteptam Crăciunul 

ca să merg cu colinda. Însoțit de doi băieți de vârsta 

mea, vecini, Mircea și Vlad. Ne pregăteam câteva 

zile, făceam repetiții. Cei ce ne auzeau cântarea spu-

neau că aveam glasuri frumoase. Știam vreo zece 

colinde; la casa cu fată de măritat cântam una, la 

casa de răzeși cântam alta… la casa învățătorului 

Seredinschi, cântam alta… Dar cel mai des cântam: 

       O, ce veste minunată, / De la Betleem s-arată! 

       Cerul strălucea, / Îngerul venea / Pe-o rază 

curată.  

Colindam până după miez de noapte. Ne aventuram 

și pe la case izolate. Era și o căsuță departe de sat, 

alți colindători nu se osteneau până acolo, dar noi 

trei exact cu acea casă începeam colindatul, cu bucu-

ria că aducem și acolo vestea minunată! Și la urmă, 

după miezul nopții, ne întorceam și colidam la case-

le noastre, la casa cui ne are.  

Ne întorceam cu traista plină, intram în casă la mine, 

să împărțim ce adunasem: mere domnești, și nuci, și 

pere, și colăcei, și ceva bani. Săptămâna care urma, 

ronțăiam numai mere domnești… și ne pregăteam 

pentru alt eveniment: să umblăm prin sat cu plugu-

șorul! 

  

        
             Vasile Andru (dreapta) și tatăl său Teodor, în 1965 

 

Ce simbolizează colindătorii? 

Sensul prim al colindătorului este Îngerul. Colindă-

torii amintesc de îngerii care i-au vestit pe păstori 

despre naşterea Mântuitorului, şi păstorii au pornit 

spre staul să se închine.  

Adaug încă o interpretare, amintindu-mi de extinde-

Vasile ANDRU  

(ROMÂNIA) 
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rea și hieratismul colindatului în satele noastre: co-

lindătorul este un misionar spontan, un purtător de 

„veste bună‖. 

În greceşte, „vestea bună‖ se zice: evanghelia (eu, 

citit ev, înseamnă „bun‖, iar anghelos înseamnă 

„vestitor‖).  

Colindul religios este așadar un misionariat spontan, 

generalizat. Răspândește vestea bună, salvatoare.  

  

Îngerii vorbesc sau cântă?  

Cândva, un Papă, îi detesta pe colindători. Zicea: 

„Nu cred că îngerii au cântat atunci când Mântuito-

rul s-a născut, aşa cum se cântă în colinde. Tradiţia 

colindelor de Crăciun provine dintr-o gravă eroare, 

întrucât îngerii nu le-au cântat păstorilor, ci le-au 

vorbit !‖ 

Poate începe o dispută: îngerul, vestitorul, vorbește 

sau cântă? În ce limbă glăsuiesc îngerii?   

David auzea că îngerul cântă! Şi îl auzea în ebraică. 

Ioan al Crucii auzea îngerul cântând (în spaniolă). 

Fericitul Augustin a auzit cum îngerul vorbea (pe 

latineşte). De ce fiecăruia i-a vorbit/cântat în limba 

lui? Pentru că, totdeauna, îngerul sau persoanele 

divine vorbesc oamenilor în minte. Prin revelație. 

Adică nu vorbesc fonic, ci îi auzi lăuntric.  

Si lui Iisus Hristos îi vorbea îngerul în minte. Odată, 

la ceas de mâhnire si de cumpănă, Iisus a cerut: „Ta-

tă, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mi-

ne!‖, şi atunci a venit îngerul şi s-a rostit prin îm-

bărbătare (Luca, 22: 42-43). Poate că acesta e glasul 

adevărat al îngerului: îmbărbătarea!  

Așadar, colindatul nu-i „o eroare‖, că îngerii mai și 

cântă la evenimente sufletești.   

 

Îngerul a cântat pe românește!  

Părintele Ioan povestea legenda mănăstirii Slatina:  

Pe vremea lui Lăpușneanu, era un călugăr simplu 

dar bogat în evlavie. În timp ce trecea printr-o pădu-

re pe lângă Fălticeni, a auzit că cineva cânta: 

„Schimbatu-te-ai la Față, în Munte...‖ Și a văzut că 

acolo era un înger care, dintr-un arbore, cânta pe 

românește troparul Schimbării la Față. Apoi îngerul 

i-a spus, tot în românește, să ceară lui Vodă să facă 

acolo o mănăstire cu hramul Schimbarea la față. 

Călugărul,  transfigurat, a alergat la Vodă Lăpușnea-

nu și i-a povestit revelația sa. Lăpușneanu l-a crezut 

nebun pe călugăr, dar s-a dus în locul acela și, acolo, 

a auzit cum, dintr-un arbore, îngerul a cântat pe ro-

mânește troparul „Schimbatu-te-ai la Față, în Mun-

te‖. Și Vodă a pus să se zidească Mănăstire. 

 

 Colindul horit  

Aşadar colindul ar reactualiza vestirea primordială, 

vestire vorbită sau cântată. Există și colindul recitat, 

există și colindul horit, al lui Grigore Leșe. Colindul 

horit este, cred, cel mai aproape de graiul îngerilor. 

 

La Mușenița am stat și-am colindat  

În satul bucovinean Mușenița (acolo am stat și-am 

colindat) cetele de colindători sunt numai bărbă-

teşti, de la cei juni până la seniori. La lăsarea nopții, 

într-o zi geroasă, nu se întâmplă  să-ţi cânte la geam 

fete, doamne, domnişoare. Excepțiile sunt rare, sunt 

numai la înserare. 

Mușenița e o comună de dealuri, cuprinde satele 

Baineț, Climăuți, Vășcăuți, Vicșani și, evident cătu-

nul Mușeni, vatra comunei. Este o comună multiet-

nică: români majoritari, și poloni, ruteni, lipoveni. O 

comună cât o țară, începe la margine de Rădăuți și 

se ține până la mal de Siret.  

Si cetele de colindători sunt doar de feciori. În pri-

mele ore după înnoptare, colindă băieții, flăcăuașii, 

apoi mai târziu, la înnoptat, apar cetele adulte.  

 

 Cetele de flăcăi amintesc că Hristos nu trimitea 

femei  în apostolat. 

 Apostoles, trimişii, apoi primii misionari, au fost 

bărbaţi. De ce Hristos n-a trimis și femei în aposto-

lat? Din protecţie. Numai şi numai din protecţie. Din 

statutul aparte al femeii, fiziologic vorbind. Femeia 

a avut și ea rol mare în misionariat.  

Aş zice că: apostolatul bărbătesc este pe orizontală, 

adică pe bărbaţi îl trimiţi în spaţiu, îi trimiți la sălba-

tici sau în ţinuturi îndepărtate, în junglă, la barbari. 

Iar apostolatul femeiesc este pe verticală, în afirma-

rea slăvitoare a creştinismului.  

În jurul lui Iisus Hristos erau femei de mare vredni-

cie; despre unele se şi spune: „asemenea apostoli-

lor‖. (Între paranteză, observăm: la catolici sunt mai 

multe sfinte decât sfinţi. La ortodocşi, invers.) 

În apostolatul pe orizontală trimiți bărbați; uneori le 

dai și o sabie în mână!  În Evanghelie găsim acest 

indiciu al săbiei: Înainte de a fi fost prins, Mântuito-

rul le-a spus ucenicilor (citez din memorie) : „ Până 
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acum, v-am trimis fără pungă, fără traistă, fără grija 

ce veţi mânca şi ce veţi îmbrăca. (...)  Acum vă zic: 

Cel ce are pungă să îşi ia punga! Cel ce are traistă să 

îşi ia traista cu merinde. Iar cel ce nu are sabie, să îşi 

vândă haina de pe el şi să cumpere sabie!‖ 

  

  Colindul devine un mister  

         Colindul este la începuturi „vestea bună‖, apoi 

încorporează și alte sensuri, adică trece de la 

mysterion, la spectatio, ajunge să reflecte momente 

de viaţă, din comunitate: naştere, moarte, căsătorie, 

sau ocupaţii vitale: ritualizarea unor activităţi do-

mestice sau obşteşti; şi aşa apar: colindul agrar, co-

lindul cinegetic, colindul nupţial , „vânarea‖ celui 

ursit…  

Colindul mai cuprinde şi ecouri din civilizaţia pre-

creştină a dacilor. Nu insistăm pe acest lucru, că s-a 

exagerat spunându-se că în colind se află şi reflexe 

mitriarhice, şi din religii orientale pe care latinii, 

după cucerirea Daciei, le-au transportat în Dacia. 

Sunt lucruri de arheologie etnică, dar sunt şi exage-

rări.  

Termenul „colind‖ este într-adevăr precreștin, pro-

vine din latinescul Calendae, care înseamnă ziua 

întâi a lunii, în calendarul latin. Astfel colindul im-

plică și o legătură între latinitatea noastră precreştină 

şi creştinismul propriu-zis. Faptul că de Crăciun se 

cântă colinde, are referire la calendar, la taina timpu-

lui: ieşirea dintr-un timp istoric („Kalendele‖) şi 

intrarea într-un timp liturgic („colindele‖). Trecerea 

de la ritual la spectacol ar însemna şi pasul de la 

sacru la secular.  

 

„Colindul dificil”:  colindul cu lacăt la gură 

Vorbim acum de sensul pierdut astăzi al colindului. 

S-a pierdut sensul? Ce trebuie să facem pentru regă-

sirea sensului? 

          În urmă cu decenii, când am debutat în litera-

tură, proza mea „de intrare‖ s-a numit Colindul difi-

cil. Așa intram cu dreptul în literatură. Era în anul 

1967, chiar în Decembrie. Etno-scriitorul George 

Sidorovici mi-a publicat această proză în efemera 

revistă „Suceava‖, pe care el o plăsmuia.  

În povestirea Colindul dificil, doi colindători sosesc 

la o casă troienită, în Bucovina, şi se instalează la 

geam. Cei din casă lasă toate treburile, se aşează să 

asculte. Dar trece timpul şi cei doi colindători de la 

fereastră rămân în muţenie… 15 minute, 30 de mi-

nute. Ei stau la geam, încotoșmănați și muți. Cei din 

casă în tot acest timp ascultă liniştea colindătorilor. 

Întâi se miră că nu cântă, apoi, intră în rolul de as-

cultători ai colindelor mute.  

Erau anii cenzurii datinei religioase. Anii poprelii 

spirituale. Proza mea a fost primită uimitor de bine. 

Unii au înţeles că aceşti colindători aveau lacăt la 

gură. Proza a fost privită ca o subtilă disidență. Era 

aici ceva esopic, era fabulă; dar povesteam cu destul 

tact, încât n-au fost consecinţe oficiale coercitive 

pentru junele autor. 

 În acea proză mai spuneam că sensul colindului nu 

era pierdut, ci doar ocultat. În perioada prohibiţiei 

sau a cenzurii spirituale, în România, sensul colindu-

lui nu era pierdut; se păstrase, se ştia ce este, dar 

trebuia să fie acoperit cu voal. Eu când am umblat 

cu colinda, flăcăuaş fiind, în anii șaizeci, am cântat 

pe la geamuri de gospodari, nu am tăcut la geam! În 

Bucovina, ţinut mai conservator, smulgeam oareşice 

toleranţă, se cânta colind religios! Sensul colindului 

religios nu era pierdut, se resimţea sensul iniţiatic; 

dar era ascuns, făcut cu fereală, cu fabulă. Funcţio-

nau moduri esopice, convenţii sau coduri, mesaje 

încifrate. Şi exista satisfacția decriptării la cel care 

asculta sau citea… Aşa este cu Colindul dificil. „Di-

ficil‖ însemnând aici: ocultat, și funcția vestitoare 

ascunsă. 

 

Când se deschide cerul 

Se spune că în noaptea de Crăciun se deschide cerul. 

Colindele vorbesc despre deschiderea cerului. Des-

chiderea cerului înseamnă că omul se spiritualizează 

o clipă, uită de ego o clipă, devine bun: se suspendă 

trăirea în instincte.  

Trăind tot contextul sărbătorii împărăteşti, se creea-

ză condiția trecerii de la simţuri la duh. De Crăciun, 

noi nu mai suntem trăitori exclusiv în simţuri. Chiar 

dacă mulți încă mai rămân robi instinctelor… că 

vedeţi, boieri dumneavoastră … de Crăciun se fac 

excese culinare, excese bahice! În sărbătorile creşti-

ne este și un rest de Saturnalii, de vechi sărbători 

bahice! Dar şi postul prealabil, și colindele, și reac-

tualizarea „bunei vestiri‖ pregătesc deschiderea ce-

rului, „coborârea divinului în istorie‖, trecerea de la 

trăitul „în trup‖ la trăitul „în duh‖, măcar niște clipe, 

preț de-un colindat.  
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Cum e deschiderea cerului? Unii o iau la figurat, 

alții la propriu.  

În folclorul nostru, se spune că, spre miez de noapte, 

la deschiderea cerului, să priveşti cerul pe geam şi să 

îţi pui în cap o dorinţă, şi se va împlini.  

Într-o anecdotă, un om zice: - Doamne, dorinţa mea, 

acum, la deschiderea cerului, este să am un cap ma-

re! Şi spontan i s-a împlinit cererea. Și, când a vrut 

să închidă fereastra, a văzut că nu reuşea să o închi-

dă: capul crescuse atât de mare, încât nu mai intra în 

cameră! Și săracul om a trebuit să aştepte până la 

următoarea deschidere a cerurilor, să ceară revenirea 

la cap normal. Fiţi atenţi ce cereţi, că vi se va da!   

Unde se află cerul? Hristos ne aduce revelația: „Îm-

părăţia cerului se află înlăuntrul vostru‖. A se des-

chide cerul înseamnă a trăi o stare de iluminare. Săr-

bătoare predispune la iluminare. Măcar pentru un 

timp scurt, preț de-un colindat.   

 

 „Scoală, gazdă, nu dormi!” 

 Unele colinde încep cu o strigare. „Sculaţi, sculaţi 

boieri mari ! ‖ sau: ‖Scoală, gazdă, nu dormi! / Că 

nu-i vremea de dormit‖. 

Este ca și cum acest folclor iniţiatic „citează‖ un 

îndemn biblic. Hristos foloseşte de câteva ori terme-

nul TREZIŢI-VĂ! Uneori verbul are sens de schim-

bare, metanoia, deşteptare, sau înviere. Când îl învi-

ază pe fiul văduvei, Hristos zice: „Tinere, trezeşte-

te!‖ Pe Tabor, le zice celor trei: Egherthite kai me 

fobeisthe! (Sculaţi-vă şi nu vă temeţi!). Altădată 

zice: Ex hipnou egherthite! adică, „Treziți-vă din 

somn!‖ Așa și colindul: ne mai trezește, la propriu și 

la figurat. 

 

În Bucureștiul secular, unde mai colindăm?  

Sunt multe feluri de salvare a colindelor. Aducem 

aici colindători din zonele încă hieratice... îi ascul-

tăm pe viu sau pe sticlă. Se mai aude sunet auten-

tic... Colindatul din tramvai și din metrou care înce-

pe pe la 1 decembrie. În tramvai, copilaşii aceştia 

rromi și neo-rromi vor un bănuţ, atât. Ei cerşesc mai 

frumos când cântă vestitul lor colind: „La un colţ de 

cotitură, mă întâlnii cu Dumnezeu...” Apoi cer „bă-

nişorul‖... Este o epigonie, vag spectatio. Eu chiar le 

dau bănișorul, totdeauna. Alții îi ocolesc sau îi bla-

goslovesc.  

Dar există și un aspect urban, rafinat: colindul regi-

zat cu artă, când grupuri folclorice se duc să-l colin-

de pe Vlădica din dealul Mitropoliei, sau pe Vodă de 

la Cotroceni. E fain, e amintirea unei măreţii apuse, 

e îmbălsămarea Leului din Babilon… 

Cu adevărat fain este un colind al grupului „Iza‖ din 

Maramureș,  venit pe scena Muzeului Țăranului 

Român. Sau un colind horit al lui Grigore Leșe. Au-

zim astfel corinde reînviate și împrospătare, ascul-

tăm ca pe vremuri, ele ne reinventează copilăria. Și 

omul se mută în altă vreme, iar în el chiar se deschi-

de un nepărelnic cer. 
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Gloria tristeţii lui Dăncuş 
 

  

Toată lumea ştie cum a murit domnu‘ Bumb. 

Sau, mă rog îşi închipuie, având în vedere că s-a 

străduit să moară de douăzeci şi opt de ori până să-i 

iasă în fine. Nimeni însă nu are habar cum s-a născut 

el, omul nimănui şi din nicăieri venind, să le întune-

ce unora altora existenţa ori să le-o îmbogăţească 

după cum se nimerea, făcându-i părtaşi la dedesub-

turi şi fineţuri dintr-o altă lume cum mulţi nici nu 

bănuiau că ar putea fi. Ori poate domnu‘ Bumb nici 

nu s-a născut vreodată cu adevărat. Poate era un „că-

zut‖ pur şi simplu din ceriul lui, din raiul numai al 

lui, pieziş şi supărat foarte pe lumea în care nimeri-

se, dar şi pe neghiobia îngerilor, credem noi, care nu 

i-au acordat prioritate acolo sus, împiedicându-se de 

el şi zvârlindu-l încoace, să nu-l mai vadă. Ei, şi 

unde poate nimeri un „căzut‖ atunci când cade? Păi, 

bunăoară, drept la masa dintr-o cârciumă plină ochi 

cu derbedei rasaţi şi rapandule fără noroc, vasăzică 

veselă ori numai ţâfne, funcţie de cantităţi, grade ori 

subiecte în discuţie. Asta spre norocul „căzutului‖, 

căci alteori nimerea de-a dreptul într-un comitet de 

bloc alcătuit din uncheşi certăreţi pe mai nimic şi 

babe cufurite aruncând otrăvuri din vârful vreunui 

dinte stingher ori, mai rău, pe betonul rece al vreu-

nui bulevard cu nume răsvopsit, printre automobile 

cu număr de Bulgaria şi poliţişti blazaţi. Astfel, 

„bărbatul indescifrabil cu figură de Hristos‖ se face 

copia fidelă a tuturor „căderilor‖ lui anterioare, un 

răzvrătit totuşi, pendulând riscant între sfântul păhă-

ruţ şi cărţile la care periodic renunţă, poate din dor 

de altceva, de altcumva, ori din neputinţa de a-i tra-

ge şi pe alţii în paradisul iluzoriu şi vremelnic al 

unei imposibile existenţe. 

 
 Liantul între dimensiunea albastrului, tivit cu 

aur dar lipsit de adrenalina pe care ţi-o dă viteza 

pumnului sau umbra lamei de cuţit străduindu-se să 

taie o imaginară pâine, şi existenţa în limitele unei 

lumi fără ieşire dar perpetuu născătoare de iluzii, 

pare a fi dedublarea. Ba chiar este una, dacă cel pu-

ţin un om o recunoaşte, bunăoară Vasalie cel student 

la teologie, vas‘că el ghiceşte în domnu‘ Bumb „că-

zutul‖ şi precis îi recunoaşte şi puterea. Puterea min-

ţii mai întâi, că d‘aia are el draci pă lumea asta, că 

nu se lasă „mântuită‖ ideologic de cine trebuie. Din 

când în când, într-o viaţă sau în alta, după cum i se 

năzare lui ori după cum are de ales, domnu‘ Bumb 

are nevastă, copii, slujbe mai acătării sau cum dă 

Domnul, asupra cărora exercită o influenţă total 

nonconformă cu spiritul uman sau cu temeinica mo-

rală ardelenească, până ce praful şi pulberea se alege 

şi din unele şi din altele. 

 Pas de-a-l înţelege pe domnu‘ Bumb, de nu 

ar veni la rând o încă altă dedublare, aceea a Măriei 

Sale AUTORUL teribilelor povestiri de mare uimire 

ce ne încântă mintea şi ne lacrimă ochiul, că după 

cum bine zice dumnealui un pic mai la vale, „aşchia 

Mihai ANTONESCU  

(ROMÂNIA) 
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nu sare departe‖ ci moşteneşte trunchiul, uimindu-ne 

cum trece un personaj cu totul aparte din viaţă în 

moarte, din moarte înapoi în viaţă, ori în ce mai 

vrea, bunăoară în copii, care la rându-le pot fi copiii 

copiilor unui domn Bumb etern şi tăvălit bine prin 

toate meandrele unui timp fără început sau sfârşit. 

 Astfel, romanul acesta, „Domnu‘ Bumb – 

cele 28 de vieţi pământene –‖, Editura Tribuna, 

Cluj-Napoca, 2014, al distinsului nostru prieten, 

scriitorul Ştefan Doru Dăncuş, adună în cuprinsu-i 

de necuprins pentru minţile luate un pic mai repede 

şi grabnic petrecătoare, inefabilul şi măreţia parabo-

lei, popasul benefic dintre timpul dat omenesc şi 

spiritul abisal, poezia frustă a prozei de excelentă 

factură în tiparele căreia autorul propria viaţă şi-o 

toarnă întru zidire, aşa încât să ne convingă şi pe noi 

ăştilalţi, aidoma unui mare poet persan, cum că, cele 

mai frumoase flori, din noroi se ivesc. Latura cristică 

a fiinţării într-o lume de tot piezişe, determină până 

la urmă gloria tristeţii lui Dăncuş în mai toate cărţile 

scrise până în prezent, iar dacă noi, cititorii, nu-i 

putem trăi viaţa atâta cât să ne ridicăm la înţelesul ei 

pe-ndelete, barem într-un ipotetic Pantheon al valo-

rilor întru perenă rămânere să-i aşezăm singurătăţile 

strânse în pagină, căci ele merită cu asupra de măsu-

ră. Ave! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ştefan Doru Dăncuş,  „Domnu‘ Bumb – cele 28 de vieţi pământene –‖, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2014 

(coperta cărții) 
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Reinterpretări de mituri şi legende – micro-serie de autor 
 

Rândurile următoare povestesc cum, dintr-o înlănţuire de experimente literare, s-a întâmplat să apară 

această 'serie de reinterpretări speculativ-antropologice de mituri şi legende populare', înfiripată prin cele 

două cărţi apărute la Editura Europress în primăverile 2014 şi 2015. 

 

Volumul prim: “Întoarcerea fratelui risipitor” 

 

Nu ştiam, nefiind eu chiar tipul de persoană 

strategic-cerebrală, unde mă vor duce încercările 

scriitoriceşti, astfel că – mai ales privind-o retro-

spectiv – evoluţia m-a surprins şi pe mine, făcându-

mă să urmăresc înlănţuirile cu oarece încântare. Po-

vestea "catenei" începea în anul 2011... 

 
Am scris o carte împreună cu fiica mea. Lu-

crurile s-au întâmplat astfel: eu strânsesem câteva 

proze scurte (ficţiuni şi eseuri apărute într-o cadenţă 

dezlânată), iar fiica mea – Anca – produsese o serie 

de texte (majoritatea lirice) ce-mi păreau reuşite. 

Cum nici unul dintre noi nu acumulase destule scri-

eri pentru un volum solid, ideea de a le 'contopi' într-

o singură carte a venit firesc. Şi – pentru a nu avea 

aparenţa unui volum rezultat prin alipirea a două 

cărţi distincte – am propus să ne alternăm textele în 

cuprins: o scriitură de-a mea urmată de una de-a ei, 

ş.a.m.d. Rezultatul a fost interesant, şi cartea ('Ficţi-

uni familiare', Editura Conphys) a avut un pic de 

succes. Aşa încât – încurajat de această formulă (al-

ternant-bicefală) – i-am propus apoi fiicei mele să 

scriem împreună un roman, dar unul la care să nu 

lucrăm 'umăr-lângă-umăr' (pentru că abordarea nu ar 

fi convenit spiritului ei de adolescent aflat în des-

prindere de tutela părinţilor), ci un roman împletit 

din capitole scrise alternativ şi cvasi-independent 

de către cei doi autori. Ceva ca un dialog, ori – mai 

degrabă – ca o alternanţă de monologuri servind 

aceluiaşi obiectiv literar. Şi, pentru ca eventualul 

cititor să înţeleagă rapid structura cu participările 

întreţesute ale autorilor, am spus că ne trebuie o te-

mă cu doi poli, o temă uşor de recunoscut. 

Cea mai potrivită dintre ideile ce mi-au tre-

cut prin minte mi s-a părut acea parabolă biblică cu 

întoarcerea fiului rătăcitor. Fiica mea n-a fost 

chiar încântată de propunere, dar nici n-a venit cu 

altă variantă. Mi-am zis că, dacă încep eu, şi îi arat 

unul-două capitole, va fi atrasă de proiect. Fixasem 

cadrul de lucru astfel: proza să cuprindă o perioadă 

din viaţa a două personaje legate biologic şi prin 

destin (fraţi dintr-o familie mică), iar firul epic să 

alterneze subcapitole "povestite" de cele două per-

sonaje. 

Pentru a accentua premisa temei biblice am 

Mircea BĂDUȚ  

(ROMÂNIA) 
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propus să-i botezăm pe cei doi fraţi după alte două 

nume notorii: Cain şi Abel (într-o mică "anagramă") 

– exploatând voit riscul prejudecării personajelor de 

către cititor. Deşi numele sugerează contextul biblic 

şi destinul personajelor, speram ca paralela să fie 

doar provocator-dilematică pentru cititor. 

Abordarea propusă pentru proiect s-a contu-

rat după scrierea primelor pagini. Stilul părea să 

corespundă dramei interiorizate, cu accente de psi-

hologie şi filosofie: un teatru de gânduri ca o dezba-

tere laică (în dublu monolog) a cunoscutei parabole 

religioase. Astfel, capitolele – fiecare cu gânduri şi 

întâmplări din mintea şi din viaţa câte unui frate – se 

puteau intercala aproape fără a depinde între ele, ci 

doar având o cronologie sumară şi pornind de la un 

set de amintiri comune. De asemenea, anumite sec-

venţe biografice urmau să fie revelate din ambele 

perspective. 

Însă datul temporal al autorilor n-a fost unul 

prielnic: fiica mea s-a retras din proiect, fiind din ce 

în ce mai speriată şi mai absorbită de cele două mari 

praguri din viaţa ei: bacalaureatul şi admiterea la 

facultate. Cum eu deja înaintasem cu povestea unuia 

dintre cei doi fraţi (şi cum ideea proiectului încă mă 

fascina), a trebuit să preiau şi destinul celuilalt frate. 

Deşi visasem un roman (unul bipolar), până la urmă 

a rezultat o nuvelă; doar că îmi place să cred că "ma-

terialitatea" frământărilor umane cuprinse ar putea, 

cu ceva indulgenţă, să transcendă scriitura înspre 

denominaţia de 'roman scurt'. 

Mărturisesc, şi cu accent esenţial pentru cele 

ce urmează, că una dintre ideile de pornire ale pro-

iectului – şi anume evitarea acelor elemente topo-

contextuale capabile să fixeze acţiunea în timp şi 

spaţiu – mi-a cam dat de furcă, constituind însă şi o 

interesantă provocare de paradox: să evit folosirea 

de neologisme, să ocolesc exprimările evoluate, însă 

fără a renunţa la filigranul trăirilor. 

Mai toate recenziile pe care le-a avut cartea 

'Întoarcerea fratelui risipitor' au subliniat filonul 

definitoriu al acestei piese centrale, observând ideile 

esenţiale (iar uneori şi pe cele mărunte). (Cătălin 

Badea-Gheracostea: "majoritatea prozelor ar putea 

fi citite într-o cheie psihologică şi/sau filozofică, a 

marilor interogaţii şi a răspunsurilor vagi"; Valen-

tin Protopopescu: "«Întoarcerea fratelui risipitor», 

este, până la urmă, acel gen de ficţiune psihologică 

de bună calitate ce explorează distincţia asemănării. 

Cum pot fi doi oameni apropiaţi şi cu istorii de viaţă 

aproximativ similare foarte diferiţi? Mircea Băduţ 

are meritul de a fi mlădiat cu profunzime această 

dihotomie aparent radicală, adăugând nuanţe ce 

relativizează altitudinea polilor şi îmbogăţeşte cu 

aspecte morale nişte comportamente policrome şi 

imprevizibile, întrucât aparţin unor personaje deo-

sebit de vitaliste."; Andreea Tănase: "o meditaţie în 

proză asupra alegerilor pe care le facem în viaţă şi 

cum ne afectează ele, atât pe noi, cât şi pe cei pe 

care îi iubim. (...) Fiecare simte că alegerea făcută 

îl reprezintă, însă nu poate să nu se gândească cu 

nostalgie la drumul ales de celălalt frate."; Alexan-

dru Lamba: "Prin prisma variabilă și prin cadrul 

schițat foarte lapidar, pilda devine atemporală, uni-

versal-valabilă. Nu de puține ori, parcurgând sofis-

mele unuia sau altuia, ne vom regăsi pe noi înșine. 

Cine suntem? Cei care pleacă, sau cei care stau? 

Aventurierii sau statornicii? (...) Textul nu trage 

concluzii, nu se erijează în judecător, nu pilduie – 

așa cum ne-am aștepta."; Sorin Preda (1951-2014) 

"Textele lui ies oricum din zona uimirilor interstela-

re, cantonând serios şi talentat, cu toată convinge-

rea şi întregul ecartament, într-o literatură a ciuda-

tului, a zonelor voit neclare, din care nu lipsesc nici 

tensiunea narativă de bună calitate şi nici micile 

dantelării metaforice";  

Andrei Simionescu-Panait: "Cred că franchețea ca-

re se ivește progresiv în orizontul lecturii este firul 

de suprafață al unei sensibilități bine adăpostite și 

dificil de accesat. Acest aspect este conștientizat la 

fiecare pas, îndreptând intențiile stilistice către ex-

periment și încercare, în urma cărora se ivește reu-

șita de a oferi cititorului înțelegerea faptului că 

amintirea umană are un rol bine determinat în viață, 

indiferent de conținutul acesteia, obișnuit sau stra-

niu, întrucât prin deschiderile donate de amintiri 

poate apărea pofta de experiment – într-un cuvânt, 

vitalitate, deși una nostalgică.") 

Onorabilă a fost şi compararea acestei rein-

terpretări de mit biblic cu cea reuşită de Thomas 

Mann în romanul 'Iosif şi fraţii săi' (desigur, păs-

trând proporţiile). 
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Volumul secund:  

“DonQuijotisme AntropoLexice” 

Mult timp de-atunci m-am regăsit (cu încân-

tare) prins în siajul stilistic născocit la scrierea acelei 

nuvele. Da, pentru a sugera că lucrurile se petrec în 

trecut (un trecut neclar fixat, dar totuşi "vechi", ne-

judecabil cu acea familiaritate a contingenţei), îmi 

creasem o exprimare pseudo-arhaică, iar auto-

impusa restrângere a lexicului mă forţa să mut ex-

presia înspre o interiorizare a cuvintelor. Şi cum 

fascinaţia aceasta – a descoperirii greutăţii din cu-

vintele simple – nu mă părăsea, mi-am zis să încerc 

să continui. Totodată mi-am propus să mă desprind 

de zona 'mitului biblic', cumva şi de teama unor ne-

înţelegeri (dezamăgiri?) privind abordarea mea laică. 

Numai că pe-aici s-a mai altoit ceva: o sensi-

bilizare, o preocupare tot mai accentuată în gânduri-

le mele (simptom de bătrâneţe, deh!) pentru aspecte-

le simple dar profunde ale existenţei umane. Pentru 

implicita dar discreta coordonată existenţială din 

actele/operele oamenilor. Pentru antropologie, care-

va-să-zică. (Un exemplu de cum "funcţionează" 

această sensibilitate: la vizitarea unei cetăţi istorice 

mă aflu copleşit nu atât de grandoarea/frumuseţea 

monumentului, cât de zbaterea gândului ce-mi fuge 

imediat în acel trecut, încercând să-şi imagineze fel-

de-fel de chestii: câţi oameni vor fi lucrat la ridica-

rea construcţiei? erau ei un fel de sclavi, sau, ca oa-

meni liberi, fuseseră motivaţi de cadenţa unui blid 

cu mâncare? şi ce putea fi în acel blid? apoi, prin ce 

tehnică prelucraseră piatra? ce substanţe amestecau 

în liantul cu care ridicau zidurile? câţi ani să fi durat 

construirea? cum şi de unde procura 'antreprenorul' 

materialele necesare? motivaţia ctitorului fusese una 

politico-militară sau una spirituală? etc, etc.) 

În ultimul timp am scris şi o serie de eseuri 

non-ficţionale, inspirate fie din chestiuni cvasi-

cotidiene, fie rezultate din căutări la care ne ducem 

mai rar cu gândul. Ele fuzionează – cu diverse ac-

cente/alternanţe de auto-ironie, umilinţă şi duioşie – 

idei de psihologie, sociologie ori de filosofie. Astfel 

încât, la coagularea ideii de a le reuni şi publica într-

un volum, aceste piese de proză eseistică au părut a 

se potrivi binişor sub umbrela generoasă a antropo-

logiei. Mai mult, atât pentru condimentarea experi-

enţei de lectură, cât şi pentru democratizarea con-

ceptului de antropologie, seria de eseuri – este 

"punctată" (iniţial, median şi final) cu câte o proză 

ficţională din astfel-născuta serie a interpretărilor 

speculativ-antropologice de mituri şi legende po-

pulare: pentru că, da, în ultimele luni am reuşit trei 

'randări' în 

proză ale 

baladelor 

"Mânăstirea 

Argeşului" 

şi "Mioriţa". 

(Incongru-

enţa 'două 

balade' – 

'trei proze' 

se explică 

prin aceea 

că prima 

legendă mi-

a inspirat 

două po-

veşti: una 

dedicată lui 

Manole, 

cealaltă Anei. Nepremeditat.) Iar pentru mine, apro-

po de inedita (şi implicit riscanta) sintagmă 'specula-

tiv-antropologic', imersiunea în acele poveşti a fost 

precum o călătorie în timp, însă trăind nu doar epo-

peea, ci şi detaliile vieţii mărunte. 

Desigur, şi la scrierea acestor reinterpretări 

de legende populare am avut parte din plin de acea 

provocare deosebită, menţionată mai sus (probabil 

cea mai interesantă dintre experienţele mele scriito-

riceşti): pentru a transpune cititorul în atmosfera 

secolelor respective (16 şi 19) a trebuit să "inventez" 

o exprimare aparent arhaică, însă nerenunţând la un 

rafinament al ideilor. Chiar dacă am fost consecvent 

în a respinge cuvintele ce îmi veneau în minte cu 

aromă de neologism, am încercat să construiesc o 

reprezentare fluentă şi modernă, astfel încât cititorul 

să nu aibă de luptat cu o scriitură de letopiseţ. 

Dacă a fost similară provocării de la "Întoar-

cerea fratelui risipitor", din cartea anterioară? Da, 

scriiturile din seria aceasta (de reinterpretări specula-

tiv-antropologice de mituri/legende populare) au 

multe în comun, însă sunt şi diferenţe esenţiale: aco-

lo am urmărit ca plasările temporală şi geo-spaţială 

să fie incerte, pe când aici timpul şi locaţia sunt bine 
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documentate; acolo era vorba de împletirea a două 

monologuri, pe când aici avem o epică narativă des-

tul de intensă. 

 

Riscuri asumate 

Întrucât multe dintre eseurile adunate în acest 

ultim volum ţintesc spre chestiuni din sfera 'convin-

gerilor personale', s-ar putea spune că există riscuri 

de coliziune spirituală, din eventuale nepotriviri cu 

ideile cititorului. Dar am speranţa că vor fi nu coli-

ziuni ci interferenţe, mai toate aceste scriituri având 

inoculat – pe lângă acel 'adevăr', prezentat când cu 

oarece patimă, când argumentat mai sistematic, când 

pus în şăgalnică discuţie – şi antidotul: fie 

contrapuncte autoironice, fie îndoieli incluse home-

opatic, fie propuneri de perspective antagonice 

(epistemologice, care-va-să-zică). Deseori reiterând, 

mai discret ori mai explicit, chestiunea esenţială: 

cum că nimeni nu are în custodie exclusivă adevărul. 

Aşa cum ne spuse şi Marcus Aurelius acum aproape 

două milenii: "Tot ce auzim este o opinie, şi nu un 

fapt. Ceea ce vedem este o perspectivă, ci nu adevă-

rul.". 

Am fost avertizat că reunirea în volum a mai 

multor domenii ideatice (beletristică, psihologie, 

biologie, sociologie, filosofie), deşi benefică citito-

rului obişnuit, deschis la provocări, va induce reţine-

re în tabăra criticilor literari, amalgamarea 

stânjenindu-i în exerciţiul reflex al catalogării. Aşa 

cum nici experţii în antropologie, sociologie, psiho-

logie ori filosofie probabil că nu pot fi satisfăcuţi 

dacă lecturează cartea în cheia lor, ci nu dintr-o per-

spectivă de fuziune. Însă de-acum şi riscul acesta e 

asumat. 

 

 

 
 

Teodor Buzu  (http://www.teodorbuzu.com/) – Alee, grafică 
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Răpirea sângerândă 

 
Din volumul de povestiri, cu același titlu, în pregătire.  

 
 

O casă, stil franțuzesc, așezată perpendicular 

pe Strada Domnească, din despărțitura patru a orașu-

lui. Gălățenii o știu de Casa Balș, după numele boie-

rului, cu obârșie în Ineștii de pe valea Bârladului. 

Într-un dosar, din  arhiva Ținutului Covurlui, apare 

mențiunea că imobilul „cu poarta ieșită la linia stră-

zii‖ este construit de Panait Balș, prin anii 1913 - 

1915. După moartea acestuia, a ajuns în proprietatea 

fiului său Paul. Dar n-a trecut mult și moștenitorul a 

vândut-o, numele, însă, de Casa Balș i-a rămas. De 

la înstrăinare,  a fost locuită de câteva familii de 

vază. 

 …Suntem în anul 1940. Început de brumar. 

Toamna s-a lăsat cu ploi care nu mai contenesc. Pa-

tru domni în pelerine și cu galoși peste pantofi negri 

de lac se îndreaptă, grăbiți, spre Casa Balș. „Cerul 

nu-l mai ascultă nici pe Dumnezeu…‖ Vocea îi în-

cercui pe zornici. „Domnilor, parcă toți norii se vor-

biră să se bulucească asupra  orașului.‖  

„Êtresansmerci, cum ar zice  francezul. Ploaie grea, 

ca o noapte de smoală.‖  Replica acestui  domn fu 

gustată de companionii săi. Grăbiră pașii. Un altul îi 

seduse imediat cu o strofă din Topârceanu: „În fap-

tul zilei, streşinile plâng./ Pădurea stă plouată ca o 

curcă./ Natura calcă cu piciorul stâng:/ Pe-aici când 

plouă, plouă, nu se-ncurcă!‖ 

Au ajuns în curtea casei. Întunericul i-a izbit 

dintr-odată. Niciun lampadar. La numai câțiva pași 

zăresc o marchiză luminată intim. Se deschide o ușă 

și pătrund într-o încăpere așezată chiar la intrarea în 

casă. O voce se desprinse ca o umbră: 

– Lidia, primește tu oaspeții! Se pare că au so-

sit…  

Le deschide ușa o tânără. Să aibă până-n două-

zeci de ani. O rochie roz, cu tiv lat, într-un alb de 

Casablanca, până deasupra genunchiului, mulată pe 

corp, îi păstrează un look simplu și elegant. Are 

ochii plini de toate misterele cerului.  

– Domnilor, rog, să mă urmați! 

Intrară într-un coridor larg, în lungul căruia se 

află întins  un covor în țesătură plată, alb cu negru,  

ca o tablă de șah, dând impresia că nu are capăt.  

 – Galoșii îi lăsați lângă cuierul de-alături. Eu 

vă ajut să vă eliberați de pelerine. Trebuie să vă în-

științez că, mai devreme, a sosit și părintele Felix.  

Fata își schimbă tonul. O voce legănată.    

 – Sunteți așteptați de domnul Anton Ciuntu. E 

pregătit să vă facă o frumoasă surpriză. Secret!  

Ca un evantai, privirile celor patru domni fură 

atrase de grațiosul glas al fetei. Ea afișă un zâmbet 

îndatoritor.  

O ușă, în două părți, din stejar împodobit cu 

ghinturi groase, puțin ieșite în relief, se deschise 

larg.Pășiră într-o cameră luminată printr-un  tavan 

de sticlă și de ferestre mari.  

 În dreptul unei mese ovale și grele din nuc 

masiv, domnii de-abia sosiți sunt întâmpinați de An-

ton Ciuntu, poet cunoscut al urbei. 

  – Să v-o prezint mai întâi pe Lidia. E nepoata 

soției și a venit de peste Prut să întâmpine, împreună 

cu noi, Sfintele Paști.  A rămas aici.  Bănuiți de ce 

n-a putut să se întoarcă acasă.  

Ioan BARBU  

(ROMÂNIA) 
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– Țara începuse să fiarbă. La începutul lui iu-

lie, hoardele roșii au năvălit peste Basarabia noastră, 

dar și peste Bucovina de Nord. Eu n-am mai apucat 

să ajung la părinți. Ca mine sunt mulți. 

O lacrimă i-a căzut pe obraz… 

 – „Din laur nemuritoare ramuri,/ O, țară pu-

ne-n frunte azi/ Și-n tricolorul mândrei flamuri/ Să-

nfășori pieptul tău viteaz!/ Și smulge spada ta din 

teacă/ Și-ți cheamă toți copiii tăi/ Și la război cu 

dânșii pleacă/ Cu fii de șoim și fii de zmei!...‖ De-ar 

mai fi Eminescu printre noi nu ne lăsa să asistăm cu 

brațele încrucișate la ciopârțirea patriei părinților 

noștri.  

Tânărul se înfierbântă: 

 – Dar Dumnezeul părinților mei,/ va spori vi-

tejia fraților, contra acelor mișei,/ Le va-ntări credin-

ța și speranța/ că nu vor fi-nrobiți pe toată viața.  

 – Domnilor, să vă fac cunoștință și cu acest 

brav tânăr. Se numește Felix Dubneac.  N-a ajuns la 

30 de ani. A studiat la Şcoala de Cântăreţi bisericeşti 

de la mânăstirea Dobruşa, din judeţul Soroca, iar 

acum urmează un Seminar Teologic monahal.  A 

reușit să se strecoare până aici din localitatea sa de 

baștină, Voloave. Drum lung și cu ghimpi, dar tine-

rețea și mintea i-au fost de ajutor.  Versurile sale te 

însuflețesc. N-o să vă vină să  credeți, dar Felix are 

un talent uluitor și în  pictură.  

 Contrar  așteptărilor, tânărul din fața lor  se 

arătă dispus, din prima clipă, să le dezvăluie ceea ce 

li se păruse a fi un secret de nepătruns. Toți patru i-

au întins mâna și s-au recomandat, pe rând. 

 – Ion Inculeț… Ați auzit, probabil, de mi-

ne… 

 – Cum să n-aud,  în numele poporului Basa-

rabiei ați semnat, împreună cu Pan Halippa, Actul 

Unirii de la 27 martie 1918.  

 – Ion Petrovici, profesor la Universitatea din 

Iași, membru titular al Academiei Române, fost mi-

nistru. 

  – Încântat să vă cunosc, stimate domnule 

academician! O mare onoare să stau față în față cu 

un ilustru filozof, reprezentant de frunte al școlii 

maioresciene, ministru Culturii Naționale în guver-

nul poetului Octavian Goga. 

  – Tinere, Domnia sa a mai fost ministru în 

două rânduri, la Lucrările Publice și la  Instrucțiunile 

Publice, interveni Anton Ciuntu. Prietenul meu, 

acest eminent savant, își datorează gloria marii sale 

iubiri de neam şi ţară, atât de actuale şi atât de nece-

sare clipei de faţă. 

 – Onisifor Ghibu, profesor  român de peda-

gogie, se prezentă cel de-al treilea domn din grupul 

abia sosit. 

 – Și  dânsul a luat parte la Actul Unirii din 

1918, adăugă gazda. 

 – E mândria sufletului meu. Totdeauna am 

avut în gând România Mare. 

  – Eu sunt Constantin Banu, profesor și de-

putat liberal, directorul revistei Flacăra, fondată la 

22 octombrie 1911… 

 – Mi-au căzut în mână câteva numere. Intere-

santă revistă, vă felicit, este  de mare ajutor pentru 

învățătorii și preoții sătești.  

S-au așezat cu toții la masă, la invitația gazdei.  

Felix și-a reluat locul în fața șevaletului, 

continuându-și lucrul. Câteva minute, ochii celor 

cinci domni, din jurul mesei, țintesc, fermecați, pic-

torul aplecat asupra șevaletului. Fascinați de mâinile 

acestuia, ambele inspirate, aplicate și derutante. De-

rutante și prin aparenta lor imobilitate, dar și-n clipe-

le hărăzite, când frenezia li se scurge prin toate de-

getele. Pe pânza bine întinsă pe o planșă din lemn, 

mâinile îi trec ca niște coarde, mângâios, dar ferm. 

Pensula atinge, la fel, spațiile albe ale desenului; la 

fel și nu prea, căci, la un moment dat, fără tranziție, 

atingerea  caldă a coardelor irupe în convulsiv, 

emulsia fină de culoare  tresărind la accidentul plas-

tic. E momentul când inspirația artistului se vede 

contrazisă de o inabilitate în execuție, un strop de 

apă mai mult în culoare, o scurgere absurdă de 

emulsie pe hârtie. Dar toate sunt reconvertite, instan-

taneu și abil, în afect. Canonul, momentan, e aban-

donat, intervin surpriza și mirarea. În secundele ur-

mătoare , are loc prelucrarea surprizei. După care 

culorile se reașează într-un plan superior, intenția 

pictorului fiind regăsită, e  recuperată la un alt nivel. 

Întrebarea este dacă accidentul a fost chiar accident?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Când Felix Dubneac a terminat lucrul, își ridi-

că isprava, o sărută, apoi o reașează la loc. Apropie 

șevaletul de cei cinci, întrerupându-le discuția aprin-

să.  

 –  Domnilor, ia, priviți!  

Toți ochii se concentrează spre pânză.  

– Ooo, suntem în plin iad!, exclamă gazda. 
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Domnilor, dați-mi voie să explic ce înțeleg  eu de 

aici: o pajiște, o nuntă țărănească. Apare un călăreț. 

Nuntașii se împrăștie. Este un cazac, poartă rubașcă, 

iar pe chipiu stă înfiptă  steaua roșie. Soldatul aduce 

cu un lup fioros. Stă să-i înghită pe nuntași. Respiră 

adânc, urlă, apoi urletul se face trăsnet și totul în 

jurul său ia foc. Cu o pensulă muiată în roșu, ca sân-

gele cald, pictorul incendiase cerul suav. 

 – Adevărat, domnilor, suntem în iad! excla-

mă, cu o voce gravă, Ion Inculeț.   

Cad toți, înmărmuriți, pe spătarele scaunelor. 

 – Așteptam cuvântul pe care mi l-am dorit și 

el a venit. Acesta era: iadul. Vă mulțumesc! Acum, 

mă alătur și eu domniilor voastre.   

Banu își continuă discursul. 

 – Domnii  mei,  cum  vă spuneam, la 16 mai 

1912 a fost o aniversare odioasă, dincolo  de Prut. 

Răpitorii au ţinut ca, la împlinirea unui secol de la 

căderea drepturilor tuturor basarabenilor, dar şi a 

jurămintelor vrăjmașilor, să-şi ofere mulţămirea 

prăznuirii unei fărădelegi. Numai că, niciodată, o 

sărbătoare oficială nu s-a desfăşurat , ca atunci, într-

o atmosferă de tăcere siluită şi în mijlocul unor su-

flete absente… Vor trece ani, vor mai fi şovăiri  şi 

ispite, dar dacă umilul ţăran român de peste Prut nu-

şi va fi uitat limba şi dacă va şti şi atunci că peste 

râul de hotar sunt fraţi liberi, de acelaşi neam şi ace-

eaşi limbă, oricâtă împilare  va apăsa asupra-i, n-o să 

lase nicio urmă , așa, cum nu lasă valul uşor peste o 

stâncă eternă. În veacul nostru, puterea ideilor a bi-

ruit uneori trăsnetul tunurilor, de aceea să nu uităm 

că, orice manifestare a conştiinţei  naţionale este, 

prin ea, însăşi, o chezăşie pentru viitor. Ea mărturi-

seşte că sub aparenţe înşelătoare trăieşte tăinuită o 

altă viaţă, mai profundă şi mai preţioasă, viaţa nea-

mului nostru; ca sămânţa, ascunsă sub zăpada iernii, 

aşteptând soarele reînvietor de primăvară, stă aceas-

tă viaţă sub obida soartei duşmane. Ce așteaptă ea? 

Soarele dreptăţii viitoare! Nimic nu o va putea dis-

truge, dacă vom şti să-i dăm din sufletele noastre 

măcar atâta căldură cât e nevoie ca să nu se stingă 

licărirea amintirilor de ieri şi a speranţelor de mâi-

ne… 

 Aici, povestitorul îl întrerupe pe vorbitor, ca 

să recapituleze suita explozivă de crime din 1940, 

anul crucificării noastre naţionale: ultimatumul din 

27 iunie - a doua răpire a Basarabiei și a Bucovinei; 

30 august - odiosul Dictat de la Viena, în baza căruia 

statul ungar hortisto-fascist  ocupă o parte însemnată 

a Transilvaniei; 9 septembrie – încheierea „negocie-

rilor‖ de la Craiova, cu urmări tragice pentru țara 

noastră. România, sub presiunea sovieto-bulgară şi 

cu ameninţarea puterilor Axei, continuă să  fie cio-

pârţită, jaful teritorial comis de URSS constituindu-

se într-un precedent care a stimulat pretenţiile revi-

zioniste ale Bulgariei, prin subjugarea Cadrilateru-

lui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  – Domnilor, catapeteasma ţării a fost lovită 

de cel mai ucigaș trăsnet din istorie. Asiatica ciumă 

roşie spintecă – prin pumnul lui Stalin – trupul ţării 

româneşti. Prin perfidie şi viclenie, precum fiarele, 

au adulmecat prada. Primează dreptul forţei, al 

arbitrariului. Este momentul crud când România, 

total izolată, înconjurată de inamici din cele patru 

puncte cardinale, nu mai are nicio garanţie din oc-

cident, de la vechii ei aliaţi. Cehoslovacia, furni-

zoarea noastră de armament, a căzut, Franţa, la fel, 

iar bătrâna Anglie, ca întotdeauna de-a lungul isto-

riei sale, stă în expectativă. 

Idealul nostru naţional, înfăptuit după milenare 

aşteptări, este frânt… Şi, din nou, realizarea lui 

amânată! Până când? Numai Dumnezeu poate şti. 

Sufletul românesc rămâne împietrit în durere. Şi 

durerea lui sângerează şi azi. Sângeră de sute de ani. 

Nistrul învolburat şi mâniat că fraţii lui români încă 

se ceartă, uneori se bat; că nu mai vrea să mai des-

partă frate de frate, român de român. 

Niciodată – şi nicăieri pe planeta noastră – 

nicio altă ţară n-a cedat, fără luptă, întinse teritorii 

populate. Catastrofa este cauzată de trădarea în bloc 

a puterilor europene, dar și a laşităţii şi neputinţei 

conducătorilor de la Bucureşti, care au adus Româ-

niei pierderi şi prejudicii ireparabile.  

 Vorbele academicianului Ion Petrovici ard cu 

fierul roşu.  

 – Dragii mei, continuă savantul, nu există si-

tuaţie definitivă în sfera faptelor nedrepte. Și proce-

sele istoriei au dreptul la recurs. 

  – Adevărat grăiți, domnule! Bucovina, Ba-

sarabia şi ţinuturile de dincolo de Nistru – din foste-

le teritorii aflate sub stăpânire tătărască – au fost şi 

sunt purtătoare de viaţă românească.  

Ce contează, pentru lumea planetei, că timpul 

Basarabiei se scurge în singurătate? Şi Gheorghe, şi 
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Ion, şi Vasile, şi Victor, şi Pavel – şi milioane de 

români au pe buze întrebarea: Dumnezeule, stăpânul 

nostru, până când? Prea lungă şi istovitoare este aş-

teptarea noastră!  

 – Un glas de tunet, striga-va din corul cel de 

îngeri: Ce-ați făcut cu libertatea celor care v-au dat-o 

un Cantemir sau un Movilă? 

Constantin Banu se scoală de la masă, face doi 

pași înainte.  

– Să vă citesc, în continuare, din „Moscovia‖ 

poetului Ion Urs Soricu, poem publicat în revista 

noastră despre „tovarășii lui Iuda, ce-i uniți cu jaful 

și păcatul‖: „Minciuna e altarul vostru/ Și dumneze-

ul  vostru perfidia./ Satana, care vă îndreaptă pasul,/ 

În ceasul socotelii de pe urmă. (…) Nu plânge, tu, 

pământ al suferinței/ Să nu deștepți strămoșii din 

morminte,/ Că prea i-ar arde jalea ta./ Nu plânge! 

(…) În faţa voastră-i Viitorul/ Din jugul ce-aţi gătit 

pentru dreptate/ El jugul vi-l ciopleşte. (…) N-auzi?  

Din munți și văi se înfiripă/ Cântarea răzbunărei 

noastre,/ Cântarea biruinței noastre!‖ 

– Răbdarea Ţării a ruginit, acesta-i adevărul! 

Interveni, foarte aprins, profesorul Onisifor Ghibu. 

Dacă îlsurprinzi pe românul basarabean cu ochii în 

lacrimi, sau doar trist, sau doar îngândurat, el se va 

redresa, rugându-te să-l ierţi. Numai dragostea de 

România și de libertate îl face să se arate şi trist şi în 

lacrimi în faţa lumii. „Numai plânsul mocnit al sufe-

rinţei acestui pământ,/ Să nu deştepte strămoşii în 

mormânt!‖  

Felix Dubneac se ridică.  

–  Nu-mi permit să vorbesc decât în picioare în 

fața unor înalte fețe ale culturii românești. Sunt tâ-

năr, dar de fiecare dată când am prins vreo ocazie, i-

am îmbărbătat pe frații mei basarabeni: „Nu plânge!/ 

De-au atârnat de braţul nostru lanţul,/ El va cădea, 

când sufletul va-nvinge!/ Nu vezi? Se face ziuă. Zo-

rii/ Încep să se reverse de pe culmi/ N-auzi? Din 

munţi şi văi se înfiripă/ Cântarea răzbunării noastre.‖ 

  Minciuna. Minciuna rusească unde s-o inte-

grăm? La „minciuna stăpânului‖ le-am spus basara-

benilor mei. Dincolo de Prut chiar și limba română a 

ajuns sub stăpânirea rusului. Prin minciună și ame-

nințări, rusul își bate joc de poporul român și de 

limba lui. Imaginați-vă să fii străin în grădina și-n 

casa ta, să-ți vezi de aproape biserica și-n ea să nu 

poți intra, să-ți duci copiii la școala din sat, dar să-i 

vezi, să-i auzi pe învățători vorbindu-le numai ruseș-

te despre alt stat… Să înțelegi din zi în zi cum îți 

pierzi copiii, că nu-și trăiesc viața românește, să le 

plângi de milă că n-au sărbători, nici credință crești-

nă!   

Tot timpul s-a stat cu ochii ațintiți spre tânărul 

înflăcărat și cu fruntea înnegurată. 

– S-o ia naiba pe Rusia autocrată de ieri și de 

azi, izbucni, la fel de înflăcărat, Onisifor Ghibu. Va 

veni vremea când libertatea vieții politice va descă-

tușa conștiințele și tendințele naționale, azi latente. 

Poporul n-are un lider, ca-n timpul Marii Uniri, ca să 

ne conducă în lupta contra Rusiei sovietice. Da, 

monstruosul conglomerat poliglot al Rusiei, cum a 

spus domnul Iorga, va trebui să se desfacă în părțile 

sale constitutive și  atunci poate să ne vie și ora Ba-

sarabiei. 

 – Mie frică, domnule, că ora aceasta n-o să 

vină curând.  

Felix Dubneac interveni  cu aceeași înflăcăra-

re: 

 – Când dincolo, peste Prut, la mine acasă, se 

va fi sărbătorind oficierea eliberării de sub 

blestemătatea stalinistă,îl voi ruga pe bunul Dumne-

zeu să ni-l trimită între noi,  ca să se bucure, pe  

Constantin Stamati, întâiul poet basarabean de după 

prima răpire. În a sa „Muză Românească‖, el îşi aş-

terne gândul înstrăinării şi-și toarnă durerea din su-

flet: „Mâhnit şi pe gânduri şed posomorât,/ Cu un 

dor nespus,/ Şi-ntristat şi dornic trăind amărât,/ Mă 

uit spre apus…/ Acolo e viaţă!/ Acolo-i speranţă!/ 

Să fim fericiţi/ De-am fi toţi uniţi/ Eu tânăr fiind/ 

Acolo lăsând,/ Strămoşeşti mormânturi, frate ce mă 

iubea/ Şi plină de graţii, pe Moldova mea,/ Dornic 

părăsind.‖  

Anton Ciuntu se ridică și el în picioare. Grav:  

– Tânărul poet simţea dorul de patrie liberă în 

limba dulce românească. Când, poate, prin preajmă-

i, i se urla în urechi vreun cântec mujic de răpire.  

Aș vrea să vă mai spun două vorbe.  Poporul 

nu mai are lideri, cum bine s-a spus aici. Ce se făcea 

Basarabia, acum 23 de ani, fără prietenul nostru Ion 

Inculeț? Prea puține vorbe am auzit acum de la 

domnia sa. De o vreme, am destule lucruri pe care 

mi le spun în minte și le aștern într-un jurnal perso-

nal. Dați-mi voie, domnilor, să vă citesc un frag-

ment. „La 21 noiembrie 1917, s-a deschis Sfatul 
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Țării, organ care avea să vorbească în numele Basa-

rabiei și să decidă soarta ei. Președinte al acestui 

parlament a fost ales în mod unanim Ion Inculeț. El 

întrunea toate calitățile pentru a ocupa această mare 

demnitate: era inteligent, calm, abil, împăciuitor, dar 

mai cu seamă extrem de răbdător. Inculeț, în toate 

împrejurările, a dovedit calm  desăvârșit și sânge 

rece. Nicio hotărâre pripită, niciun pas nechibzuit. 

Se apropia ziua cea mare,  a unirii, însă Inculeț s-a 

gândit și la soarta țăranului. Adeseori, spunea: «Da-

că Dumnezeu ne va ajuta ca odată cu Unirea să re-

zolvăm, radical, și reforma agrară, adică să dăm pă-

mânt țăranilor, voi fi cel mai fericit om.»  După 

Marea Unire, Ion Inculeț a fost ministru al Basarabi-

ei, ministru al Sănătății publice, ministru de Interne, 

ministru al Comunicațiilor și vice-președinte al Con-

siliului de Miniștri în Guvernul României, condus 

de Ion Gh. Duca, între 1933-1937.‖ 

 – Îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase 

scrise  în jurnalul tău despre mine, dragă prietene 

Anton. Dar ce-a fost, a trecut. Ce este azi? Dintre 

conducătorii noștri n-a sărit unul, măcar, în ajutorul 

țării. Au trădat-o și au predat-o în brațele dușmanu-

lui hulpav.  Prima dată, în anul 1812. Basarabia a 

fost smulsă din trupul Moldovei prin forță, cu călca-

rea oricărui drept și a oricărei dreptăți. Autonomia 

promisă la anexare, cu păstrarea limbei române în 

toate dregătoriile, a fost degrabă retrasă. Basarabia, 

încetul cu încetul, a fost transformată într-o simplă 

gubernie rusească. O sută de ani a durat prigonirea 

de către Rusia țaristă, o sută de ani a durat cu dârze-

nie rezistența acestui minunat popor moldovean din-

tre Prut și Nistru pentru conservarea limbei, pentru 

păstrarea ființei naționale. Niciodată, în cursul aces-

tui veac nu s-a stins focul sfânt al conștiinței națio-

nale. Și odată ce împrejurările deveneau favorabile, 

acest foc se transforma în flacără, care mistuia cât 

putea mai mult din piedicile ce erau puse în calea 

unirii cu toți românii, care s-a înfăptuit în 1918. Din 

nou, iată, patria părinților și a străbunilor este cio-

pârțită, cu vrerea unor puteri străine, dar și a condu-

cătorilor noștri lași, fricoși, fără inimi de adevărați 

români, trădători de țară. Niciun for din lume, o spun 

răspicat, nu putea fi îndreptățit să treacă peste Actul 

Unirii votat de Sfatul Țării în anul 1918, la 27 mar-

tie, stil vechi, în care se scrie negru pe alb că Basa-

rabia, de-a pururi și pentru totdeauna, se unește cu 

MAMA SA ROMÂNIA, în puterea dreptului istoric 

și dreptului de neam. Pe baza principiului ca noroa-

dele, singure, să-și hotărască soarta lor. 

 …Când s-au retras, pășeau în tăcere sub o 

ploaie ușoară, zuruitoare, care mai mult lumina stra-

da decât s-o întunece. Trecuse de miezul nopții. 

  

 

Cruci de sute de ani, până la 1700, pe care se mai pot citi nume scrise în limba română cu caractere chirilice, încă se mai află 

pe malul lacului Sasic, în Eschipolos, transformat de ucrainieni în Glyboke, localitate aflată în Bugeac, Basarabia istorică. 
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„Basarabia răpită” de Ary Murnu 
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„Preot deșteptării noastre, semnelor vremii profet ” 

 
Înainte de a spune ceva despre noua carte 

semnată de prozatorul Ioan Barbu mă văd obligat să 

parafrazez  maxima lui Quintilian  referitoare la fap-

tul că, de regulă, se scrie spre a povesti și nu pentru 

a dovedi ceva. 

Ei bine, prozele reunite  în volumul RĂPIREA 

SÂNGERÂNDĂ, cu o sugestivă grafică pe coperta 

întâi, dovedesc exact contrariul și anume că Ioan 

Barbu  se înscrie între acei autori care nu concep să 

scrie decât pentru a lămuri, întări sau reîmprospăta 

dovezi ori complexul de împrejurări care au făcut 

posibile petrecerea unor întâmplări dureroase, une-

ori, chiar, tragice, pe care ține să ni le reamintească, 

în speranța, socratică, de a ne trezi ca, altă dată, să 

nu mai îngăduim așa ceva!  

 Cred, cu toată convingerea că, pilduitoarea sa 

implicare în urmărirea elucidării faptului asupra că-

ruia își focalizează atenția, și-a pus amprenta asupra 

stilului specific, derutant, dându-i cititorului impre-

sia că s-ar afla la granița dintre real și ireal, modali-

tate care îl singularizează între confrații săi proza-

tori. Accentuez, pentru a fi mai explicit, că Ioan 

Barbu scrie, aparent, cu o simplicitate și acuratețe 

duse la desăvârșire, încât cititorul captivat de eveni-

ment, pe de o parte, trăiește ca și cum s-ar află în 

adevărata realitate a întâmplării, oricât ar fi ea de 

îndepărtată în trecut, iar, pe de altă parte, și reușita 

în acest sens, se cuvine apreciată în mod deosebit, că 

odată intrat în acel timp, poate INTERVENI în des-

fășurarea întâmplărilor. Probabil că visul secret al 

autorului, imboldul care îl face să scrie, se află chiar 

în simțământul acestei posibile și necesare MODI-

FICĂRI a întâmplării, pentru repunerea lucrurilor în 

matca lor firească. De aici, venind ca o urmare fi-

rească, acele trăsături care fac farmecul scrisului lui 

Ioan Barbu. Începând cu întinderea abilă a urzelii  în 

jurul locului, pentru a-i potența semnificația prin 

notații la amănunt („imobilul cu poarta ieșită la linia 

străzii‖ !!!, scos parcă în întâmpinarea evenimentu-

lui pe care are să-l găzduiască; „Domnule, dacă n-ai 

văzut partea asta a orașului , n-ai văzut nimic.‖ sau 

„De-ar mai fi Eminescu printre noi…‖ Etc, etc.).     

Și, atmosfera dialogului purtat de cavalerii de 

taină ai culturii române, din RĂPIREA, are tușe re-

verberatoare de semnificații („Cerul nu-l mai ascultă 

nici pe Dumnezeu !‖), observație care poate fi alătu-

rată unor numeroase versuri prin care se întreține 

combustia evocării și sublinierii  TRAGISMULUI 

CELOR  CE SE ÎNTÂMPLĂ, precum și necesitatea 

liderilor în astfel de momente cruciale. 

Exemplar, în întregul său, mi se pare tabloul 

care se întipărește în mintea cititorului după parcur-

gerea prozei RĂPIREA SÂNGERÂNDĂ.  Acumu-

larea de secvențe după secvențe (versurile  însufleți-

toare sau tragice citate părând o însumare de  me-

mento-uri, spre neuitare) culminează cu închegarea 

picturii lui Felix Dubneac în care realitatea trăită își 

găsește echivalentul, pe cât de  ireal, pe atât de înfri-

coșător: Iadul. 

 Apropo, de scrierea simplă pe care o cultivă 

prozatorul Ioan Barbu, luați seama la acest final: 

„Când s-au retras, pășeau în tăcere sub o ploaie 

ușoară, zuruitoare, care mai mult lumina strada decât 

s-o întunece. Trecuse de miezul nopții.‖ Uimitoare, 

în cumințenia lor, aceste rânduri au o grea încărcătu-

ră semantică. Odată ce trecuse de miezul nopții, în 

firescul său, vine  timpul să se facă ziuă, adică acea 

zi în care autorul își pune întreaga speranță că în-

tâmplarea în jurul căreia s-a întreținut dialogul  din 

imobilul cu poarta ieșită la linia străzii are să fie 

preschimbată ca urmare a pronunțării recursului la 

care  are dreptul și procesul istoric…  

 În întregul său, proza scrisă de Ioan Barbu 

are o aură de blândețe, cum trebuie să fi avut, pe 

vremuri, discursurile profeților (este și motivul pen-

tru care am folosit drept titlul la această Postfață 

versul eminescian: „Preot deșteptării noastre, semne-

lor vremii profet ‖), pentru că și el are un suflet care 

nu-și îngăduie indiferența, dimpotrivă, își asumă cu 

tot curajul rostirea adevărului, despre oricare dintre 

faptele netrebnice ar fi vorba, petrecute cu sau fără 

voia noastră, în varii împrejurări ale istoriei. 

                                                                                                                                                  Ion Nete 

Miercurea Ciuc, 12 decembrie 2015 
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Se mișcă lumea, se apropie continentele 
– început de eră nouă ? – 

 

 

O cugetare hegeliană spunea că întâmplarea 

este necesitate înțeleasă. Adică, zicem noi, când este 

și asumată, în cazul personalităților accentuate sau a 

unui grup de indivizi care cochetează cu anumite 

discipline, unele fiind și de referință socială. 

 Aserțiunea avansată ne este de trebuință pen-

tru deschiderea comentariilor... critice despre un 

roman francez extrem de problematizant, intrat și pe 

piața de carte din România, în prima jumătate a anu-

lui 2015. Reacția imediată, după o lectură integrală, 

cu însemnări și adnotări substanțiale, este de uimire, 

și de șoc, aparent introvertibil. A doua, în palierul de 

fond al textului, admirabil tradus, cu notele însoți-

toare, de către Daniel Nicolescu, care te pune pe 

gânduri ca un avertisment de tsunami.Și ca un făcut, 

despre declinul Occidentului se știa câte ceva de mai 

multă vreme („un Occident care își atinge sfârșitul 

sub ochii noștri‖). 

 În baza de date a ideologiei primare, se află 

purtătorul de cuvânt al viitorului apropiat, scriitorul 

francez Michel Houellebecq (n. 1958). El pare să fie 

omniscientul ghid al  omenirii din zona Europei și a 

Asiei. 

 Și acum întâmplarea. Lansarea cărții, prevă-

zută pentru 7 ianuarie 2015, a fost umbrită, dacă nu 

dislocată, de evenimentul tragic din redacția revistei 

„Charlie Hebdo‖, când un număr de gazetari au fost 

secerați de gloanțele unor mitraliere, în plină zi  de o 

grupare  musulmană. Ulterior , aceasta și-a asumat 

atacul armat , motivând că din cauza blasfemiei pe 

care i-au adus-o, prin caricatură, profetului Maho-

med. 

 Cu o atincipare fenomenală, romanul prezin-

tă trama narativă – din zona Universității Paris IV – 

Sorbona, care, în degringolada lumii moderne, se 

află pe panta decăderii morale , politice și științifice, 

nemaiputând să-și recâștige prestigiul de odinioară , 

decât trecând la islam. 

 Reconvertirea financiară pe care o impune 

noul patron saudit rămâne ispititoare pentru mulți 

universitari . Primul care acceptă și se implică mai 

mult decât convingător se arată a fi... rectorul Robert 

Redinger. 

 După cum autorul îi urmărește meticulos ... 

devenirea, el a fost „cârtița‖ , cel chemat și autorizat 

să facă primul pas de ... supunere. Sau altfel spus, 

trimis la înaintare încă de pe vremea când acceptase 

supuelnic , în Belgia, în fața imamului Zavantem și a 

vreo zece martori, să rostească „formule rituale de 

convertire la islam‖. 

 Tot așa, lăsând  ușa deschisă pentru redeve-

nirea profesional- științifică a lui  François, protago-

nistul-povestitor, mereu pus în gardă de mutațiile 

posibile într-un prezent imediat, sau într-un viitor 

deloc îndepărtat. El va renunța astfel la pensia de 

3472 de euro. 

 Acest suspans de viziune, cu atât mai mult de 

concretețe, merge pe ceea ce semioticianul Umberto 

Eco a numit opera  aperta. 

 La urma urmei,marile opere clasice din lite-

ratura universală își datorează trăinicia tocmai dato-

rită viziunii imprimate textelor pe care le-au patro-

nat.Viabilitatea  din epopeile lumii afost asumată de 

fiecare națiune în parte, în funcție și de stadiul evo-

Marian BARBU 

(ROMÂNIA) 
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luției culturii,ca și a civilizației, a stadiului de dez-

voltare a acestora. Așa încât, întoarcerea la familia 

patriarhală și la ramificațiile  religioase înregistrate 

de Biblie constituie o altă cale de reprezentare nara-

tivă în acest roman pidosnic. 

 Noutatea lui, aș zice singularitatea lui în aria 

prozei europene (de până acum !) , fiind cap de serie 

în peste 40 de țări , unde se va înfățișa într-o altă 

haină lexical-națională de-a lungul anului 2015, se 

impune și prin dezbaterea religioasă, prin prezenta-

rea și dezbaterea de tip religios, fie în catolicism, 

ateism, mahomedanism ș.c.l. Toate acestea reprezin-

tă studiu de caz, politologie și sociologie, discipline 

bine strunite fiind ținute sub reflectorul analizei, atât 

cât este nevoie pentru străfulgerarea ideii în sine – 

unitate în diversitate.Dacă nu se găsește în prezent, 

undeva anume, atunci se coboară în istorie, în trecut, 

în lumea imperiilor. Musai poate fi găsit un model. 

 A treia ofertă narativă  angajează zona libi-

doului până la descărnare și desfrâu deșănțat. Mediul 

universitar rămâne o platformă de juisare a experi-

mentelor efervescente în materie de sex ale lui Fran-

çois  (și  bucurie nesperată pentru Freud – clinicia-

nul dacă ar fi trăit !- 1856/1939). 

 Lucrând 7 ani la o teză de doctorat, fiind 

absorbit peste cap de incitarea subiectului, François 

a rămas celibatar. Vrând – nevrând s-a  închis astfel 

într-o carcasă a neutralității, față de societate, și im-

plicit, față de sine. De aceea, autorul îi asigură slo-

bozenie în tot comportamentul său atipic. 

 Ca să-și facă personajul viabil, mizantrop, în 

biografia-i asumată (chiar literar vorbind), scriitorul 

îl implică mai peste tot, unde punctele nodale ale 

narațiunii i-o solicită.  

Cum departamentul de învățământ superior nu îi este 

străin niciunui sistem social, nici personajul acesta 

nu stă prea departe de problemele sieși contempora-

ne. Iată de ce suntem informați, pregătiți de a recep-

ta toate câte se petrec, fie și pe vremea actualului 

președinte al Franței – François Olland, fie coborând 

în timp, după Primul Război Mondial ori după Al 

Doilea Război Mondial. 

 În această întoarcere, pregătind istorismul 

cauzei ori demersului, nu este uitat nici Napoleon, 

nici Republica sau Imperiul Roman (cel al lui Au-

gustus, înainte de toate). De fapt, urmărind ascensi-

unea politică a lui Robert Redinger și 

transformându-l într-un vizionar de durată, îi stabi-

lește un ideal precis – Imperiul Roman. 

 Modelul de imperiu nu este nici al celui 

Otoman și nici al celui Persan. Stabilindu-l cu doar 

două milenii în urmă, Mohamed Ben Abbes s-a ară-

tat cu totul diferit de înaintași. În această mare uniu-

ne de state ale Europei, vor fi atașate și multe alte 

țări arabe, pe lângă Maroc și Tunis, Libanul și Egip-

tul. 

 Toate acestea și multe altele se înscriau în 

proiectele noului ministru de externe Ben 

Abbes,căci se pronunță romancierul :  islamul avea 

drept misiune purificarea lumii prin descotorosirea 

de doctrina dăunătoare a întrupării. 

 Rămâne foarte puțin important, semnificativ, 

nici atât, că autorul sau personajul lui și-a susținut o 

teză de doctorat, intitulată: Joris – Karl Huysmans 

sau ieșirea din tunel (787 de pagini). 

Pe parcursul derulării narațiunii de față, întoarcerea 

la cărturarul din sec. 19 , se face destul de clar și nu 

întotdeauna în planul elogiului. Din când în când, 

despărțirea de maestru este mărturisită cu argumente 

și precizări de idei, de date , de atitudine. 

Se exprimă Michel Houellebecq că nu moartea lui 

Christos îl impresionase pe Huysmans,  ci suferințe-

le fizice îndurate de acesta. Ba chiar și în domeniul 

criticii de artă, pozițiile lui Huysmans  te puteau 

păcăli. Luase agresiv partea impreisoniștilor,  pe 

vremea când aceștia se războiau cu academismul 

vremii (...); în propriile romane, se arăta mai puțin 

sedus de simbolism sau de impresionism, cât de o 

mult mai veche tradiție picturală cea a maeștrilor 

flamanzi. 

 Este ceva iconoclast în această formă de ma-

nifestare a lui Houellbecq, cel care a primit în 1991 

Premiul Tristan Tzara, pentru a treia culegere de 

poeme La poursuite du bonheur (În căutarea feri-

cirii). 

 Nu ne împăunăm cu numele românului 

evreu, devenit emblemă valorică, nefiind singurul 

caz, și nu numai în Franța -, doar atragem atenția 

cititorului nostru asupra prețuirii pe care au acordat-

o francezii valorilor literar-culturale , afirmate într-o 

țară a libertății depline. 

 Cu sau fără explicații (fie și narative), Fran-

çois își urmează obiectul reflectat sau propus de a fi 

astfel : fie în latura științifică, în cea libertină, care 
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nu de puține ori devine scabroasă, fără măsură  (la 

un moment dat, personajul este interesat de istoria 

bordelurilor), în cea social – politică, ba zăbovește 

într-o retragere conștientizată la o mănăstire, nu pen-

tru mult timp însă. 

 Un subiect atât de interesant, parcă mai tem-

perat decât în spațiul nostru românesc, se circum-

scrie personajului Tanneur , lucrător securist, a cărui 

doamnă,  fiind universitară,  îi face legătura lu Fran-

çois. Discuțiile cu acesta , în câteva reprize – acasă 

la Paris și la țară, undeva în apropierea abației 

Ligugé , îi reconfirmă personajului (alias, autorului), 

mișcarea lumii prin invazia afro - asiaticilor în Eu-

ropa, ca într-un început de eră și de apropiere, no 

comment, a continentelor. Care va fi politica de ori-

entare? Dar mai ales religia tuturor? Deocamdată, 

nimeni nu poate decide limpede un încotro! 

 Nici Biserica catolică n-are o poziție clară în 

această privință, pe când islamul socotește că prin 

reprezentanții lui de vârf asigură în totalitate credin-

ța întru Allah, singurul Dumnezeu al lumii. 

 Intelectualului francez i-a sosit ceasul de a fi 

tribun,de a se implica într-un orizont de viață total 

diferit de cel care i-a fost oferit până acum. Unii 

dintre francezi îi susținuseră pe Stalin , pe Mao sau 

pe Pol Pot în decursul secolului 20, fără ca asta să 

le fi atras reproșuri; intelectualul din Franța nu 

trebuie să fie responsabil, nu stătea în natura lui să 

fie. 

 Iar este invocat Redinger previzionarul, un 

fel de tătuc genial care, prin teoriile lui aplicate în 

eurasia , pune la mare strâmtoare demografia din 

India și China (dacă ambele țări și-ar fi conservat 

civilizațiile tradiționale, rămânând străine de mono-

teism (...) , ar fi putut să scape de sub influența is-

lamului ; câtă vreme însă se lăsaseră contaminate 

de valorile occidentale, se vedeau la rândul lor con-

damnate). 

 Influența lui René Guénon era vădită, ezote-

rism și metafizică!  

 Urmărindu-și teza cu obstinație, romancierul, 

în postura gazetarului imparțial – vezi, Doamne, 

obiectiv! -  și informat la zi, nu este el omniscient?, 

observă că în proiectatul 2017 (sau 2027),  Partidul 

Musulman din Belgia ajunsese la putere. Desigur, în 

Anglia, Olanda sau Germania, partidele musulmane 

naționale făceau deja parte din coalițiile de guver-

nare. Belgia însă era a doua țară după Franța , în 

care partidul musulman avea majoritate. 

 În pauzele acestui political fiction (P.F) auto-

rul, ca un alter ego bine strunit în profesionismul de 

catedră (ex cathedra), își strecoară gândul retipăririi 

operei lui Joris – Karl Huysmans (1848-1907) într-o 

ediție Pléiade, el fiind cel mai înditruit în această 

privință (după părerea editorului care l-a chemat să 

oficieze întreg edificiu). 

 Romancierul scrie dezinhibat despre feno-

menele politice cu aceeași dezinvoltură de stiluri 

supravegheate îndeaproape într-o claritate de distri-

buire a determinărilor parcimonios organizate în 

comunicare. Semnele de exemplificare ar viza inte-

rioarele de clădiri, de biserici și mănăstiri, 

decsrierile de natură, aproape fade, fără entuziasme 

sau bricolaje lexicale. Este limpede că autorul are 

fixații aparte, departajări de substanță între poezie și 

proză, între critică literară și jurnalism de ținută. 

 În schimb, descrierile de gastronomie sunt 

spumante,aparțin cuiva cunoscător în materie, fă-

când deliciu cititorului interesat de cazuistică. Ies 

din cadrele prestabilite trei dintre aceste descrieri 

(ale unui gurmand sadea) : 

- una a oficiilor de gazdă făcute de securistul 

Alain Tanneur, la Paris, și la locuința sa de la țară, 

de lângă mănăstire ; 

-  alta a nenumăratelor oferte, minunate în 

varietatea lor culinară, desfășurată în doi (de 

Redinger și François) la vila din Paris, unde a locuit 

cândva, nu departe în timp, Jean Paulhan (1884-

1968), membru al Academiei Franceze, mult timp 

director al celebrei reviste Nouvelle  Revue 

Française (el însuși scriitor și publicist, traducător 

de faimă). 

Să fi avut romancierul în vedere, în subtextul 

demersului său, că noul  

regim islamic mătură și dislocă tot ce a aparținut 

trecutului ? Să fi aplicat sloganul marxist să ne des-

părțim de trecut râzând? N-avem nimic de pierdut 

decât lanțurile! Păi doctrină musulmană este asta? 

A treia descriere, suficient de fastuoasă pen-

tru scopul urmărit, se referă la serata protocolară 

organizată de noii patroni saudiți ai Universității 

Paris IV- Sorbona.  

Scris la persoana întâi, tot romanul are o per-

tinentă strălucire a unui ego culisant sau glisant, în 
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funcție de morfosintaxa comunicării care va să vie. 

Așa că pentru această a treia descriere, Michel 

Houellebecq rămâne ghidul de serviciu, și, din când 

în când, rezoneurul grupului din care facem și noi 

parte . Iată cum începe: 

Când am pătruns în prima sală, am regăsit 

cu încântare bannerele firmei de catering libanez 

care mă însoțise în tot răstimpul cât scrisesem pre-

fața. Știam de-acum meniul pe dinafară. Așa că am 

comandat cu competență. 

O identificare în fugă: Publicul era compus 

din obișnuitul amestec de universitari francezi și 

demnitari arabi: de data asta însă erau mulți fran-

cezi, aveam senzația că veniseră toate cadrele di-

dactice . Lucru de înțeles : să te pleci în fața noului 

regim saudit încă era considerat de mulți un gest 

cam umilitor, un act de, să-i spunem, colaborațio-

nism. 

Detaliile pe care François le oferă cu genero-

zitate de la recepția sorbonardă catalizează așteptări-

le personajului cu drumul deschis spre islam. 

Gândind ca un cartezian căruia i se pare a fi ieșit la 

„interval‖ prea tranșant cu proiecțiile sale într-un 

viitor încă nedefinit suficient, temându-se ca identi-

tarii de odinioară, scriitorul își selectează de acum 

verbele de acțiune, plasându-le în marja unui condi-

țional optativ : aș străbate, aș lăsa, aș intra, în jurul 

meu s-ar face liniște,  mi-ar invada spiritul, m-aș 

pătrunde de măreția ordinii cosmice,toți colegii mei 

ar fi prezenți, toți ar fi îmbrăcați cu togi („autorități-

le saudite reinstauraseră recent portul acestui veș-

mânt de aparat‖). 

Scriitorul francez își convoacă, în finalul ro-

manului, doar două personaje : pe artizanul întregii 

tevaturi internaționale, pe Redinger. Acum este mi-

nistru de externe. Prozatorul îi impune, în consens, 

câteva fulgurații scripturale într-un stil gazetăresc 

administrativ :  nu mai avea timp pentru îndatoririle 

de președinte al Universității. 

Personajul, încântat de ascensiunea profesio-

nală (!) a lui Redinger, se alintă narcisist ,cum acesta 

, deși în poziția lui înaltă, și-ar fi dorit (iarăși viitorul 

ipotetic – viitorul I sau viitorul II, cum învățasem 

cândva unii dintre noi!!) „să rostească însuși discur-

sul pentru [re]primirea mea la facultate‖. 

Al doilea personaj ar fi fost Myriam pe care ar fi 

avut-o în gând în timpul rostirii discursului de răs-

puns. 

Prin esențializare tematică sau extrapolare 

funcțională, deducem limpede că autorul (cel mo-

dern, de bună seamă!) trebuie să rămână preocupat 

de politică până la implicare și supunere. Că i se 

poate asigura dreptul la iubire fără a fi îngrădit în 

libertinajul său, dacă este universitar ( ciudat, nu?!) . 

Altfel - și aici intervin cele Zece porunci, desprinse 

din lumina nestinsă a Coranului. 

Restabilind  ideea de familie, cu indicatori clari de-

spre femeie și poligamie, ca sporindu-se numaidecât 

numărul credincioșilor și, în principiu, trăinicia cre-

dinței pure, cea întru Allah. 

Că patria și patriotismul, erou național au 

rămas doar vorbe în vânt. Acum, în Franța se află 

afro-asiatici , evrei, coreeni și chinezi, alte națini ale 

lumii . De îndată ce toți aceștia au fost naturalizați, 

ei își cer drepturi egale cu nativii. Atunci, omenirea 

încotro !? 

Deplasările oamenilor în spațiile primitoare 

sau respingătoare ale unor continente, începând cu 

cel european, îndeamnă pe mai marii statelor dezvol-

tate – pe puternicii lumii, să regândească în termeni 

concreți, implicațiile și ramificațiile cugetării geniale 

a lui Descartes : sic cogito, ergo summ. 

Pentru atestare multiformă, religia și nu catolică! - 

se arată a fi o cale ductilă. 

Supunere (ce noutate de impunere a unei 

forme lungi de infinitiv ca titlu la o scriere voit mo-

dernă ) ca roman este un moloh prin nenumăratele 

determinări și conținuturi. Nu de puține ori, ele ră-

mânând de bravadă : nume de străzi, de oameni, de 

femei clorotice, de personaje, descrise în tehnici 

balzaciene în care dominante sunt fiziologiile. Chiar 

și cele referitoare la politică – la descrierea partide-

lor: Socialist, Frăția Musulmană, a ministerelor 

(Armatei, Finanțelor, Internelor, al Serviciilor Secre-

te), a mișcărilor extremiste coordonate de Jean - 

Marie Le Pen (apoi de fiica lui), a școlilor musulma-

ne private, a strângerii de fonduri în contul Asociați-

ei Greenpeace, a oficiilor bancare și multe aseme-

nea. Supunere , deci, sugerează autorul, înseamnă  

în noile condiții ale vremurilor adaptare. Nu însă 

una oarecare, ci absolută (sic !) . 

Chiar trimiterile cu scop la scrierile îndrăgite 

și importante ale maestrului Huysmans se cuvin re-

perate sub același acoperământ ideatic. Nici biogra-
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fia acestuia nu este lăsată în voia timpului păgubitor. 

Maestrul redescoperise credința la 44 de ani. Primul 

sejur a fost la mănăstirea trapistă din Igny. Pe 14 

iulie, se spovedea după îndelungi ezitări, meticulos 

relatate în romanul En Route . Iar ucenicul lui îi cal-

că pe urme, dar nu se dovedește mult mai neascultă-

tor decât modelul pe care îl urma și în viață. 

„Înarmat‖ cu tot ceea ce înseamnă comunica-

re în sec. 21 – celular și tabletă la purtător, televizor, 

dar și acasă, internet, mai puțin presă scrisă, dar nu 

neglijabilă în niciun fel – personajul fuge de alegeri, 

boicotând prin neprezentare miza acestora. 

Cu toate că operase adevărate disecții de ordin so-

ciologic și politic în timpul contemporan sieși, car-

tea romancierului francez rămâne de stringentă actu-

alitate , în întreaga lume, fiind un fanion de veghe 

pentru tot viitorul care se va derula de aici încolo.  

Socotită cap  de serie, în timp, se va încărca de un 

binevenit istorism, deschizând drumul comentariilor 

cu privire la importanța literaturii în existența ființei 

umane, înnobilând-o în devenirea sa estetică. Atunci 

se va vedea cota de piață a informației conținute și 

validate ulterior, precum și dimensiunea literarului 

care a determinat rapiditatea răspândirii textului. 

 

* 

Într-o  ultimă secvență  din roman se dezvol-

tă sec bucuria pasageră privind începerea cursurilor 

universitare când se vor întoarce studentele. 

  Și ... 

O notă avertisment, denumită Mulțumiri, o 

vizează pe Doamna Agathe  Novak  Lechevalier , 

conferențiar la Universitatea Paris  X – Nanterre 

care i-ar fi furnizat toate informațiile despre această 

instituție. Dacă tote născocirile mele se înscriu într-

un cadru cât de cât credibil, asta i se datorează 

doar ei. 

Astfel de truc romantic (de loc postmodern) 

se arată în consens cu întoarcerea spre sec. al XIX-

lea , din cadrul căruia a făcut parte  J-K. Huysmans, 

ca discipol al lui E. Zola. 

P.S. 

Dacă ieșirea în public cu poezie i-a adus unele pre-

mii, apariția prozatorului a stârnit destule controver-

se și contestații, încă din 2005 

 (citim pe manșeta a doua a acestui roman). 

Romanul Posibilitatea unei insule (La possibilité d ' 

une  île) a primit Premiul Interallié, în 2005. El a 

trezit polemici înverșunate, iar numărul admiratori-

lor săi nu este egalat decât de cel al detractori-

lor(scriu cei de la Humanitas, unde a apărut roma-

nul). 

Câteva marginalii critice , provocate de no-

tațiile de pe coperta a IV-a. Nu încape îndoiala că 

ele fac parte dintr-o strategie de marketing. Și că 

desprinse din context, ele devin dacă nu bizare, cel 

puțin adevărate și, deci, credibile, de luat în seamă . 

Totul se putea rezolva mult mai simplu – prin atașa-

rea unor pagini de bibliografie crititcă, referențială - 

și din Le Monde, din Le Journal Dimanche, din Lire 

(La libre Belgique) ș.a. 

Iată câteva inadvertențe sau exagerări voit  

sentimentale pentru care s-au dat în vânt unii detrac-

tori, ei vizând materia narativă, sunt sigur, și din 

acest roman. Așadar: 

 De unde până unde Michel Houellebcq este 

cel mai important scriitor francez actual?  

 Se practică undeva în lume asemenea ierarhii 

păguboase, dacă nu cumva voit conjuncturale,  nu-

mai pentru a aduna verzișori în teșchereaua editurii? 

 Ori de câte ori formula s-a auzit în spațiul 

românesc, gândul nostru a devenit cenușiu. Nu spun 

mai multe, pentru că ar trebui să lansăm un studiu de 

caz! Și apoi , ce înseamnă actual? Dar contemporan 

? Ce interacții există între cei doi termeni?!. 

 Alăturarea lui Michel Houellbeck lângă Hux-

ley și Orwell –în privința literaturii de anticipație mi 

se pare corect susținută de Emmanuel Carrère, în Le 

Monde. Dar că primul e mai puternic decât ei, în 

privința lui Dumnezeu, mi se pare o eroare de a gân-

di catharsisul religios și revelația divină în cu totul 

alți parametri ai creștinismului, față de cei cunoscuți 

până acum. Pe de altă parte, în romanul Supunere 

căile de supraviețuire și de mântuire conduc spre 

Allah! Și atunci cui prodest toată tevatura critică 

dezvoltată în Le Monde? 

 Este de mirare pentru criticul literar român 

că poate citi la Alain Finkielkraut în Journal de 

Dimanche , formulări de sărituri la trapez, întâlnite 

la Michel Houellbeck cum că are geniul detaliului 

semnificativ, că îmbină savant concretul și abstrac-

tul , narațiunea și filozofia etc. 

 Oprim aici citatul căci altfel ar trebui să-i re-

amintim Dânsului că toată literatura modernă euro-
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peană (Proust, Gide, Valéry, V. Woolf, Joyce, H.P. 

Bengescu, Camil Petrescu, Th. Mann, Dostoievski, 

în secolul XIX ș.a) doar prin detaliu semnificativ s-

au impus ca să fim drepți și să nu cârtim în fața ade-

vărului evocat în Supunere - semnificația lui nu 

există  E prea crud și multiplicat în actele sexuale, în 

cele gastronomice în cele politice, dar n-au relevanța 

pusului pe gânduri decât cele politice, vizând islami-

zarea lumii!  

 Nu de puține ori chiar descrierile religioase 

sunt jurnaliere, adesea de ghid, cum spuneam mai 

sus. Ctitorului i se vâră (în gât , în ochi,în creier, 

dacă este posibil) informația primară a scriitorului, 

gândind că ipoteticul „adrisant‖  va fi obligat să pro-

ceseze în consens. Iluzie, nu optică, ci faptică. De-

parte griva de iepure! 

 Deși este ultima formulare , din sursa citată, 

aceasta rămâne și cea mai exactă în privința evaluă-

rii romanului. Scrierea se cuvine socotită un tulbură-

tor op narativ despre mișcările de conștiință ale oa-

menilor din anumite zone ale lumii. Primele chemări 

ale unei conviețuiri pașnice sunt ale religiei și ale 

comunicării interumane, interinstituționale, ale sta-

tuării liber înțelese a legilor dominatoare. 

Autorul, cunoscător în profunzime al structurării 

unui stat contemporan, știe foarte bine puterea pă-

mântului roditor sau nu,  în orice loc s-ar găsi Omul 

(doar a absolvit Institutul Național de Agronomie, 

Paris – Grignon),  a căpătat viziune cinematografică 

în Școala Națională Superioară Louis Lumière, apoi 

și-a sedimentat frazarea stilistică prin formele clasi-

ce de comuniune - imediată (prin gazetărie) , de du-

rată (prin poezie și proză), de colocvialitate (prin 

eseistică). 

În general,  întreaga narațiune se arată a fi o 

deschisă pledoarie pentru adaptarea omului modern 

la existența socială, politică și religioasă a timpului/ 

lor. Nu încrâncenarea diplomatică, nu războaiele, 

indiferent de natura lor – (drepte și nedrepte, cum ne 

spuneau „ieri‖  mai marii zilelor), ci religia împăciu-

itoare, clementă pentru toate categoriile de oameni. 

Așa ar trebui să fie în realitate ! Iar atunci când s-au 

acumulat divergențe, aparent ireconciliabile, este 

îndrituită convocarea unui sinod.  În cadrul acestuia 

să se dezbată toate neajunsurile religioase și să se ia 

hotărâri clare care privesc dogma, morala sau disci-

plina bisericească. 

Romanul Supunere poate fi înțeles nu numai 

ca un avertisment venit din partea unui scriitor fran-

cez, care a văzut cum statul multinațional nu poate 

funcționa în mod egal pentru toți locuitorii lui. Că 

legea nu se mai poate impune cu forța așa cum s-a 

întâmplat pe vremea colonialismului. 

Dar islamul?!  

      

USA, Algonquin, 3-14 noiembrie 2015 
 

 
http://desenegratuite.blogspot.ro – Cine va drege altarul? 
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MARCEL JANCO – one of the founders of the Dada movement  

& of the Romanian avant-guard  
 

         

I will underline herewith the contribution of 

the Romanian born painter and architect, to the Eu-

ropean and Romanian avant-guard movements, as 

well as his artistic activity after departing from Ro-

mania in 1941, just before Romania‘s entry in 

WWII. That year a host of other notable visual 

artists like Hedda Sterne, Constantin Antonovici, 

Sandu Darie, and a lot more, departed Romania. My 

notes are based on materials already published on 

the subject, especially the book of the Romanian art 

critic Geo Șerban, Întâlniri cu Marcel Iancu 

published in 2011. ―I wouldn‘t have ever left – he 

confessed – if the green terror (i.e. The Iron Guard), 

wouldn‘t have made victim even in my own family. 

However my roots are still there and I still feel how 

the pulse of my roots is still beating‖.   

         Dada was a unique artistic movement, THE 

MOST RADICAL ARTISTIC INSURECTION OF 

THE 20TH CENTURY, which had a major impact 

on that century‘s art. It was established in Cabaret 

Voltaire, in Zurich, Switzerland, by a group of 

exiled poets, painters and philosophers who were 

opposed to war, aggression and the changing world 

culture.  Among the founders were Marcel Janco, 

Tristan Tzara, Hugo Ball, Emmy Hennings, Hans 

Arp, Richard Huelsenbeck, Hans Richter, Soffie 

Tauber. Dada soirées featured spontaneous poetry, 

avant-garde music, and mask wearing dancers in 

elaborate shows. The Dadaists teased and enraged 

the audience through their bold defiance of Western 

culture and art, which they considered obsolete in 

view of the destruction and carnage of World War I. 

The Dadaists objected to the aesthetics of Western 

contemporary painting, sculpture, language, 

literature and music. The group published articles 

and periodicals, and mounted exhibitions. The seeds 

sown in Zurich spread throughout the world, 

resulting in new Dada organizations in Paris, New 

York, Berlin, Hannover, and other places. Janco 

designed masks and costumes for the famous Dada 

balls, and created abstract reliefs in cardboard and 

plaster. He had an eclectic and unique style in which 

he brilliantly combined abstract and figurative 

elements, expressionistic in nature.  

         In Journal du Mouvement Dada, Skira, 1989, 

p. 57, Mark Dachy quotes Janco confessing how he 

had to solve his existential problems under the 

harsher shear realities: ―The war miseries cut me off 

from any resource and I had to make a living singing 

in various Zurich night clubs, old French, English 

and Romanian folk music. My brother was 

accompanying me playing piano‖. And so, from bar 

Stephan BENEDICT  

(SUA) 
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to bar, one night he knocked on the door of Hugo 

Balls‘ tavern. ―When he understood that I was a 

painter and I was frequenting the cubists and 

futurists, and that I knew some other poets and 

artists from Zurich, he proposed right away that I 

take part in his plan to create a literary cabaret. Next 

day I talked to Arp and Tzara about the project, in 

order to convince them to take part.‖ Tzara sensed 

right away its advantage.  

 

 
         ―Every night, new friends joined our group. 

The poets were singing, the writers were reading 

their writings and their futility, the walls were 

sparkling of paints and manifests, one could hear the 

pieces played at piano by Hugo Ball and there were 

dances on tunes by blacks and Javanese natives, 

masked in pieces of clothing manufactured by me. 

They were reciting poems on four voices, 

simultaneously, in four different languages‖. Soon 

after the inauguration of February 5, 2016, the 

extravagances of the players and poet/ writers were 

surnamed Dada,  a senseless invented word, 

attributed by some to hazard, by others to the two 

Romanian animators who were often heard in their 

conversation: da! da! The Romanian language was 

at home in the ―Cabaret Voltaire‖ ambiance. Ball 

was recalling that Janco was hanging on the cabaret 

walls, fantasist creatures, under the name ―arhan-

gheli‖, when they were not called ―matrapazlacuri‖, 

according to the catalogue included in the Cabaret 

Voltaire almanac (unique issue).  

Marcel Janco was attracted in the beginning, 

by the breaking of old traditions, based on his 

insurrectional spirit. On the other hand, he was 

turned off by the rudimentary nihilism and the self-

destructive extravagance of the new art.   He became 

perfectly adapted to the carnival atmosphere of ―Ca-

baret Voltaire‖, attracted by the dynamic sense of 

the grotesque game of masks, which he 

manufactured himself. But little by little he 

separated himself from Tristan Tzara, his former 

companion from ―Simbolul‖ magazine of Bucharest, 

in 1912, as soon as the Dada spirit shows signs of 

excessive destructiveness, detrimental to any creati-

ve activity, being rather more interested in Construc-

tivism. He prefers to be called a radical artist, but 

even though he deplored the diminishing of the Art 

till the point of annulation of the public impact, at 

the same time he detests the sophisticated 

mystifications, the estranging of creativity, under the 

effect of settling too long in hazardous areas. 

The Dada movement, diminishes its force 

through the break-up of the original group already 

from the beginning of 1917. The first to quit was 

Richard Huelsenbeck, the partner of Tzara & Janco 

in the verbal ―simultaneous‖ interventions. Later on 

he moved to New York and became a psychologist. 

The next person to quit was Hugo Ball himself, the 

owner of the cabaret,  later on secluding himself into 

a monastery, as a monk. Marcel Janco wrote to Arp 

on February 26, that he held, on February 13, in Zu-

rich, in front of the School of Architecture, a 

conference on that topic. He was pleading for 

intensification of the conceptual narrowing between 

the architecture status and sculpture and painting 

capacity to intervene in combating, with higher 

efficiency, of the mimetic illusionism, of classic and 

baroque nature. The program permits the possibility 

of a future aspiration towards a way of transforming 

the relationship between the consumers and art 

producers, transforming the public mentality without 
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the trauma of the vehement and exaggerated 

negations sustained and pushed by Tzara. 

         Regarding the artists‘ village created by Mar-

cel Janco in 1953, Ein Hod, 20 km south of Haifa, 

on one of the hills of Mount Carmel, previously 

abandoned by Arab villagers  and scheduled for 

demolition, Marcel Janco refers to the notable guests 

who visited the place among them: Rene Huyghe, 

Jean Cassou, Jacques Lassaigne, Jean Arp, his wife 

Sophie Tauber and others. 

         As for the naïve art and subconscious depth 

exposed through the prejudiced exterior data, against 

figurative art, there are notes kept from his early 

period. Marcel Janco exhibits the rebellious artistic 

attitude, becoming one of the first promoters of 

Abstractionism in Romania. In the avant-guard ma-

gazine ―Contimporanul‖ dated June 24, 1922, he is 

offered clear explanations of the geometric 

radicalization.  ―It‘s within inner self and personal. It 

starts from the line and color, just like music starts 

from the sound. And just as music groups creative 

harmonious sounds, the abstract painting displays 

the lines and colors, towards a harmonious result. 

Thus, being freed, painting becomes an abstract 

construction, like an unarranged symphony‖. 

         More explicitly the sense of the new program 

is formulated in certain notes with the starting points 

in the geometrical construction instated by cubism, 

with which Dada and especially Marcel Janco 

maintained structural affinities. ―Contimporanul‖ 

newspaper of December 1926 said: ―The line, the 

volume and the color are plastic elements and cannot 

be found in nature, but in a disorganized and 

unconscious fashion. To gather and organize visual 

elements represents the basic problem of the visual 

arts. Starting from vision, the art creates visual art 

realities independent from visual perception. A 

rendition of nature does not imply artistic beauty. 

Visual art represents a construction of the intellect, 

not only of the human feelings‖.  

         About virtuosity of the colors, I am quoting 

from the same magazine of February 1927: ―After 

the impressionist chaos, for the first time Cubism 

composes the color. The painter who didn‘t know 

until yesterday what to do, starts organizing his 

means. And in the world of colors, there is a funda-

mental difference between their physical nature and 

their artistic power. An absolute distinction among 

the colors does not exist yet. Many times a red is 

rather a blue and the green is rather a yellow. About 

the power of expression of colors, one should never 

talk about individually, as they should be grouped in 

accords‖.  

 

 
         The organizational construction of the visual 

art elements, the composition of colors are key 

syntagms. Their frequency justifies the conclusion 

of the 1927 Manifest that, in demolishing the past, 

Dada didn‘t dynamite the Art, neither was it a 

―joke‖, in spite of the shocking farces, which 

sometimes were employed out of exasperation in the 

face of routine opacity. As Marcel Janco wrote in 

1925: ―In fact there is still confusion between the 

notion of beauty among the commoners rank and the 

beauty notion like: decoration, luxury, glamour, 

richness – old means of artistic blackmailing of eras 

that were engulfing through pomp, the imagination 

of the masses. The ultimate goal of his fierce pole-

mic was the eclecticism of styles, the decorative 
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façade, the anecdotic sentimentalism, the ability and 

virtuosity, which kill the morality of the essential 

trade‖.  

         In his model, the place of the passionate artist, 

of romantic origin, lonesome and pushed by the 

bohemian environment of the art merchants, is taken 

by the creator of art, overtaken by the profoundly 

human belief, rigorous to the asceticism, having as 

prototype Brancusi, about whom he said: ―…he 

loves life and nature with a virile wisdom. His love 

is not ecstatic, passive, romantic. On the contrary! 

His atelier is a follow up of the natural laboratory… 

When he believes to follow only, to listen only to 

the cosmic laws, he is forcing them and composes 

often others more subtle, more organic, more 

right…‖ However, his success doesn‘t stem from 

dexterity. His work is of a faithful ascetic, who had 

devoted all his thoughts to the elements, knowing 

that the ultimate satisfaction an artist could get is 

when he feels torn apart by the power of creativity‖ 

(‘‘Contimporanul‘‘ January, 1925). 

         As one can quickly figure out, the artist 

pleadings surpass the vindictive unhappiness, the 

opposition, the fury of demolition in vain and, no 

matter how paradoxical it sounds, the eccentric 

originalities of some Dadaistic manifestations, did 

not fail him, leading into an acerbic and negativist 

skepticism, neither fed the individualistic extreme 

vanity. Marcel Janco was gearing from Bucharest, 

his antennas towards the great intellectual circuits, in 

an elevated effort to avoid falling behind, due to 

isolationism and capping, doomed to failure in every 

field, but especially in the area of creation. Being in 

touch with the centers which were determining the 

development of arts, he was designing a subtle 

rebellious self-strategy, efficiently connected to the 

world progress. In the ideas he was supporting, one 

could meet in a perfect synchronization, with 

principles that boosted decisively the thought and 

the artistic practice of the interbellum decades. The 

way of rejecting the figurative imitation, of 

departing from nature, was nearing him to the Mon-

drian theories, as well as in his quest to suppress the 

artificial boundaries between art and artisanship, he 

advances towards cooperation to narrowing down 

the space between art and life and society. Thus he 

will resemble the Gropius platform, the Bauhaus 

architectural school and Le Corbusier architectural 

style. 

         First it was the impact of futurism, creating a 

prompt audience in Romania to the assault of the 

furious Marinetti, ―Mafarka the Futurist‖, 

accompanied by the futuristic demonstrative plates 

of the poets: Cavacchioli, Lucini, Buzzi. The main 

painters of the movement Boccioni, Carra, Russolo 

and Severini got to be featured quickly in magazines 

of large circulation (as reproduced in Universul Lite-

rar dated March 30, 1914). Marcel Janco declared 

clearly: ―Futurism was our school, in animating us 

with its symbolic power, we were brought up at its 

tip and that‘s how we strengthened our energy‖. In 

parallel, there were introduced the ideas of Cubism, 

by the painter André Derain and the poet Guillaume 

Apollinaire, published in 1914. Thus Marcel Janco, 

in his intention to reach Zurich, planned stops in 

Munich and Koln, in order to get updated about 

museums and art shows, with the latest 

performances of the modernity, after his initiation in 

art by his teacher, Iosif Iser.  

         The supreme satisfaction of Marcel Janco was 

not to be contradicted by the historical facts, or by 

his own fundamental impulses. He met – of course – 

inequalities, but not major directional oscillations. 

The impact with the Middle-East shifted from the 

very beginning his palette of colors. The painter 

transferred the reality on canvas without the 

combustion of transfiguration. He also knocked at 

the door of previously despised figurative, but not 

from opportunistic imitation, but rather from 

experimentation of space compositions. In 1931, 

Marcel Janco noted in ―Contimporanul‖: ―The art 

doesn‘t remain an individual phenomenon, no matter 

how personal the artist is. The efforts are worthless 

if they are not subordinated and summated‖. That‘s 

what determined him to cultivate permanently the 

team work and team-spirit.  

         What contributed to homogenizing of such a 

diverse group seemed to be, the consciousness of a 

generational solidarity, which Marcel Janco 

confessed to many times. Whenever he was 

questioned about various stages he has undergone, 

immediately after the apprenticeship under his men-

tor Iosif Iser, he loved to mention his early 

simultaneous experience resulting in co-editing 
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―Simbolul‖ magazine, together with Ion Vinea and 

Tristan Tzara, and maintaining that it was opening 

new paths to the revolutionary era in the Romanian 

art. (the interview in ‘‘Facla‘‘ magazine dated 

March 17, 1934). It was also the first generation full 

of ambitions, among which to get rid of the eternal 

slavery of Parisian imitation of good taste… Marcel 

Janco‘s generation was oriented towards revolt, on a 

path towards revelation, thought and pain. It‘s hard 

to establish the percentage of how much Iser-ism he 

acquired, but his doctrinal affiliation with his master 

remained unquestionable. Through Iser first, Marcel 

Janco got close to ―new art creeds‖ and through him 

he acquired the repulsion toward the scholar dogma 

and the stigma of academic prejudices.  

         Later on Janco made additional clarifications. 

In the catalog of the Dada 1916-1966 exhibition, 

organized in the spring of 1967 at the Museum of 

Modern Art of Haifa, he was describing ―two 

speeds‖ during the process of the movement: one 

was extravagant nihilist, toning  the wake of the 

creation, the pure hazard, supported by the literary 

wing of the movement, the second belonging to the 

visual artists, also exasperated by the old routine, 

ardent supporters of innovation, but less interested 

in ―scandals‖ and in the games of gratuitous 

cynicism. The clarifications of Janco must be 

associated with Huelsenbeck‘s associations from 

―Dada et avant‖, where he accuses openly the 

literary wing, of esthetic sterility and hedonism. In 

general, Zurich left Janco with the image of a resort, 

inundated by frivolous actions, with an artificial 

fashioned atmosphere, protected against the war 

related impediments. Accumulated unhappiness 

even at the location of the events, will lead to splits 

and realignments within the avant-guard  movement. 

         ―It would have been foolish and self-

destructive to lead a Dada life‖, the poet Andrei Co-

drescu wrote much later, because a Dada life would 

have ―included by definition pranks, buffoonery, 

intoxication, sabotage, taboo-breaking, playing 

childish and/or dangerous games, waking up dead 

gods, and not taking education seriously.‖ Dada is 

all these things and, beyond them, a constant practi-

ce of self-creation, an orgy of self-fashioning. That 

much is clear from the life of one of its founders, 

Tristan Tzara, as recounted by Marius Hentea in his 

book TATA DADA, The real life and celestial 

adventures of Tristan Tzara, published recently by 

MIT Press.  

Until the distinct clarifications of the positions, there 

was an inoffensive parallelism, vaguely marked by 

independent gestures. The Dadaism chronicle, for 

instance, recorded in June 1918, several meetings 

with separatist flavors, held by Marcel Janco, 

however it was his poster that, at the same time, 

announced the agitated night when Tzara stunned 

the audience with some explosive declarations that 

were to speed up the separation process. In 

December, the painter was still creating the front 

cover of the 3
rd

 issue of ―Dada‖, then next month he 

made known his intention to quit the movement, 

exhibiting at the prestigious ―Kunsthaus‖ of Zurich 

with the group ―Das Neue Leben‖. By April 1919, 

the dispute between the two Romanian artists of 

renewal was already in public. 

The immediate reason of the dispute was Marcel 

Janco‘s decision to join the signature list of people 

who established a programmatic text, inserted in 

―Neue Zuricher Zeitung‖ on May 4
th

, when a statue 

was created for the existence of a new group with an 

independent profile, in opposition to the ―furious‖ 

line of Dadaism. The utmost concern of the new 

members, who called themselves ―radical artists‖, 

was to put an end to the public despise and conquer 

its interest, convincing the folks of the art 

implication in their existential problems, thus 

contributing to the art emancipation. Being more and 

more tied to Arp and his team, Janco exhibited with 

them in Bern in 1920 and in Essen in the same year. 

Just before Tzara exchanged Zurich for Paris, Mar-

cel Janco went himself to Paris, to test the grounds. 

Here he had the bad idea to bad-mouthing Tzara to 

André Breton, this having a crucial effect on his 

return to his native Bucharest, however for the 

benefit of the Romanian avant-guard movement. 

Here he redeveloped his old relationship with his 

high school classmate Ion Vinea, the editor of 

‘‘Contimporanul‘‘ magazine, thus becoming its co-

editor. 

         Back in Bucharest, Marcel Janco acted 

simultaneously as a painter, a graphic artist, texts 

illustrator, stage designer, architect, urbanist, public 

speaker and commentator of current topics and fine 
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arts. He possessed all those skills and even more: a 

very dynamic animator, promoter of a modern and 

flexible view, oriented towards the emancipation of 

the creative energies from the risks of limitation and 

marginalization (provincialism, apathy, comfort, 

etc.). He was preoccupied to get rid of anything that 

would diminish the chances of his works to answer 

the exigence of the authentic values and the 

communication with a pretentious public. Among 

the exhibits of the Janco DADA Museum in Ein 

Hod, there is a self-portrait in oil and several 

drawings, that delineate the phase of his debut in art 

as an adolescent. His precociousness developed in 

an intellectual environment, drenched by contesting 

impulses that preceded the WWI. 

The publication ‘‘CONTIMPORANUL‘‘, edited by 

Marcel Janco, Ion Vinea and Jacques Costin, was 

the most lasting among all the avant-guard Romani-

an inter-bellum publications, for close to 10 years 

and with over 100 editions. Its most important 

contribution was in the area of visual art. Numerous 

internal and international exhibitions were dealt 

with, along with nightly poetical, theatrical and mu-

sical avant-guard gatherings, architectural 

innovations, decorative arts, which took place under 

its auspices, the ―motor‖ behind it being Marcel 

Janco. On his return to Romania in 1922, he brought 

with him a wealth of knowledge, experience and 

international relationships. The break from Tristan 

Tzara Dadaism was based on his moderate and con-

structivist position. M.J. performed his activity as a 

modern mediator between ―mainstream‖ and avant-

guard. He was named by Brunea-Fox, as ―the 

portraitist of the Romanian writers‖. He practiced a 

mix of abstractionism, realism, post-impressionism, 

cubism, expressionism, etc., being at the same time 

the most distinguished theoretician and promoter of 

Constructivism in Romania.  

         The emergence of Marcel Janco in the local 

artistic environment, upsets the native art 

atmosphere, strictly tied up by the rural and archaic 

rigid moldings and customs. The dynamism is the 

quality based on which he imposed his way of 

expressing himself, in the amalgam of lines and 

colors, in the severe composition of cross 

intersections of planes, combined and superseded. 

The rhythm, the tension of the elements selected in 

the compositions of the images chosen by the 

painter, are coming to prevent the passivity of the 

sight. To Janco, it doesn‘t count as much the new 

artistic procedures, as the actual pulse, translated at 

the level of a superior synthesis. Marcel Janco is 

searching for partners everywhere, plotting an 

unprecedented exhibition in Bucharest, with the 

participation of his closest team members of the Zu-

rich campaign: Hans Arp, Paul Klee, Hans Richter, 

Kurt Schwiters, Wiking Eggeling, Kassak Lajos, 

Karl Tiege. The opening took place in November 

1924, and among the native painters were Arthur 

Segal, Mattis Teutsch, Victor Brauner, M.H. Maxy, 

Militza Petrașcu, under the patronage of some of the 

Brâncuși sculptures, placed on purpose in dominant 

spots, drawing the attention that the new spirit, the 

modernity, far from having to be imported, received 

itself important Romanian support, fully recognized 

as being at world level.  

         If Marcel Janco displayed any vanity, it was to 

constantly place himself in the junction of the 

circuitry of European ideas. Through ―Contimpora-

nul‖ magazine, he established a networking of 

communications with similar European magazines, 

from all the important capitals, from Warshaw and 

Belgrade, to Paris and Berlin. The practice of 

communication exchanges between colleagues is 

frequent with the Polish, Czech, Hungarian, Serbian, 

German  avant-guardists, reaching the peak, by 

dedicating a full number of the prestigious ―Der 

Sturn‖ magazine, to the Romanian avant-guardists. 

From the pages of ―Contimporanul‖, Marcel Janco‘s 

drawings received well in Italian magazines, reached 

overseas, all the way to Argentina. He succeeded in 

creating a circle of friends of ―Contimporanul‖ 

abroad, exponents of a literary and artistic 

movement. The ones in France, he succeeded in 

contacting personally on his visit to that country in 

1925, successfully publishing short conversations 

with notable artists such as: Delaunay, Braque, Coc-

teau, Delteil, Arp, Peret, Breton, Brâncuși, to each 

one drawing in pen their portrait. Marcel Janco was 

successful in captivating the interest of people 

surrounding him, based on his personal charm, 

based on the enormous power of his multiple 

aptitudes. He was always effortless setting necessary 

arguments to making revolving around him a 
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number of sharp minds. Based on the recounting of 

actress Dida Solomon  ―About 1925-1926, every 

Tuesday in my house in Bucharest there were 

gatherings of those who were trying to find an 

escape from the old worn-out forms of the past. In 

these reunions of spirit and art, the personality of 

Marcel Janco was predominant, to whom I believe it 

credited the modern Bucharest (interview published 

in ―Clopotul‖ magazine, January 1, 1934). 

         That time period is distinguished by a 

remarkable effervescence and initiative, having the 

starting point, the spiritual ambiance initiated at 

―Contimporanul‖. Progressively the group is 

expanded with new notable names, besides the three 

initiators: Ion Vinea, Marcel Janco and Jacques Cos-

tin. First joint Benjamin Fondane, Sandu Eliad, Filip 

Corsa, Marius Lotar, and Henri Gad, then joint 

Militza Petrascu, M.H. Maxy, Victor Brauner and 

from a little distance, Constantin Brâncuși himself. 

Similar publications mushroomed. In 1924 the 

unique number of ―75HP‖ was in slight opposition 

on its own, but a little later on the ―Punct‖ magazine, 

a weekly propaganda magazine, emerges to the same 

spirit, until it merges with ―Contimporanul‖. A 

satellite remained for one more year in 1926, ―Inte-

gral‖ magazine, who became quickly dissident, due 

to some personal polemics. The flagship of 

proselytism will be enthusiastically taken by ―Unu‖ 

magazine, between 1928 and 1932, from a younger 

team of Geo Bogza, Ștefan Roll, Sașa Pana, Moldav, 

Zaremba, Miron Radu Paraschivescu and others. On 

the occasion of publishing their 100 number in 

October-November issue of 1931, those from ―Con-

timporanul‖ were sketching a successful 

accomplishment. In the context of a special manifes-

to number, marked by the vanity of independence 

and lucidity: ―We didn‘t imitate, we didn‘t repeat 

anything‖. They were claiming an original 

experience, able to settle them among founders.   
         ―We didn‘t respond to any claim; we were in 

Europe among the flag bearers‖. Of course, the one 

who could rightfully claim the position of avant-

guardist was Marcel Janco. In the pages of ―Punct‖, 

for example, he reproduced some sketches he 

created during the Zurich period. His famous 

painting ―The Ball‖, inspired by the animated nights 

of ―the Cabaret Voltaire‖, exhibited as soon as he 

got back from Switzerland, had a bigger impact 

when it was shown again to the art amateurs, at the 

inauguration of the permanent gallery under the 

auspices of ―Hasefer‖ bookstore. About this 

exceptional work, the famous and exigent Romanian 

art critic, Petru Comarnescu wrote: ―I appreciated 

him not long ago for his exceptional piece ―The 

Ball‖, a dynamic play of expressive forms, a 

congested multitude of movements, of pleasure and 

musical suggestion. We are actually appreciating the 

rhythms of colors, shown only in their purest form. 

We are admiring some fragile works made in 

gypsum, a lot more fitted for the game of colors than 

oil. Do not ask a subject to Marcel Janco, just as one 

could not ask a subject to any Bassarabian carpet – 

but only play of shapes and colors. From this point 

of view, Marcel Janco is a great artist, who 

succeeded in furnishing some blue and brown tones, 

unique in our Romanian painting‖. (―Rampa‖ maga-

zine, February 21, 1927).  

         There are abundant critics temptations to affix 

their personal note of differentiation through the 

syntagms: ‖a dyonisos of colors‖, a founder of the 

painting algebra‖, ―a poet who struggles with the 

nature in lines and colors‖. The newspapers start to 

dedicate full pages (―Facla‖, February 8, 1832), to 

which sharp spirits are competing, among them the 

most notorious and authorized names, in order to 

express the appreciation obtained through the eyes 

of the public opinion from the works and the 

personality of Marcel Janco. The poet and 

mathematician Ion Barbu seeks to concentrate the 

essence of characterization of Marcel Janco, in the 

short form of ―incendiary geometry‖: ―showers of 

square templates, cones and especially rectangles – 

grey blades for high justice works‖. The writer Mi-

hail Sebastian revealed the refined science of the 

artist to penetrate the unconfused intimacy of 

superimposed structures of his angle view: ―Marcel 

Janco has a solid intuition of forms‖. His apparent 

fantasist constructions, are of a rare physical vigor, 

of an immediate visual variety. This painter is not 

accompanied in vain by an architect. I have the 

feeling that Marcel Janco painted the architecture of 

the objects he was preoccupied with. At the time 

Marcel Janco was still living in Romania, the play 

writer Eugene Ionesco had, from time to time, the 
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habit of expressing himself on current exhibitions. 

About Marcel Janco, he wrote impressively, 

specifically about the ―spiritual function‖ of his 

colors, differently from the impressionists, where 

the colors were functioning at optical sensory level. 

At Marcel Janco, the color is cauterizing. He 

disintegrated the impure and unessential colors. The 

corrosive but disciplined  dynamic, with a symbolic 

expressivity, built the atmosphere designed from 

within‖.  

         Just on the day of Eugene Ionesco‘s com-

ment, Marcel Janco was holding a conference on the 

topic of ―Modern Visual Art‖. In a totally filled up 

room, the painter was returning to the legitimate 

optional preoccupations, from the cubist revolution, 

through the re-establishment of the connection with 

―the great primitive traditions‖.  ―Starting from Ce-

zanne and especially from Picasso, one can assist to 

a rebirth of a strict visual art‖. In fact this 

represented the signal of a larger action of public 

dialogues. Now he is considered among the 

initiators of the Art, Philosophy and Literature 

association ―Criterion‖. He took part in symposiums 

with urban profile and even in a commission formed 

to get involved in community developments. He 

continued to participate in exhibitions and gather the 

critics‘ approvals. A more vehement satiric accent 

marks part of his works exhibited in 1937, under the 

feelings of dark premonitions of the emergence of 

extremist forces. It‘s the moment of consistent 

presence in the papers of his graphic art, on the 

current acute social topics (unemployment, the 

uncertainty of peace, political demagogy and the 

misery of incompetence, in clearly anti-dictatorial 

publications  and anti-fascist magazines like: Facla, 

Cuvantul Liber and Timpul). A bright note brings 

the exhibition of 1939 along with Militza Petrașcu, 

with works inspired by a recent visit he mad made to 

The Middle East in 1938. It will follow the darkest 

period of his life with the fascism dominance of 

Romania and his forced exit from his country, as I 

mentioned at the beginning.  
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Lighioanele.  

De la Alexandru şi Sorin Toma (Moscovici) la Radu şi Alexandru Florian (Feinstein). 
 

 

În 1948, Sorin Toma, fiul poetului de partid 

Alexandru Toma (Solomon Moscovici), îl terfelea în 

„Scânteia‖ pe Tudor Arghezi, eliminându-l total din 

viața culturală românească. Câțiva ani mai târziu, 

tovarășul Gheorghiu-Dej s-a gândit că nu e bine, mai 

de grabă să-i dea o „șansă‖ scriitorului. Au început 

a-i face curte, domnului Arghezi, care nu prea voia 

să devină tovarăș, dar timid, prin 1952-54, reapărea 

poetul dela „Mărțișor.‖ Se părea că perioada de su-

praviețuire prin vânzare de cireșe, la poarta dome-

niului, se cam încheia. Ca să-l câștige definitiv, i-au 

acordat unul din marile favoruri rezervate doar zei-

lor socialiști și progeniturilor lor cartilaginoase: că-

lătorii în străinătate. Pe la începutul anilor ‘60, Ar-

ghezi a avut voie să pornească pe urmele tinereții 

sale, Elveția, unde zăbovise între anii 1905-1910. La 

reîntoarcere a declarat: „noi nu avem o istorie de 

catedrale, noi avem o istorie de oameni”!Ceea ce a 

uitat Arghezi să sublinieze: „da, o istorie de oameni 

de elită, dar și o istorie de lichele și lighioa-

ne!” Lighioanele aparțin basmelor românilor și nu 

sunt nici puține și nici lipsite de variație! Iată că nu 

se dezminte nici o categorie și nu în basme ci în rea-

litatea cotidiană a verii, 2015, când apare: „Legea 

Wiesel‖ care deține mandat, doar Dumnezeu știe din 

partea cui, să distrugă „istoria noastră de oameni‖! 

În 2015, aşadar, Alexandru Florian, fiul lui Radu 

Florian (Henry ―Harry‖ Feinstein) îl terfeleşte pe 

Nichifor Crainic. 

În luna iunie a acestui an, ziarul „Curentul‖ 

prin Dorina Lascăr, atrage atenția asupra acestui 

pericol: elitele și geniile românești interbelice ur-

mează să fie interzise: Eliade, Cioran, Gyr, Vulcă-

nescu, Crainic, Țuțea, Șiugariu, Vintilă Horia și alții 

și alții. De ce? Pentru că, legea promulgată recent 

interzice opinii pozitive legate de asemenea persona-

lități din România, legionari deveniţi ―fasciști‖ şi 

―criminali de război‖. Autorul de facto al proiectului 

de lege, este Institutul Wiesel, prin „senatorii‖ iniția-

tori din partea PNL, 2002: Crin Antonescu, George 

Scutaru, Andrei Gerea și ulterior deputatul-turnător 

Ciprian Nica. Cine sunt aceștia? Mediile îi caracteri-

zează: șpăgar corupt, securist, impostor. Că vor mai 

fi exagerând și mediile? Poate da, poate nu, dar ne 

interesează enormitatea propusă și votată de Parla-

mentul României, care cu urechi nu de iepure ci de 

măgar, aruncă sub incidența „legii‖ 217/2015, toată 

istoria de oameni ai României interbelice, ca ―rasişti, 

fascişti, xenofobi şi criminali de război‖. Câți oa-

meni a ucis Eliade prin lucrările lui de geniu, sau 

Radu Gyr prin poeziile sale, sau Vintilă Horia sau 

Ion Șiugariu prin pana lor binecuvântată și nemuri-

toare? Dar Vulcănescu, dar Țuțea, dar Crainic și 

toată gruparea oamenilor de elită români? Dar asta 

așa, pentru că așa comandă mafia murdară: trebuie 

distrusă România! De ce? N-a hrănit ea pe toată lu-

mea? N-a apărat ea pe evrei? Dușmanii ei au o lo-

zincă: „poporul care nu are documente, nu are drept 

la viață‖! Iar acești senatori și deputați mercenari ai 

mafiei murdare, pun în aplicare lozinca: să distru-

Teresia BOLCHIȘ – TĂTARU   

(GERMANIA) 
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gem „documentele‖, oamenii, elitele. Parlamentul 

Românei nu poartă grija amărâtului de român, ci 

poartă grija lui Elie Wiesel. 

Tribunalele care vor judeca asemenea cazuri, 

trebuie să consulte Institutul „Elie Wiesel‖, adică pe 

directorul acestui institut, Alexandru Florian (Fein-

stein), pentru a se stabili vinovăția unui inculpat. 

Dar cine este acest „director‖? Stă acest director pe 

același piedestal cu Mircea Eliade, sau cu Vintilă 

Horia, sau alții propuși spre a fi „interziși‖?!!! 

Ce autoritate deține Institutul „Elie Wiesel‖ față de 

Cultura română să ajungă să decidă asupra ei? De la 

cine și cu ce putere? De unde și de când Parlamentul 

României stă sub tutela Institutului „Elie Wiesel‖ și 

nu invers? Cine, dacă nu doar Academia și nici 

aceasta, nu absolut, poate avea puterea de-a decide 

asupra Cuturii române, dar absolut, doar Dumnezeu, 

Istoria şi poporul român. Și iată, că totuși, în acțiu-

nea de defăimare a poetului-erou Ion Șiugariu, pen-

tru ca să se dea răspuns primăriei din Brezno (Slo-

vacia) Ministerul Afacerilor Externe a „consultat‖ 

Institutul „Elie Wiesel‖ (așa ne informează mediile). 

Dar cine este acest mister Elie Wiesel, care 

în 1986 a primit premiul Nobel pentru Pace și pentru 

care noi facem sacrificii călcându-ne în picioare? În 

1986 presa din occident comenta că o altă persoană, 

cu veritabile fapte meritorii a fost propusă pentru 

premiu, dar consângenii lui mister Elie au câștigat. 

În 1990 a publicat în America o carte intitu-

lată „From the Kingdom of Memory,‖ adică. „Din 

Regatul memoriei,‖ Ediția Summit Books, $ 2,99. 

Mister Wiesel spune în carte că s‘a născut la Sighet, 

în România, de unde a fost deportat la Auschwiz și 

unde s‘a crezut că a murit toată familia lui. Târziu 

și-a descoperit două surori într‘un orfelinat. Așa, tot 

Occidentul știe că românii „au supt sânge evreiesc‖ 

ca și Dracula și că i-au deportat și gazat pe evrei. 

Abia la protestul românilor din exil, la a treia sau a a 

patra carte mister Wiesel a spus că Sighetul era în 

perioada aceea la horthyști și că aceștia l-au deportat 

la Auschwitz, dar „declarația‖ a venit prea târziu; 

occidentul a aflat ce căpcăuni sunt românii, iar ire-

dentiștii au primit suficientă apă la moară. Cartea cu 

regatul memoriei a dispărut însă total de pe piața 

publică. Nici o bibliotecă sau instituție nu o mai de-

ține decât poate unii particulari. 

În plus, supărător este pentru români, faptul 

că, după ce din sărăcia „democrației originale‖ au 

recondiționat casa Wiesel din Sighet în casă muzeu, 

cu 20.000 de euro, sumă la care mister n-a contribuit 

nici măcar cu un dolar găurit, la inaugurare a băut 

„pălinca‖ maramureșenilor, cu poftă, închinând cu 

tovarășul Iliescu, dar nu le-a acordat sighetenilor 

atâta cinste să le spună măcar un „mulțumesc‖ sau 

„o bună ziua‖! în limba română!!! Dimpotriva, a 

emis porcaria ―românii au ucis, au ucis, au ucis‖… 

Domnule Președinte, defăimarea poetului-

erou, sublocotenent în rezervă, Ion Soreanu Șiuga-

riu, mort la 31 de ani, la 1 febr. 1945, pe frontul anti-

fascist din Slovacia, este prima victimă a legii „fără 

de lege‖ 217/2015. Este dureros, nedrept și înjositor 

pentru ROMÂNIA, până la sânge! 

În calitate de Președinte al acestui Stat, credem că 

ceea ce trebuie să faceți este să țineți piept lighioa-

nelor răului din poveștile noastre și să-i redați țării 

demnitatea pe care a avut-o și o are prin intelectualii 

și bravii ei oameni din toate categoriile. Neamțul 

zice: „Die Tugend soll gefördert sein, dar böse 

macht das von allein!‖ (Virtutea trebuie cultivată, 

răul crește de la sine!) 

Cu bine și Doamne ajută! 
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Poeme 
 

 

 

SFÂNTUL DE VINERI 

(lui Van Gogh) 

 

îţi mulţumesc pentru-ncăpăţânare 

arzând pe pânză ca şi-n viaţă - -exasperat! 

pe Dumnezeu îl culci în chiparoşi – curat 

trezit Hristos – numeşti-l soare-n floare 

 

pictezi cu-arterele deschise curcubeu 

fierbi sânge pe pământ precum şi-n cer: 

pe pânză-nghesui zeul lângă zeu 

încât brusc raiu-ai vlăguit – apter! 

 

înfometat şi mìzer sfânt de vineri 

ai tâlhărit de rosturi universul 

urechea ţi-ai desprins – s-asculte versul 

 

care cutremură-n extaze aştri tineri 

...iscat altar de sori care trudesc 

îţi mulţumesc – Van Gogh – îţi mulţumesc! 

 

 

HRISTOS POETUL 

 

n-a dulgherit şi n-a mâncat slănină 

ci-i vizionar Poet – zidar al rănii: 

a-nchipuit cu truda Lui senină 

pe Omul-Munte – viscolind dihănii 

 

izbânda Lui – mutând zări şi istorii 

smulgând din pântec -  mirul de lumină 

preschimbă crima în arcada florii: 

schilodu-acum e flutur fără vină! 

 

cultura leprei – cumpăna orbirii 

prin cuvântare-s turnul de văzduh: 

căci Golgota-i veninul nou-privirii 

şi înflorirea cărnii în Sfânt Duh! 

...de-asprimea Lui Hristos tocim păcatul 

şi-I regăsim în Frumuseţe – sfatul! 

 

 

SONETUL DREPTĂŢII 

 

cine-ţi dă dreptul să iei libertatea? 

nu-ţi pune bocancii pe-altarul din cer! 

nu-n lanţuri – zăbrele – se face dreptate: 

treptat – colo-n slavă – luminile pier... 

 

vulturu-n temniţă moare – regal 

şi-l plâng nunţi de păsări – vâslind printre stele 

pădurile ard pân' la-al Styxului mal 

vin vânturi sanchìi şi cresc volburi de iele 

 

dreptate-i în corul de îngeri-grădini 

dreptate-i în caii cei albi ai furtunii 

dreptatea-i un şopot – colo-n rădăcini 

 

dreptatea nu rabdă nici jug şi nici funii! 

...e treaz Răstignitul în vârf de coline 

căci dreptatea cea dreaptă – de-acum abia vine! 

 

 

SONETUL CELUI  ÎNCĂPĂŢÂNAT 

 

eu urc cu spor din orice prăbuşire 

când mă dobori – mai curios mă faci! 

refuz apoteoze cu ieşire: 

pe nenoroc mă caţăr – ca pe-araci! 

 

nu mă opri din catastrofe - Doamne 

simt că trăiesc – când şişul mi-e la gât: 

nu m-au răcit pe mine-atâtea toamne 

deci nu-mi preschimb – cum alţii – gura-n rât! 

Adrian BOTEZ  

(ROMÂNIA) 
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cu cât asmuţi Tu crivăţul în mine 

cu-atât în pisc orgoliul urlă-astral: 

mă încălzesc la focul de ruine 

 

şi amurgesc doar soare-imperial... 

...o viaţă năduşită mi-a fost crez 

cu cât trudesc la ea – simt că-nviez! 

 

 

NU-I BLASFEMIE SĂ RÂVNEŞTI SPRE PISC 

 

nu-i blasfemie să râvneşti spre pisc 

cât ciocârlii sfârâie-n cer la clacă 

şi nici viaţa s-o plăteşti cu risc 

şi nici tăiosul vin de-abis să-ţi placă... 

 

iubind miresme-ţi moleşeşti grădina 

râvnind doar linişti – ruinezi văzduhul: 

pipăie fulger – adorând salina 

să biciui sori – scoţând din teacă Duhul! 

 

pe Crist slăveşti nu tot umflând slănina 

ci dibuind lumina din tăiş: 

serafi nu-ţi vor dansa în nară smirna 

 

decât cu razele tăind pietriş... 

...nu-ţi atârna doar trupu-n terezìe 

când simţi cum Mire stă din cer să vie! 

COLIND 

 

lir delir 

pe fir de-Ofir 

luminează din safir 

să am înger musafir 

 

lir de vis 

în paradis 

s-a tot scris 

pe cer zapis: 

 

să fim crini 

pentru străini – 

ardem vini 

de serafimi 

 

Crist cu spini 

poeţi senini 

sângerând lumini 

pe pagini de-amini 

 

curat în pridvor 

iar din sfânt izvor 

aripă de zbor 

pravilă de nor 

 

haideţi la scăldat 

şi la pieptănat 

raze de-mpărat 

prunc fără păcat 
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Fiinţa verbului liric 
 

 

A FI  

 

A fi bobul de grâu  

ce moare-n pâine, 

A fi idila cotidiană 

ce de rutină nu se teme, 

parfum al tinereţii veşnice 

cu buze moi 

şi patul cald, 

A fi condeiul 

ce nu se ruşinează 

de-al foii albe ogor, 

A fi un simplu om,  

bun şi-nţelept,  

chiar fără diplome de studii, 

A fi un val de mare 

îmbietor cu malul 

dar care se retrage 

înapoi spre larg 

mereu acelaşi 

dar întotdeauna altul, 

A fi bunicul 

în nepoţi clonat 

ce ştie legăna, cânta şi dărui 

făr-aşteptări, 

A fi 

şi-atunci 

când nu mai eşti 

 

 

AM FOST 

 

Am fost şi scrin 

din palisandru încrustat 

Şi ghindă de stejar  

dusă de vânt 

Şi scânduri de cosciug 

din brad negeluit, 

Lăstar de salcie 

am fost,  

cu muguri de mătasă 

plesniţi în graba primăverii, 

Dar şi cenuş-am fost 

de ardere totală. 

 

 

DE-AI FI 

 

De-ai fi de aur 

te-ar râde diamantul, 

dar şi ciobul spart 

din lut amăgitor, 

De-ai fi pe-a regelui 

mantie 

o blană de samur 

te-ar jumuli sălbaticii coioţi 

cu urlet victorios, 

Rază de soare de-ai fi 

te-ar îngheţa 

al lunii alb fior,  

De-ai fi picur de ploaie 

pământul lacom te-ar suge 

învinuindu-te 

că seceta-i cu lacrimi 

tu vrei s-o stingi,  

Tril de păsări cântătoare  

de-ai fi 

te-ar croncăni asurzitor 

înaripate-n doliu,  

De-ai fi tu calp cu etichetă 

un cor de osanale 

te-ar slăvi. 
 

Magdalena BRĂTESCU  

(ISRAEL) 
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Bine şi dez-bine după calendele greceşti 
 

Deşi nu aduc evidente foloase comunităţii, 

visătorii sunt o specie tolerată, ba chiar uneori în-

drăgită, pentru darul de a dezmorţi atmosfera. În 

cazul grecilor, mă tem însă că nu se aplică aceeaşi 

regulă. Comunitatea noastră europeană nu are atâta 

simţ al umorului încât să se amuze pe seama creati-

vităţii elene. Ar fi o distracţie prea scumpă. „Breve-

tul‖ de inventatori geniali ai democraţiei le-a fost 

recunoscut grecilor unanim, practic de-o veşnicie, 

dar asta nu-i scuteşte de faliment. E-adevărat că se 

pricep ca nimeni altul să-şi valorifice ruinele pe post 

de obiective turistice, dar vor reuşi oare să conver-

tească şi marea ruină naţională într-o reuşită fără 

precedent? Mai mult ca sigur că nu. Să nu uităm că 

şi reversul medaliei, mărul discordiei, tot la poalele 

muntelui Olimp s-a copt, în soarele torid, care ne 

face să transpirăm şi care uneori... orbeşte. 

Concret, cetăţeanul european de rând, care se 

uită zilnic la ştiri, începe să piardă şirul tratativelor 

pro şi contra eliminării Greciei din Uniunea Euro-

peană, mulţi dintre noi nemaiînţelegând de fapt dacă 

este vorba de idealul integrităţii marii noastre familii 

sau numai de interese financiare.  

„E bine sau rău dacă ne dezbinăm?‖, aceasta 

e întrebarea de bază în drama care se joacă acum pe 

limba lui Sofocle. Ceea ce se înţelege din ce în ce 

mai bine este că nu mai vorbim de banii ‖publici‖, 

care la o adică nu prea ne ating, ci de propriul nostru 

buzunar, obişnuit să ceară neîncetat, dar strâns la 

pungă atunci când e să mai şi dea. Pluteşte-n aer un 

semn de întrebare, când afli la telejurnal că toată 

lumea a aşteptat cu sufletul la gură ziua fixată ca 

termen de plată a datoriei de la Atena, ca să vadă 

dacă suma scadentă intră în contul Europei. Cum 

adică? Se aştepta cineva ca vreunui armator grec să i 

se fi urât cu binele şi să achite banii aceia atât de 

mulţi, într-un elan de patriotism exacerbat? 

Oare acolo sus  nu se ştie dinainte ce şi cum? 

E chiar aşa de simplă afacerea cu datul şi cu luatul 

sumelor aşa de mari, la nivel statal, ca la o banală 

operaţiune de transfer electronic a pensiei pe contul 

de card? Dacă aşa stau lucrurile, poate nu e tocmai 

cutremurător, dar tot îmi vine să exclam „Măi, să 

fie!‖ când văd politicieni ciufuliţi şi cu cearcăne la 

ochi, secondaţi de secretare cu fuste strâmbe şi cu 

cămaşa şifonată, încercând să ne convingă că ‖situa-

ţia e sub control‖. Unde au dispărut strategii calmi, 

demni, asortaţi la patru ace, ca pe vremea lui Titu-

lescu? Cei în care chiar te simţi obligat să ai încrede-

re? 

Dar nu despre tagma politicienilor am vrut să 

vorbesc. Nici despre asemănările şi deosebirile din-

tre mentalitatea grecilor şi cea a altor naţiuni-surori, 

cu situaţii mai mult sau mai puţin asemănătoare. 

Cortegiul comentariilor pe marginea paralelei Ro-

mânia-Grecia sau Spania-Grecia e lung; nu vreau să 

plictisesc adăugându-i nota mea personală. Multe nu 

mai sunt de adăugat, s-au spus aproape toate. Câtă 

vreme ne putem permite să recepţionăm ştirile de la 

oarecare distanţă, e bine să preţuim privilegiul acesta 

şi să judecăm la rece, fiecare pentru sine. 

Ceea ce aş fi vrut să punctez aici e mirabila 

şi fascinanta capacitate a popoarelor din occidentul 

european, în speţă a germanilor, de a se dedica me-

reu cu forţe noi corvoadei dezcâlcitului de iţe cu 

parteneri de lucru dificili, cum sunt Rusia sau Gre-

cia. De unde răbdarea, perseverenţa, încrederea şi – 

de ce nu? - naivitatea de a crede că şi ceilalţi ar răs-

punde cu aceeaşi monedă? Aşa cum americanul se 

miră când un extremist islamist răspunde prin acte 

Gabriela CĂLUȚIU SONNEBERG  

(SPANIA) 
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teroriste încercărilor sale de a „povesti civilizat‖, 

Europa e surprinsă atunci când constată că grecii au 

frizat indicatorii statistici naţionali atunci când au 

fost acceptaţi în UE. De ce pentru noi, ca români, nu 

e nimic inexplicabil în asta? Ce resort din interiorul 

nostru ne face să considerăm acceptabile şi scuzabi-

le, cel mult cavalereşti, actele pe care alţii le consi-

deră profund damnabile, chiar la limita criminalită-

ţii? 

 

Văd asta nu numai la nivel macro, ci în viaţa de zi 

cu zi. Dau două exemple scurte, concrete. Germanii 

au nevoie de directive; dacă nu le au, se mişcă greu, 

aproape paralizează. Ei merg până într-acolo încât 

dau colţul străzii razant, pe bicicletă, fără să se asi-

gure dacă nu cumva vine cineva din lateral, pentru 

simplul motiv pentru că ei au prioritate, adică e 

dreptul lor. Spaniolii, în schimb, deşi au la dispoziţie 

un sistem bine pus la punct de containere pentru 

separarea deşeurilor, încă se mai miră de seriozitatea 

noastră când punem în bucătărie patru coşuri de gu-

noi. Pentru ei, prevederile legale au un caracter opţi-

onal, în timp ce pentru nemţi, ele sunt obligatorii şi 

nu se discută. Nu pentru că nemţii ar fi un popor mai 

civilizat, ci pentru că li se aplică amenzi usturătoare. 

Dacă nu sunt amenzi, eşti supus oprobiului public, 

în cazul în care se descoperă cândva comportamen-

tul tău de ‖individ ieşit din schemă‖. Lege fără toc-

meală. 

Am discutat problema cu un sociolog înţe-

lept iar el a râs şi mi-a spus că – surprinzător pentru 

mine - cauzele multor probleme de concepţie greşită 

îţi au rădăcinile în ... religie. Am râs şi eu, la rândul 

meu, ştiind că-n zilele noastre religia nu mai joacă 

rolul pe care-l avea în Evul Mediu, şi, oricum, în 

Europa suntem majoritari creştini. Dar ideea a prins 

rădăcini în mintea mea şi încep să înţeleg unde bate. 

Există oare un mod ortodox (= grecesc) de a gândi, 

şi, în replică, există catolici (=saxoni) mai înverşu-

naţi decât Papa? Dar evanghelicii, ei ce zic? 

E vorba aici de diferenţa dintre oficierea 

slujbei la ei, sobră, în faţa unui public aşezat în 

bănci, cu participarea tuturor, cântând fiecare cu 

cartea în mână, spre deosebire de ceremoniile noas-

tre fastuoase, prin glasul unui singur ‖păstor‖, care 

tună în faţa unei comunităţi destinate să-l asculte 

ore-n şir, stând în picioare? 

Sau poate, mai simplu, avem de-a face cu o 

simplă eroare de interpretare, noi cu ‖una spunem, 

alta facem‖, în contrast cu nemţescul ‖ein Mann, ein 

Wort‖ (‖un bărbat, un cuvânt‖). Principiul ortodox 

‖de unde nimic nu este, nici Dumnezeu nu cere‖ nu 

se aplică la catolici, oricât de buni creştini ar fi ei. 

Chiar şi între fraţi creştini, brânza e mereu pe bani. 

‖Cheese‖ se spune şi la Bruxelles, atunci când se ia 

poziţia de zâmbet în poză, în faţa camerelor de luat 

vederi. Dar imaginile de pe sticlă chiar asta fac, ne 

înşeală ochii, tulburând vederea. 

Încerc să găsesc explicaţia răbdării exaspe-

rante cu care funcţionarii europeni încearcă în mod 

repetat să reabiliteze căruţa împotmolită a grecilor, 

chiar şi împotriva voinţei inculpaţilor. Fireşte că 

sunt interesaţi să-şi recupereze banii, dar mai mult 

decât atât le e teamă să nu se destrame visul de a 

avea o comunitate prosperă în Europa unită, adică să 

nu se facă de râs. Se impune aproape de la sine ine-

vitabila întrebare: ‖cine e atunci visătorul aici, gre-

cul şiret sau europeanul idealist?‖ 

Indiferent de rezultat, procesul anevoios de 

dezbatere publică a avantajelor şi dezavantajelor 

integrării europene, pe exemplul viu al Greciei, are 

ceva exhibiţionist şi tenace: e ca un chin masochist, 

în speranţa unei autopurificări de amploare (iarăşi 

elemente desprinse parcă din ritualurile religioase). 

Experimentul fascinant se continuă sub ochii noştri 

şi nu ştim dacă să râdem sau să plângem gândindu-

ne la învăţăturile de minte pe care le vom trage pro-

babil abia peste mult timp (sau deloc, repetând isto-

ria mielului rătăcit de turmă). 

Judecând la rece, datoria acumulată de greci 

a devenit atât de mare încât practic e greu de imagi-

nat că se va mai putea plăti vreodată. În schimbul 

banilor, ei ar trebui să vândă ceva, ori ceva aşa de 

valoros nu au. Deci trebuie să producă, şi e atât de 

mult încât ar trebui să fie robi până la a treia genera-

ţie de aici înainte, doar ca să se achite. Şi în afară de 

asta, din ce să trăiască? Producând singuri tot ce au 

nevoie, ca-ntr-un falanger comunist sau într-un lagăr 

suveran, proclamat prin ‖neamestecul în treburile 

interne‖ ca-n vizunile sinistrului Ceauşescu‖? În 

plină eră a globalizării? Ei bine, e de neimaginat!  

„Prinde orbul, scoate-i ochii‖ pare a fi mot-

toul grecilor, porniţi să refuze plata datoriilor faţă de 

ţările mai bogate din Europa, care în optica lor ar 
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avea de unde să dea. Calcul greşit, pentru că i-au 

uitat taman pe cei mărunţi, care de asemenea le-au 

împrumutat bani, poate sume mai mici, dar care îi 

dor cu atât mai mult. Se pare că nu cei mari, ci cei 

mărunţi se supără mai tare! Colegii de suferinţă, 

ţările cu resurse puţine, dar care s-au străduit la mo-

dul serios să nu încalce regulile, îndeplinind restric-

ţiile şi strângând cureaua, se simt trădate, luate peste 

picior, pe bună dreptate. Dacă au mizat pe simpatia 

celor de-o seamă cu ei, grecii se văd acum respinşi 

de cei din propriile rânduri, baltici, balcanici, iberici, 

care nu agreează politica amânării ad calendas 

graecas. 

„Fascinant!‖ – exclamă sociologul scandinav 

când se uită la ştiri, de parcă ar fi o piesă de teatru la 

care are un loc rezervat în lojă. ‖Alarmant‖ - zice 

germanul, comod instalat pe un fotoliu din faţă, în-

grijorat de soarta banilor săi, aruncând ocheade după 

cortină, unde şi-a trimis politicienii să-şi joace rolu-

rile. ‖Interesting‖, zice amica mea englezoaică, dar 

la britanici cuvântul acesta echivalează aproape cu 

orice, de la captivant până la straniu. ‖Simplă rutină 

plictisitoare‖ îşi va mormăi în barbă maşinistul ame-

rican, care manevrează priceput mecanismul de sce-

nă din culise, în timp ce actorul principal grec de-

clamă cu pieptul dezgolit monologul ce-i revine în 

drama asta clasică. 

Cu toţii aşteptăm cu mâna la gură finalul, pe 

care doar geniul providenţei îl cunoaşte. În cel mai 

bun caz se va termina totul într-o coadă de peşte. 

Indiferent dacă o privim drept comedie, dramă, tra-

gedie sau operă buffă, piesa merită toată atenţia 

noastră. Mă uit în jur şi nu văd pe nimeni 

plictisindu-se. Amfiteatrul e expus intemperiilor, se 

joacă sub cerul liber. 

Legenda spune că feciorelnica Europă, fiica 

unui rege fenician, a fost orbită de Zeus, care i s-a 

înfăţişat ca un taur superb, de un alb sclipitor. Aces-

ta a momit-o şi a ascuns-o pe o insulă pustie, unde a 

sedus-o. Cu alte cuvinte, ai grijă, Europa, ce tauri iei 

de coarne, căci se pare că acela care rezidează pe 

Muntele Olimp e pus pe şotii! 

 

 
 

Teodor Buzu (http://www.teodorbuzu.com/) – Germen, pânză, acrilic 
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Culegere de înțelepciune 

 

 

11463. Vrei cu adevărat să învingi în viaţă? Atunci consideră-L pe Dumnezeu învingător. 

11464. Nu poţi fi învins dacă L-ai descoperit cu adevărat pe Dumnezeu în tine. 

11465. Nu există singurătate alături de Dumnezeu. 

11466. Suferinţa rămâne mereu hrana fericirii. 

11467. Nu poate exista perfecţiune umană atâta timp cât omul vede perfecţiunea Lui  Dumnezeu de-

formată  prin oglinda Iluziei Vieţii. 

11468. Libertatea se rezumă în cele din urmă la relaţia ta cu Dumnezeul fiinţei tale. 

11469. Cel care crede că se poate regăsi fără Dumnezeu nici nu  s-a născut. 

11470. Nu Dumnezeu te vede, te aude, te simte, te cunoaşte ci tu îl vezi, auzi, simţi şi cunoşti pe 

Dumnezeu, deoarece Dumnezeu este deasupra simţămintelor tale, este Lumia  Divină prin care-ţi   poţi 

descoperi adâncimea întunericului fiinţei tale. 

11471. A-L asculta pe Dumnezeu nu înseamnă a-I îndeplini nu ştiu ce porunci pentru simplul fapt că 

Dumnezeu nu porunceşte.  

11472. A-L asculta pe Dumnezeu înseamnă a te asculta pe tine iar dacă ai ceva să-ţi porunceşti se da-

torează plusurilor sau lipsurilor tale.  

11473. A-L asculta pe Dumnezeu înseamnă a te redescoperi pe tine. 

11474. Oare există om care crede cu sinceritate că L-a înţeles cu adevărat pe Dumnezeu? 

11475. A-L înţelege pe Dumnezeu înseamnă a te înţelege şi a te cunoaşte  pe tine, până în cele mai 

ascunse şi nepătrunse locuri ale sufletului tău. Vei reuşi vreodată? 

11476. Fiecare suflet are nevoie de un altar în care să creadă dincolo de orice îndoială, un altar care 

poate să aparţină credinţei, religiei sau pur şi simplu naturii înconjurătoare, dar care rămâne tot un altar. 

11477. Tot ce ne înconjoară, tot conştientizăm, tot ce este în noi, este Dumnezeu. 

11478. Chiar şi cel ce crede că se poate regăsi fără Dumnezeu tot prin Dumnezeu se regăseşte fiindcă 

un Dumnezeu renegat este o altă faţă a unui Dumnezeu adulat. 

11479. Cunoaşterea este istoria Lui Dumnezeu. 

11480. Cel care aleargă după Dumnezeu nu-L va prinde niciodată. 

11481. A-L considera pe Dumnezeu cauza ierarhiei înseamnă a-L vedea ca efect al infamiei. 

11482. Dumnezeu nu poate determina ierarhia fiindcă Adevărul Absolut nu poate fi şi fals. În ierar-

hie fiecare adevăr poate deveni oricând minciună spre a definitiva binele şi răul, frumosul şi urâtul. Prin 

urmare ierarhia este unul dintre pilonii de bază ai Iluziei Vieţii, iar Iluzia Vieţii este oglinda deformată în 

care se reflectă  Dumnezeu. 

Sorin CERIN 

(ROMÂNIA) 
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11483. Adevărata faţă a Lui Dumnezeu nu poate fi văzută prin oglinda Iluziei Vieţii şi prin coordo-

natele spaţio-temporale ale acesteia. 

11484. Oglinda distorsionată a Iluziei Vieţii este cea care ne creează iluzia necesităţii, a scopului şi a 

ierarhiei. De aici provine atât beneficul cât şi maleficul, simţirea şi cunoaşterea noastră. 

11485. Ingredientele folosite la oglinda Iluziei Vieţii sunt timpul şi spaţiul înrămate în contrariile bi-

ne şi rău, frumos şi urât etc. 

11486. Cel care crede că L-a învins pe Dumnezeu s-a ucis  pe sine. 
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Adrian Munteanu ‒ sonete la priveghiul clipei 
 

      

Cartea de „sonete alese‖ a lui Adrian Mun-

teanu (eLiteratura, Buc., 2014), intitulată „Fluturele 

din fântână‖, după cele câteva referințe critice cu 

care se deschide și după prefața lui Paul Aretzu, ar 

contrabalansa orice diferență de opinie și, cu atât 

mai mult, ar face inutile observații similare indife-

rent cum ar fi ele spuse, dacă lectura textului nu s-ar 

face într-adins dincolo de acestea, poate chiar puțin 

iscoditor. O anumită curiozitate se justifică și, din 

capul locului, reconsideră orice experiență lirică în 

formulă clasică pentru oricine cunoaște insuficiențe-

le care au motivat modernismul și mai apoi postmo-

dernismul. Și totuși, versul clasic, cu atât mai mult 

poezia în formă fixă, ar fi astăzi fie o provocare doar 

pentru începători și căutătorii de sclipiri insolite, fie 

o argumentație redutabilă cum că ar mai fi încă mul-

te de spus sub aceste rigori. Adrian Munteanu alege 

tocmai această alternativă, sigur de el, fiindcă după 

cele trei volume ale „Serilor cu licurici‖ (1999, 

2001, 2002) se dedică în exclusivitate sonetului (a se 

vedea „De ce mai scriu sonete azi‖, p.121), conștient 

că merge pe un drum bătătorit de italieni (de la 

Guitone d‘Arezzo la Francesco Petrarca), de englezi 

(de la Michael Drayton la William Shakespeare și 

Edmund Spenser), de francezi (de la Arthur 

Rimbauld la Stéphane Mallarmé și Victor Hugo – 

adeptul dodecasilabului), iar în literatura română 

merge pe urma unui Al. Macedonski, a lui M. Emi-

nescu, a lui Vasile V. Voiculescu, a lui Tudor Geor-

ge, a lui Mihai Codreanu etc. Rigorile prozodice ale 

endecasilabului, ale rimei dispuse după reguli preci-

se în cele două catrene urmate de cele două terține 

au menirea să asigure sonorități original valorificate 

de Adrian Munteanu, tentat să combine în acest sens 

modelul ronsardian cu cel petrarchist sau practicând 

pur și simplu tradiția sonetului românesc, atent la 

cele patru rime cu efectul lor special, însă își rezervă 

libertatea ingambamentului ca influență a moder-

nismului (Unde-ți sunt ochii ce-au privit cu sete/ 

Duioasa-nlănțuire de prigorii..., p.330). Prin natura 

lui, sonetul, așa cum a apărut și a fost numit (după 

unii din provensală, după altii din italiană), făcea 

inițial trimitere la un cântecel improvizat, ocazional, 

cu atribute evidente în planul sonorității, pe care au 

mizat și avangardiștii francezi, sonoritate care s-a 

stins mai apoi la umbra versului liber modernist. 

Adrian Munteanu se numără, iată, printre cei care 

continuă şi în secolul al douăzecișiunulea să cultive 

sclipirile de odinioară ale speciei, așa cum au făcut-o 

în secolul trecut John Berryman, Seamus Heaney, 

Pablo Neruda și mulți alții. Mai mult, neamțul W. 

Münch consacra tot atunci un studiu monografic 

sonetului, „Das Sonett‖ (1955), iar la noi Felicia 

Giurgiu publica studiul „Sonetul – între Procust și 

Orfeu‖ (vezi vol. „Motive și structuri poeti-

ce‖,1980), fără a fi singurele observații  asupra celei 

de a doua tinereți a speciei. Sonetistul brașovean 

(Adrian Munteanu s-a născut în Scheii Brașovului, 

la 21 august 1948) publică din 2005 aproape an de 

an volume de sonete cu care, în 2012, obține „Pre-

miul la Cariera‖ al Salonului Internațional al Cărții 

de la Milano, alături de poetul nord-irlandez Des-

mond O‘Grady și de francezul Daniel Maximin. Cu 

„Fluturele din fântână‖, poetul asigură atent, tăcut și 

subtil priveghiul clipei din toamnele care sângerea-

ză, în umbra zilei, plonjând în gol, strivindu-se de 

glod și negăsind răgaz să-ntrebe timpul unde e luciul 

în care ar putea căderea s-o frângă doar o dată, ca să-

l parafrazăm pe autor. Precăderea emoțională, încăr-

cătura conotativă, reflexivitatea îndelung decantată 

se concentrează de regulă în ultima terțină când cu 

optimism și voluptate (Ce ne azvârle clipa în abis/ O 

Iulian Chivu 

(ROMÂNIA) 
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istovire dulce ne inundă/ Și ațipim la umbra unui 

vis; p.234), când melancolic, dezolant ori decrepit 

(Știam de-acum, când spaime-n trup mai torc,/ Că 

n-au răzbit cei ce vegheau în rame/ Și-n dor de-ai 

mei printre grădini mă-ntorc; p.204). Sonoritățile 

implicite speciei sunt lăsate liebere, fără a scăpa însă 

de sub controlul avizat al poetului începând de la 

reluarea titlului în primul vers (Îneacă-mă-n sărutul 

ce ucide, p.234; Umple, iubito, cu vin vechi potirul, 

p.252; Fluturi de-o zi sau poate de-o suflare, p.163 

etc.) până la aliterația generalizată (Abat eclipsa 

urselor ovale, p. 110), precum și în cele câteva „ex-

perimente‖ (Abrupt atac, aripă amuțită,/Amorfe-

accente aspru amputate/ Au asfințit abulic amânate/ 

Având alături arma ațintită...,p.81), consacrate în 

egală măsură vocalelor pentru efecte ale deschiderii 

și articulării (Efuzia esenței e-n elită,/Eradicând 

erupția eclelctic./ Efectul Evei erijează etic./Emoția 

eriniei ezită..., p.118), ori consoanelor pentru 

oclusivitatea, fricativitatea sau sonanța lor (Ce caldă 

ciută clatină cleștarul/ Cernitelor consoane care 

cos/ Conturul crucii, căutând chenarul..., p.115). De 

un efect similar se bucură și repetiția care asigură 

trecerea, prin exces, spre obsesiv: Mă tem de viață, 

putred ghem de sfoară,/ Mă tem de moartea ce îmi 

ia lumina,/ Mă tem de omul ce-mi sporește vina,/ Mă 

tem de brațul care mă doboară[...] Mă tem de teama 

care m-a cuprins!/ Cum să mai am încredere în mi-

ne,/ Când sunt în toate și mă scol învins? (p.64). 

Deși ar fi fost de așteptat să primească un astfel de 

nume poate poeziile din partea a III-a („Plonjez în 

gol și mă strivesc de glod‖), datorită discursivității 

lor (exersată și de Shakespeare), „antisonetele‖ din 

partea a II-a (p.82, 84, 98, 105 etc.) rămân și ele 

docil supuse canoanelor cu aceeași sonoritate fără a 

desființa formula, fără a protesta împotriva ei, cum 

ne-am fi așteptat, și exprimă încărcături subsidiare 

care se cer atent observate ca și în cazul celorlalte 

sonete. Cât despre opțiunea poetică a lui Adrian 

Munteanu, aceasta s-ar exprima exclusiv în „De ce 

mai scriu sonete azi‖ (p.121) și se motivează con-

vingător: Ca să presimt parfumul fin al florii,/ Să 

urc visări de taină în hamacuri/ Și magice săruturi 

din iatacuri/ Să le prefac pe toate în victorii// Ca să-

mi cultiv râvnirile ascunse,/ Uitate-adânc sub un 

tărâm anost,/ Prin văgăuni cu umbre reci împunse... 

Sonetistul afirmă totuși un existențialism 

kierkegaardian, bipolarizat în naturalismul remarcat 

de Paul Aretzu și în rafinamentul reflexiv, iar uneori 

atinge adâncimi heideggeriene ori reverberează în  

umanismul coercitiv sartrian. Când de un bucolism 

coșbucian (Acord de greieri. Înăuntru-i pace?/ Se 

unduiesc fruntariile-n grâne,/ Mai zburdă mielul 

nenăscut în stâne/ Și ține-oierul taine sub cojoa-

ce?...,p.378), când metafizic-contemplativ (Conturul 

lor se va-mplini imens,/ Căci dacă Unul nu-i, nimic 

nu este,/ Iar toți cei mulți într-Unul au un sens, 

p.355), ori exprimând voiculescian convingeri de 

respirație larg creștină: ...De n-ai știut să prinzi din 

zbor o rază/ Și să ți-o pui duios la căpătâi,/ De nu 

mai crezi în Cel ce sus veghează,/ Ești mai sărac ca-

n ziua cea dintâi, p.360), sonetistul rămâne simultan 

și un spirit atent al cetății. Îi retrăiește gloria în ver-

suri (partea a IV-a, „Pe Tâmpa duhuri se aștern la 

pândă ‒Sonetele Brașovului‖), își gratulează amicii 

cu dedicații și își declamă când jovial simțirile fiin-

ței(Stăpân mă cred pe tainele naturii/ Când rup o 

creangă sau strivesc o floare,/ Când gâza-n palma-

nțepenită moare,/ Când storc un fruct în cerul fad al 

gurii, p.67), când, testamentar, își adnotează melan-

coliile la priveghiul clipei (...Nu s-au pierdut ispră-

vile în ceață./ Pe-atunci prin fapte viețuiam anost./ 

Abia târziu mi-a răsărit în față// Sonetul blând, să-

mi împlinesc un rost./ Odată doar, într-un apus de 

viață,/ Tu, fiul meu, să afli că am fost. p.369). Că, 

lexical, iese din indicativitate, fiindcă nu se exprimă 

în aserțiuni, sonetul lui Adrian Munteanu rămâne în 

condiția de conformitate a limbajului. Referențialul 

poetic, până și atunci când rămâne condiție minoră, 

asumpție a relației cu lumea și cu sine, multiplu și 

nu ambiguu potențată, pretinde cititorului un 

coreferențial în stare să răspundă și să corespundă 

prin subiacență și convenții. Trece cu abilitate din 

semnificarea în lexical spre cea din registrul sintac-

tic și asigură simplu funcțiile metacomunicării lirice. 

Poetul ‒ ființă extravertită, cu o ponderată interiori-

zare a controlului de sine ‒ își pendulează astfel cu 

ușurință identitatea între uniformitățile lui a exista și 

vanitatea lui a fi  lamentându-și într-un registru grav 

melancoliile firii și nestatorniciile ființei în formula 

riguroasă a sonetului, tulburând cu harul lui liniștea 

mai multor prejudecăți grăbite ale vremii. 
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Intelectualii „recenţi” şi prăpastia libertăţii (I) 
 

■ Sângele tinerilor vărsat în 1989, în zilele Revoluţiei, a fost zadarnic? A fi un bun român, în România anu-

lui 2015, când scriu aceste rânduri, înseamnă a fi comunist etc.; nu sunt comunistă, nici n-am fost vreodată, 

dar ţin la originile mele şi ale neamului, din al cărui trunchi am crescut şi m-am format. A-ţi asuma identita-

tea, rădăcinile, tradiţia, înseamnă a fi ceauşist. Oare? Nu e o confuzie ticăloasă la mijloc? O confuzie între  

naţionalismul ceauşist, instrumentalizat în scopuri propagandistice, şi naţionalismul european; confuzie, a 

cărei menire e să servească adepţii politicii corecte, practicanţi ai unui neoliberalism de o brutalitate unică în 

istoria ţării noastre 

■ Dacă în anii proletcultismului revizionismul era practicat cu înverşunare de adepţii real socialismului, în 

zilele noastre epurările simbolice, lapidările publice, excluderile, campaniile de compromitere sau tăcerea, 

boicotul – adică un alt tip de valorizare – sunt puse în scena realităţii de un grup de intelectuali de dreapta, 

care şi la douăzeci şi cinci de ani după Revoluţia din 1989, în condiţiile în care România este membru al 

Uniunii Europene şi aliat NATO, continuă să lupte cu obstinaţie împotriva comunismului, identificându-se 

cu o ipostază a rinocerismului şi a mancurtizării intelectuale 

■ Cunoscuţi intelectuali occidentali au taxat nu puţini intelectuali români penru înverşunarea cu care judecă 

trecutul şi istoria poporului, din care ei înşişi fac parte. Interesant e că profitorii, fiii şi fiicele politrucilor de 

altădată se arătau şi sunt, în continuare, nu rareori, cei mai vocali, simţul practic, interesele şi oportunităţile 

ghidându-i noapte şi zi. Nelipsit de interes e şi faptul că unii dintre cei ce au avut o poziţie privilegiată în 

timpul dictaturii, o au, straniu, şi acum, în zilele noastre, în care, scria cineva, se vede de la distanţă, că „or i-

ce impostură îşi are momentul ei de grandoare‖ 

 

Încep să cred din ce în ce mai ferm că pentru 

unii români libertatea e o prăpastie. Relativ nu de 

mult, un prieten a făcut o metaforă, care mi s-a părut 

iniţial cvasisinistră. După 1990, românii au înaintat 

printr-un culoar; la capătul acelui culoar era o uşă, 

pe care scria Libertate. Românii au deschis-o şi s-au 

prăbuşit într-o prăpastie. Cum arată acea prăpastie? 

Cine a căscat-o acolo, în fundul acelui culoar imagi-

nat şi real, în egală măsură? Oare nu noi înşine? Li-

bertatea a fost şi rămâne un şoc; libertatea a fost şi 

rămâne a fi un taifun. Libertatea a dizlocat destine ce 

păreau majore, a aruncat în aer cariere, instituţii, 

obiceiuri. Surpându-se un regim dictatorial, în chip 

firesc, în lumina reflectoarelor, înaintea tuturor, au 

apărut – nu o dată în istoria popoarelor lumii – opor-

tuniştii vremurilor noi, inchizitorii de serviciu, pro-

curorii culturali, ştabi ai timpurilor noastre. În acel 
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haos postdecembrist, s-a instaurat o ordine ireproşa-

bilă pentru un grup de profitori. În cartea România 

noastră, Virgil Nemoianu susţine nu fără amărăciu-

ne că „s-au creat nişte categorii de noi «ştabi» înlo-

cuitori, aproape echivalenţi ai celor vechi: Patapie-

vici, Pleşu, Dinescu, în loc de Râpeanu, Ion Dodu 

Bălan, Victor Tulbure sau Cicerone Theodorescu‖. 

În postcomunism, mişcarea anticomunistă a început 

să fie manipulată, în timp, din ce în ce mai grosolan, 

în special, în ultimul deceniu. Tot ce venea din co-

munism, era rău, foarte rău, tocmai bun de aruncat la 

gunoi, dacă nu direct la stâlpul infamiei. Cunoscuţi 

intelectuali occidentali au taxat nu puţini intelectuali 

români penru înverşunarea cu care judecă trecutul şi 

istoria poporului, din care ei înşişi fac parte. Intere-

sant e că profitorii, fiii şi fiicele politrucilor de altă-

dată se arătau şi sunt, în continuare, nu rareori, cei 

mai vocali, simţul practic, interesele şi oportunităţile 

ghidându-i noapte şi zi. Nelipsit de interes e şi faptul 

că unii dintre cei ce au avut o poziţie privilegiată în 

timpul dictaturii, o au, straniu, şi acum, în zilele 

noastre, în care, scria cineva, se vede de la distanţă, 

că „orice impostură îşi are momentul ei de grandoa-

re‖ (Theodor Codreanu). La începutul celui de-al 

treilea mileniu, impostura îşi trăieşte unul dintre 

vârfurile gloriei. Impostura zgomotoasă, grăbită să 

obţină avantaje din orice mişcă, respiră. Important e 

ca această impostură să-şi primenească cu prompti-

tudine dosarele, să inventeze disidenţă acolo, unde 

nu e nici vorbă de aşa ceva; să-şi potrivească în 

funcţie de interese veşmintele, mintea, ritmurile re-

spiraţiei. 

Ne place sau nu ne place, e timpul să luăm 

focul cu mâinile noastre. Nu ne mai putem permite 

să luăm focul cu mâini de împrumut. M-a frapat o 

imagine din cartea Comunismul cu rele şi rele, 

semnată de Magda Ursache, care ne spune o poves-

tioară de trezit adulţii, „cea cu flăcăruia care se 

obrăzniceşte, sare din sobă pe masă şi dă foc la ca-

să‖. Magda Ursache îl invocă pe Baudelaire, care 

susţine că naţiunile fac tot ce le stă în puteri ca să 

nimicească oamenii mari. Românii „recenţi‖ – scrie 

Magda Ursache – cu siguranţă fac tot ce le stă în 

puteri ca să nu oprească vânătoarea de oameni mari. 

„Oamenii recenţi‖, oportuniştii vremurilor noi adică, 

taie de pe listele lor şi calomniază tot ce-i incomod, 

tot ce le ameninţă recunoaşterea tablei de valori noi, 

despre care a scris H.R. Patapievici. 

Dintr-o farsă am lunecat în alta şi ne-am tre-

zit, pare-se, pe marginea unui regim construit pe 

model sud-american: dacă eşti atent la faţada socie-

tăţii româneşti, tragi concluzia că e vorba de o de-

mocraţie în toată legea; dacă, însă, analizezi fondul, 

găseşti suficiente argumente, ca să te referi la o dic-

tatură în toată regula. Dictatură a intereselor, dicta-

tură de catifea i s-a spus adesea. Am fi continuat să-

i spunem la fel, dacă majoritatea posturilor de tele-

viziune şi a publicaţiilor n-ar fi fost împânzită de 

telenovele cu cătuşe, de simbolice execuţii publice, 

de dezinformări, atacuri în haită, campanii de com-

promitere şi manipulări făcute conform unor stranii 

principii tribale, decupate parcă din perioada stali-

nisto-dejistă şi adaptate vremurilor new media, când 

informaţia se răspândeşte fulgerător şi – grăbindu-se 

toţi nu se ştie din ce motive şi nici nu cred să se afle 

vreodată încotro anume – nu mai e timp să fie verifi-

cată într-un context în care majoritatea presei româ-

neşti s-a tabloidizat în ritmuri alerte. O parte a mass-

mediei româneşti inventariază consecinţele dezastru-

lui din ultimul mandat prezidenţial de durata unui 

deceniu. Se constată existenţa unui regim mafiot, 

răspândit aidoma unei caracatiţe, un regim care a 

jefuit ţara lui Dimitrie Cantemir şi a lui Nicolae Ior-

ga, ţara lui Mihai Eminescu şi Lucian Blaga. După 

modelul stalinisto-dejist, care înfiera fiii de bur-

ghezi, evreii, elitele din politică, ţărănime, intelectu-

alitate, acest regim, numit de toţi, fără excepţii, epo-

ca Băsescu, a învrăjbit o pătură socială împotriva 

alteia, reprezentanţii unei meserii împotriva altora. 

Unii tineri detestă bătrânii, umiliţi şi reduşi la muţe-

nie în ţara lor, simţindu-se vinovaţi de faptul că exis-

tă şi că au devenit o povară pentru ceilalţi. Unii din-

tre cei angajaţi în „câmpul muncii‖ sunt porniţi îm-

potriva bolnavilor şi a mamelor, care îşi cresc copiii 

din alocaţiile tăiate drastic. Unii angajaţi ai instituţii-

lor statului nutresc resentimente faţă de unii indivizi 

din categoriile dezavantajate şi faţă de unii minori-

tari; „du-te şi ia-ţi pensia unde te-ai născut, nu aici, 

în România!‖ a exclamat o angajată a Casei de Pen-

sii, îmbrâncind-o pe Mama mea – născută în Basa-

rabia – care nu-şi cerea decât un drept garantat de 

Constituţie. Muribunzii bolnavi de cancer şi de he-

patită, cărora li se taie abuziv tratamentul, încep să 

urască guvernul, factorii care aplică tăierile de fon-
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duri, în condiţiile în care întreaga naţiune este in-

formată că nu există bani, s-a ajuns la fundul sacului 

etc. Se închid spitale, şcoli, librării. Bibliotecile nu 

mai au fonduri pentru achiziţii de carte. Se taie din 

fondurile salariale, din alocaţii, se impozitează pen-

siile. Se taie de pretutindeni din declarata lipsă a 

fondurilor. Aceasta e realitatea traumatizantă, imora-

lă, în care am trăit până acum câţiva ani. Avem în 

spatele nostru un regim care a promovat genocidul, 

discriminarea, ostilitatea, ura, vrajba, jaful la scară 

naţională. Se pare că proporţiile jafului sunt greu de 

neglijat. Nici unul dintre preşedinţii statului român – 

cu excepţia dlui T. Băsescu – n-a reuşit performanţa 

de a construi un sistem mafiot, clătinând la temelii 

nu puţine instituţii ale statului. De bună seamă, sun-

tem supăraţi. Supăraţi pe bună dreptate. Ne între-

băm, vinovaţi, unde şi cu ce am greşit? Sângele tine-

rilor vărsat în 1989, în zilele Revoluţiei, a fost za-

darnic? A fi un bun român, în România anului 2015, 

când scriu aceste rânduri, înseamnă a fi comunist 

etc.; nu sunt comunistă, nici n-am fost vreodată, dar 

ţin la originile mele şi ale neamului, din al cărui 

trunchi am crescut şi m-am format. A-ţi asuma iden-

titatea, rădăcinile, tradiţia, înseamnă a fi ceauşist. 

Oare? Nu e o confuzie ticăloasă la mijloc? O confu-

zie între naţionalismul ceauşist, instrumentalizat în 

scopuri propagandistice, şi naţionalismul european; 

confuzie, a cărei menire e să servească adepţii poli-

ticii corecte, practicanţi ai unui neoliberalism de o 

brutalitate unică în istoria ţării noastre. Neolibera-

lism ce are faţă globalistă, menit să distrugă totul în 

calea sa: istoria, rădăcinile identitare, tradiţia, valori-

le fondatoare, valorile de vârf ale naţiunii române, 

prin care s-a conservat caracterul european al cultu-

rii române, mai cu seamă, în vremuri fără Dumne-

zeu. În România anului 2015, e în plină desfăşurare 

un fel de experiment Piteşti III, aplicat cu mijloace 

insidioase, subtile, la scară naţională. 

Cum au fost posibile abuzurile, inventariate, la ora 

actuală, cu uimire, spaimă, patetism, oroare? Oare 

mecanismele instituţionale ale unui stat democratic 

nu aveau menirea să oprească orice derapaj, orice 

început de abuz, orice abatere de la normele de drept 

ale unui stat european? Cât de consolidată şi matură 

este democraţia românească? Existenţa regimului 

trecut – sper, trecut – oare nu este un argument în 

favoarea faptului că democraţia românească este 

fisurată în esenţă, e şubredă şi că n-a ajuns nici în 

pubertate? Câţi dintre partenerii noştri europeni – în 

frunte cu cei din statele nordice – îşi pun aceste în-

trebări? Ce are de câştigat România din răspunsul la 

această avalanşă de întrebări? Ce are de pierdut? Şi 

cât a pierdut? Cum a fost posibil regimul Băsescu? 

Această întrebare îmi revine obsesiv în minte; dinco-

lo de analizele făcute, dincolo de posibilele reacţii, 

se lasă o tăcere asurzitoare. Nu vreau să condamn pe 

nimeni. Nici nu-mi stă, de altminteri, în fire. Nu sunt 

membru al nici unui partid; nu sunt nici de dreapta, 

nici de stânga. Nu ţin să apăr pe nimeni; sunt scriitor 

român şi fac ceea ce ştiu să fac cel mai bine: scriu. 

De ce scriu despre acest subiect? Pentru că vreau să 

înţeleg ce se întâmplă cu noi, cu ţara mea, de unde 

ezit să plec, deşi mă gândesc tot mai insistent şi tot 

mai des s-o părăsesc până n-am îmbătrânit de tot. 

Îmi doresc să înţeleg ce am făcut, ce facem, cine 

suntem şi încotro ne îndreptăm. 

În România, dreapta nu este ceea ce pretinde, 

ca şi stânga, de altfel. Partizanatul politic s-a lăţit la 

scară naţională. Clasa politică este compromisă ire-

mediabil; excepţiile, ca de obicei, nu fac decât să 

confirme regula. Politica românească nu are, la ora 

actuală, personalităţi de anvergura unor „monştri 

sacri‖ ca regele Carol I, Ferdinand, Maniu, Brătianu. 

Nu există interese ale naţiunii române; în schimb, 

există interese ale unor partide, care îşi schimbă ver-

tiginos componenţa la trei secunde după alegeri. A 

pretinde că orice face dreapta – inclusiv o dictatură 

de durata unui deceniu – e binevenit şi e corect poli-

tic, iar orice ar face stânga – e condamnabil, diabolic 

etc., înseamnă a judeca ca orbeţii, adoptând un ex-

clusivism politic cel puţin straniu şi, evident, de de-

parte, defavorabil naţiunii române. A pretinde că 

stânga e alcătuită preponderent din moştenitori ai 
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protagoniştilor regimului ceauşist şi, prin urmare, e 

de aruncat la groapa de gunoi a istoriei, iar dreapta e 

curată ca dimineaţa aceasta de început de iunie, în-

seamnă a te ascunde de realitate, mistificând-o şi 

iluzionându-te, eventual, în scopuri oportuniste. Par-

tizanatul politic domină la modul excesiv societatea 

românească, inclusiv – adevăr, în esenţă, de neac-

ceptat – cultura română; domină şi bruiază existenţa 

ei firească. În domeniul culturii scrise, în perioada 

postcomunistă, se fac revizuiri, epurări şi excluderi 

tendenţioase – de o brutalitate comparabilă cu cea 

specifică perioadei stalinisto-dejiste – în funcţie de 

două criterii: apartenenţa la dreapta politică şi dosa-

rele securităţii, care sunt, după cum s-a văzut în ul-

timul deceniu, manipulate. Dacă în anii proletcul-

tismului revizionismul era practicat cu înverşunare 

de adepţii real socialismului, în zilele noastre epură-

rile simbolice, lapidările publice, excluderile, cam-

paniile de compromitere sau tăcerea, boicotul – adi-

că un alt tip de valorizare – sunt puse în scena reali-

tăţii de un grup de intelectuali de dreapta, care şi la 

douăzeci şi cinci de ani după Revoluţia din 1989, în 

condiţiile în care România este membru al Uniunii 

Europene şi aliat NATO, continuă să lupte cu obsti-

naţie împotriva comunismului, identificându-se cu o 

ipostază a rinocerismului şi a mancurtizării intelec-

tuale. (N. Sălcudeanu, Revizuire şi revizionism în 

literatura postcomunistă, Editura Muzeului Naţional 

al Literaturii Române, 2014) „Elita noastră intelec-

tuală [mai exact, o parte a acesteia – n.n.] este defa-

zată, fiind orientată spre dezbaterea unor teme vetus-

te. Problema României nu este lupta împotriva co-

munismului‖. (C. Schifirneţ, Condiţia intelectualului 

în contextul europenizării societăţii româneşti) 

Câţiva scriitori valoroşi au lunecat într-un 

partizanat politic cel puţin straniu. Dacă acum două-

trei decenii aş fi citit afirmaţiile de mai jos ale Anei 

Blandiana, mă îndoiesc că admiraţia mea faţă de 

această scriitoare de versuri ar fi rămas intactă: 

„Problema este aceeaşi oriunde în lume: să nu i se 

dea niciodată unei persoane sau unui partid prea 

multă putere, deoarece acesta va cădea în ispită. 

Acesta este marele pericol şi în România cu postco-

muniştii premierului Ponta. El în funcţia de preşe-

dinte şi o majoritate absolută a PSD-ului în Parla-

ment ar însemna dictatură. Ar însemna distrugerea 

statului de drept. Tocmai pentru că în ultimii ani, în 

domeniul justiţiei, s-au făcut progrese, pe care le 

datorăm fostei Ministre a Justiţiei, Monica Macovei, 

dar şi preşedintelui Traian Băsescu. Un aspect care 

nu este deloc pe placul multor politicieni de astăzi‖. 

(cotidianul elveţian Berner Zeitung) În toamna anu-

lui 2014, când această scriitoare făcea declaraţiile 

tocmai citate, ieşeam dintr-un deceniu, în care 

dreapta a avut toată puterea, aproape. Dreapta, care 

are în rândurile ei nu puţini reprezentanţi ai regimu-

lui Ceauşescu (inclusiv urmaşi ai politrucilor de odi-

nioară), în frunte cu lăudatul de către poetesa Blan-

diana preşedinte. 

 

Comparată cu „o sfântă de litere‖ a literaturii 

ruse, Anna Ahmatova, în realitate, Blandiana a fost, 

după cum am citit pe site-ul revistei Observator cul-

tural, „o răsfăţată a tuturor regimurilor‖. Sub dicta-

tura ceauşistă, dna Blandiana a beneficiat de spriji-

nul câtorva persoane suspuse, care au servit asiduu 

regimul opresiv. În perioada debutului, Ana 

Blandiana era cunoscută ca fiică de preot legio-

nar Subl.mea, I.G.), arestat de autorităţile bolşevice. 

În dosarul R 512 din Arhivele Naţionale Istorice 

Centrale, Fond CC al PCR Secţia Cadre, se menţio-

nează faptul că tatăl poetei, Gheorghe Coman, „în 

anul 1934 s-a înscris în organizaţia legionară în care 

a deţinut funcţia de şef de cuib. A participat la rebe-

liunea legionară din Timişoara, fapt pentru care a 

fost condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare. În 

1959 a fost condamnat la 6 ani închisoare pentru 

participare la activitate ostilă de nuanţă legionară; 

este decedat din 1964‖. Pentru că nu trebuie luat ad 

litteram orice înscris, am încercat să verific informa-

ţia tocmai citată. În această ordine de idei, este inte-

resantă mărturia profesorului Ion Ianoşi, membru de 

onoare al Academiei Române, autor al unei impresi-
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onante opere ce denotă un spirit mitteleuropean, pe 

vremuri instructor în CC, care, după ‘89, spre onoa-

rea d-sale, şi-a asumat trecutul – ceea ce nu l-a îm-

piedicat pe Mircea Mihăieş să recurgă la o tentativă 

de linşaj mediatic. Ion Ianoşi notează, între altele, că 

„sub Gheorghe Gheorghiu-Dej, în ultima sa perioa-

dă, actele de neiertare şi de iertare au fost ba succe-

sive, ba concomitente‖, precizând mai multe aspecte 

referitoare la biografia autoarei Fals tratat de mani-

pulare: „Conducerea de partid orădeană îi era cate-

goric ostilă [Anei Blandiana]: fiica unui preot legio-

nar şi militant împotriva noii orânduiri nu merită să 

fie reabilitată. Clujul avea o raportare mai nuanţată; 

iar rectorul Universităţii, Constantin Daicoviciu, i-a 

susţinut, direct şi hotărât, cauza. Noi ne-am situat de 

la început de partea ei şi, întăriţi de sprijinul clujean, 

am întocmit referatul solicitat, în termeni favorabili. 

«De sus» ni s-a dat undă verde spre a acţiona. Am 

invitat-o pe Coman-Blandiana la Bucureşti. S-a pre-

zentat la secţie, la data şi ora fixate. O am în minte: 

tânără, sfioasă, de o frumuseţe ieşită din comun, 

mimând încântarea de a fi primită la CC. Şeful de 

sector, Constantin Drăgoescu, s-a umflat în pene, i-a 

sugerat că în obţinerea succesului i-a revenit partea 

leului. Ceilalţi doi prezenţi la scurta întrevedere, cât 

de cât părtaşi la soluţionarea favorabilă a «cazului» 

– totuşi, decisă în sferele înalte – ne-am simţit stân-

jeniţi. Tânăra a fost înmatriculată studentă la Filolo-

gie şi a reînceput să publice în reviste, cu precădere 

în Contemporanul, condus de George Ivaşcu. Tatăl, 

scurtă vreme după graţiere, a murit în condiţii teribi-

le: pare-se, ars de benzina care a luat foc în timp ce-

şi curăţa podeaua locuinţei. În acelaşi an 1964 a avut 

loc debutul ei editorial, cu placheta de ver-

suri Persoana întâia plural, prefaţată de Nicolae 

Manolescu. (Dată la cules în ianuarie, bun de tipar în 

martie, în tiraj de 1 650 de exemplare broşate.) În 

condiţiile date, nu erau nici ieşite din comun şi nici 

retroactiv imputabile poemele conformiste incluse în 

volum, fără de care Editura pentru Literatură nu l-ar 

fi publicat. Cea dintâi poezie se intitula Partidului; a 

doua – N-am traversat hiatul îndoielii. Mai încolo 

urma Revoluţia, care îl invoca pe Lenin. Penultimul 

poem, Eseu la Hunedoara, apăruse înainte în Gazeta 

literară (25 iulie 1963). Ultimul, cules în cursive, 

Post scriptum, avea următorul final: «De continentul 

tristeţii ne mai atinge un istm, Ne vom desprinde 

pământul de el în curând,/ Şi-o să te cânt, iubire, o să 

te cânt / În comunism»‖. (Ion Ianoşi, Internaţionala 

mea. Cronica unei vieţi, Editura Polirom, 2012) 

Eliberat din închisoare la intervenţia unuia dintre 

tartorii regimului dejist, I.G. Maurer, şi numit la 

conducerea revistei Contemporanul, George Ivaşcu 

le-a oferit rubrică săptămânală Anei Blandiana şi lui 

N. Manolescu. Iată un adevăr pe care tinerii de azi 

nu-l prea cunosc: a avea rubrică permanentă timp de 

ani, decenii, sub Ceauşescu însemna a face parte din 

nomenclatură. Ca şi N. Manolescu, A. Blandiana a 

avut rubrică sub Ceauşescu răstimp de decenii. Ana 

Blandiana a fost sprijinită de Geo Bogza şi de Gogu 

Rădulescu – una dintre cele mai influente persoane 

din epoca Ceauşescu. Ca şi Blandiana, Gogu Rădu-

lescu avea o casă la Comana, unde primea nu puţini 

scriitori importanţi. (Ar fi interesant de văzut cine 

sunt aceştia şi ce rol au avut aceste personaje, cum s-

au poziţionat după ‘90, când nimeni nu-i mai obliga 

să joace un rol fals.) Era vorba de un grup de scrii-

tori, care îl curtau, pentru a obţine diverse avantaje: 

volume publicate în Colecţia Biblioteca pentru Toţi, 

nenumărate călătorii în Vest, când o călătorie era un 

vis etc.; scriitori pe care, jucând rolul unui liberal, G. 

Rădulescu îi folosea fie pentru a influenţa mediul 

intelectual, fie pentru a culege informaţii, nu neapă-

rat politice, dar foarte importante pentru controlul 

situaţiei. Gogu Rădulescu, unul dintre oamenii de 

bază ai dictatorului, a fost cel care a stat neclin-

tit lângă N. Ceauşescu: a apărut lânga dictator la 

TVR, în timp ce acesta înfiera serviciile străine şi 

huliganii. În libertate, autoarea volumului Somnul 

din somn, în colaborare cu liderul opoziţiei de dreap-

ta, Corneliu Coposu, a desfăşurat o amplă activitate 

în calitate de membru fondator al Alianţei Civice şi 

a înfiinţat Memorialul de la Sighet. Nimeni nu con-

testă meritele acestei scriitoare. A vorbi, însă, exce-
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siv de cele câteva mărunte acte de opoziţie la dicta-

tură şi, respectiv, despre cele câteva interdicţii de 

semnătură ale Anei Blandiana ca despre o disidenţă 

„faimoasă‖ şi a trece sub tăcere disidenţa reală a 

unor scriitori ca, de pildă, Paul Goma, Nicolae Bre-

ban, Virgil Tănase, Dumitru Ţepeneag sau Gabriel 

Andreescu, înseamnă a falsifica istoria disidenţei 

româneşti. Încă un detaliu, care ţine de istorie litera-

ră şi de profilul moral al unor scriitori. Sub dictatură 

un scriitor nu putea fi arestat dacă era membru al 

Uniunii Scriitorilor din România. Ştiind că astfel îl 

aruncă pe mâna zbirilor ceauşişti, în 1977, Ana 

Blandiana a votat pentru excluderea disidentului 

Paul Goma din USR. Printre cei care au procedat la 

fel se află N. Manolescu, Ştefan Aug. Doinaş, Fănuş 

Neagu. Scriitoarea ştie, de bună seamă, că prestanţa 

d-sale, atunci, în timpul dictaturii, a fost departe de a 

fi tot timpul fără reproş. O spune răspicat într-un 

poem din volumul Patria mea A4: „Mai nevinovată, 

dar nu nevinovată,/ În acest univers în care/ Înseşi 

legile firii hotărăsc/ Cine trebuie să ucidă pe cine/ Şi 

cel ce ucide mai mult este rege:/ Cu ce admiraţie 

este filmat/ Leul placid şi feroce sfârtecând căprioa-

ra,/ Iar eu, închizând ochii sau televizorul,/ Am sen-

zaţia că particip la crimă mai puţin,/ Deşi ştiu că-n 

opaiţul vieţii/ Trebuie pus mereu sânge,/ Sângele 

altuia.// Mai nevinovată, dar nu nevinovată,/ Am stat 

la masă cu vânători,/ Deşi îmi plăcea să mângâi ure-

chile lungi/ Şi mătăsoase ale iepurilor/ Azvârliţi, ca 

pe un catafalc,/ Pe faţa de masă brodată./ Vinovată, 

chiar dacă nu eu apăsam pe trăgaci,/ Ci-mi astupam 

urechile,/ Oripilată de zgomotul morţii/ Şi de miro-

sul sudorii neruşinate a celor ce-au tras.// Mai nevi-

novată, dar nu nevinovată,/ Totuşi mai nevinovată 

decât tine,/ Autorul acestei perfecţiuni fără milă,/ 

Care ai hotărât totul/ Şi apoi m-ai învăţat să întorc şi 

celălalt obraz‖. (Animal planet) Întrebarea firească 

este următoarea: cunoscându-şi, evident, concesiile 

– unele dintre ele, justificate, probabil, în contextul 

sălbăticiei dictaturii româneşti – din ce motive Ana 

Blandiana nu şi le asumă, din ce motive încearcă să-

şi primenească dosarul (de pildă, în Fals tratat de 

manipulare), erijându-se în ceea ce n-a fost nicioda-

tă: un disident faimos al regimului Ceauşescu? O 

face, fiindcă nu are încredere în valoarea propriei 

opere, traduse în peste douăzeci de ţări, sau din alte 

motive?              Nu judecăm pe nimeni. Nici nu 

facem analize psihologice şi portrete morale în func-

ţie de modul în care se potriveşte sau nu cineva por-

tretului-robot al unui erou. Departe de noi o aseme-

nea intenţie. Încercăm să aducem în lumina prezen-

tului câteva fapte şi să pricepem din ce cauze unele 

realităţi sunt mistificate, altele ascunse, iar altele 

oferite publicului larg drept adevăr unic etc. Una 

dintre temele extrem de interesante, care merită dis-

cutate en detail, aşadar, rămâne a fi raportul dintre 

intelectuali şi putere. E limpede că, în absenţa giru-

lui unei părţi a presei, a unei părţi a instituţiilor sta-

tului, a unei părţi a societăţii civile şi a unor lideri de 

opinie ş.a., regimul Băsescu ar fi fost imposibil. Ca-

re sunt instituţiile şi intelectualii, care au girat acest 

regim de tristă pomină? În ce măsură răspunderea, în 

această ordine de idei, revine următoarelor persona-

lităţi şi instituţii? Uniunea Scriitorilor din România, 

un soi de „placă turnantă‖, condusă de acad. Nicolae 

Manolescu, până nu de mult ambasador numit în 

funcţie de dl T. Băsescu; Editura Humanitas, înfiin-

ţată de excelentul librar Gabriel Liiceanu, care, în 

1990, preluând fondurile consistente şi contractele 

Editurii Politice, a lansat în forţă mişcarea Humani-

tas, beneficiind, în trecut, de sprijinul şi audienţa a 

doi excelenţi şi curajoşi cronicari de radio la Europa 

Liberă: Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, propul-

saţi în ipostaza de sfetnici ai naţiei; Colegiul Noua 

Europă şi revista Dilema veche, conduse de Andrei 

Pleşu; PEN Club România, prezidat şi politizat în 

exces de Magda Cârneci, preşedintă a Grupului de 

Dialog Social, ş.a. Prin politizare excesivă şi exclu-

sivistă, prin excluderea dialogului, oare, PEN Club 

România nu calcă principiile cartei PEN Internatio-

nal la capitolul libertatea de opinie a scriitorilor şi 

libertatea de circulație a ideilor? 

Din acest început de enumerare nu are cum 

lipsi, de bună seamă, Grupul de Dialog Social 

(GDS), cu organul său, revista 22 – simbolurile de 
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odinioară ale Revoluţiei, care acumulaseră în cinci-

sprezece ani un prestigiu uriaş. Farsa istoriei e că, 

eliminând din rândurile sale vocile critice, vocile 

incomode (Gabriel Andreescu, Sorin Ilieşiu ş.a.), 

GDS s-a transformat într-o sectă exclusivistă, 

manipulatorie, care a girat regimul trecut, împreună 

cu intelectuali de curte ai lui Băsescu – sintagmă 

care nu este un stigmat, după cum susţine, falsifi-

când grosolan trecutul imediat, eseistul H.R. Pata-

pievici, în timp ce îl compară cu stigmatul aplicat de 

unii antisemiţi unora dintre reprezentanţii poporului 

iudaic. Intelectualii de curte ai lui Băsescu e o sin-

tagmă care trădează o realitate, în esenţă, de neac-

ceptat. O realitate neregretată nici de Andrei Pleşu, 

nici de Gabriel Liiceanu, nici de H.R. Patapievici, 

nici de Ana Blandiana, nici de Mircea Cărtărescu, 

nici de Vladimir Tismăneanu, nici de Mircea Mihă-

ieş, nici de alţi intelectuali de curte ai fostului preşe-

dinte al României, afirmaţi ca „agenţi manipulatori 

de opinie‖, care au ideologizat excesiv spaţiul public 

şi, mai cu seamă, cultura, prin mass şi new media, 

transformând-o – într-un regim democratic de faţadă 

– într-un „transportor insidios de ideologie şi chiar 

de propagandă prin cultură, după modelul războiului 

rece cultural‖. (Nicoleta Sălcudeanu) Exclusivismul, 

„agresivitatea vocilor publice larg mediatizate‖, „vi-

olenţa şi intoleranţa atitudinilor publice curente‖, 

„tendinţa de a denunţa drept «comunist», «neoco-

munist», «criptocomunist», «nostalgic» orice punct 

de vedere diferit de canonul dominant‖ (Vladimir 

Pasti), respingerea dialogului, autoritarismul practi-

cat de intelectualii „recenţi‖, la care tocmai am făcut 

referire, se circumscriu, fără dubii, „anticomunismu-

lui bolşevic‖. În opinia disidentului Gabriel Andre-

escu, care face, la rândul lui, un inventar impresio-

nant al „mănunchiului de instituţii cu impact‖ deţi-

nute de grupul de intelectuali de dreapta amintiţi 

adineaori, e vorba de o comunitate „coalizată în ju-

rul exploatării statutului de intelectual‖, „rolul de 

placă turnantă‖ avându-l dl acad. Nicolae Manoles-

cu, preşedinte al USR. (G. Andreescu, Melodrama 

forului. Documentele Securităţii despre identitatea 

şi rezistenţa intelectualilor) 

 

(va continua) 

 (Contemporanul,  nr.6/22 iunie 2015) 
 

 
 

N.R. Mulțumim scriitoarei Aura Cristi pentru permisiunea de a publica acest articol în revista Destine Lite-

rare! 
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VERSI 

(tradoti in romeno) 

 

Come sinfonia  

(dal titolo di una canzone di Pino Donaggio) 

 

La puntina 

sul disco della coscienza, 

carte di focaccia, 

la strada, 

di stracci una palla.. 

Dove s'amavan 

Dio lo ricorda, 

- come sinfonia 

- luci raccolte 

alla tele, voci urlate 

lungo vie 

d'assolato quartiere 

che agli occhi d'un bimbo 

celava 

campi di riso 

non estranei al paese. 

 

Ca simfonie 

(dintr-un cântec al lui Pino Donaggio) 

 

Pick-upul 

pe discul conștiinței,  

hârtii de focaccia, 

strada, 

din cârpe o minge.. 

Unde se iubeau 

Dumnezeu îşi mai aminteşte, 

- ca simfonie 

- lumini învăluite   

la tele, glasuri strigate 

pe căile 

unui cartier însorit 

care la ochii unui copil 

ascundea 

câmpuri de orez 

cunoscute satului. 

 

Aśoka 

 

Ferito Aśoka, 

terra crudele disattesa, 

arida sfera lustrale, 

nèi che scommettono  

chi sei tu 

e sono io, 

ove il peggior nemico  

non getta la spada, 

petalo avvinto al suo ricettacolo.. 

animale ferito,  

umile e nobile Aśoka, 

mastichi in disparte 

una foglia di cicoria. 

Aśoka 

 

Rănit Aśoka, 

pământ nemilos încălcat, 

aridă sferă lustrală, 

negi care mizează 

pe cine eşti tu 

şi pe cine sunt eu, 

unde cel mai rău duşman 

nu-şi aruncă spada, 

petală legată de receptaculul ei.. 

animal rănit, 

smerit şi nobil Aśoka, 

mesteci deoparte 

o frunză de cicoare 

Luca CIPOLLA  

(ITALIA) 
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Mente mia.. 

 

Mente mia cullata 

da dita curiose 

sui ghazal del grande Hafez 

quale asse portante 

che un tarlo severo minaccia, 

punteruolo d'un nemico sempre 

in agguato, 

erba bruciata 

ov'io mi sotterro 

senza croce, 

se questo può servire 

giusto a chiedervi   

perdono. 

 

Mintea mea.. 

 

Mintea mea legănată 

de degete curioase 

peste gazelurile marelui Hafiz 

ca o piatră de temelie 

pe care un car sever o amenință, 

sulă a unui duşman mereu 

într-o ambuscadă, 

iarbă arsă 

unde eu mă îngrop 

fără cruce, 

de-ar fi de folos asta 

numai să vă cer 

iertare. 

 .  

 

Teodor Buzu  (http://www.teodorbuzu.com/) – Amiază, grafică 

 

  

http://www.teodorbuzu.com/
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Buga lui Ştefan 
 

Cronicile moldovene încrengate cu slove au-

rite de către Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Ne-

culce şi urmaşii lor direcţi, au aprins flacăra iubirii 

de neamul românesc şi de pământul acesta sfinţit de 

sânge de martiri. 

Şi cum una dintre marile lecţii ale Istoriei 

Românilor rămâne Ştefan cel Mare, se cuvine a ne 

aminti că în zbaterile sale de voievod şi bun strateg, 

îşi dorea ca poporul său să fie mereu în juru-i şi în zi 

de sărbătoare, dar mai ales în momente de mare 

cumpănă pentru neamul său românesc. Aşa îi vine 

ideea confecţionării unor clopote pentru bisericile 

mănăstireşti, astfel încât, la un anume semn (de mare 

taină), ele să glăsuiască starea Moldovei.  

Aşa se face că marele voievod Ştefan, mic la stat, 

dar cu mintea ascuţită – până la crestele Ceahlăului 

– şi-napoi, a dispus confecţionarea unor clopote 

dintr-un aliaj special, mai întâi pentru Mănăstirea 

Bistriţa, singura mănăstire care are patru mari şi 

neîntrecuţi ctitori (Alexandru cel Bun, Ştefan cel 

Mare, Petru Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu), şi mai 

apoi, la Putna – ctitoria sa. 

 Istoria consemnează că cel mai iscusit dintre 

toate rămâne Buga. Mulţi prelaţi, istorici, scriitori şi 

artişti au preamărit strălucirea lui, dar dintre toate 

încrustările artistice realizate-n timp, merită a aminti 

de un poem compus de Constantin Berariu (1870-

1929) şi de romanul lui Alexandru Lascarov-

Moldovanu (1885-1971), ambele intitulate Buga. 

 În ceea ce-l priveşte pe Constantin Berariu 

(fiu bucovinean, şcolit la Cernăuţi, acolo unde a stu-

diat, a activat ca profesor universitar şi odihneşte 

întru vecie) merită a aminti că a compus, la 1895 un 

frumos poem – imn închinat celui mai slăvit dintre 

toate clopotele dăruite de Sfântul Ştefan bisericilor 

mănăstireşti, pe care le-a ctitorit. 

 Lectura acestui text poetic, acum, la 120 de 

ani de când a fost creat, ne-nfioară prin valurile de 

restrişte care au  zguduit Ţara Moldovei – şi-ntreaga 

Românie, în cele cinci secole de la moartea slăvitu-

lui Vodă Ştefan cel Sfânt:  

 

„Din vremuri vechi bătrânul Buga 

În Putna, loc de rugi ales, 

Îndeamnă‘ nchinători la rugă 

Creştini din văi, din plai, din şes. 

 

Acolo Ştefan-Vodă doarme, 

Şi Buga are glasul lui 

Răsunător, când e la arme 

Şi blând la ruga Domnului. 

 

El pus de însuşi vodă este –  

Ca să-I vorbească în mormânt, 

De ori-ce schimbare dându-I veste, 

De-al Moldovenilor pământ. 

 

De multe ori Ştefan sărmanul, 

Se sbuciuma oftând în somn, 

Când năvălea sumeţ duşmanul 

Râzând de vreun nevrednic Domn. 

 

Căci Buga îi dădea de ştire 

Şi răsuna din răsputeri, 

Până gemea de răguşire, 

Crăpând în două de dureri. 

 

Atunci vlădici cu rugi preasfinte, 

Rugau din cer înaltul har: 

<Fă, Doamne, pace în morminte 

Livia CIUPERCĂ  

(ROMÂNIA) 



Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
78 

Şi urgisiţilor hotar!> 

 

Bătrânul Buga glasu-şi drese 

Şi astăzi cântă iar vioi: 

<De ţară, Vodă, nu-ţi mai pasă 

E mândră‘ n pace şi‘ n război>. 

 

Şi numai uneori cu jale 

Suspină parc‘ că glasul său: 

<Ştiu cugetul Măriei Sale 

Şi m‘ oi ruga la Dumnezeu!> ‖  

(revista Vatra, octombrie 1895) 

Şi vor mai trece alte cinci decenii, până când 

un mare prozator creştin, Alexandru Lascarov-

Moldovanu, va scrie un mare imn epic, intitulat 

chiar Buga, omagiu clopotului dăltuit dintr-un aliaj 

special, elogiu unui mare domnitor, gând pios pentru 

poporul creştin, gata oricând a se jertfi pentru Ţară.  

În împrejurările, pe care nu vrem a le detalia (pentru 

că sunt extrem de cunoscute), acest roman istoric, a 

rămas în manuscris, dactilografiat – şi datat: „Bucu-

reşti, august-septembrie 1949‖, un exemplar fiind 

conservat la Biblioteca Sfântului Sinod. De fapt, în 

această vastă bibliotecă se află aproape toate manu-

scrisele inedite ale scriitorului; detalii despre toată 

opera edită şi inedită a acestui mare scriitor creştin 

puteţi afla – în prima şi singura monografie ce i-a 

fost dedicată: Al. Lascarov-Moldovanu. Încorse-

tările unei vieţi (Ed. DOXOLOGIA, Iaşi, 2014).  

Acest roman, Buga, precum toate scrierile 

lui Lascarov, de după anul 1944, au rămas în manu-

scris. Întâmplarea fericită face ca un urmaş direct al 

scriitorului, prof. univ. dr. Liviu Franga, să descope-

re în biblioteca părintească un alt exemplar al roma-

nului Buga, pe care, Muzeul Naţional al Literaturii 

Române îl va publica, în anul 2002, considerându-l a 

fi unicul descoperit vreodată. 

Tainice revărsări despre timpuri vijelioase, 

cu multe învăluiri, în subtext, într-o Moldovă medi-

evală, cu străfulgerări înspre destinele acestei Ţări. 

Acesta este miezul romanului-mit, care traversează 

veacurile, impregnând Istoriei Neamului notaţii des-

prinse din cronici, din Biblie, din folclor, din tradiţii-

le şi obiceiurile moldoveneşti, din vatra strămoşeas-

că, din lacrimi şi dor, din jertfă iubitoare pentru 

neam şi ţară. 

Romanul preia elemente specifice dramei an-

tice, prin implantarea unui prolog şi a unui epilog. 

Un prolog, prin care suntem familiarizaţi cu vitregii-

le Moldovei medievale, împovărată cu vecini nume-

roşi şi hulpavi, o Ţară care a trudit pentru „tributul 

către Poartă, scos din sângele norodului‖. Distin-

gem un drastic rechizitoriu la adresa boierimii şcoli-

te în Fanar, o caldă solidaritate faţă de soarta ţărăni-

mii („temei a toate‖), precum şi supremaţia boieri-

mii pământene – prin  fructificarea ideilor sămănăto-

riste.  

Frapează tonul sfătoşelnic, parcă desprins din 

Neculce, Creangă, Hogaş, Sadoveanu, autorul în-

crustând, prin învolburare, un timp de legendă, dis-

tingând dorinţa auctorială de a deveni personaj în 

acest univers ficţional, cu revărsări de istorie şi de 

trăire autentică. Cuvântul maxim al romanului este 

un clopot, Buga, confecţionat la 1484, din porunca 

slăvitului Ştefan; clopotul-tunet, ajuns după sute de 

ani, un bătrân cu plete ruginite şi „glas jalnic‖; clo-

potul-simbol, clopotul-mit, clopotul dătător de spe-

ranţe. 

 Scheletul romanesc reprezintă o triadă a su-

ferinţei unui neam, o trinitate oglindire zvârcolindă: 

curtea domnească de la Iaşi, reînsufleţirea mănăstirii 

Putna, pribegia protagonistului Sandu Şendrea. 

Apreciem stilul presărat cu termeni arhaici, biblici 

sau de sorginte populară, formulările metaforice, 

subtilitatea şi fineţea portretistică, evocarea unor 

ritualuri specific moldoveneşti ş.a.  

Merită-a reţine că nu doar lectura unui uric 

sau glăsuirea unui blestem revarsă o „tăcere de vea-

curi‖ peste sufletele aflate într-o chilie mănăstireas-

că, ci o „tăcere de veacuri‖ se răsfrânge asupră-ne, 

după lectura acestui tulburător roman-poveste despre 

destinul poporului moldav, în multele sale tresăltări 

spumegânde. 

 Poemul lui Constantin Berariu şi romanul lui 

Al. Lascarov-Moldovanu se înfrăţesc prin mesajul 

comun de iubire jertfelnică – pentru credinţa creştin-

ortodoxă, pentru limba străbună, pentru eroicul nos-

tru popor românesc. 

 Dacă românii au avut puterea să depăşească 

valurile de prigoniri, abuzuri şi nedreptăţi – doar 

credinţa le-a fost sfântă călăuză. Tocmai de aceea, 

unicat în epica românească, Lascarov-Moldovanu 

conturează un epilog din trei părţi, tocmai pentru a-

şi permite să străbată cât mai mult din timpul istoric 
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al Ţării. 

Mai mult chiar, doar iubirea sa pentru acest 

neam greu încercat, l-a determinat pe omul Lascarov 

să implanteze la tulpina numelui său de familie, ca o 

flacără veşnic arzândă, un sfânt nume: Moldova. 

Moldovanu. Veţi regăsi în acest roman un strigăt-

ecou: „Să nu uiţi că eşti moldovan!‖ Şi-am zice şi 

noi, arc peste timp: Să nu uiţi, frate, că eşti român, 

din viţă traco-daco-getică, din dacii noştri liber! 

 Prin lectura romanului Buga, avem credinţa, 

inima cititorului va tresălta de emoţie – şi de dorinţa 

de a ajunge la Putna. La Putna lui Ştefan. Poate, 

pentru a mângâia un clopot. Dar nu unul oarecare, ci 

pe... Buga lui Ştefan, voievodul cel sfânt!  

 

 

Teodor Buzu  (http://www.teodorbuzu.com/) - Ștefan cel Mare și Sfânt, pictură pe mătase, 70 X 70 cm, 2011 
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Vară indiană 

 

N-am dormit toată noaptea din cauza unui 

greiere scandalagiu și obraznic care mi-a intrat in 

casă. Mi-a trecut supărarea amintindu-mi că s-a fă-

cut răcoare și o fi avut nevoie, bietul de el, de puțină 

căldură să se dezmorțească. Mi-a făcut serenade pe 

toate tonurile, s-a mai potolit din cântare după mie-

zul nopții, dar a pornit să-și dreagă glasul dimineața; 

să-l omori și alta nu ! Când am început să-l caut du-

pă voce,  mereu mă păcălea schimbându-și locul, așa 

că pe moment am renunțat să-l bag în seamă. M-am 

mutat la computer să-mi citesc mesajele și în timp ce 

eram concentrată pe un text mi-a bătut cineva în 

geam; întorc capul și ce-mi văd ochii? Un guguștiuc 

adorabil pe pervaz mă privea cu insistență de parcă 

ar fi spus: ―  hei, nu vezi că mi-e foame, ai vreun 

grăunte, ceva?‖ Am tresărit emoționată. Am fugit la 

bucătărie să adun niște firimituri de pâine, m-am 

întors la geam, dar uitasem că am plase pe care nu le 

pot ridica pe dinăuntru să-i pun mâncarea. Uffff!   L-

am chemat la balcon, i-am lăsat firimiturile și niște 

semințe pentru păsări pe balustradă, dar n-a mai apă-

rut. In schimb mi-a sărit dintre flori, drept în față, o 

minune de pasăre colibri care-și căuta și ea ceva de 

lucru acolo. Am fost atât de fericită să-mi dau binețe 

cu aceste delicate zburătoare că m-am înveselit pe 

loc. Mai aud acum dimineața și seara un fluierat 

ascuțit la fereastră, un fel de țipăt disperat al unei 

păsărele pe care n-am reușit s-o văd niciodată, dar îi 

recunosc strigătul ciudat și insistent când vine pri-

măvara și-și anunță prezența. Acum este pe ducă, 

dar chiuie și fluieră atât de tare pe la trei dimineața 

că-mi vine s-o împușc! Ce și-or fi găsit domnule să 

se adune toți taman la geamurile mele? Ca să nu mai 

pun la socoteală gândacii zburători și rău mirositori 

pe care-i găsesc grămezi dincolo de ușa balconului 

meu când vine frigul și-i adun cu fărașul, sau bietele 

buburuze care dau buzna în casă speriate de vântul 

tomnatec. Chiar și câteva viespi își caută acum loc 

de adăpost pe lângă ușa debaralei din balcon, însă de 

dumnealor mi-este tare frică. Toți par a fi în mare 

forfotă pentru pregătirile de iarnă, iar eu simt și văd 

cum toată natura se pregătește pentru o profundă 

schimbare. Begoniile mele superb colorate se ofi-

lesc, alte câteva ghivece cu petunii și flori minuscule 

albăstrui s-au uscat de mult, fucsia se bălăbănește 

amețită atârnând de un cârlig, așa că și le-am înlocu-

it cu niște tufănele, semn că vara ne-a părăsit.Un 

curcan sălbatec cu trei pui își face rondul zilnic prin 

păduricea din spatele clădirii mele și-l admir de la 

distanță ce țanțoș calcă; mă mir cum de nu s-a întâl-

nit încă cu o vulpe care se tot circulă prin aceleași 

tufișuri și-i poate înhăța urgent un puișor pentru ma-

sa de seară. Pe cumătra vulpe ~locatară veche ~o 

văzusem într-o seară cu un pui de iepuraș în gură, 

așa că…...unul de curcan fraged i-ar fi căzut  chiar 

mai bine. Căprioara noastră știută de câțiva ani n-a 

mai apărut, s-o fi ascuns si ea pe undeva să-și pregă-

tească culcușul de iarnă, fiindcă stând pitită  în pădu-

ricea vecină  a scăpat de împușcăturile vânătorilor. 

Avusesem trei, dar au dispărut ; aici  se împușcă 

toamna căprioarele, ceace îmi frânge sufletul. În 

parcul cu grădină botanică din apropiere veverițele  

sunt în mare agitație, cu fălcile umflate de ghinde, se 

bat, se ceartă, urcă și coboară în viteze mari pe co-

paci spre depozitele lor de alimente, niște mahala-

gioaice cu stil. Pe pământ, apare dintre tufe o mar-

motă grasă și leneșă mirându-se de ceace se petrece 

în jur.  Prea puțin îi pasă de prezența mea, ne știm de 

multă vreme, cred că este și ea debusolată de timpul 

care a trecut atât de iute că mai-mai să vină iarna și 

Monica Ligia CORLEANCA  

(ROMÂNIA) 
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nu și-a terminat de umplut galeriile cu provizii. Pe 

motanul parcului, căruia i-am dus de mâncare ani de 

zile, nu l-am mai văzut,  poate nici nu mai trăiește 

bietul de el, lepădat și chinuit stând ascuns prin tufi-

șuri pe vreme de vară sau iarnă, supravieţuind doar 

cu ceace primea de la trecătorii generoși. Privesc la 

gâștele canadiene trecând pe deasupra pădurii în 

stoluri organizate de formație asimetrică  ―V‖, iar 

țipătul lor mă înfioară sunând ca un trist adio acestor 

locuri unde toată lumea le iubește și hrănește. Până 

la primăvară avem multe luni de așteptare ca să le 

revedem.Tare mi-ar place să am și eu aripi de con-

dor s-o iau din loc către ținuturi unde vara este veș-

nică. 

Toamna, anotimpul sufletului meu,  se află 

aici, cu adiere de vânt cald-rece,  cu bogăția de fruc-

te, legume și flori cu miros amărui, cu crizanteme 

elegante și cu frunzele copacilor colorate pe toate 

tonurile ruginii-aurii în pădurea la care privesc din 

balconul apartamentului meu. Mă scald în bucuria 

naturii care mă înconjoară și mă răsfăț sub razele 

benefice ale soarelui de Răpciune. Intru într-o o sta-

re de beatitudine prin expunere la baia de lumină, în 

uitarea  de sine, dar până să mă dezmeticesc, am 

intrat în Brumărel. Prea repede!  Așa simt și eu : azi 

e luni  iar mâine vineri, a trecut anul ca o lună , ne 

fuge timpul pe sub nas de nu mai apucăm să ne bu-

curăm de zilele frumoase sau să ne terminăm trebu-

rile. 

La acest timp ne mutau nasurile din loc aro-

mele de pastramă de oaie din grătarele mustăriilor 

îmbrăcate în stuf la câte un colț de stradă din Bucu-

rești, iar în Dobrogea toamna era sărbătorită cu  

mămăliguță , pastramă și neapărat cu must sau tul-

burel, urmate de plăcintele cu dovleac cum n-am 

mai mâncat nicăieri în lume. Când eram copii ne 

trimiteau părinții cu bucăți mari de dovleac la cup-

toarele fierbinți ale simigeriilor, unde ne coceam și 

cozonacii de Paște, să ni le scoată cu coaja aurită să 

le mâncăm ca pe prăjituri,  cu scorțișoară și nuci 

presărate pe deasupra.  Când apăreau prunele brumă-

rii făceam măcar zece-douăsprezece borcane de 

fructe pregătite după rețeta amicei mele Dana, cu 

batoane de scorțișoară, nuci și felii de lămâie, să le 

deschidem numai iarna la o cană fierbinte cu ceai 

sau pentru umplut clătitele. La fel ne zdrobeam să 

facem zacusca la care munceam câteva zile, apoi o 

sigilam în borcănașe pe care le deschideam numai la 

Crăciun, sau Anul Nou. Eu și colega  mea Gratziela 

ne luam măcar două zile libere lângă duminică să 

muncim împreună la zacusca pe care o împărțeam 

frățește când era gata;  gata zacusca, dar gata și noi,  

frânte de oboseală. După ce puneam la acrit castra-

veciorii pentru salatele de boef, ciupercile de pădure 

la saramură și murăturile la butoiaș, ne potoleam 

respirând fericite că am scăpat de grijă până la pri-

măvară. Aceste mici bucurii erau parte din tradiția și 

mândria noastră de a oferi musafirilor ceva special la 

mesele în jurul cărora ne adunam la povești când 

afară bătea crivățul turbat , în timp ce noi ne încăl-

zeam cu un pahar de vin negru sau coniac vechi fără 

să ne pese. Atunci ne așezam în jurul mesei discu-

tând ultimele cărți apărute în lume, ascultam poeziile 

scrise de prietenii poeți, evaluam piesele de teatru 

din noua stagiune, ultimii laureați Nobel, concertele 

recente cu soliștii preferați și pictorii prezenți în ex-

pozițiile bucureștene. Ne prindeau diminețile în dis-

pute culturale cu care ne-am hrănit tinerețea 

îmbogățindu-ne sufletele,  fiind fericiți. 

Toamna cădeau frunzele, mureau florile, se 

goleau parcurile, începeau ploile, dar abia se deștep-

ta viața culturală la București:  teatrele pe alese, des-

chiderea stagiunilor de concerte la Atheneu și Radi-

odifuziune și expozițiile de pictură peste tot locul. 

Tempi passati. 

In America acest sfârșit de toamnă este cu-

noscut ca Vară Indiană (Indian summer ), nume dat 

de indienii nativi fiindcă vine cu mângâieri de soare 

târziu, tocmai când credeai că s-a terminat toamna,  

cu o boare caldă ca la Amalfi sau Ana Capri, indu-

când emoții ce te trimit la visare, iar pe mine la o 

călătorie imaginară în jurul lumii. Acum ni se tot 

spune că  avem doar  16 pe zi ore în loc de 24 , 

apropiindu-ne de momentul ―zero‖;  tot pământul 

este în schimbare! Chinezii spun că ne aflăm în anul 

de capră și vom intra pe anul de maimuță după sfâr-

șit de ianuarie 2016. Nu știu pe ce an al chinezilor 

sau Maya ne aflăm, dar acesta a fost unul plin de 

vești proaste, cu războaie, cu zecile de mii de fugari 

din orient invadând Europa, cu preziceri că vor veni 

zile negre așteptându-se un dezastruos crash al băn-

cilor, că Yellow Stone este gata să explodeze, cu-

tremure mari ici și colo, accidente dese de avioane, o 

adevărată răsturnare a liniștii noastre; trăim într-o 
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teamă permanentă cu care adormim în brațe seara și 

ne gândim să nu ne trezim dimineața într-o mare 

mare catastrofă.  O frică ce ne este indusă subliminal 

ca să nu ne mai tihnească nimic. Fiecare zi începe cu 

vești rele, parcă anume difuzate ca să ne țină cu frica 

în sân , să nu ne mai putem concentra pentru ceva 

creativ.  

Viața noastră este ca un Halloween , ați ob-

servat? trăim într-un permanent zbucium organizat 

de Ghionoaia care ne tulbură liniștea zburând călare 

pe un măturoi nuclear, sau pe rachete-spion survo-

lând spațiile și unde zărește  pace sau bunăstare, 

aruncă imediat otrava contaminând locurile, ucigând 

oamenii, dărâmând clădirile, dar cel mai dureros că 

sunt rase de pe suprafața pământului monumente 

vechi, vestigii culturale, valori ale civilizațiilor tre-

cute de care nu-i mai pasă nimănui. Ne vom întoarce 

oare la epoca pietrei cioplite!? Vor trăi generaţiile 

viitoare precum aborigenii? Tot ce se poate, fiindcă 

Ghionoaia rade tot!        

Nu mă mai deschid TV-ul cu zilele, caut să-

mi protejez sistemul imun ascultând doar muzică 

bună, iar pentru o terapia de toamna - iarnă mi-am 

cumpărat niște lână peruviană pentru tricotat. Cum 

sunt friguroasă și nu se găsesc decât pulovere din 

acrilic, a-mi face eu pulovere din lână pură mă amu-

ză; n-am mai tricotat de pe vremea studenției, iar 

mai târziu, când așteptam primirea actelor de plecare 

din țară îmi măcinam timpul să-mi calmez emoțiile 

în mod productiv; atunci mi-am făcut câteva pulove-

re și două fuste în care mi-am împletit toate fricile, 

rugăciunile și semnele de întrebare despre viitorul 

meu pe un alt continent. Mi-au ținut loc de mătănii. 

Urmărind cum ne trec zilele,  Vara Indiană e 

pe ducă, dar vine Halloween-ul autentic pe care eu îl 

detest, însă nebuni lumii îl celebrează cu patos, în 

costume de vrăjitori , cu măști odioase, cu păianjeni, 

lilieci și pisici negre. In sălile de concerte simfonice 

s-au pus în scenă spectacole cu muzică sinistră pen-

tru Halloween, cu scenografie plină cu imagini înfri-

coșătoare, apoi în fiecare an n-am scăpat de filme și 

comentarii despre Vlad Țepeș. (Vlad the Impaler). 

Vremea frumoasă ne părăsește , dar eu aștept 

Thanksgiving-ul, cea mai importantă sărbătoare a 

Americii: zilele de mulțumire lui Dumnezeu pentru 

tot ceace am primit sau avem, în amintirea primilor 

pelerini care la 1621 au inițiat această celebrare  în 

colonia din Plymouth Massachusetts împreuna cu 

indienii Wampanoag cu care au împărțit recolta, 

sărbătoare aprobată și declarată în 1777 de Congre-

sul USA ca sărbătoare națională. In anul 1863 pre-

ședintele Abraham Lincoln a proclamat ca celebra-

rea Thnksgiving-ului să se facă în fiecare an în cea 

de a patra joi a lunii noiembrie. 

Mi se pare înălțător să găsești timp măcar o 

dată pe an pentru meditație și rugăciune , de conec-

tare la Sursa Divină când eliberându-te de toate du-

rerile și emoțiile negative,  înlocuindu-le cu bucuria 

de a trăi , cu recunoștință pentru ceace ai,  cu gân-

duri de dragoste pentru familie și prieteni, cu spăla-

rea răului și instaurarea binelui pe întregul pământ 

mutilat de prea multe suferințe.  

Etimologia cuvântului Thanksgiving cuprinde două 

părți distincte: ―thanks‖(mulțumire)  si ―giving‖ (dă-

ruire), deci să fim îndatoritori, dar și generoși cu 

semenii noștri. 

Ce bine ne-ar prinde tuturor să inițiem o săr-

bătoare mondială de mulțumire lui Dumnezeu pen-

tru darurile primite și pentru o împăcare unii cu 

alții, cu toate neamurile locuind pe Terra. Atunci 

ne-am putea considera  cu adevărat oameni superiori 

ai acestui  secol. 

 

Brumărel 29, 2015 
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REDACȚIA REVISTEI ,,DESTINE LITERARE’’ DIN MONTREAL ÎI TRNSMITE PR. PROF. 

UNIV. DR. SI SCRIITOR THEODOR DAMIAN UN CĂLDUROS 

LA MULȚI ANI! 

 

 

 

Un pod al prieteniei peste ocean 

 

Municipiul Bistrița a intrat (și) în istoria dia-

sporei româno-americane de acum trei ani de când 

am început pregătirile pentru organizarea simpozio-

nului anual „Zilele Lumină Lină / Gracious Light‖ 

în acest loc de autentică tradiție, cultură și spirituali-

tate românească. Piatra de temelie a succesului de-

săvârșit al acestui eveniment, și omul căruia i se 

cuvin mulțumirile de rigoare, este Prof. Dr. Dorel 

Cosma, Directorul Centrului Cultural ,,George Coș-

buc‘‘ din Bistrița; evident, echipa de oameni devo-

tați pe care o conduce trebuie inclusă în această con-

siderație. Revista de spiritualitate și cultură româ-

nească Lumină Lină / Gracious Light pe care am 

înființat-o acum 20 de ani la New York și care este 

distribuită în peste 20 de țări ale lumii, este lansată 

în fiecare an în alt oraș din România în cadrul unui 

astfel de eveniment de amploare, ca cel de la Bistri-

ța, când se adună un mare număr de scriitori, artiști 

plastici, profesori universitari și oameni de cultură  

în general, din toată șara. Experiența pe care am 

trăit-o în acele zile alături de Dl. Ovidiu Crețu, Pri-

marul orașului, alături de Dorel Cosma, precum și 

tot personalul Centrului Cultural a fost una deosebită 

și unică. Impresia care a dăinuit în toți acești ani este 

Theodor DAMIAN  

(SUA) 
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aceea de prietenie trainică și sinceră în baza căreia 

pot fi proiectate noi orizonturi de colaborare. Aceas-

ta a și început și s-a accentuat de-a lungul timpului, 

ea concretizându-se, în special, în texte scrise de 

autori bistrițeni valoroși, care și-au găsit un loc de 

cinste în paginile revistei new-york-eze. Același 

lucru l-a făcut și revista Conexiuni care a acordat 

spații ample diverselor manifestări culturale desfășu-

rate în cadrul Cenaclului literar „M.Eminescu‖ din 

New York sau altor activități ale acestor instituții 

româno-americane organizate în țară.  

De fiecare dată întâlnirile noastre au stat sub 

semnul bucuriei revederii. Acest sentiment ne-a în-

soțit anul acesta la Alba Iulia, în martie când ne-am 

reunit grație scriitorului Virgil Șerbu Cisteianu, care 

a găzduit și organizat Simpozionul ,,Zilele Lumină 

Lină‘‘.  

Și tot anul acesta, în noiembrie am avut bu-

curia de a colabora cu Centrul Cultural Bistrița și de 

a coordona împreună cu scriitoarea Muguraș Maria 

Petrescu antologia bilingvă Amintiri de pe o ilustra-

tă / Memories on a Postcard, care a apărut și la Edi-

tura „Gracious Light‖ din New York.  

Mulțumesc pe această cale scriitorului Dorel 

Cosma și  Centrului Cultural Bistrița pentru diploma 

de excelență acordată revistei prietene Lumină Lină  

din New York și imi exprim speranța că în curând, 

distinsa echipă bistrițeană pe care am invitat-o în 

Statele Unite, va ajunge în marele oraș american să 

promoveze valorile noastre tradiționale și să înflăcă-

reze inimile românilor de aici așa cum a făcut-o în 

multe alte țări.  

 

Cu prietenie, 

 

Pr. Prof. Univ. Dr.Theodor Damian, 

Președintele filialei americane a Academiei Oamenilor de Știință din România 

Președintele Institutului Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, New York 

Directorul revistei Lumină Lină /Gracious Light și al Cenaclului literar „M. Eminescu”, New York  

 

 

Mireasa trece mai încercată 

  

Dimineața cade ca o  

săgeată 

a razei de soare 

în lacrima de rouă 

căzută 

din ochiul trist 

de mireasă însingurată 

cu rochia albă 

ca și catapeteasma templului 

sfâșiată 

în două 

 

Despre noaptea dinaintea 

acelei dimineți 

cronicarul nu spune nimic 

doar printre rânduri 

psalmistul 

dar se știe  

că ce s-a întâmplat 

în dimineața aceea 

neputincioasă 

e consecința nopții dinainte  

misterioasă 

 

Și a urmat seara ce  

a venit 

ca un glas subțire  

de vânt 

cu mâine-le grav 

și nedeslușit 

cu stânjenelul alb 

uscat și frânt 

 

Ce a fost în ziua 

dinaintea serii acesteia 

cronicarul nu spune nimic 

doar printre rânduri  

psalmistul 

dar se știe  

că ce s-a întâmplat 
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în seara aceea 

neputincioasă 

e consecința zilei  

în care ești în doi 

dar singurătatea pare 

mult mai frumoasă 

 

Șapte zile și șapte nopți 

a fost mireasa 

pusă la încercare 

și nu mirele 

ca-n poveștile cu Făt-Frumos 

unde fata de împărat 

îl așteapta să vină 

triumfător 

să o ia de soție 

pe ea 

și jumătate din împărăție 

 

Mireasa trece mai încercată 

din zi în zi 

și din noapte în noapte 

cu pântecele zvâcnind 

ca seva copacilor 

prin ramuri 

dând semn copacului fremătând 

despre fructele coapte-n curând 

 

Aceasta este povestea miresei 

cu care trebuie să rămâi 

și a fost seară  

și a fost dimineață 

în ziua dintâi 

 

 

The Bride Passes by Ever More Afflicted 

 

Morning is falling like  

the arrow  

of the sun beam   

in the tear of the dew 

fallen   

from the sad eye  

of a lonely bride  

wearing a white dress  

like the iconostasis of the temple 

which split 

in two parts 

 

About the night before 

that morning,  

chronicler mentions nothing 

only the psalmist does 

between lines 

but we know   

that what happened   

in that helpless morning   

is the consequence of the  

mysterious   

night before 

   

And then evening followed 

it came 

like the thin voice 

of a  wind 

with the earnest and unclear  

tomorrow  

with the white, dry and torn 

fleur-de-lis  

 

What happened the day 

before that evening 

chronicler mentions nothing 

only the psalmist does 

between lines 

but we know 

that what happened 

in the helpless  

evening 

is the consequence of the day 

where you are with someone 

but where loneliness seems  

to be more beautiful 

 

For seven days and seven nights 

the bride was the one  

to undergo  

many severe trials 

and not the bridegroom  

like in the fairy tales with Prince Charming 

where the emperor‘s daughter 

was waiting for him to come 

triumphantly 

and take her  
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as his wedded wife 

together with half of the kingdom  

 

The bride passes by ever more afflicted  

day after day 

and night after night 

her womb beating 

like the sap of trees  

through branches 

making a sign to the soughing tree 

about fruits due to mellow quickly 

 

This is the bride‘s story 

you ought to live together with 

and there was evening, 

and there was morning 

on the first day 

 

Translated into English by  

Muguras Maria Petrescu 

 

 
Teodor Buzu  (http://www.teodorbuzu.com/) – Armonie, hârtie, acuarelă 

 

 

 

 

http://www.teodorbuzu.com/
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*** 

pentru mine nu mai învie niciun iisus 

am permis fiecărui prim venit să-şi facă un culcuş 

aici 

în final sunt prea plină de toţi ca să mai fiu eu 

 

se spune că fiecare va ucide o fărâmă de tine 

cred că n-am avut timp nici măcar să fiu mine 

 n-a fost nimic de ucis 

 nimic de dărâmat 

şi-au început asaltul mult prea devreme 

(propaganda se începe precoce) 

 

 
nu terminasem de învăţat literele când au început 

 să-şi reazeme scările de braţele mele 

au tăiat apoi tranşee în carne vie 

au construit autostrăzi către sânii mei 

au ridicat poduri pe clavicula mea 

m-au turnat încet în beton armat, au trecut barbar 

peste ochi 

 

iisus nu se naşte în cei pierduţi 

nu învie în aşternuturi păgâne 

 

*** 

am impresia că nervii 

se adună 

în vasele din bucătărie  

se sedimentează unii  

chiar dezvoltă terminaţii şi împânzesc casa peste 

noapte  

dimineaţa turnăm cafea peste grijile zilei de ieri  

cred că aşa se perpetuează răul în casa asta  

prin vasele nespălate şi  

parfumul strident ieftin al cucoanei de la parter 

 

cu ocazia zilei de miercuri 

 

uşurare că nu mi-a răspuns la telefon 

aş fi făcut-o poate să plângă în hohote 

 sau să strige la mine că mă vait 

  ca un bocitor 

voiam să pot în sfârşit să-i plâng toţi anii ăştia de 

abstinenţă  

e un tabu 

nu vorbim despre cât ne e de dor 

voiam să-i spun că singurul sens care mi-a rămas e 

acasă 

că nu-mi amintesc de ce am plecat 

nu ştiu ce caut aici acum 

e de-o absurditate infernală, nu i-am văzut ochii 

de trei ani 

n-am îndrăznit s-o mai privesc de când am întors 

spatele 

de când am fugit cu atâta seninătate din  
apartamentul ăla mic 

 în care zilnic se strică 

  duşul aragazul calculatorul 

 

nu-ţi pierde calea mi-a spus 

în fiecare aeroport 

dar eu nu mai sunt de la prima plecare 

îmi vorbeşte în gol de o vreme două 

ce dumnezeu ce cărţi ce bunătate 

eu nu ştiu cu ce să mă-mbrac diseară 

mdaa 

îi răspund la monolog uneori 

o mint cu uşurinţă şi mi-e groază 

femeia asta care nu doarme nopţile 

 pentru banii mei de intrare în club 

unde mi-e limita egoismului unde a nepăsării unde a 

superficialităţii 

 

mi-a fost o frică laşă să o mai privesc peste două mii 

de kilometri 

     de cluburi baruri alcool sex droguri 

 existenţă de un hedonism de cea mai joasă 

  speţă 

le-am aranjat meticulos într-un morman de gunoaie 

nu mai pot face punte peste ele 

nu ştiu cum să mă întorc 

 sau poate nu mai vreau 22:09 

Mădălina Maria DĂNCUȘ  

(ROMÂNIA) 
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Tăcerea poemelor 

 

Sunt un copil 

exilat în mine însămi. 

 

Cu unghia sap în piatră 

cuvinte 

de nerostit, 

de neatins, 

de nevăzut. 

 

Unu şi cu Unu şi cu Unu... 

 

Tot într-un strigăt 

tac din toate poemele mele, 

făcând Duminică 

din ele. 

 

Întru aceeaşi îngândurare 

 

Am vrut să plec, 

dar umbra mă legase 

de mărăcinele pe care, 

într-o clipă de tandreţe, 

mi-l dăruise pustiul... 

 

Şi atunci am rugat soarele 

să stea pe loc, 

să fim trei 

întru aceeaşi îngândurare. 

 

Apoi te-am auzit 

strigându-mă 

şi deodată mărăcinele meu 

înverzise ca niciodată. 

 

Învaţă-mă! 

 

Eu am ales 

să fiu OM. 

 

Tu m-ai învăţat 

ce este o piatră. 

 

Acum aş vrea 

să aflu 

cum poţi fi PIATRĂ 

cu suflet de om. 

 

Învaţă-mă! 

 

Mireasma ploii 

 

Lasă-mă! 

să te privesc 

cu ochii mării, 

să te mângâi 

cu braţele vântului, 

să te ascult 

cu urechea nopţii. 

 

Lasă-mă! 

să te respir 

cu nările nisipului. 

 

Miroşi a ploaie. 

 

 

 

 

 

Emilia DĂNESCU  

(ROMÂNIA) 
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Odihna pietrei 

 

Bat clopote în turn, 

timpul se opreşte în loc. 

 

Mă rog lângă o piatră, 

învecinându-mă 

cu odihna ei. 

 

Linişte, nelinişte... 

Bucurie, tristeţe... 

Somn, nesomn... 

 

Şi eu, 

visând la ce va fi 

să fie... 

 

Dacă va fi. 
 

Cutia cu vise 

 

Amintiri, vise, gânduri 

aruncate alandala în cutia 

cu o panglică albastră, 

uitată într-un ungher 

din odaie. 

 

Am deznodat cu grijă 

panglica, 

am şters de praf amintirile, 

am răsfoit prin muţenia 

gândurilor 

şi am dat peste o pagină 

de agendă îngălbenită, 

mirosind a copilărie. 

 

Mai erau pe-acolo: 

un vis neîmplinit, 

un vis pe jumătate visat 

şi altul uitat de tot. 

 

Tu ai o cutie cu vise? 

 

 

 

Tălpi de înger fugar 

 

Stai şi ascultă! 

Auzi piatra? 

Câte are să-ţi spună! 

Mărturii dintr-un veac 

demult uitat. 

 

Dai deoparte 

înveliş cu înveliş 

şi o respiri simţindu-i 

mireasma în nări. 

 

Miroase a stâncă, 

a tălpi de înger fugar, 

a femeie... 
 

Despre piatră 

 

Mi-ai spus să scriu o carte 

despre măr. 

Şi nu am putut. 

 

Mi-ai spus să scriu un poem 

despre lacrimă. 

Şi nu am putut. 

 

Mărul a putrezit, 

lacrima a secat... 

Şi ţi-am spus că vreau să scriu  

despre piatră 

un poem, două poeme, trei... 

poate o carte. 
 

Aproape însera 

 

Piatra nu se mişca, 

Piatra nu vorbea, 

Piatra doar mă privea 

cum trec. 
 

Deodată inima ei, 

abur subţire din alt veac, 

trecu drumul, 

căutându-mi Fiinţa. 

 

Aproape însera... 
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Calendar 

 

Luni am scris despre pietre, 

Marţi despre păsări şi copaci. 

Miercuri am scris despre îngeri 

şi 

Joi despre Dumnezeu. 

 

Vineri nu am scris deloc, 

am ţinut post. 

 

Sâmbătă am aşteptat 

să se facă Duminică, 

să mă odihnesc. 

 

Apoi a venit din nou ziua de luni 

şi am luat-o de la capăt. 

Aşa s-a scurs viaţa mea 

 

Aşa mi-o petrec... 

 

Cartea mea 

 

Te-am scris pe pietre, pe nisip 

şi scoici, 

cu ochii zorilor de zi 

abia mijindu-mi înspre 

soarele răsare... 

 

Pe aripile pescăruşilor în zbor, 

cu tâmplele amurgului 

doinindu-mi la ureche 

dinspre mare... 

 

Pe cerul înstelat 

şi pe târziul nopţilor de vară, 

cu felinarele de lună 

la plimbare... 

 

Te-am scris, 

Cartea mea! 

Poeme din volumul „Odihna pietrei”,  

apărut recent la Editura Ştef, Drobeta Turnu Severin, 2015 
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Cooking Class 

 
Every week, on Thursday we go to cooking 

class. There is a gathering of 15 or more people, 

sitting around a big table chatting about their 

interests and other things; they come from all over 

the world and speak  English and their own home 

country language. Mostly women are in our group; 

only last week, Stefano from Italy was there. He 

cooked Italian pasta for all of us. 

Ruth and Karen are our very nice and com-

petent teachers. 

The class starts with our presentation: each 

one will tell her/his name, language and country of 

origin. 

Karen will write on the blackboard this information, 

in proper English. 

Ruth is supervising the whole activities 

making sure we will learn English, correctly. 

The countries where our group are coming from are: 

Hong Kong, China, Vietnam, Japan, Italy, Israel, 

Romania, Hungary, India, Mexic, Greece, 

Lebannon, Iraq, Philippines. They speak, 

respectively: Cantonese, Mandarin, Vietnamese, 

Japanese, Italian, Hebrew, Romanian, Hungarian, 

Hindi/Kannada, Spanish, Greek, Arabic and 

Tagalog. 

Pratibha is from India; she speaks Hindi and 

Kannada. I only learned now that Kannada is a 

language spoken in India. It pleasantly surprised me 

because it sounds  like my country, Canada.  

I am in London to spend the Holidays with 

my son‘s  family. We walk our kids to school every 

day; they run the scooters  and we run after them -  

good exercise thou !  we have to be there, in time 

because the gate closes at 8:30am. The smiling 

school  headmaster awaits  at the gate, for the kids to 

get in. Everybody is happy, the teachers are greeting 

them  by calling everyone‘s name;  kids love it and 

are eager to go to school, this way. 

It is easy to make friends, also. At least once 

a week they have play day, at home. Today, a young 

couple brought  their  three children, to our house;  

they played with toys, run up and down the stairs, 

had a lot of fun and at the end ate pizza together. 

Our  kids wake up very early, in the morning, 

by 5:30 - 6:30. They have breakfast (omelette, 

pancakes, milk, juice), eat lunch  at school  then 

snacks coming home,  followed  by supper , before 

getting ready for bedtime. All this is asking for a lot 

of cooking;  that's why we decided  to take cooking 

class. which is funded by the local  housing 

partnership. My daughter in law cooked Chinese:  

Stir- fried noodles with vegetables and seafood. 

For  this recipe you need, a large pan or a wok. 

           The ingredients are: 200g-  cooked seafood,  

4 eggs, 1 small white cabbage, 4 large carrots,  4 

shallots (garlic taste onion),  2 packets of fresh egg 

noodles from chinese food store,  1.5 tbsp of 

sunflower oil to fry,  1tbsp of oyster sauce, 1tbsp of 

sesame oil,  sugar and salt- to taste. 

Method: Heat the oil in a large pan, add the 

shallots (sliced), fry to lightly browned. 

Add the carrots (grated) and stir,  add 

cabbage ( sliced noodle size), stir for about 10 min, 

on high heat. 

In a small pan put some oil and crack the 

eggs one by one and stir till light brown. 

Add fried eggs in the large pan and stir. 

Add noodles and  stir.  Add seafood,  oyster sauce,  

sesame oil;  sugar and salt, as you wish. 

Cooking time takes 30 min. It serves 10 

people. If you are allergic to seafood, replace it with 

ground meat (cooked) or serve without. 

Bon Appetite! 

 

Julia DEACONU  

(ANGLIA) 

With Peter Pan, in Hyde Park, London. 
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Cântecul nopții  

 

ascultă somnul de sare cum scânteiază somnambulic 

în sâmburele închis al serii  

deschide sângele înstărit cu sfidarea sărutului 

unui suflet uns în sidef  
 

apropiindu-mă de visul stins al iasomiei 

nisipul din lumină  

ucide umbra de piatră din gândul apei, 

iar timpul tresare ca un izvor susurând 

topind munții abrupți de sare  

dintre pleoapele Evei  
 

Iona 
 

am vrut să scriu ceva despre un om singur,  

nemaipomenit de singur, 

dar am scrijelit în noptiera plină cu praf  

zvârcolirea broaștei exilate  

în muntele de sare - 
 

am vrut să scriu ceva despre un timp, 

un timp nemaipomenit de singur, 

dar lumina dintre mine și umbra lui  

s-a împietrit în gândul ce-mi zbura  

cu aripi surde de liliac  

printre tristețile macrocosmice, 

încât nu am putut să mai scriu niciun cuvânt 

 

până la urmă am tăcut, am tăcut de tot, 

încătușat în propria-mi lumină  

și deodată m-am întunecat  

auzind pașii de furnică  

cum pregătesc în bucătărie 

celelalte războaie 
 

scot totul din priză și zic aceasta a fost 

Lumea  

 

Mucegai  

 

în colțurile obscure ale camerei  

înflorește mucegaiul mov 

etalându-și moartea  

visam cum cobor în golurile șoaptei  

fără să mai port pe piele  

istoria dezbrăcată 

de veșmintele de hemoglobină 

 

în lumina putredă  

cuvintele șerpuiesc maladive 

aproape ca-ntr-un ecou căptușit la mijloc 

și-s gata să moară neliniștite 

într-un poem muced 

și sur  

 

Eva 

 

o apă seacă fără lucire 

precum ochiul ce n-a văzut lumina niciodată 

neagră ca baticul de doliu  

se plimbă sângerând  

în prelungirea înserării 

de abia mai pot să-mi deschid gândul 

să văd cum uitarea sfârtecă umbrele de ghimpi 

 

tu ești Eva care te tânguiești  

orfană de Dumnezeu și de dorul însetat al muririi  

tu stai și veghezi apele Styxului  

pline de cianuri trupești  

tu porți între coaste toate blestemele omenirii 

tu mănânci și nu te saturi de întuneric 

și poame grele de plumb 

 

 

 

 

Marcinek DOBROSLAW  

(SERBIA) 
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Tristețe 

 

tristețea știe multe versuri din cartea vieții 

compune poeme surde  

la lumina de sare  

și topește în flăcări  

fericirea stropilor de ploaie 

de pe obraz 

 

conturul umbrei mele rămâne ca un vis eterat 

adormit în eternitate  

e-așa de lungă moartea 

încât nici timpul ce-a trecut pe-aici 

nu-ți ajunge să o măsori 

până la capăt 

 

poate noi suntem niște vise 

în gol vânătorii străpunși de gloanțele vremii 

își numără răsuflările precum copiii  

când își numără monedele din pușculiță 

dezamăgire -  respirația te doare până la ultimul 

atom 

monedele sunt doar nasturi vechi ancorați în rugină  

 

 

Timp 

 

ar trebui să fim de sare sau de piatră 

ca să răzbatem prin vremea aceasta obscură 

pe muchia de cuțit rănile  

se desfac îngălbenite de istorie  

cine te întreabă de ce sângele îți plânge? 

cine te alină când degetele se frâng  

pe clapele timpului? 

cine îți ascută tânguirea șchiopătând 

între gândurile inimii? 

 

zborul se închide în cârpe 

văzduhul spânzură ca o aripă ghimpată, 

spânzură poate în mintea mea, 

tu, în golul tău, 

îți diluezi amintirile cu lacrimile 

ce-au mai rămas  

după ultima secetă 

 

ruginește-mă, lasă-mă să fiu  

umbra sfinxului purtată de vânt 

prin toate deșerturile 

și fă-mă într-un sfârșit  

lacrimă de sare  

 

Călătorie  

 

oriunde am mers 

am purtat universul în mine 

că am mers cu autobuzul, că am mers pe jos 

l-am ținut înfășurat în umbră 

să nu se topească la soare  

 

cele patru puncte cardinale 

le-am pus într-o lacrimă crudă  

și n-au simțit durerea când le-am smuls 

din hotarele lor nesfârșite  

 

am adunat totul în praful din suflet 

și acum de abia mă mai târăsc  

printre gropi și schelete de stele 

ce au murit deodată cu Eva 

 

mi-am câștigat libertatea  

prin simplul fapt că exist, 

port universul în mine 

și mor  
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Ultima vânătoare 

”Ea se-arătă săltând și se opri...” 

Mihai, la o jumătate de pas în spatele bunicu-

lui, hoinărise toată după-amiaza  prin pădure. Toam-

nă târzie și umedă, rece și posomorâtă. Nicio adiere 

de vânt; cât de mică să fi fost; nu era. Frigul parcă 

venea din cer și din pământ și-l simțeai și-n nări, și-n 

vârful urechilor înghețate. Bunicul ar fi fumat o țiga-

ră. De azi dimineață nu mai aprinsese niciuna și 

acum când se gândea ce bun ar fi măcar un chiștoc, 

îi lăsa gura apă. Își mirosea mâinile amândouă făcu-

te căuș în jurul nasului care purtau duhoarea tutunu-

lui rămas prin buzunare și i se părea că miroase a 

șorici de porc răscopt. Dar fumatul și vânatul nu se 

împacă deloc. Ori... ori! Amândouă și, mai ales deo-

dată – nu.‖ Arma și luleaua nu fac casă bună‖.  

 Îi spunea asta lui Mihai mai mereu în speran-

ța că va ieși din el un vânător vajnic. Îi povestea cum 

pe front unii își pierduseră viața datorită unei țigări: 

fie că au aprins-o când nu trebuia și au devenit țintă 

sigură, fie că au ieșit din groapa lor, din tranșee, să 

ceară o țigară pe care au plătit-o scump. Pe internet 

Mihai aflase deja cum cartușul tras aiurea îl găsește 

pe cel ce fumează și-l ucide; termo... dirijabil... 

 Nu avea de gând să fumeze vreodată. Însă 

vânătoarea i se părea o joacă, o plimbare cu bunicul 

prin pădure. Și bunicul cu Mihai după el numai no-

roc la vânat nu avea. Întreba Mihai câte în lună  și-n 

stele și bunicul nu mai prididea cu răspunsurile; une-

le știute, altele scornite așa ca să scape de ‖de ce-

urile‖ nepotului care nu mai tăcea. Știa că nu va 

obosi niciodată cu întrebările și se străduia să gă-

sească răspuns pentru orice. Răspuns să fie. 

 Credea că dacă se va mai mări, are să fie mai 

tăcut și are să-și dea el însuși răspunsuri. Ți-ai găsit! 

Întrebările începeau să fie mai încuietoare, răspunsu-

rile greu de găsit. Bătrânul știa una: ‖Ucenicul trebu-

ie hrănit cu răspunsuri, nu mai ai răspunsuri, maes-

tre? Ești mort! Luptă cu capul dacă te-a lăsat trupul. 

Scoate la atac spiritul, mintea, valorile  etico-morale, 

demnitatea, vorba cântărită și binevenită și numai 

așa vei fi căutat și urmat. Altfel... va fi altceva!‖ 

 Știa că a sosit timpul să-i dea o lecție mai 

dură din lumea vânătorii. Așa... o cioară, o coțofană 

la o plimbare sănătoasă prin pădure... nu-și mai are 

rostul. ‖Trebuie să fim bărbați. Să știm că pușca 

ucide și că trebuie timp și răbdare, măiestrie în a 

ținti, măsură și demnitate în a vâna‖. Bătrânul le știa, 

căci toată viața dormise cu arma la cap și nu era loc 

pe rază de 10 kilometri de sat să nu-l fi luat la pas cu 

arma în mână. 

 Se lăsa devreme seara de toamnă târzie și 

semnele apusului se simțeau prin negura care apro-

pia depărtarea la o sută de pași, la cincizeci, la două-

zeci și din ce în ce mai aproape de ei. Nici până aca-

să nu mai era mult. 

 La coada lacului Brebina, lac de când e lu-

mea, cu istorie veche și frumoasă, unde, ca-ntr-un 

triunghi al existenței, pădurea se desparte de ape, iar 

ogoarele de aici își încep brazdele paralele ca și cum 

umbrele plopilor rezemați în oglinda apelor line s-ar 

prelungi la nesfârșit. Aici, ferite de dihăniile pădurii, 

căprioarele vin să înnopteze în siguranță. Lucrul 

acesta îl știa bătrânul și hotărî că a sosit momentul 

să-i ofere nepotului una dintre scenele triumfale ale 

vânătorii, care pentru cei ce și-au împietrit în suflet 

mila pentru vietățile cu păr sau cu pene și pentru 

care zvârcolirea lor în agonia morții însângerate nu 

reprezintă nimic sau chiar le oferă o plăcere demoni-

că.  

 Mihai fu sfătuit de bunicul să nu mai scoată 

o vorbă, să meargă atent, rar și cu grijă și să nu miște 

vreo tufă. ‖Niciun zgomot, ne-am înțeles?‖ conchise 

Ion DRĂGHICI  

(ROMÂNIA) 
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bătrânul Tuși scurt, scuipă, luă arma frântă și încăr-

cată de pe umăr, o pregăti ca pentru tras după ce-i 

așeză și călușul și cu ea în cumpănire începu să stră-

bată cei două sute și ceva de metri, unde în fiecare 

seară văzuse cum se adună căprioarele. 

 Nici cincizeci de metri nu făcu. De lângă un 

măceș stelat în roșu se zări partea din față a siluetei 

unei ciute. Se deslușiră imediat și cornițele cu câteva 

rămurele, semn că era un țap care nu avea  mai mult 

de 2-3 ani. Bunicul întinse brusc mâna lateral în fața 

lui Mihai și prin gest îi porunci să se oprească. Apoi 

îi arătă trofeul în față, ușor în partea stângă. Băiatu-

lui nu-i fu greu să-l zărească. Inima începu să-i bată 

cu putere când îl văzu pe bătrân cu gesturi lente dar 

sigure, cum își pregătește arma, cum o pune la ochi, 

cum țintește. 

 Secunde, poate fracțiuni de secunde treceau 

ca în poveștile cu zmei, cu Feți-Frumoși și Ilene 

Cosânzene. Într-o fracțiune de secundă, când căpri-

oara întoarse capul spre ei, privindu-i nedumerită, 

Mihai parcă văzu privirea Ioanei, colega lui din ban-

ca a doua de pe rândul de la mijloc cum privește 

uneori zâmbitoare peste umăr la el spre banca a pa-

tra din rândul de la geam. I se păru că bunicul vrea 

s-o ucidă pe Ioana, că va fi ucis zâmbetul ei promiță-

tor și nevinovat și că totul se va petrece sub ochii 

lui. Nu, nu-și va ierta asta niciodată!. Din paralizia 

visării ce-l cuprinsese pentru o clipă, Mihai se trezi 

tușind aiurea, tare, mai mult țipând. Căprioara brusc 

își încordă coapsele, lăsă capul în jos, sprijinindu-se 

pe picioarele din față și se făcu nevăzută în întuneri-

cul umbrei pădurii la ceas de înserare. Spre coada 

Brebinii a fugit ca un semnal  al  primejdiei  și  spre 

ogoare, prin pădure,  s-au  văzut  apoi  năluci aler-

gând într-o fugă nebună. 

 Bunicul nu a mai tras. S-a uitat a reproș și 

uimire spre Mihai, și-a făcut cruce și a zis scurt ‖Hai 

acasă!‖ 

 Nu l-a întrebat nimic pe Mihai, nici măcar nu 

l-a mustrat din privire. Doar o sarabandă de ‖de ce-

uri‖ îi munceau mintea bătrânului cărora nu le găsea 

deocamdată niciun răspuns.  

 Renunță să se mai gândească și împăcat 

cumva cu ce se întâmpla, a hotărât că bine-ar fi să-și 

vândă arma, dacă feciori nu a avut și singurul lui 

nepot se poartă ca o fetișcană. ‖Ce dacă ia premiul 

întâi și citește toată ziua?! Uite, să se facă popă! Ăia 

nu trag cu pușca. Trag...‖ Și bătrânul nu-și mai ur-

mări firul gândului, hotărât  să o  rupă cu vânătoarea. 

 

O altfel de poveste… 
 

Citind Veronica, cu ceva timp în urmă, părăsisem lumea de basm a copilăriei cu gândul neîmplinit la 

urma căprioarei... Astăzi, Ultima vânătoare, m-a adus aproape de frumoasa jertfă a pădurii mele, dar titlul 

mă cutremura. 

 De ce? Căprioara lui Gârleanu a murit apărându-și puiul și nu a simțit durerea până când acesta nu a 

apucat drumul către stânci, către lumină și siguranță... Căprioara lui Labiș moare pentru a potoli foamea 

stârnită de soarele care s-a topit și a curs pe pământ... Dar căprioara lui Drăghici de ce trebuia să moară? De 

ce?... se întreba și Mihai, un elev premiant din banca a patra, rândul de la geam. Și totuși, într-o zi a vieții 

lui, printr-un instinct biologic, Mihai salvează ciuta și odată cu ea, privirea senină a Irinei – colega lui de 

școală, întruchipând aici inocența, delicatețea și frumusețea căprioarei.  

Povestea continuă interesant stilul volumului Povestiri din veacul ce trecu..., publicat în anul 2014 la 

Editura Rotipo. Proza scurtă este o provocare pentru profesorul Ion Drăghici, unde se exprimă cel mai con-

vingător personalitatea sa. Scrie o proză teatrală, explicitată în mod vădit și care se definește a fi un stil, ce 

îndeamnă la reflecție în privința raportului dintre viață și artă, uneori cu ironie, de unde rar lipsește poanta. 

Pentru autor, proza scurtă rămâne un risc pe cont propriu, un risc pe care și-l asumă în totalitate, nu 

pentru uzul personal, ci pentru vremurile în care proza scurtă trebuie să se regăsească. 

 

Emil Pădurețu 
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Scriitorul IOAN BARBU, invitat în Spania pentru a lansa  

volumul de povestiri „El Regimiento Blanco”/ „Regimentul Alb” 

 

Despre această carte de povestiri, apărută în 

limbile română și spaniolă (mai și, respectiv, octom-

brie,2015), s-a scris atât în presa din România, cât și 

în cea din Catalonia, Provincia Tarragona.   

   
Cronicile  apărute în presa literară româneas-

că au fost semnate de scriitorii Ion Nete (Miercurea 

Ciuc), Florentin Popescu, Nicolae Dan Fruntelată, 

Mihai Antonescu,  Marian Nencescu (București). 

Prefața volumului aparține cunoscutului critic și 

istoric literar, prof. univ. dr. Cornel Moraru (Tg. 

Mureș), iar ilustrația lui Joan Panisello Chavarria, 

artist plastic din Spania, membru al Academiei In-

ternaționale de Ceramică din Geneva, laureat cu 

Medalia de Aur la Salonul Internațional de Arte din 

Marele Ducat de Luxemburg, cunoscut publicului 

iubitor de artă din Vâlcea, dar și din România prin 

participarea sa, în ultimii ani, la Tabăra Internaționa-

lă de Pictură „Vlaicu Ionescu‖ de la Călimănești. 

Traducerea în spaniolă a volumului aparține profe-

soarei universitare Gabriela Banu (membră a USR), 

autoarea traducerilor unor cărți valoroase, intre alte: 

Alchimistul, Zahir, Învingătorul este întotdeauna 

singur, de Paulo Coelho (Editura Humanitas). 

 Cu această carte  în română  și spaniolă, scri-

itorul Ioan Barbu a fost invitat în Peninsula Iberică 

între 30 octombrie – 16 noiembrie 2015, fiind orga-

nizate întâlniri literare și lansări ale cărții sale de 

povestiri în orașele Barcelona, Madrid, Tortosa, 

Tarragona, Torredembarra, Castellon de la Plana, 

Alcover. 

 „El Regimiento Blanco‖/ „Regimentul Alb‖, 

al 35-lea volum al scriitorului Ioan Barbu, are ca 

subtitlu „povestiri mai mult sau mai puţin adevăra-

te‖. Conţinutul tematic al acestei cărți este unul di-

vers, incluzând  evocări din memorie cu care încear-

că să-i hrănească pe cititorii. A adunat în 19 poves-

tiri cu o tematică diversă, care cuprind confesiuni, 

reportaje-eseu şi încă multe alte forme de expresie, 

dând  numai în aparenţă senzaţia de risipire, căci, 

conform principiului că „tot ce ne departă ne adu-

nă‖, volumul are un rotund şi un întreg al lui ce-i 

conferă unitate şi, cum au scris unul dintre critici, 

frumuseţe. Spiritul jurnalistic e vizibil şi omnipre-

zent prin concizie şi claritate, „fără efuziuni senti-

mentale, cum observă şi profesorul Cornel Moraru 

în prefaţă, adâncimea textului şi frumuseţea lui de-

curgând tocmai din simplitatea spunerii‖. În cartea 

lui Ioan Barbu sunt inflexiuni şi trimiteri ce ţin de o 

anume retorică a prelungirii în metatext. Exemplu, 

în povestirile „Lumina de zăpadă‖, „Surâsul Cateri-

nei‖, „Pașaport pentru Germania‖, „Călător din Țara 

Fagilor‖, „Scrisoare lui Hemingway‖ și „Foamea‖. 

În „Regimentul Alb‖, povestirea ce dă titlul volumu-

lui, a așezat spiritul şi trăirea unui timp damnat pe 

eșichierul întâmplării, preamărind vitejia unei stirpe 

Iury DUTZA  

(SPANIA) 
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căreia scriitorii, mai cu seamă, sunt etern datori să-i 

răspundă cu aleasă preţuire. Adevăr ori ficţiune, în 

această carte nu există nimic în plus.  

 Coborâtor din stirpea marilor cărturari ai 

unui neam frumos, scriitorul Ioan Barbu  vine în 

întâmpinarea cititorilor cu o operă complexă.  
 

Primul popas: întâlnire cu cititorii din  Parohia Ortodoxă Română  

din orașul Tarragona 

 

În periplul prin Spania, primul popas al scrii-

torului Ioan Barbu, cu cea mai recentă carte a sa, 

„Regimentul Alb‖ – tradusă în limba spaniolă de 

profesoara universitară Gabriela Banu („El 

regimiento Blanco‖), și ilustrată de marele artist 

ceramist Joan Panisello Chavarria – a fost duminică, 

1 noiembrie 2015, la Tarragona, în Biserica Ortodo-

xă cu hramul „Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica și 

Fructuosus de Tarragona‖. 

 La sfânta și dumnezeiasca Liturghie, susținu-

tă de părintele paroh Vasile Băltărețu, au fost pre-

zenți peste 200 de credincioși români din această 

provincie catalană, în majoritatea lor familii tinere, 

cu copii frumoși și voioși. 

 
Remarcabila predică a Preacucernicului pă-

rinte Vasile, care a ținut o adevărată lecție duhovni-

cească despre prăpastia netraversabilă dintre Rai și 

Iad, dintre bine și rău, dintre bogatul care îl supără 

pe Dumnezeu și săracul care își asumă cu smerenie 

condiția socială de sărac... Prin schimburi scurte, dar 

explicite, de priviri, eu și Nenea Ioan  Barbu  am 

lăsat de înțeles că ne bucurăm că nu suntem bogați...  

La sfârșitul Liturghiei, părintele Vasile l-a prezentat 

enoriașilor săi pe scriitorul Ioan Barbu. Cu atâta 

emoție și pasiune încât am simțit cum mă încercau 

lacrimile... Când au început să răsune aplauzele, 

chiar ca mi s-au înecat ochii... 

 Părintele Vasile l-a invitat la microfon, iar 

Nenea a devenit dintr-o dată un predicator evlavios, 

așternând în sufletele românilor pribegiți pe tărâmuri 

străine iubirea patriei natale, sub semnul lui Dumne-

zeu și al Ortodoxiei naționale. 

A vorbit mai puțin despre cartea sa decât de-

spre puterea Bisericii de a unii românii, oriunde ar 

fi. Și lumea s-a înghesuit să culeagă autografe, imor-

talizând întâlnirea cu autorul în fotografii... 

 Îi iubesc pe acești români minunați, goniți de 

pe meleagurile lor de probleme și nevoi. Ca și mine, 

de altfel. Îl iubesc pe părintele Vasile... dar cel mai 

tare, fără supărare, îl iubesc pe Nenea Ioan Barbu 

pentru tot ce face, de peste două decenii, întru răs-

pândirea cărții românești în lume!... 

 
 P.S.: Părintele paroh Vasile Băltărețu și o 

mare parte a enoriașilor prezenți la Sfânta Liturghie 

și-au amintit cu mare drag de vizita, cu ani în urmă, 

pe care le-a făcut-o Înaltpreasfințitul Varsanufie, în 

prezent Arhiepiscopul Râmnicului.  Cu ocazia acelei 

vizite a dăruit Bisericii din Tarragona o parte din 

Moaștele Sfântului Ierarh Calinic. 
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În itinerariul sau literar, Ioan Barbu a continuat să culeagă lauri  

pe pământul cultural al Cataluniei 

 

După o zi și o noapte de meritată relaxare în 

casa prietenilor noștri Luminița și Marin Colța  (ori-

ginari din Copăcelu – Vâlcea), a urmat întâlnirea 

scriitorului cu cititorii la Biblioteca Municipală 

„Maestra Maria Antonia‖ din Torredembarra, eve-

niment întâmplat marți, 3 noiembrie 2015. 

 Un succes deosebit, împărtășit cu personali-

tăți culturale, politice și administrative ale orașului, 

Cataluniei și Spaniei, în organizarea sufletistului 

colectiv de lucrători ai bibliotecii, condus de Ana 

Merino Mir, în calitate de directoare (nimeni alta 

decât nepoata distinsei maestre care a dat numele 

acestei Catedrale a Cărții, după cum i-a plăcut lui 

Nenea să o numească), sub atenta și profesionala 

îndrumare a doamnei Nuria Batet, șefa Consiliului 

de Cultură din cadrul Primăriei. S-au implicat de la 

cel mai mic până la cel mai mare, „cel mare‖ fiind 

Eduard Rovira Gual,  fostul Regizor de Cultură și 

actualul primar, în alegerea căruia ne-am implicat și 

noi, românii adoptați de acest frumos și primitor 

oraș mediteranean. 

 

 Această emoționantă manifestare culturală a 

fost deschisă de doamna Nuria Batet, vorbind de 

Nenea al nostru și de cartea sa ca despre un prieten 

îndrăgit al municipiului Torredembarra și al 

Cataluniei, frate de litere și arte cu apreciatul artist 

ceramist catalan Joan Panisello Chavarria. 

 În salutul sau, primarul Eduard Rovira Gual 

a ținut să spună că manifestarea literară prin prezen-

ța scriitorului Ioan Barbu  reprezintă un moment 

important pentru  oraș, că apreciază comunitatea 

românilor din „Villa de la Torre și din Tarragona pe 

care i-a cunoscut, aproape pe fiecare în parte, cu 

ocazia petrecerilor câmpenești organizate sub tutela 

Parohiei Ortodoxe Române din Tarragona, păstorită 

de părintele Vasile Băltărețu, la care a participat de 

câteva ori, împreună cu familia și unde a găsit o at-

mosferă prietenească deosebită. 

 

 La această acțiune culturală au ținut să parti-

cipe românii care nu fuseseră duminica trecută la 

Biserică, în căutarea cărții și a autografelor scriitoru-

lui. Nu a lipsit nici părintele Vasile Băltărețu, care a 

venit însoțit de doamna preoteasă. De asemenea, au 

fost prezenți mulți localnici îndrăgostiți de cărți și de 

tot ceea ce reprezintă cultură. 

 S-a vorbit cu patimă despre volumul de po-

vestiri „El Regimiento Blanco‖, remarcabilă fiind 

prezentarea doamnei Monica Claver, prima cititoare 

spaniolă a acestei cărți, care le-a explicat cititorilor 

tematica nuvelelor ca o adevărată maestră a criticii 

literare, stârnind curiozitatea celor prezenți, care s-

au înghesuit să să culeagă prețioasele autografe ale 

autorului și ale ilustratorului. De asemenea, s-a re-

marcat talentul oratoric al lui Joan Panisello 

Chavarria, care le-a explicat participanților istoria 

nașterii colaborării cu scriitorul Ioan Barbu, eveni-

ment petrecut la Muzeul de Artă „Casa Simian‖, din 

Râmnicu Vâlcea, unde el își expunea lucrările cera-

mice, iar Nenea își lansa o carte în limba română: 

„Privind lucrările mele, scriitorului Ioan Barbu, care 

din acel moment a devenit unul dintre cei mai dragi 

https://www.facebook.com/ioan.barbu.1840
https://www.facebook.com/ADY2068
https://www.facebook.com/joanpanisello
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prieteni de familie, îi vine ideea să traducă în limba 

spaniolă o viitoare  carte a sa de povestiri,.  

propunându-mi să particip ca ilustrator cu fotografii 

ale lucrărilor mele. M-a încântat ideea și iată că 

acum culegem roadele acestei colaborări, care va 

continua pentru multă vreme de aici încolo.‖ 

 

 Emoțiile actului cultural au culminat în mo-

mentul în care Nenea Ioan Barbu a oferit, mie și 

primarului Eduard Rovira Gual, „DIPLOME DE 

FIDELITATE‖ din partea ziarului „Curierul de Vâl-

cea‖, al cărui președinte onorific este, cu ocazia îm-

plinirii a 25 de ani de la înființare. Tot atunci, a ofe-

rit primul său autograf în limba spaniolă, în traduce-

rea căruia l-am ajutat, și care a fost încrustat în su-

fletul antologiei „Râmnic, orașul domniei mele‖, la 

alcătuirea căreia s-a implicat personal, unind în jurul 

său condeie strălucite ale literaturii române contem-

porane, lansată în vara acestui an, cu ocazia împlini-

rii a 627 de ani „de la botezul Râmnicului de către 

marele Mircea Bătrânul‖, cum ține să noteze Ion 

Andreiță în deschiderea antologiei. Cartea și auto-

graful au fost dedicate primarului Eduard Rovira, 

ocazie cu care a ținut să precizeze că domnia sa va fi 

invitat , în 2016, la Zilele Râmnicului, împreună cu 

mine, cu Ana Merino Mir, directoarea Bibliotecii 

„Maestra Maria Antonia‖ și Monica Claver, amfi-

trioana șederii sale și a periplului cultural în 

Torredembarra, Tarragona, Barcelona și Tortosa, 

precum și o îndrăgostită a „orașului domniilor noas-

tre‖, Râmnicu Vâlcea, pe care l-a vizitat de două ori 

la invitația familiei Elena și Virgil Ștefan, oraș de-

spre care a vorbit cu un patriotism de adevărată vâl-

ceancă. 

 La încheierea manifestării culturale, care s-a 

întins până aproape de miezul nopții, Nenea Ioan 

Barbu și Joan Panisello Chavarria au fost invitați să 

semneze în cartea de onoare a Bibliotecii. Scriitorul 

a donat pentru cititorii din Torredembarra un număr 

de 5 cărți, cu autografele de rigoare. 

 

 

Scriitorul Ioan Barbu și-a prezentat cartea „El Regimiento  Blanco”  

la Institutul „Ramon Llull” din Barcelona 

 

Un prânz binecuvântat în compania părintelui Vasi-

le Băltărețu 

 Invitați de părintele Vasile  la un prânz prie-

tenesc și fructuos, cu ocazia căruia Nenea Ioan Bar-

bu trebuia să culeagă informații prețioase legate de 

istoria zbuciumată a înființării Parohiei Ortodoxe 

Române în capitala acestei provincii catalane, meni-

te să stea la baza proxime-i sale cărți, din ciclul 

"Lumină Nouă" - "Spania ortodoxă", miercuri, 4 

noiembrie 2015, am dat fugă la Tarragona, împreună 

cu Andreea Diță, nepoata lui Nenea, care venise 

special din Castellon de la Plana - Valencia. Ca în 

toate metropolele lumii, circulația cu mașina este 

cam complicată, așa că am decis să parcam și să 

continuăm drumul pe jos, cu intenția de a admira 

peisajul urbanistic modern, marcat din abundență cu 

nenumărate vestigii romane, de pe vremea când 

Tarraco era capitala Hispaniei cucerite de Imperiul 

Roman. 

 Întâlnirea cu părintele trebuia să aibă loc în 

portul tarragonez în care ancorează cele mai moder-

ne și mai scumpe iahturi particulare din lume. Ne-

am dat seama, însă, că trebuia să mergem câțiva 

buni kilometri pe jos. Dumnezeu ne-a scos-o în cale 

pe buna mea prietena  Elena Ștefania, membră a 

corului de la Strana bisericii, care locuiește și lu-

crează în Tarragona de câțiva ani buni, prin urmare o 

bună cunoscătoare a străzilor și locurilor. Ne-am 

întors împreună în parcare și am continuat drumul cu 
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mașina. Am ajuns la locul întâlnirii cu mult înaintea 

orei stabilite, așa că am profitat să vizitam portul și 

să culegem imagini memorabile, ținând cont că la 

bazele acestuia stau vestigiile celui mai vechi port 

din Catalunia... 

 
 A venit și părintele Vasile, chiar la timp. Am 

intrat cu toții în restaurant, părintele a binecuvântat 

mâncărurile și... am început să ne ospătăm. După 

masă, a urmat o discuție foarte interesantă între pro-

tagoniștii întâlnirii, Nenea sorbind cuvânt cu cuvânt 

povestea înființării Parohiei Ortodoxe din 

Tarragona, al cărei erou-diplomat a fost și va rămâne 

creștinul paroh Vasile Băltărețu, plecat special pen-

tru aceasta, din Constanța, de pe litoralul Mării Ne-

gre, ajungând în Tarragona, pe litoralul Meditera-

nei... 

 Timpul a trecut vertiginos. La ora 19, trebuia 

să fim în Barcelona pentru cea de-a treia prezentare 

de carte, așa că ne-am luat rămas bun de la părintele 

Vasile și ne-am întors în Torredembarra, de unde 

trebuia s-o culegem pe Monica Claver, ghidul nostru 

până la Institutul "Ramon Llull". 

Un act cultural de lux, într-o aulă exuberantă 

 La Institutul  Cultural "Ramon Lull", una 

dintre clădirile monumentale ale arhitecturii vechi 

din Barcelona, care nu scapă aparatelor de fotografi-

at ale milioanelor de turiști din toată lumea ce vizi-

tează anual capitala Cataluniei, și ale cărei aule sunt 

destinate exclusiv actelor și conferințelor culturale și 

artistice de prestigiu național și internațional, scriito-

rul Ioan Barbu și cei care îl însoțeau au  fost primiți 

de personalități de marcă ale culturii barceloneze și 

catalane. Joan Panisello Chavarria ajunsese cu mult 

timp înainte și, ca un mare amfitrion al întâlnirii, ne-

a făcut prezentările: celebrul scriitor Jesus Avila 

Granados, autor a peste 100 de cărți, bun cunoscător 

al biografiei reputatului artist ceramist catalan, sem-

natarul monumentalei cărți biografice "Joan 

Panisello - obra 1975 - 2006"; Claudi de Jose, pre-

ședintele Asociației Ceramiștilor din Catalunia, di-

rector al Institutului "Ramon Llull", însoțit de secre-

tara Asociației, doamna Merce Nadal; Florin 

Gaiseanu, președintele Asociației Românilor din 

Catalunia, îndrăgit prieten al Cataluniei culturale și 

al protagoniștilor acesteia; reputata ziaristă Laura 

Duran; Daniel Arasa, jurnalist, scriitor și profesor 

universitar; Jordi Panisello Vicens, profesor al pres-

tigiosului Institut barcelonez "Salesians Horta", care, 

de-a lungul timpului a dat țării și lumii nenumărate 

talente ale literaturii și artei; cameramanul și jurna-

listul Daniel Gutierrez, de la Canalul de Televiziune 

"Tierras del Ebro" și mulți alții, care s-au bucurat să 

strângă, cu aleasă prețuire, mâna scriitorului român 

Ioan Barbu. 

 Înainte de începerea actului cultural de pre-

zentare a cărții "El Regimiento Blanco", autorul a 

fost invitat la o întrevedere televizată de către Daniel 

Gutierrez, unde a vorbit despre relațiile culturale și 

prietenești cu artistul ceramist catalan de reputație 

internațională, Joan Panisello și despre colaborarea 

lor la prima sa carte tradusă în spaniolă. 

 
 Deschiderea evenimentului literar  a fost 

făcută de scriitorul Jesus Avila Granados, care l-a 

prezentat pe Nenea Ioan Barbu ca pe o valoare a 

literaturii române, ambasador al culturii românești în 

Spania și în lume. Aplauzele îndelungi care au urmat 

le-au fost dedicate în egala măsura celor doi prota-

goniști ai serii, pentru că Jesus Avila Granados nu 

putea să nu vorbească și despre incomensurabilă 
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valoare artistică a ceramistului Joan Panisello 

Chavarria, care "dublează valoarea literară a cărții 

mele", cum spusese, în cuvântul său Ioan Barbu. 

 Într-o emoționantă atmosferă, în calitatea sa 

de Președinte onorific al ziarului "CURIERUL DE 

VÂLCEA", primul cotidian liber și independent din 

România postcomunistă,  Ioana Barbu i-a oferit "fra-

telui său de litere, Jesus Avila Granados, "DIPLO-

MĂ DE FIDELITATE", cu prilejul împlinirii a 25 

de ani de la nașterea  cotidianului vâlcean. De ase-

menea, l-a invitat, oficial, să participe la Zilele 

Râmnicului și la ediția a șasea a Salonului Național 

de Literatură și Artă ‖Rotonda Plopilor Aprinși‖ de 

la Rm. Vâlcea, precizându-i că se va simți ca în fa-

milie alături de ceilalți reprezentanți ai condeiului 

din țară, din Europa și din lume... 

 

Au urmat autografele, donația unor cărți pen-

tru biblioteca Institutului "Ramon Llull", schimburi 

de cărți între Nenea Ioan Barbu și scriitorii și criticii 

literari prezenți, dar și pătimașe discuții particulare, 

prietenești. 

 Actul cultural din sala de conferințe a Institu-

tului "Ramon Llull" din Barcelona  fusese prevăzut 

să dureze o oră... Însă s-a întins mai mult de două 

ore. Și încă s-ar fi mai întins vreo jumătate de oră 

dacă minunatele gazde nu trebuiau să amenajeze 

sala pentru un alt act cultural de anvergură. Totuși, 

întâlnirea s-a mai prelungit în fața porților, unde s-au 

stabilit detaliile unor proxime întâlniri. Se făcuse 

târziu, iar până la Torredembarra mai erau de străbă-

tut vreo 80 de kilometri ai întoarcerii "la bază"..., 

însă, cum în drumul spre parcarea în care ne aștepta 

mașina Andreei, treceam prin fața "Casei Mila", 

opera de căpătâi a marelui Gaudi, Nenea a ținut s-o 

imortalizeze în câteva fotografii, chiar dacă se în-

noptase de-a binelea, punând sub semnul întrebării 

calitatea acestora... 

 Am plecat spre casă, profund emoționați de 

cele petrecute la Institutul Cultural "Ramon Llull", 

însă mai impresionați de emoțiile întâlnirii de a doua 

zi, de la Tortosa, meleagurile natale ale artistului 

Joan Panisellio Chavarria. 

 

Scriitorul Ioan Barbu în Tortosa - tărâm de inimă și suflet al prietenului său 

 Joan Panisello Chavarria 

 

 

În dimineața zilei de 5 noiembrie 2015, ne-

am băut cafeaua pe terasa restaurantului "SOL-BAR 

P.K.2", din Torredembarra, patronat de vâlcenii noș-

tri Elena si Virgil Ștefan. Ne îmbărbătăm să luăm în 

piept cei 120 de kilometri ce ne despărțeau de 

Tortosa, scena celei de-a 5-a întâlniri cu cititorii 

catalani. Aveam senzația unei călatorii-surpriză spre 

necunoscut, însă gândul că acolo ne aștepta prietenul 

nostru Joan Panisello Chavaria, fiu îndrăgit al plaiu-

rilor tortosene, ne-a liniștit. 

Daca eu, un pic mai tânăr, simțeam oboseala 

în oase, mă gândeam că Nenea era "topit"... Da de 

unde!... Chiar dacă i se nota un pic oboseala acumu-

lată, nerăbdarea de a se intâli cu alți cititori era mult 

mai evidentă. 

Îl priveam cum își lua pastile, una cate una, 

("pentru prevenire" - mi-a zis. Că nu mai sunt tânăr 

ca tine!"), înghițind, după fiecare în parte, câte o 

gură de cafea americană ("De mult n-am mai băut o 

cafea așa de bună!‖ - zicea), și l-am simțit în toată 

forța. "Gata. Mergem?" - m-a întrebat... Și am pur-

ces să încălecăm caii albaștri ai Renault-ului Andre-

ei, împreună cu Monica Claver, îndrăgita noastră 

prietenă... 
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"Dragă Ioane, Tortosa reprezintă pentru mi-

ne ceea ce reprezintă Râmnicul pentru tine!" 

 Spre deosebire de România, unde banii pen-

tru șosele și autopiste au "călătorit" în buzunarele 

guvernanților ce s-au perindat prin politica româ-

nească a celor 25 de ani de "democrație" antipatrio-

tică si antisociala, Spania este împânzita de autopiste 

(autostrăzi) și șosele foarte bine întreținute. Așa că, 

pentru Renault-ul Andreei, cei 120 de kilometri au 

fost o nimica toată... Conform înțelegerii cu Joan 

Panisello, trebuia să ieșim de pe autopista A-7 la 

"salida 40", ceea ce am și făcut. Joan venea din Bar-

celona, cu soția sa Joana, și ne aștepta, deja, în par-

carea de după păianjenul de ieșire. Am profitat de 

salutările și îmbrățișările prietenești (de parcă nu ne 

mai văzusem de un an), să ne desmorțim picioarele 

și, în cazul meu, să bag o țigară la plămâni... "Ai mai 

fost în Tortosa?" - mă întreabă Nenea Ioan Barbu. 

"Nu!" - ii răspund. "Atunci să câte o piatră-n gură!" -  

îmi zice, arătându-mi câteva pietroaie de vreo 5-6 

kile... Am izbucnit in râs, spre nedumerirea celor-

lalți, care credeam ca se tăvălesc pe jos, de cât au 

putut să râdă, când le-am tradus discuția... 

 La propunerea lui Joan, eu și Nenea am urcat 

în mașina acestuia, alături de soția sa Juana, Monica 

și Andreea rămânând sa vină in spatele nostru. Și am 

continuat drumul... Ne aflam deja la porțile ținutului 

Tortosa, iar Joan a început să ne prezinte locurile și 

satele ca un adevărat ghid turistic, însuflețit de patri-

otismul oricărei persoane care vorbește de ținuturile 

sale natale... 

Nu pot să trec peste o "prezentare" atât de su-

fletească, care ne-a încălzit inimile: "Ioane, vezi 

muntele acela, de dincolo de orașul meu natal? Ei, 

bine, acest munte este Cozia noastră!... Vezi râul 

acela, majestuos, care străbate Tortosa de la un capăt 

la altul? Ei, bine, acela este Oltul nostru!"... Se refe-

rea la Muntele Caro, despre care spunea ca are ace-

eași înălțime ca Muntele Cozia, și la râul Ebro (Du-

nărea Spaniei - cum avea să mai adauge, pe motiv ca 

este cel mai mare râu din Spania), a cărui deltă se 

află pe teritoriul Tortosei.. Când am pătruns în oraș, 

chiar că am simtit parfumul Oltului...  

 Vizita a început la Castelul Suda de Sant 

Juan, vestit în ghidurile turistice ale Cataluniei și 

Spaniei sub denumirea de Paradors National (n.r.: 

paradors - locul cel mai înalt de unde se pot admira 

împrejurimile în cele patru puncte cardinale!). Situat 

pe ruinele unui strategic "acropole" roman, Castelul 

Suda ajunge să fie fortăreață în epoca islamică, pe 

vremea regelui Abd Al Rahman al III-lea (înaintaș al 

Regelui Marocului de azi). Odată cu ocupația crești-

nă, acesata a devenit temniță pentru nesupușii Regi-

lor Creștini ai Spaniei. Frumusețea locurilor, sigu-

ranța pe care o dădeau mărețele și puternicele ziduri, 

precum și generozitatea climei, i-au făcut pe regii 

urmași să transforme fortăreața intr-o casă de odihnă 

a curții regale...  De la înălțimea acestor ziduri, e 

ușor să descoperi clădiri care încă mai păstrează 

semne arhitecturale arabe din timpul ocupației isla-

mice... 

 
Timpul începea să se scurteze... Mai erau 

multe de văzut, așa că am coborât printre monumen-

tele prestigioase, de mare importanță istorică și turis-

tică: Colegiul Regal - centru de Interpretare al Re-

nașterii; Catedrala Sfânta Maria de Tortosa; Grădini-

le Principelui - vechi centru balneologic, modernizat 

și inaugurat, în 23 septembrie 1991, de către Princi-

pele de Asturias și Girona, astăzi Regele Spaniei, 

Felipe al VI-lea; Portalul Evreiesc; Muzeul Tortosa - 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
103 

situat în clădirile unui vechi abator; Palatul Episco-

pal Tortosa... și multe alte edificii de foarte mare 

valoare istorica și arhitecturală. 
 

În împărăția artistului 

 După o masă copioasă, oferita de Joan si 

Joana Panisello, în restaurantul "Poilet‖, de pe malul 

râului Ebro, am fost invitați să vizităm "moșia" artis-

tului din localitatea Jesus, situată la câțiva kilometri 

de Tortosa. Ceva extraordinar!... La încheierea vizi-

tei, Nenea avea să ne spună că tot ceea ce văzuse 

acolo i-a dat mai multă energie, plecând cu sufletul 

încărcat de o stare emoțional-relaxantă. Avea drepta-

te. Aveam același sentiment... 

 
Departe de gălăgia urbană, înconjurată de 

grădini pline cu pomi fructiferi specifici climei me-

diteraneene (portocali, mandarini, smochini, banani-

eri, măslini, meri, peri, pruni), toți plini de roade, dar 

și împodobiți cu roade ale artei  celebrului ceramist, 

cu arbori și plante exotice ornamentale (dafini, pal-

mieri, bambus etc.), cu glastre și grădinuțe de flori 

colorate, care îmbrățișau alte lucrări de ceramică, 

într-o expoziție frățească  artă-natură. CASA-

PALAT a lui Joan Panisello Chavarria este o Cate-

drală a liniștii și relaxării, pentru orice artist, fie el 

ceramist, sculptor, pictor, scriitor sau poet... Cu alte 

cuvinte, o FABRICĂ de sentimente si de creație... 

După un scurt "taifas" amical, în "rotunda hamace-

lor", priponite intre 5 pini falnici, acompaniați de 

câte un păhărel de "orujo casero" (o specie autohto-

nă de vișinată), am vizitat atelierul de creație și două 

săli particulare de expoziție... Peste tot tronau di-

plomele și premiile câștigate de artist în toată lu-

mea... Cât despre exponate... așa ceva nu se poate 

vedea în niciun muzeu din lume! Uimire, bucurie, 

prețuire, respect: acestea au fost sentimentele care 

ne-au copleșit și pe care ne este imposibil să le uitam 

cât vom trai! 

 
Scriitorul Ioan Barbu a fost numit aici "EX-

PORTATOR AL CULTURII ROMANESTI". Succes 

impresionant cu cartea sa ”El Regimiento Blanco” 

” la Biblioteca "Marcel-li Domingo" din  Tortosa 

 Tortosenii sunt înfometați de acte culturale. 

La ora întâlnirii cu scriitorul Ioan Barbu și cu cartea 

sa, în Biblioteca "Marcel-li Domingo" din orașul lor 

se desfășurau încă alte 7 acțiuni de anvergura literară 

și artistică, atât pentru adulți, cât și pentru copii. 

Asta denotă însuflețirea cu care lucrează colectivul 

salariaților bibliotecii și ai Departamentului de Cul-

tură din Tortosa, în frunte cu doamna Dolors 

Queralt, șefa acestuia. 

Scriitorul Ioan Barbu a fost primit cu căldură 

încă de la porțile acestui impunător lăcaș, care, mai 

degrabă seamănă cu o Casă de Cultură decât cu o 

bibliotecă. Din partea Primăriei din Jesus, ‖cuibul‖ 

maestrului Joan Panisello, venise și tanara si fru-

moasa regidoare de cultură Monica Sales. Entuzias-

mul pe care îl radia de bucurie că a putut să participe 

la această întâlnire ne-a copleșit pe toți. Poate de 

aceea - și nu numai - Nenea a hotărât sa-i confere 

DIPLOMA DE FIDELITATE jubiliara a ziarului 

Curierul de Vâlcea.  

 Deschiderea actului cultural a fost făcută de 

Irene Prades, directoarea Bibliotecii "Marcel-li Do-

mingo" de peste 30 de ani, care a ținut să-și exprime 

bucuria de a avea un scriitor român într-una din au-

lele edificiului cultural tortosan, mulțumindu-i pen-

tru cărțile donate bibliotecii pentru cititorii din ora-

șul sau. A urmat să vorbească despre protagoniștii 

serii profesorul, scriitorul și criticul de artă Emigdi 
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Subirats, prezentându-l pe Ioan Barbu ca fiind "un 

important exportator al culturii romanești în 

Catalunia și în Spania", iar pe Joan Panisello ca pe 

"cel mai internațional artist al ținuturilor Tortosei!" 

La rândul sau, Ioan Barbu le-a mulțumit tutu-

rora pentru căldura cu care l-au primit, salutându-i 

"în numele scriitorilor din Filiala Sibiu a Unii Scrii-

torilor din România, din care face parte,  dar și a 

artiștilor plastici din Vâlcea.". I-a asigurat, de ase-

menea, că "... vor mai urma și alte interschimburi și 

colaborări culturale, având în vedere că Tortosa este 

plină de scriitori și artiști de mare valoare." După 

mai bine de două ore, întâlnirea s-a încheiat cu con-

ferirea DIPLOMEI DE FIDELITATE, din partea 

ziarului ‖Curierul de Vâlcea‖, lui Joan Panisello 

Chavarria, doamnei directoare Irene Prades, doam-

nei Dolors Queralt și prietenei noastre de suflet Mo-

nica Claver, prima care a citit cartea în limba spanio-

lă a lui Ioan Barbu.  

 A urmat o sesiune de autografe, moment în 

care Nenea a descoperit că în sală se afla și românca 

Rodica Popescu, din Brașov, stabilită în Delta del 

Ebro de 12 ani. Rodica era vădit emoționată, dar și 

încântată: "Sunt mandră că există și români ca dum-

neavoastră, care arata Spaniei și lumii și fața cea 

bună a României!" 

 Ne-am despărțit cu vădite emoții de minuna-

tele noastre gazde, de bunii noștri prieteni Joana si 

Joan Panisello și ne-am întors acasă, in 

Torredembarra, mai incântați ca oricând... Eu rămâ-

neam "la vatră", însa, a doua zi, Nenea și nepoata sa 

Andreea trebuiau să plece la Castellon de la Plana, 

unde urma să se întâlnească cu enoriașii Parohiei 

Ortodoxe Romane din cunoscutul oraș valencian. 

 

 

Peste 300 de români prezenți la întâlnirea cu scriitorul Ioan Barbu la Castellon de la Plana  

Dublă sărbătoare în orașul spaniol cu cei mai 

mulți români (peste 55.000). Prăznuirea Sfinților 

Arhangheli Mihail și Gavril și întâlnirea cu scriitorul 

Ioan Barbu, care a parcurs peste 200 km, din Cata-

lonia, ca să ajungă în comunitatea Valencia. În bise-

rica ortodoxă Sf. Nicolae (San Roche, 89) – părinte-

le paroh Nicolaie Ioniță și ajutoarele sale i-au făcut 

scriitorului român o primire caldă, la temperatura 

ridicată de afară, soarele coborând peste orașul me-

diteranean suliți ca într-o zi bună de plajă. Cu ace-

eași căldură a fost primit scriitorul Ioan Barbu și de 

cei peste 300 de enoriași veniți cu mic cu mare să-l 

cunoască și să se întrețină cu autorul pe marginea 

cărții sale, „Regimentul Alb‖/ „EL Regimiento 

Blanco‖ -, tradusă în limba spaniolă de Gabriela 

Banu, profesoară universitară (Institutul Cervantes 

din București.  Părintele paroh Nicolae Ioniță a făcut 

portretul scriitorului, dar și al artistului plastic spa-

niol Joan Panisello Chavarria, care a ilustrat cartea, 

prezent, alături de autor la întâlnirile  cu cititorii din 

Barcelona, Torredembara, Taragona și Tortosa. Cu-

vântul scriitorului Ioan Barbu, adresat românilor 

prezenți la acest important eveniment, a stârnit emo-

ții, dar și lacrimi.  

 
El le-a vorbit despre dorul de țară, care nu se 

stinge niciodată, despre limba română, în care trăim, 

oriunde ne-am afla, despre părinții și bunicii noștri, 

despre pământul în care ne-am zămislit ca români, 

venind din adâncul timpului dacic. În mulțime se 

afla și nepoata sa, Daniela Mariana, fata sorei scrii-

torului, încărcată de emoție și de lacrimi. Ca și 
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alții, din românii  alungați din țară de sărăcie în bra-

țele necunoscutului, de șpăgari hapsâni și fără sufle-

te, de îmbogățiții de peste noapte. Norocul a fost că, 

pe aici, la mii de kilometri depărtare de pământul 

natal, au dat și de oameni miloși, care le-au dat de 

lucru, care i-au ajutat să trăiască în civilizație.  

Cartea scriitorului Ioan Barbu – cu un titlu 

incitant, „Regimentul Alb‖ – a fost bine primită, dar, 

din păcate, autorul a avut la el doar 20 de exemplare. 

Le-a promis că va mai veni în mijlocul românilor 

din acest oraș, că le va aduce mai multe cărți. Peste 

două zile, scriitorul Ioan Barbu s-a întâlnit cu res-

ponsabila  Bibliotecii Municipale din Castellon de la 

Plana, cu care ocazie a dăruit cititorilor aceste trei 

cărți cu autografe din volumul în limba spaniolă „El 

Regimiento Blanco‖. Gestul său i-a impresionat pe 

cei câțiva zeci de cititori, care se aflau în sala de 

lectură în acel moment. 

 

 

Scriitorul și jurnalistul Ioan Barbu invitat la Gala premiilor pentru cultură ale Primăriei orașului 

Torredembarra 

 

La invitaţia domnului Eduard Rovira Gual, 

„ilustrissimo alcalde de Torredembarra", am partici-

pat la Gala Laureaţilor de Jurnalism, prima ceremo-

nie din acest an a celei de-a XVII-a ediţii a premiilor 

de cultură  „Villa de Toredembarra‖. Am aflat  că, 

după multe deliberări, premiul cel mare, în valoare 

de 6.000 de euro, plus o lună de vacanţă -  a fost 

acordat ziaristei italiene TIZIANA TROTTA, pentru 

reportajul „Napole, capitala Mediteranei". Sponsorul 

Galei a fost compania REPSOL. 

 

 

Mulţumind  juriului pentru înalta distincţie 

jurnalistică ce i-a fost acordată, Tiziana a ţinut să 

precizeze că, napolitană fiind, încărcătura emoţiona-

lă, care a mişcat sufletele lumii întregi, se datorează 

dorinţei sale de a prezenta  „... un Napole cultural, 

artistic şi istoric, metropolă importantă în areea Me-

diteranei şi nu o cloacă de mafioţi şi traficanţi de 

droguri, cum gândeşte lumea‖.  

 Impresionat de cariera şi traiectoria jurnalis-

tică a Tizianei Trotta, care a făcut înconjurul lumii în 

căutarea celor mai importante teme de reportaj, vizi-

tând şi România de câteva ori, scriitorul  Ioan Barbu 

i-a conferit „Diploma de Fidelitate‖ a ziarului „Curi-

erul de Vâlcea", precizându-i că se simte onorat să o 

invite, oficial, la marea sărbătoare vâlceană „Zilele 

Râmnicului" și la Salonul Național de Artă și Litera-

tură „Rotonda Plopilor Aprinși‖, ce vor avea loc în a 

doua jumătate a lunii mai 2016. 

 Marea galardonadă Tiziana Trotta s-a foto-

grafiat „la adăpostul‖  scriitorului Ioan Barbu şi al 

primarului  municipiului Torredembarra,  Eduard 

Rovira Gual, O amintire de neuitat… 
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La Alcover, între Mănăstirea Artelor și Castelul cu mesteceni 

 

Ca o replică a căldurii prietenești cu care au 

primit-o vâlcenii, cu ocazia celor doua vizite făcute 

în Romania, la invitația familiei Elena și Virgil Ste-

fan, Monica Claver, ghidul nostru de suflet prin 

Catalunia culturală, a ținut să ne invite, o zi, pe pla-

iurile copilăriei sale, Alcover - Tarragona. Asta s-a 

întâmplat miercuri, 11 noiembrie 2015...  

 
 Excursia a început cu vizitarea Ermitei del 

Remei, o biserică catolică veche și impresionantă, 

situată în mijlocul unei păduri seculare, și unde, cu 

ani în urmă, Monica și-a unit viața, în fața lui Dum-

nezeu, cu iubitul său soț Francisco Jimenez Roales. 

Puțin mai jos, urmând la picior un drum de munte, 

am fi putut vedea unul dintre cele mai frumoase și 

mai vizitate puncte turistice din munții ce înconjoară 

valea Alcover-ului, numit "El nido del Aguila" 

(Cuibul Vulturului), însă Nenea se simțea prea obo-

sit, așa că am făcut câteva fotografii și am coborât... 

spre "civilizație". 

 

Popas la Mănăstirea Artelor 

 Deloc întâmplător, coborând în curbe suave 

printre stânci, păduri și ziduri de piatră, șoseaua tre-

ce pe lângă Mănăstirea de maici Sf. Ana, de cult 

franciscan, situată pe un platou natural imens din 

pieptul muntelui. Parcarea imensă, bine amenajată, 

unde ar putea încăpea vreo 50-60 de autocare și pes-

te 200 de mașini, dar mai ales plancarta cu denumi-

rea clădirii - Convent de les Arts (Mănăstirea artelor, 

mi-a plăcut să-i traduc lui Nenea, în româneasca 

mea de suflet) - ne-a provocat să facem un popas. Și 

ne-am bucurat, pentru că aveam să cunoaștem o isto-

rie zbuciumată dar deosebit de interesantă a sfântu-

lui lăcaș... Construită în urmă cu 450 de ani, din mo-

tive "antifranciscane", mănăstirea a fost închisă în 

anul 1835. În timpul Războiului civil din Spania, 

pornit din ambițiile dictatorului Franco și ale acoliți-

lor săi fasciști, aceasta a funcționat, o vreme, drept 

garnizoană a Gărzii Civile... după care a fost lăsată 

în paragină. Încă i se mai notau fiorii copilăriei când, 

Monica ne povestea cum venea cu colegii de joacă 

să asculte bântuielile fantomelor... Importanța sa 

arhitectural-istorică, dar și poziția strategic-turistică, 

i-a făcut pe edilii Alcover-ului și ai provinciei să 

restaureze clădirea și să o destineze lumii artistice 

sub inspirata denumire de "Convent de les Arts". 

Restaurarea a fost posibilă cu fondurile Programului 

Național de Conservare a Patrimoniului, la care au 

colaborat Ministerul Industriei și Dezvoltării și Mi-

nisterul Educației, Culturii și Sporturilor. Așa că, 

anul trecut, în data de 3 iunie 2014, a fost inaugurată 

în prezența înaltelor oficialități naționale și catalane. 

Forma pătimașă și înflăcărată în care îmi vorbea 

Aleix Vallverdu, directorul "conventului", despre 

nenumăratele acte cultural-artistice care au avut loc 

aici, m-a îmbărbătat să-i propun organizarea unei 

reuniuni culturale romano-catalane. Nu m-a surprins 

deloc entuziasmul cu care mi-a spus că este de 

acord. Chiar și scriitorul Ioan Barbu și ceramistul 

Joan Panisello Chavarria m-au felicitat pentru idee, 

promițând că vor face tot posibilul să o pună în prac-

tică, fiecare pe terenul său, bineînțeles. Desigur că 

acest schimb intercultural - care îmi miroase deja a 

succes de răsunet - va trebui să fie foarte bine pus la 

punct și anunțat cu mult timp înainte în toate detalii-

le. 

 

Masă copioasă la un castel de poveste 

 De la înălțimea platoului din fața Mănăstirii 

Artelor, Monica ne-a arătat, în valea întinsă, un cas-

tel ale cărui turle canelate dominau semețe peste 

clădirile orașului Valcover: "Proprietarul castelului 

este tatăl meu. Acolo vom merge acum!" - ne-a spus, 

cu vădită mândrie, prietena noastră Monica. La por-

țile castelului aveam să descoperim că era vorba de 

celebrul restaurant "El Alamo" („Mesteacănul‖). 

Ideea numelui provine de la un mesteacăn falnic și 

bătrân care a trebuit să fie sacrificat pe motiv că ar-
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hitectul castelului nu a ținut cont de existența lui, 

trezindu-se că bloca intrarea (?!?). Proprietarul, 

Esteban Claver, a avut, însă, grijă să planteze altul 

care își arată deja ambiția de-a împunge cerul cât de 

curând... Ceea ce uimește vizitatorul este că această 

construcție nu are nimic în comun cu arhitectura 

tradițională spaniolă, ci seamănă mai degrabă cu 

castelele din lumea minunată și încântătoare a bas-

melor, dându-ți senzația că ar trebui să te întâlnești, 

la tot pasul, cu zâne, Ilene Cosânzene și Feți-

Frumoși... Înconjurat de terase superbe, fiecare cu 

farmecul său original, de grădini înflorate, fântâni 

arteziene rupte, parcă, din poveștile copilăriei, de 

parcuri naturale, terenuri de joacă pentru copii, ar-

bori fructiferi și ornamentali, castelul lui Esteban 

este unul dintre cele mai bune și mai renumite resta-

urante din Spania. În afară de baruri și crame, inge-

nios concepute și decorate, aici există 8 săli grandi-

oase, cu capacități cuprinse între 100 și 400 de per-

soane. Din spusele Monicăi am înțeles că restauran-

tul EL ALAMO a găzduit 12 nunți deodată. Bucuria 

mea, pentru că am și găsit unde să-mi ospătez scrii-

torii și artiștii care vor veni la viitoarea manifestare 

culturală româno-catalană de la Mănăstirea Artelor. 

Esteban Claver m-a aprobat bucuros. Cât despre 

servicii... cred că aici lucrează cel mai bun colectiv 

de specialiști în restaurație din Spania, în majoritatea 

lor fiind "școliți" în restaurantul El Alamo, după 

gusturile și pretențiile proprietarului.  

 Am fost primiți cu bucurie și căldură de tatăl 

Monicăi, Esteban Claver, care s-a declarat onorat de 

vizita  scriitorului Ioan Barbu, a noastră, prietenii 

săi. Precum  nenumăratele vedete care i-au calcat 

pragul. am fost rugați să semnăm în cartea de onoare 

a restaurantului, evident, la încheierea vizitei. Fără 

alte taclale, ne-a invitat la masă. Esteban nu s-a ridi-

cat de la masa noastră decât să "măcelarească" un 

"jamon pata negra" (un fel de jambon de-al nostru, 

însă inegalabil de iberic). Ne îmbuibaserăm deja cu 

antreul bogat și divers, acompaniat,  din belșug, de 

cel mai bun vin al casei, când ospătarul nostru Joan 

Paes (mi-era și milă de el, săracul, că ne umplea 

mereu paharele, și se retrăgea într-un colț, luând 

poziția de drepți și neslăbindu-ne din privire), ne-a 

umplut masa cu specialitatea catalană de sezon: 

"Calçot con carne la brasa" (ceapă verde, coaptă pe 

grătar, acompaniată de un sos special, demențial de 

bun și carne și cârnați la grătar). Ba de miros, ba de 

frumusețea platourilor... așa plini cum eram, ne-am 

dat la bunătăți și nu ne-am lăsat până nu le-am făcut 

praf... (doar oasele s-au mai ales de ele!). 

 Cafelele "îmbunătățite" cu licori digestive au 

fost îndelung cântate și descântate... Ne-am lăsat 

impresiile în Cartea de Onoare a restaurantului. Ne-

nea Ioan Barbu  i-a oferit prietenului nostru Esteban 

o carte cu autograful de rigoare și Diploma de Fide-

litate a ziarului „Curierul de Vâlcea‖, profitând de 

întâlnire să culeagă material informativ pentru încă o 

carte... 

 

Teodor Buzu, Siestă 
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La curtea lumii 

 

Cu fir de sânge-n alb îngenunchiat, 

Pe foi de-azur și gând nesfâșiat, 

Scriam legenda ochilor rămași 

În strai orfan de vreme și de pași. 

 

Cu inimi mari și coapte de neplin, 

În templul vechi al jocului senin, 

Slujeam la curtea lumii de apoi 

Privirea unei clipe fără noi. 

 

Și cât de bine, Doamne, mai era 

Când ochiul doar cu zâmbete plângea! 

 

 

Ştiind... 

 

Mai lasă-mă să cred că mi se pare... 

Că sufletul acesta-ncarcerat 

În fir de zbor şi flăcări călătoare   

Ştia să uite-n clipa următoare 

Că a murit doar cât a existat. 

 

Şi cât l-ai izgonit din întâmplare, 

În clipe, trup şi chipuri, şi oglinzi! 

Tu, gând sedus de veşnicii barbare 

Ce scutură seminţe de ninsoare, 

Pe-un colţ de stea cu ochii suferinzi, 

 

Mai lasă-mă să cred că mi se pare... 

Şi iartă-mă că ştiu de ce mă vinzi... 

 

 

Idee 

 

Condei cu plete albe şi umeri grei de seară, 

Lumina mea ce mușcă din vremi cu flăcări triste, 

Mai cântă-i neființei când vine să mă ceară, 

Că morţile-ntâmplării uita-vor să existe! 

 

Din rugile părerii să curgă-n treacăt firea, 

Pe ocna clipei frânte cu trup de grijă-aleasă, 

Doar inima-ţi, bătrâne, ce-mi strânge-n pumni privi-

rea, 

Pe sân de flori, cu mine, să scrie drum spre casă... 

 

Ca să mă-ntorc la tine... Ideea ta mireasă... 

 

 

Chemare 

 

Te aştept la nunta mării 

Cu un car de stele-n pârg, 

Când pe coama depărtării 

Ochii zărilor se scurg. 

 

Lasă tot şi-n grabă, vino, 

La festinul sideral, 

Să plimbi visul meu, străino, 

Într-o barcă de santal. 

 

Să renegi tărâmul lumii  

Cu nesaţul pământesc 

Şi romanţa cu nebunii 

Ce-n livezi de chinuri cresc. 

 

Te aştept... plătind chirie 

Timpul – rând la veşnicie... 

 

 

Mariana EFTIMIE KABBOUT  

(ROMÂNIA) 
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Colind amar 

 

Mai poţi, prietene, să-mi spui  

Că n-auzi sângele cum strigă,  

Când vin amar cu glas de rigă  

Îmi ceri să beau? De dragul cui?   

 

Să-l beau mai mult de dragul tău?  

Vulcan şcolit de vină crudă, 

Ce arzi în cuib de vrere nudă,  

Ca trup ţesut în ochi de hău,  

  

Nu poţi, prietene, s-arunci  

O clipă-ntreagă peste umăr  

Şi să nu-mi ceri să te mai număr  

Cu braţe-ntinse şi porunci? 

 

Eu doar ca sufletul mai merg 

Pe râul nunţii dintre oase, 

Şi umbra umbrei nefrumoase, 

Cu mâini de timp uscat o şterg. 

 

Iar tu, la piept de-amurg rămâi 

Prohodul vinului de rigă, 

Croit din sângele ce strigă 

Că fost-am sclavul tău, cum spui, 

 

Dar tihna lumilor haihui, 

La jocul clipei mă câştigă 

Şi azi, ca ultima verigă, 

Din lanţul rănilor mă sui, 

 

Pe trunchiul zării încrustând 

Ce-mi cântă steaua unui gând... 

 

Să uit că-ntr-un amar colind, 

Tu m-ai iubit doar netrăind...

Faptă fără nume 

 

În ce pustietate mi-ai căutat un 

nume? 

Prin câte constelații nevindecate 

încă? 

Cum de-ai uitat? Sunt omul în-

conjurat de lume! 

De ce ‘naintea morții și-acum mă 

cauți, stâncă? 

 

O lume mă-nconjoară și lumea-

aceasta multă 

Mă tot împarte-n clipe cu vise-

ngenunchiate, 

Dar cum să știi tu, oare, când grija 

ta n-ascultă 

Un vocativ de lacrimi și patimi 

conjugate? 

 

În casa mea se cântă balada pri-

măverii 

Și timpul cu o noapte necunoscută 

încă...  

Aici mă scrie versul, pe lacrima 

tăcerii... 

Eu, cel aproape nimeni... în ve-

ghea mea adâncă... 

 

Sunt doar un om. Și omul încon-

jurat de lume, 

Doar înaintea morții e-o faptă fără 

nume! 

 

 

Visând... 

 

A plecat cu gândul de acasă, 

În rochița-i albă de mătasă... 

Și-a ajuns un fel de fericire... 

Exercițiu pentru despărțire. 

 

Doar poetul... 

 

Poetul nu doarme; culege-o idee 

Cu bobul rotund ca un sân de fe-

meie. 

 

Pe masa luminii, cu timp o fră-

mântă, 

În graiul trăirii, de dragoste-i cân-

tă; 

Cu nume de suflet duios o-

nvelește 

Și-apoi o admiră cum crește... și 

crește... 

  

Poetul nu doarme; păzește doar 

vina 

Că-i cer dăruit pentru-a fi rădăci-

na. 

 

 

Alături 

 

Iartă-mi clipa gândului zorit 

Și pornirea-n fugă de acasă, 

Iartă-mi ceaiul pus la foc grăbit 

Și fărâma de cuvânt, pe masă... 

 

Iartă-mi haina zgribulită-n cui, 

Glasul ușii, noaptea de pe holuri 

Și mai iartă felul meu haihui 

De-a lăsa nescrise-atâtea stoluri... 

 

Iartă-mă și dacă-am luat ceva, 

Peste ochi, o palmă de lumină... 

Și mă iartă c-am plecat... așa... 

Numai peste drum... la o vecină... 

 

 

Şi... 

 

Și dacă moartea-i clipă ce-o tră-

iești, 

Să nu te pierzi în ceea ce nu ești, 

Când viața-aceasta, de atâtea ori, 

Trăiește chiar și clipa-n care 

mori... 
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Pamflet ma non troppo 

Vs homuleții lui Goppo 

 

Între tipare și semințe 

Între origini și credințe 

Sărut din rut, dor din dorințe... 

Îndurerat divin 

De la sentințe ființe științe 

 

Schizofrenezici ghiocei 

Brândușe chakre brebenei 

Bulbi bulbucați brâncovenei 

Brebani grigurci apolozmăi 

Ilaști ivaști răcani bruchani 

Boc- gugalații den Josani 

Mârlani guzgani kurcani troțchani 

 

 

Pambucciani and pogialați 

În fel și chip decapitați 

Iconopato-ncălecați  

Dihonospurcostrămutați 

Vitregi et orfelinocrați 

Spermato/stalino-clonați... 

 

Maiaci muscali hermo kkați 

Djuveți and den păduchii lați 

Prunci den porunci kakistocrați 

Suicidari disimulați 

Priboi cristoi ciocoi castrați 

 

Den ahaveruși barbohtoni 

Escu and ovici ganglioni 

And neutrini et selectroni 

Den groznîi groza et zăroni 

Iscro genomi et ișfănoni 

And Kaftangiogli skizotroni 

Pidosnici bulibași-massoni 

 

Nu-i loc de fameni și de popi 

Ai tartor-macabeo-clopi 

Numărătorilor de gropi 

Semioschismopornotropi! 

Elitele belite, stropi 

și scorpioni și salamandre 

insecte anorgasmo/ tandre 

casandre, speța den Raisa 

de care/n van tot plânsu/mi/s/a 

via Boson and Bornemisa... 

 

Juisanți ai minții care minte 

Netezitoarea de morminte 

și preoteasa preacurvirii 

den Lesbos-dogma-izbăvirii 

odraslo- beizadeaua zbirii 

drakulii-ventrilo-vampirii 

 

Ave poltroni cezarioni 

Colhoznici schizmo-avortoni 

Paradeigmotronophoni 

Pișoarce-n pat! Oligofreni 

și găozari pupincureni 

mavrocordați gomeri ruteni 

grizuvarvara non- Lupeni ! 

spermafrodiți scopalameni 

zombyeprăsila Cotroceni... 

spurcogogeni and cohors-cleni!... 

 

Trăzni-v-ar Fra P. Bradiceni! 

 

 

Osteologie et de (in)finitudine 

 

 Apropos de marşul lui Laurian Stănchescu, 

la Tg Jiu, și o trecere prin DEva… sub genericul 

Brâncuşi... şi pledoarie pentru repatrierea oseminte-

lor lui Brâncuşi. La Tg Jiu, oraşul lui Brâncuşi, Ga-

zeta de Sud scrie că au fost prezenţi 4 (patru), oa-

meni. Azi, la Deva, Stănchescu repetă acţiunea,...un 

grup de mobilizaţi, ...parcurg traseul spre Galeriile 

Forma, unde vor fi ceva spiciuri, inevitabil patetice, 

triste..., apoi poetul bucureştean îşi va lansa cele 

două cărţi de poezie... Apelat  de domnia sa, ca să i 

le prezint, o voi face. Sunt două cărţi excepţionale, 

Laurian e un poet autentic, dar mă voi limita la acest 

Eugen EVU  

(ROMÂNIA) 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
111 

gest, fără a participa la ţinta „marşului‖.. Sufăr de 

claudicaţie, mă dor oasele picioarelor, ca şi ale Ca-

pului! Nu din vina lui, marşul a devenit ceva singu-

ratic, ceva  eroic pentru el, ruşinos pentru Absenţi... 

a eşuat şi la Haţeg, iar in diferenţa este generală, a 

instituţiilor, edililor şi majorităţii „oamenilor de cul-

tură‖... Retorica „societăţii civile‖, „dacismului‖, 

„valorilor naţionale‖ etc. – este la fel de desuetă, de 

vidată de substanţă, ca întreaga stare a „ naţiunii‖, de 

care prezidentul nici măcar nu mai pomeneşte, aşa, 

de agendă proprie... Ar fi multe de spus, dar...mai 

multe de tăcut...Totuşi ...dragă Laurian... ar trebui să 

repatriem Chipul lui Burebista, Capul lui Decebal..., 

osemintele Osuarului Metafizic şi mausoleele deliru-

lui multi - secular..., ale unor zeci de mii (!) de mar-

tiri ai istoriei...., munţii de oseminte din gropile co-

mune,...capetele decapitaţilor Neamului... Brânco-

veanu, Bălcescu, iar mai recent, oasele Împuşcaţilor 

din  Decembrie 1989... şi un nesfârşit convoi de 

Umbre care bântuie în acest dantesc  sau Bermudas 

Triangle Căzut, teluric, vampiric, amnezic... 

 

 

 

 

 

 

 

Oasele lui Brâncuşi .... 

Ca să mă rezum la atât, mă refugiez în meta-

foră şi îţi (vă zic): de fapt, dragii mei, osemintele lui 

Brâncuşi sunt în parte acasă, în parte pe alte meridi-

ane, patrimonializate de cei cu mai mulţi bani şi alte 

cele.... OSEMINTELE LUI BRÂNCUŞI sunt OPE-

RELE LUI, salvate sau înstrăinate... Capul său este 

Poarta Sărutului,  Sanctuarul Îngândurării noastre 

este Masa Tăcerii,  Paserea Măiastră ne este  Finix-

ul, ... iar sensul demnităţii sale este Coloana Infinitu-

lui... Prin anii stalinismului, tovarăşii de la  UTC Tg 

Jiu a înecat  în Jiu, cu buldozerul sovietic..., o parte 

din opera lui în piatră...Partea asta de „oseminte‖ nu 

a fost recuperată, pare-se, iar Puterile uită mereu, 

darmite... societatea civilă?!    Atât avem în Patrie : 

un sanctuar devastat, ca Mese ale Tăcerii, ale Cinei 

de Taină şi a Trădării... O ştire a zilei: Adrian Pău-

nescu este într-o „ stare critică, dar stabilă‖.. Se ci-

teşte la TV un poem dictat de el din spital!  Stranie 

sintagmă, nu?  Absolut terifiant poemul! După co-

hortele de sfinţi ai închisorilor.... avem un stadiu de 

sfinţi ai spitalelor...Nov. 2010, Revista Singur 

   Notă din oct. 2015 Recent și repetat, am 

avut revelația unui alt orizont coborât pe umerii ma-

rilor confrați, la Tg Jiu, printre care Ion Popescu 

Brădiceni,  Dumitru Tâlvescu, Gelu Birău, Adrian 

Frățilă, Vasile Ponea... Dar despre acestea rămân 

dator să scriu colo, de sărbători. 
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Anotimpuri sentimentale 

- poezii minimale cifrate - 

 

 

160. ÎN GLASUL LIREI  

 

Pe strigătul de dor al lebedei  

Duc glasul lirei în neuitare,  

Să-i răspundă ecoul dragostei  

În triluri de voci sentimentale.  

Iar cerul să își scuture scântei  

Peste speranțe nepieritoare.  

 

 

161. PE ARMONII DE CÂNT  

 

Mă-ngână depărtarea pe armonii de cânt,  

Când inima tresare de-al patimilor dor  

Ce îmi răsfrâng tristețea cu dragostea-n cuvânt,  

De-a nu-mi duce glasul în râul lacrimilor. 

 

 

162. MENIREA IUBIRII 

 

Iubirea cu-a ei menire, 

Suflete înduioșează, 

Când plouă cu fericire. 

Sau, doar le înlăcrimează  

Cu-a ceții dezamăgire, 

Când sentimentul trădează. 

 

 

 

 

 

 

163. CURCUBEUL GÂNDURILOR  

 

Pe curcubeul gândurilor mele  

Se scurge suferință-n râu de lacrimi,  

Când plouă în soartă cu praf de stele,  

Să stingă foc în mare de patimi. 

 

 

164. IUBIREA SENTIMENTALĂ 

 

Iubirea sentimentală 

Nu e-n plăcerea carnală, 

Ci-n lacrima dorului 

Din taina sufletului. 

Iar omul se amăgește 

Când orbit de ea, iubește. 

 

 

165. CÂND EȘTI AMOREZAT 

 

Nimic nu-i plăcut ca sentimentul de iubire, 

În soartă de ți-a fost ursit cu-a vieții menire. 

Soare din cer în cel drag vezi, când ești amorezat, 

Dar viața-n dragoste complică, de e-nsingurat. 

  

 

166. CU SPERANȚA-N RUGĂCIUNE 

 

Să vii, să-mi faci zile senine, 

Îmi duc speranța-n rugăciune! 

Să-mi alungi doruri și suspine, 

Te-aștept să vii, ca pe-o minune! 

Maria FILIPOIU  

(ROMÂNIA) 
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Că suflet mi-am legat de tine 

Și dorul greu n-am cui a-l spune! 

 

 167. ZĂDĂRNICIRE 

 

Te-aștept, iubite, de când ai plecat 

Să îmi aduci fericire! 

Dar în soartă, nenoroc mi-ai lăsat 

Și te chem din amintire! 

 

     

168. IUBIREA DIN SINGURĂTATE 

 

Poposind pe-ale dorului suspine 

Să te culeg dintr-o iubire pierdută, 

Când zboară gândurile doar la tine, 

Rămân în singurătate absolută. 

Dar inspirația din nopți și zile 

Mi-aduce iubirea în versuri știută. 

 

 

169. PACEA IUBIRII 

 

Iubirea regăsită pe-a sufletului rană 

Îi aduce la flămând, pace-n suflet și hrană. 

Iar pe calea năzuinței așterne glorie,  

Când te lupți ca un erou, să câștigi victorie. 

 

 

170. DORUL RĂTĂCITOR 

 

Când n-ai noroc în amor, 

Dorul este călător 

Precum pasărea în zbor. 

Eu mă tem că, am să mor, 

Iar dorul rătăcitor  

În jale-și face ulcior. 

 

 

171. CU MUZA GÂNDULUI 

 

Cu muza gândului privesc amintire  

Ce se strecoară în golul sufletesc,  

Să-l inunde cu val de nefericire,  

Pe care vise iluzorii plutesc.  

 

 

172. LA FEREASTRĂ DE SUFLET 

 

De-o viață te-aștept la fereastra mea de suflet,  

Să privești în ochi cum arde soarele iubirii.  

Cu brațele dorului să-mi învălui zâmbet  

Și focul mocnit să-mi stingi din obraji trandafirii. 

Iar roua primăverii în al lacrimei regret,  

Să-ți dea nectar de floare pe calea rătăcirii.  

 

 

173. DORUL DIN POEZIE 

 

Când iubire inocentă 

Răscolește nostalgie, 

Cu menirea-i penitentă 

Duce doru-n poezie. 

 

 

174. PRIN RAMURI SENTIMENTALE 

 

Prin ramuri sentimentale 

Îmi cânt dorul meu discret. 

Iar cu-a sufletului jale  

Coaptă-n suflet de poet, 

Îmi las dragostea pe cale, 

Când în vers, destinu-mi cert. 

 

 

175. ÎN AMĂGIRI DE FECIOARĂ 

 

Că mi-ai adus iubirea, prima oară, 

Te port în amintiri de-odinioară, 

Te chem în visele de primăvară 

Și te-aștept în amăgiri de fecioară!  

 

 

176.  PENTRU BANI ȘI PENTRU CARTE 

 

În zadar, omul se zbate 

Pentru bani și pentru carte, 

De noroc să aibă parte! 

Dar în toamnele brumate  

Și-ar da viața jumătate,  

Unde iubirea se-mparte. 
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177. LĂUTĂ GRĂITOARE 

 

Când în vorbe e norocul 

Iubirii neîmplinite, 

O lăută ține locul 

Cuvintelor nerostite. 

 

 

178. ÎN TRILURI DE VIOARĂ 

 

Din nostalgia iubirii de fecioară 

Aș vrea să împletesc vălul fericirii. 

Norocul să-mi curgă-n triluri de vioară 

Și să mă poarte în visul nemuririi. 

Dar sunt ostatică-n a sorții povară, 

Ce-mi ofilește și laurii gândirii. 

 

 

179. DORUL ÎNCĂRUNȚIT 

 

În suflet îmi plânge dor împătimit 

După iubire ce nu vrea să știe 

Că, e însingurat și nefericit,  

De când a-ncărunțit de nostalgie. 

 

 

180. IUBIRE CU PRISOSINȚĂ 

 

Dragul meu, de-ți stă-n putință 

Să-mi îndeplinești dorință, 

Aș uita de suferință 

Dată de-a sorții sentință! 

Te-aș iubi cu prisosință 

Cât port sufletu-n ființă!  

 

 

181. SUB STREAȘINA GÂNDULUI  

 

De sub streașina gândului privesc  

Dorul rătăcind prin amintire,  

Să-mi aducă visul de iubire,  

Când irișii ochilor înfloresc. 

 

 

182. CU DORUL SUB PLEOAPE 

 

Cu dorul ascuns sub pleoape 

Îmi revărs melancolie 

Pe ale iubirii șoapte 

Din ecou de reverie. 

Pe sub cer răsfrânt în ape, 

Să colinde-n veșnicie. 
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Mărturia  unei  existențe  remarcabile* 
 

 

Biografia lui Mircea M. Ionescu este fasci-

nantă. Absolvent al facultății de filozofie, renumit 

comentator sportiv (care a colindat lumea în această 

calitate), dramaturg de succes, în 1986, la vârsta de 

41 de ani, părăsește „raiul‖ comunist, trece printr-un 

lagăr de refugiați din Italia (unde era să fie asasinat 

de unelte infiltrate ale securității) și ajunge, în sfâr-

șit, să-și vadă împlinit Visul American, poposind în 

Babilonul numit New York, destinație aleasă pentru 

a-i asigura fiului său posibilitatea să trăiască în Li-

bertate (cea cu L mare). Aici va edita două publicații 

în limba română (ziarul Lumea Sporturilor și săptă-

mânalul politico-cultural Lumea noastră, drogurile 

sale morale, pe care le scrie singur, în micul său 

apartament, și care au ajuns să aibă cititori în mai 

toată America, până în Hawaii și Alaska, în Austra-

lia, Spania, Italia), compune o piesă, Beethoven cân-

tă din pistol (care a avut premiera absolută la Teatrul 

Satiricus din Chișinău), asistă, ca ziarist acreditat, la 

mari evenimente sportive și la manifestări organizate 

de ONU, dar și-a asigurat existența și a câștigat banii 

necesari pentru a-și aduce în America și familia, ca 

taximetrist de noapte în New York. Și se întoarce în 

România, după 13 ani de emigrație, pentru că el nu 

poate exista cu adevărat în altă limbă decât cea ro-

mână, pentru că „numai în limba mea natală sunt eu, 

și pot să scriu, să exprim cu adevărat ce simt, cum 

văd eu Lumea…‖ 

 Monodrama verité Taximetrist de noapte la 

New York este o radiografie palpitantă a experienței 

sale din cei aproape șase ani în care și-a petrecut 

nopțile de vis, de bucurii, de dezamăgiri, uneori 

chiar și de groază în „office-ul galben‖. 

 Într-un limbaj seducător, uneori frust, drama-

tic, palpitant, alteori plin de poezie și emoție, MMI 

ne prezintă - de cele mai multe ori în ritmul trepidant 

în care taxiul condus de el străbate labirintul de 

străzi al metropolei americane - viața plină de con-

traste, aspră dar și captivantă, crudă și plină de peri-

cole dar și de promisiuni, a taximetristului de noap-

te. „Mă lupt ca dementul cu taurul galben‖ – mărtu-

risește MMI, pentru care însă, scriitor și gazetar fi-

ind, adică observator al oamenilor în primul rând, 

cele mai interesante și mai pasionante momente sunt 

întâlnirile sale memorabile, în bine sau în rău, cu 

câțiva dintre cei care s-au urcat în mașina sa, perso-

nalități sau oameni obișnuiți, unii minunați, alții 

drogați, borfași, criminali. 

 Decorul întâmplărilor e vizualizat pregnant. 

New York-ul este „o junglă de beton și sticlă, o fa-

buloasă Arcă sub Zgârie Nori‖, în care mișună 145 

de nații. În acest furnicar la fiecare două minute iz-

bucnește un incendiu și la fiecare 28 de secunde se 

comite un jaf, însoțit deseori și de crimă, cele mai 

multe victime ale agresiunilor mortale fiind polițiști 

sau taximetriști, împușcați sau înjunghiați. Străzile și 

bulevardele sunt străbătute zilnic de opt milioane de 

mașini, dintre care 11.600 sunt yellow cabs, adică 

taxiuri, celebrele taxiuri galbene. MMI a fost, ca 

mulți alți emigranți, unul dintre cei 43.000 de taxi-

metriști ai marelui oraș. Times Square, buricul New 

York-ului este descris ca un furnicar de oameni și 

limuzine, inundat de beția luminilor multicolore și 

de imensele reclame, străbătut fără-ncetare de un 

uriaș șarpe galben format din mulțimea taxiurilor. 

„America e formadabilă – notează MMI -, dar nu e o 

poezie decât în filme și în week-end-uri dacă ai 

money… Altfel, viața e dură, […] un lung chin mai 
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ales pentru întâia generație, ba chiar și a doua de noi 

veniți pe Pământul Făgăduinței… Nu mi-au trebuit 

decât două-trei luni să înțeleg că Libertatea presupu-

ne dictatura muncii‖. 

 Și el muncește pe brânci. Dar taximetristul-

intelectual care este MMI împănează relatarea verité 

și cu observații culturale. Scrie, de pildă, despre ex-

poziția Vincent van Gogh de la Metropolitan 

Museum, despre musicalurile vizionate pe Broad-

way (Miss Saigon, Cats, Fantoma operei), despre 

gândurile sale permanente legate de teatru, literatură, 

film, sport. 

 Cele mai captivante sunt însă - cum amin-

team deja – întâlnirile cu pasagerii săi deosebiți. De 

pildă, cu Imelda Marcos, văduva dictatorului filipi-

nez Ferdinand Marcos, „regina pantofilor‖ cum i se 

spunea, pentru că avea vreo trei mii de perechi; sau 

cu o bătrânică îmbrăcată elegant, dar purtând o pălă-

rie de modă veche, o femeie cu fața distinsă pe care 

se vedea că a fost foarte frumoasă cândva, dar care 

tot drumul „tace ca un sfinx și privește absentă pe 

fereastră‖ și despre care află, abia după ce misterioa-

sa a coborât din mașină, că este Greta Garbo, Divi-

na, căreia nu se abține să nu-i prezinte o succintă dar 

relevantă biografie,  mărturisindu-ne și bucuria că 

destinul l-a plimbat 5 minute cu această legendă a 

ecranului; sau cu Anthony Quinn, idolul lui din lu-

mea filmului, despre care – după ce îi face o emoți-

onantă prezentare a marilor creații – scrie că „n-am 

întâlnit un alt om care să radieze o asemenea forță 

lăuntrică, doar privindu-l simți cum viața-ți renaște, 

cum gâlgâie în tine, fără să mai privești, cu sau fără 

mânie, înapoi…‖ Și ne redă apoi discuția pasionantă 

pe care a avut-o cu acest monstru sacru al celei de-a 

șaptea arte, care i-a făcut cinstea să-l numească prie-

tenul său și „un om minunat‖; sau cu Alina Fernan-

dez, fiica lui Fidel Castro și a actriței Natalia 

Revuelta, o femeie superbă, cu chip angelic, dar cu 

ochii plini de o adâncă și permanentă tristețe, cu 

care, în timp ce o ducea la aeroportul de unde urma 

să plece la Paris, a avut o lungă și interesantă con-

versație ca între „doi îndrăgostiți de libertate‖. 

 Și lista întâlnirilor continuă. Unele au fost 

frumoase și mișcătoare, precum cea cu un apaș, figu-

ră aidoma celor văzuți în filmele cu piei-roșii, sau 

cea cu o familie get-beget americană, din Ohio, căre-

ia el, românul-emigrant,  le-a dezvăluit istoria și 

atracțiile New-York-ului; altele mai puțin fericite, 

chiar foarte neplăcute, precum cea cu un emigrant 

polonez cultivat, partener de drum cu care, la înce-

put, a discutat pasionant despre Mrožek și Eugen 

Ionescu, până când tânărul său client a inhalat o pri-

ză de drog și a devenit violent, sau cea cu niște bor-

fași care l-au bătut, l-au furat și l-au lăsat desfigurat 

și însângerat. „Mă plimb noaptea, cu moartea-n spa-

te‖ – sună sentința lui MMI. Și mai sunt și altele. 

 Dar – și asta a fost foarte important în toți 

acei ani grei – de fiecare dată când ceva îl înfurie, îl 

revoltă, îl aduce într-o stare de disperare, Alter-Ego-

ul său îl calmează, îl liniștește, îi amintește de ce se 

află acolo și îl determină să gândescă din nou limpe-

de și rațional. Până la urmă, însumate, toate întâm-

plările (povestite cu nerv dramatic), toate întâlnirile 

(redate cu talentul autorului de a le vizualiza), ni-l 

dezvăluie pe eroul piesei, pe Mircea M. Ionescu, cu 

convingerile, cu gândurile, cu visurile, cu aspirațiile, 

cu speranțele, cu bucuriile, cu dezamăgirile, cu di-

sperările, cu furiile, cu încrâncenările, cu hotărârile, 

cu determinările sale, cu forța și slăbiciunile sale 

omenești, cu izbânda sa finală asupra tuturor greută-

ților, piedicilor și necazurilor. 

 „New York-ul a alungat moartea din mine – 

scrie în finalul răscolitoarei sale piese MMI. Îi dato-

rez viața adevărată, nefardată, New York-ul m-a 

făcut bărbat în sensul moral al cuvântului. […] Ta-

ximetria a fost cea mai importantă Academie a Vie-

ții, […] unde, din mers, printre lacrimi cu sânge și 

atâtea dureri fizice, am citit biblioteci întregi, […] o 

sfântă nebunie, o alchimie care a transformat umbra 

în stâncă, fără ea aș fi fost probabil mort, sigur infi-

nit mai sărac, așa sunt, sufletește, peste toți miliarda-

rii lumii!‖ 

  

___________________________________________________________________________ 
*Mircea M. Ionescu, TAXIMETRIST DE NOAPTE LA NEW YORK, Teatru, Editura pentru Sport, Giurgiu, 2015 
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Amalia 

 
 

La scriitură trebuia să îi zică CRISTINA, nu 

Amalia, că așa o cheamă pe nevastă dar dânsa, când 

a văzut că încep să public ―din gros‖ m-a luat în 

bucătărie și mi-a zis cu voce joasă și cuțitul în mână 

că nu care cumva să dea sfântu‘ să îi pomenesc nu-

mele în povestirile mele că îmi dă cep. Și taman 

atunci se întâmplă ca lumina soarelui să alunece pe 

lama instrumentului pe care îl ținea în mână. 

Era foarte convingătoare, cu atât mai mult cu 

cât îmi aduceam aminte de sfatul bunicului care îmi 

repeta mereu că în fete nu aveam voie să dau. Nici 

măcar în soacre? Ca cea pe care o aveam eu și care 

ne intra în dormitor, la câteva zile după nuntă, să 

vadă dacă nu îi strânsesem fata de gât în timpul 

amorului sau după. 

Chiar și acuma stătea cu sticluțele de otravă 

pregătite și eu binecuvântam fiecare dimineață în 

care încă mă mai trezeam. 

Dar tata socru era altfel. De fiecare dată când 

mă întâlnea, îmi întindea câte o factură după care 

îmi zâmbea larg. Avea și armament pregătit, ce 

Dumnezeu, doar fusese colonel în armată. Și pe dea-

supra mai era și un tactician strălucit, îl mirosisem 

eu bine. 

Vremea de afară arăta ca un nas pocnit din 

care trebuia să curgă borșul. Mai ales că locuiam 

aproape de Cercul Polar, chestie absolut lipsită de 

romantism. 

Chestie la care simt cum mi se umple gura cu 

salivă. Termenul popular nu mi-l mai aduc aminte. 

Dar o să-mi întreb soția că-i dimineață și-i cu mintea 

proaspătă. După ce trag o jumătate de oră de ea să se 

trezească să plece la slujbă. 

Mă rog, îi trebuiesc zece minute să coboare 

în bucătărie unde eu îmi sorbeam deja cafeaua de 

Sumatra, zona aia unde albii sunt tăiați ca la alimen-

tară după care unul îmbrăcat cu o frunză de palmier 

vinde totul la greu. 

Dar cafeaua-i bună chiar dacă inimioara se strâmbă 

și zice că nu-i grozavă. 

Mai are doar zece minute până să iasă pe ușă, 

să pornească autoturismul și să parcurgă cei două-

zeci de kilometri până la compania ei dar stă și îmi 

freacă ridichea că de ce n-am sculat-o mai repede. 

Între timp eu casc gura ca un pește pe uscat, 

fiind absolut interzis. Ea o bagă într-a patra, mă hră-

nește, vorbește cu mine peste postul spaniol pe care 

tocmai îl ascultam, îmi face insulina pentru diabet 

exact în umflăturile injecțiilor anterioare în timp ce 

mie mi se face roșu și alb înaintea ochilor, culorile 

drapelului, urcă și coboară de zece ori scările, face 

duș la care îmi spune că eu nu aveam voie nici mă-

car să mă uit, ca Diana, se boiește de vreo trei ori, 

nemulțumită de rezultat, probează jumătate din gar-

derobă după care mă întreabă cu niște răcnete de 

parcă era în agonie dacă mai avea timp. 

- Cu lopata, cu lopata... veni răspunsul meu. 

Trebuia să am grijă să plece relaxată, să nu aibă par-

te de vreun accident. 

Avea să închidă ușa în urma ei la și trei minute. 

Am răsuflat ușurat. Dar avea să revină și să mă în-

trebe agitată unde îi era celularul. 

Iar mie trebuia să îmi vină taxiul în două minute să 

mă ducă la magazinul de băuturi. 

Am sunat-o cu telefonul fix și a constatat că 

îl avea în geantă. Dar asta nu era totul. A mai și ve-

nit până la mine să mă pupe. 

Eu eram cu ceasul în mână dar i-am zâmbit 

cât se putea de drăgăstos. Apoi a plecat. După un 

minut aveam să aud taxiul. Îl conducea un individ 

ușor ciocolatiu dar brusc mi-am adus aminte că celor 

colorați nu aveai voie să le menționezi nuanța fiind-
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că îi jigneai. 

Sau pe fete, de exemplu, nu aveai voie să le privești 

nici măcar în ochi. 

LAS CĂ LE PRIVIM ÎN CUR avea să îmi spună un 

amic șugubăț. 

Am intrat în magazin și am început să răc-

nesc la ei că aveam nevoie de ajutor. Doar eram 

chior, nu? 

O doamnă caldă ca o pâine mă luă de braț și 

mă făcu să îmi pară rău că alegerea unei sticle de vin 

dura așa de puțin. Aș fi vrut să o pup. 

Ajuns acasă, am încuiat ușa de la intrare, m-am făcut 

comod și m-am așezat pe mijlocul canapelei, cu pi-

cioarele larg desfăcute. 

Am luat un pahar elegant de cristal și am turnat li-

chidul cu delicatețe, ascultându-l cum urca către 

buza paharului. 

Era neașteptat de bun, dar nu m-a convins. Și 

vreme de trei ore l-am tot încercat până am golit 

sticla cu totul. 

- Beţivan nenorocit, am rostit eu printre dinți, 

soțioara se spetește muncind și tu îi bei banii? 

Ei haide, haide că nu era o chestie cronică. 

Am pus sticla goală într-o pungă de plastic după 

care am aruncat-o în binul de gunoi care mă privea 

nedumerit. 

Am revenit în casă și am înlăturat cu grijă 

orice urmă. Ca un criminal la episoadele de sâmbătă 

seara. 

Restul de trei ore până la venirea dragei mele aveam 

să le petrec în pat, unde aveam să adorm ca un urs. 

Avea să mă trezească râsul ei argintiu. 

- Hei, ce face iubitul meu, îmi zise ea și veni 

să mă sărute. Prudent, în loc să expir, am tras lent 

aerul în plămâni. 

- Ai băut, constată ea vexată... 

-Nuu, prăjiturica mea, n-am băut, am mâncat 

două mere și de acolo vine mirosul. 

-Daaa? Ia du-te tu pe driveway (cărarea as-

faltată din fața casei care duce la șosea), să-ți vezi 

merele... și îi trase o porție bună de râs. 

Intrigat mai mult de atitudinea ei, am ieșit afară. 

Ei da, sticla mea de vin era pusă cu grijă pe 

mijlocul driveway-ului, în timp ce mama soacră și 

tata socru încinseseră în jurul ei o horă de mai mare 

dragul. 

 

 
Teodor Buzu  (http://www.teodorbuzu.com/) – Primăvară, pânză ulei 
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Cum se naşte povestea 

 

Eram copil, începeam să descopăr lumea, 

Bunica mea Constantina mi-a zis într-o zi de toam-

nă, mâine e Sâmbăta Morţilor, te scol de dimineaţă 

să mergi cu mine la tămâiat. Aşa a făcut, a luat de-

acasă tot ce trebuia, ulcica de lut plină cu cărbuni, 

tămâia, lumânări, chibrituri, a luat sticla de vin roşu, 

colacii albi cu făină de la Pleniţa, un pumn de colivă, 

două mere şi două nuci, ne-am dus la cimitirul din 

vale, dinspre Oprişor, era în zori, tremura aerul de 

un vânt spre toamnă, acolo am asistat la un spectacol 

fantastic, total, care mi-a influenţat viaţa şi gândirea. 

Peste crucile din cimitir erau aplecate femeile, legate 

la cap cu basmale negre, roteau oalele de lut cu căr-

buni aprinşi, vorbeau, cântau, am auzit poveştile 

unor vieţi, am auzit ce nu se putea spune decât în 

amintire. Fiecare îşi povestea viaţa, necazul, iubirea, 

durerea, singurătatea de care avusese şi avea parte, 

fiecare plângea şi jelea de un dor ce nu se poate po-

vesti. 

Te dusăşi, Dumitre, mă lăsaşi singură cu doi copii, 

bolnavă de dorul tău, de mângâierea ta, mi-e greu, 

Dumitre, mi-e frig noaptea când nu mă-ncălzeşte 

niciun foc, mi-e sete şi nu-mi aduce nimeni o cană 

cu apă! 

De ce v-am spus toate astea? Pentru că o car-

te, o nuvelă, mai ales, mi-a trezit această amintire cu 

puterea literaturii adevărate, cinstite, într-o lume pe 

care o cunosc până la identitate, până la esenţa verde 

a câmpiei natale.  

Fântâna cu lacrimi se cheamă cartea semna-

tă de Lia-Maria Andreiţă, despre această carte vreau 

să vă povestesc, despre un timp în care fântânile din 

Bărăgan au fost minate, satele din Bărăgan se scu-

fundă în uitare, noi, modernii, ne uităm neamul şi 

rădăcinile, ne răsfăţăm leneş într-o lume amorfă, 

inodoră şi neiertătoare. 

Lia Andreiţă are curajul de a scrie o carte de 

amintiri-poveşti, dintr-o lume parcă pierdută, dintr-

un Bărăgan al memoriei pure, o carte cu povestea lui 

Condrea, fostul soldat care omorâse o femeie să-i ia 

averea, după ce o iubise pe graniţa de apă a tinereţii. 

Povestea caselor din satul princiar al Negoeştilor, 

drama fântânilor din câmp şi din sat, exotică acea 

poveste a uliţei Orhideelor, balada lui nea Stelică, 

omul care tăia via în ziua în care nora lui avea nuntă 

cu alt bărbat şi a venit la el fiul lui, soldatul pierdut 

de peste şapte ani. 

În anii aceia, la ţară, sărăcia era mare, dar 

primăvara, ea era fără margini. Aşa e viaţa din car-

tea Liei Andreiţă. Cu foame, frică, nedreptate, spe-

ranţă, lumea anilor '50, lumea în care România se 

schimba din temelii. 

Dar peste toate, peste pânza ţesută cu milă, 

cu dragoste, cu amintire durută, a acestei cărţi, stă o 

nuvelă exemplară, o poveste pe care eu, autorul 

acestor rânduri, aş face-o film dacă aş avea putere, 

povestea Bâtei Dumitra. Un lanţ de drame, iubire 

vinovată, vrăjitorie, patima femeii singure, bărbatul 

gonit spre moarte care-şi spulberă viaţa, calvarul 

Bâtei Dumitra, cea care umblă pe drumuri, printr-un 

Bărăgan al durerii. 

Tot într-o zi de toamnă, prietenul meu, frate-

le meu de suflet, Jean Andreiţă, m-a chemat la Ne-

goeşti, satul în care trăieşte soţia lui, autoarea cărţii 

de care vorbesc, Lia Andreiţă, la un eveniment deo-

sebit. La un soi de parastas al amintirilor, am mers 

în cimitir şi am văzut cum Lia făcuse un monument 

frumos baladei despre Bâta Dumitra. O mutase pe 

această mucenică a neamului ei, de la marginea 

drumului pe care trăise şi murise, în dealul poveşti-

lor. 

Şi iar, şi iar, mi-am adus aminte de dimineaţa 

din Sâmbăta Morţilor, când am văzut, în cimitirul 

satului meu, femeile-zeiţe, cu capul înfăşurat în 

basmale negre, jelindu-şi neamul... 

 

Nicolae Dan FRUNTELATĂ 

(ROMÂNIA) 
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Incluziunea copiilor cu cerințe educative speciale 
 

 

 

 A devenit o tradiție ca la începutul fiecărui an 

Editura Universității ―Alexandru Ioan Cuza‖ din Iași 

să lanseze un număr de titluri din colecția Observa-

torul Social, coordonată de prof. univ. dr. Mihai 

Dinu Gheorghiu. În anul 2015 nu mai puțin de nouă 

titluri
1
, dintre care ne-am oprit la studiul întreprins 

de Mihaela Grasu, postdoctorandă la Facultatea de 

Filosofie și Științe Social-Politice de la Universita-

tea ―Alexandru Ioan Cuza‖ din Iași, cu vădite preo-

cupări referitoare la incluziunea copiilor cu cerințe 

educative speciale (CES). 

 Cartea Sociologia câmpului de intervenție pro-

fesională. Incluziunea copiilor cu cerințe educative 

speciale în învățământul de masă este de fapt teza ei 

de doctorat, susținută în toamna anului 2012, revizu-

ită și dată spre publicare un an mai târziu. Alegerea 

acestei teme nu este deloc întâmplătoare, autoarea 

având o bogată experiență în activitatea cu copiii. 

Imediat după terminarea facultății Mihaela Grasu 

începe să lucreze la Școala ―D. Sturdza‖ din Iași, 

una dintre puținele instituții școlare care s-au arătat 

deschise în privința adaptării școlare a copiilor cu 

CES. Oarecum justificabil dacă ne gândim la diver-

sele bariere care apar în procesul de comunicare 

                                                             
1
Mihaela Grasu,  Sociologia câmpului de intervenție 

profesională. Incluziunea copiilor cu cerințe educative 

speciale în învățământul de masă; Sorin Radu 

(coord.),  Învățământul de partid și școlile de cadre în România 

comunistă. Context național şi regional; Virgil Stoica, Ovidiu 

Gherasim-Proca (coords.), Guvernanța electronică. De la 

promisiuni teoretice la realități empirice; Corina 

Iosif, Meglenoromânii din Cerna. Repertoriul muzical şi de 

dans comunitar între practică socială și politici identitare; 

Silvia Popovici, Asistenții medicali în câmpul profesiilor din 

sănătate. Rolul procesului de profesionalizare în conturarea 

identității profesionale. 

dintre profesori – părinți – elevii cu CES. Continuă 

să lucreze ca psiholog la Direcția Generală de Asis-

tență Socială și Protecția Copilului Iași, creându-se 

cadrul potrivit pentru a cunoaște și înțelege sistemul 

de protecție a copilului aflat în dificultate și strategia 

de colaborare cu alte instituții. Mai mult, autoarea 

are ocazia să lucreze ca profesor de sprijin în două 

grădinițe din Iași, beneficiarii fiind copiii cu CES. 

Demersul doctoral se dovedește a fi un timp nu doar 

al reflecțiilor, ci și al publicării unor lucrări de spe-

cialitate la diverse manifestări științifice, demon-

strând o mare capacitate de înțelegere a problemelor 

―de identitate profesională a acestei categorii de spe-

cialiști, precum și cele legate de munca în echipă‖, 

așa cum singură ne spune. 

 Cartea este structurată în șase capitole care 

surprind și descriu contextul mai larg al politicilor 

publice din România cu accent asupra politicii socia-

le de incluziune a diverselor categorii de persoane 

defavorizate, în particular copiii cu CES, România 

cunoscând două perioade distincte ale cercetărilor pe 

această problematică. Dacă înainte de 1989, exista 

un interes mai mare asupra CES din perspectiva de-

fectologiei, în vederea identificării metodelor peda-

gogice de educare cât mai eficiente, începând cu anii 

‗90 se extinde aria de cercetare asupra politicilor 

sociale adoptate în privința copiilor în situație de 

risc, regăsite în strategiile de integrare în școlile de 

masă. Cu alte cuvinte, incluziunea copiilor cu CES 

în învățământul de masă este lăsată mai mult în sar-

cina pedagogilor și mai puțin a sociologilor, aspect 

pe care autoarea îl supune atenției noastre prin anali-

za comparativă a câmpului instituțional și profesio-
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nal de intervenție din România și Franța. Mai mult, 

modelele de bună practică adoptate de specialiștii 

din ambele țări i-au servit autoarei drept pietre de 

temelie la optimizarea incluziunii elevilor cu CES în 

școlile de masă. 

 Primul capitol, De la excluziune la incluziu-

nea socială, ne familiarizează cu multidimensionali-

tatea termenilor de excluziune și incluziune socială, 

insistând pe rolul frontierelor sociale care ne ajută 

―să distingem pe cei incluși de cei excluși dintr-un 

anumit câmp social, pentru ca măsurile de incluziu-

ne socială să fie luate asupra categoriilor de persoa-

ne care au cea mai mare nevoie.‖ (p. 27). Dacă ex-

cluziunea socială înglobează fenomene de margina-

lizare, discriminare și segregare, sărăcie, incluziunea 

socială tinde spre inserție - integrare, egalitate socia-

lă, altfel spus, spre prevenirea și depășirea disfunc-

țiilor sociale. Procesul de incluziune a copiilor cu 

CES în învățământul de masă este amprentat de co-

laborarea instituțiilor implicate, mai mult sau mai 

puțin formală, generând un spațiu competitiv.  

 Al doilea capitol, Egalitatea șanselor la edu-

cație, evidențiază principalele măsuri de incluziune 

socială adoptate, precedate de o analiză necesară a 

cauzelor ce pot genera excluziunea din sfera educa-

ției care țin de instituția școlară (sistemul de învăță-

mânt, cultura școlară, relația profesor-elev, compozi-

ția socială a școlii și a claselor, dotarea materială a 

școlilor), de mediul familial (nivelul socio-economic 

al familiilor, capitalul lingvistic, practici educative, 

alegerea școlii), dar și de factorii individuali (defici-

ență, incapacitate, handicap, dizabilitate). Autoarea 

este conștientă că ―acceptarea în cadrul școlii a copi-

ilor care altădată erau excluși, respectiv a celor cu 

CES, este un proces care necesită timp și implică 

pregătirea sistemului școlar.‖ (pp. 62-63). 

 Metodologia cercetării, reținută în capitolul 

trei, relevă două anchete de teren, care se înscriu în 

aria anchetei etnografice, una desfășurată în Iași și 

una în Franța, inegale în privința alocării de timp, 

ceea ce se reflectă asupra numărului de subiecți, 

reprezentativității și ariei de cercetare, subliniate de 

autoare ca fiind una dintre limitele acestui demers 

empiric calitativ. ―Din acest motiv, nu se poate vorbi 

de o reală cercetare comparativă între România și 

Franța în privința incluziunii elevilor cu CES.‖ (p. 

83). Pe baza colectării de date bazată atât pe obser-

vația participativă și un număr important de intervi-

uri semistructurate, cât și pe eșantionarea de tip 

―bulgăre de zăpadă‖, Mihaela Grasu reconstituie 

principalele momente ale educației inclusive în mu-

nicipiul Iași. 

  

Capitolul patru, Câmpul de intervenție în ca-

zul cerințelor educative, format din instituții de în-

vățământ, medicale și de asistență socială, evidenția-

ză rolul elementelor care-l compun, diferit în timp. 

Autoarea accentuează și importanța sprijinului fami-

lial care devine complementar, atât demersurilor 

începute de școală (servicii educaționale de spriin 

prin cadru didactic de sprijin - CDS -, servicii de 

mediere școlară, asistență psihopedagogică etc.), cât 

și suplinirii serviciilor medicale, de exemplu, 

kinetoterapie. Dacă ―familia este defavorizată și 

neinteresată de educația copilului și de colaborarea 

cu școala, specialiștii preferă orientarea copilului 

spre școala specială, chiar dacă diagnosticul copilu-

lui nu justifică acest lucru.‖  

Capitolul cinci, Provocări generate de inclu-

ziunea copiilor cu CES, prezintă efectele generate de 

politica de incluziune a elevilor cu CES asupra co-

municării interinstituționale. Dacă specialiștii din 

domeniul asistenței sociale din România întâmpină 

dificultăți în colaborarea cu alte instituții în vederea 
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evaluării și orientării școlare și profesionale a copii-

lor cu CES, în Franța această colaborare este privită 

firesc, specialiștii din cadrul centrelor medico-

sanitare deplasându-se adesea în școli în vederea 

sprijinirii activității pedagogice cu asemenea sub-

iecți.  

 Ultimul capitol, Strategii de adaptare la in-

cluziunea elevilor cu CES în școlile de masă, descrie 

două perspective complementare asupra incluziunii 

copiilor cu CES. Dacă ancheta de teren zugrăvește 

tabloul realității școlilor incluzive, perspectiva 

socio-istorică completează cu explicații problemele 

pe care le generează transformarea politicii educați-

onale. Mihaela Grasu propune soluții de remediere a 

incluziunii elevilor cu CES în școlile de masă, baza-

te pe modele de bune practici adoptate de cadrele 

didactice, care se impun. Cum afirmă chiar autoarea, 

din  ancheta de teren - pe care a realizat-o, urmare a 

mecanismelor de adaptare secundară utilizate de 

profesori în vederea incluziunii elevilor cu CES în 

învățământul de masă - ―a surprins faptul că incluzi-

unea elevilor cu CES în școala de masă dă naștere 

fenomenului de violență instituțională.‖ (p. 190). 

 Bogata bibliografie, însemnătatea anexelor și 

experiența profesională completează sublinierile de 

mai sus, devenind motive suficiente pentru a reco-

manda această carte comunității ştiinţifice din Ro-

mânia, cadrelor didactice și părinților care se ocupă 

de educația copiilor cu CES.  

 

 

Victorița Duțu - Zbor în înteriorul conștiinței 
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Despre declaraţiile de iubire 
 

 

Ne-am obişnuit să auzim şi să rostim cuvinte 

mari, spuse uneori din emoţie, alteori din suflet, în faţa 

cuiva. Şi toate acestea pentru a da de înţeles cât de 

mult înseamnă pentru noi  şi a arăta implicarea noastră 

umană în contextul respectiv. Pentru că suntem în pe-

rioada în care se spune că „speranţele dragostei plu-

tesc în aer‖,  voi încerca să dezbat semnificaţia decla-

raţiilor de dragoste privind atât oportunitatea lor cât şi 

responsabilitatea ce o implică. Greu subiect, nu-i aşa?  

Recent, cineva mi-a povestit o întâmplare 

despre un cuplu, cum că, cei doi „s-au iubit foarte 

mult şi acum s-au despărţit pentru că nu se mai iu-

besc‖. M-a contrariat această expresie şi i-am spus 

că dragostea nu poate trece. Trec sau se diminuează 

doar dorinţele care sunt cuprinse în „eros‖ şi eventu-

al se destramă o prietenie mai mult sau mai puţin 

sinceră  bazată pe un interes. Mulţi cred că acest 

curent de concubinaj rezolvă „problema dragostei‖, 

numai că dacă nu armonizezi sufletele, nu există 

nicio comuniune. E ca într-o orchestră în care trebu-

ie să acordezi viorile şi flautele (sufleteşti şi psihice) 

şi la urmă tobele (sexualităţii). Dacă se inversează 

aceste lucruri, zgomotul asurzitor al libidinozităţii şi 

al senzualităţii, va face neauzit orice sunet plăcut al 

sensibilităţii, al preţuirii celuilalt, respectiv al dra-

gostei fără condiţii (agape). Şi dacă tinerii vor să 

facă mai multe „încercări şi teste de potrivire‖ riscă 

să nu mai ştie şi să poată iubi cu sufletul. Şi asta e  

adevăratul „eşec în dragoste‖.  

Declaraţiile de dragoste constituie un lucru 

foarte serios care are o implicare profundă şi o res-

ponsabilitate mare. Auzim de multe ori „Te iubesc‖ 

dacă... îmi dai, dacă îmi faci... doar dacă... e vorba 

despre o dragoste interesată, condiţionată. „Te iu-

besc‖ înseamnă cu adevărat: „Pe tine, şi numai pe 

tine te iubesc. Tu domneşti în inima mea. Tu eşti 

soţia pe care mi-am dorit-o. Dau totul pentru tine, pe 

mine însumi şi tot ce-mi aparţine. Vreau să trăiesc 

numai pentru tine şi să muncesc numai pentru tine. 

Sunt gata să te primesc. Voi fi totdeauna îngăduitor 

cu tine. Nu te voi forţa niciodată, nici măcar cu vor-

ba. Voi fi cu tine totdeauna sincer, cinstit, serios. Te 

voi păzi, apăra şi feri de orice rău. Vreau să împart 

cu tine averea, gândurile, inima şi corpul meu. Nu 

vreau să fac nimic fără tine. Vreau să rămân totdea-

una lângă tine…‖(Walter Trobisch, ―Am iubit o fa-

tă‖).  Unii specialişti spun că aceste declaraţii de 

dragoste ar trebui făcute doar dacă bărbatul are in-

tenţia de a se căsători cu femeia în cauză. Dar chiar 

şi în căsnicie este bine ca soţii să îşi spună cuvinte 

frumoase şi să-şi facă declaraţii de dragoste care le 

va stimula bucuria unei comuniuni strânse şi fru-

moase atât sufleteşti cât şi fizice. Şi reamintesc fap-

tul că vorbesc despre dragostea dintre un băiat şi o 

fată aflaţi la vârsta maturităţii care vor să-şi înteme-

ieze o familie şi dintre un bărbat şi o femeie chiar 

căsătoriţi.  

     Până la vârsta la care pot să-şi asume respon-

sabilitatea unei familii, tinerii trebuie să cultive iubi-

rea „agape‖, iubirea de părinţi, fraţi, rude, prieteni, 

colegi, şi de oameni (care nu cuprinde „erosul‖). Să-

şi formeze un caracter care să aibă trăsăturile pe 

fondul unei dragoste necondiţionate, care le va putea 

da forţa de a fi statornici şi hotărâţi de a rămâne cin-

stiţi, loiali, sinceri, adevăraţi şi sacrificatori până la 

capăt.  Atunci când  cineva iubeşte, ascultă, este 

răbdător, plin de bunătate, nu caută folosul său (adi-

că nu e interesat să câştige material din relaţia res-
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pectivă), nu se „umflă de mândrie‖, nu se poartă 

necuviincios. Crede totul, suferă totul şi speră cu 

bucurie. Dragostea este o alegere în viaţă. Şi dacă îl 

alegi pe Dumnezeu ca model de iubire, cred că nu 

poţi  fi niciodată dezamăgit. Este calea fericirii, a 

păcii şi a armoniei atât cu tine însuţi cât şi cu ceilalţi. 

Se vor găsi unii să spună că toate aceste lu-

cruri enumerate mai sus sunt depăşite de vreme. Eu 

le spun clar: valorile umane au rămas aceleaşi, dra-

gostea are aceeaşi semnificaţie şi Dumnezeu este 

acelaş în dragostea Lui atât faţă de cei buni cât şi 

faţă de cei răi. Dacă tinerii sunt bine educaţi în fami-

lie privind relaţiile interumane înainte de căsătorie, 

adică li se spune să respecte, să preţuiască viaţa şi 

fiinţa fetei sau a băiatului cu care au legat prietenie, 

cu siguranţă vor evita situaţiile neplăcute şi vor învă-

ţa autocontrolul şi vor şti să fie echilibraţi.  Şi asta 

pentru că cei care se conduc după instincte, ajung să 

fie adulţi cu simţăminte primare, să acţioneze doar 

din nevoile primare şi pot avea necazuri în dragoste 

şi generează probleme în societate deoarece mai 

târziu vor hărţui şi chiar abuza. Dragostea nu forţea-

ză niciodată. Domnul Isus spune: „Dacă voieşte ci-

neva să mă urmeze‖. Dragostea adevărată nu forţea-

ză, nu foloseşte trucuri, nu flirtează, „nu stârneşte 

sau trezeşte instinctele‖, nu practică viclenia, „nu 

jură ca să înşele‖, aşteaptă cu bunătate, înţelegere şi 

speranţă, preţuieşte sufletul celuilalt şi îl protejează 

printr-un comportament decent, frumos şi respectu-

os, acordă celuilalt libertatea de a alege întotdeauna, 

urmăreşte fericirea şi binele celor din jur şi nu în 

primul rând interesele personale.  

Aşadar, iubirea de sine e punctul rău al fiecă-

rui om. De acolo pornesc minciunile, declaraţiile 

false de iubire cu scopul de a determina pe celălalt 

să îşi pună încrederea şi să dea curs voinţei celuilalt 

de a obţine ceva imediat pentru a-şi satisface eul. 

Dacă oamenii nu s-ar iubi atât de mult pe ei înşişi, ar 

reuşi să se autoanalizeze şi să „răzuiască‖ din suflet 

„acea necinste murdară în care se lăfăie dobitocul 

din nobila noastră făptură‖(Alexandru Vlahuţă).  

Ca să avem cu toţii sufletele curate, trebuie 

neapărat să ne întoarcem la Dumnezeu, să regretăm 

tot ceeea ce am greşit faţă de El şi semeni şi să ac-

ceptăm jertfa Domnului Isus care ne curăţeşte de 

orice „întinăciune‖ a cugetului şi ne face să ne lepă-

dăm de sine şi să fim umpluţi de Duhul Lui Dumne-

zeu. Şi atunci declaraţiile noastre de iubire vor fi cu 

siguranţă adevărate şi vor avea adevărata semnifica-

ţie şi un deznodământ fericit.     

Dumnezeu cunoaşte inimile noastre şi atunci 

când îi spunem: „Te iubesc, Doamne, tăria mea şi 

pricina laudelor mele!‖. Şi dacă îl iubim atunci as-

cultăm poruncile lui. O, de multe ori cerem să se 

facă voia Lui şi tot voia noastră o facem! Doamne, 

iartă-ne! El vede cât suntem de sinceri şi buni şi în 

familie şi faţă de prieteni. Şi pentru că e vorba de-

spre dragostea dintre un băiat şi o fată sau dintre soţ 

şi soţie, Dumnezeu vede totul în inima noastră.  De 

aceea haideţi să îl ascultăm pe Dumnezeu, să iubim 

din tot sufletul necondiţionat şi să iubim nu numai 

cu vorba, ci şi cu fapta. Să păstrăm comoara valori-

lor umane cu cea mai mare sfinţenie! Pentru că a şti 

iubi înseamnă a fi un om viu şi contopit cu Creatorul 

nostru. Şi atunci, declaraţiile de dragoste, indiferent 

în ce limbă le-am rosti, ar fi adevărate şi rostite din 

inimi curate. Vor fi întotdeauna oportune şi mereu 

vor aduce multă bucurie. 
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Saga familiei oncologului 
(Amintiri din Uniunea Sovietică) 

 

(Nota bene:  Am avut plăcerea  și bucuria să o întâlnesc pe distinsa prof. univ. Dr. (chirurg) Nadejda 

Godoroja de la Univ. din Chișinău in Florida, în casa regretatului meu prieten, prof. Dr. Dr. Claudiu 

Matasa. Era împreună cu soțul, prof. dr. Pavel Godoroja, decanul Facultăţii de Stomatologie din Chișinău, 

un om extraordinar, care din nefericire a plecat spre Eternitate . Am rămas prieten bun cu Nadejda, ale 

cărei amintiri din viață  sunt fascinante. Am rugat-o să pună pe hârtie această ”saga” și iată că rugămintea 

mea  (și a altor prieteni) a avut ecou... Trebuie înțeles că Nadejda nu a avut acces la educație în limba ro-

mână, dar trebuie să o admirăm și să o iubim – scrie cu mult har.  Alexandru Cetățeanu) 

 

      

Rezultatul Marii Explozii a fost nu numai  formarea 

Universului, ci şi apariţia unei noi categorii, al unui 

proces continuu, care se mişcă numai într-o direcţie 

– timpul. Timpul a devenit una din aprecierile pro-

ceselor ce au avut loc în Univers. În această nouă 

entitate cele petrecute în Univers se încadrează în 3 

etape: iniţierea , progresia  şi  apoptoza*. Deşi de-

numirea acestor 3 etape  se referă la procesele biolo-

gice  pe durata vieţii celulei, această legitate cores-

punde la tot  - tot Universul, toate entităţile şi proce-

sele extraterestre dar şi cele de pe planeta noastră. Pe 

Terra – de la formarea   continentelor şi  oceanelor, 

mărilor - până la dispariţia  părţilor acestora ; de la 

apariţia atomilor, moleculelor – până la distrugerea 

lor, trecerea în altă entitate.  Legitatea  e caracteristi-

că şi pentru procesele sociale şi individuale ale vie-

tăţilor pe părticica noastră a Universului,  pe planeta 

noastră natala – Pământul. Aceste trei etape constitu-

ie esenţa progresului – modificărilor calitative bene-

fice, ce se petrec în timp.  

La componentele diverselor entităţi – Uni-

vers, planeta Terra, sociale, biologice – durata aces-

tor trei faze de dezvoltare diferă enorm. Timpul de la 

iniţiere până la apoptoză constituie ceea ce este viaţa 

omului.  În sens social, juridic, viaţa omului începe 

de la naşterea lui.  Insă nu fiecărei vieţi ii este dat să 

se nască, multe dispar, sunt supuse apoptozei din 

diverse cauze  (inclusiv, din refuzul mamei pentru o 

nouă viaţă) până la naştere. Anume de aceia că viaţa 

iniţiată  la această etapă incipientă  încă nu se consi-

deră  a fi un copil, ci o aglomeraţie de celule. Deşi 

este confirmat faptul că din ziua a cincea de la iniţie-

re în acea ,,aglomeraţie de celule‖  se incorporează 

spiritul  Domnului – sufletul – în sens divin e înce-

putul vieţii omului. Progresia acestei entităţi  se rea-

lizează nu numai prin formarea ţesuturilor şi organe-

lor; paralel se formează personalitatea, iar particula-

rităţile ei se manifestă până la adâncă vârstă. Sunt 

sau ar trebui să fie două  procese paralele – de rând 

cu dezvoltarea biologică se  petrece progresia perso-

nalităţii; contopirea acestor două procese prezintă 

esenţa omului. Perioadele de dezvoltare, progresie, 

precum şi de apoptoză a diverselor persoane  diferă, 

nu coincid: la unele, perioada de progresie a perso-

nalităţii durează până la adânci bătrâneţe; la altele, 

dimpotrivă,  apoptoza personalităţii are loc cu mult 

înainte de moartea biologică... Raza lucitoare a vieţii 

e completată  de evenimente , consecinţa cărora se 

reflectă asupra  dezvoltării biologice a omului, însă, 

mult mai mult  - asupra dezvoltării personalităţii 

acestuia. Din toate evenimentele vieţii, preponderent 

ne influenţează personalitatea, întâlnirile şi despărţi-

rile. Îndeosebi întâlnirile pozitive - numărul lor  la 

oamenii fericiţi e mult mai mare decât numărul des-

părţirilor.Calităţile sufleteşti ale personalităţilor în-

tâlnite adeseori determină direcţia dezvoltării noas-

Nadejda GODOROJA 

(BASARABIA)  
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tre –  individuale şi sociale, direcţia, pe care noi o 

apreciem prin un termen general ca ‖soarta‖ omului. 

Posibil, nici una din întâlnirile noastre nu este în-

tâmplătoare; posibil, aceste întâlniri sunt realizarea 

voinţei,  intenţiei Domnului  şi  omul numai tratează 

aceste întâlniri ca evenimente întâmplătoare şi nu-

mai după mult timp, analizând aceste evenimente, 

înţelege că fără intenţia şi voia Domnului aceste 

întâlniri nu puteau să aibă loc...Cei  pe care îi întâl-

nim, sunt parte a societăţii, sunt influenţaţi de pulsul 

societăţii la momentul dat, de aceia direcţia dezvol-

tării personalităţii umane e determinată şi de eveni-

mentele din societate; de etapa  de dezvoltare a soci-

etăţii – iniţială, progresie sau apoptoză... 

...Am înşirat pe hârtie unele momente semnificative  

ale vieţii mele, ca şirul de întâlniri şi despărţiri, care 

în mare măsură mi-au marcat  direcţia de dezvoltare 

a personalităţii. Deoarece marele N. Amosov (Н. 

Амосов)  a afirmat că  în dezvoltarea personalităţii, 

mare pondere o au şi  factorii genetici ,  istoria fami-

liei,  am descris relaţiile  cu membrii familiei mele, 

pe care le-am memorat din fragedă copilărie.  Parti-

cularităţile relaţiilor în familie, ca şi cele din societa-

te, nu sunt rezultatul  evenimentelor zilei, ci sunt 

pregătite de istoria generaţiilor familiei.    

 ...Aceste rânduri-amintiri din viaţa mea,  n-au fost 

scrise pentru publicare. Au fost scrise pentru urmaşii 

mei – copiii, nepoţii, strănepoţii... Am socotit nece-

sar să descriu oamenii şi evenimentele din societatea 

pe care am cunoscut-o, deoarece nu am speranţe că 

urmaşii mei vor afla din analele istorice adevărul - 

care au fost particularităţile societăţii în care am trăit 

eu. De acuma la finele vieţii, am văzut cum se  falsi-

fică istoria evenimentelor care au avut loc cu  60 – 

70 de ani în urmă, de aceia le las urmaşilor mei de-

scrierea acestora  aşa cum le-am văzut şi le-am trăit 

eu.    

      Pentru istorie, intervalul de timp al vieţii mele - 

circa  70 de ani – e un interval nesemnificativ, mic. 

Pentru mine însă, în funcţie de cine a organizat  şi a 

implementat particularităţile societăţii, acest   inter-

val se mai şi dispersează în diverse ‖epoci‖ – epoca 

de ocupaţie  de către  România mare a Transnistriei  

( ocupaţie - deoarece Transnistria niciodată nu a fost 

parte componentă  a României) în  timpul la al doi-

lea război mondial , epoca tiraniei lui Stalin, epocile 

Malenkov, Hruşciov, Brejnev, Cernenko, Andropov, 

Gorbaciov şi , în sfârşit , dezmăţul nemaipomenit, 

nemaivăzut în lumea civilizată sub denumirea 

de ,,democraţie‖ şi ,,parcursul european‖ în varianta 

moldovenească, când furturile cronice din buget şi 

nu numai,  timp de 25 ani, s-au încununat cu furtul 

secolului: în câteva zile se fură o treime din rezerva 

valutară al Băncii Naţionale – 1 miliard de euro – 

şi ,,conducerea ţării‖ nu face eforturi pentru a întoar-

ce ceva din aceşti bani în ţară, ci foloseşte acest fapt 

în joaca politică – reglare de conturi - cine pe cine. 

În Republica Moldova  nu-i nici noţiune de justiţie, 

justiţia-i selectivă în funcţie de cât şi de la cine au 

primit mită judecătorii, procurorii, etc., iar reprezen-

tanţii Uniunii Europene ne tot îndeamnă să susţinem 

această ,,conducere‖...   

      Eu voi încerca să expun evenimentele precedente 

naşterii mele pe acest pământ, precum şi  anturajul 

social în care am trăit; particularităţile  persoanelor , 

pe care le-am întâlnit, de care m-am despărţit. Ur-

maşii mei,  însă , reieşind din particularităţile socie-

tăţii  în care vor trai, o să aprecieze în ce  stadiu de 

dezvoltare a fost societatea în care m-am născut şi 

am trăit eu – stadiul de iniţiere, progresie sau 

apoptoză...   Eu , la finele vieţii , analizând  cele 

petrecute pe această  palmă de pământ mă întreb: de 

unde-i izvorul acelei forţe, care  a ajutat poporul să 

supravieţuiască ?  Mi-i teamă pentru urmaşii mei şi 

ai acestor  localnici  – ce  încercări le mai pregăteş-

te ,,soarta‖, mai bine zis cei de la ,,conducere pentru 

a prelungi să sugă sucul vieţii din acest popor...    

     Posibil,  nu am memorizat corect unele nume sau 

şi prenumele (atâţia ani s-au scurs de atunci, şi apoi 

nu prevedeam că cândva o să scriu despre aceştia), 

la unele persoane le-am memorizat numai numele 

fără prenume, la altele intenţionat le-am schimbat 

numele; persoanele nu sunt în viaţă şi acum nu pot 

obţine acordul lor de a edita ceva despre ei.  Nu am 

expus întocmai evenimentele în sens cronologic, dar 

m-am străduit să redau atmosfera, aşa cum mi-au 

povestit-o şi cum am apreciat-o eu…    

Dar mai întâi...anul 1994. Eram în prima zi la 

serviciu după o deplasare în Statele Unite. Am parti-

cipat la Conferinţa în problema cancerului de sân în 

Orlando. Eram fericită, că în pofida problemelor 

financiare ale  instituţiilor medicale din Moldova, în 

acea perioadă ( şi până acum ), nivelul asistenţei de 

diagnostic şi tratament al cancerului de sân cores-
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punde criteriilor OMS.   M-a sunat un medic din 

unul din cabinetele mamologice din policlinica Insti-

tutului Oncologic şi mi-a spus că  o bolnavă de 89 

ani  diagnosticată cu cancer de sân, insista să fie 

consultată de profesor. Am consultat-o şi am inter-

nat-o pentru tratament chirurgical.   Bolnava s-a 

dovedit a fi foarte înţeleaptă, receptivă.  Vitalizarea 

plăgii mergea bine, ea nu cerea surplus de atenţie de 

la medici. Era modestă. Însă diverse persoane din 

oraş,  zilnic vroiau să se informeze la telefon de să-

nătatea ei. În ziua  externării  la domiciliu, i-am spus 

să nu se supere că  n-am dat informaţii la cei care 

sunau, la noi  se dă informaţie numai la persoanele, 

care se prezintă cine sunt  şi la care bolnava acceptă 

să li se dea informaţii. Bolnava a spus că, desigur, ea 

înţelege situaţia -  pur şi simplu ea are mulţi cunos-

cuţi şi prieteni, doar răposatul ei soţ, Dibravin,  a 

fost pe timpuri adjunctul ministrului securităţii de 

stat al Moldovei. Imediat mi-am amintit totul... 

     N-am  adormit  în noaptea aceia. Parcă văzând un 

film cunoscut, am depănat amintirile  vieţii mele, 

îndeosebi – ale copilăriei; mai bine zis, ale  vieţii 

familiei noastre. Încă o dată am apreciat ce rol a avut  

regretatul soţ al bolnavei Dubrovin în soarta noastră. 

Am hotărât să pun cândva pe hârtie (în limba rusă, 

în care am fost educată), pentru copiii mei, ‖saga‖ 

familiei noastre. Insă, începând să scriu, am consta-

tat că fără a descrie evenimentele precedente în soci-

etate, nu-i posibil sa expun esenţa şi preţul celor 

petrecute. Adesea – preţul vieţii. Aşa am şi proce-

dat...  

                               

Vera-Nadejda, fiica Sofiei 

                     

      În iarna anului 1943, Sonea a observat unele 

schimbări în starea ei; a suspectat că … poate fi gra-

vidă. Însă n-o bucura acest fapt. În jurul ei se petre-

ceau evenimente groaznice. De dimineaţa până seara 

periodic se auzeau împuşcături. Locuia cu  soţul 

într-o casă închiriată aproape de centrul oraşului 

Râbniţa din Transnistria. La vreo sută de metri de la 

această casă era ghetoul – un sector din piaţa centra-

lă a oraşului, îngrădit cu sârmă ghimpoasă, în care se 

deţineau evreii, adunaţi din toate raioanele Transnis-

triei. De acolo tot timpul se auzea plânset de copii. 

Pe evreii ţinuţi în frig şi foamete îi foloseau pentru 

îndeplinirea diverselor servicii; pe cei slăbiţi sau 

care aveau altă vină  îi duceau în deal, deasupra var-

niţelor (cuptoare cu înălţimea de 200m de ars piatra 

până capăta calitatea varului), îi puneau în şir pe 

marginea varniţei şi-i împuşcau. Periodic o parte din 

paza ghetoului făcea raiduri prin oraş cu câini speci-

al antrenaţi. Atunci populaţia ştia că cineva a reuşit 

să fugă din ghetou. Împuşcau şi locuitori băştinaşi -

pentru că au vorbit în rusă sau ucraineană, pentru că 

nu s-au ‖închinat‖  destul de respectuos în faţa vreu-

nui colonel sau…orice -  motive se găseau. Sonea se 

gândea - pentru ce să naşti acum copii, ce-i aşteaptă 

pe copiii  născuţi acuma?  Vroia să plece la medic 

pentru un control, însă s-a îmbolnăvit fetiţa ei de 9 

luni şi s-a dus în primul rând la un medic pentru  

fetiţă. După o aşteptare la uşa medicului de jumătate 

de zi, acesta a examinat fetiţa, i-a spus că medica-

mente nu sunt şi ia recomandat să-i dea ceai din mă-

tase de păpuşoi. Deoarece era iarnă şi mătase de 

păpuşoi putea găsi numai la ţară, a plecat cu fetiţa în 

sat la părinţi, la 2 km de oraş. Acolo i-au mai adus şi 

păpuşoi albi să-i fiarbă împreună cu mătasa de păpu-

şoi,  le-a făcut pe toate întocmai  conform recoman-

dărilor.  Fetiţa , Larisa ei cea scumpă, a devenit mai 

liniştită, noaptea s-a şi odihnit şi…bine a zis cine a 

zis că - nu ştii ce ţi aduce ziua de mâine! A doua zi 

dimineaţa,  Sonea a hrănit copila  şi apoi o ajuta pe 

soacra-mamă prin gospodărie , căci erau bune prie-

tene. Stăteau  ambele în faţa casei, când din deal 

spre casa lor,  coborau doi ostaşi români. Deoarece 

se ştia  că de la  întâlnirea cu ei nu poţi aştepta nimic 

bun , au fugit în casă şi urmăreau prin geam ce va 

urma.  Vecinul de peste drum,  moş Pantelemon, un 

om de 82 de ani,   curăța  zăpada lângă portiţă.  Unul 

din ostaşi l-a întrebat :  

      - Moşule, eşti bolşevic? 

      Multe ştia moşul. A făcut o gospodărie bună, 

deşi rămăsese ‖gol – chistol‖ după colectivizare, 

avea o prisacă bună cum nu mai avea nimeni - ve-

neau şi din satele îndepărtate să înveţe, îl iubeau toţi 
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vecinii, nu numai că dădea miere ,, pentru copii‖ , 

dar ştia să spună un cuvânt bun la toată lumea -  dar 

cum trebuia să răspundă corect românului ca să ră-

mână în viaţa, n-a ştiut. A chibzuit că v-a fi bine 

dacă va  afirma şi a spus: 

- Da, domnule. 

- Întoarce-te cu faţa la gard! – i-a ordonat  osta-

şul român.  

      Moş Pantelemon s-a întors – lunga lui viaţa 

l-a învăţat că în fața celor cu armă trebuie să fii as-

cultător şi supus. Ostaşul  român a ridicat arma , i-a 

pus ţeava la ceafa moşului, a răsunat împuşcătura, 

moş Pantelemon a căzut cu mâinile în părţi ca două 

aripi, de parcă vroia să cuprindă pământul, să-l apere 

de cele rele, iar camarazii de arme liniștiți, agale, şi-

au continuat drumul  la vale. Fără emoţii, fără miş-

cări suplimentare, doar făcuseră o chestie obişnuită, 

erau destul de antrenaţi în meseria de a ucide. A 

răsunat peste tot satul strigătul disperat a nurorilor 

moşului Pantelemon. Lângă capul lui pe zăpadă 

crescuse o pată mare de sânge, iar ele nu vroiau să 

creadă că el e mort. Zina, nora cea mai tânără, s-a 

aşezat în zăpadă , i-a luat capul moşului în braţe , îl 

netezea  şi tot vorbea cu el: 

      - Ce-ai făcut tată, te-am rugat să nu cureţi 

zăpada, că tot una ninge, iată ş-acum ninge, da mata 

n-o să mai vezi zăpada proaspătă, căci trebuie să-ţi 

închid ochişorii, să-ţi adun   braţele, în care mi-ai tot 

dus fecioraşii. Cine tată ne v-a îndruma, oare a fost 

vreun om în calea ta să nu-i spui un cuvânt de bine, 

de rău nu erai capabil să spui şi n-ai spus nimănui. 

Oare ce le-ai spus la aceştia de te-au omorât ?  

      Din vorbele ei se vedea că  cele petrecute 

au zguduit-o într-atâta, că nora Zina  pierduse vigi-

lenţa.  Prea  neaşteptată şi nevinovată a fost curma-

rea vieţii bietului ei socru, care i-a dus în braţe şi 

mângâiat nu numai cei doi fecioraşi ai ei, ci şi pe 

ceilalţi 6 nepoţi si nepoate. Ş-apoi aşa e la noi în sat, 

rudele ţin unul la altul, se ajută, stimează  și iubesc 

pe cei mai în vârstă,  i-ar aceștia îşi dau toată iubirea 

şi gingăşia pentru copii şi nepoţi. Şi nu numai pe ai 

săi. Aşa-s relaţiile şi cu vecinii şi cu toţi sătenii. De 

se căsătoresc doi tineri,  toţi îi sfătuiesc să facă uşi şi 

ferestre din banii de la nuntă, căci  clăditul casei, 

acoperitul şi toate celelalte le face tot satul în câteva 

clăci. De intri vara sau toamna în sat şi miroase a 

zeamă de găină, pampuşte cu usturoi şi alte bună-

tăţi ,a  căror mireasmă se răspândeşte prin tot satul, 

înseamnă că la cineva ‖merge‖ o clacă:  câteva fe-

mei pregătesc bucate gustoase, celelalte împreună cu 

copiii mai mărişori  ajută bărbaţii care clădesc pere-

ţii  noii case, pun podul, acoperişul. Aşa-s tradiţiile 

din moşi – strămoşi. Deşi s-au dovedit a fi şi excep-

ţii. Dar despre ele mai târziu… 

(va continua) 

 

  

 

 

 

 

 

  

Pictură de Dora Groza 
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Bardul de la Grand Vanju 

 

 

Numeroasele întruniri literare organizate de 

scriitorul Ioan Barbu la Râmnicu Vâlcea mi-au oferit 

prilejul să-l cunosc, printre alții, și pe Nicolae Dan 

Fruntelată, bardul de la Grand Vanju, scriitor de 

mare talent, a cărui fizionomie de lord englez mi-a 

atras imediat atenția, cucerindu-mă cu atitudinea-i 

boemă, ludică, și, mai ales, prin bonomia-i arhicu-

noscută. După Târgul de carte de la București (18-22 

noiembrie a.c.), tot prin intermediul lui Ioan Barbu, 

am intrat în posesia celei mai recente cărți scrisă de 

Nicolae Dan Fruntelată, Scaunul electric (Editura 

Rawex Coms, București, 2015), volum dedicat, după 

cum mărturisește autorul, celor de la “Catacomba”, 

care au fost, care sunt și, de ce nu, care vor fi. 

 Rolul ―Catacombei‖ în viața unui mare grup 

de scriitori din București, dar nu numai, este eviden-

țiat de c autor astfel: ―Ceea ce mi se pare miraculos 

este faptul că se mai poate, încă se poate, în acest 

timp al scârbei și al nonvalorilor triumfătoare, al 

golăniei politice, culturale, sociale, totale, să mai 

aduni oameni sub sigla unei mori de vânt. Fără ti-

tluri, fără bani, ca la douăzeci de ani, ca să parodiez 

un șlagăr de muzică lejeră.‖ De ce Scaunul electric? 

Ne explică autorul că e vorba despre ―scaunul de 

execuție a unor prejudecăți. Și a unor mizerii care 

ne-au murdărit viața în acești ani plini de lumină și 

de beneficii ale democrației multilateral dezvoltate!‖ 

Și ne mai spune autorul că în biroul de lucru are un 

scaun pe care așază cărțile (cumpărate ori primite) 

care-și așteaptă rândul la citit. Ne asemănăm cumva. 

Eu nu am un ―scaun electric‖, dar am pe un raft două 

etajere pline cu cărți nou apărute (tot cumpărate sau 

primite) din care citesc întruna; uneori curiozitatea și 

plăcerea lecturii mă fac să încep câte trei-patru cărți 

deodată și cu greu mă hotărăsc la care să renunț pen-

tru a finaliza una dintre ele. Și ne mai explică auto-

rul că e un scaun electric ―pentru că prin el circulă 

un curent de înaltă tensiune al literaturii adevărate, 

electric pentru că, de câte ori ating o carte de aici, 

simt bătaia unui suflet (ce frumos! n. m.). Nu e un 

instrument de ucis, e un instrument de trezit amintiri 

și cuvinte bune.‖ 

 Citind cele 29 de portrete literare din econo-

mia cărții, am avut la un moment dat o impresie de 

deja-vu, realizând cât de mult seamănă cartea aceas-

ta cu Rotonda plopilor aprinși scrisă de vâlceanul 

nostru Valeriu Anania, deosebirile ținând doar de 

stilul autorilor și de numărul protagoniștilor imorta-

lizați în cele două cărți. 

  Nicolae Dan Fruntelată începe seria portre-

telor literare cu ―unul dintre cei mai mari scriitori ai 

limbii române contemporane‖, Dumitru Radu Po-

pescu (Derepe-ul), căruia îi comentează cele mai 

importante cărți în consonanță cu marele său talent 

literar, apreciindu-l ca pe un mare creator de ―mito-

logie olteană prin care trece duios Anastasia și erupe 

fantastic Popa Motocicletă‖, și ca pe un scriitor care 

―izbește între ochi realitatea și o convertește în mit.‖ 

Derepe-ul este ―mituit‖ de către autor cu un poem 

cum numai Nicolae Dan Fruntelată știe să scrie: 

Doarme toamna pe umărul tău/ ca o pasăre fumu-

rie/ singură și cântătoare/ doarme toamna pe umă-

Ilie GORJAN  

(ROMÂNIA) 
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rul tău/ Mică Valahie/ iarbă trufașă, plantă regală 

știind/ că va muri sub gloanțele gerului/ ce-i al pă-

mântului în pământ/ se întoarce/ înțeleaptă, nepăsă-

toare, zâmbet amar/ Mică Valahie/ derivele Sudului, 

drum de cuvinte/ înflorite ciudat sub bicele veacului/ 

căruțe de vorbe vândute-n răspăr/ la schelele Dună-

rii/ cât vezi cu ochii, salcâmi și tăcere/ sate legate la 

malul uitării/ gust rar de fructe și de alcooluri/ moa-

re toamna pe umărul tău/ Mică Valahie... 

 Îl elogiază mai departe pe poetul Coman 

Șova, ―omul de echilibru perfect‖, despre care, spre 

rușinea mea, eu n-am știut mai nimic, dar aflu de la 

Nicolae Dan Fruntelată că ―vine din Nord, din Mol-

dova de Sus, de unde au venit spiritele noastre mari, 

el are o matrice inconfundabilă pe care o împarte cu 

alți doi poeți români, Radu Cîrneci și Gheorghe Pi-

tuț.‖ Și mai aflu că ―Poetul Coman Șova trăiește în 

poezie sub cerul lui Bacovia pe care încearcă să-l 

lumineze cu pacea lui interioară, cu balanța lui de 

om trăit în taina pădurii, în răbdarea pământului: De 

spuza iubirii bolnave cuprins/ mă doare din talpă în 

creștet cuvântul/ Dar n-o să mă las prea ușure în-

vins/ sunt pământ, pot răbda ca pământul.” 

 Nu putea să lipsească din rândul protagoniș-

tilor acestei cărți scriitorul și gazetarul de excepție, 

vâlceanul Ilie Purcaru, cel care a evidențiat și Orleș-

tii mei de baștină în câteva reportaje de toată lauda. 

După cum mărturisește Nicolae Dan Fruntelată, de-

butul său literar e legat de numele lui Ilie Purcaru, 

conducătorul revistei  ―Ramuri‖ în cuprinsul căreia, 

la pagina ―Povestea vorbei‖, aparținând lui Miron 

Radu Paraschivescu, i-au apărut primele poezii, fapt 

încurajator pentru tânărul debutant. 

 Din relația cu regretatul scriitor Corneliu 

Leu, Nicolae Dan Fruntelată reține cu duioșie ―Ca-

feneaua literară‖ pusă la cale împreună cu TVRM, o 

emisiune de suflet unde s-a vorbit ―despre atâția 

scriitori pe care el îi cunoscuse de aproape, despre 

oameni care pentru generația impetuoasă și, să mă 

iertați, ușor ignorantă de după Rivuluție, nu mai în-

semnau nimic.‖ Cu felul tranșant de a încheia lucru-

rile ce-l caracterizează, autorul nu poate trece peste 

episodul candidaturii lui Corneliu Leu la președinția 

USR, respinsă pe motivul pueril că ―nu și-a plătit 

cotizația pe ultimul an‖, iar cu privire la candidatura 

la europarlamentare a aceluiași Corneliu Leu, Nico-

lae Dan Fruntelată conchide laconic: ―N-a avut loc 

de tot felul de golani și golance, care și-au pus în 

minte să reprezinte România la masa valorilor, când 

ei (ele) nu știu să vorbească fluent limba română, de 

cultură nici n-avem ce spune!‖ 

 
 Din referirile la poetul Dan Florică mi-a plă-

cut mult definiția dată poeziei de autor: ―Poezia este, 

poate fi, un extaz al cuvintelor care se cheamă unele 

pe altele, ori, dimpotrivă, un sublimat, o esență de 

parfum ce poate lumina iubirea ori moartea.‖ Și am 

mai reținut tot aici un pasaj de gândire comună cu 

autorul privitoare la originea și formarea poporului 

român: ...noi, cei din câmpia Dunării, am fost grani-

ța vie a dacilor, a geților, mai înainte a pelasgilor, 

noi am invadat sudul continentului și i-am dat iden-

titate, nu invers, cucerirea romană a fost o întoarce-

re acasă, nu un marș civilizator, cine nu acceptă 

asta, nu merită.” Mare adevăr, dar oare când va fi 

recunoscut de cei în drept? De cei de acasă, că alții 

dinafară l-au recunoscut demult! 

 Merg mai departe pe firul cărții și iar constat 

că gândim la fel: ―Un semnal dinspre diaspora care 

vrea subit să conteze, să aleagă, să propună, să susți-

nă o idee politică de care nu are habar. „O Românie 

construită artificial pe facebook, pe opinia unor 

golănași care și-au făcut facultățile la fără frecvență 

și fără cultură, care nu mănâncă dragavei și o iubesc 

pe Macovei‖, sau ―E trist în țara mea, e trist. Sunt un 

bătrân scriitor care am trecut prin trei dictaturi. A lui 

Dej, a lui Ceaușescu, a lui Băsescu. Cu scurte inter-

vale de semi-democrație.‖ 
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 Nu scapă privirii atente a lui Nicolae Dan 

Fruntelată doi dintre corifeii scrisului vâlcean, Ioan 

Barbu și Doru Moțoc. Îl apreciază pe Ioan Barbu 

pentru că așa cum a procedat cândva Blaga, a adus 

mitul în viață, pentru că iubește mitul și-l povestește 

precum poveștile vechi pe care s-a clădit folclorul 

românesc și pentru că practică în scrisul lui un gen 

cu totul aparte: reportajul în mit. Și dă ca exemplu 

povestirea Regimentul alb, adică ―reportajul fantas-

tic al unui mit românesc devenit istorie și simbol 

național.‖ Cheia acestei povestiri o constituie episo-

dul eroic înregistrat la Mărășești în august 1917, 

când ostașii Regimentului 2 Mircea ―care-și spălau 

uniformele și, pardon, se despăducheau în apa Sire-

tului, s-au ridicat în izmene albe ca niște fantome ale 

războiului și i-au trăznit în numele Tatălui și Fiului 

și Sfântului Duh, Amin, pe fritzii corect îmbrăcați și 

corect înarmați. Nemții s-au retras în rușinea lor, iar 

românii în izmene au intrat în gloria lor.‖ 

 Despre Doru Moțoc, ―un artist complet care 

s-a construit temeinic în toate compartimentele crea-

ției sale‖, spune că ―a făcut gazetărie bună, a scris 

poezie bună, proză de calitate, dar s-a așezat acum, 

spre vârsta matură, în teatrul căruia i-a dat chiar și 

un concept nou, al lui, al Moțocului, că moțocian nu 

pot să zic, teatrul imaginativ.‖ După ce apreciază 

această formă a dramaturgiei ―imaginată‖ de Doru 

Moțoc, îl instalează pe acesta într-un așa-zis raft al 

literaturii române ―între Ion Băieșu, spiridușul care a 

adus în lumină lumea gărilor românești de provincie, 

lumea unei periferii a spiritului, romantică, 

miștocăroasă, dând uneori în tragedie ori în sictir - și 

Dumitru Radu Popescu, alt artist de geniu care a 

transpus în Balcanii miturilor târzii lumea lui Will, 

felul lui trăznit de a răsuci viața și întâmplările ei.‖  

Și încheie această referire cu o invitație în teatrul lui 

Doru Moțoc (ce mult mi-a plăcut zicerea lui Alex 

Ștefănescu: Teatrul lui Moțoc vrem!) ―un teatru alt-

fel, unde fiecare poate să joace rolul lui, dacă vrea, 

își poate bate joc de atâtea lucruri de care merită să 

ne batem joc.‖ 

 Mărturisesc că după ce am citit 

zvâcromanele din Lambretta (cel mai mult m-a 

impresionat Mistrețul orb) și portretele literare din 

această carte, pot să spun că Nicolae Dan Fruntelată 

a devenit unul dintre scriitorii mei preferați. 

 

 

Teodor Buzu  (http://www.teodorbuzu.com/) – Cotidian 
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Agent sub acoperire 

   

Încă nu s-a discutat oficial egalitatea dintre 

bărbaţii şi femeile Cartierului, însă există unele re-

guli care sunt respectate cu stricteţe în relaţia dintre 

sexe, fie pe bază de vorbă bună, fie pe bază de şi 

altele, unde se încadrează: certuri prelungite, muţe-

nie reciproc avantajoasă, perechi de palme, „du-te la 

muică-ta, la neamu tău de culduşi – ’tu-vă rasa-n 

noroc!”, sau învineţirea cel puţin a unui ochi cu 

acompaniament de urlete. Consecinţa: în ziua urmă-

toare, la Bodegă, vine întrebarea: 

-Ce-i făcuşi, mă, la aia a ta?, că-i auzâi ţipetele… 

-I-am scăpat vo două dosuri de palmă, că nu vru să 

mănânce… 

-Aha! Aşa da, că ş-a mea mai face nazuri din as-

tea… 

Din această pricină, doamnele din Cartier, întrunite 

într-o şedinţă ultrasecretă, au hotărât în plen, după ce 

chestiunea a fost disecată şi dezbătută pe secţiuni la 

fiecare scară de bloc, să aibă propriul stabiliment-

locaţie la  Patiseria „Magnolia‖, supranumită neofi-

cial „Vaca Emancipată”, deoarece în dreapta ei, se 

află un loc viran, transformat în imaş pentru văcuţa 

unui moldovean adusă tocmai dintr-un sat de lângă 

Rădăuţi.  

-Am adus-o, iubiţii mei megieşi, a explicat proprie-

tarul, că tari ghini să ai un animal pi lângî casî…  

  Casa fiind un bloc-turn de treisprezece eta-

je… 

-La urma urmei, a filozofat careva, ce mai contează 

o vacă în plus sau în minus la nivel de Cartier, înţe-

lepciune pentru care a dormit trei nopţi în balcon 

limpezit la minte de către nevastă-sa, o dobrogeancă 

vânjoasă, în faţa căreia, de groază, însuşi fostul pre-

şedinte Traian Băsescu ar fi făcut în pantaloni: 

-Vacă-i mă-ta, mă, boule. Trei nopţi în balcon – cu 

pită şi sare! Şi fără smiorcăieli, că-ţi altoiesc vo două 

sucitoare de te ustură sufleţelu‘ şi noada… Hai, 

marş!  

Însă, mai trebuie menţionat că, în lumea cu 

porniri şi mentalităţi de mahala, Patiseria „Vaca 

emancipată‖ este numită şi ABC, adică, în traducere 

liber-libertină: Academia de Bârfe a Cartierului. 

Ce să-i faci? Peste tot trăiesc oameni şi se mai în-

tâmplă incidente şi necazuri, cum ar fi şi cazul unui 

„acoperit‖ pe care amanta l-a expediat în beciul de la 

subsolul blocului pe motiv că soţul legal şi autorizat 

se afla doar la câţiva stânjeni distanţă de intrarea în 

casa scării: 

-Iubiţel, stai acolo până-ţi spun io, că altfel o mier-

lim amândoi de la bihoreanu de bărbatu-mi-o… Hai, 

repejor-repejor!... Uite: încui uşa şi iau cheia la mi-

ne, ca să stai liniştit… Hai, pa!   

-Femeie, i-a zis bărbatu-so intrând pe uşă după câte-

va minute, terminaşi mâncarea? 

-Păi, nu, fincă mă rupsăi cu treaba…  

-Păi, ce făcuşi de-azi dimineaţă? 

-Ce! Spălai, măturai, ştersăi prafu…  

-O juma dă zi?! 

-E! Păi, făcui, omule, şi aia, şi aia, şi aia, şi… 

Lista s-a terminat când bărbatul impresionat i-a zis: 

-Bine, iubito, bine – felicitări! Mâncăm ceva şi ple-

căm la ai mei, la ţară, să vorbim pentru porcu de 

Crăciun. Gata, rapid: îmbrăcarea!... 

… Întoarcerea de la ţară s-a petrecut după 

două sau trei zile, astfel că „acoperitul‖ din subsolul 

blocului şi-a redobândit libertatea de acţiune a treia 

zi într-un amurg de toamnă târzie, ploios şi lapoviţat. 

A tăiat-o peste maidanul de la marginea Cartierului 

Dumitru HURUBĂ  

(ROMÂNIA) 
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numai în chiloţi şi cu hainele pe braţ, mulţumind lui 

Dumnezeu că nu se întâmplase mai rău… Când vru 

să se pituleze după o tufă de boscheţi, auzi o voce 

veselă: 

-Oho!, ia uite ce-avem noi acilea: un Adaaaam!... Şi 

Eva? Unde-i doamna Eva?, dacă-mi permiteţi o in-

discreţie. 

-Păi, nu-i, n-am, domnu‘, fincă io tomna apărui 

dintr-o situaţie şi… 

-Da? Cartea de identitate, vă rog… 

Era sectoristul… 

-Păi, să vă spun… 

-Şi astea? 

-Care? 

-Boarfele – de unde le ciordişi?  

-Păi… 

-Domnu, două chestii: actu de identitate şi de unde 

ai rufăria… 

-Sunt hainele mele: pantaloni, tricou, giacă… 

-Aha! Şi umbli, aşa, cu ele pe braţ prin Cartier în 

luna noiembrie… Sau le puseşi la uscat? 

-Păi… Ştiţi? E o poveste…  

-Da, e, cred, da tre‘ să mergem la sediu, s-o depă-

năm acolo… Şi mie-mi plac grozav poveştile… Pe-

tre Ispirescu, Fraţii Grimm, Ion Creangă…   

-Andersen, Alecsandri, Dulfu, Caragiale, completă 

evadatul din subsol, într-un fel de inerţie idioată. 

-Nenea Iancu? De ăsta nu ştiui – mersi! Gata, ne-am 

verificat cunoştinţele şi… la drum! 

-Păi… 

-Domnule, mă omorâşi cu păi-u ăsta! Hai! 

-Aşa, gol? 

-Păi, cum? Vrei să rămân fără tine? Las‘că ştiu io: 

te-mbraci şi-o ştergi, iar io n-am chef să fug după 

tine, ori să sacrific vreun glonţ. Deci, nu, frăţâcule! 

Mergem aşa, ca la o plimbare între homosexuali 

ţinându-te de braţul meu – okei? Nu e romantic? 

-Păi, e, aprobă evadatul simţind nevoia să plângă.  

Porniră. 

-Domnu poliţist, eu nu vreau să vă fac rău… 

-Te cred… 

-Sunt agent sub acoperire şi n-aş vrea să… 

-Ce, domnu ciordel? Sub ce? Da cum dracu? Aşa, 

acoperit la pielea goală? Îmi explici şi mie cum de-

vine chestia? Că n-oi fi eu înţeleptu-înţelepţilor, da 

nici prostu‘ Cartierului. Hai… Vrei să cântăm ceva 

de-a lu Guţă, ori Salam, că mie-mi plac maneluţele 

de mor, şi trece mai repede vremea… Hai: unu…, 

doi…, trei, şi!: 

Ce seară minunată,  

Mai spune-mi iubit-o o dată 

Mai spune-mi că eşti frumoasă,  

Şi că-mi vei fii mireasă 

Şi vom avea o fată 

Mai spune-mi iubito o dată 

            (Versuri de Fuego: „Ce seară minunată‖,  

de la www.versuri.ro, n. d.h.) 

-Păi, dom sergent… 

-Major! 

-Major… Da, ăsta-i d-a lu‘ Fuego… 

-Nu contează – maneluţă să fie! Cântăm, da?  

-Păi, da, da ştiţi cum e cu secretele:  secret de stat, 

secret de serviciu, secret de sentimente… 

-Da cântăm, nu divulgăm secrete… 

-Nu pot, zău că nu pot – n-am voie… 

-Am înţeles: nu spui, da scrii! Ok. Te pricepi, adică, 

te descurci cu scrisu‘, cu…? 

-Sunt jurnalist dă meserie. 

-Oho! Să trăiţi dom‘ jurnalist! A, aşa arată un jurna-

list? Bravo! Treceţi, vă rog, în faţă şi trap uşurel, că 

ne prinde miezii nopţii. Hai: unu-doi-trei, unu-doi-

trei, unu-doi... 

 

(fragment din romanul în pregătire  La Bodega „Trei Scheleţi”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.versuri.ro/
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Din noul volum în pregătire ''Așa-i cânta îndrăgostitul din Sumer'' 
 

 

SE-NNOAPTĂ  ALĂUTA 

 

Regină, 

se-nnoaptă alăuta 

și cântecul nu mi-i 

de-ajuns 

să te-adune 

din strune... 

Ce nume purtai ca lumină 

la începutul lumii? 

 

Această lăută 

oare cărui migdal o fi fost 

inimă frântă și mută? 

Poți tu oare 

să-mi spui, 

lampă? Struna se-nnoaptă în lut, 

plămădit pentru spin, pentru cui, 

pentru scrisul durut, 

tristeților umbrită stâlpare. 

Această inimă de migdal 

și-amintește de tine 

minune străină,  

vorbindă. 

În apele ei de lăută 

chipul tău se oglindă, 

ca un cer spovedit de nourii spumii. 

Ce nume purtai ca lumină 

la începutul lumii? 

Nu erau pe atunci 

nici vierme, nici zei, 

ci numai setea 

din setea celuilalt să te bei. 

 

Din cântec 

totul se face livadă. 

Buzele noastre au început să vadă. 

Dincolo de mijirea spre veac, 

de urzirea de nour a strai, 

ce-or fi văzând? De ce tac? 

 

Aici peste lume și cer 

buzele noastre au început să audă... 

Genunile zbor adâncul să-și prindă 

sorbindu-l din flacăra crudă... 

Auzi, 

izvodul luminii 

cum prin noi se  oglindă? 

Genunile zbor adâncul să-și prindă... 

Aici peste lume-n Sumer. 

 

 

NUMAI AMNARUL... 

 

Numai amnarul știe 

că piatrei,  sămânța de foc, 

rotunjită 

de undă și  cântec, i-a fost 

precum tristețile 

urcând în genunchi 

spre templul lor de sidef 

din os de ghioc. 

 

Asemenea pietrei, 

Dumitru ICHIM – KITCHENER 

(CANADA)  
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cu scânteia ascunsă-n rărunchi, 

limpezimile de văzduh cântător 

până-n adânc 

le cunosc pe de rost, 

că mă-ntreb sub spus de șuvoi 

al mângâindelor ape 

în care veșnicie-am mai fost 

atât de aproape? 

 

Mult mai înalt decât piatra 

e focul cu sâmbur ascuns, 

dar și mai înalt, 

cuprinzându-și veșnicia, 

numai scânteia-i, 

muritoarea de moarte, ce știe  

nevăzutul iubirii să-l scrie, 

să-l spună... 

 

Tu parcă te-ai născut din strună, 

boare de aur stihirii. 

De unde te cunosc trandafirii 

cerșindu-mi cu spin să te leg cuneiform 

pe tăblița de lut? 

Cum aș putea să nu mă înghimp 

când vecia ta n-are-un sărut 

să înceapă? 

Cum să nu-i cânt luminii safirul 

ce străluce doar cu atinsul de timp, 

ca buzele ce-și deschid trandafirul 

și lasă veșnicia pe dedesubt 

să se strecoare prin poarta de spin? 

Cum aș putea să nu mă înghimp 

când vecia ta n-are-un sărut  

să înceapă 

apa schimbării în vin? 

 

Oare de ce, 

la timpul înalt, 

toate nunțile-ncep 

cu apusul de pleoapă? 

 

 

PLANETA CELOR PATRU FLUVII 

 

Oi fi cumva vreun fel de lut, 

cum șuguind îmi spui, 

dar umbrei ( Ce-o fi umbra? 

Gustul morții? ) numai eu, 

Regină, 

cu tine-n brațe știu 

cum scara să i-o urc și noaptea să-i descui. 

În loc 

singurătățile să fie două, 

suntem doar un sărut 

și-o singură lumină. 

 

Oare atunci, Pământul meu, 

cum ar putea iubirii 

planetă să nu-i fie, negraiului ''a'' sferic? 

Au nu așa, 

când printre sălcii te iubesc, 

văzduhul tău de întuneric 

ți-l deapăn rar  

ca spaima ce se-ncrină pe ulcior 

din lacrimi de olar? 

 

O, cât de-albastru luminează, 

peste-al genunii prag din nelumesc, 

planeta celor patru brațe - 

Pământul meu purtându-ți trupul crud 

ce-i încă ud 

din struna cu tăcerile pe rază. 

 

CÂND PE NINLIL O AȘTEPTA 

 

Știură ce știură zeii, 

preacertăreții, dacă  

au hotărât Ninlil 

văzduhului să-i fie 

subțire-aerianul din izvod 

spre flacăra ispitelor de lapis, 

iar cheia să-i ascundă 

sub pragul de la zapis, 

trecând canaful prin sigil 

a nod. 

 

Puteau să fie Lahmu, sau Lahamu 

 aduși la curte-n trâmbiți și chimval, 

și de ce nu, Ereșkigal?! 

Când nu iubești, nici cerul n-are soare. 

Ce-i iadul de sub sceptrul ei de fier, 

decât văzduh ce s-a-năcrit în bocitoare? 

Și-atunci alege, vrei, nu vrei, 

ori curva în dezmățul ei de ură, 
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ori pe Ninlil, cu norul la trăsură, 

cu scrisu-i alb pe noaptea din Sumer. 

 

*** 

A, nu știam 

că mi-ești așa de-aproape, 

Regină. 

Vorbeam de unul singur 

ca aburul de seară pentru ape. 

Lăuta mea, cu strună de lumină! 

Pe rotunjimi de cuib 

se face primăvară, 

ca aburul de seară 

peste ape... 

 

Cum să nu-mi vină să te chem, 

să-ți lași palatul, satrapii și toți evlavioșii? 

Hai, să ne pierdem 

prin nourii de trestii cântătoare, 

unde tristeților se scutură cocoșii 

ca zurgălăi de aur peste noapte! 

 

Și-apoi prin cetinile înnoptând 

a cedru sfânt spre-mpărății de fag... 

Au nu-i așa că ai să-mi strigi 

că nimenea de la-nceput de lumi 

ca mine nu ți-a fost mai drag? 

Dar ca o creangă de gutui 

ai să-nflorești din vârf de șoapte, 

ca stinsul de polen, 

din zurgălăi de aur, peste noapte... 

Au nu-i așa  că ai să-mi spui? 

Desigur, că-n șoptiri. 

Din șovăirea dintre-a fi, sau nu, ecou, 

ca aburul ce sună peste ape, 

când steaua-ți curioasă, 

clipind din ochi,  

se-apleacă peste hău. 

 

Întreg văzduhul tău 

am să-l îmbrac cu fir de imn din inul nou, 

iar brațele-mi flămânde 

te vor cuprinde-n cel mai mândru  sari 

ce a furat din pană de flamingo 

culorile și basmul 

tristeților 

din început de luminânde. 

CÂND ÎȚI DESFACI VĂZDUHUL... 

 

Când îți desfaci văzduhul 

din copca de mărgean 

și te alinți, cu noaptea 

ce o lași să curgă-n freamăt lin 

precum un cântec umărului meu, 

geloși cum să nu fie 

întreaga-ți liotă de zei? 

Parcă-i și văd scrâșnind, 

verzui pe față, mestecând cucută, 

când tu-ți desfaci văzduhul 

din copca de mărgean, 

cerșind, din alăută, 

lumina vinului să-mi bei, 

cu gustul podgorit al ei 

amirosind a strugur pământean.  

 

De ce îmi ceri 

iubirea în spovadă, 

când brațelor, tu ești pe rând 

grădina cerului 

și-a strunelor livadă? 

 

Au nu auzi? 

Precum o rază coarda e-n întins 

și-i gata să se rumpă 

de-atâta cântec strâns într-un boboc, 

că pentru tine dinadins 

văzduhul ți-l răsfrâng 

precum o piatră scumpă 

amarul ei,  

până în miez de foc. 

Geloși cum să nu fie 

întreaga-ți liotă de zei, 

când îți desfaci văzduhul 

din copca de mărgean 

pe umăru-mi flămând,  

de  pământean? 

 

Deci, hai să o luăm de la-nceput, 

dar înainte 

ce-ar fi să măsurăm cu veșnicia ta, 

când îți desfaci văzduhul 

din copca de mărgean, 

câți ani-lumină ține un sărut? 
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EU DE LA ZEII VOȘTRI... 

 

Eu de la zeii voștri, 

ce bântuie 

pe unde timpul cu hatul ne desparte, 

am auzit dispreț din grai parșiv: 

de trecere, de curgere, de moarte. 

 

Cu tine-alături, 

la fiecare tâlc mai vlăstărește-un vers: 

Cu-n înflorit de cinci petale,  

pe-un bob cât spaima de piper, 

întregul univers 

devine mai bogat cu încă-un cer. 

 

Când mâna mea e cântec alei tale, 

brățara ta mi-i dascăl. Aceeași nestemată 

mereu altfel, de fiecare dată, 

tot altor iscodiri 

pe colț, pe rotunjime și pe muchii, 

aceeași rază și-n atâtea firi... 

De moare o lumină, 

e doar o umbră celei ce-o să vină, 

și-n locul ei,  izvodul, 

din fiecare scăpărat  

întrupă o livadă-n nelumesc, 

părelnic ispitit pe nestemată, 

că mă întreb 

în care veșnicie 

ne-am mai iubit odată 

și m-am întors acum 

să-ți spun din nou că te iubesc? 

 

Când cerurilor tale 

luceafărul Nibiru se aprinde, 

iar brațul meu ca apa te cuprinde, 

cum să vorbești de trecere? 

Cu tine-alături, 

ce mândră-i moartea, jos, pe cer! 

Nu-i aur nou în secere 

spre lună plină? 

De ce-am vorbi de trecere 

când brațele-mi sunt pline  

de lumină? 

 

Și de n-ar fi nici curgere, 

când ape peste ape ca leii tineri saltă, 

ce-ar face Eufratul,  

chiar veșnic, dar tot baltă? 

De nu ne-ar curge-mbrățișați pe undă, 

la ce folos lăuta fără strună, 

un stup fără pârău de-albine, 

sau tu fără de mine? 

 

Sărmanii zei 

adâncul lor nu știu-l, 

că moartea e ca râul 

ce își oglindă viul, 

precum stihira ta pe coarde. 

Spre a-și cânta lumina, 

iubirea de nu arde 

jertfirea cerii, cum o face lutul, 

la ce folos  

ți-ar fi ulciorul veșniciei, 

de nu ai ști cum să o guști, 

sorbindu-o cu timpul și sărutul? 

 

 

PENTRU NINLIL CÂND VA URCA ÎN STELĂ 

 

Când vei ajunge lângă prag de stelă, 

Regină-a preacuratului văzduh, 

ne-om despărți 

luminile care ne-au ars 

în vatră. 

 

Tu-ți vei urca-n 

oprire idolească în dantelă 

înveșnicirea-n piatră, 

alăturea de leul zburător, 

iar eu, ca muritor, 

voi căuta sărutul ce mi-ai dat, 

în moartea fiecărui bob de grâu, 

cu-ntregul tău văzduh despăturat 

ca din povestea adormită-n scrin. 

 

Oglinda veșniciei e pustiul. 

La amândouă 

drumul clepsidrei știu-l, 

dar eu la tine altfel voi veni 

numai cu-n cântec 

ce spicul lui se va-ndoi 

asemenea toiagului de beduin. 
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În lespede 

vei împietri la despărțire 

ceva  

ce mie-mi pare a dispreț, 

dar niciodată 

n-ai să știi ce ai pierdut, 

că eu de voi muri prin mii de vieți, 

pe fiecare le-oi deschide 

cu cheia primului sărut, 

ce mi l-ai dat 

pe lângă trecătorul Eufrat. 

 

Cum aș putea 

ca de iubirea ta să mă dezvăț? 

Chiar mort fiind voi fi tot șugubăț 

și fiecărei morți la treieriș, 

în fața stelei tale, 

în drumul meu de grâu, 

o să m-opresc 

și pe furiș 

te-oi săruta pe focul buzei împietrit. 

De ce, Ninlil, n-ai ascultat? 

Vezi veșnicia cum te-a păcălit? 

Au nu-i păcat 

să stai în piatră când Nibiru-n ape 

te va striga-n lumini pe Eufrat... 

Au nu-i păcat Ninlil, Ninlil, 

să-ți fiu atât de-aproape? 

 

Născut iar nu făcut 

Theodor Damian   

Dumitru Ichim este un poet născut iar nu fă-

cut. În versul său răsună universul dar totodată în el 

se cuibăreşte arzând pustia pe care poetul ştie s-o 

facă să rodească. Cuvântul său rostit „cu putere‖, 

este muiat în har şi vine în poezie năvalnic încins de 

zelul mărturisitorului care ştie ce spune şi mai ştie că 

trebuie să spună, căci dacă el va tăcea, pietrele vor 

striga. 

La Dumitru Ichim actul poetic e ca o facere a 

lumii, de aici caracterul cosmic al poeziei, dar şi ca o 

celebrare doxologică a facerii, ca o liturghie începu-

tă aici pe pământ şi menită să se termine în ziua a 

opta a creaţiei. Pentru că este cosmică, în acestă li-

turghie se includ toate lucrurile: de la flori (crinii lui 

Solomon, macii răniţi, păpădia, orhideea, trandafirii 

cu lacrimi pe gene) şi copacii fremătând în livezi şi 

păduri (părul, mărul, cireşul, măslinul, bradul, sal-

câmul, teiul, salcia, liliacul), la vieţuitoarele din di-

verse regnuri şi categorii (ciocârlia, libelula, fluture-

le, păunul, melcul, păianjenul, cerbul şi căprioarele), 

la universul văzut (soarele, luna, steaua, întunericul 

şi lumina, cerul, răsăritul şi apusul, apele, munţii, 

ploaia şi vântul) şi cel nevăzut (Dumnezeu, îngerii, 

Împărăţia), totul având mereu în centru, implicit sau 

explicit, pe Iisus prunc, dar şi răstignit, şi pe mereu 

trista Sa Maică. 

Astfel, poezia sacerdotului Dumitru Ichim 

este participativă. Totul participă la un mare eveni-

ment parcă ştiut dar nenumit încă: cerul şi pământul, 

plantele, animalele, lucrurile, oamenii. Ai sentimen-

tul că eşti prins şi tu, ca cititor, în această ceremonie, 

un fel de pelerinaj al întregii creaţii spre Creator. 

Umblarea prin „spaţii‖ spre „ceva‖ aminteşte de 

felul cum Blaga Îl căuta pe Creator: „Unde eşti, 

Elohim?.../ Animale străine prin spaţii oprim/ Şi le-

ntrebăm de Tine, Elohim.‖ La Blaga, Dumnezeu e 

căutat. La Dumitru Ichim, Dumnezeu este aflat. Poe-

tul este ca un Sfânt Ilie de dimensiuni cosmice care, 

ştiind unde merge, ia cu sine în trăsura lui tot ce în-

tâlneşte în cale şi mai ales pe norocosul cititor al 

versului său. Există un vânt în poezia lui Dumitru 

Ichim ca în Rapsodiile de toamnă ale lui George 

Topârceanu, un vânt ce vine repede aducând cu sine 

Vestea cea bună pe care o împrăştie grăbit şi oare-

cum tainic peste tot. E un vânt care te prinde, te ia, 

te înfăşoară cald şi te duce pe calea Împărăţiei. Şi 

mai e ceva: există o gingăşie deosebită în acestă 

poezie, o gingăşie de prunc şi de înger care răzbate 

din fiece vers de la o margine a cerului interior până 

la celelalte margini. Aceasta te pătrunde şi te trans-

figurează. Citeşti ca vrăjit. Citeşti şi te miri. Admiri. 

Dar mai ales, atunci când dedică versuri soţi-

ei sale, îngeriţa poetă Florica Baţu Ichim, plecată să 

cânte Domnului mai de aproape, Dumitru Ichim face 

să vibreze lumina în pustiul din sufletul său revărsat 

sfâşietor în cuvânt. Dumitru Ichim este un poet năs-

cut iar nu făcut. 
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Theodor Damian  -  Begotten not made 

Dumitru Ichim is a begotten and not a made 

poet. In his verse one can hear the Universe, as well 

as the wildness which nestles while burning, the 

poet knowing how to handle it in such a way in 

order to yield fruits. Uttered ‘‘in a strong way‘‘, his 

word is dipped in endownemend and comes to 

poetry in an impetuous manner overheated by the 

witness‘ ardour who is aware of what he says and 

knows very well that he must speak out, because if 

he keeps quiet, stones will cry out.    

In case of Dumitru Ichim, the poetical act is 

like the genesis of the world, hence the cosmical 

character of his poetry, but also as a doxological 

celebration of the genesis, like a liturgy which 

started here on the Earth which was meant to come 

to an end on the eighth day of the creation. Being a 

cosmical one, all things are included in this liturgy: 

from flowers (Solomon‘s lilies, wounded poppies, 

dandelion, orchid, roses with tears on their eyelids) 

to the trees rustling in orchards and forests (the pear 

tree, the apple tree, the sweet cherry tree, the olive 

tree, the fir tree, the locust tree, the linden tree, the 

willow tree, the lilac tree), to the creatures belonging 

to various kingdoms and categories (the skylark, the 

dragonfly, the butterfly, the peacock, the snail, the 

spider, the buck and the deer), to the perceived 

universe (the sun, the moon, the star, the darkness 

and the light, the sky, the sunrise and the sunset, the 

waters, the mountains, the rain and the wind) and 

finally to the unseen (God, the angels, the 

Kingdom), everything has permanently in its middle 

(implicitly or explicitly) Jesus as a little child, but 

also crucified, as well as His sad Mother.     

From this point of view the poetry of Dumi-

tru Ichim, the priest, is a participational one. 

Everything participates in a great event which seems 

to be known, yet it is unnamed: the sky and the 

Earth, the plants, the animals, things and people. 

One has the impression of being caught, as a reader, 

in this ceremony, a sort of pilgrimage of the whole 

creation for the Creator: the wandering about 

‘‘spaces‘‘ in search for ‘‘something‘‘ reminds of the 

way Lucian Blaga was searching for the Creator: 

‘‘Where are You, Elohim?.../ Strange beasts in these 

spaces we stop/ And we ask them about You, 

Elohim.‘‘     

In case of Lucian Blaga, God is looked for. 

In case of Dumitru Ichim, God is found out. The 

poet is of cosmical dimensions just like Saint Ilie 

who, knowing very well where he was heading to, 

takes with him in his waggon anybody he meets on 

his way and especially the lucky reader of his lines. 

Just like in George Toparceanu‘s Autumn Rapsodies, 

there is a sort of breath of wind in Dumitru Ichim‘s 

poems, a breath of wind which comes quickly 

bringing with it the Good News which it spreads 

around in a haste anywhere and somewhat secretly. 

This is a breath of wind catching you, taking you 

away, wrapping you warmly, leading you on the 

path of the Kingdom.  

And there is something else: a particular 

tenderness in this poetry, the tenderness of a child or 

of an angel who goes with every line from one side 

of the inner sky to its other sides. This is what 

strikes you, changing you at the same time. You 

read, as if you were bewitched. You admire.   

But most of it, when he dedicates poems to 

his wife, the poet-angel Florica Bațu Ichim gone to 

sing to God not far away from Him, Dumitru Ichim 

makes light vibrate in the wildness of his soul 

overflown in the word in a heart-rending manner.  

Dumitru Ichim is a begotten and not a made 

poet.  
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Globalizare 

 

Deasupra mormântului au zidit o biserică, 

deasupra bisericii au zidit o sinagogă, 

deasupra sinagogii au zidit o moschee, 

deasupra moscheii au construit un spital, 

deasupra spitalului au construit un zid, 

deasupra zidului au construit o șosea. 

Apoi, cetatea a făcut zidului cartiere: 

cartierul creștin, evreiesc și musulman, 

cartierul de limbi clasice – cartierul latin și cartierul 

grecesc, 

cartierul de nații – cartierul armean, românesc, ru-

sesc etc. 

Epidemia de ziduri continuă 

și toată populația globului a intrat în panică 

răspândindu-se vestea 

că, de fapt, mormântul era gol. 

 

 

Globalization 

 

On top of the sepulchre they built a church, 

on top of the church they built a synagogue, 

on top of the synagogue they built a mosque, 

on top of the mosque they built a hospital, 

on top of the hospital they built a wall, 

on top of the wall they built a highway. 

Then, the city made districts within its walls: 

the Christian, the Jewish and the Muslim districts, 

the classic languages district – the Latin district and 

the Greek district, 

the nations‘ district – the Armenian, Romanian, 

Russian districts. 

And the epidemic of walls goes on and on 

and the whole population of this world was seized 

with panic 

when hearing 

that, actually speaking, the sepulchre was empty. 

 

În drum spre Eghipet 

 

Cum moțăia în drumul spre Eghipet, 

parcă lovit din cer, 

Bătrânul Iosif scoase-un țipet:  

- Marie, coroana... 

Coroana de la magi, de Împărat, 

ce I-o aduse-n cutia de gomer, 

sculptată ca sipet, 

în graba mare am uitat! 

Maria nu răspunse. 

Privea departelui departe... 

A șovăire, lacrima prelinsă - 

curgea din ochii ei senini 

durerea gândului nespus. 

Îl strânse-n brațe pe-Iisus 

și-L sărută pe frunte, 

exact pe locul unde va purta 

coroana Lui de spini. 

 

                     3 decembrie 2012 

 

On the Way to Egypt 

 

While falling in a doze going to Egypt down, 

as if from sky he were struck, 

Old Joseph a scream set up: 

‘‘Mary, the crown! 

The Magi‘s Emperor‘s crown, 

which they had brought into that box 

that they had sculptured like a chest 

and which up there I forgot in a great haste.‘‘ 

Mary no answer gave. 

While looking to the furthermost… 

And like a hesitation, her dropped out tears 

were falling down from her bright eyes, 

the pain of her unuttered thought. 

She closely pressed young Jesus in her arms 

giving a kiss to Him high on His forehead, 

right there where one day He‘ll bear 

His crown all made of thorns. 

 

                                  December 3, 2012 
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A Doua Întâmpinare a Domnului 

 

După ce a părăsit templul, 

Fecioara Născătoare, 

cu Pruncul înfășat în axion, 

cerca s-ascundă ce-i spuse Simeon, 

în special, partea a doua. 

Urmă a doua-ntâmpinare - 

ce I-o aduse roua - 

stropi cățărați 

pe-o streașină de floare, 

care în limba lor 

grăiau numai cu ochii ei, 

profeticul amar despre Lumină. 

- Cu cine vorbeai 

Prea Sfânta noastră Maică? 

a întrebat-o Iosif 

cu vocea blajină, 

nebănuind necazul. 

Nimic n-a răspuns, nimic nu a spus, 

privindu-și vedenia drept, 

dar dintre stropii 

ce-i înfloriseră obrazul, 

unul căzând 

sărută mânuța Pruncului Iisus. 

...și Prea Înrourata 

Îl strânse, mai tare, la piept. 

 

The Dew Drops’ Profecy 

 

After leaving the temple, 

Virgin Mother, 

with the Child swaddled in a flowery song, 

was trying to hide what Simeon was saying, 

especially, the second part – the other. 

And there came the second greeting 

which morning dew had brought to her – 

drops climbing up 

on the eaves of a flower, 

which in their own language 

were talking only to her eyes, 

about the prophetic bitterness of Light. 

‘‘Whom were you talking to 

Our Most Holy Mother?‘‘ 

Joseph asked her 

with a sweet gentle voice, 

not knowing her trouble. 

She answered nothing, she said nothing, 

staring straight at her vision, 

yet, from all drops 

that down were flowing on her cheeks, 

one of them departed 

kissing Child‘s little hand. 

...and the Mother in frightened tears 

Hold Him tighter and tighter at her breast. 

 

Copilul doarme 

 

În suflet cireşul 

a prins să-nflorească. 

Lumina şi ea - 

răsuflare cu răsuflare - 

înfloreşte somnul. 

Numai din când în când 

adie 

un fluture. 

Copilul zâmbeşte prin somn 

din când în când... 

parcă vrând să trezească lumina. 

 

The Child Is Sleeping 

 

The sweet cherry tree 

has begun to blossom in its soul. 

Breath after breath – 

light too 

is brightening the sleep. 

Only from time to time 

a butterfly 

flies gently and softly. 

And from time to time 

the child smiles in his sleep… 

as if he‘s trying to wake up the light. 

Selection from Dumitru Ichim, The Ideogram of My Soul / Ideograma sufletului meu, translation into English by Muguraș Maria 

Petrescu, with a foreword written by Theodor Damian ,,Begotton not Made / Născut iar nu făcut‘‘, ‘‘Gracious Light‘‘ Publishing 

House, New York, 2013, 127 pp. 
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Strălucitor 
(continuare din numărul trecut) 

 

Omul cu perje 

       Ajuns  în Chișinău, l-am ajutat pe moș Petrea 

să-și  încarce sacii cu perje  într-o tărăboanță cu mo-

tor, care-l aștepta la autogară, și pe urmă să-i descar-

ce  în piața centrală. Nu erau numai sacii pe care-i 

călărise  în aftabus, mai avea câțiva și  în portbagajul 

de deasupra. 

            — Două sati ma suduie din urmî cî le-am 

lăsat fărî rachiu!, a zis moșul tăbârcind plin de voie 

bună la țuhali. 

            Moș Petrea știa ce vânt mă aducea  în Basa-

rabia și  în ce hal  îmi bătea prin buzunare după ce 

plătisem de două ori biletul până la Chișinău. Îi spu-

sesem pe drum. 

            — Pintru tătă muncușoara iasta, mi-a spus 

moșul, ti poftesc să mâi noaptea asta  în odaia noas-

tră de la hotel. 

            Ținea o cameră  închiriată permanent la hote-

lul ―Vierul‖, chiar  în gura pieței. Nu atât pentru el, 

când se  întâmpla să rămână  în oraș, cât pentru cei 

doi ciraci, megieși de-ai lui, care  îi vindeau zilnic 

marfa la tarabă. Mai rămânea un pat liber, al patru-

lea. Nici nu se putea ocazie mai bună pentru un om 

de pripas ca mine, obosit, flămând și cu banii pe 

sponci. Mană cerească, na! – că tot mergeam la Ma-

na. 

            Am mâncat tuspatru  în cameră. Câteva feluri 

de pește afumat, tobă, slănină, cârnați, caș, măsline, 

ceapă, castraveți, roșii. Sau pepeni și patlagele, cum 

se spune pe-acolo. Aveau oamenii ăia un frigider 

ticsit cu de toate. Am pus și eu la bătaie patru ouă 

scăpate de procedurile vamale și, spre sincera mea 

bucurie, s-au mâncat toate. Altceva n-au mai vrut de 

la mine. Nici măcar ―Săniuță‖. Aveau ei rachiu de 

cazan, de-acasă. Au băut câte-o leacă. Nu de alta, 

dar toți aveau treabă a doua zi. Când umbli cu bani 

pe mână, nu e bine să ai mintea tulbure. Eu aș mai fi 

dat câteva ture, dar de unul singur era necuviincios. 

            

Frigiderul pentru șpagă 

            M-am dat  în vorbă cu ei. 

            — Oameni buni, dar cum se face că  într-un 

hotel ca ăsta… modest vreau să zic, ieftin, există 

ditamai frigiderul  în cameră? În România nu prea 

găsești frigidere nici la hotelurile de lux… 

            Hotelul ―Vierul‖, mi-a explicat moș Petrea 

— întins pe pat, cu o mână  îndoită sub cap, la siestă 

—, era al colhoznicilor. Stăteau acolo ștabii mai 

mici sau mai mari din toată țara când veneau  în Ca-

pitală cu vreo treabă. Cel mai adesea veneau doar să 

vânture vorbe pe la consfătuiri fără sfârșit. Dar nici 

la bătut apa−n piuă nu erau primiți cu mâna goală. 

Tot aduceau o gâscă penită, un caș, o spată de purcel 

sau niște vânat, ceva. Nimic nu se urnea  în republi-

că fără plocon. Nu obțineai un sac de  îngrășământ 

pentru colhoz dacă nu dădeai sarsanaua. Nu se astu-

pa o gaură  în asfalt până nu se astupa  întâi o gură 

de ștab cu ceva. Și pentru că numai așa se  învârtea 

comédia, Partidul a pus frigidere  în toate hotelurile 

ca să aibă cetățenii unde să-și țină plocoanele, să nu 

se  împută. 

            Aveam să re întâlnesc frigiderul pentru șpagă 

chiar a doua zi,  în mult mai modestul hotel raional 

din Orhei. Numai că acolo era mai mic și nu funcți-

ona. 

Paranghelie la dușuri 

            Voiam să plec devreme din Chișinău, eram 

nerăbdător să ajung la Mana. Dar habar n-aveam  în 

ce direcție s-o apuc și cu ce: cu trenul, cu autobuzul, 

pe jos… Dumnezeul ziariștilor,  în marea Lui bună-

tate, a decis să mă scoată iarăși de la strâmtoare. Dar 

Viorel ILIȘOI  

(ROMÂNIA) 
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pentru că era prins  în treburi de importanță univer-

sală, l-a desemnat tot pe moș Petrea să se ocupe de 

asta. După ce a dat câteva telefoane din cameră, mo-

șul m-a anunțat că tocmise o mașină să aducă marfă 

din părțile Sorocei. Putea să mă ia și pe mine și să 

mă lase  în drum. 

            Ar fi trebuit să plecăm pe la zece din Chiși-

nău. În cel mult o oră aș fi fost la Mana și m-aș fi 

putut apuca de treabă. Dar omul lui moș Petrea a  

întârziat, i se stricase nu știu ce la mașină. Abia pe la 

trei și ceva am plecat de la hotel. Pe la patru eram  în 

Orhei. M-am sfătuit cu prietenul meu și am convenit 

că n-avea rost să mă mai duc  în ziua aia la Mana. 

Eram  în noiembrie, peste o oră apunea soarele. Ce 

să caut de nebun, pe  întuneric, străin  în sat străin? 

Era mai  înțelept să rămân la hotel,  în Orhei, și să 

plec a doua zi, la prima oră, spre Mana. Satul era la 

douăzeci de kilometri. Treceau multe mașini pe-

acolo, era ușor de ajuns. 

            Moș Petrea Bulboană m-a lăsat  în fața hote-

lului din Orhei. Mi-a scris pe o hârtiuță telefonul lui 

de-acasă, din Drochia. Eu i-am dat telefonul de la 

redacție. Ne-am revăzut peste două săptămâni,  în 

Iași, unde venise cu niște miez de nucă. L-am dus la 

căminele studențești din Târgușor, la niște prieteni, 

și ne-am  îmbătat toți,  în mod patriotic, cu vodcă 

―Stalicinaya‖ cumpărată de la studenții basarabeni. 

Orice obiect ce  încăpea  într-o cameră de cămin 

puteai fi găsit la ei. Pe la patru dimineața eram toată 

gașca la dușuri, matoli, râdeam ținându-ne cu mâini-

le de burtă. Moș Petrea, care putea să ne fie bunic, 

bea cot la cot cu noi, se juca de-a popa, ne boteza cu 

dușul, ne  împărtășea cu vodcă, ni se spovedea pe 

partea de păcate trupești din tinerețe. Când a mărtu-

risit cum s-a drăgostit cu o stagiară de la colhoz, l-

am implorat să tacă, altfel murim de râs. 

            

            Amor rusesc pe scroafă 

            Cică era elev el la școala veterinară și făcea 

practică la un colhoz de dincolo de Urali. În ultima 

noapte a rămas de veghe la maternitatea de scroafe. 

El și o doctoriță veterinară aflată acolo  în stagiatură. 

Se aștepta o fătare dificilă. Bine înțeles că s-au  îm-

bătat. Întâi el, apoi Natașa. Și le-a venit așa, nu știu 

cum, o poftă nebună unul de altul. Dar toată mobila 

erau două taburete. Nu tu pat, nu tu masă macăr, 

nimic. Pe jos, unde nu era zăpadă, era bălegar — nu 

puteau așterne o pufoaică, o pătură… Și atunci tână-

rul Petrea a scos din bulboana gândirii masculine o 

soluție genială. Cu o reverență adâncă, a poftit-o pe 

domnișoara stagiară să binevoiască a se  întinde pe 

spinarea unei scroafe. În felul ăsta stătea pe molcuț 

și nici nu i-ar fi fost frig la șale. Era acolo o scroafă 

monumentală, mândria colhozului, puteai să dormi 

și de-a latul pe spinarea ei. Toți zootehniștii și toți 

politrucii care veneau pe la colhozul ăla se pozau 

călare pe scroafă. Ajunsese și la Kremlin o poză cu 

purceaua eroină. A stat cuminte, biata de ea, cât timp 

i s-au administrat domnișoarei cele cuvenite. Rar 

dacă a scos câte un grohăit timid, câte un guiț-guiț 

anemic. A doua zi Petrea a plecat acasă, la Drochia. 

De acolo i-a scris doctoriței, la mii de kilometri, o 

epistolă  înfocată. Îi mărturisea,  în cuvinte meșteșu-

gite, că a rămas cu gândul la ea, că speră din tot su-

fletul că acea înfocată partidă de amor pe scroafă să 

fie  începutul unei frumoase iubiri, ca-n filme. A 

primit răspuns după vreo lună. Stagiara  îi scria că 

era logodită și că se va mărita curând. Dar că nu-l va 

uita niciodată. Ce se petrecuse  între dânșii va rămâ-

ne toată viața cel mai fierbinte secret al ei. ―Și mie 

mi-a plăcut. Dar ar fi fost și mai bine dacă nu mă  

îmbătam așa tare, poate măcar mă descheiam și eu la 

pantaloni!‖ 

            — Vaaaai, cât de porcos! 

            — Nu e bestial? — a  încheiat moș Petrea, 

apoteotic, cu un cuvânt învățat de la noi. 

            — Curat bestial!  — am  întărit noi, tineretul,  

într-un glas, prăpădindu-ne de râs. Bine, beți cum 

eram, râdeam și dacă ne arăta un deget. Dar el chiar 

avea un dar al lui, te făcea să-l asculți stând  în coa-

dă, cu urechile ciulite, chiar și când  îți spunea cum a 

deschis o ușă și a  închis-o la loc. 

            

            Adio, moș Petrea! 

            După aia, vreo cinci ani ne-am tot  întâlnit, 

ba  în stânga, ba  în dreapta Prutului. O dată m-a luat  

în drumurile lui prin Basarabia. 

            — Hai să-ți arăt republicuța!, mi-a zis. Ti 

primbli șî scrii la ziar. 

            Își luase  în sfârșit mașină și permis de con-

ducere. Vreo zece zile am speriat orătăniile de prin 

sate cu rablamentul lui din vremea lui Stalin. Avea 

el o pasiune pentru mașini care trebuiau duse la re-

parație cel puțin săptămânal. Nu mașini de colecție, 
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ci rable. Strânsese niște bănișori la ciorap, putea să-

și ia chiar o limuzină, dar el prefera tot o taradaică. 

Nevastă-sa  îi spunea așa mașinii. În vara lui ‘97, 

când am sunat la moș Petrea să-l anunț că vin  în 

Basarabia, poate ne vedem, a răspuns nevastă-sa: 

            — Moș-tu Petrea nu-i acasî… S-o dus c-o 

taradaicî dupa marfî șî s-o izghit  într-un copac… 

Moș-tu Petrea o murit… 

            Avea șaizeci și opt de ani. Dar pot spune că a 

murit de tânăr. Pentru că așa trăise. N-am ajuns să-i 

pun o floare sau o sticlă de vin pe mormânt, dar  îi 

aprind câte o lumânare mai groasă când mă duc la 

biserică. Să i se ierte lui păcatele cele cu voie și cele 

fără de voie. 

            Atunci, la  începutul lui noiembrie ‘92, când 

m-a lăsat  în fața hotelului din Orhei, m-am simțit 

din nou ca  în ziua când mama a plecat lăsându-mă 

la casa de copii. Tot așa l-am urmărit și pe moș 

Petrea, ca pe mama, până când nu l-am mai zărit. Și 

poate ajunsese în alt oraș când m-am smuls din în-

cremenire și am intrat în hotel cu un oftat ce-ar fi 

putut să dărâme clădirea aia în care nimic nu se ținea 

bine în încheieturi. Până să ajung la recepție, am 

rămas cu o bucată de balustradă în mână, am luat în 

duret o plăcuță de parchet și am spart două pahare 

așezate pe o masă beteagă, pe care îmi pusesem di-

plomatul. 

            Pentru fiecare om de pe lumea asta e o bucu-

rie să spargă niște pahare când se duce undeva. Dar 

pentru un ziarist cu banii numărați, aflat pentru pri-

ma oară într-o țară, totuși, străină, bucuria e fără 

egal, mai ales dacă nu bagă nimeni de seamă ce a 

făcut. Mă așteptam să aud: ―Pizdeț! Zaplati za 

stakani!‖, dar nimic. Hotelul părea pustiu. Am îm-

pins cioburile cu piciorul sub masa cotonoagă și am 

zbughit-o afară ca un cotoi care a vărsat laptele. 

            

            Cafeneaua de jocuri electronice 

            Am pornit fără țintă prin oraș cu gând să mă 

întorc peste o oră-două la hotel. Altul nu mai era în 

Orhei. Peste drum am văzut o cafenea. Scria mare pe 

firmă, cu litere chirilice. Întotdeauna după ce spargi 

niște pahare e binevenită o cafea. Am pătruns într-o 

afumătoare strâmtă, fără ferestre. Vreo douăzeci de 

băiețași, suiți unii în capul altora, păcăneau la niște 

aparate. Într-o parte cineva se chinuia să urce în co-

pac un roboțel pătrățos, alături un gândac hăpăia în 

mare viteză șiruri de bile colorate, mai încolo cineva 

trăgea de o manetă că să-i vină pe ecran o banană, o 

cireașă, o portocală. Am străbătut anevoie ghemul 

uman și am ajuns plin de mirare la tejghea. Era doar 

o masă îngustă și atât. Niciun obiect pe care te-ai fi 

aşteptat să-l găsești într-o cafenea, cum ar fi niște 

cești, scrumiere, niște sticle de băutură în rafturi, 

poate chiar o oală de cafea pe un reșou. Nedumerit, 

am cerut totuși o cafea, daca tot ajunsesem până 

acolo. 

            — Nu siervim cafea! — a venit, scurt și oa-

recum pe românește, răspunsul băiatului de la tej-

ghea. 

            — Am văzut afară că scrie cafenea… am 

crezut că pot bea o cafea aici… Măcar un zaț! 

            — Aicea-șă ie cafinea di giocuri ielectronici. 

Cafea putieț sî beț la cafeneaua di cafea. 

              

            Omul cu râma pe față 

            Cafeneaua de cafea era oleacă mai sus, pe 

dreapta. Am trecut pe lângă o cafenea de podoabe, o 

cafenea de tabac și una de sifoane: ―Albinuța‖, 

―Todiriță‖, ―Furnicuța‖. Ținta mea era ―Cafeluța‖. 

Am găsit-o ușor. Am priceput că acolo o încăpere 

mică se numește cafenea. Și că urâțenia clădirii se 

îndulcește cu un diminutiv. 

            Am băut ceva fierbinte și maro — nici nu 

vreau să spun cafeniu. Nimic n-avea în comun cu 

cafeaua băutura pe care mi-a adus-o la masă un ma-

lac tuns cu unghiera, cu o cicatrice roșie în colțul 

gurii, parcă i se scurgea o râmă pe barbă. Și avea și 

niște lopeți de mâini, de-am zis că face prestidigita-

ție când mi-a adus ceașca. Pur și simplu a făcut-o să 

apară de sub unghie. Cum să fi protestat că e proastă 

cafeaua? Ba, mai mult, am mai cerut una, am băut-o 

și pe aia civilizat, fără horpăieli, ridicând frumos 

degetul mic. Iar la plecare am lansat un dazvidania 

diafan din ușă. Pur și simplu nu i-am lăsat niciun 

motiv să asmută râma asupra mea. 

            

            Pașopt de vodcă 

            Pe urmă am intrat într-o bodegă, ―Păhăruțul‖, 

mai mult să mă adăpostesc de ploaie. Începuse să 

picure fin, parcă dădea cineva cu vermorelul peste 

oraș. Am cerut o piatdiseatcă, o cinzeacă de-a noas-

tră, fiindcă sigur nu  vindea cu molecula, cu molul, 

după posibilitățile mele. Nici n-avea ustensile de 
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măsură atât de fine. Doar niște țoiuri pe care oricum 

nu le folosea, turna la ochi. Mi-a furat câteva lacrimi 

de vodcă aplecând aproape imperceptibil paharul. 

Această mișcare odioasă nu-i putea scăpa niciunui 

tânăr ziarist din acea vreme, când numai mașina de 

scris făcea diferența între o redacție și o cârciumă. 

La ―Atitudinea‖, în Botoșani, mi-a murit redactorul 

șef cu sticla în mână, pe un vraf de ziare. Eu îi adu-

sesem cinci litri de rachiu de tescovină ca să-mi pu-

nă o pilă la Inspectoratul Școlar, — mă ardea să pun 

capăt unei căsătorii epistolare transferându-mi ne-

vasta din Iași în Botoșani —, iar el a băut șpaga! 

Silvestri Ailenei, fost ziarist la ―Scânteia‖, a intrat în 

eternitate mahmur, lăsându-ne nouă, discipolilor lui, 

limba de lemn și limba de burete. Tocmai pe mine, 

se găsise ofițiantul să mă fure la măsură! Ce era să 

fac? Am tăcut și-am înghițit. Când a văzut că nu am 

de gând să mai cer unul, m-a invitat cu un gest să ies 

afară, deși nu mai era nimeni în spelunca aia. 

              

            Bodega cu di tăti 

            N-aveam bani de stat prin dughenele alea cu 

denumiri de grădiniță. Am mers la întâmplare prin 

ploaie, cu diplomatul pe cap. Așa am dat de Poștă. 

Mi-a venit ideea să iau legătura cu cineva din Mana, 

la școală, la colhoz, la Miliție, undeva. Să anunț că 

vin a doua zi de dimineață, nu să dau buzna în sat ca 

rușii. Am sunat întâi la școală, cam fără speranță, 

pentru că era trecut de șase. Dar am avut noroc. Di-

rectoarea era în cancelarie. Mi-a răspuns de la pri-

mul țâr. Și mai vorbea și românește! I-am spus cine 

sunt și ce vreau. S-a arătat întâi mirată, apoi încânta-

tă, că un ziarist, chiar unul din România, vine în 

satul ei să scrie un articol. Nici nu mai conta că de-

spre școală, despre colhoz sau despre ilustrul ei con-

sătean, Paul Goma, despre care nici ea, Lucreția 

Savițchi, profesoară, nu știa mare lucru. Mi-a zis că 

mă va aștepta la zece la școală, apoi mă va conduce 

prin sat la oamenii cu care voiam să vorbesc. 

            Discuția cu directoarea mi-a dat aripi. Am 

ieșit în stradă pocnind din degete de bucurie. De 

fiecare dată mă emoționez când încep un reportaj, e 

mereu ca prima oară, dar de puține ori am fost la fel 

de emoționat ca atunci. Mă gâdila în stomac ca pe 

îndrăgostiți la gândul că voi păși în casa în care s-a 

născut Paul Goma, că voi sta față în față cu persona-

je din cartea aia care mă vrăjise. Nu se poate, îmi 

ziceam, să nu găsesc bătrâni care să-și mai amin-

tească de Goma și de părinții lui. Zeci de întrebări 

pentru ei îmi pocneau în minte. Vedeam deja satul 

întreg strâns ca la clacă în jurul meu ca să-mi poves-

tească despre lucruri întâmplate în urmă cu cincizeci 

de ani. De bucurie, m-am mai cinstit cu pașopt de 

grame de vodcă — treacă de la mine două grame! 

De data asta, la o cafenea de băuturi spirtoase, unde 

se găseau și gumari, blinele, poale-n brâu, baterii, 

păpuși de plastic și drujbe. De blinele și de plăcinte 

nu m-am atins, deși nu mâncasem nimic de diminea-

ță. Nu știu cum, dar vodca rusească, chiar și în canti-

tăți cuantice, părea să țină și de foame. În drum spre 

hotel mi-am luat o pâine ca să mănânc mai târziu, în 

cameră. 

(va continua) 
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Poetry 

 
 

 

Suggestion  

Receiving and reminding the shadow  

shelter of the response centre  

Remaining the rejuvenating marshals  

spell the space and time 

Attaching the affirmation sight of  

biocentric  tools of signals and symptoms  

Accepting and arguing the version of  

contemporary comparison and  

the robust acceptance  

Living lines of dearly colors and sight 

Attaining the monarch of containing  

ears and unsatisfied eyes 

still calling to watch and hear 

There my wavering mind amicably  

settling the traits of habits and instinct reactions 

Flickering deeds of haunting emotions  

Attaching the label of sin and sedation  

Approaching the value of arguing alert  

Provisions of habitual acceptance and 

unfolding the living saga of prejudices 

Why amazing biological imbalances 

and suggestive sermon of procedure  

Nickname my liberty of expressions  

and pick up the stimulating words of affirmation 

Hi ever getting rolling sense  

Why your mate mind and mood  

Cheer your mate I and You 

 

 

Neurotic taxi 

Thriving my trumpets of driving images 

Floating perusal of tricky involvement 

Passing my grouping energy of rituals 

Lashes of logo towards of the timings 

Hosting the lavish trails of the feedback  

Boosting creations of hiking my face lines 

Facial tomorrow  

Your stretching scenario 

Floating privacy of luxurious prestige  

Sitting my nerve and chipping my day ways 

Range of the nose and  

Frame of the eyes of 

Hearing impulses of tearing my trumpet 

Raiding the changes and proud of the senses 

Healing the moving mirage of the view world 

Hasting claims of my sense of belonging  

Facing reigns of my naming of notions 

Take away my trumpet of acquired  

habits and arrangements 

Wash away my lending attitude of rendering 

negations 

Legitimate slogans are booming and  

Roaming the mapping mode of  

My neural busy track  

Housing the logic of ultimate hoisting 

Numbers new motives of mapping mind care 

Thumbing my approval reaching the senses 

Psycho sedation and tripping impulses  

Triple asylum of neurotic taxi 

 

 

 

 

 

 

Jacob ISAAK 

(INDIA/ AFRICA DE SUD)  
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Jacob Isaac is a noted bilingual poet hailing 

from Mavelikkara, Kerala.    He completed his high 

school at St. John‘s, Mattom, and went on to study 

English literature.  He had displayed a proclivity for 

poetry from the days of his youth, publishing poems 

in popular Malayalam journals.   He had published a 

short epic poem titled Natya Griham soon after his 

graduation and another poetic rendition called 

Vakkal Jwalikkuka written as stream of 

consciousness, which explores the enigmatic cultural 

traditions and their ethos exposing their 

dichotomies.  Meanwhile he completed his Masters 

in English Language and Literature from S.V. Uni-

versity in Andhra Pradesh.    

In 1989 he entered the post of a teacher in a 

public school in Lesotho, Africa.  His multi-cultural 

experiences resulted in a new spurt of poetic output.  

He composed and published poems in English in 

African journals, consolidating his reputation as a 

poet. His natural talent as an entrepreneur resulted in 

his establishing schools in South Africa.  In 1991 he 

founded an organization called St. Thomas 

Education Project of South Africa in Potgietersrus.  

He opened a multi-racial school called Good 

Shepherd High School in Marble Hall, in 1996.  His 

life in South Africa provided him with varied 

experiences and perspectives which were translated 

into poetic expressions.   

In the early 2000s Jacob turned his focus 

onto literary research and writing prose.  He co-

authored the book The Treasury of Knowledge: 

Paatavum Patanavum (2002) which is a widely 

acclaimed book on the evolution of journalism in 

Malayalam.  The book received the prestigious 

Thayatt Award and is a prescribed text for B.A. in 

Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kerala.  He 

was chosen the Managing Editor of the Malayalam 

Research Journal and also was made the trustee of 

the Benjamin Bailey Foundation.     

Jacob has attended several poetry fests all 

over the world.  He took part in the Twenty Second 

World Congress of poets held in Larissa (Greece), as 

an invited poet and was awarded ―Excellence in 

Poetry Award‖ for his virtuosity in writing poetry.  

He participated in the 33
rd

 World Congress of Poets 

organized by World Academy of Arts and Culture, 

USA, held from October 20-26 in Malaysia.  He 

received the ‗Sahitya Ratna‘ award from India Inter-

Continental Cultural Association, Chandigarh, on 

the occasion of 9
th

 International Writers festival held 

in India during 10 and 11 November, 2013.  He 

participated in the CUPHI III held in Los Angeles, 

USA.   

His noted collection of poems titled Sense of 

Enigma was published by Media House, New Delhi, 

for which he received the Michael Madhusudan Dutt 

Award from the Michael Madhusudan Dutt Acade-

my, Kolkata, in 2013.  He received ‗Best Poet of the 

World‘ award from Uzbekistan in the memory of 

poet and writer Alisher Navoi, considered the father 

of Uzbek Language and the Sultan of Ghazal.  Jacob 

Isaac was nominated the Ambassador of Peace 

through Poetry in South Africa from the Hispanic 

Global Organisation, USA.  He participated in the 

34
th

 World Congress of Poets held in Peru from 10
th

 

to 15
th

 November, 2014 and was conferred the D. 

Litt degree for his literary contributions, especially 

the collection Sense of Enigma, by the World Aca-

demy of Arts and Culture, (a cultural body approved 

by UNESCO) which had organized the congress.  

He was also deemed the ―Best Honourable English 

Poet‖.    

Jacob Isaac‘s collection of poems, Sense of 

Enigma has been translated into Spanish by the 

noted Spanish poet Luis Alberto.  The on-going 

French translation of his poetic collection is being 

done by poet Xavier Bonetto.  A new collection of 

poems Suggestions, which is being brought out by 

Media House, New Delhi, will be a path breaking 

publication as it includes twenty poems each written 

by Jacob Isaac and Ernesto Kahan, acclaimed poet 

and Professor at Tel Aviv Medical University.    

Jacob Isaac is married to Shobha Sarah and has a 

daughter Dr. Thankom and a son Aravind.   
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Dimana Ivanova (PhD.) est née à Varna, 

République de Bulgarie en 1979. Elle obtient la 

maîtrise de la philologie tchèque et la philologie 

française de l‘Université de Sofia en Bulgarie et le 

doctorat des littératures compareés de l‘Université 

de Prague à la République Tchèque. De l‘an 2009 

jusqu‘ à l‘an 2013, elle travaille dans la rédaction du 

journal bulgare à Prague « Balgari » (« Les 

Bulgares »).  De l‘an 2009 jusqu‘aujhourd‘hui elle 

est aussi une contributrice régulière dans la rubrique 

de la littérature bulgare du seul journal éléctronique 

littéraire de Prague www.iliteratura.cz. De l‘an 2012 

jusqu‘ à aujhourd‘hui elle enseigne la langue 

française et les Arts et la culture au lycée de 

Malacky en Slovaquie. Elle a obtenu deux fois la 

Prix de traduction  „Grigor Lenkov―  du Cenre 

culturel tchèque à Sofia pour ses traductions de la 

poésie et la prose tchèque contemporaine. Elle est 

l‘auteure de dizaines de traductions des textes des 

auteurs tchèques et slovaques et des deux livres 

entiers : « Le démon sacré― de l‘auteur slovaque 

Peter Bilý et „Une nuit  longue à Biskupov » de la 

poète tchèque Tereza Riedlbauchová. Elle a aussi 

traduit des poèmes des auteures contemporaines 

américaines comme Katy Yocom et Alice Jennings 

et canadiennes comme Claudine Bertrand. Elle a 

des publications critiques littéraires dans des 

journaux distingués de Bulgarie, La République 

Tchèque et Slovaque et de la Hongrie. Elle est 

notamment l‘auteure du recueil poétique „Invitation 

pour un père― (éditions „Ergo―, Sofia: 2012). Ses 

poèmes ont étés traduits en anglais, tchèque, 

slovaque, macédonien, espagnol et roumain et 

publiés dans des journaux littéraires bulgares 

(„Literaturen vestnik―, More―, Slovoto dnes―), mais 

aussi américains comme „Tower journal― et 

espagnols comme „Hambre― (journal littéraire de 

l‘Université de Madrid) et „Purple Words―. Elle a 

participé aux festivals poétique internationaux 

comme „Ars poetica― à Bratislava, Slovaquie et 

« Nuits poétiques à Curtea de Arges » en Roumanie. 

Elle est aussi une membre du Syndicat des 

journalistes tchèques, du Syndicat des traducteurs 

tchèques et de l‘Association tchèque-slovaque de la 

littérature comparée.  

 

Une moitié du bateau 

 

Pour la première fois dans ma vie 

je ne me sens pas 

comme à la maison ici.  

Pour la première fois dans ma vie 

Prague est si triste du chagrin.  

Je marche sur les rues,  

lointaines de mes désirs 

de t‘embrasser 

et de te couvrir des baisers.  

De te fondre en moi!  

Je marche. 

Et je regarde tristement vers l‘ écran 

du coucher du soleil oú ce soir 

est projeté un film de ma jeunesse.  

Soudainement tu deviens petit, 

si petit, 

avec les yeux bleus, 

avec les mains blanches. 

Plus bleus que la mer 

dans mon enfance, 

plus blanches que les mâts du bateau.  

et tu flottes nostalgiquement 

dans ma pupille. 

Toi, Marian Polkoráb, 

qui a trouvé un auberge 

dans les yeux de ma mer slovaque!  

Dimana IVANOVA  

(BULGARIA/ SLOVACIA) 
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Le Papillon  

Il est tendre  

et fragile 

comme une vase de porcelaine tchèque  

triste et sensitif 

spontané. 

Il ne dit jamais la vérité  

non parce qu‘il ne le veut pas, 

mais parce qu‘il ne la sait pas. 

Il vole sans destination 

au-delá du Palais des Zichys 

un papillon blessé 

perdu dans la mélancolie de la ville 

fatigué 

il continue de voler 

sans destination. 

Il est un grand papillon coloré 

avec des yeux petits, gris et aveugles 

qui expressent l‘érotisme et la mort. 

Je suis confuse, 

je lève ma main pour l‘attraper. 

Mais il s‘est transformé 

en une barbaristelle si grande 

qui a mordu mon coeur 

et l‘a recraché.  

 

 

 

Nuit poétique 

La nuit est sévère  

les mots se taisent 

j‘entends ton rire 

jusque dans mes veines.  

 

Les passions hurlent 

des louves orageuses  

le paysage est silencieux 

autour des amoureuses.  

 

Les corps blancs et invisibles se mêlent  

le regard nocturne, le rire des chouettes 

 c‘est peut-être la chair qui parle 

d‘une langue inconnue et muette.  

 

La langue de la chair 

et la chair de la nuit 

pendant laquelle  

j‘entendais la musique 

d‘un langage poétique.  

 

Écrivains et peintres 

tous – regardent touchés  

et laissent à part leurs plumes  

tous muets devant la Beauté – 

la Beauté Absolue, la Beauté Féminine.  

Traduction de bulgare en français: Dimana Ivanova a Claudine Bertrand.  
 

 

Victorița Duțu - Iisus și cele cinci fecioare înțelepte,care aveau ulei în candelă 
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Portret în linii fugoase de Ştefan ANDREI: 

,,TITULESCU este foarte actual, astăzi!” (I) 

 

MEMENTO. Supranumit, în sens planetar,  

,,Avocatul Pământului‖ şi ,,Tribun al înţelegerii 

între popoare şi al păcii‖, în semn de gratitudine 

pentru dârzenia cu care a apărat idealul suprem al 

omenirii: Pacea -, Nicolae Titulescu a fost şi a ră-

mas un caz unic în istoria Ligii Naţiunilor, prin ale-

gerea sa, succesivă, ca preşedinte al celei de-a XI-a 

sesiuni a Ligii (în 1930) şi al celei de-a XII-a sesiuni 

(din 1931).  

După ce a condamnat virulent, de la Tribuna 

Societăţii Naţiunilor, orice fel de act de terorism (fie 

asupra unei persoane, fie asupra unui popor) -, Nico-

lae Titulescu a fost caracterizat astfel de cotidianul 

parizian ,,L’Echo‖: ,,Nici un om de stat al conti-

nentului nu are o minte mai lucidă, nu este mai 

bine informat şi nu are o mai mare putere de 

convingere decât domnia sa‖. Această judecată de 

valoare categorică a reputatei publicaţii franceze este 

susţinută prin următoarele argumente: ,,Noi am salu-

tat în Dl Titulescu una dintre cele mai mari forţe 

care activează pentru menţinerea tratatelor, adică 

pentru conservarea păcii, căci în momentul prezent a 

schimba o singură piatră de hotar ar însemna proba-

bil declanşarea războiului‖. 

 

* 

În primăvara anului 2002, Facultatea de 

Drept ,,Nicolae Titulescu‖, a Universităţii din Craio-

va, a găzduit – în amfiteatrul ,,Iosif Constantin Dră-

gan‖ – un amplu simpozion dedicat împlinirii a 120 

de ani de la naşterea patronului său spiritual, născut 

şi crescut în Bănie, absolvent al Colegiului Naţional 

,,Carol I‖ din Craiova, bursier la Paris al Epitropiei 

Bisericii Madona Dudu, în proximitatea căreia se 

află mormântul poetului Vasile Cârlova.  

Această manifestare ştiinţifică a fost prefaţa-

tă de lansarea volumului ,,Eseu despre o teorie ge-

nerală a drepturilor eventuale” – prima traducere 

în limba română, sub egida Filialei Craiova a Funda-

ţiei Europene ,,TITULESCU‖, a eclatantei teze de 

doctorat susţinute de genialul diplomat de mai târ-

ziu, la Paris, în ziua de 25 octombrie 1907, unde a şi 

fost publicată ediţia princeps, în franceză, sub girul 

Facultăţii de Drept a Universităţii din Capitala Fran-

ţei.  

Ediţia în română a fost îngrijită de: prof. 

univ. dr. Ion Dogaru (actualmente, membru cores-

pondent al Academiei Române), conf. univ. dr. Dan 

Claudiu Dănişor (în prezent, rector al Universităţii 

din Cetatea Băniei), lect. univ. dr. Sevastian Cercel 

(decanul de acum al Facultăţii de Drept din Craiova) 

şi asist. univ. Lucian Săuleanu.  

Seria celor 12 comunicări ştiinţifice (prezen-

tate de Adrian Păunescu, Ion Predescu, Petre Gigea-

Gorun, Nicolae A. Andrei, Dan Lupescu, Ion Oltea-

nu, Sevastian Cercel, Tudor Nedelcea ş.a.) a fost 

încununată de evocarea, pe cât de densă, pe atât de 

emoţionantă, căreia i-a dat viaţă Ştefan Andrei, cel 

mai strălucit ministru de externe român de după Ni-

colae Titulescu.  

Născut tot sub geana de lumină a Jiului, în 

comuna Podari, la nici 7 km de centrul Craiovei -, 

Ştefan Andrei şi-a început rememorarea printr-o 

acoladă, care i-a surprins pe mulţi dintre auditori, 

dar care, dincolo de ineditul informaţiei, ascundea 

un fagure de tâlcuri.  

Cu un surâs abia perceptibil, regretatul (de 

acum) ministru de externe a precizat că, în 1988, a 

Dan LUPESCU  

(ROMÂNIA) 
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efectuat o vizită în Etiopia, prilej cu care a vizitat 

Biserica ,,Sfânta Treime‖ din Addis Abeba, ale cărei 

picturi murale trec în eternitate momente importante 

din istoria Etiopiei.  

Una dintre fresce ilustrează întoarcerea Ne-

gusului în ţara sa, iar alta: celebra şedinţă a Ligii 

Naţiunilor, în care acesta apără cu vehemenţă cauza 

Etiopiei, invadată de Italia lui Mussolini. La masa 

prezidiului – subliniază Ştefan Andrei – frapează 

chipul lui Nicolae Titulescu.  

Pictura murală reprezenta ,,un omagiu adus 

lui Titulescu pentru poziţia fermă pe care a adoptat-o 

în legătură cu invadarea Etiopiei – Abisinia de 

atunci – şi mai ales revolta lui, când, din motive 

oportuniste, au fost ridicate sancţiunile aplicate Itali-

ei‖.  

Ştefan Andrei a oferit o serie de detalii lămu-

ritoare: ,,S-a discutat mult despre această problemă. 

La Liga Naţiunilor, Titulescu s-a adresat chestorului 

care asigura ordinea, în condiţiile în care, la apariţia 

Negusului la tribună, pentru a pleda cauza ţării sale, 

un grup de tineri italieni a început să-l huiduie‖.  

În acele clipe tensionate, cel ce prezida sesi-

unea, strălucitul diplomat român (cu obârşii în Cra-

iova şi în Romanaţi) i-a cerut ritos chestorului: 

,,Fais cesser ce tapage!” (,,Fă să înceteze această 

gălăgie!‖).  

Dar, în vremurile acelea, reliefează Ştefan 

Andrei, ,,ungurii aveau obiceiuri urâte, un ziarist 

maghiar transmiţând în toată lumea: <Titulescu a 

spus: Fais sortir cettes sauvages>. Ceea ce a creat 

– în Italia, în Germania şi în alte părţi – o revoltă 

cruntă împotriva lui Titulescu, considerându-se că a 

adus o jignire cumplită italienilor, făcându-i sălba-

tici‖. 

Ex-ministrul de externe Andrei a închis 

această buclă în timp, precizând că – atunci când a 

fost înlocuit, un diplomat englez a afirmat: 

,,România îşi revine la mărimea ei naturală. Pen-

tru că la cotele unde o ridicase Titulescu era prea 

mult‖. 

După ce a menţionat că a studiat de copil via-

ţa şi opera lui Titulescu, prin anii 1947-1948 cumpă-

rând o cărţulie tipărită de jurnalistul Brănişteanu, de 

la ,,Adevărul” din Bucureşti, şi după ce a mărturisit 

că, de-a lungul anilor, a studiat amănunţit viaţa şi 

activitatea celui mai strălucit diplomat european din 

perioada interbelică – oferind, în continuare, detalii 

picante din viziunea îngustă şi deciziile hilare ale 

Elenei Ceauşescu -, Ştefan Andrei s-a lansat într-o 

cavalcadă de întrebări retorice, semnificative prin 

ele însele: ,,Ce m-a preocupat pe mine la Titulescu? 

În primul rând, cât de oltean a fost? Făcând legătu-

ra între Brâncuşi şi spiritul oltenesc, am dorit să 

studiez această relaţie şi la Titulescu. Cum l-a 

influenţat pe el liceul, în formarea sa? (…) M-a inte-

resat anatomia gândirii lui. Cum a analizat fenome-

nele, cum a ajuns la concluziile sale? Cum gândeş-

te?‖… 

Concluziile sunt uluitoare, punctează Ştefan 

Andrei, înşiruind previziuni copleşitoare ale titanului 

Nicolae Titulescu: ,,El spunea în 1937: <Se afirmă 

azi că diferenţa între ideologia rusă, comunistă şi 

aceea hitleristă împiedică o apropiere între Germania 

şi URSS. Este adevărat, dar cât timp va dura acest 

obstacol? Nimeni nu ştie. În nici un caz, nu poate 

dura mult> Şi, peste doi ani, s-au înţeles – pe deasu-

pra ideologiilor – sovieticii cu nemţii‖ 

O altă previziune a lui Titulescu, din 1937, 

invocată de ministrul Ştefan Andrei: ,,Va fi un răz-

boi. Şi va fi unul mondial. România nu va putea 

scăpa de acest război‖. Pe cât de simplu şi de bun 

simţ, raţionamentul celui supranumit ,,Areopagul de 

la Geneva‖ se întemeia pe următoarele evidenţe: 

,,…Nemţii vor avea nevoie de cereale şi de petrol 

românesc. Chiar dacă le dăm petrol şi cereale, contra 

plată, fără să ne ocupe ţara -, ruşii vor considera că 

ajutăm un inamic al lor. De aceea, România va intra 

într-un război care va avea loc într-un viitor foarte 

apropiat. Sunt convins că, până la urmă, victoria va 

fi de partea Franţei, Angliei, URSS şi SUA. În con-

diţiile în care vom intra în război cu Uniunea Sovie-

tică, va fi un dezastru. Ţara va cunoaşte un dezastru 

extraordinar‖. Nici nu a mai fost nevoie să tragă 

vreo concluzie pe acest subiect, Ştefan Andrei con-

chizând sec: ,,Ce a urmat ştiţi foarte bine‖. 

Apoi a trecut rapid la o altă aserţiune - a că-

rei forţă premonitorie este dincolo de orice îndoială, 

aserţiune formulată de statuarul Nicolae Titulescu: 

,,Problema minorităţilor e mai gravă decât pro-

blema revizionismului. Pentru că, dacă nu este do-

minată şi nu se rezolvă pe bază corectă, sparge statul 

din interior‖, precizând: ,,Cine are ochii aţintiţi, în 

primul rând, spre Budapesta, spre Viena şi Berlin, 
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acela e minoritar. Cine are ochii aţintiţi spre Bucu-

reşti, indiferent de rasa lui (n.n. etnia lui), acela e 

român‖‖.  Şi de astă-dată, Ştefan Andrei a tras con-

cluzia printr-o singură, succintă întrebare: ,,E vala-

bilă afirmaţia şi astăzi?”. 

Stârnit de aceste realităţi, cel mai pragmatic 

ministru român de externe din anii postbelici a trecut 

în revistă anii ce au urmat – din perspectiva propriei 

sale experienţe, care o confirma, dureros, pe aceea a 

lui Nicolae Titulescu.  

În activitatea sa diplomatică, Ştefan Andrei – 

mărturisea, cu voce gravă, de violoncel cântând soli-

tar, pe malul oceanului planetar bântuit de uragane şi 

seisme nevăzute, de adevăruri sângerânde – ,,am 

încercat să discut cu miniştrii de externe, cu omolo-

gii mei, chiar cu conducători de partid, astfel încât să 

tragem învăţăminte tocmai în lumina celor afirmate 

de Titulescu. Mica Înţelegere a fost între România, 

Iugoslavia, Cehoslovacia, împotriva unui atac ma-

ghiar. Înţelegerea Balcanică – România, Iugosla-

via, Turcia şi Grecia – viza revendicările din partea 

Bulgariei, care duceau la război. Ce-a făcut Iugosla-

via? O înţelegere cu Bulgaria. De asemenea, cu Ita-

lia, cu trimitere spre Ungaria, încât – prin aceste 

angajamente pe care le avea în cadrul Micii Înţele-

geri – spaţiul balcanic a căzut, Şi atunci, Titulescu a 

spus: <Prietenii noştri sârbi ţin foarte mult la păreri-

le lor. Când ei zic ,,nu‖, ei spun ,,nu‖ până la capăt, 

dar când au ei nevoie de ,,da‖, obţin ,,da‖>. 

În continuare, Ştefan Andrei a adus conside-

raţiile sale, pe ton tot mai amar, în zarea prezentului, 

scoţând în prim-plan tarele din ultima jumătate de 

secol: ,,Din nefericire, prietenii noştri sârbi nu au 

tras învăţăminte. Eu le-am spus asta cu toată sinceri-

tatea. După 1944, când Tito era pe cai mari, a venit 

aici, la Craiova, în legătură cu armata sovietică, fără 

înştiinţarea Bucureştiului, primea delegaţii străine, 

era ca un stăpân la Craiova şi de aici a plecat cu avi-

onul la Moscova. Înaintea lui, la Moscova fusese o 

delegaţie trimisă de el. Ruşii au publicat documente-

le. Ce a cerut, printre altele, delegaţia iugoslavă? 

Banatul românesc, susţinând, mai ales, că au nevoie 

de Reşiţa. Stalin i-a întrebat: <Dar ce spune popula-

ţia?>… ,<Păi, dacă dumneavoastră sunteţi de acord, 

se rezolvă problema>…‖ 

În prelungirea aceluiaşi năduf şi oftat istoric, 

Ştefan Andrei a evocat noi şi noi detalii: ,,…Ei tot 

băteau monedă să trecem pe relaţiile dintre comuni-

tatea sârbo-croată din România şi comunitatea ro-

mână din Banatul iugoslav, ca punte de legătură. Şi 

am ajuns, până la urmă, cu ei la o gravă neînţelege-

re, pentru că ei contestau drepturile românilor din 

Timoc. Aici se afla o mare parte a românilor. Noi 

aveam înainte comunităţi puternice şi în Macedonia, 

ca şi în Macedonia grecească. Netrăgând învăţămin-

te, din nefericire, au trebuit să plătească. Şi, totuşi, 

eu am fost foarte ferm împotriva atacurilor NATO 

contra Iugoslaviei. La televiziune şi în presă. Dar 

faptul că nu au tras învăţăminte atestă că au existat 

momente când sinceritatea lor a fost îndoielnică. La 

noi, era o situaţie mai complicată, pentru că se punea 

problema neamestecului în treburile interne‖. 

P.S. Textul de mai sus constituie miezul comunicării 

pe care Dan Lupescu a pregătit-o pentru una dintre 

secţiunile Congresului Spiritualităţii Româneşti, de 

la Alba Iulia: 28-30 noiembrie 2015. 

 

Craiova, 27 noiembrie 2015 
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Versuri 

 
 

Ca un fel de… 

 

Trec pe străzi și am tupeul să mă uit în sus… 

Crengile nu se înclină, nu tremură, nu murmură 

Ca în povești… Doar privesc. 

Și ce e interesant, foarte interesant 

E că nu ne ațintesc cu ochii lor camuflați 

Drept în creștetul capului, 

Nici măcar în creștetul sufletului. 

Se uită la tălpile noastre de aici 

Și la picăturile de rouă care se scurg din umbrele 

noastre 

Încarnându-se în trotuare 

În așa fel încât noi nu le putem vedea. 

Și fiecare om lasă atâtea șiroaie încarnate 

Care sunt lăsate sub cheia tăcerii crengilor. 

De altfel… e chiar logic: 

Roua aceea nu aparține lumii noastre. 

E ca un fel de piesă de puzzle de la sine completă.  

 

 

Răsăritul rozelor 

 

Încet ne scurgem toți în vraja morții, 

Săltând extatic în obscurul clipei. 

Ne bem molaticul suflet 

Condensându-ne într-un acord dulceag. 

 

Noi suntem subsolul filelor mărețe, 

Îngemănați cu vântul celest, 

Suntem apa îmbâcsită de gemete 

Care se prelinge prin măruntaiele corabiei. 

 

Purtăm vechiul Noiembrie în sânge, 

Sortiți să spargem pietrele tăcerii 

Ne închinăm ispravei celor ce s-au frânt. 

 

Pe unde să scoatem cămașa 

Dacă ne naștem goi? 

Nimic nu a fost 

Și nimic nu va fi. 

Moartea ne poartă în pântecele sale 

Fiindcă îi suntem... răsăritul rozelor albastre. 

 

 

De ce nu? 

 

De ce nu putem locui sub un arbore? 

Tu să scrii poeme cu ochi.. 

Eu cu penița. 

Iar când se vor spovedi vaietele furtunii 

Să ne târâm ca râmele 

La rădăcini... 

La rădăcinile iubirii noastre. 

 

 

Cuvânt mentorului 

 

Dragul meu rătăcitor, 

Însiropat de veșnica bravură 

Ce te scufunzi cu brațe-ncătușate  

În evul mult prea plinei libertăți, 

Să-mi dai un semn ( voi asculta, se știe) 

Când ai să te îneci în disperarea  

Andreea LUPU  

(ROMÂNIA) 
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Preaslăvitei tale aparențe lucide 

Și vei începe să tușești extazul 

Primei melodii purificate, 

Ca să te chem aproape de mine, 

Să-ți lași parfumul geniului sublim 

Pe gâtul meu ce încă poartă pecetea sărutului muri-

tor. 

Dar până atunci… 

Lasă-mă să înnebunesc 

În glaciara epocă a căderii petalelor, 

Lasă-mă să-mi văd iluziile sfărâmate în colții trage-

diei, 

Lasă-mă să mă prăbușesc urlând  

Marea revelație: Suntem nicăieri- 

Doar aste ne mai ține în viață! 

Iar după ce voi fi numai polen, 

Ai grijă ca parfumul zbuciumului meu 

Să ajungă ascuns în clavicula 

Iubirii pe care doar cuvintele 

Mele 

O puteau atinge.

Despre viziune 

 

Dacă ne-am topi umbrele 

La poalele bătrânelor ferigi 

-Minusculi- ghemuindu-ne în bulgării de pămînt... 

Am mai vedea oare cenușa aprinsă 

Ce sare ca arsă spre vidul ceresc? 

Dacă ne-am împleti fibrele sărace 

Cu ultimele rădăcini renegate 

Din lanul de verdeață... 

Am mai zări oare stâlpii rămași 

Din ce-a fost cândva un suflet? 

Sau am gusta doar sevele lucii 

Care își mai amintesc 

Rar...                                                                            

Că se naște uneori și toamnă?

       

 

Victorița Duțu – Vis  
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Dedicated to the rivers of this world 
 

I avow 

I have sung in praise of you 

As I have sung in praise of the land and living things 

I know not how many poets and wise men 

In this world 

Have praised you, each in his own script 

I know not how many poems 

Have entered humanity‘s canon 

Because of your existence 

Truthfully I am not the first 

To liken you to a mother 

But your milk still nurtures the broad land 

And all the people living on it 

As it did thousands of years ago 

I avow 

It was you who created the earliest myths 

And with your invisible hands 

Began tilling soil along the golden banks 

Believe it, all of human civilization 

Has been filled with boundless life-force 

Only because of nurturing rivers 

We hold rivers in awe, because rivers are a symbol 

A river‘s honored name is like an epic 

A truthful record of human progress and calamity 

When we salute civilization 

We are really saluting those great rivers 

Our wisdom was given us by rivers 

Rivers carried language and culture from other races 

Likewise it was rivers that gave us 

Variety of beliefs and ways of life 

I avow, rivers, that your loveliness was beyond 

compare 

Like a sleeping maiden 

As you passed through dreamy fields 

In truth you have given us poetry and love 

Believe it, in the hearts of a host of peoples 

You are an embodiment of justice and freedom 

You are the conscience and the tears of humankind 

You help the weak, you give sympathy to the 

oppressed 

Each jug of your sacred water is an ablution for 

people‘s souls 

To those who suffer you forever grant 

The faith and courage to go on living 

I admit, mankind has inflicted grievous hurt on you 

When we stand on the banks of dried-up rivers 

Or look at your bodies suffering from pollution 

Our repentant hearts feel a great grief 

Believe it, rivers! We guarantee 

To defend your song and your honor 

We will not shrink from offering our lives 

Ah rivers, eternal mother of humankind 

Let us return once more to your embrace 

Let us once again call out your honored names! 

 

China, 1961 

 

 

Jidi MAJIA 

(CHINA) 



Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Când mă-nsenin, când gânduri mă-mpresoară 

                     Lui Adrian Păunescu, in memoriam 

 

Îmi clocotește-un râu prin defileu. 

Sunt grav bolnav. Nu-i nerv să nu mă doară, 

Că-i noapte, zi, că-i toamnă, iarnă, vară, 

Că-nfrunt siroco, crivăț, alizeu. 

 

Ea leac nu are, azi  e-atât de rară! 

Mi-a dat-o, boala, însuși Dumnezeu. 

Această boală-i dragostea de țară, 

De neamul meu, de ram, de graiul meu. 

 

Când mă-nsenin, când gânduri mă-mpresoară, 

Când mă-nfior, la bine și la rău, 

Aștept când sau petrec un tren din gară, 

Mă doare dulce rana mea mereu. 
 

Eu sunt bolnav de Dumneavoastră, Țară, 

Dar fără Țară ce m-aș face eu?  

 

 

Ce nadă de balsam v-o fi momit?... 
 

Boboci fragili, voi, fete de la țară, 

Părinții voștri ce vor fi greșit, 

Că, în durerea lor, i-ați părăsit 

Ca ploaia din Bugeac în prag de vară? 

 

Ce nadă de balsam v-o fi momit, 

Ce vânt v-a smuls din lumea-vă ilară, 

Din tandra gingășie de fecioară, 

Și prin nămol v-a tras și v-a cernit? 

 

Cu fier încins pe piept dangá v-au pus 

Rechinii zbiri din lumea interlopă. 

Vă mână, ca pe vite, la produs, 

Tot zângănind, funest, câte-o canopă. 

 

    

 

    Crăițe tui, cu ochii de tăciuni, 

    Nu mai plecați în spanii la căpșuni. 

 

 

Feciorii noștri-o iau spre țări străine 

 

Ne pleacă fiii noștri-n țări străine. 

Tot noi rămânem șubrezi stâlpi la casă. 

Într-un amurg, puterea când ne lasă, 

Ne-alină somnul lin un mărăcine. 

 

Dă orzu-n pârg și cucii nu-s acasă. 

Pe noi, sub glie, lutul strâns ne ține. 

Recolta verii s-o stocheze cine, 

Să-nchine cine un pahar la masă? 

 

Se lasă casa tot mai mult pe-o rână 

Și ruginește lácătul la ușă. 

Ciulini purtați de vânt pe cărărușă. 

Tristeți șoptind, ținându-se de mână. 

 

     Feciorii noștri-o iau spre țări străine, 

     Iar Țara noastră, draga, cui rămâne? 

 

 

Un dor nu-l vindeci, care nu te lasă 

 

Pe sol fertil de-aș crește sau tinóv, 

Al țării mele soclu, milenar, 

Un monstru l-aș strivi ca pe-un țânțar,  

Căci forță-mi dă al Geei sfânt pocrov. 

 

De-ar fi să zbor ca Dédal și Icár, 

Ca Armstrong, Gleen, Gagarin sau Titov, 

Nicolae MĂTCAȘ 

(BASARABIA) 
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Tot n-aș rămâne-n cosmos de istóv, 

Că-i Lună, Marte, Plúto sau Quaoar. 

 

Mă-ncânte fei, sirene sau silfide, 

Meline râuri-ólmuri sau lactine, 

Obscure țărmuri vrând a mă desfide, 

Tot m-aș întoarce, țara mea, la tine. 

 

    Un dor nu-l vindeci, care nu te lasă, 

    Decât cu iarba verde de acasă. 

 

 

Căsuțele, în șuieru-i hoinar 

 

De parc-ar fi-n  concurs la Fáctor-X: 

Căsuțe vechi, gravate-n timp, rupestre, 

Lăcáte roase, scânduri în ferestre, 

Iar soarta lor atârnă-n vârf de pix. 

 

Au tras o viață-n juguri și căpestre 

Stăpânii lor. Sforțarea a dat chix. 

Amarul strâns pe-un lujer de spadix, 

Spre alte zări s-au dus să-și facă zestre. 

 

Lăcașele stau smirna ca soldații. 

La roata striștei cerberii  --  jurații  -- 

Respingu-le-n concursuri iar și iar. 

 

Când vântul prin mansarde stă să toarcă, 

Căsuțele, în șuieru-i hoinar, 

Visează că stăpânii-au să se-ntoarcă. 

 

 

Mai bine e, oriunde te-ai afla 

 

Firește, locuri multe și frumoase 

Concurg cu nestematele în lume, 

Dar nicăieri, ca-n patrie anume, 

Nu-i aer ca al țării să miroase. 

 

Miroase-a brazde puhabe de hume, 

A tril de mierlă-n crâng și-a tămâioase, 

A spice grele ce se culc sub coase, 

A râset de feciori, în fân, și-a glume. 

 

Nici cordu-o clipă nu vrea să se culce, 

E sufletul mai larg, mai ostensiv. 

În țara ta pelinul e mai dulce 

Și smogu-i mai  --  cumva  --  inofensiv*. 

 

E mai ușor, oriunde te-ai afla, 

De dor de ea să mori în țara ta. 

 

*Cf. lat. Et fumus patriae est dulcis  --  Și fumul 

patriei e dulce. 

 

 

Cocorii vin în zvon de rundunuş 

 

În vremuri de restrişte, foc şi pară 

Sau la chemarea păsării de foc, 

Ei şi-au găsit azil în altă gară, 

O viaţă de noroc sau nenoroc. 

 

Şi s-au zidit, arzând de dor de Ţară, 

Iar când să vină – nu avură loc 

Şi-şi dorm azi somnul, flori de busuioc, 

În sol străin, sub piatră funerară. 

 

Într-un târziu, mustraţi de-un cariu-gând 

Că n-am ştiut să-i preţuim în viaţă, 

Uitarea să n-ajungă-n cap de aţă, 

Ne-aducem morţii-acasă, rând pe rând. 

 

Ieri Cantemir, Crihan, mâine Brâncuşi. 

Cocorii vin în zvon de rundunuş.  

 

 

Cei mai vestiţi de i-am aduce-acasă 

 

Să fi rămas la plug şi coasă-n sat, 

I-ar fi-nghiţit canale, gherle, ciume. 

Cu traista-n băţ, zbiciţi, s-au durigat 

Podbal, susai, ciulini, ciurlani prin lume. 

 

Cu harul lor de Dumnezeu lăsat, 

S-au împlinit, ţinând la stirpe, nume, 

Iar chinul de martiri l-au preschimbat 

Şi numele – modeste – în renume. 

 

Câţi mari români, români de viţă-aleasă, 

Cu-aleanul lor, cu dorul lor de casă, 

Dorm în totală, groaznică neştire 

În sol străin? Eternă pomenire! 
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Cei mai vestiţi de i-am aduce-acasă, 

Nu ne-ar ajunge-n Ţară cimitire. 

 

 

Mută urbea, moș Ajun, la țară 

 

Fac gheșeft prin pivnițe samsarii. 

Cămătarii repurtează glorii. 

Urbea-și ține-n beznă muritorii. 

Moș Ajun strunește armăsarii. 

 

Dârdâie prin pârtii urătorii. 

Urșii saltă cum le cânt‘ ursarii. 

Cete de jieni, precum corsarii, 

Vântură mahalele notorii. 

 

Sună de-l iau dracii interfonul. 

Boii, înțelepți, pornesc pe brazdă. 

Fuge-n debara cinstita gazdă. 

Blocul parcă-i surdomut, afonul. 

 

    Mută urbea, moș Ajun, la țară, 

    Să n-ajungă datina povară.

Uitase, bietu,-n salturile-i alegre 

 

Pornește plugușorul la arat. 

Cât ține holda sună zurgălăii 

Și nu-și slăbesc plăvanii lor flăcăii: 

Au mii de fete-n sat de colindat. 

 

Nici bine n-au intrat în gura văii 

Că Trăsnea într-un șanț s-a răsturnat. 

Ortacii, cum n-au vreme de holbat, 

Îl lasă lat pe .... cucura măcăii. 

 

Într-un târziu, cu greu când se ridică, 

Puhoi de umbre negre-l împresoară: 

Pisici, clovici, strigoi în pod la moară - 

Și-o ia la fuga val-vârtej de frică. 

 

Uitase, bietu‘,-n salturile-i alegre, 

Că noaptea toate mâțele sunt negre. 

 

 
Victorița Duțu - acrilic 
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Paradis et les hirondelles dorées 

 

Le château du ciel s‘embrasait dans un léger 

mirage de la steppe bleue. 

Mes pauvres seigneurs sont éternellement coincés 

au paradis.  

Suspendus sur le bord de la steppe éloignée, là où 

les hirondelles dorées  

Me reçoivent, là où mon père devrait être.  

La brume opaque glisse au-dessus des postes 

accrochés au ciel. 

Les rapides hirondelles dorées découpent un 

chemin du tranchant de leurs ailes. 

 

Translation into French, by Imre Zsoldos 

 

 

Paradise and the Golden Swallow 

 

Heaven‘s castle flared out in the wispy mirage of 

the blue steppe, 

My poor lords are eternally trapped in paradise. 

Suspended on the edge of the remote steppe, where 

the Golden Swallows 

Receive me, where my father should be. 

The opaque fog glides over the sky‘s hitching 

posts, with 

The golden swallows cutting through, slicing a 

path with their wings. 

 

 

Esprit tournoyant            

 

Les nuages bas du dernier mois de l‘automne 

flottent autour de mon chapeau. 

Les verres tintent tristement depuis le local des 

fêtards  

Dans leurs tourbillons, les tornades agrippent les 

feuilles. 

Et me lient aux  brises qui m‘emporteront vers le 

ciel. 

 

A swirling mind 

 

The low clouds of the last month of fall drift 

around my hat, 

Party glasses clink in sadness from the revelers‘ 

locale. 

Whirlwinds clutch the leaves in their revolutions 

Bound in the breezes that will carry me skyward. 

 

Translation into French, by Imre Zsoldos 

 

 

Illumination infinie 

 

J‘aime me réjouir quand, à l‘aube, blatère un jeune 

chameau blanc et bavard. 

J‘aime briller quand, au milieu des nuages, surgit 

l‘éclat éphémère de la lune. 

J‘aime m‘embraser, quand naît un enfant tardif, 

dans la rougeur du vent d‘automne.  

J‘aime frissonner en écoutant des strophes 

harmonieuses de Maître Yavuukhulan. 

J‘aime m‘enflammer en écoutant les douces 

mélodies d‘une cithare ou d‘un violon. 

J‘aime me lever quand le soleil se lève derrière ma 

steppe bleu-anémone. 

J‘aime galoper tel un drapeau au vent, ma cravache 

en cotonéaster à la main. 

J‘aime escalader les pics couverts de neige en 

regardant y bondir les chamois. 

J‘aime me servir de bois d‘argousier et de santal 

pour produire des mélodies suaves. 

Gombojav MEND-OOYO  

(MONGOLIA) 
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J‘aime envisager de distinguer l‘étoffe indienne du 

brocart. 

J‘aime allumer des étoiles dans la douceur du ciel 

nocturne. 

J‘aime m‘enflammer à mon sommet en 

l‘escaladant pas à pas. 

J‘aime chanter sur les cordes de la cithare du Saint 

Yanjinglhama. 

J‘aime m‘illuminer à l‘infini dans le Temple de 

Cristal de la Poésie. 

  

Traduit d’anglais par Imre P Zsoldos  

 

 

Infinite glare 

 

 

I love to rejoice, when at daybreak a white, chatty 

camel calf bellows. 

I love to glint, when, amidst clouds, the transient 

bright moon pops out. 

I love to flare, when a kid is born late in autumn‘s 

reddish wind. 

I love to thrill, when listening to harmonious 

stanzas by Master Yavuukhulan.  

I love to blaze, when listening to melodious tunes 

of a cither and fiddle. 

I love to rise along with the sun from beyond of 

my anemone-blue steppe. 

I love to gallop like a flying flag, my cotoneaster 

whip in my hand. 

I love to climb the snow-covered peak with leaping 

mountain goats on it. 

I love to use Buckthorn and Sandalwood to produ-

ce melodious tunes. 

I love to contemplate to distinguish calico from 

brocade. 

I love to shine lighting stars in the night‘s gentle 

sky.   

I love to flare at the peak of mine going up inch by 

inch. 

I love to sing on the strings of the cither of the 

Holy Yanjinglhama. 

I love to infinitely glare in the Crystal Temple of 

Poetry. 

 

 

Mon secret 

  

Aujourd‘hui, je suis illisible énigme et mots 

croisés,  

Un iceberg dont la plus grande partie est immergée 

dans l‘océan.  

Mes idées sont cachées au plus profond de mon 

cœur.  

Elles sont dissimulées par le symbole de mon pays 

qui inspire mon humeur. 

  

J‘existe dans la beauté de la NATURE 

Et ses mélodies toujours riches peuvent m‘ouvrir, 

Des étoiles lointaines et des milliers de plantes 

peuvent me découvrir, 

L‘approche et le passage du temps peuvent 

m‘ouvrir. 

  

Les neuf couleurs du grain de sable peuvent 

m‘ouvrir.  

Un signal de la relation des corps célestes  peut 

m‘ouvrir,  

Jours heureux jours des larmes versées peuvent 

m‘ouvrir, 

La noirceur de la nuit, gardienne des mystères, 

aussi m‘ouvrir. 

  

Le regard, d‘une seule personne parmi nous, peut 

m‘ouvrir. 

Mon attitude secrète pour cette personne peut 

m‘ouvrir moi-même.  

Des mots amers de jalousie peuvent m‘ouvrir.  

Des vents violents de haine peuvent m‘ouvrir. 

  

Le grand Natsagdorj m‘ouvre par ses poèmes, 

Les vieux érudits m‘ouvrent par leurs doctes 

enseignements, 

Mes enfants, ma chair et mon sang m‘ouvrent, 

Les choses non venues, invisibles et inconnues 

m‘ouvrent. 

  

L‘histoire du monde jusqu‘à aujourd‘hui m‘a créé 

et m‘ouvre maintenant.  

Ma vie et mes luttes me définissent et m‘ouvrent.  

Ma voix et ma poésie peuvent m‘ouvrir,  

Si je pouvais toucher le cœur de mes compatriotes, 

cela m‘ouvrirait, aussi. 
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Le dernier moment de la signification de ma vie 

m‘ouvrira.  

Les gens qui viendront me témoigner leur respect 

ce jour-là  m‘ouvriront.  

Les fleurs, qui pousseront autour de moi, 

m‘ouvriront. 

Les souvenirs des événements passés m‘ouvriront. 

  

D‘une manière appropriée le monde est caché en 

moi, et  

Mes idées sont cachées au plus profond de mon 

cœur 

Chaque chose et chaque instant m‘ouvre  

L‘Univers s‘ouvre lui-même à travers moi. 

  

Traduit de l’anglais par Imre P Zsoldos 

 

 

My secrecy  

 

Today I am an unread riddle and a puzzling cross, 

An iceberg whose greater part is sunk into the 

ocean  

My  ideas  are  hidden  in  the  bottom  of  my   

heart,  

They  are  concealed  by  my  country‘s  symbol   

that  inspires  my  mood. 

 

I exist in the beauty  of  NATURE  

And its ever rich melodies can  open  me   

Distant  stars  and  thousand  of  plants  can  

discover  me  

The  coming  and  passing  of  time  can  open  me 

. 

 

Nine colours of the grain sand can open me,   

A signal from the relationship of the heavenly 

bodies can open me, 

Happy days  those  shed  my  tears  can  open  me,   

 The night  darkness that  keeps  mystery  open  

me.  

 

The watching   eyes  of  one  among us can  open  

me,  

My secret attitude  to  that  person  can  open  

myself, 

Bitter words of jealousy    can  open me, 

Strong winds of hate  can  open  me .  

 

Great Natsagdorj opens me   by his poems, 

Schorlarly old men open me by their lofty 

teachings,  

My children, my flesh and blood open me,   

Uncome, unseen and unknown things open me. 

 

The history of the world until today has created me 

and  opens  me   now, 

My life and struggles define and open me  

My voice and poetry can open me,   

If I could ever touch the hearts of my folk, I will be 

opened, too. 

 

The last point of my life‘s significance will open 

me, 

People  who would  pay respect  to  me on  that  

day  will  open  me, 

Flowers that grow around me will open me, 

Remembrances of things past will open me.   

 

The world is hidden suitably in me, and   

My ideas are concealed in the bottom of my heart   

Everything and every moment opens me   

The Universe opens itself through me.  
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Adevăruri  

 

Fluier, scrâşnesc din dinţi  

Şi plâng.  

Tânjesc după paradisul meu pierdut!  

Acela dintre dealuri,  

Legănat de inocenţă şi idealuri  

Şi nu foarte departe de unduirile negre-verzui şi să-

rate.  
 

Plâng, scrâşnesc din dinţi  

Şi, încerc să fluier.  

Mângâie-mă, Te rog, cu strălucirea Ta,  

Cu speranţa Ta, care nu înşeală niciodată 

Şi cu povestea Paradisului Tău!  

 

Echilibristică  

 

Talazurile prezentului  

Urlă nebunatice.  

Rânjesc ameninţător  

cu colţii lor de spumă sclipitoare.  

Au plete lucitoare, colorate, ca la iarmaroc  

şi limbi ascuţite cu care toacă mărunt, mărunţel, ide-

aluri, nevoi şi vise.  
 

Nu vreau să mă înec!  

Nuuu! Nuuu!  
 

Porunceşte-mi să umblu deasupra lor!  

Să zburd pe crestele lor cu dublu tăiş  

şi să privesc, adânc, în viitorul Tău!  

 

 

 

 

 

Inutilităţi 

  

M-am dus şi eu în Agora.  

Am pus pe tarabă  

Vena cavă şi aorta.  

―Vă rog, luaţi cât sânge doriţi!‖  

―Vă puteţi sprijini în această cârja aortică!‖  

―Am grupa O1 şi hematii bune, care vă fac să zbur-

daţi oriunde în lume‖.  
 

―Fără imobiliare şi fără verzişori, oxigenul matale, 

zise trecătorul, nu face nici doi bani!‖  

―Ş-apoi, sângele e prea roşu‖, mai adaugă acesta. 

―Nu mai are nevoie nimeni de asemenea vechituri‖, 

clefăi în timp ce degusta  dintr-o bucată de muşchi 

miocardic.  
 

―Totuşi, am continuat cu voce din ce în ce mai gâtui-

tă,  

Am sânge bun, O1,  

Hematii folositoare…‖  
 

Cui?  

 

Vis  

 

De la fereastra blocului cenuşiu  

Visam un prinţ călare pe-un cal alb  

Şi-un imens buchet de flori roşii…  

În sfârşit, le-am primit!  

Nu te opri să le priveşti doar, m-ai îmbiat, ia sămân-

ţă, cu sămânţă şi mestec-o!  

Încet, încet, le-am înghiţit cu ochii bulbucaţi.  

Poţi să-mi mai dai doar vreo zece clipe?  

E prea târziu, mi-ai răspuns  

cu ochi scânteind a neghină.  

Acum, dormi! Dormi… 

CRISTINA MIHAI – BALAJ  

(CANADA)  
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Cenaclul Mihai Eminescu din New York 

 

Se adună 

sub acoperișul restaurantului 

„Bukarest‖ din New York 

mințile neastâmpărate ale exilului românesc. 

 

Ei își trec Luceafărul prin viețile lor 

ca ața prin urechile acului 

ca mândria romană prin furcile caudine 

de sorginte saxonă. 

 

Și câte lacrimi 

cu tot ce iubesc 

și tot ce urăsc 

doar în limba de acasă 

o bancă de date a gintei latine 

- limba română - 

cifrul acesta nu-l poți uita. 

 

Acolo 

în biserică străină 

cu baierele inimii legate 

în șapte inele de argint 

și coloana infinitului frântă 

pe malul Isarului 

se mistuie 

ca o cădelniță vie 

Darul lui Dumnezeu 

sfințind templul până în temelii. 

 

Spre seară 

prietenii 

ca niște licurici 

cu liturghia neamului meu în brațe 

 

 

 

luminează cărările 

către cuiburile românești 

de pe Coasta de Est. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateric (1) 

 

Să taci cu Lucian Vasiliu 

el scrie poemele alese 

ale tăcerii. 

 

Tăcerea dacă nu se vorbește 

nu se cunoaște 

nu se amintește 

nu se ține minte 

Marcel MIRON 
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în baie de cântec tăcut 

botează cuvinte 

e soră a morții 

și moarte a clipei 

în cuvinte tăcute 

tăcerea durerii. 

 

    

                                              

Pateric (2) 

 

A venit la mine Lucian Vasiliu 

cu o pleiadă de poeți 

la festinul cântului nerostit 

el a tăcut 

Gelu a tăcut 

Omfalos a tăcut 

numai eu am vorbit în fața Olimpului 

care se cutremura de râs 

curgeau zeii pe pantele abrupte 

și mioarele se prăvăleau pe pajiște 

spre strunga lui Cronos 

se auzea numai 

țârcâitul laptelui de capră în găleată 

O, a lui Zeus Amalteie 

deschide-ne cornul abundenței. 

 

 

 

Palat episcopal 

 

O vatră fierbinte în care 

au ars stejarii neamului românesc 

din generație în generație 

 

Fiecare episcop 

a avut sub tălpi 

 cărbunii trecutului 

deasupra capului 

focul Duhului Sfânt. 

 

Între două paralele fierbinți 

orizontul este sângeriu. 

 

Ca un altar al arderii de tot 

pe muntele Moria de la câmpia Prutului 

încă se aduc jertfe curate 

fără prihană 

cu tămâie din Arabia 

în cădelnițe de argint 

și vin în potire de aur 

și oameni de lut  

mulți oameni de lut.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semn de carte 

 

Semnul de carte este hotarul 

dintre ce cunosc 

și ce încă nu știu 

linia orizontului 

ascunde tainic bucuria 

suferința 

o perdea de nori 

popas al ochilor obosiți 

de timpul prea repede scurs. 

 

Semn de carte 

șarpe al mustrării 

printre rânduri 

colții veninoși 

sperie apetitul pentru lectură 

chiar obosit 

mă rog să întorc următoarea pagină. 

 

Semn de carte 

ochelarii bufniței 

cu lentile colorate 

două tablouri diferite 

ale aceleiași existențe 
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în urmă câmp tomnatic 

în față o primăvară care întârzie 

pământul dezgolit de zăpadă 

cu pomii mirați 

de florile care-i împodobesc. 

 

Semn de carte 

două surori 

una mai mare 

alta mai mică 

eu între ele 

ca între două zile 

tristețe 

indiferență. 

 

Carte fără semn 

mare neexplorată 

cu o faună apocaliptică 

oricând 

de pe țărmul ei însorit 

te poate culege Leviathanul.

Chipul lui Iisus în goblen 

 

 

Mă plec în faţa chipului Tău Iisuse, 

o pânză cusută de mine când 165as  copil 

mama îmi alegea culorile şi îmi purta mâna 

pe ghergheful improvizat dintr-o veşcă 

a unei site pentru cernut făina. 

 

De mii de ori ţi-am înţepat faţa 

165as ă-ţi descopăr suferinţa 

pe frunte ţi-am pus lacrimi de sânge 

parcă sunt vişinile coapte din fundul grădinii 

sau cheagurile de sânge de pe patul de la zarcă 

unde părintele Cezar a fost bătut zile la rând. 

 

Doar ochii Tăi, Doamne! 

Nu aveam aţa albastră 

nu ştiam să fac alţi ochi 

la noi în casă toţi aveau ochi albaştri 

noroc că a venit părintele Visarion 

un călugăr  

dat afară din mănăstire cu  „Decretul‖ 

cu anteriul zdrenţuit 

şi o bocceluţă în băţul de corn. 

 

I-am deşirat vârful mănuşii 

împletită dintr-o lână albastră 

şi ţi-am cusut ochii. 

 

Doamne, ce ochi frumoşi ai şi acum 

când cerul se revarsă peste noi. 

 

Stau în genunchi şi aştept 

să-ţi curgă o lacrimă albastră 

mi-e sete Doamne! 

 

 

 

 

 

 

                                        Rugăciune… 
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The Stage 
  

In the Hell‘s seasons 

Bursting the blood plucked off a crimson rose 

The air is sharpened… 

             

Again 

Falling into… 

  

The long prologue of time 

The darkness and the silence of the seats 

A scenario hiding the word to be hooked 

Only the dramatic monologue 

As if a kaleidoscope in the frenzy of hate 

            

Secretly picked out a piece of ice 

Or glided an extra piece? 

The broken symmetry of the world 

As if the refrain of lines 

The closed curtain to open the next action 

  

Again 

Falling into… 

 

 

 
Teodor Buzu  (http://www.teodorbuzu.com/) – Spațiu, pictură pe mătase 

 

 

Kae MORII 

(JAPONIA)  
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„Liliacul inflorit la poarta inserării” - de Elena Buică 
 

 

 

„Din umbra porţii înserării, întorc privirile 

spre semenii mei rămaşi în urmă şi îi învălui cu ace-

laşi zâmbet pe care optimismul mi l-a aşezat pe fa-

ţă‖, mărturiseşte Elena Buică în „Cuvânt înainte‖ din 

recenta sa carte, „Liliacul înflorit la poarta înserării‖, 

apărută la Editura Anamarol, Bucureşti, 2014. 

  Titlul cărţii, poetic prin excelentă, conţine 

două metafore legate prin prepoziţia simplă „la‖: 

liliacul înflorit şi poarta înserării, care fac referire la 

fiinţa spirituală şi la cea biologică, ambele trăitoare 

sub acelaşi înveliş de lumină, zâmbet şi tină, numit 

Elena Buică.  

Stirpea ţărănească a autoarei şi descendentă 

dintr-o familie de buni gospodari nu se dezmint. 

Grija pentru ceea ce lăsăm în urmă, ca semn al scur-

tei noastre treceri prin această lume, e încrustată 

adânc în sufletul nostru naţional. Este o grijă care ne 

frământă pe fiecare în parte, şi cred că nu i-a dat 

pace multă vreme nici Elenei Buică, dar abia în ul-

timul deceniu aceasta a avut răgazul să o conver-

tească în cuvânt scris, să-i dea formă şi consistentă 

prin cărţi cu caracter memorialistic şi nu numai. 

Consider că i se potriveşte cel mai bine genul acesta 

de literatură (unii zic că nu este literatură!), pentru 

că oferă autoarei posibilitatea de a comunica şi a se 

comunica pe sine cu toată zestrea sufletească cu care 

a fost dăruită. Iată o scurtă profesiune de credinţa 

exprimată magistral: „Am preferat că scrierile mele, 

în bună măsură, să fie clădite pe un suport autobio-

grafic căruia să îi adaug noi valente, pentru a satisfa-

ce atât nevoia de autenticitate, cât şi posibilitatea ca 

fiecare cititor să se poată regăsi şi să poată fi stimu-

lat să participe după fiinţa sa‖...  

Cartea „Liliacul înflorit la poarta înserării‖ 

cuprinde cinci părti, fiecare dintre ele purtând un 

subtitlu:  

Partea I-a - Întâmplări din tainiţele vieţii;  

Partea a II-a - Rânduri izvorâte din adâncul inimii;  

Partea a III-a- Cuvântul frumos rostit;  

Partea a IV-a- Frumoasele vacante;  

Partea a V-a- Comentarii critice.  

Autoarea motivează includerea fiecărei părti 

şi rolul acesteia în ecuaţia întregului, având apoi 

grijă să ne potrivească paşii cu îngăduinţa şi răbdare, 

cu blândeţe şi înţelepciune pe drumul de lectură al 

cărţii. 

  Pendulând între două lumi şi între două cul-

turi total diferite (română şi canadiană), Elena Buică 

a optat pentru o exprimare artistică în limba în care 

s-a născut, pe care o stăpâneşte atât prin ereditate, 

cât şi prin formaţie profesională. Frumuseţea locuri-

lor natale asupra cărora se apleacă cu pioşenie, fru-

museţea sufletului românesc căruia i se închină cu 

adâncă reverenţă, obiceiurile străbune, calităţile şi 

defectele unui popor mereu încercat de vitregiile 

istoriei, care parcă şi-a pierdut în anii din urmă iden-

titatea, întâmplările pline de savoare ai căror eroi 

sunt consătenii scriitoarei, dorul de tot şi de toate nu 

puteau fi exprimate decât în graiul românesc.  

Partea întâia a cărţii ne introduce într-un uni-

vers straniu, un „teren minat‖, cu întrebări existenţi-

ale, cu previziuni care se adeveresc, o lume a semne-

lor, a întâmplărilor pe care le putem presimţi, dar nu 

le putem gestiona în favoarea noastră. Superstiţii, 

prezicătoare, chiromanţie, predestinare, soartă, ac-

ceptare, resemnare, taină, viaţa, moarte sunt cuvinte-

Domnița NEAGA 
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le-cheie ale acestei prime părti a cărţii, una aparte în 

arhitectura întregului edificiu livresc.  

Misterul în care este cufundată lumea umană 

ar trebui sporit, nu elucidat, după cum ne-ar sfătui 

încă o dată Lucian Blaga. Fără mister, viaţa nu ar 

avea niciun farmec. La ce mi-ar folosi să ştiu clipa 

morţii, de pildă? Acesta este apanajul lui Dumnezeu. 

Noi suntem creaţi după chipul şi asemănarea Lui, 

dar nu suntem El! Dacă ne-a trimis în lumea asta, 

are El o socoteală cu fiecare dintre noi! Treaba noas-

tră ar fi să ne bucurăm de privilegiul ce ni s-a dat. 

Suntem, însă, oameni, fiinţe raţionale, şi este firesc 

să ne punem întrebări, şi tot atât de firesc ar fi să le 

şi aflăm răspunsurile. Dar le vom afla vreodată oare?  

 

Meditaţia asupra vieţii şi a morţii, specifică sufletu-

lui românesc, întâlnită în aproape toată literatura 

noastră populară şi cultă, este temă principală a pri-

mei părti a cărţii aflate în discuţie.  

 

Rânduri izvorâte din adâncul inimii pun în lumină 

nu numai calităţile, faptele, realizările artistice şi de 

orice tip ale unor personalităţi culturale sau oameni 

simpli, din România sau Canada, a căror traiectorie 

s-a intersectat cu aceea a sciitoarei, cât mai ales cali-

tăţile omului E. Buică: observaţia fină, curajul, spiri-

tul de dreptate, judecata critică, bunătatea, puterea 

de a se autocenzura. Nu de puţine ori autoarea cloco-

teşte văzând nedreptăţile, reaua-credintă, suficientă, 

mediocritatea, laşitatea, lipsa de orizont a unor se-

meni, dar are puterea de a trece peste acestea, zâm-

bind vieţii şi propunându-şi să vadă numai partea 

frumoasă a lucrurilor, fără să-şi coboare până de 

scris în mocirlă, mizerie, abjecţie... Această imagine, 

voalat sugerată, de a privi partea plină a paharului, 

este o lecţie de viaţă, pentru a ne împăca şi a ne ar-

moniza cu noi înşine şi cu universul.  

Spiritul fin de observaţie o face pe Elena Buică să 

vadă realitatea românească aşa cum este ea. Autoa-

rea constată, cu fiecare revenire în România, o evo-

luţie lentă a societăţii, vede că ţara se mişca totuşi, 

se construieşte mult, civilizaţia începe să pătrundă şi 

în universul rural, unde apar case cu baie şi grup 

sanitar în interior. Capitala rămâne însă asaltată de 

maidanezi, problema câinilor vagabonzi nefiind so-

luţionată. Venind din afara tării, doamna Elena 

Buică are o anumită perspectivă asupra a ceea ce se 

întâmplă în viaţa noastră politică, putând fi conside-

rată drept un bun analist politic: Ceea ce depinde de 

guvern ne insuflă o revoltă înghiţita cu amar de care 

nu vom scăpa curând. Poporul, aflat într-o confuzie 

totală, îi va vota cu sârg şi în viitor tot pe aceştia! 

Văzând neîmplinirile care sunt mai multe decât rea-

lizările, autoarea trăieşte momente de revoltă abia 

stăpânită, dar şi de calmă resemnare:... viaţa asta 

este uneori câinească şi pentru oameni, şi trebuie s-o 

ducem aşa cum este, fiindcă altă lume mai bună de-

cât asta nu mai există!  

 

Viaţa ţăranilor teleormăneni s-a schimbat 

odată cu societatea. Limbajul acestora, plin altădată 

de arhaisme şi cuvinte populare, acum este colorat 

de neologisme, de multe ori folosite ca nuca-n pere-

te: Maică, n-avem neam de bolbotine în obor (fructe 

în curte-n.N.), fiindcă nu ne-a ajutat timpul proba-

bil...! Conectaţi la canalele de televiziune, ţăranii 

sunt informaţi, cunosc personalităţile politice bune 

sau rele, sunt pro sau contra, în funcţie de partidul cu 

care simpatizează sau ai căror membrii sunt. Umorul 

şi ironia acidă îşi fac loc în relatările scriitoarei, stră-

lucind însă în povestirile adevărate: Descurcăretii- 

oameni de nădejde; Orgolioşii; Clevetitorii... 

  După o trecere în revistă a schimbărilor din 

viaţa ţăranului român din Câmpia Dunării, scriitoa-

rea Elena Buică construieşte o galerie vie de portre-

te. Sunt persoane şi personalităţi pe care le-a cunos-

cut în diferite împrejurări, oameni care au impresio-

nat-o prin calităţile lor de excepţie, şi fată de care s-a 
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simţit datoare cu câteva rânduri de suflet. Sunt por-

trete luminoase, complexe, fineţea observaţiei mer-

gând până în cele mai mici detalii. Atât de dragi îi 

sunt aceşti români din tară sau din Canada, încât, în 

bunătatea şi generozitatea ei, Elena Buică le-ar fi 

făcut statui de ceară, dacă i-ar fi stat în putinţă. Atâta 

dăruire, atâta devotament, mai rar!... Ligya Diaco-

nescu, omul făclie şi fiica sa, doctoriţa Andrada Vic-

toria, ambele de la Starpress Internaţional; Anca 

Petrescu - arhitectul Casei Poporului; câteva figuri 

reprezentative din Neamul Buică; Consulul Români-

ei în Toronto, Antonella Marinescu; Fraţii Iacob şi 

Florin Oprea; Profesorul de pedagogie- psihologie, 

Silvestru Moraru, şi nu în ultimul rând, Herman 

Victorov, un român cu chip de erou legendar, un 

etalon de împlinire a vieţii prin muncă respectând 

principiile morale.  

Celelalte părti ale cărţii cuprind câteva im-

presii de lectură, cronici literare, recenzii de cărţi ale 

confraţilor: Herman Victorov, Constantin T. Ciubo-

taru, Adrian Erbiceanu, George Roca, George Stroia, 

Gabriela Călutiu Sonnenberg; Notele de călătorie în 

Las Vegas (Nevada, U.S.A.) şi Viena (Austria, Eu-

ropa); Comentarii critice referitoare la cărţile de 

până acum ale acestei românce care face cinste nea-

mului românesc.  

Elena Buică vine târziu în literatura română, 

dar ritmul în care scrie ne dă certitudinea că în urmă-

toarele două decenii ne va prinde din urmă şi ne va 

depăşi pe mulţi dintre noi, cei care am debutat cu 

patru decenii înapoi. La mulţi ani, Stimată Doamnă, 

şi la cât mai multe cărţi, întru nesfârşita bucurie a 

sufletului care o scrie şi a celui care o citeşte! 

 

Roşiorii de Vede 
 

 
Teodor Buzu – Atingerea timpului, hârtie, acuarelă, 2010 
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Eugen Simion şi identitatea românească 

 

Teatrul Naţional „Marin Sorescu‖ a iniţiat o 

serie de conferinţe sub denumirea „Întâlnirile spec-

tator‖, pentru care au fost invitate personalităţi mar-

cante ale vieţii culturale şi ştiinţifice româneşti. Mo-

deratorul acestor întâlniri (conferinţe, dialog cu par-

ticipanţii, lansare de carte, sesiune de autografe) este 

secretarul literar al Naţionalului craiovean, scriitorul 

Nicolae Coande, demn urmaş al lui I.D. Sîrbu (căru-

ia îi dedică anual câte o sesiune de comunicări şi 

evocări). 

Pe 8 noiembrie 2015, invitatul Teatrului şi al 

craiovenilor a fost acad. Eugen Simion, care a confe-

renţiat Despre identitatea românească. „O lecţie de 

românism predată admirabil de criticul Eugen Simi-

on‖, cum îşi titrează Laura Moţîrliche articolul din 

ziarul local „Cuvântul libertăţii‖. Timp de două ore, 

auditorii au avut privilegiul de a asculta un savant 

care se adresează unei naţiuni, cum făcea altădată N. 

Iorga. Nu a fost un discurs liber în totalitate, spre a 

nu fi bănuit de o anume improvizaţie, cum fac unii 

oratori (sau care se cred buni oratori), rostind vorbe. 

Academicianul Eugen Simion a venit cu o excelentă 

documentare, citate din autori români sau străini, 

spre a ne demonstra necesitatea păstrării şi cultivării 

identităţii româneşti în contextul globalizării politi-

ce. „Sentimentul identităţii româneşti este în declin”, 

decretează alarmant Eugen Simion, sentiment care 

este şi  contestat, uneori cu violenţă,  de autoprocla-

maţii elitişti: „Aici mi se pare lucrul cel mai grav. 

Convinşi că ruralismul, tradiţiile, mentalităţile evi-

dent detestabile, «primitive» împiedică progresul 

material şi moral, intelectualii zişi elitişti cer, cum s-

a văzut, doborârea miturilor naţionale pe care le 

consideră false, cer demistificarea istoriei şi a lite-

raturii naţionale, care după ei au fost abuzate, misti-

ficate de o retorică veche, aberant encomiastică. Pe 

scurt, românii nu au pierdut sentimentul spaţiului 

unic şi sacru, dar după 50 de ani de totalitarism, un 

sfert de veac de tranziţie haotică şi, în prezent dato-

rită unei inteligenţe care, pe motiv că regimul Ceau-

şescu a încurajat naţional-comunismul, respinge 

valorile naţionale, după toate acestea, zic, sentimen-

tul identităţii româneşti, bazat pe identitatea de spa-

ţiu, de ţară, de pământ, de neam, tradiţie, de mod de 

a fi este în declin. A fi român nu este totdeauna, se 

observă, un sentiment de mândrie. Pentru unii este 

chiar un sentiment de culpabilitate‖. 

Această stare de spirit, evident nesănătoasă şi 

periculoasă, este întreţinută de o „pedagogie negati-

vă‖, în mass-media românească, de unii redactori sau 

comentatori, certaţi şi cu Gramatica Academiei Ro-

mâne: „Mă irită când deschid televizorul şi văd că se 

vorbeşte despre noi, românii, în termeni dispreţui-

tori. Îmi vine să mă îndrept împotriva sticlei şi să 

spun că nu este aşa. Dacă era aşa, eram demult o 

provincie rusească, austriacă sau turcească. Nu ştiu 

de ce nu vă enervează pe toţi... Nu că aş fi un patri-

ot, dar eu am vrut să fiu un român european. Vin 

dintr-o cultură europeană care s-a format greu şi 

cred că nu e bună deloc această pedagogie negati-

vă‖.  

Făcând un paralelism cu poporul francez, 

Eugen Simion se bazează pe argumente istorice şi 

sociologice în explicarea sentimentului identităţii 

naţionale: „Românii au, ca şi verii lor occidentali, 

sentimentul că sunt mai mult decât o rasă, sunt o 

naţiune. Pentru români, sentimentul că au un pă-

mânt al lor, adică o ţară unică, inconfundabilă, este 

puternic. La fel de puternică este şi convingerea 

ţăranului că a avea pământ şi a-l munci este meni-

Tudor NEDELCEA  
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rea lui şi punctul de referinţă în definirea statului 

său social. Acest sentiment a funcţionat până când 

procesul colectivizării, impus de sistemul bolşevic, a 

făcut din ţăranul proprietar un salahor la oraş, un 

fel de argat într-o comunitate haotică şi păguboasă, 

unde ţi se cere să munceşti şi nu primeşti în schimb 

decât ceea ce reuşeşti să furi. 40 de ani de colectiv 

au distrus nu sentimentul proprietăţii, ci sentimentul 

că ţarina are o valoare sacră. După 26 de ani de la 

căderea comunismului, constatăm că practic nu mai 

sunt ţărani, există doar o populaţie care trăieşte 

prost la ţară. Puţini tineri născuţi la ţară mai vor să 

rămână ţărani şi să-şi lege destinul de pământ. Au 

pierdut sentimentul că aparţin unui spaţiu sacru şi 

că, pentru el, poţi să-ţi jertfeşti şi viaţa‖. 

 
Identitatea românească se regăseşte la ţară, 

unde s-a născut şi veşnicia,  dar legislaţia noastră, în 

special „reforma‖ învăţământului din timpul lui Fu-

neriu, care prevedea închiderea de şcoli româneşti cu 

mai puţini elevi  exceptând unele comunităţi maghia-

re sau ţigăneşti, loveşte tocmai acest sentiment nobil: 

„Convingerea mea este că sentimentul românităţii 

este încă puternic în lumea rurală şi, din ce în ce 

mai puţin, în marile adunări urbane cosmopolite. 

Aşa se întâmplă peste tot în Europa post-industrială, 

post-comunistă, post-umanistă etc. Lumea europea-

nă se mişcă şi se amestecă repede, este un proces 

firesc şi nu este prima dată când se întâmplă aşa 

ceva în Europa şi în lume. Grecii îi numeau barbari 

pe toţi cei care veneau din afara Greciei antice. Azi 

barbarii sunt oamenii din est care merg să munceas-

că în vest sau nord-africanii care urcă în nordul 

bogat european‖.  

Nu a pierdut din vedere nici comportamentul, uneori 

lamentabil şi penal, al conaţionalilor noştri care 

merg în Europa: „Unii se adaptează repede şi vor să 

uite că sunt români, mai mult nu mai vor să fie ro-

mâni, cu argumentul că ţara nu le-a dat nimic şi nu 

le oferă, în continuare, nici o certitudine materială. 

Se adaugă, la toate acestea, imaginea proastă pe 

care o au românii din ţările europene din cauza cer-

şetorilor şi infractorilor de origine românească‖. 

Mândria de a fi român este întărită şi de ma-

rile personalităţi pe care cultura şi ştiinţa românească 

le-a dat omenirii de-a lungul veacurilor, între aceştia, 

Emil Cioran (căruia i-a dedicat multe studii şi ediţii) 

este o figură aparte: „Cioran, care neagă totul în 

afară de mistică şi muzică, este de părere că limba 

română este, totuşi, creaţia cea mai mare a noastră 

şi aduce ca argument Biblia şi traducerile din 

Shakespeare, despre care afirmă că sună extraordi-

nar de bine în româneşte, în timp ce în franţuzeşte 

sună ca naiba‖. 

Limba noastră este componenta esenţială a 

conştiinţei şi identităţii româneşti, mai ales că este 

descendenta limbii latine, cum scriu cronicarii („Noi 

de la Râm ne tragem‖) şi prin ea suntem rude cu alte 

popoare şi civilizaţii occidentale. Pentru păstrarea 

purităţii ei a fost creată Academia Română; mutila-

rea ei, mai ales prin unele posturi de televiziune, 

introducerea forţată a unor cuvinte străine („romgle-

za‖) este extrem de dăunătoare, fapt constatat acum 

peste 150 de ani de Titu Maiorescu: „Latinitatea a 

fost, este şi trebuie să rămână în continuare dimen-

siunea esenţială a identităţii româneşti. Timp de 

câteva secole, istoricii şi filologii noştri au dus şi 

duc şi azi o bătălie veritabilă pentru recunoaşterea 

latinităţii şi continuităţii noastre în spaţiul nord-

dunărean. Limba română, cred eu, este şi astăzi un 

factor de coeziune naţională, deşi românii nu acordă 

o mare importanţă cultivării ei. Păturile culte ba o 

franţuzesc, ba o împestriţează inutil cu cuvinte para-

zitare din engleză. Pe stradă, limba română este 

jupuită, bolborosită, urâţită într-un mod insuporta-

bil‖. Presa românească contemporană, fie ea politică 

sau cultural-literară, parte din ea, nu aplică normele 

ortografice academice,  adoptate de Academia Ro-

mână, la propunerea savantului Sextil Puşcariu, scri-

ind în continuare cu î în loc de â sau sînt în loc de 

sunt. 

Nici şcoala, atât cea preuniversitară, cât mai ales (şi 

mai grav) cea universitară, nu este la înălţimea misi-

unii sale, devenind chiar o fabrică de diplome, adu-
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când şi unele note discriminatorii. 

Conferinţa lui Eugen Simion despre Identita-

tea românească, excelent argumentată şi foarte bine 

primită de auditoriul craiovean, se alătură altor studii 

similare româneşti, semnate de C. Rădulescu-Motru 

(Etnicul românesc), M. Ralea (Fenomenul româ-

nesc), R. Seişanu (Principiul naţionalităţilor), N. 

Iorga (Hotare şi spaţii naţionale), D. Drăghicescu 

(Din psihologia poporului român) etc., fiind o con-

tribuţie esenţială în stabilirea profilului spiritual al 

unui popor aflat într-o tranziţie haotică, aproape fără 

de sfârşit. 

 

* 

*    * 

 

Dar, Eugen Simion n-a venit singur. A venit 

cu o parte din cărţile editate în colecţia  Opere fun-

damentale a Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi 

Artă, înfiinţată la 18 martie 1999, pe care o păstoreş-

te, împreună cu d-na acad. Maya Simionescu (primul 

preşedinte de onoare: George Emil Palade, laureat al 

premiului Nobel). Au fost lansate:  I.D. Sîrbu, Ope-

re, vol. 1-2, ediţie Toma Velici şi Tudor Nedelcea, 

studiu introductiv: Eugen Simion, precum şi alte 

Opere  de Emil Cioran, Creangă, Ibrăileanu, Emi-

nescu etc. A fost prezentat volumul Eugen Simion. 

Profil spiritual de Marin Diaconu (Editura Tracus 

Arte, 2015), monografie care, alături de cele două 

volume omagiale, apărute cu prilejul celor 75, res-

pectiv 80 de ani ai săi, de Convorbiri cu Andrei Gri-

gor (2011), eseul lui Mihai Cimpoi, Modelul de exis-

tenţă: Eugen Simion (Editura Semne, 2013) se 

constiuie în lucrări de referinţă privind biografia şi 

opera celui mai reputat critic şi istoric literar con-

temporan. 

Cartea lui Marin Diaconu, de 900 de pagini, 

reuneşte capitole care definesc  profilul spiritual  al 

lui Eugen Simion: Repere biobibliografice şi spiri-

tuale , Eugen Simion despre el însuşi, Valorizări 

critice (opiniile criticilor despre el şi creaţia sa). Ur-

mează bibliografia operei (volume; studii şi articole  

în volume colective; prefeţe şi postfeţe; studii, arti-

cole, cronici în presă; interviuri în volume sau în 

publicaţii periodice; ediţii îngrijite sau coordonate). 

Studiile despre om şi operă sunt grupate în volume, 

studii, articole, cronici în volume sau în presă, bibli-

ografii. Urmează două liste a persoanelor care au 

pregătit şi susţinut doctoratul la profesorul Eugen 

Simion şi lista publicaţiilor  la care a colaborat / co-

laborează. 

Din opera lui Eugen Simion sunt selectate 

texte privind: Sfaturi pentru tânărul critic, Laudă 

criticului român, Sunt şi nu sunt ce par a fi, precum 

şi cunoscuta scrisoare a lui C. Noica, din 5 februarie 

1974, prin care îi cere „alianţă în chestiunea Emi-

nescu; mai mult, spre a vă cere să luaţi în locul meu 

iniţiativa‖, pentru că, „în fond, îl cunoaşteţi pe Emi-

nescu mai bine decât mine‖. 

 

                                                   

* 

*    * 

 

Eugen Simion şi-a început opera, cu răbdare 

şi muncă asiduă, înainte de 1989. A avut de înfruntat 

vitregiile epocii totalitare, dar şi ura şi invidia unora 

chiar şi în acea perioadă, i se respinge, (de către Pe-
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tru Creţia!) dosarul de intrare la Facultatea de Filo-

logie (1952-1957). După absolvire, este şomer, pen-

tru că a luat apărarea fiului lui Perpessicius, i se in-

terzice o carte despre Mircea Eliade. Dar, necazurile 

vin, pentru Eugen Simion, mai ales după 1990. În 

ciuda apelului său de „incitare la toleranţă‖, scriito-

rii se împart ideologic, el făcând parte din Grupul 

„Societatea de mâine‖. „După euforia din decembrie 

1989, ne-am trezit în altă realitate, în altă istorie‖.  

Este reclamat la DNA pentru facsimilarea 

manuscriselor eminesciene, este chemat în judecată 

de editura Humanitas privitor la dreptul de editare a 

scrierilor lui Emil Cioran (proces câştigat de Eugen 

Simion), alţi „nepoţi‖ ai marilor scriitori români edi-

taţi în colecţia Opere fundamentale îi cer drepturi de 

autor. Micile mizerii umane nu-i încetinesc însă pro-

iectele. 

 

                                                     

* 

*    * 

 

Cine este Eugen Simion? O spune el însuşi „Mai toţi contemporanii mei spun că sunt un munte de 

calm şi echilibru, lin şi statornic ca un drum în câmpie. Nu-i adevărat, sunt un vârtej de nelinişti, trăiesc în 

gura unui vulcan, viaţa mea interioară este uneori un coşmar... Am încercat în mai multe rânduri să contest 

fantasma echilibrului meu imperturbabil, dar n-am reuşit. Când cineva, un tânăr, încearcă să-mi facă un 

portret, începe invariabil cu ideea calmului şi a echilibrului meu interior, fără să-şi dea seama ce război duc 

cu mine pentru a ieşi în lume cu o faţă liniştită şi cu un mers regulat... 

Critica literară, pe care o exercit de 40 de ani, m-a obligat să-mi stăpânesc instinctele de răzvrătire. Strigă-

tele mele de entuziasm sau de indignare în faţa operei se potolesc (trebuie să se potolească) atunci când trec 

prin încăperile scriiturii‖. 

Identitatea românească şi-a găsit indubitabil modelul. 
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Sfântul Ioan Paul cel Mare 

 

Papa Ioan Paul al II-lea nu este numai cel 

mai renumit dintre capii Bisericii Catolice din în-

treaga sa istorie, dar este şi Omul care a schimbat 

destinul omenirii, la începutul mileniului trei, contri-

buind decisiv la înlăturarea unui sistem politic ana-

cronic, impus prin violenţă şi menţinut cu propagan-

dă nocivă timp de 72 de ani. Pentru noi, românii, 

apariţia pe scena lumii a Papei Ioan Paul al II-lea are 

o semnificaţie aparte, subiectivă poate, dată de origi-

nile sale româneşti. 

Acestei mari pesonalităţi, Nicolae Mareş îi 

dedică o monografie cât o enciclopedie (ca să-l ci-

tăm pe poetul Ion Brad), Sfântul Ioan Paul cel Mare, 

apărută în renumita editură ieşeană condusă de scrii-

torul Aurel Ştefanachi, TipoMoldova, în 2015, în 

colecţia „Opera-Omnia. Cartea de istorie‖, lucrare 

de 700 de pagini, în format mare. Nicolae Mareş este 

cel mai îndreptăţit să scrie o asemena dificilă dar 

nobilă lucrare, publicând anterior şi alte cărţi despre 

ilustrul papă, chiar în timpul vieţii acestuia, în care 

afirma originile româneşti ale Papei. 

Nicolae Mareş (născut la 18 aprilie 1938, în localita-

tea prahoveană Măgurele, la 7 km de Vălenii de 

Munte) este absolvent al Facultăţii de Filosofie a 

Universităţii din Bucureşti şi al Facultăţii de Limba 

şi Literatura Polonă a Universităţii din Varşovia 

(1961-1966), unde susţine un masterat în filologia 

polonă cu o teză despre iluministull polonez Tadeusz 

Hyzdeu (Tadeu Hasdeu, 1769-1835), publicată în 

„Przeglad humanistyczny‖, revistă a Academiei de 

Ştiinţe din Polonia, înaintaşul iluminist intrând astfel 

în istoria literaturii polone. Are un doctorat în ştiinţe 

umanistice cu o teză despre Papa Ioan Paul al II-lea. 

A îmbrăţişat cariera diplomatică încă din 1966, fiind, 

pe rând, referent la Direcţia Culturală din Ministerul 

Afacerilor Externe (1966-1967), ataşat cultural la 

Ambasada României din Varşovia (1967-1971), al 

treilea secretar din MAE (1972-1974), al doilea se-

cretar cu probleme de cultură şi presă la Varşovia 

(1975-1981), prim secretar la Direcţia I Relaţii 

(1981-1984), consilier la Varşovia (1985-1986), 

primul director al Centrului Cultural Român de la 

Paris (1987-1988), consilier în MAE (1989). După 

revoluţie, a fost director al Direcţiei Relaţii cu româ-

nii din afara graniţelor (1990-1994), şeful misiunii 

diplomatice româneşti la Skopje (1994-1995), des-

chizând prima ambasadă a României în Macedonia, 

ministru plenipotenţiar la Varşovia (1996-1999). A 

mai activat în calitate de consilier al rectorului Uni-

versităţii „Spiru Haret‖, analist comentator la TV-

România de Mâine, realizând mai multe emisiuni 

despre Papa Ioan Paul al II-lea,  sute despre cultura 

minorităţilor şi manifestarea diplomaţiei româneşti 

în lume; este autorul a peste 60 de volume. 

A colaborat/colaborează la: „Steaua‖, „Ro-

mânia literară‖, „Luceafărul‖, „Cronica‖, „Tribuna‖, 

„Orizont‖, „Ateneu‖, „Argeş‖, „Convorbiri literare‖, 

„Flacăra‖, „Vatra‖, „Tomis‖, „Familia‖ etc. 

Este autorul unor lucrări privind Polonia şi relaţiile 

polono-române a unor monografii despre Lucian 

Blaga, diplomat la Varşovia (2011), Eugen Ionescu, 

diplomat român în Franţa (2012), Lucian Blaga, 

epistolarul de la Academia Română (2012) etc. A 

tradus mult din literatura polonă, fiind autorul mai 

multor antologii de lirică polonă şi primitivă. 

 

 

Despre ur-

maşul Sfântului Pe-

tru, a scris: Ioan Paul al II-lea, papă pentru mileniul 

III (2000, 2001), Receptarea Papei Ioan al II-lea în 

România (2004), Ioan Paul al II-lea, un papă sfânt 

(2009), a tradus din poezia şi dramaturgia Papei. 

Aşadar, Nicolae Mareş este cel mai autorizat să ne 

ofere cea mai completă, aproape exhaustivă lucrare, 

despre creaţia şi biografia atât de încărcată în semni-

ficaţii şi lucrare întru Iisus a Papei.  

Actualul Papă, Francisc, i-a acordat recent 

ordinul şi diploma „pro ecclesia et pontifice‖ pentru 

acest volum, distincţie extrem de prestigioasă, emisă 
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pentru prima dată în 1888 de Papa Leon al XIII-lea, 

Nicolae Mareş fiind singurul creator din lumea orto-

doxă care primeşte o asemenea distincţie. 

Ceea ce impresionează în această voluminoasă şi 

pertinentă monografie, Sfântul Ioan Paul cel Mare, 

este  demonstrarea, cu argumente istorice, a originii 

româneşti a Papei, fapt puţin cunoscut în România 

şi/sau neonorat ca atare. Cu asemenea personalităţi, 

noi, românii, avem să ne mândrim, dar mai întâi să-i 

cunoaştem, să le cunoaştem sorgintea (cum este ca-

zul şi lui Nicolae Tesla sau a Maicăi Tereza, de pil-

dă). 

Nicolae Mareş demonstrează că românii au 

fost prezenţi pe teritoriile poloneze încă din secolul 

al XIII-lea. Pentru aceasta, apelează la istoricul Jan 

Dlugosz  (1415-1480), părintele istoriografiei medi-

evale europene, care a consemnat în Historiae 

Polonicae (1455-1480) că „neamul românilor sau al 

vlahilor, obişnuit să trăiască întărit, ocupat cu paş-

terea turmelor şi creşterea oilor, din care ţin multe, 

s-au aflat în munţii care despart Ungaria de regatul 

Poloniei, în care practică păstoritul lor‖. Luând act 

de lucrarea cronicarului polon, românul Ştefan Me-

teş face cunoscute aceste date în Emigrări româneşti 

din Transilvania în sec. XIII-XX. 

Primele valuri emigraţioniste româneşti, pre-

cedând colonizările germane, au fost motivate de 

„puternica asuprime socială şi religioasă existentă 

în Ardeal‖ (p.15), cum precizează Nicolae Mareş, în 

aceste emigrări făcând parte păstori, dar şi înalţi dre-

gători (cum consemnează şi B.P. Hasdeu). 

„Aşadar, transhumanţa şi pribegia au însemnat pen-

tru generaţii întregi de transilvăneni, ca şi de mol-

doveni, găsirea unui liman de linişte şi de manifesta-

re liberă în vecinătatea proprie‖ (p. 18). Aşezaţi în 

zona colinară, comunităţile româneşti - în jur de 500 

de sate – au aplicat dreptul valah (jus valachicum sau 

valahorum). Despre aceste aşezări, mărturie depun şi 

Rodica Ciocan-Ivănescu, D. Mototolescu, Gr. 

Nandriş, N. Iorga, Al. Borza, G. Coşbuc etc., vlahii 

de aici fiind „luptători de elită fideli polonezilor‖ (p. 

26). 

Într-unul din aceste localităţi, Czaniec (nume 

care provine din românescul cenac), s-a născut buni-

cul Papei, Franciszek Wojtyla, desemnat „liber 

notarum‖ de vlahi. Numele Wojtyla este des întâlnit 

în cronicile medievale poloneze (cu unele deformaţii 

de scriere sau de pronunţie), asemănător cu Voitilă, 

Voicilă, Vintilă, românii obişnuind să-şi boteze locu-

rile în care se stabilesc după denumirile din Ţară. 

Însuşi cardinalul de Cracovia, viitorul papă, a 

recunoscut că este muntean, iar nunţiul apostolic 

Jean-Claude-Pérrisset a mărturisit în 2000: „luând în 

discuţie această ipoteză, mă simt dator să adaug că, 

în timpul vizitei efectuate de Sanctitatea Sa în Ro-

mânia, s-a reamintit de poziţia românilor în ceea ce 

priveşte originea Papei. Iar Sfântul Scaun nu a con-

trazis oficial această supoziţie‖ (p. 35). 

Karol Josef Wojtyla s-a născut la 18 mai 

1920 în localitatea Wadowice. În 1938 susţine baca-

laureatul şi începe studiile filologice la Universitatea 

Jagiellonă din Cracovia, pe care le întrerupe după ce 

Polonia cade sub ocupaţie hitleristă, fiind nevoit să 

lucreze ca artificier într-o carieră de piatră. În 1940, 

debutează cu piesele de teatru, Ieremia şi Iov. În 

1942 este admis la Seminarul de preoţi din Cracovia 

şi urmează, apoi, Facultatea de Teologie (1942-

1946). Este hirotonisit preot la 1 noiembrie 1946, 

continuă studiile teologice la Roma (1946-1948), se 

întoarce în Polonia, susţine doctoratul, apoi cursuri 

de etică socială la Cracovia, de filosofie şi teologie 

la Universitatea Catolică din Lubltin. La 28 septem-

brie 1958, primeşte consacrarea episcopală, iar în 

1964 este numit arhiepiscop de Cracovia şi cardinal 

de Cracovia (în 1967). 

La 16 ocotmbrie 1978 (orele 17,15) este ales 

Papă şi ţine primul mesaj public: Urbi et Orbi. La 30 

octombrie 1983 este declarat fericit primul român, 

Ieremia Valahul (decedat în 1625), sărbătorit în ca-

lendarul catolic la 8 mai, moaştele sale fiind înhuma-

te în Biserica Neprihănitei Zămislirii din Napoli. 

„Un fiu al României, această nobilă naţiune care 

poartă în limbă şi în nume amprenta Romei, [...], el 

exprimă tradiţia voastră creştină şi aspiraţiile voas-
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tre‖, a spus Papa cu acest prilej. 

La 13 mai 1981, orele 17,17, omenirea în-

treagă a amuţit. Înconjurând Piaţa Sf. Petru, după 

audienţa colectivă de miercuri, apropiindu-se de 

Poarta Sf. Ana, terotistul turc Ali Agea a apăsat pe 

trăgaci de trei ori, a patra oară trăgaciul s-a blocat. A 

tras de la trei metri, rănindu-l grav pe Papa în cavita-

tea abdominală, în cotul drept şi în degetul arătător. 

Glonţul s-a oprit milimetric de aortă, care, atinsă 

fiind, i-ar fi devenit fatală. Papa explică miracolul: 

„O mână a împuşcat şi o altă mână a ghidat glon-

ţul‖,  adeverind prezicerile de la Fatima. „Am înţeles 

că singurul mod de a salva lumea de război, de ate-

ism, este reconcilierea conform cererii de la 

Fatima‖, a spus Papa, după părăsirea spitalului. 

Glontele inactiv l-a fixat definitiv în coroana statuii 

Maicii Domnului de la Fatima, atentatul având loc 

exact la aniversarea primei apariţii a Maicii Domnu-

lui de la Fatima, la 13 mai 1917. De Crăciunul anu-

lui 1983, Papa l-a vizitat pe atentator la închisoare şi 

l-a iertat! 

La împlinirea unui an de la atentat, adică la 

13 mai 1982,  Papa merge la Fatima spre a aduce 

mulţumiri: „Aceste date – 13 mai 1917 şi 13 mai 

1981 s-au întâlnit între ele, în aşa fel că a trebuit să 

simt că sunt chemat aici în mod miraculos. Şi, iată, 

am venit. Am venit, pentru că în acest loc mulţumesc 

Provideneţei Divine‖. Iar în Testamentul său, Papa 

Ioan Paul al II-lea continuă mărturisirea: „Acela, 

care este singurul Domn al vieţii şi al morţii, singur 

mi-a prelungit viaţa, ca şi când mi-a dăruit-o din 

nou”. Acestea sunt adevărate miracole, minuni, şi nu 

cele înşirate de o serie de troglodiţi la unele televizi-

uni din România! 

În 1983, Papa îl primeşte pe mitropolitul Ol-

teniei, Nestor Vornicescu, aflat la Vatican pentru 

documentarea viitoarei sale cărţi, Sfântul Ambrosie 

în spiritualitatea şi cultura românească (2000). 

Atunci, mitropolitul-cărturar oltean i-a înmânat Pa-

pei lucrarea sa - teză de doctorat - Scrieri patristice 

în B.O.R. până în sec. XVII (1983). Patru fotografii 

cu aceşti înalţi ierarhi au fost în biroul mitropolitan, 

dar au dispărut (ca şi studiul lui Nestor despre cano-

nizarea lui Mihai Viteazul). 

La 5 ianuarie 1989, Papa îl primeşte pe vred-

nicul de pomenire, patriarhul Teoctist, care se întor-

cea din India. Vizita patriarhului n-a fost autorizată 

de Bucureşti şi s-a încercat anularea ei. Papa i-a în-

mânat Crucea „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena 

pentru patriarhi‖. Atunci s-a pus la cale integrarea 

României în structurile europene, Papa afirmând că 

Europa respiră prin doi plămâni, aluzie la catolicism 

şi ortodoxie. România, ca ţară majoritar ortodoxă, 

urma să rămână, ca şi Bulgaria, în zona de influenţă 

a Moscovei. 

 

Între 7-9 mai 1999, Papa este oaspetele Patri-

arhiei Române şi al poporului român, fiind prima 

vizită a unui suveran pontif într-o ţară ortodoxă. A 

fost o zi istorică nu numai pentru poporul român, dar 

şi pentru întreaga creştinătate, pentru că la Bucureşti 

s-au pus bazele începutului unificării lumii creştine. 

Pentru acest moment astral, se cuvine ca noi, ro-

mânii, să ridicăm la Podul Izvor (unde s-a strigat 

„Unitate, Unitate”!) un grup statuar alegoric Pa-

pă-Teoctist. „Aici am trecut pragul speranţei‖, în-

trucât, a demonstrat Papa, „datorită credinţei creşti-

ne, această ţară, care este legată de memoria lui 

Traian şi de românitate, dar care evocă chiar în 

nume Imperiul Roman de Răsărit şi civilizaţia bizan-

tină, a devenit, în decursul secolelor, o punte de le-

gătură între lumea latină şi ortodoxie, ca şi între 

civilizaţia elenă şi popoarele slave‖. Aceeaşi teorie a 

formulat-o şi renumitul teolog român, Dumitru Stă-

niloae, în volumul Reflexii despre spiritualitatea 

poporului român, pe care l-am editat noi, la Editura 

Scriul Românesc, în 1991. 

Papa şi-a mărturisit dragostea sinceră pentru 

ţara noastră nu numai prin gestul sărutării pământu-

lui după decolare şi reîntoarcerii la Vatican cu o cur-

să Tarom, citirea poeziei Rugăciune de Eminescu în 

limba română în Piaţa San Pietro etc., ci şi prin de-

claraţii directe: „Fiţi asiguraţi că România, pe care 

tradiţia o numeşte cu frumosul titlu de «Grădina 

Maicii Domnului» este în inima Episcopului Romei, 
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care se roagă în fiecare zi pentru iubitul popor ro-

mân‖ . 

 

În vizita de răspuns a Patriarhului Teoctist la 

Roma (7-14 octombrie 2002), Papa Ioan Paul al II-

lea a amintit despre solicitarea românilor de „Unita-

te,Unitate!‖, în cuvântarea sa rostită în Piaţa San 

Pietro. La Roma s-a semnat Declaraţia comună pri-

vind dialogul ecumenic, ca al treilea mileniu să fie al 

unităţii în şi prin credinţă (Papa n-a semnat un do-

cument similar şi cu alte biserici).. Această cerinţă 

legitimă de unitate a lumii creştine, fiindcă toţi sun-

tem fraţi întru Iisus, a fost pusă pentru prima dată la 

întâlnirea istorică dintre Patriarhul Ecumenic al Con-

stantinopolului, aromânul Athenagoras, cu Papa Paul 

al VI-lea, în 1964, cele două biserici ridicându-şi 

reciproc anatema aruncată, arbitrar, necanonic şi 

inconştient de consecinţe, în 1054. 

O întâlnire, de asemenea istorică, s-a consu-

mat la 29 mai 2001, în Sala Conferinţelor de Presă a 

Vaticanului (Sala Stampa), cu prilejul lansării inter-

naţionale a Bibliei de la Blaj din 1795 (ediţia a IV-

a), ediţie îngrijită de Institutul de Istorie din Cluj al 

Academiei Române, în colaborare cu Episcopia Gre-

co-Catolică de la Oradea, tipărită, în premieră, la 

Vatican, ca un cadou din partea Sfântului Scaun. La 

31 mai 2001, Eugen Simion, preşedintele Academiei 

Române, i-a propus Papei Ioan Paul al II-lea să de-

vină membru al Academiei Române (deşi „uzanţele 

Sf. Scaun nu prevăd posibilitatea ca Suveranul Pon-

tif să devină membru al unei academii‖, cum a măr-

turisit monseniorul Ioan Robu). Papa a acceptat, spre 

surprinderea tuturor. Despre această întâlnire, mărtu-

rie depune cel care a avut inspiraţia divină de a-l 

propune membru al Academiei Române, Eugen Si-

mion: „Mie mi-a plăcut atât de mult acest papă po-

lonez [...] Când am ajuns acolo, m-a întrebat cu o 

bucurie extraordinară, cu o seninătate pe chip: «Ce 

face Teoctist?». La sfârşit, m-am uitat la el, m-am 

apropiat, mi-a strâns mâna – iar aceasta este un 

moment extraordinar – şi atunci am văzut chipul lui 

de om din Est. Parcă era un om pe care-l cunoş-

team. Un om din estul Europei, adică un om care a 

trecut prin suferinţă‖ ( vezi Eugen Simion, 80, Bucu-

reşti, 2013, p. 50). La 6 iunie 2001, Ioan Paul al II-

lea a devenit membru de onoare din străinătate, iar 

din 17 decembrie 1999, graţie aceluiaşi excelent 

diriguitor al Academiei Române, Eugen Simion, şi 

patriarhul României, Teoctist Arăpaşu a fost ales 

membru de onoare al acestui înalt for ştiinţific şi 

cultural, alături de patriarhul ecumenic al Constanti-

nopolului, Bartolomeu I (la 7 octombrie 2004) şi de 

monseniorul Ioan Robu, arhiepiscopul Bisericii Ro-

mano-Catolice din Bucureşti (6iunie 2001). 

La 2 aprilie 2005, orele 21, 37, Papa Ioan 

Paul al II-lea „s-a dus la casa Tatălui ceresc, în cea 

de a 9.666 zi a Pontificatului său. Încă din momentul 

trecerii sale la cele veşnice, lumea îndoliată a cerut 

Santo subito!‖ (Sfânt imediat). La 9 mai 2005, Papa 

Benedict al XVI-lea a deschis procesul de beatificare 

pentru predecesorul său, finalizat la 28 iunie 2005. 

Ca urmare a recunoaşterii celui de-al doilea miracol 

înfăptuit prin mijlocirea lui, Papa Ioan Paul al II-lea 

a fost canonizat la 27 aprilie 2014, sub Papa Fran-

cisc. La slujba de beatificare de la 1 mai 2011, când 

a fost ridicat la cinstea altarelor printr-o liturgie so-

lemnă, au participat 200 de şefi de stat şi de guverne. 

România însă a lipsit, gest incalificabil pentru gu-

vernanţii de atunci ( a participat I.P.S. Ioan Robu, 

arhiepiscop mitropolit de Bucureşti). 

În cei 27 de ani de pontificat, Papa Ioan Paul 

al II-lea, devenit Sfântul Ioan Paul cel Mare, s-a im-

pus prin lucrări de excepţie: este „primul papă de 

origine slavă. Primul care a intrat într-o sinagogă, 

care a vizitat o biserică protestantă, s-a întâlnit în 

public cu musulmanii, primul care a participat la un 

concert de muzică rock‖ (p. 553-554). A jucat fotbal, 

a schiat şi a practicat turismul. Alte „recorduri‖: a 

fost cel mai tânăr dintre cardinalii aleşi ca Papă din 

1846, a efectuat cele mai multe călătorii din istoria 

papalităţii (146 vizite în Italia, 129 de ţări vizitate cu 

peste 1 milion de km parcurşi), a rostit peste 3.500 

predici, peste 17.600.000 pelerini au participat la 

cele peste 1.160 din audienţele sale de miercuri, a 

celebrat 147 de ceremonii de beatificare şi a canoni-
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zat 483 de persoane. „A fost primul Papă care a ce-

rut iertare în numele Bisericii pentru toate greşelile 

comise împotriva celorlalte confesiuni şi religii, etnii 

şi naţiuni în decursul istoriei şi a iertat în numele 

Bisericii catolice, greşelile comise de celălalte con-

fesiuni, religii, etnii şi naţiuni asupra catolicilor‖ (p. 

559). 

Nicolae Mareş a scris o carte de excepţie, 

Sfântul Ioan Paul cel Mare, un opus foarte bine do-

cumentat, autorul dovenindu-se românul cel mai 

bine informat privind hagiografia Papei. O carte 

scrisă într-un stil plăcut citirii, cu suflet. Se ştie, este 

un fapt demonstrat psihic, autorul se îndrăgosteşte de 

eroul cărţii sale. Nicolae Mareş avea şi motive. O 

spune explicit, calificându-l pe Papa ca „un sfânt al 

vremurilor noastre‖, „un dar al Providenţei pentru 

generaţia care îi poartă numele, cât şi pentru cele 

viitoare, iar memoria lui trebuia perpetuată şi cinsti-

tă în altarele credinţei. Numai un om Sfânt putea 

ridica ştacheta atât de sus pe o mare atât de învol-

burată. Personal, Ioan Paul al II-lea a risipit mulţi 

nori de instabilitate din perioada pontificatului său, 

iar silueta sa inconfundabilă s-a profilat şi se va 

întipări în imaginea contemporanilor şi a urmaşilor 

într-o lumină din ce în ce mai clară şi de durată, 

cunoscut fiind că vrăjmăşia n-are viaţă lungă, şi nu 

ea biruie, ci doar iubirea şi bunătatea‖. (p. 547).  

Nicolae Mareş ne îndeamnă să-i citim cartea, 

să-i cinstim eroul cărţii, pe Sfântul Ioan Paul al II-

lea, iar noi, românii, să  fim mândri cu asemenea 

înaintaşi care ne-au proslovit: „Hristos însoţeşte din-

totdeauna evenimentele naţiunii române‖. Să fim la 

înălţimea acestor evenimente şi să ne venerăm ase-

menea personalităţi providenţiale, cum e Sfântul 

Ioan Paul cel Mare, cel cu origini româneşti. 
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Pustiul  azuriului 

Din volumul în pregătire „APROAPE DINCOLO” 

 

 

        

       Aducerile aminte se adună în stoluri, umplând 

zarea. Aidoma păsărilor călătoare, întorcându-se la 

cuibul părăsit pe timpul îndelungat al anotimpului 

iernii. Înnegurează bolta azurie, apropiindu-se, încât, 

li se aude foșnirea mătăsoasă a aripilor. Lopătează, 

grăbite, prin șuvoiul aerului, spre locul popasului 

odihnitor. Stol după stol, răsar, aducându-se, unele 

după altele, ca înșirate  pe un șnur  magic.  

      Foșnirea mătăsoasă mi se prefiră prin auz până 

mă pomenesc asemuind-o răsfirării unor file de  car-

te veche,  uitată deschisă în bătaia vântului… 

      Revărsarea amintirilor spuzește, întruna, albas-

trul zării. În clipa în care alaiurile se îmbină, în for-

me unghiulare și triunghiulare, devenind atât de as-

cuţite, încât mi se pot înfige în adâncul sufletului, ca 

niște mirări răvășitoare, îmi dau seama că nu e  ceva 

în regulă cu năvălirea vedeniilor. 

     Înfricoșat, încerc să-mi abat gândul aiurea, în 

căutarea dezlegării unei enigme care mă obsedează 

întrebându-mă cărui mister se datorează faptul  că, 

de regulă, cel care cunoaște adevărul nu supravieţu-

iește dezvăluirii? Și-atunci, scrisul din Biblie, „ ade-

vărul vă face liberi‖, ce poate să mai însemne? N-o 

fi, cumva, criptată, cheia menită să deschidă poarta  

spre  râvnita zariște de Dincolo, pe care  doar ne-o 

închipuim, de vreme ce ochii noștri n-au puterea s-o  

vadă?  

     Explicația s-ar potrivi minunilor ce se petrec, în 

ceasurile de taină, când ajung să dispară martorii 

clipei de vrăjire sau dezvrăjire… Înghițiți, ca prin 

farmec, de pământ ori absorbiți de învârtejiri ale 

văzduhului, iscate, anume, să-i piardă prin norii pre-

sărați peste tăriile albastre, încât să nu le mai dea 

nici naiba de urmă. Uneori, jos, prin preajma locului 

însemnat, se mai abate câte unul, prefăcându-se a ști 

ce s-a întâmplat, pentru ca, într-o clipă de nebăgare 

de seamă, având pe chip întipărită enigma, să se facă 

nevăzut ca un apostat!  

      Astfel, e scrisă cartea peste filele căreia, de-a 

lungul anilor, cohorte de scribi își perindă ochii, fără 

să dea de  capătul vreunui înțeles care să-i ducă spre 

adevăr…  

     În plină fulguire a amintirilor, mă las învăluit de 

adierile aerului care poartă balansoarul de neguri 

înaripate. Bănuieli stranii mă fac să amuțesc, furat 

de răpăitul, fără odihnă, al vâslelor, sfâşiind pânza 

văzduhului.  

      Și, cum o să mă descurc, dacă mă caută, să mă 

certe, că le-am trimis în van?  

      Mereu agitat și nesigur, simt nevoia sprijinului 

cuiva, de pildă, al unui bun samaritean sau, de nu, 

aproapele din Biblie. Dar, nici unul, nici celălalt, nu 

dau vreun semn că există…    

      Nu-mi vine să cred,  când mă surprind plecându-

mi, instinctiv, capul, să-l feresc din calea avalanşelor 

de aer, pe care vâslaşii le povârnesc înspre mine şi, 

uluit, fac un pas înapoi, în timp ce fulgere stranii îmi 

deschid prin carnea trupului râuri în dantelării de 

striații, făcute anume să revigoreze senzația ciudată, 

pe care am început s-o presimt, încă, de estimp că, 

mai tot timpul, am umblat alandala prin lume. 

      Înfricoșat, interoghez timpul, încercând să-mi 

dau seama când ar fi fost posibil începutul brambu-

relii, oare, să se fi întâmplat pe când, negru de furie 

Ion NETE  

(ROMÂNIA) 
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și deznădăjduit, m-am suit în mașină și, pornind mo-

torul, în timp ce demaram, am implorat, în gând : 

Doamne, îndură-Te și arată-Ți marea milostivire, 

dând, în clipa această dezlegare întâmplării prin care 

să se pună capăt suferinței  mele… De nu cumva, o 

fi fost, în fugara clipă de euforie, când, amețit de 

trufie, am dezvăluit o faptă ce  s-ar fi cuvenită tăinu-

ită, petrecută între mine și dăscălița Hermina, taman 

în fața lui Petru Ostropetru, lăudându-mă, mai mult 

dintr-un capriciu, curios să-i văd chipul umbrit de 

umilință, pe simplul motiv că-l bănuiam, încă, 

nededulcit la femei?  Sau, poate, n-ar fi trebuit să mă 

las înfrânt de crunta dezamăgire, provocată de alde 

Pițulă, căruia i s-ar fi potrivit mai bine numele de 

Păsări Lăți Lungilă, căruia, într-un moment de slăbi-

ciune, îi dădusem mai multă crezare decât lui Dum-

nezeu, alegându-l drept mijlocitor într-una din cele 

mai cumplite și dificile situații prin care am trecut în 

viață, pentru ca amărâtul de el să declare ca secrete, 

ce nu pot fi împărtășite, toate câte le aflase, desco-

sând, ca într-o anchetă justițiară, părțile aflate în 

intrigă… De altfel, mi se mai întâmplase, și nu o 

dată, să nesocotesc legi nescrise, cum ar fi aceea  

care spune că nu trebuie să te cerți cu cineva dacă nu 

ești sigur că-ți mai ajunge timpul pentru împăcare… 

Tratându-le cu indiferență, din toate făcusem un fel 

de nimicuri, bune de lăsat în plata Domnului, în 

gând stăruindu-mi numai și numai preocuparea pen-

tru răzbunare, atâta vreme cât nimeni nu mă consi-

dera potrivit pentru un schimb de vorbe!  

    Fiind, cumva, firesc, acum, ca după ruperea zăga-

zului, să mi se întoarcă, toate, împotrivă!     

       Din carnea fulgerată, ca iasca de spuza scântei-

lor ivite în urma ciocnirii dintre amnar şi cremene, 

fiori de spaimă ațâță sumbre presimțiri că, în curând, 

are să mi se arate, sub cupola azurie, zariștea Raiu-

lui, în care nu voi ajunge niciodată. Și eu care tră-

iam, înaripat de taina purtată în gând, c-aș fi alesul, 

sortit să preschimbe veșnicul nenoroc al lumii!… 

       Cu adevărat, timp îndelung, mi-am hrănit remi-

niscența obsesivă, cu care m-am ales dintr-o poveste  

despre Dumnezeu, pe vremea când venise sorocul 

vopsirii penajului păsărilor, că și eu n-aș fi decât un 

întârziat, folosit într-o figurație, imitând lumea care 

n-are habar că, din timp, cărțile sunt aranjate. 

     Starea sufletească, devine și mai apăsătoare. 

     Ivirea stolurilor de neguri mă neliniștește și mai 

mult, făcându-mă să cred că, alegându-se din ele, 

mâini nevăzute,  au să mă afunde, ca pe  un nou năs-

cut nedorit,  în cristelniţa îndoielilor…  

     Oare,  să fi existând şi aşa ceva?...  

     Oricum şi oricât m-aş iluziona, nu știu cum are să 

mai fie posibilă, pentru mine, vieţuirea în matca fi-

rească a firii, de vreme ce amintirile mi se întorc 

împotrivă.  

     Mi-o fi dat să mă aleg cu faima de cârtitor şi cle-

vetitor?  

     Hărăzirea mi se pare iminentă, ca și fericirea cu 

care m-am amăgit până târziu de tot, când mi-am dat 

seama că e veșnic amânată ! Buimăceala mă face  să 

zăresc peste coama dealului, trâmbele de praf, stâr-

nite de copitele cailor, repeziţi în buiestru, de călă-

reți apocaliptici, porniți să dea lumii de știre că vine 

sfârșitul. Pomenirea lor înlesnește apropierea gându-

lui de turma zădărniciilor de pe lume, începând cu 

sacrificiul magilor, apostolilor, profeţilor şi, însuşi, a 

Fiului  Domnului, pogorât pe pământ să alunge, prin 

minuni și pilde, umbra de pe  vederea  îngreuiată a 

oamenilor.  

      Harul divin, cum a venit, așa, s-a şi istovit, fără 

ca vreuna din urechile ce-l auziseră să fi păstrat din 

el măcar atâta credință, cât un bob de muştar. Ziceri-

le, încărcate de graţie divină, ca  albinele de polen, 

s-au topit în van. Nici o dâră, în urma lor. Felul în-

crâncenat și răzbunător din firea oamenilor, rămâ-

nând de neclintit.  

      Obișnuiți, cât e ziulica de mare, să alerge, ca 

nişte furnici bezmetice, de o parte și alta a pragurilor 

de dealuri iar seara, cum se întunecă, se adună și 

cocăie, ciuciţi în jurul vetrelor, gurind grămezile de 

lemne la gura focurilor, să ardă necontenit. Ca și 

cum, de se întâmplă să se stingă, n-ar ști cum să le  

mai aprindă.  

     Se ţin, scai, de aceleaşi obiceiuri şi datini, scor-

nind ritualuri după cum îi duce capul şi, mai ales, 

cum le cântă căpeteniile vremelnice. Altfel, îşi 

omoară timpul înjunghiindu-se cu vicleșug, spânzu-

rând ori spânzurându-se, pe unde și de ce se apucă, 

la nevoie, vânzând şi trădând, ca samsarii prin târgul 

de vite, pe oricine le pică ura, oricât de rudă le-ar fi, 

fură şi batjocoresc, păcătuind, pângărind şi dispreţu-

ind cu cea mai mare poftă, orice cult și altar, deopo-

trivă. Nepregetând a se mai şi mândri că, oricât ar fi 

de crunte încercările la care îi supun vremurile, nu se 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
181 

dau bătuţi, rămânând,  și pe mai departe, în datina 

străbună . Pe care o cunosc mai mult din vorbe decât 

din fapte, altfel, n-ar lua-o, de-a valma, cu bune și 

rele…  

        N-ar fi exclus ca, acest ipocrit dat în petec al 

trufiei, să-l fi mâniat pe Dumnezeu, făcându-L să le 

cântăre  trăinicia credinţei, pe care și-o pun în crucea 

cu care, în zori de sărbătoare, nu mai prididesc s-o 

desfășoare, prin gesturi cât mai largi cu putință, 

învăluindu-și trupurile din cap până în picioare, ca şi 

cum s-ar înzăua, gata de a porni lupta contra celui 

rău… 

       Cu siguranță că, atâta fățărie, nu putea decât să-

L înfurie, peste poate, pe Tatăl ceresc, cum se spune 

în legendă că s-ar fi mai arătat și-atunci când acea 

muiere netrebnică și leneşă, scuturând, în dorul lelii, 

scutecele copilului, murdărise cerul,  aflat, pe-atunci, 

lăsat, de sta să atingă pământul. În felul acesta Cel 

de Sus putând să-și mângâie  creaturile mult îndrăgi-

te pe creştetul capului.  

      Scos din fire de nesăbuința muierii, dintr-o smu-

citură, Dumnezeu înălţase cerul, la locul pe care se 

află acum, sus, în tăria slăvilor, îndepărtând, odată 

cu el, singurul reazim, aievea, care le dădea oameni-

lor speranţa c-ar fi posibilă  mântuirea!  

      O  asemenea mânie divină răvăşise lumea care 

mă împrejmuia, de-o luase razna, ca turma la care se 

dă lupul!     

   Mi-ascult gândul şi, brusc, strâng din umeri. Ca un 

copil prin asupra faptului neîngăduit, simt nevoia să 

mă pierd undeva în negură sau, de-ar fi posibil, să 

mă ascund chiar în mine.  

      Gestul ar putea avea o urmare neprevăzută…  

   Imediat ce-mi trece prin gând ispita, fără să-mi dau 

seama prin a cui vrajă, mă văd petrecut într-alt uni-

vers, al cărui tărâm cunoscut, îmi dă senzația aceea 

după care tânjeam apăsat de singurătate, de a mă 

împreuna cu alt suflet, într-un singur corp, aşa că, 

fără să-mi pese dacă, acum, în loc de piele, însufle-

ţesc o scoarţă de copac, îmi bucur, în tihnă, ochii şi 

sufletul cu nemaipomenita privelişte a înfrunzirii 

propriilor ramuri care mi se perindă prin faţa privirii. 

      Înverzirea, miraculoasă, se petrece într-un fel, 

aparte, cum nici nu mi-aş fi putut închipui încât,  pur 

şi simplu, îmi taie respiraţia. 

     Boarea, vălurită de puzderia frunzelor fragede, 

desfoindu-se întruna, adie o pulbere pufoasă, abătu-

tă, ca dintr-o ninsoare fără istov, atâta doar că, în loc 

să se aștearnă, se ridică, înălțându-se, dinspre pă-

mânt spre cer. 

     Văd până şi frunzele cum se ridică din grohoti-

șuri, părăsindu-şi lăcașul putrezirii, unde zăcuseră, 

pătate în ruginiul pierderii, pentru a se prinde, ca 

vindecate de toate ulcerațiile, pe vechile locuri, îm-

podobind încrengătura ramurilor. Şi  ca mirarea  

mea să fie  deplină, îşi învie clorofilele cu mult mai 

revigorate decât se întâmplase la înmugurirea dintâi. 

Probabil că, felul lor de a triumfa, are un tâlc, dar, 

deocamdată, stau, minunându-mă că  zădărniciseră 

arsura brumei care le doborâse, pentru o vreme, la 

pământ. Să-mi fie  de  pildă? 

     Foşnirea mătăsoasă a aducerilor aminte se împre-

ună cu avalanşa frunzişului, iar cerul, își ține, des-

chis, ochiul imens, fără ca măcar să clipească, asu-

pra mea… Mă ia cu frig, ca-n preajma unui mort… 

     Negura aducerilor aminte mi se cerne prin minte, 

întețindu-mi starea de nelinişte că, mi-a mai rămas 

doar o fărâmă, din timpul cu care am fost îngăduit. 

Prea puțin, mi se pare, pentru a fi ascultat, spunând 

povestea vieţii cu învățul  că nu există dram de  le-

gătură între ceea ce auzeam şi ce mi se perinda prin 

fața ochilor, astfel că, imaginarul plin de fantasme,  

mă ținea cu sufletul la gură.  

    Înnodând iluzie cu iluzie, visam să încropesc sfoa-

ra aurită, cu ajutorul căreia, odată şi odată, să-mi 

încerc norocul, căţărându-mă la cer, înainte de a fi 

chemat, atât eram de  curios să văd cu ochii mei tot 

ce se pune la cale în slăvile lui, că omenirea e ținută, 

în starea de înfricoșare, de atâta amar de  timp.  

     Visul mi se împlinea, uneori,  lăsându-mă dus cu 

ochii în gol...  

 

*** 

       Era îndeajuns să fac, doar, atâta  şi lumea, cu tot 

ce ţinea de ea, se îndepărta, dispărând ca  pulberea,  

risipită în valuri, de vânt… 

    Într-o clipită, corpul învăluit în voaluri fremătă-

toare,  se supunea prefacerilor vrăjii celei amăgitoa-

re. Ale cărei vâlvătăi se  aprindeau aşa de uşor! 

   ‖ A fost, o dată, ca niciodată‖, îngânam și miraco-

lul începea… 

      Odată, cu formula, făceam și legământul că am 

să cred tot ce se vede și aude! Încredinţându-L, ast-

fel, pe Dumnezeu că,  merit o răsfățare, chiar dacă 
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nu la fel cu aceea de care a avut parte  Fiul cel risipi-

tor… 

  Precum un prunc, proaspăt înfăşat în aburirea vră-

jii, cu sufletul împăcat, senin şi uşurat, mă pome-

neam dus, într-o plutire dulce-ameţitoare. Trăind 

doar prin fiorii nerăbdării de a ajunge cât mai repede 

cu putinţă, deşi nici prin gând nu-mi trecea unde 

anume şi mai ales dacă, acolo, chiar avea să mă în-

tâmpine de cineva. Cu întregul corp împlătoşat de 

buclele în vârtejire, mă tot înălţam, până uitam cu 

totul de mine.  

   Îmbătat de plăcerea plutirii, visam doar cum de-

scopăr, la capătul ei, în sfârşit, zariştea binecuvântă-

rii, sub a cărei lumină  simţeam că mă adun ca sâm-

burele în miezul noii  fiinţe, ca s-o pot lua de la ca-

păt… 

    Pulsațiile amețitoare, ca iscate de  balsamul aro-

melor, se amplificau în volute continui de „salt în  

zbor‖, purtându-mă departe, tot mai departe…  

 

*** 

             Mă caut, prin aduceri aminte şi închipuirea 

mă arată călărind înspumarea undei alburii, spre 

niciunde, stârnind vârtej de jerbe care mă absorb, 

înstrăinându-mă până mă afundă în depărtările adân-

citoare. Vălmăşagul senzaţiilor ţin să-mi dea de ves-

te că nu mă înşel şi, ceea ce mi se întâmplă, este 

aievea. 

       Zvârcoliri neliniştitoare se pun în mişcare, 

umflându-mi pielea, dinspre tălpi spre umeri. Pre-

simt că, dintr-un moment în altul, am să ajung în 

zariştea visată, unde abia aștept să  dispar, aidoma  

pufului de  păpădie, purtat de adierea vântului.  

 

*** 

        Îndată, vârtejul de care mă lăsasem înşfăcat, 

după ce, mai întâi, îngânasem, a invocare  sau  des-

cântec, ―A fost  odată, ca niciodată‖, învie torentul 

închipuirilor, răsfirându-mi-le pe dinaintea ochilor, 

spre alegere , ca pe niște file rupte  cartea  cu propria 

poveste  a vieții…             

     Mereu, mi se întâmplă, așa, ori de câte ori mă las 

ademenit de vraja  aducerilor aminte… 

     Ca şi cum aş veni de peste tot şi de niciunde, bân-

tui ca o stafie dintr-un loc în altul, sub apăsarea chi-

nului că n-am să ies cu bine la capăt iar amintirile 

mele vor fi cuprinse într-un apocriful ce  va rămâne 

tăinuit în vecii vecilor.  

    Poate că, de aceea, în ultimul timp, mă înspăimân-

tă aducerile aminte și mă feresc ca de dracu să zăbo-

vesc, prefirând întâmplările de care am avut parte, în 

decursul vieții. Precum omul care presimte că i s-a 

apropiat  sfârșitul, mă las, mai degrabă, pradă visu-

lui, continuând urzeala de cai verzi pe pereți, care 

abia ce apar, c-au și  pierit … 

    Chiar, așa, de-aș fi fost dăruit, de Dumnezeu, 

cu o taină, cui i-aș fi putut-o încredința? În ziua de 

azi, când, nimeni, în afară de ban, nu mai e interesat 

de nimic! Numai Dumnezeu știind de unde vine 

această împătimire și mai ales unde o să ducă lu-

mea…  

       De, nu cumva, n-o mai fi nici El , altfel, cum de 

nu mai dă un semn, nici nu vorbește, ca pe vremuri, 

de bubuiau tăriile cerului? Baremi, o clipire, acolo, 

din ochi… cât să dea lumii de înțeles că se înșeală 

aceia care cred c-a murit, pe cruce, odată cu Iisus…  

Dar, cum n-o face, cine-i poate spune omului ce să 

mai creadă…    
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Poeme de pe munte 
 

 

Mi-e sufletul ca o vioară 

 

Mi-e sufletul ca o vioară, 

Cântecul ei egal se împarte, 

La toți, la fiecare-n parte 

Vă mulțumesc acum, spre seară, 

 

Mi-e plin cuvântul de fiori, 

Cu roua dragostei pe față 

Ați risipit atâtea flori 

În pragul meu de dimineață 

 

Și mi-e atât de înalt! de-acum 

N-o să-l mai pot spre noapte trece 

Și sufletul cu voi pe drum 

Până la capăt vă petrece... 

 

Din vârsta-n care încă sunt  

V-aduc prinos de bucurie, 

Vă fie viața pe pământ 

Așa cum mi-o doresc și mie! 

 

Vă fie soarele-n amiază, 

Să nu-l umbrească niciun nor, 

Pe-o sfântă și curată rază 

Vă dărui vouă, tuturor, 

 

Cuvintele ce mi-au fost date 

Aici să le rostesc mereu 

Atât cât inima mea bate 

Între pământ și Dumnezeu! 

 

Cum strânge floarea rodul ei 

Vă strâng în brațe cu lumină 

De pe acum când o să vină 

Și ziua voastră, dragii mei! 

 

 

Poemul de pe munte 

 

Mă întorc tăcut în cerul meu 

Ca pasărea în oul sfânt, 

Precum fântâna-n curcubeu, 

Mă întorc în mine, cel ce sunt 

 

Și parcă umbra mea e arsă, 

Îi pipăi rănile- sunt viu! 

Prin tulnic dorul dinspre-Acasă 

Îmi cheamă sufletul să-l scriu 

 

Și tu în tihnă să-mi asculți 

Poemul care-abia te încape, 

Aș vrea să urc acum pe Munți 

Până-i duminică sub pleoape; 

 

Când pe pământ umbla Iisus 

El s-a rugat, a câta oară? 

Ce liniște-i acolo sus! 

Și îngerii se-aud cum zboară... 

 

 

De ziua mea 

 

Nu-mi spune Mama azi în prag, 

„Întru mulți ani, copile drag!‖ 

Așa cum îmi spunea în viață 

Când mă trezea de dimineață; 

 

Nicolae NICOARĂ – HORIA  

(ROMÂNIA)  
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Copilul de atunci nu minte, 

Așteaptă și acum cuminte 

Cu-aceeași sfântă înfiorare 

Cadourile tot mai rare, 

 

Nici tata jucării nu-mi face, 

Dormiți, părinții mei, în pace, 

Eu încă mai rămân o vreme 

Să-mi mântui dorul din poeme... 

 

Lumina murmură prin cetini, 

La cina mea sunt numai prieteni, 

Cei de aici și de departe 

Mănânce toți pe săturate 

 

Din vinul și din pâinea frântă, 

Eu știu că jertfa mea e sfântă, 

Ca dragostea ce-o port la sân, 

Dușmanii tot flămânzi rămân! 

 

De ziua mea ce să le spun? 

Tu, Omule, fii drept și bun, 

 Iubind întotdeauna, iartă 

Pe cei ce te lovesc în soartă... 

 

 

Nu am somn 

 

Nu am somn și dacă n-am, nu-i bai! 

Nici îngerii nu dorm acum în rai, 

Afară-i noapte și prin bezna deasă 

Nu-mi dă pace muza cea frumoasă 

 

Și-acum când scriu simt mâna ei fierbinte 

Pe fruntea mea înmiresmând cuvinte, 

Nu am somn, nu-ți face griji degeaba, 

O să mă culc atunci când termin treaba... 

 

Nu-i nicio grabă, ce-i dacă sunt treaz? 

În lume fie-mi singurul necaz, 

Nu-i nicio hibă, nu e niciun plâns, 

Odată, știu că voi dormi de-ajuns! 

 

Nu am somn și dacă n-am, nu-i bai! 

Nici îngerii nu dorm acum în rai, 

Se face ziuă și prin roua deasă 

Nu-mi dă pace muza mea frumoasă... 

Șaizeci și trei... 

 

M-apropiu de copilărie 

Ca umbra de copacul ei, 

Șaizeci și trei sunt anii mei, 

Câți vor mai fi nimeni nu știe... 

 

Șaizeci și trei erau și-atunci 

Când a plecat sărmanul tată 

De lâng-o mamă îndurerară 

Și ne-a lăsat în urmă prunci. 

 

Sunt mulți mai tineri decât mine, 

Și alții mai bătrâni desigur 

Și fiecare s-a dus singur 

Cu ortul pentru vamă-n în mâini. 

 

De-aceea spun și-am spus mereu, 

De anii mei nu-ți fie teamă, 

Te rog să nu îi bagi în seamă, 

Nevârsta sufletului meu! 

 

Tu îi cunoști atât de bine 

De-acum nemarginile lui, 

În versul meu tristețe nu-i 

Că va pleca de lângă tine... 

..................................... 

Șaizeci și trei sunt anii mei, 

Câți vor mai fi nimeni nu știe, 

M-apropiu de Copilărie 

Ca umbra de copacul ei... 

 

 

Întâiul meu poem... 

 

Eram copil în Munții din Apus, 

Mi-aduc aminte ca de-un frate bun 

De întâiul meu poem ce l-am compus 

Pe-o frunză veștejită de alun... 

 

Păzeam cu grijă mieii pe coline 

Și ei pășteau din ultima otavă 

Când a căzut rănită lângă mine 

Minunea, cea fără sfârșit, din slavă 

 

Și-acolo, între palmele-amândouă, 

I-am descântat, precum un vrăjitor, 
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Ochii mei îmi erau plini de rouă 

Și de-atunci mi-e sufletul izvor! 

 

Cine vrea și poate, să înțeleagă 

Întâiul meu poem de pe pământ, 

De-aceea toamna mi-e atât de dragă 

Și dragă mi-e risipa care sunt... 

 

 

Jucăriile tale... 

(Tatălui meu) 

 

O parte din copilăria mea certată 

Într-un leagăn tăcut de nuiele 

Se mai joacă și astăzi cu ele, 

 

Cu jucăriile din piatră și din lemn, 

Pe toți  copiii lumii îi îndemn 

Din zările acestea, încă albastre- 

„Aveți grijă de jucăriile voastre!‖ 

 

De ce-ai plecat n-am știut niciodată, 

Plecarea aceea, dureros de ciudată, 

O are fiecare sub  tâmple în viață 

Și pașii mei pe pământ o învață... 

 

Mama s-a dus lângă tine, știu, 

Ți-a purtat dorul atât de târziu! 

Sufletul ei din acele zile 

Îl aud și acum: „de ce plângi, copile?‖ 

 

Când stătea de vorbă cu Dumnezeu 

Îmi aduceam aminte de tatăl meu, 

De tatăl meu totdeauna orfan. 

Fără Tatăl  fiul pe pământ e în van! 

............................................... 

Ce minunate erau jucăriile tale 

În mâinile mele ca două petale! 

Jucăriile acelea din lemn și din piatră,  

Cioplite cu grijă, acolo, pe vatră... 

 

 

M-am visat cu tine... 

 

M-am visat cu tine, Mamă 

Și mi-e lacrima sărată, 

Noaptea-n valuri se destramă, 

Zorii limpezi mi se-arată. 

 

Ce mi-ai spus eu nu mai știu, 

Ca un fulg așa-mi erai 

În Poemul care-l scriu, 

În poemul ce-l citeai 

 

Ca pe-o dulce rugăciune 

Pe pământul plin de dor, 

Din acele vremuri spune 

Câte versuri te mai dor? 

 

Cel mai scump volum, „Acasă‖ 

L-ai purtat cu tine-n gând, 

Maica mea, lumină arsă, 

M-ai trezit din vis plângând... 

 

 

Bucurați-vă... 

 

Azi cuvântul vă îndeamnă, 

Bucurați-vă de toamnă, 

Bucurați-vă de toate  

Anotimpurile date! 

 

Și în orice dimineață 

Bucurați-vă de viață, 

Bucurați-vă nespus 

Ziua până la apus, 

 

Bucurați-vă oricând, 

Noaptea vine vrând-nevrând, 

Ziua fără noapte nu e, 

Nici ea nu-i bătută-n cuie! 

 

Bucurați-vă de cântec, 

De la pruncul cel din pântec, 

Până sus la Dumnezeu, 

Bucurați-vă mereu... 

 

 

Sunt un poem... 

 

Sunt un poem prin lume umblător, 

Născut și la îndemâna tuturor, 

Cine vrea, citească-mă întreg, 

Pe cei analfabeți îi înțeleg, 
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Puterea de aici e să jignească 

În neputința lor, cea pământească, 

Nu le port nici grija, nici măsura, 

Când singura lor dragoste e ura! 

 

Îmi știu menirea mea dintâia dată 

Să nu jignesc pe nimeni, niciodată, 

Silabisească-mă cât pot în treacăt,  

Cine să-i pună sufletului lacăt? 

 

Precum izvorul mi-a fost dat să curg 

Dinspre același unic Demiurg, 

Sunt un poem prin lume umblător, 

Nu voi seca atunci când alții vor... 

Mirosul de plăcinte... 

 

Atunci când scriu, c-o bucurie aparte, 

Oriunde sunt mereu îmi vine-n minte 

Dinspre Acasa mea, cea de departe, 

Mirosul sfânt și unic de plăcinte! 

 

Copchil mă văd și-acum la masă stând 

Cu ochii aburinzi de bucurie 

Și-oricât aș fi ca omul de flămând 

Mă satură lumina lor cea vie. 

 

Cât am umblat prin lume în cuvânt, 

Cu amintiri de-acasă între brânci 

N-am întâlnit niciunde pe pământ 

Așa bucate cum au fost atunci... 

 

Îmi dau târcoale aducerile-aminte 

Ca stolurile de cocori în zare, 

Poemul meu miroase a plăcinte, 

Gustați din ele, prieteni, fiecare... 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Victorița Duțu – Privire de vis către lac, acrilyc pe pânză 

Victorița Duțu – Drum printre copacii ca niște frați, 

acrilyc pe pânză 
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Ultimul dans 

 

     Lumina dimineţii de primăvară năvălise în came-

ra lui de culoarea argintului aurit, stârnindu-i entuzi-

asmul, asta şi pentru că lângă fereastră îi bate în 

geam o tufă de iasomie ce tocmai dăduse în floare. 

Toată săptămâna se plânsese soţiei de dureri reuma-

tice, iar acum parcă cineva i le luase cu mâna. Nu, 

nu era efectul morfinei care-i provoca greaţa, ci a 

bucuriei pe care o încercase de-a lungul vieţii, a bel-

şugului anotimpului. Rugă soţia să deschidă fereas-

tra. 

- Ia vezi, mi se pare mie, sau mă strigă piţigoiul? 

- L-ai obişnuit să-i dai seminţe, vine la fereastră şi n-

are atâta respect că-l omeneşti şi-şi face nevoile pe 

pervaz... 

- De fericire, Ana, de fericire. Nu-l vezi cum îşi scu-

tură penele după ce ciuguleşte bobiţele alea? Uită, 

desigur, uneori să-mi ciupească palma, dar se cutre-

mură de mulţumire... 

Se mira grozav de ce i se întâmpla. După luni de 

boală şi suferinţă, în dimineaţa aceea se simţea viva-

ce şi eliberat de griji. Se urni totuşi cu greutate din 

pat. Ana îi întinse braţul şi reuşi să facă cei trei paşi 

până la fereastră, să se întâlnească cu el, cu piţigoiul. 

Îl izbi mirosul de floare, asta şi pentru că peste noap-

te plouase şi atmosfera se curăţase de obişnuitele 

noxe.  

Cum deschisese fereastra, îi şi auzi ciripitul. Era 

undeva prin apropiere, dar încă nu-l putea vedea 

datorită frunzişului copacului în care vieţuia. Curând 

îl zări, săltând de pe-o ramură pe alta. Era felul său 

de-a se manifesta mai înainte de-a zbura spre fereas-

tră, un fel de ritual, care pe Alex îl entuziasma. 

- Bună dimineaţa, prietene, îl salută Alex, se pare că 

astăzi o să avem o zi frumoasă. 

- Cirip, cirip! Cirip, cirip! îi răspunse piţigoiul săl-

tând pe ramura din vecinătatea ferestrei. Cirip, ci-

rip!... 

Alex căută instinctiv în buzunarul pijamalei plicule-

ţul cu seminţe şi se sperie că nu-l avea acolo. 

- Ana, Ana!, adu-mi, te rog, pliculeţul cu seminţe. 

Piţigoiul meu e aici... 

Ana parcă nu auzea, iar el mai-mai că se tulbură. 

- Hai, adu-mi-l odată!... 

Ana se conformă, îi aduse plicul dar şi bastonul în 

care să se sprijine în vreme ce conversa cu piţigoiul. 

De obicei, le respecta dialogul. 

- Aşa, hai încoace, dragule, hai, hai, nu te emoţiona. 

Vino să povestim... 

Îi presără câteva seminţe pe pervaz şi-i privi gesturi-

le, mişcările capului şi-ale trupuşorului mititelei 

făpturi. Săltase pe vârful ramurii. Era de acum atât 

de aproape de el. Îi văzu ochişorii negri, strălucitori 

în care îi citi starea. 

- Hai, vino, nu te mai îndoi de prietenia mea, îi zise, 

şi mai presără pe pervazul ferestrei câteva seminţe. 

Piţigoiul îşi făcu avânt şi zbură acolo, dar parcă nu 

îndrăznea să se apuce încă de ciugulit. 

Se priveau unul pe celălalt cu oarecare uimire şi 

satisfacţie. Alex mai presără pe pervaz câteva semin-

ţe, fără însă a face risipă, iar piţigoiul înţelese că-i 

erau destinate şi se apucă de ciugulit, dar cu oarecare 

precauţie, de parcă s-ar fi gândit să nu abuzeze de 

darurile de acolo, să respecte buna cuviinţă, iar asta 

îi stârnea lui Alex admiraţia, faptul cum piţigoiul îl 

privea, în vreme ce ciugulea seminţele, cu recunoş-

tinţă. Şi-apoi, după ce termină seminţele presărate pe 

pervaz, îl privi pe Alex în ochi, de parcă ar fi vrut 

să-i mulţumească. 

- Dar din palmă, n-ai vrea să ciuguleşti câteva se-

minţe?, îi zise Alex, în vreme ce rezemă bastonul de 

perete şi puse cu dreapta câteva în palma stângă, 

coborând braţul uşor spre păsărica mai mare decât o 

Cornel NISTEA  

(ROMÂNIA) 
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nucă, dar comparaţia nu-i plăcu lui Alex şi se necăji. 

- Hai, vino şi ciuguleşte restul din palmă... 

La început, piţigoiul se sfii, apoi îşi făcu curaj şi 

îndrăzni. Asta era plăcerea lui supremă, să-i simtă 

cioculeţul micii păsări ciupindu-i palma în vreme ce 

prindea în cioc seminţele. 

O adiere uşoară de vânt stârni miresmele din florile 

de iasomie. Se înfioră, iar piţigoiul îşi scutură uşor 

penele. 

- E primăvară, dragule, dacă nu cumva am intrat în 

vară. Câtă lumină binecuvântată!... 

Mai avea o temere, dacă piţigoiul se va lăsa prins în 

palmă, cum o făcea uneori, de-l ducea la obraz să-i 

simtă mângâierea, să-i asculte bătăile inimioarei. Se 

temea grozav că n-o să se întâmple asta şi-l copleşiră 

emoţiile. Nu, n-avea curajul să îl prindă, de parcă i-

ar fi interzis cineva asta. 

- Fericitule!, hai, du-te, zboară departe, bucură-te de 

libertate, îi zise în vreme ce o lacrimă, nu mai mare 

decât un bob de linte, îi arse obrazul. Pe mâine, feri-

citule, pe mâine!... 

Şi pasărea zbură, făcându-se nevăzută în ramurile 

teiului din apropiere, îi auzi ciripitul ce semăna mai 

degrabă cu un oftat, ca peste puţin timp s-o zbu-

ghească spre stolul gălăgios ce aterizase pe gazonul 

părculeţului.  

Alex îşi căută bastonul şi cum nu-l găsi, o strigă pe 

Ana. 

- Vino de-mi dă bastonul, tocmai mi-a căzut... 

Ana era în bucătărie, nu-l auzi, iar el fu nevoit să o 

strige iar şi se necăji. Încercă să se aplece să ia bas-

tonul, dar nu reuşi şi-o strigă din nou pe Ana. Ea 

veni, îi ridică bastonul şi-l ajută să se ridice. 

- Să-ţi aduc micul dejun la pat, sau preferi să vii în 

bucătărie să dejunăm împreună?, îl întrebă. 

- Ei, să-mi aduci la pat..., n-ar fi frumos să dejunăm 

împreună?... 

- Ba ar fi frumos să dejunăm împreună.  

- Se ridică cu greutate din pat. 

- Vrei să te ajut, să te sprijini de braţul meu? 

- Nu, nu, mă pot deplasa singur. E o dimineaţă su-

perbă... 

- Da, de vreme ce te-ai întâlnit şi-ai povestit cu piţi-

goiul... 

- Dragul de el, iar mi-a ciugulit seminţe din palmă. 

Dar ştii că m-a şi ciupit?... 

Uimire, nu alta, când Alex văzu masa gătită ca de 

sărbătoare, cu paharele de cristal în care Ana turnase 

lichiorul de frăguţe, pusese acolo carafa cu vin roşu 

şi tortul cu cremă de banane. 

- Nu se poate, Ana. Ce sărbătorim? 

- Să nu-mi spui c-ai uitat. 

- Te rog iartă-mă, n-am idee. 

- Cum adică n-ai idee? Nu este azi 20 iunie? 

- 20 iunie, 20 iunie... Draga mea dragă, cum de ţi-ai 

amintit? 

- Nu mi-ai zis tu atunci că ziua asta va fi o zi sfântă? 

- Voi fi zis, nu mai ţin minte. 

- Cum adică nu mai ţii minte? Aminteşte-ţi cuvintele 

preotului: O iei pe roaba lui Dumnezeu, Ana, de 

soţie, cu conştiinţa liberă şi nesilit de nimeni?... 

- Ei, asta era? Păi, atunci să ne veselim. 

Luară, fiecare, câte un păhărel şi-l ridicară întru adu-

cerea-aminte şi slava lui Dumnezeu. El o sărută pe 

frunte, aşa cum îi plăcea să facă în anii din urmă, iar 

Ana murmură ceva ce semăna cu o rugăciune. 

Se aşezară. 

- Să pun discul cu muzica noastră preferată? 

- Mai încape vorbă. O, Ana, o, Ana!, cât de repede a 

trecut tinereţea… 

- Dragule, şi n-a trecut cu folos? 

- Nu neg asta, doar că... 

- Ştiu ce vrei să spui. Să-ţi pun puţin caşcaval şi câ-

teva felii de salam de Sibiu pe pâine? 

- O, da, măcar că-i devreme să ne ospătăm cu bună-

tăţi. Nu cred să fie ora zece… 

Acordurile muzicii şi lichiorul de frăguţe îşi făcură 

efectul, trezi curând în ei euforia. 

- Mai ţii minte când am cumpărat discul acesta cu 

muzică italiană? 

- Cum să nu. Eram la Milano, dacă nu cumva la 

Roma... 

- Iacă, te înşeli. L-am cumpărat din Veneţia. 

- Măi, să fie! Cum uită omul. Nu înţeleg cum nu mi-

am adus aminte... 

- Lasă, acum nu mai are importanţă... 

- Minunată călătoria noastră de nuntă... 

- Ei, vezi că ţi-ai reamintit. Memoria afectivă tot ne 

mai poartă prin lume... 

Dejunul se prelungi, Ana mai avea surprize. Aduse 

acolo albumul cu fotografii, pe care-l actualizase şi 

pe care, de când înaintară în vârstă, îl răsfoiau în 

zilele importante, iar 20 iunie era pentru ei una din-

tre cele mai minunate. A fost nevoie totuşi să-şi pu-
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nă, şi unul şi celălalt, ochelarii. 

- Campion naţional la înot în 1955... 

- Şi tu miss în 1957... 

Nu se mai săturau să privească. Amândoi simţeau că 

imaginile din tinereţe le conferă nu numai plăcere 

cât şi energie. Trecuse mai bine de o oră de la prime-

le gustări, iar Ana îşi aminti că trebuie să toarne în 

pahare vinul. 

- Iaca, era să uit. Cum să sărbătorim altfel. Vezi tu 

ce am aici?  

- Dumnezeule!, Vinul de viaţă lungă... 

- Da, da, vinul... Pentru ce propui să ciocnim? 

- Ca de fiecare dată, pentru fericire!... 

Aşa au făcut, numai că lui serbarea îi păru cam lun-

gă. Gustă vinul şi-i propuse Anei să-l însoţească în 

camera în care îşi petrecea mai tot timpul. O luase 

înainte, uitând de bastonul în care de obicei se spri-

jinea. 

- Măi, să fie. Ana, tu nu vezi că mi-am uitat basto-

nul? 

- Lasă, ţi-l aduc eu la pat după ce fac ordine în bucă-

tărie. Dar ia spune-mi, ţi-ai luat azi medicamentul? 

- Medicamentul, medicamentul! Toţi nu mă întrebaţi 

de altceva decât dacă am luat medicamentul... 

- Şi n-avem dreptate? 

- Dreptate, nedreptate, prea cicăliţi omul dornic de 

libertate... 

Se aşeză pe pat. Fante de raze ale soarelui încă inun-

dau încăperea. Curând i se făcu somn şi adormi, iar 

când se trezi o văzu pe Ana acolo. Îi mângâia cu 

mâna dreaptă fruntea, îndepărtându-i o şuviţă de păr 

şi câteva bobiţe de transpiraţie. 

- A fost o zi minunată, zise el, totdeauna te-ai price-

put la chestiile astea aniversare... 

- Ei, m-am priceput, când faci ceva cu dragoste, toa-

te urmează de la sine. 

Îi prinse mâna şi i-o sărută. 

- Draga mea, medicii nu mi-o spun, nici voi, dar 

boala mea avansează... 

- Boala ta, boala ta, uită de ea şi totul va fi bine. 

Se ridică în şezut şi o privi. 

- Minunea mea dragă! Ce m-aş fi făcut eu fără tine? 

- Cum ce te-ai fi făcut? 

- Ai fost o femeie şi o soţie grozavă, păcat că am 

îmbătrânit... Ana, vreau să te rog să-mi aduci încă un 

pahar cu vin şi să dai muzica aia ceva mai tare... 

- Cu tot dragul, dar să nu ţi se facă rău. Ai băut deja 

trei păhărele… 

Ana aduse tava cu cele două pahare cu vin şi le puse 

pe un taburet din apropiere, îi dădu paharul şi-i spu-

se din nou: „Pentru fericire!‖, iar el sorbi vinul cu 

patosul acela de altădată. 

- E bun. De unde l-ai procurat? 

- E din via lui Titu, nu recunoşti busuioaca?... 

- Ei, cum să n-o recunosc. Tocmai de aceea te-am 

întrebat. Te superi dacă te mai întreb ceva? 

- Să mă supăr? Cum adică să mă supăr... 

- Ce-ai zice să iau pilula de opiu cu vinul ăsta atât de 

grozav. 

- Opiu, ai zis? Doar nu există opiu în casă. 

- Dar ce există? Doar calmantele alea?... 

- Dragule, mai bea puţin vin şi-o să duc tava cu cara-

fa şi paharele în bucătărie... 

- Nu, nu, mai bem puţin vin şi-mii acorzi un dans. 

Muzica asta e superbă. 

- Un dans?, se miră Ana. Un dans... Cu multă plăce-

re... 

Se ridică din pat, iniţial îşi căută bastonul, dar cu-

rând îşi revizui instinctul. Făcu o plecăciune în faţa 

Anei şi-o porniră în paşi vioi de vals. 

- Alex, n-ai mai dansat aşa uşor de la nunta de cris-

tal... 

- Zău aşa, mă copleşeşti cu complimentele tale. 

Era roşu la faţă. Simţea că îi ard ochii în orbite. O 

ţinea strâns pe Ana de mijloc. 

- Ha, ha, Alex, mai încet că ameţesc. 

- Ei, tu nu simţi aceeaşi plăcere ca şi mine? Ce mi-

nunăţie e valsul!... 

N-apucă să termine vorba că în piept îi apăru dure-

rea aceea de care-i vorbise medicul. Să se termine 

oare totul atât de curând, apucă el să se mai gân-

dească. 

- Ce zi fericită, Ana, mai zise şi se prăbuşi uşor în 

braţele ei. Ce zi minunată! 

- Dragule, aşează-te pe pat!, îi zise Ana îngrijorată. 

Îţi voi aduce imediat pilula de nitroglicerină... 

- Da, da, nitroglicerină... 

- Uite, ai una sub pernă. Ia-o de grabă!... 

Mai apucă să se uite spre fereastră. 

- Doamne, exclamă el cu vocea scăzută, ce-o să 

creadă piţigoiul că eu nu mai ies la fereastră să-mi 

ciugulească seminţe din pamă... 

Alba Iulia, 17 iunie 2014 
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Poezii 
(din volumul în pregătire Bețiile cosmice) 

 

 

Evadare din rol 

 

o insulă-i pustie fără tine 

o viaţă de rezervă cer -ai vrea 

să ne iubim cu lene-n submarine 

ascunşi de detectivi în bluza ta 

înlănţuiţi pe-o plajă din maldive  

tu-mi ceri iluzii, eu îţi dau nirvane 

se sparg în tine galaxii fictive 

se urcă-n mine şerpii pe icoane 

dăm înapoi poveşti în calendare 

să retrăim vezuvii de plăceri 

că tinereţea, ştii, iubito, n-are 

răbdare să aştepte tristă-n gări 

nu-i vreo sărmană tristă, nefardată 

ci topmodel ce urcă în expres 

îmbrăţişează-mă o dată şi-nc-o dată 

să-mi amintesc motivul: sunt Ales 

îţi răsplătesc răbdarea cu explozii  

de reveniri într-un dorit miraj 

şi ne-om întoarce îmbrăcaţi în frezii  

c-un boeing, fericiţi, pe fuselaj. 

12.09.2015 

 

Lumina 

cuvinte murmurate în cabale 

în umbrele luminii, răstignire 

când le şopteşti, timpane abisale 

aud prin vis aceste stinse lire 

culorile luminii o să-ţi pară 

aripi de îngeri din altare parcă 

rămâi pe loc când gândul-fulger zboară 

ecoul lui în tine să se-ntoarcă 

în univers lumina e puţină 

se pierd mereu în beznă visătorii 

minerii lumii au un cer în mină 

desupra, noi îl pierdem în memorii 

şoptind spre neant, rostirea înfioară 

tăceri sculptate-n frunţi de orbi târzii 

fulgeră trenuri o secundă-n gară 

şi-n somn, luminii, îi zâmbesc copii... 

22.07.2015 

 

Femeia-înger 

 

sufletul tău e o mireasmă pură 

azur sorbit din ochi de înger-mire,  

cuvintele şopteşti prin ochi, nu gură 

iar palma ta-i papirus de psaltire 

când stele plâng, se tulbură oglinzi 

ochiul se pierde -salt în infinit 

îngenunchiat îţi vine să întinzi 

fiinţa ta acestui nou-venit 

să moară-n tine urma de prihană 

forme de aripi să-nflorească-n umeri 

îţi curge-n loc de sânge, mir din rană 

lapislazuli adorat de sumeri 

când mă cuprind aceşti fiori eterici 

în mine să te culci te-aş aştepta 

şi regăsiţi ne vom iubi-n biserici 

de frumuseţi din care crinii-ar evada 

în rugăciuni spre umbra ta ce zboară 

din univers în univers, frapant 

coboară-n mine, îngere, coboară 

şi-mbrăţişaţi să ne-aruncăm în neant... 

23.07.2015 

 

De-am evada 

 

nu-mi curge-n vene sânge, clorofilă 

prin mâini de ierburi trec tăceri de cal 

în ochiul verde cade o acvilă 

mi-e trupul floare, vino doar şi ia-l 

ferestrele din aripi cer creneluri 

resturi de umbre bandajează cranii 

în aburi cresc fantome din cerneluri 

în epifanii văd minuni profanii 

când şerpii cască, plouă abulie 

Alensis De NOBILIS  

(ROMÂNIA) 
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tresar în ceasuri karme indecise 

ne urcă metastaza din hârtie 

între sinapse mucegai de vise 

cum înspre ceţuri se prelinge seva 

urcă-n firide forturi să destrame 

căderi din măr promite însăşi eva 

incestul din grădină să reclame 

de-am evada din lunga amnezie 

care ne ţine-n noi ca-n închisori 

ne vom muta în vise cu chirie 

să fim părinţi copiilor din flori 

09.09.2015 

 

Prima locuinţă 

 

când te-ntâlneşti cu cerul în retină  

te-mbrăţişezi cu umbra ta tăcut 

din vârful crucii, falnic, în lumină 

păşeşti în stele, decojit de lut 

cu ochiul săgetat de adorare 

primeşti secretul ca un vinovat 

nu-ţi fie frică, universul n-are 

puterea să te-ntoarcă în păcat 

în revelaţii, fără voie, murmuri 

vechi incantaţii fără înţeles  

şi trupul tău se-nalţă-ncet în fumuri 

ca-n divinaţii mitice, eres 

dar când începi a nu-ţi mai aparţine  

de frica hulei, te întorci, căinţă...  

tu cel ce cauţi, ai găsit în tine, 

de frica beznei, prima locuinţă 

22.07.2015 

 

Semnez POETUL 

 

în dimineţi de toamnă reci faci crize 

ca struţu-n baobab îţi bei cafeaua 

iar mâinile nu scriu, ci şterg parbrize 

ochi plini de lacrimi. iată, dandanaua 

ce-ai născocit în minte, te priveşte 

imploră viaţa, tandră, să o laşi 

eşti între viaţă şi idee-n cleşte 

ca albul în scalpare la apaşi 

păşeşti spre geniu, arta-n tine râde 

dar sărăcia vine, maniaca... 

să fii profesor? tinerilor gâde? 

un antrenor cu vise de poplaca?  

o să rezişti când treci printre erinii 

când iadul drept în faţă ţi se cască? 

cum moartea, ploaia, răul şi vecinii 

nu poţi alege, vina-i omenească 

şi pân' la urmă toate se sfârşesc... 

cât inima mai bate, chiar cu-ncetul 

nu pot să tac sau, pus, ca să vorbesc 

sunt libertate. şi semnez POETUL 

26.09.2015 

 

 

 
Victorița Duțu – acrilyc pe pânză 
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At the center of the earth I stand, Behold me!  

At the wind center I stand, Behold me!  

A root of medicine Therefore I stand,  

At the wind center I stand.  

 

Sioux Song on Applying War Paint* 

 

Desert ritual of reality 

(Part II) 

 

The crossing holds all the power and purity of first wonder,  

before habit and reason dilute it. The glimpse is fleeting. Quickly,  

I am left in darkness again, with no idea whatsoever how to go back. 

 

Ellen Meloy,  

Eating Stone:  

Imagination and the Loss of the Wild 

 

   One of the important moves is turning back from 

so called reality created by modern technical 

civilization and  to stand face to face with the reality 

made by so called Nature.  

   To complete this work, to be ready on temporary 

cut of, on temporary clean, on temporary break of of 

the current point of understanding reality created by 

the modern civilization, seems necessary to be able 

to leave the city, to put yourself on this same level 

of vibration like the Nature is, and vibrate. To be 

together and as a one with the results of the Nature 

creativity. This is so difficult for the modern 

human…  

   In fact  we were born on the ground, among the 

rocks, between tress, in the grass, on the sand, by the 

banks of the rivers, on the islands, there where is 

hot, there where is cold, where its raining or 

snowing, and there is no roof, no electricity, there 

where possible is only to feel the fire from fire place 

and to have the stars in the sky, and to hear the 

sounds of the night, it means the sounds of the life 

during the night. 

   Much more difficult to survive is in the reality 

created by modern civilization than in the reality 

created by the Nature. I don‘t want to be an arrogant. 

And I understand the greatness results of the Nature 

as the results of creation of the Great Reality, of The 

Source, named by the citizens of this planet as The 

God.  

   Using yourself as a desert writer, pushing yourself  

on the way of exploring existence is nothing more as 

to create yourself understanding experience as a 

great warrior, of course. But in same moment, on the 

same level – as a piece of sand without any value, 

just only as a dust, to compare with the majesty of 

Whole Understanding who has created and creates 

still the world and his curtains, not possible to 

understand to the current human brain. 

   I find, that the contact with the reality of the 

Nature is necessary on this way, and is spiritual! 

Dariusz PACAK 

(Polonia/ Austria)  
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Against to the modern global manipulation, human 

and his world isn‘t forever. Both forms aren‘t safe. 

Human should be mostly recognized as a spiritual 

being, not only but mostly.  

That all what we see outside of the human technical 

civilization has a strong form. Much more stronger 

that human has and human‘s doings represent.  

   The rocks are very spiritual. The stones can to tell 

you the history of the planet, are able to explain you 

the story of the people. The stones sound. And not 

only the stones. They are only examples. The soil 

and sand are like a diary. The whole Nature sounds, 

is spiritual. Like a just a part of it – water: is able to 

think and to remember. Transforms from one form 

of energy into the another.  

 

   Everything is just only a transforming process, 

process of passing from one into another. And you 

as a desert writer, as a human, as a form and 

spirituality together, you are just a part of the global 

form of the Nature, global energy transformation. 

And only if you can find yourself on this same 

vibration level as the Whole is, possible is to loose 

your panic, and to make your first step on the way of 

exploring Space mind and structure… 

   So called artistic tools constitute a guarantee 

necessary to us for being back from explored land, 

being back to the our point of connection with our 

civilization, to the our art of understanding of 

reality, so called ,,to the our world‖ inside of the 

curtains built by us around, being back inside of the 

our vision of the Reality. 

 And this act safes us in our present time, and 

present/contemporary art of understanding and of 

connecting, from so called madness, understood in 

medical terminology as a sickness. 

   And they are also the key to the gate. Behind this 

gate we can expected to find unusual world of 

emotions, of existence, and finally it is there where 

we can find our never ending life in all structures/ 

forms of the Nature.   

 

*** 

 

It has been considered  a  void, a ,,loathsome province” of little utility to humankind,  

and a kind of cosmic navel, an inexhaustible well-spring of monastery  

and spiritual transcendence. 

 

Ellen Meloy,  

The Last Cheater‘s Waltz:  

Beauty and Violence in the Desert Southwest 

 

   He has returned to Europe without any troubles, 

leaving the palaces from fairy tales of The Thousand 

and One Nights, houses built from mud of the Nile, 

the desert and over four thousands years old 

necropolis. He came back passing through hundreds 

of police checkpoints. He left behind, barrels of 

guns… and has been back from the Arabian Desert. 

 

   He was able to protect himself against evil and, 

while being freed from TV news-mess, went alone 

on, so-called ―Bloody Friday‖, just to Luxor – to the 

one of four places, where the revolution began. He 

was in the heart of danger – and was the most safe 

there, inside! 

   400 miles travelled across the desert, passing 

mountains in the dust, ancient temples and old 

cloisters, mosques, balancing among donkeys on the 

roads, passing mighty as the sea waters of the Nile, 

being among the army and police with guns, 

between people in turbans and Muslim jackets, 

armed with Kalashnikovs – that all have created in 

his heart and mind the next, new view of Reality. 

   In addition to his experiences, observations, 

wisdom and madness, familiarity and respect for 

people of other races, try to prove himself once 

again that, despite everything, there must be 

something what we call "The Fate." 

   Human Kind seems to be like a river. Nobody as a 

one, has so much power to be able to change the 

direction of the whole bed of this river. Only a huge 
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global shock...may be can do that.  

   But quite a few of us, was and is similar still to 

unusual, amazing stars, without real place between 

other drops of water, belonging rather more to 

electricity and moving up to The Light of haven, 

than falling down to grains of sand creating 

riverbed... And they are the chance!  

   If God has chosen Africa as a place for the birth of 

The Son of Man, made his choice with complete 

care. Because it is difficult to think about the 

existence of paradise in another part of the world. 

Black Continent enchants with its beauty forever. 

There, a miracle of nature is contained in its 

multiplicity. And shines like in kaleidoscope: 

multiplicity in unity, but also unity in diversity. 

Specially in the deserts… 

   To tell the truth, he would stay there with them, 

oppressed for 30 years by their president, 

previously colonized by the British, by French 

(1798-1922). Earlier ... 

― in the country of prayer and orange dust. There 

where winter temperatures in the shade exceeds 90° 

F, and in the sun coming over 140°. Where good is 

good, and where God is Love: in the north-eastern 

Africa, bordering the Middle East. 

   The next day, after leaving Egypt - the airport, 

from which he has returned, was closed.  

If  solitude in the desert really leads to contact than 

contact reveals really seclusion!  

 

*** 

 

EPILOGUE 

 

   

Art does not tolerate systematization.  All possible 

divisions, ordering, descriptions can but apply 

merely to its technique.  Therefore it would seem to 

be reasonable to comment in respect to the work of 

an artist as, for example: painter, singer, writer.  The 

remaining attempts at classification serve only a so 

called ordering - according to historical epochs 

created by historians investigating its development 

through time and civilization.  

Independently of the technique chosen by the artist, 

circumstance that tradition bears forth, 

independently of continent, of the turn of centuries 

and possibilities of man‘s development – the 

substance of art is built upon individual, personal 

creative acts. 

   He who has decided to embark on the 

apprenticeship of the Artistic Mission has to demon-

strate a strong will for valor.  Already at the very 

genesis of deciding to abnegate oneself for the Artis-

tic Mission, a desire burns to transgress existing 

borders and the breaking of fossilized, entrenched 

structures. 

A classification of stratagems that artists make use 

of would appear to be futile.  Each of these sailors 

battling the angry seas represents as it were, his own 

unrepeatable coat of arms, dependent only on the 

chosen technique of expression.  In addition 

therefore, this forms the basis for the unique beauty 

that art bears – the unconventionality enriched by 

the artistic material introduced by man. Therefore a 

very difficult and exceptionally responsible task 

comes to be the labor of attempting to describe and 

evaluate the meritum of a given artist‘s creative 

field. A much simpler assignment would appear to 

be to assess His learning path  and the instruments 

that accompany his craft.  Alas despite all, who 

empowers the critic with the right to a Godly work 

of art – to the work of passing judgment?  

   Writers are frequently equipped by Nature  with an 

exceptionally strong desire for gaining a true per-

spective of the world.  This would surely suggest 

that in their hearts and minds there can be found a 

potent means to do battle in the name of True 

Beauty, in the name of its growth and accompanying 

ethical compass forming the basis of the social con-

tract for the addressee of a given work.  In turn, this 

assumes a call to arms for the independence of a 

given nation and finally, to wage war in the name of 

the writer in dialogue with the gods, as well as a 

better way forth for humanity  - to go as far as an 

attempt to provide it shelter against those forces 

intent on throwing it into the abyss of the Dark Side 
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of Existence. 

   In this light, prying open the door to the secrets of 

a writer‘s craft, we are led from the boundless forces 

of the universe that oversee all creation into the 

deceptively transparent simplicity of the 

commonplace – bearing in mind that true art finds 

simple form in the most complex of devices, giving 

life to life itself.  It is in this context and without 

reservation that we can posit that the writer himself, 

draws the curtain aside and reveals her essentiality 

in terms of The Beauty of Life, beseeches us to join 

her and proves to us – mere mortals born not of the 

Muses. Ars auro gemmisque prior…. 

   In this meaning seems today that one of the most 

important goals in the norm of the global human 

village is serious, strong and true cooperation 

between nations. This is the most difficult idea since 

the human species exists on the Earth. Looking 

back, thinking about history seems that not only 

politicians are the most powerful elements in 

creation of our world and were in the past world. 

Seems that artists and their products have also the 

strongest meaning in and for all civilizations in the 

past as  today‘.  

 

It’s best for human to care for each other without estrangement, and the only smoothest way  

for people to communicate is through art. The best way to achieve this, is by using literature. 

 

Lu Xun, 

 Call To The Arms 

 

   These words above, their sound, should be understood as a main goal for all people. Meaning of that 

saying is my wish for the World. 

   In fact –everything is possible, even if differences seem to be to big, even if an understanding makes our 

heads hot and eyes full of blood… 

   But how looks like the Truth, today? What is our Reality, today? Who are we, Humans, today? 

   The answer was and is always available at the desert. 

 

At the center of the earth I stand, Behold me!... 

 

*** 

 

Vienna, January 2014 

 

* American Indian Songs, [first published in:] Perspectives USA,1956.  [reprinted in:] Assays,1961.  

    Translated by Frances Densmore                                           
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SĂRBĂTORI FERICITE 

 

Îți spun ție 

 Sărbători fericite 

 Chiar dacă în suflet 

 Umbra s-a-ntins cât o 

noapte 

 

Îi spun lui  

 Sărbători fericite 

 Chiar dacă n-au mai rămas 

 Decât urme pe zăpada ar-

gintie 

 

Vă spun vouă 

 Sărbători fericite 

 Chiar dacă depărtarea 

 Înghite toate cuvintele 

 

Le spun lor 

 Sărbători fericite 

 Chiar dacă stau 

 Sub un clopot de gheață 

 

Și în sfârșit 

 Îmi spun mie 

 Sărbători fericite 

 Chiar dacă nimic 

 Nu mai seamănă 

 Cu ceea ce spun. 

 

HAPPY HOLIDAYS 

 

I wish you 

    Happy Holidays 

            Although in my soul 

            Shadow extended as long as a night 

 

 

I wish him 

      Happy Holidays 

      Although only shadows remained  

      On the silver snow 

 

I wish you all 

      Happy Holidays 

      Although distance 

      Engulfs all words 

 

  I wish them 

  Happy Holidays 

          Although they stay 

          In an ice cage 

 

And finally 

            I wish myself 

             Happy Holidays 

              Although nothing 

             Looks like 

             What I‘m saying. 

 

PE ZĂPADĂ NUMAI URME FIERBINȚI 

 

Am ieșit din copilărie 

ca dintr-o piele prea strâmtă  

pe vremea când mă întrebam 

la ce folosește 

drumul peste dealul 

ca o cocoașă. 

 

De-atunci, pe zăpadă 

numai urme fierbinți 

precum tăcerile mele 

precum rănile mele 

precum întreagă – Eu. 

 

Mariana PÂNDARU 

(ROMÂNIA)  
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ON THE SNOW ONLY HOT TRACES 

 

I went out of my childhood 

as if I were going out from too tight of a skin 

by that time I was wondering 

what‘s the use of 

the way  

  to the hunchbacked hill. 

Since then, on the snow 

only hot traces 

as my silences 

as my wounds 

as altogether – Me.    

 

 

 

5.  

Nu există cuvinte 

care să atingă 

frumusețea regală 

a Trandafirului 

– risipă de culoare 

   și dăruire 

  în viața lui trecătoare.  

 

5.  

There are no words 

to touch 

the royal beauty 

 of the Rose  

  – squandering colour 

and devotion 

     in this transient life.  

 

 

 

15.  

Ascunsă  

în cerc de albă lumină 

Floarea de colț înflorește, 

simbol al dragostei fără pereche 

– regină unică 

în singurătatea  

pietrei încinse 

15. 

Hidden 

in the circle of a white light 

the Edelweiss blooms 

as a symbol of an exceptional love  

– a unique queen 

in the loneliness 

of a hot stone 

 

 
Floare de colț 
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Dimitri şi Gruşenka 

George Constantin (1933-1994) 

www. cinemagia.ro 

 

Pot spune, oare, că l-am cunoscut pe acest 

imens actor care a fost George Constantin? Dacă ar 

fi trăit, ar fi fost şi el, ca şi alţii din generaţia lui, 

octogenar. Dar a murit la trei zile după ce împlinise 

61 de ani, dintre care peste 40 dăruiţi scenei.  

Mărturisesc că încă şi astăzi mă încearcă o 

puternică emoţie când scriu despre întâlnirea mea cu 

George Constantin. Era o zi călduroasă de toamnă în 

1962 şi la Teatrul Nottara se juca dramatizarea 

romanului "Fraţii Karamazov" de Dostoievski. Eu 

citisem romanele lui Dostoievski, al căror sens îl 

savurasem cu sete şi entuziasm. În spectacol, George 

Constantin îl juca pe Dimitri, fratele cel mare, dar şi 

pe tatăl celor trei fraţi, iar Gruşenka, iubita cu care 

Dimitri ar fi vrut să se căsătorească împotriva 

voinţei tatălui, era jucată de Liliana Tomescu.  

Deşi n-aş vrea să scriu despre mine, ci despre 

George Constantin, nu pot să nu menţionez faptul 

că, atunci când sunt în poziţia de consumator de artă, 

ca spectator sau cititor, intru complet în lumea 

fictivă care mi se oferă, mă las transportată în 

întregime dincolo de realitatea cotidiană şi devin eu 

însămi personaj al acţiunii. Aşa am fost atunci, dar 

acum sunt la fel, anii trecuţi nu m-au schimbat.  

 

*** 

Când am văzut deci piesa "Fraţii 

Karamazov", atât acţiunea, ideile filosofice ale lui 

Dostoievski, cât şi jocul pasionat al actorilor m-au 

furat şi, la numai câteva zile după vizonarea 

spectacolului, i-am scris o scrisoare lui Dimitri cu 

semnătura Gruşenka. Intrasem în caracterul 

personajului jucat de  Liliana Tomescu, dar îi 

dădusem o interpretare 

veroniciană a ideilor şi 

am vrut să i-o comunic 

lui Dimitri. Şi cui 

altcuiva să-i fi trimis 

scrisoarea decât 

actorului George 

Constantin, care-l juca 

pe Dimitri? În fond, ăsta e marele merit al unui 

actor, să se identifice perfect cu personajul pe care-l 

întruchipează.  

Nu după multă vreme, am primit un telefon 

de la George Constantin, care m-a întrebat dacă 

vreau să mă întâlnesc cu el la Cofetăria "Casata" de 

lângă Teatrul Nottara.  

M-am dus la cofetărie şi, cu surprindere, l-

am găsit acolo pe actorul George Constantin, nu pe 

Dimitri. Admit că eram o naivă şi recunosc că un 

actor nu poate rămâne fidel personajului pe care-l 

joacă decât pe timpul limitat al spectacolului; după 

terminarea lui, actorul redevine el însuşi, cu propria 

lui viaţă. Doar că atunci, acolo, eu eram Gruşenka şi 

aş fi dorit să-l întâlnesc pe Dimitri. Uitasem că nu 

eu, ci Dostoievski era mânuitorul personajelor lui. 

Dovedeam oare lipsă de respect faţă de autor sau 

mai curând mintea mea tânără era inundată de 

profundele idei ale piesei?  

Faţă-n faţă cu actorul, eu am comandat un 

profiterol, el o casată. S-a uitat la mine şi a început 

să mă întrebe, cu un zâmbet îngăduitor, cine sunt şi 

cu ce mă ocup. Mă pregăteam pentru Facultatea de 

Chimie, dar pasiunea mea era muzica. M-a întrebat 

dacă mi-a plăcut spectacolul. Sigur, la nebunie, altfel 

Veronica PAVEL LERNER 

(CANADA) 
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n-aş fi scris. L-am întrebat şi eu: i-a plăcut scrisoarea 

mea? Da, i-a plăcut foarte mult scrisoarea, a vrut să 

mă cunoască. Mâncam amândoi îngheţătă, eu eram 

literalmente Gruşenka, el era actorul George 

Constantin. Făcea pauze lungi între cuvintele pe care 

le rostea, iar eu îi urmăream fiecare mişcare. Nu, în 

mod cert nu era Dimitri, începeam să realizez asta. 

Mă aflam în faţa unui mare actor în timpul lui liber. 

După o mică pauză, a venit brusc o întrebare care m-

a amuţit: de ce i-am scris? M-am fâstâcit şi am 

bolborosit un răspuns legat de Dostoievski, de ideile 

mele. S-a uitat amuzat la mine şi, după o mică 

pauză, mi s-a adresat direct: "fetiţo, tu ştiai că o 

adolescentă, când scrie unui actor, vrea de fapt să-l 

agaţe?"  

Iarăşi am amuţit, nici prin cap nu-mi trecuse 

aşa ceva. A râs în hohote. Mi-a spus că şi-a dat 

seama că nu era cazul meu, mi-a mulţumit pentru 

scrisoare, mi-a spus că e într-adevăr deosebită şi că 

el n-o merită, dar m-a sfătuit să fiu atentă pe viitor 

cui şi ce scriu, pentru că bărbaţii au nişte bănuieli 

când fete tinere le scriu scrisori, fie ele şi filosofice! 

Ne-am despărţit prieteni, el cu bucuria de a-

mi fi dat un sfat util, eu cu cea de a fi avut 

privilegiul să mă fi întâlnit în tête à tête cu marele 

actor George Constantin.         

 (fragment din volumul Oameni pe care i-am cunoscut, Editura Vatra Veche, 2015) 

  

 

 

 

 

 

 

 

*** 

   

 

 

 

http://blogulmaresaluluicrai.blogspot.ca. 

George Constantin şi Liliana Tomescu  în "Fraţii Karamazov" 

 

Lansarea cărții Oameni pe care i-am cunoscut 
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Ierusalimi 

 

Soarele nu mai răsare în dimineața aceasta  

când dincolo de orizonturi cerurile pierd  

al clopotelor clinchet de lumină și surle de argint 

în norii romboizi adună trecute hore de naiade; 

păsări încopitate sub coame de smarald ciobind 

oglinzile de ape, răsucindu-le‛n spirale creasta, 

se năpustesc fântânii țintuite‛n coarnele de cerb 

s‛o apere de cântecul sirenei pornit să sape… 

 

Dar clopotele sună, atâtea temple din cetate  

vibrează focul în ecou și aerul încins se scurge 

alimentând durerea ci nu rupând păcatul; 

ți-e părul alb, bătrâne, zburând cu caru‛n Babilon 

să smulgi din sânul unei târfe copilul care suge 

pentru a‛l duce cât mai departe de copacul 

ce-a stat prea mult să ațintească stând pe spate 

un iluzoriu rai, utopic sau poate doar un zvon. 

 

Vai, câtă lume prăbușită în ăst grăunte de Infern  

în care, crezând într‛unul singur Dumnezeu, 

atâtea suflete se împletesc în ură și în vânt hain ! 

Vai, câte case se ascund sub penele de porumbei  

uitând sub strălucirea lor că nu se mută în destin 

nici ziduri, mări ori munți, nici spiritul etern ! 

Din el, bătrâne, îmi citește: de ce de noi și zeii 

Se-ascund?! Ca să‛nțeleg și să transmit și eu… 

 

Dar clopotele sună, atâtea temple din cetate  

vibrează focul în ecou și aerul încins se scurge. 

Maestrul ce-ocrotește poarta mână peștii și caii. 

Aici e câinele cu capete multiple de dragon  

și cerul, cel creat doar pentru noi, sărmanii,  

cere sângele regal la mii de ani, sângele de om 

căci nu li‛s păcatele nici pe altar iertate 

iar peste ziduri se revarsă izvoarele de sânge. 

 

A bătut ora; omul negru nu mai vine și cine 

în întuneric să‛l găsească când i-a legat la ochi  

pe heruvimii sculptați din stânci de diamante,  

faruri să fie între stele pentru călătorii astrali? 

Și surlele au răgușit în brațele de înger descărnate, 

hidoase trupuri populând imaculații infernali 

vestind că cel ursit să ne adune este deja în tine, 

bătrâne orb ce te-ai retras în peștera ce naște corbi.  

 

Dar clopotele sună, atâtea temple din cetate  

vibrează focul în ecou și aerul încins se scurge. 

Pârjol e‛n fiecare lup sau leu ce-ar vrea să mai  

vâneze liliecii prinși în părul despletit de Eve, 

creiere ce-au încetat să creadă, sau prinse în alai 

nu mai au cum s‛aducă zilele din neagra noapte, 

când chiar și în spirale, cuburi, piramide-aeve 

crapă și dispar, nimic nu le întoarnă, nu le duce, 

 

nimic, nici purtătorii de făclii nu‛și amintesc 

ce-aveau cu ei în clipa când nimic nu mai răsare; 

peștii și caii alungați din porțile‛nălțării vin 

cu așternut de gheață, albine‛n roi cerșind 

un ultim dans cu saltimbanci să treacă din 

oglinzile sfărâmate în timpul lor de transformare, 

tainicul drum alchimic în adevăr nespus știind; 

de le-ai urma ai să grăbești praznicul ceresc… 

 

Dar clopotele sună, atâtea temple din cetate  

vibrează focul în ecou și aerul încins se scurge 

umplând în lacrimi zorii de minciună și de moarte 

ce nu mai înțeleg din semne tâlcul unui pas 

când nicio fiară nu iubește și nu deschide-o carte, 

ciocârlia tace, lupul nu mai urlă, taurul nu muge. 

Spune dar, bătrâne, ce deții echerul și-un compas,  

Liviu PENDEFUNDA  

(ROMÂNIA) 
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unde ți-e Cuvântul care ne‛nvăța măiestrite arte? 

 

Unde e lumina ce nu piere‛n întuneric, cea pe care 

bezna n‛a pătruns-o din înaltul noului Ierusalim,  

loc în care două anotimpuri într-arcane se succed, 

unde trecerea prin moarte e știută că nu doare, 

îndoiala fuge, arborii luminii îmblânzesc senin 

spiritele care țin din șerpi toiege, între cercuri șed 

să adune din fântână apa celor patru mari izvoare, 

unde ți-e bătrâne piatra care ne-o dorim? 

 

Dar clopotele sună, atâtea temple din cetate  

vibrează focul în ecou și aerul încins se scurge. 

Mai mult decât oriunde, totul începe să fie,  

asemenea metaforelor născute din păcate. 

Durerea nu mai doare. Durerea nu mai plânge. 

E o stare care se răspândește peste sacrul amin. 

Definiţiile devin sintagme între chaos și stihie.  

Aceasta e starea dintre vechiul şi noul Ierusalim. 

 

Iaşi, octombrie 2015 

 

 

Fântâna stropilor de piatră 

sufletului meu pereche 

 

Adesea luminat de îngeri de argint, voci şi lacrimi  

      sunt şi 

simt. 

 

Această reflectare de tainic foc sfinţit, pe care soare 

l‘am crezut şi încă vreau să cred că nu‘i doar lumi-

nare 

ci doar călătorie prin lumea care o presimt a fi colind 

întru enigma trupurilor arse sub limbile de clopot, 

porul de fântână prin care văd tărâmul fermecat de 

tine, 

prin care se aud alţi stropi de piatră – asurzitorul 

ropot, 

enigma denumită trup şi sufletul tău tandru clopo-

ţind, 

pe care nu mai ştiu să îl descopăr, o experienţă‘n 

sine. 

Al Lui e ochiul sau al tău, în valea plină de ruine 

când numere, valori, infrastructuri, atomi şi-o lună 

hălăduieşte‘n noaptea fără stele, clipocind minuni? 

Alint 

sub ploile de frunze răstălmăcite din azur furtună 

când mi‘aş dori alţi doisprezece aştri să ţi se‘nchine 

din calea sângelui pornind în minte inimi spre cunu-

nă. 

 

Dincolo de moarte de-ai purta, fântână, frumuseţea 

ta, 

s‘o am mereu pe ape izvorâte din suflete ascunse 

în frunze renăscute ca‘n fiecare primăvară şi 

mă‘nalţă 

în alt tărâm, în altă viaţă, cu spiritele printre pietre 

scurse 

întru imensul chaos pitit nadirului zenit, un ciclu 

infinit.  

De-acolo-abia eu m‘aş întoarce unde domneşte dra-

gostea, 

izvorul de nimic, nimicul care alţii se prefac a‘l fi 

zărit, 

deşi e plin de fluturi, îngeri, zâne, scăldaţi în pulbere  

de aur făurit de mine‘n alambic spre a te adora, 

şi-a‘ţi da nimicul nevăzut, neauzit, cel care scaldă 

visele 

şi le adună strălucind precum sunt stropii de lumină 

în răsuflarea dintru început a lumii, mărinimia ta.  

  

Visam la nemurire şi încă trupul visează la o piatră 

zărită în adâncul de fântână, pe care filosofii mi-o 

descriu 

scăpată departe, mai departe cu cât înot şi zbor 

şi tot citesc pe ziduri litere‘ncrustate şi poartă după 

poartă 

deschid cu-o cheie potrivită de-un şarpe dăruită 

într‘un măr. 

Îmi dai din suflet o licoare – elixir. Stau în genunchi. 

Aprind 

în timpul neştiut foc după foc de lumânare şi nu mai 

ştiu 

de-a mai trecut o noapte, o zi, sau ani în care să sur-

prind 

cum mă aştepţi în ciuda căutării mele, romburi, pă-

trate, 

triunghiuri, cercuri şi temple părăsite, arsele fereşti 

de cedru 

sub sfere-adăpostind uriaşe piramide şi în final uitate 

minunile iubirii într‘un volucru simplu - al meu ico-

saedru. 

 



Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
202 

 

Adesea luminat de îngeri de argint, am căutat. Ştiam 

că eşti. 

Nu mândra lună, nu fecioara, nici zâna din poveşti, 

                                                          ci piatra mea 

filosofală. 

 

Cu fiecare zi care-a trecut uitam să‘not, pluteam în 

zbor, 

a renunţare; întunecarea transforma lumina‘n umbră.  

Şi nebunia‘n loc scâncea din vechea mea fervoare. 

Ce căutare? 

Privirea‘mi devenise din stele tot mai sumbră. Cre-

zut-am vid 

tristeţea şi gândul mai livid. Tot învârtindu-mă‘n 

spirală 

doream, mi se părea... până‘ntr‘o zi, când îngeru‘a 

şoptit: 

Un suflet blând cu mintea luminată, mixaj de har şi 

dor  

s‘a ridicat în sprijin de foc aprins sub apele din mare 

pe ceru‘al şaptelea prin trup de arbori şi licornă 

să te îndrume în căutarea ta pentru-o himeră fără 

formă,  

pretinsa piatră concepută şi de-alchimişti imaginată 

– filozofală. 

 

Apoi m‘am strecurat îndeplinind porunci şi probe 

când în sfârşit, am recitit un manuscris în care-a fost 

înscris 

că totul se reia de la‘nceput precum îşi prinde-un 

şarpe coada 

şi am pătruns prin valuri în adânc, să aflu‘n piatră 

seva, 

prelinsă‘n rădăcini şi în picioarele fiinţelor din cata-

combe, 

cuvinte criptice ce-ascund în taine şi‘i prind în vis 

pe‘ndrăgostiţii ce‘şi aşteaptă nunta. 

 

Aşa te-am regăsit, minune; şi care‘i preţul ca din nou 

să‘mpărtăşesc cu tine misterul de sub fluviul care‘l 

beau 

ca între‘adânc şi cer să nu mai fie decât fiinţa ce‘o 

iubesc, 

un phoenix, ce se zbate nefiresc în lumea-n care-o 

vreau? 

Sufletul meu se răsuceşte, fuior din coama de 

licornă, 

ofrandele culese din piatra şlefuită, diamante, perle 

şi un ou 

sub coaja căruia se‘nfoaie secretul anticului măr 

scăldat în nemurire şi-a ochiului iubire, eternul ade-

văr. 

 

Şi am privit oglinda în care se vedea cum anii-ar fi 

trecut 

peste iubirea mea, amarul vârstei-ar fi uscat în nebu-

nie 

viaţa sângerând, oasele crăpând, pielea mai diformă. 

Trâmbiţe scuturau tot universul, incandescentul scut  

îmi proteja lumina şi dintre trupuri arse tu ai renăs-

cut; 

eşti între lemne, frunze, blăni, pene şi solzi o feerie, 

piatra din templu, un templu alb, corn de licornă 

şi îmi citeai sculptatele cuvinte din timpul din urmă, 

aceleaşi prezise‘n pereţii răstălmăciţi în fântână. 

 

 

Cei care beau din aceasta rămâne-vor veşnici 

                                                             hălăduind pe 

nicăieri 

dar nici nu‘şi vor mai aminti unde e piatra. 

 

Am fost atât de-aproape, să te găsesc şi stau şi acum  

în faţa apelor adânci; ci viaţa îmi e la îndemână. 

Pe cine să aleg în raiul promis de ultima suflare? 

Şi josu‘i sus, identice acestea sunt repetate treceri în 

fântână, 

atât de adânc, o piatră, strop de moarte prematură, 

eşti tu sau doar oglinda pe care-o‘ntorc, cu îngeri de 

argint 

fiind atât de luminată, nu de lună ci de soare. 

Am piatra, din adânc de cer beau apa, te am în mâ-

nă… 

 

Să fie răsucită, fum, această viaţă nesfârşită‘n care 

simt  

că toamna împlineşte îngheţatele lumini, ce ironie! 

N‘a fost aşa să fie, cunoaştere, iubire, dor şi soartă. 

Totul în marea căutare, e o metaforă, o piatră. 

Dorinţa mea n‘a fost în van nebună utopie 

căci minţile înguste-ar spune: ce scofală 

să cauţi, să găseşti, cu inima, cu mintea din clopo-

te‘n fântână 
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strecurându-te‘n spirală un scop, Cuvântul, sacrul 

duh, 

pe-o gură de rai fermecat, această piatră filosofală. 

 

Un suflet blând cu mintea luminată, mixaj de dor şi 

har 

s‘a ridicat în sprijin de foc aprins sub apele din mare 

pe ceru‘al şaptelea prin trup de arbori şi licornă 

într‘un  

conflict ce mintea omenească n‘o poate lămuri 

decât cu inima ce caută o viaţă. Ci pentru mine ori-

ce-ar fi, 

în templu‘n care-un tron e o secundă pentru omul 

care 

cu ochii suflecaţi şi mâna crispată de durere, mă 

adun 

şi m‘oglindesc în roşul trandafir aflat pe cruce. Dar 

tu eşti lumina, piatra, în care suflet de alambic mă 

prind, 

adesea luminat de îngeri; voci şi lacrimi sunt şi simt. 

 

undeva, august 2015 

 

Imaginare aripi îngereşti 

 Poem ce nu se sfârșește (culmea‛i că n‛are înce-

put!) 

 

Am luat din univers acel grăunte de lumină,  

cel care‘n noi crează noianul de cuvinte şi de vers 

amestecat în vasul în care-adânc pulsează 

tot ce a fost, va fi şi este în nori, în aburii de ceaţă: 

sfere, cristale, piramide, icosaedre infinite. 

 

E‘n noi acea măreaţă oglindire, şerpi rătăciţi în zori. 

E pretutindeni nicăieriul întunecat, sătul de mers  

şi‘înaripat în naştere şi moarte, aparentă viaţă 

ce-odată s‘a‘ntrupat în aure celeste, astre poleite 

cu raze călătoare ce răspândesc în noi fiori. 

 

Simt zborul, eu – Cuvântul, plâns ca o ploaie  

fără‘nceputuri sau sfârşituri de aripi care nu există; 

simt trecerea‘n volucrul nestăpânit de umbre 

simt cum ne naştem şi murim, arderea vioaie 

ce dăruie iubire prin ochi de sfincşi într‘o clepsidră 

 

sau de licorne tămâind uriaşul spaţiu ce respiră unde, 

lumina‘n care ne e scris mesajul învrednicit 

să‘ntindă 

muguri şi frunze căzătoare asemeni stelelor pe care 

aleargă oamenii cu-a lor toiege înflorite 

printre culori şi armonii în arămii potire să le prindă. 

 

M‘aşez să‘mi odihnesc înmiresmatul trup. Albine,  

fluturi, mii de păsări roiesc în mine să se-adape. 

Petale râd, tăcerea cântă. Splendoare‘n aripi infinite. 

Iar tu respiri şi guşti din mine atingeri de lumine,  

spirala‘ncolăcită zămislită la separări de ape. 

 

Tu zbori, eu răzvrătesc pământu‘n simfonie-acută,  

un sunet veşnicit în puncte cardinale de ochiul infinit 

care era şi nu mai e decât o luntre care mă aşteaptă, 

şi‘n care să mă pierd sub mângâierea ta de vid 

pe-altarul‘n care ne-a vrăjit o lume-anostă, mută. 

 

Ascultă acest grăunte de lumină, în tenebre zămis-

lit ! 

Respiră‘l aşa cum din Spirit ai primit la început 

în înveliş de carne briza aducătoare de uitare  

ce dincolo‘n alt clopot ţi-a dat calea spre fântână  

prin azur şi har, urcuş spre templul nevăzut ! 

 

 

Port între aripi, înscris Cuvântul. Dar cine nu‘l are? 

De l-ai uitat - oricine ştie să‘l citească şi să‘l spu-

nă… 

 

Pe acolo, mai 2015 

 

 

Încredere 

 

Fiecare noapte‛i urmată de o binecuvântată diminea-

ță 

când ochiul Te vede, când Ochiul ne vede și se naște 

copilul beznei pierdut de întuneric în sacra lumină  

iar sufletul seminței adormite trezește steaua divină. 

E norul, apare-o sclipire, irizare plutind în ceață; 

e semnul că El apare și Dumnezeu încetează să caș-

te; 

pentru sufletele noastre spiritul Lui e adevărata lu-

mină. 

 

Iaşi, octombrie 2015 
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Doar un om 

 

Mi-e atât de greu de tine sufletul să mi‘l anin,  

visele să le desprind din ceru‘n care se zămislesc 

mereu 

ca praf dintre esenţele luminii fin presărat să mă 

înece 

şi să‘mi zbucium sărmanul eu, sortit să plece‘n 

lumile în care să nu doresc să mai respir, 

să mă‘ntregesc monadă sub piramide, sfere, 

să strălucesc himeră în haosul cetate pe tronul unui 

zeu. 

 

Dar ştiu şi simt cum sufletul se zbate atârnat de-un 

fir  

al nesfârşitului sfârşit în care n‘am cuvinte, deşi 

eu însumi sunt din Logos parte, deşi mă‘mpleticesc 

de alte miliarde de himere în care tot se pierde 

visul meu, acea frântură înnodată în nunta rece 

a unui viu prin cimitir ce‘şi crede-arzând în dor 

razele din care e plăsmuit; iar eu... în tine 

mă‘mplinesc. 

 

Sunt încă doar un om şi‘n astă lume mi-este greu. 

 

nicăieri, aici,  aug. 2015 

 

 

 
Teodor Buzu  (http://www.teodorbuzu.com/) – Bărci nocturne, pictură pe mătase, 2007 

 

  

http://www.teodorbuzu.com/
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Revista DESTINE LITERARE semnalează pentru dumneavoastră 

 

   

A IX-a Ediție a Festivalului Internațional de Carte Veche și Rară, 

organizat de Primăria Beyoglu, Istanbul. 

 

         În ultimii ani relațiile de colaborare culturală și literară dintre prie-

tenii mei scriitori din Turcia și mine s-au diversificat, ele 

concertizându-se în nenumărate proiecte literare internaționale și de 

anvergură. Trebuie să recunosc faptul că acest lucru s-a datorat poetu-

lui, editorului, traducătorului și omului de televiziune Mesut Șenol, care 

prin prietenia de care a dat dovadă în permanență, ne-a prezentat Dlui 

Ahmed Misbah Demircan, Primar General al Primăriei din Beyoğlu, 

Dlui Yasin Balci, Vice-Primar și Dnei Deniz Özlem Doğan, Director al 

Departamentului Cultural și social din cadrul acestei Primării. Așa s-a 

făcut că împreună cu scriitorii Mariana Pândaru (membru UZPR și re-

dactor-șef al revistei ,,Ardealul Literar‘‘ – Deva) și Aurel Pop (membru 

UZPR și redactor-șef al revistei ,,Citadela‘‘ – Satu Mare) am avut onoarea de a fi invitați să participăm la 

Istanbul la cea de A IX-a Ediție a Festivalului Internațional de Cărți Vechi și Rare, organizat de Primăria 

Beyoğlu între 17 septembrie – 9 octombrie a.c. 

   

 
De la stânga: Mesut Șenol, Aurel Pop. Mariana Pândaru, Muguraș Maria Petrescu, Esra Alkan,  

Dl Yasin Balci (Vice-Primar Beyoğlu), Nikos Zaharidis. 

 

Muguraș Maria PETRESCU 

(ROMÂNIA)  
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* 

*         * 

         

Plecarea din București a avut loc miercuri 

dimineața pe 16 septembrie cu cu avion al compani-

ei Turkish Airlines. Încă de când am intrat în aero-

navă, am simțit că suntem pe teritoriul Turciei. Do-

vada a fost muzica ambientală, politețea și amabili-

tatea echipajului cu care am zburat. Distanța dintre 

București – Istanbul nu e decât de 50 de minute de 

zbor. Un atu în plus care pare să spună că și geogra-

fic cele două țări și popoare sunt apropiate unele de 

altele. 

         Așa cum este în realitate, la fel de spectaculos 

se vede Istanbulul și din avion. Un oraș uriaș, cât o 

țară, o metropolă cu peste 20 de milioane de locui-

tori, singurul din lume care domină cu putere de 

netăgăduit și măreția moștenirii unui imperiu, două 

continente, Europa și Asia, legate sau despărțite de 

Cornul de Aur. La ora la care am aterizat pe aero-

portul internațional Ataturk, fascinantul Istanbul 

încă mai era acoperit de un abur ușor ce plutea auriu 

în soarele strălucitor al unei dimineți pure de sfârșit 

de vară și început de toamnă. Albastrul cerului se 

împletea plăcut cu aceeași nuanță caldă a Mării 

Marmara, a Mării Negre, a Cornului de Aur și a 

Bosforului peste care trec podurile mai vechi sau 

mai noi ce leagă cele două continente. Cosmopolit, 

Istanbulul te întâmpină prietenos cu măreția unui 

stăpân absolut, îmbiindu-te să te simți ca acasă. Este 

aproape inexplicabil cum turistul, care nu vorbeste 

limba turcă, nu se simte străin nicăieri aici. Poți auzi 

toate limbile pământului, poți vedea nu doar turiști, 

ci și oameni din toată lumea (din Peru până în Japo-

nia, din America până în îndepărtata Asie, sau din 

țările nordice până în Australia), poți admira porturi-

le diferitelor popoare ale lumii, poți asculta muzica 

lor cântată pe stradă, poți vedea oameni dansând în 

noapte, în forfota mulțimii. Aici la Istanbul simți 

cum bate inima lumii, a întregii omeniri. Ca și cum 

tot mapamondul ar gravita în jurul acestui oraș, care 

nu domină, ci sclipește răspândind ospitalitate, prie-

tenie, căldură, amabilitate, fascinând prin istorie și 

măreție. La fiecare pas, Istanbulul pare că te absoar-

be cu o sete de neostoit. Cu cât vezi mai mult, cu 

atât vrei să-l cunoști mai bine, să te contopești cu el. 

Te poți pierde pe străzile lui, prin ulicioarele, baza-

rurile sau galeriile lui labirintice, dar niciodată nu te 

vei rătăci în acest oraș imens. Pare de necrezut, dar 

este adevărat. Aici, toată lumea vorbește limba en-

gleză. Iar localnicii sunt prietenoși și îți explică, 

uneori la o ceașcă de ceai sau cafea, cum să ajungi în 

locul dorit. Astfel de imagini cu tineri care duc pe o 

tipsie ceștile cu cafea turcească, sau paharele cu ceai 

negru, sau tarabele cu nisip fierbinte pe care se coc 

porumbul, castanele, magazinele cu nenumărate 

feluri de înghețate, ciubuc, sugiuc, rahat, halva, fis-

tic, bomboane, prăjituri tradiționale, lustragii, care în 

cutii lucrate cu motive tradiționale își poartă taraba, 

fac parte integantă din decorul veselului Istanbul. 

Dar tot din acest decor specific, putem aminti și ne-

număratele terase. De la cele de pe străzi, până la 

cele de la etajele superioare ale clădirilor (de unde se 

poate admira superba panoramă) sau până la restau-

rantele din mijlocul sau chiar de la malul Cornului 

de Aur sau de pe elegantele vaporașe de croazieră.  

         La fel ca și alte metropole ale lumii, nici Istan-

bulul nu doarme niciodată. Forfota din bazarele lui, 

ca și cea de pe străzi, sau din magazinele pline de 

mărfuri, care pot satisface toate gusturile, de la cele 

mai simple până la cele mai sofisticate, nu încetează 

niciodată. Toate acestea sunt deschise non-stop. Iar 

dacă intri să cumperi ceva, patronul îți oferă din par-

tea casei, de dragul negocierii, ceai, cafea, sau chiar 

un obiect mic din prăvălia lui împreună cu cartea de 

vizită. Niciodată cumpărătorul nu va pleca din acel 

loc fără a-l vedea pe vânzător cu zâmbetul pe buze 

sau fără a avea invitația de a mai reveni. Cu siguran-

ță clientul își va aminti de acea prăvălie și va mai 

trece pe acolo.  

         Există câteva lucruri pe care ca turist nu ai cum 

să nu le observi: amabilitatea, politețea, prietenia, un 

comportament desăvârșit, fără a fi snob, naturalețe, 

dorință de a împărtăși cât mai multe din experiențele 

lor de viață, tradiție, amestecată cu istorie, o mândrie 

neinvazivă de a fi cetățean al Turciei, o dorință fi-

rească dublată de un sentiment plăcut de prietenie, 

de integrare printre celelalte popoare ale lumii, tole-

ranță etnică, aspirație la frumos, cultură, eleganță, 

tot ce e nou, ospitalitate, o bucătărie deosebit de 

gustoasă și de variată, servicii impecabile (mă refer 
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aici la cele turistice), o infrastructură foarte bine 

pusă la punct. Și ca  notă de final, ce se poate pre-

lungi la nesfârșit în aprecieri, aș mai adăuga faptul 

că rămîi uimit de promptitudinea turcilor, de cât de 

variate sunt ocupațiile și preocupările lor, precum și 

de felul lor de a munci. Toate aceste impresii deose-

bit de plăcute, precum și altele pe care nu am apucat 

să le enumăr aici, aveau să ne însoțească în mod 

fericit, pe toată durata șederii în acest oraș minunat. 

          

* 

*       * 

         

Prin grija Primăriei Beyoğlu delegația română a fost 

cazată la un hotel chiar în centrul Istanbulului, între 

Piața Taksim și Piața Beyoğlu, pe malul Cornului 

deAur. După o masă de prânz copioasă, 

 
am făcut o vizită arhitectului și scenaristului turc 

Mehmet Tașdiken și soției acestuia Ela Tașdiken. 

 
Cei doi sunt proprietarii unui imobil impresionant, 

situat lângă Liceul Galata Saray. Mehmet Tașdiken 

este un colecționar de opere de artă, dar și un adevă-

rat Mecena. În fiecare miercuri cei doi soți organi-

zează un cenaclu literar, în care lansează cărți, pre-

zintă scriitori debutanți, se fac recitaluri de poezie, 

se cântă, se prezintă pictori, sculptori sau artiști lirici 

și instrumentiști. Personalitatea lui s-a manifestat 

plenar și în organizarea de festivaluri internaționale, 

cum ar fi cel din Kunya, Anatolia (locul lui de baști-

nă), unde Mehmet Tașkiden a participat la construc-

ția unor case, în care în fiecare an între 30 iulie – 2 

august are loc un festival de creație, care a ajuns 

deja la cea de a VI-a ediție. 

         Pe 17 septembrie a.c. s-a deschis cea de A IX-a 

Ediție a Festivalului de Carte veche, care a fost ono-

rată de Dl. Yalçın Topçu – Ministru al Culturii și  

 
Turismului, de Dl Ahmed Misbah Demircan, Primar 

General al Primăriei din Beyoğlu, Dl Yasin Balci, 

Vice-Primar și Dna Deniz Özlem Doğan, Director al 

Departamentului Cultural și social din cadrul Primă-

riei Beyoğlu. Oficialitățile au vizitat standurile de 

cărți. În aceeași zi Muguraș Maria Petrescu a dat mai 

multe interviuri la diverse canale de televiziune din 

Turcia. 

 

 
 

În timpul festivalului a avut loc o conferință 

inițiată de Mesut Șenol, în calitate de moderator, 

traducător fiind Dna Ela Tașdiken. Cei trei invitați 

români au răspuns la întrebările adresate de Mesut 

Șenol despre felul în care Revoluția de la 1848 s-a 

reflectat în revistele de cultură ale vremii (Muguraș 

La deschiderea festivalului, Dl 

Yalçın Topçu a discutat cu 

Muguraș Maria Petrescu 
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Maria Petrescu),  comorile din cărțile vechi (Maria-

na Pândaru) și colecția de carte veche și rară din 

România (Aurel Pop). 

         Încă de la început trebuie să menționez faptul 

că anul acesta Primăria Beyoğlu a considerat că ar fi 

oportun să invite două țări (România și din Grecia), 

organizând astfel și un eveniment pilot. Așa se face 

că participanții și-au expus cărți vechi și rare, manu-

scrise care au fost tehnoredactate și care acum sunt 

deja tipărite, fiind redate circuitului cărții din librării 

și biblioteci. Acest lucru s-a reflectat și prin expune-

rea unor exemplare din celebra colecție ,,Biblioteca 

pentru toți‘‘, care a fost etalată la standul României. 

În plus, cei doi colecționari de carte veche și rară, 

Mariana Pândaru și Aurel Pop, au prezentat celor 

interesați cărți foarte vechi despre Turcia, cum ar fi 

un manuscris Tratat despre cai și volumul Sultănica 

scris de Barbu Ștefănescu Delavrancea.   

 

De la dreapta: Dl. Yasin Balcı – Vice Primar al Primăriei Beyoğlu, 

Aurel Pop, Esra Alkan, Muguraș Maria Petrescu, Dl Ahmet Misbah 

Demircan – Primar General al Primăriei Beyoğlu împreună cu soția, 

Nokos Zaharidis, Mesut Șenol, Mariana Pândaru, invitați la un ceai 

oferit de Dl Primar General. 

         

         Iată ce a declarat 

Dl. Doğan Hizlan, în 

articolul său intitulat 

Câteva însemnări de-

spre Festivalul de 

Carte Veche:  ,,Acest 

festival și-a câștigat 

un loc bine meritat 

printre toate manifestările care se desfășoară la 

Tepebași (Taksim), în apropierea clădirii Radio-

Televiziunii Turcești. În acest an 90 de anticari din 

Izmir, Ankara și Istanbul au participat la acest eve-

niment care  va fi deschis până pe data de 11 octom-

brie. 

Îmi reîmprospătez memoria, citind titluri de 

cărți luate la întâmplare, făcând comparații cu publi-

cațiile de astăzi, întâlnindu-mă cu prieteni dragi. Așa 

l-am revăzut pe Dl Ibrahim Manav, un foarte bun 

cunoscător al cărților. Am vorbit de foarte multe 

cărți și scriitori.A fost o discuție despre acestea și 

istoria publicării lor. Apoi Ibrahim Manav s-a în-

dreptat spre scenă și a început să povestească din 

amintirile lui. În timp ce-l prezenta pe Ibrahim 

Manav spectatorilor, Dl Emin Nedret Ișli a spus: ,,A 

venit pentru prima oară la festivalul nostru. Este cel 

mai mare specialist în acest domeniu.‘‘ Și a avut 

dreptate. Am vorbit despre anticarii din zona 

Beyazıt, dar și despre adunările de la Çınaraltı. Tine-

rii au fost foarte interesați de discursurile noastre. În 

trecut, anticariatele erau în special în Beyazıt, lângă 

Biblioteca Statului Beyazıt. Iar Çınaraltı a fost locul 

unde se adunau laolaltă scriitorii și cititorii. Ibrahim 

Manav a explicat cu exemple rolul pe care îl au dea-

ler-ii de carte veche pentru cititori. Deși astăzi sem-

nificația cuvântului anticar s-a limitat foarte mult, el 

nu este doar persoana care vinde cărți, ci și cel care 

le recomandă cititorului, informându-l unde să gă-

sească ceea ce caută, drept pentru care el trebuie să 

fie și o persoană foarte bine informată.  

         Întâlnirile anticarilor au început să prindă con-

tur și la un nivel internațional. În acest an și-au des-

chis standul România și Grecia. De fapt, eforturile 

lui Mesut Șenol de a transforma acest lucru în reali-

tate, m-au bucurat foarte mult. M-a prezentat musa-

firilor lui. În timpul festivalului, invitații au vorbit 

despre ce înseamnă să fii anticar în România și în 

Grecia. În cuvântările lor s-a vorbit despre soarta 

bibliotecilor și a arhivelor între 1862 și 1923. Una 

din cărțile expuse pe stand a fost și Sultănica scrisă 

de Barbu Ștefănescu De La Vrancea. Este o carte 

despre viața prințeselor, a sultanelor și a fost publi-

cată la București, în România, în 1885...‘‘ (sursa: 

HÜRRİYET DAILY (Hard Copy and on Internet): 21.09.2015 

Monday).  

Traducere din limba turcă în limba engleză de Mesut Șenol.  

Traducere din limba engleză în limba română de Muguraș Maria Petrescu.             
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         Mulțumim încă o dată pe această cale repre-

zentanților Primăriei Beyoğlu din Istanbul, Dlui 

Primar General Ahmet Misbah Demircan, Dlui Vi-

ce-Primar Yasin Balci, Dnei Deniz Özlem Doğan, 

Director al Departamentului Cultural și Social pen-

tru invitația pe care au adresat-o reprezentanților 

României, de a participa la un eveniment cultural 

atât de deosebit. Mulțumim Primăriei Beyoğlu pen-

tru felul în care a organizat și susținut financiar 

această manifestare, dând astfel posibilitatea tuturor 

participanților să se bucure pe tot parcursul festiva-

lului de o organizare perfectă, de susținere tehnică și 

financiară, precum și de ospitalitatea tradițională și 

atât de binecunoscută a poporului turc în toată lu-

mea. Aceasta, cât și solicitudinea, prietenia, plăcerea 

de a fi în permanență împreună cu oaspeții, politețea, 

amabilitatea au făcut ca faima poporului turc să trea-

că demult granițile țării lor.  

 

 

Scriitoarea Anca Sîrghie într-un periplu literar din California și Niagara până în Carpați cu recenta 

ei carte Lucian Blaga şi ultima lui muză 

 

         În zilele frumoasei toamne 2015, împreună cu 

Michael Finkenthal (S.U.A.) și Marin Diaconu (Bu-

curești), Anca Sîrghie a organizat o serie de lansări 

de carte la Sibiu (Biblioteca ,,Astra‖), la Cluj (sediul 

Filialei USR și Sala de Arme a Casei Armatei), ea 

continuând acest periplu la Biblioteca Județeană 

,,Ovid Densușianu‖ Deva–Hunedoara și la Bistrița, 

la tradiționalul Festival Liviu Rebreanu. 

 
Șefa Asociației Scriitorilor din Jud. Hunedoara, scriitoarea 

Mariana Pândaru (dreapta) o întâmpină pe Prof. Univ. Dr. 

Anca Sîrghie, (în mijloc) la ședinta de Asociație din octombrie 

a.c. la Deva. În stânga, Muguraș Maria Petrescu. 

Muguraș Maria Petrescu vorbind despre cartea semnată de 

Anca Sîrghie, Lucian Blaga și ultima lui muză. 

 

         Periplul literar a început marți 27 octombrie 

a.c. la Biblioteca județeană Astra din Sibiu. Cărțile 

prezentate cu această ocazie au fost următoarele:  

Anca Sîrghie, Lucian Blaga şi ultima lui muză, Edi-

tura Techno Media Sibiu, 2015; 

Barbu Zevedei, Metafizică şi umanism (ediţie de 

Marin Diaconu în 2015); 

Barbu Zevedei, psiholog, sociolog şi filosof român şi 

englez (volum editat de Daniela Maci şi Michael 

De la dreapta: Esra Alkan, Me-

sut Șenol, Aurel Pop, Muguraș 

Maria Petrescu, Mariana Pândaru 
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Finkenthal în 2015 ); 

Marin Diaconu şi 

Anca Sîrghie, Radu 

Stanca - profil spiri-

tual, Fundaţia Naţio-

nală pentru Ştiinţă şi 

Artă, Bucureşti, 

2015. 

         Cu acest prilej, 

după cuvântul de 

deschidere,  amfi-

trioana i-a prezentat 

pe invitați. 

         Muguraș Maria Petrescu a vorbit despre Luci-

an Blaga şi ultima lui muză, care a primit mai întâi 

chipul unui film documentar, ca apoi dialogul în 

trepte să fie așternut pe hârtie. Înainte de a fi cunos-

cută în țară, cartea a fost lansată în centrele culturale 

ale românilor din America, respectiv la Cenaclul 

Românesc ,,Mircea Eliade‖ din Denver Colorado în 

reuniunea din 5 aprilie 2015, la  Casa Română de 

lângă San Francisco, California, în 19 aprilie, la 

Troy, Michigan, într-un interviu radiofonic din 21 

iunie, la Societatea ,,Graiul Românesc‖ din Windsor, 

Canada, în 28 iunie, ,,Cafeneaua culturală‖ din Cle-

veland, Ohio, în 29 iunie, și la  Săptămâna Internați-

onală a Culturii Române de la Hamilton, Canada, 

ediția a 45-a,  din 7 iulie a.c. În țară periplul dialogu-

lui în trepte Lucian Blaga şi ultima lui muză a înce-

put la Salonul Hunedorean al Cărții de la Deva, din 

9 octombrie a.c., ca la Sibiu el să fie lansat la Biblio-

teca județeană Astra. După prezentarea noii cărți, 

actrița Gabriela Neagu a recitat versuri din poezia 

blagiană inspirată de Elena Daniello.  

         Vorbind despre Radu Stanca - profil spiritual, 

volum editat de Marin Diaconu şi Anca Sîrghie 

(Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 

2015), prof. univ. dr. Mircea Braga a evocat perso-

nalitatea dramaturgului, aducând în prezent momen-

te trăite de cei doi odinioară. Această carte vine ca o 

continuare a volumului Dăltuiri din 2012, reabili-

tând imaginea scriitorului și regizorului care a închi-

nat ca nimeni altul 

balade cetății Si-

biului.    

         Actrițele 

Dana Lăzărescu și 

Lerida 

Buchholtzer au 

recitat versuri din 

opera lui Radu 

Stanca, iar Mihai 

Coman a citit din 

textele lui 

Zevedei Barbu. 

         Prof. univ. 

Michael Finken-

thal de la Universitatea din Baltimore și prof. univ. 

Marin Diaconu din București au vorbit despre cartea 

lui Barbu Zedevei Metafizică şi umanism precum și 

despre personalitatea acestui psiholog, sociolog și 

filosof român, care este destul de puțin cunoscut la 

noi, dar care în timpul celui de al Doilea Război 

Mondial a fost asistent la catedra de Filosofia cultu-

rii a lui Lucian Blaga şi secretar de redacţie al revis-

tei ,,Saeculum―. Prof. univ. dr. Dumitru Batâr a îm-

părtășit câteva impresii din lectura recentă a cărții cu 

opera în limba română a lui Zevedei Barbu. 

 Metafizică şi umanism adună laolaltă studii, 

articole, eseuri, cronici filosofice, ştiinţifice şi litera-

re, semnate de Zevedei Barbu şi rămase în publicis-

tica anilor 1935-1947. Ele sunt riguros grupate pe 

teme mari: filosofie, sociologie, psihologie şi publi-

cistică. 

         A fost o seară deosebită atât ca informații cul-

turale transmise, cât și ca încărcătură emoțională și 

sufletească. 
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MUGURAȘ MARIA PETRESCU: Anca Sîrghie despre UNE AMITIÉ AMOUREUSE 

 

 

 
 

De-a lungul anilor, Dna Prof. univ. dr. Anca 

Sîrghie a scris și a publicat mii de pagini: cursuri 

universitare, cărți de memorialistică, de critică și 

istorie literară, studii, articole, reportaje și a inițiat 

lansări de carte, acțiuni cu copii, studenți, conferințe 

etc. Este greu să ții pasul cu Dna Profesor Anca 

Sîrghie, care face simultan mai multe lucruri, fie că 

este în țară, fie că pleacă, cine știe pe unde, prin stră-

inătate. Este o ființă neobosită, care întotdeauna te 

întâmpină cu o vorbă bună, cu o idee constructivă 

sau cu vreo povestioară scoasă cine știe din ce sertar 

al amintirilor ei personale ori dintr-o carte găsită, 

răsfoită și citită în vreo bibliotecă. Este mereu dedi-

cată studiului, cercetării, descoperirii unor lucruri 

inedite din cultura și literatura română sau universa-

lă, știind să ofere cu bucurie celor din jur din prea-

plinul cunoștințelor și sufletului. Ani de-a rândul a 

creat și a format generații cu oameni pregătiți prin 

elevii și studenții pe care i-a îndrumat. Mă bucur că 

de ceva timp încoace am putut să colaborăm la di-

verse acțiuni organizate atât în țară cât și în străină-

tate. Am avut multe de învățat de la ea, omul, distin-

sul profesor și reprezentant al culturii române. Nici-

odată cuvintele nu vor fi îndeajuns pentru a descrie 

complexitatea personalității Dnei Prof. univ. dr. An-

ca Sîrghie. De aceea, mă întreb firesc, cine ar putea 

să scrie despre impresionanta ei operă?  

         Cu acest prilej voi vorbi despre Lucian Blaga 

și ultima lui muză (Editura Tehno Media, Sibiu, 

2015, 200 pp.), o carte cu un suflet aparte pentru că 

protagoniștii ei au fost doi oameni cu totul speciali.   

Aspecte din timpul lansării cărții la Biblioteca Astra din Sibiu 

 

         Paginile acestei lucrări sunt închinate atât ma-

relui poet și filosof român, Lucian Blaga, privit din 

perspectiva omului de o sensibilitate aparte, dar și 

,,greierușei‖ versurilor lui, Elena Daniello, o doamnă 

de o distincție rar întâlnită, înzestrată cu un har, inte-

ligență și cu o tenacitate ce-i străbătea prin ,,doi ochi 

puternici, ai unei făpturi firave, de femeie vârstnică, 

dar care nu-și trăda greul celor 86 de ani, pe care 

mai apoi aveam să aflu că îi purta‖, cum afirmă An-

ca Sîrghie. În afirmația ,,Doamna aceasta firavă m-a 

surprins‖ (p. 13) am descoperit și acel primus 

movens din care avea să se nască un film documen-

tar și apoi această carte, ce va completa exegeza 

blagiană cu unele date importante. Neîndoios, cu 

mult înainte de a scrie, autoarea avea cunoștință de 

cele cinci muze ale poetului, de iubirile lui. 

         Autoarea nu-și propune să prezinte un crâmpei 

de viață romanțat al Elenei Daniello și al  lui Lucian 

Blaga, dar nici nu adoptă un ton de obiectivism arid, 

caracteristic unui istoric sau critic literar. Citind car-

tea, suntem în permanență captivați de finețea și 

sensibilitatea stilului scriitoarei, care, cu o măiestrie 
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deosebită, ne transmite informații variate, care ne 

impresionează prin dramatismul experienței de viață 

relatată în dialogul celor două prietene. Iar dacă în-

tâlnim unele confidențe, ele sunt transpuse elegant și 

neinvaziv pe hârtie. Incontestabil, rafinamentul scri-

sului cu care universitara Anca Sîrghie ne-a obișnuit 

de foarte multă vreme, vine să-și spună cuvântul și 

de această dată. Dincolo de acuratețea informațiilor 

prezentate și care sunt, desigur, rezultatul unor in-

vestigații asidue, autoarea ne supune atenției două 

vieți încadrate în contextul general al unei epoci 

teribile, conducându-și firul cărții cu blândețea, dar 

și cu hotărârea cercetătorului care știe precis ce con-

cluzii trebuie să tragă la final. Autoarea nu se rezu-

mă doar la fapte sau trăiri de viață, ci le raportează 

pe acestea la opera poetului: ,,M-am oprit lângă ti-

ne,/ descoperind că părul tău e o flacără/ pe care 

vântul n-o stinge./ Și lângă minunea cea mai simplă/ 

am stat cum se cuvine‘‘ (din M-am oprit lângă tine, 

p. 115).  

         Privind-o din punctul de vedere al istoricului 

literar, dar și al omului Anca Sîrghie, cartea este un 

document inestimabil prin realitățile pe care le atestă 

și nu mai puțin ea se revelează ca un portret de su-

flet, așa cum se vede și pe coperta I, nu doar a medi-

cului stomatolog Elena Daniello, ci și a aceleiași 

distinse doamne care, cu permisiunea autoarei, pare 

că se ridică prin acea ,,amitié amoureuse‖ pentru 

marele poet Lucian Blaga, la o nouă cotă de spiritua-

litate, ea încurajându-l să reia îndeletnicirea poetică, 

abandonată din cauze obiective, pe care cartea le 

evidențiază cu prisosință. Avem de a face aici cu o 

reînvigorare a omului de geniu, care mărturisea că 

dorește să fie ―fratele mai mic al lui Eminescu‖, as-

pirație împlinită deplin. Femeia aparent fragilă din 

spatele unui bărbat cu o personalitate copleșitoare s-

a dovedit a fi deosebit de puternică în anii cei mai 

crânceni ai existenței poetului. Dincolo de moarte, 

acum în cartea aceasta se proiectează devotamentul, 

aprecierea, susținerea morală deosebit de sensibilă și 

delicată pe care Elena Daniello i le-a oferit cu o pu-

ritate inimaginabilă lui Lucian Blaga: ,,Nu era ușor 

să-l susții sufletește pe un poet pus pe lista neagră, 

pe care autoritățile comuniste doreau să-l discredite-

ze, să-i stârpească chiar posteritatea. El m-a verificat 

și a putut constata că sunt o prietenă de nădejde, căci 

tot ce aflam îi spuneam, prevenindu-l ca să se fe-

rească de dușmani. De la mine el a avut numai sfa-

turi bune‘‘ (p. 75).  

         M-am întrebat care ar fi ideea-axă a acestei 

confesiuni faste și am găsit-o formulată de un autor 

clasic al literaturii europene: ,,E-adevărat, sunt tânăr, 

dar pentru-un suflet mare/ Valoarea nu așteaptă ca 

vârsta s-o măsoare!‘‘ afirma Don Rodrigo în aceste 

două versuri devenite deja celebre și de o valoare 

axiomatică. (Texte comentate, Corneille, Cidul, în 

românește de Șt. O Iosif, ediție îngrijită și prefațată 

de Micaela Slăvescu, Editura Albatros, București, 

1973, Actul II, Scena 2, p. 73). Aceasta ar fi chinte-

sența ideatică a cărții scrise de Anca Sîrghie, unde se 

oglindește lupta dintre autentica valoare și detracto-

rii ei într-o lume apusă, populată de oameni cu sufle-

te alese, o veritabilă panoplie a personalităților tim-

pului, de la universitarii de frunte ai Clujului inter-

belic la oamenii politici ai primului deceniu de după 

cel de al Doilea Război Mondial. Între toți, alături de 

cei doi protagoniști, se profilează pneumologul de 

elită, partenerul de viață al Elenei: ,,profesorul Leon 

Daniello, care era un cadru didactic foarte sobru și 

totodată un excepțional om de cultură. El era printre 

foarte, foarte puținii profesori de la Medicina clujea-

nă, care, pe lângă buna pregătire în domeniul științi-

fic, mai avea și o remarcabilă cultură umanistă, pen-

tru că citea mult lucrări fundamentale din domeniul 

filozofiei, literaturii, artelor plastice și muzicii.‖ (pp. 

7-8). Din această societate aleasă făceau parte și alți 

profesori universitari de mare prestigiu la acea vre-

me, precum și soțiile lor, care absolviseră școli în 

străinătate. Unele erau casnice, altele activau din 

punct de vedere profesional. În acele timpuri era la 

modă ca soțiile de profesori universitari să aibă 

,,cavaleri însoțitori tineri‖ (p. 9),  ce proveneau din 

familii bune și erau studenți în ultimii ani de faculta-

te. Ca o formă de galanterie, ei însoțeau doamnele 

uneori în vizite sau la diverse evenimente culturale.    

         Anca Sîrghie își structurează cartea pe trei ca-

pitole sau trepte. Primul,”Greierușa” versurilor lui 

Lucian Blaga,  este un fel de preambul mai detaliat 

al modului în care cele două prietene au făcut cunoș-

tință și cum s-a legat amiciția lor în jurul admirației 

pentru poetul și filosoful Lucian Blaga. Al doilea, 

intitulat metaforic Într-o vară de noiembrie este o 

continuare mai aprofundată a dialogului celor două 

bune prietene. Este dialogul dintre o adevărată 
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doamnă, căci ,,ființa ei atât de delicată ajunsă la 90 

de ani, dar fără să-și fi pierdut vitalitatea, umorul și 

plăcerea cozeriei.‖ (p. 47) și pasiunea pe care Anca 

Sîrghie o pune în dezvăluirea unor adevăruri de isto-

rie literară, pasiune bazată pe apropierea ei din anii 

studenției  de versurile și filosofia lui Blaga, după ce 

o lungă perioadă el fusese un scriitor interzis. Faptul 

că la examenul de definitivat din 1970, ea primise 

dintre cei 100 de participanți cea mai mare notă la 

lucrarea ce avusese ca temă tocmai poezia lui Blaga 

ne spune ceva. La sfârșitul celor două capitole cade 

greu o cortină peste o viață deosebită trăită în ele-

ganță, demnitate, împărțită între speranță și teroare 

comunistă, dar încununată de căldura unei ,,amitié 

amoureuse‖. Era deci normal ca Anca Sîrghie să-i 

dea în capitolul trei ( Un dialog imaginar ) dreptul la 

replică și lui Lucian Blaga. Altfel, acest volum ar fi 

fost incomplet. Chiar dacă fiecare din cele patru 

muze anterioare au avut certe influențe asupra omu-

lui și poetului,  prietenia creatoare a ultimului dece-

niu de activitate a avut profilul ei inconfundabil, 

nesemănând cu nicio experiență existențială anteri-

oară. Însuși Blaga ține să individualizeze trăirea sa, 

pe care o mărturisește ca singulară, căci ,,aceasta 

este nu bătrânețea, ci adolescența triumfătoare, păs-

trată prin voia destinului în mine, timp de decenii 

pentru clipa singurei întâlniri cu iubirea.―( p.121) 

         Fără îndoială, Lucian Blaga și ultima lui muză 

nu este o carte de cancan sau de senzație, ci mărturia 

autentică a unei prietenii prolifice ,,în plan  literar‖, 

care în obsedantul deceniu s-a constituit drept pivo-

tul ,,esențial pentru creația autorului‖ (p.87). Cu 

această carte Anca Sîrghie a realizat imaginea unui 

Blaga, care după 15 ani de carieră diplomatică stră-

lucită, când fusese membru al Academiei Române și 

profesor universitar la catedra de filosofia culturii a 

Universității ,,Regele Ferdinand‖ din Cluj, a devenit 

ținta hărțuirii comuniștilor, el fiind redus la un sim-

plu număr sindical. Nu este vorba în noua carte de 

clasicul interviu cu rigiditatea întrebării punctuale la 

care se dă un răspuns oricât de larg, ci de o atmosfe-

ră caldă a comunicării amicale, o evocare de suflet 

pe care dialogul lejer și sincer din primele capito-

le/trepte/  îl asigură confesiunile celor două actante, 

ascultându-se una pe alta cu același interes. S-a rea-

lizat astfel, sub forma ingenioasă a unui dialog o 

dezvăluire cu multe aspecte inedite din viața a doi 

oameni deosebiți, înzestrați cu o finețe aparte. Elena 

Daniello a fost femeia după care Blaga în anii depli-

nei maturități a tânjit cu elanul unui adolescent în-

drăgostit. De altfel, în dialogul imaginar din partea a 

treia, poetul dă și definiția sentimentului lor: 

,,Iubirea dintre doi ( bărbat și femeie) creează nu-

maidecât și cu necesitate o întreagă mitologie de uz 

particular și familiar, formulat oarecum într-un dia-

log copilăresc, pe care nu-l înțeleg decât cei doi inte-

resați. Se creează și un ritm în consecință. Prin toate 

acestea iubirea se izolează, apărându-se de toate 

condițiile umane‖ (p. 93). În ultimă instanță, dragos-

tea lor secretă, o dragoste de maturitate, trecută prin 

pârjolul ideologic al comunismului în plin proces de 

instaurare, conducea spre redescoperirea propriei 

ființe: ,,Cea mai frumoasă (va conchide Blaga) și, în 

același timp, cea mai legitimă urare ce-o poți face 

cuiva este: „Să ajungi în țara făgăduinței. Pe care o 

porți în tine.‖ (p. 94). Acela era, așadar, ținutul în 

care Lucian Blaga înțelegea să-și trăiască iubirea 

edenică.  

         Este greu să-ți imaginezi că într-o astfel de 

carte-document scrisul poate îmbina tehnici, care să-

i scoată în relief și mai mult subtilitatea. Și cu toate 

acestea, Anca Sîrghie ne surprinde prin atenția deo-

sebită pe care o dă detaliilor, aproape indicații sce-

nografico-regizorale ca într-un film. Așa se explică 

și pelicula documentară realizată cu interlocutoarea 

ei: ,,Elena acasă mă fascina mereu cu alte amintiri. 

Fiecare dintre reîntâlnirile noastre se transformă într-

un dialog special, care dădea o vrajă aparte serilor 

acelea de iulie, când ea retrăia întâmplări de demult. 

Încăperea salonului ei cu bibliotecă vibra de emoția 

versurilor blagiene pe care uneori le recita, alteori le 

citea cu o familiaritate caldă, ce rechema vremea 

celei dintâi rostiri. Era un ecou viu, auzit de ea, doar 

presimțit de mine, pe care chiar autorul lor, al versu-

rilor, îl lăsase, ca o amprentă de neșters. Camera 

Elenei, vegheată din tablou cu grafica Luciei Piso de 

privirea tainică a poetului, care îi încredințase nu 

numai cuvântul, ci și tăcerile sale rodnice, se trans-

forma într-un templu, unde ea oficia ca o preoteasă 

antică. Neîndoios, Elena făcuse din păstrarea aminti-

rilor și a textelor încredințate cândva de creatorul 

poet și prozator nu numai o datorie sacră, ci chiar o 

menire și un sens al dăinuirii ei‖ (p. 18). Începând 

din mai 1996, Anca Sîrghie așterne pe hârtie toate 
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acestea și multe altele cu căldura cu care ne-a obiș-

nuit, plăcut, firesc, dar întotdeauna deosebit de bine 

documentată, știind să scoată la iveală aspecte peste 

care alții ar putea trece fără să le observe, revenind 

uneori cu explicații captivante, cu naturalețe și finețe 

asupra lor. Tonul este unul firesc, apropiat, așa cum 

am cunoscut-o încă de  la Simpozionul ,,Zilele Lu-

mină Lină‖, de la Sibiu, din martie 2011. Acum lu-

crăm multe proiecte împreună.  

         Cartea aceasta este o frescă a societății româ-

nești de la mijlocul secolului XX, scrisă din grija 

autoarei de a nu da uitării oameni de atunci, adevăra-

te personalități, analize ale unor realități de ieri și de 

azi (vezi sistemul de învățământ), aspirații de reali-

zare în viață („doream să devin un medic bun‖, p. 

25), amintiri din studenție, munca de la cabinetul 

stomatologic, cum l-a cunoscut și tratat ulterior pe 

Lucian Blaga, preocupări culturale, nedreptatea care 

i s-a făcut lui Blaga de a nu fi susținut la obținerea 

Premiului Nobel pentru Literatură, însingurarea și 

amenințările la care a fost supus, teama că își putea 

pierde libertatea, așadar o experiență de viață asupra 

căreia comunismul și securitatea și-au pus pecetea. 

         Închei prin a afirma că Elena Daniello se profi-

lează în paginile cărții ca o adevărată arhivă, încă 

una vibrând de viață, prin toate întâmplările inedite 

narate, în plus ea tezaurizând documentele și manu-

scrisele blagiene pe care i le-a prezentat și pus la 

dispozitie Ancăi Sîrghie. Faptul că  dialogul  acesta 

în trepte se cere așezat sub pecetea unei înalte împli-

niri o dovedește gândul formulat de ultima muză a 

lui Lucian Blaga la capătul confesiunii sale: ,,trebuie 

să-ți mulțumesc pentru că în discuția noastră tu m-ai 

plimbat printr-o împărăție, împărăția amintirilor me-

le‖ (p. 45). Aceasta este povestea exemplară a ceea 

ce foarte elegant se numea pe vremuri Une Amitié 

Amoureuse.  

 

 

 

LANSARE DE CARTE – DUMITRU TALVESCU, ALB  

 

 

 Luni 16 noiembrie a avut loc la Deva Mall 

un eveniment deosebit, atat prin lansarea celei mai 

recente carti de poezie a lui Dumitru Talvescu, cat si 

prin modul in care a fost organizata. Participantii au 

fost scriitori dintre cei mai cunoscuti ai literaturii 

romane contemporane (prozatorul Cornel Nistea, 

Dumitru Huruba, poetii Paulina Popa, Eugen Evu, 

Ioan Vasiu, Ioan Urda), interpreti prestigiosi de mu-

zica populara romaneasca (Lia Lungu de la New 

York sau Violeta Deminescu-Jurca de la Calan), 

actrita Isabela Hasa de la Teatrul de Arta din Deva, 

ziaristi culturali Muguras Maria Petrescu (a fost si 

moderatoarea evenimentului), Dan Orghici (redac-

tor-sef al ziarului Vorba), alti scriitori si un numeros 

public. Spre sfarsitul lansarii a recitat din versurile 

sale poetul Dumitru Talvescu, iar Lia Lungu ne-a 

incantat cu Imnul Dacilor si un cantec din Ritualul 

de Trecere.  
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

         Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu‖ Hunedoara-Deva continuă seria lansărilor de carte cu recenta 

plachetă de versuri semnată Dumitru Tâlvescu, intitulată Alb și apărută la Editura Limes.  

         Lansarea va avea loc în ziua de 16 noiembrie 2015, ora 17
00

, în incinta Deva Mall, etajul patru, Salle 

d‘Or. 

         Dumitru Tâlvescu s-a născut la 4 mai 1954, la Brașov. A urmat liceul la Tg. Jiu, după care a absolvit o 

școală postliceală cu specializare financiară. A lucrat ca specialist bancar, dar a manifestat întotdeauna aple-

care către scris, către literatură. A scris următoarele volume: Anul şi copiii lui (2009); Drumeț între oglinzi, 

nuvelă (2009); Stăpân peste iluzii, poeme (2010); Gisella, roman (2011); Observator nedumerit, poeme 

(2012); Carul cu aur, roman (2013); Altfel, poeme (2014). În limba albaneză, în traducerea lui Baki Yimeri, 

i-a apărut volumul de poeme intitulat Vameș la porțile dorului (2014).  

          Volumul care se va lansa are postfața scrisă de poetul Eugen Evu care consideră această nouă carte a 

lui Dumitru Tâlvescu „neo-simbolistică, cromatică – cu ținta schimbării reprogramate, (...) o carte contra-

punctică, (...) scrisă de un moralist cu spirit polemic.‖    

          Cu prilejul acestei lansări de carte, autorul se va întâlni cu cititorii şi va oferi autografe.  

 

Cu deosebită considerație, 

Manager, 

Ioan Sebastian Bara 

 

           

Mesaje de salut au fost trimise de: 

 

Passionaria Stoicescu: Albul poeticesc 

 

         Există un soi de alb inexistent în pânzele picto-

rilor, dar căutat până-n pânzele albe de poeţi. Aflat 

sau neaflat, el există. Ca în volumul de meditaţii şi 

elegii, amintiri versificate şi pasteluri aparţinând lui 

Dumitru Tâlvescu, pe care nu-l cunosc personal. Îi 

trimit acest „cec în alb‖ printr-o prietenă comună, 

excelenta traducătoare şi poetă în esenţele ei, Maria 

Muguraş Petrescu.  

         Aşadar, albul prin cuvânt... Întâi am şovăit, 

apoi descoperind că poezia din Alb e „tivită cu ierni 

vaste‖ şi are „pieptar de cochilii de melci‖, însem-

nând în fond  o „oglindă întoarsă spre critici mai 

şui‖, am purces să scriu aceste rânduri, având în faţă 

„autoportretul‖ autorului, care m-a inspirat.  

         Zâmbetul îi „e ars‖, „palmele îi sunt arse‖, 

simţirea îi e „ca a unui pusnic‖ şi „aşteaptă făuritorii 

de ceaţă să-i fure hodina‖. Legat de pământul natal, 

obsesia versului popular transpare în poemele de 

dragoste, cu versuri, evident, împerecheate şi ritm 

scurt, alert („Fără ea‖, „Nostalgii inutile‖, „Dorinţi 

tardive‖, „Tăcere‖). 

         Toamna şi iarna sunt anotimpurile citate, poe-

tizate, sugerând discret toamna, iarna vieţii. Iar din-

tre momentele zilei e preferată seara. Iată arealul 

discret bacovian: „Strada e pustie‖, „ultimele frunze 

îmbracă apusul,/ zgomotele zilei caută nespusul‖. 

Cerul e „de plânset şi zoaie‖, „amurgul un prag spre 

mormânt‖, „mirenii-şi dorm cu frica-n sân ruina‖, 

„nimic din ce e-n jur n-aduce a chemare‖.  

          Aceste cadre luate la întâmplare reconstituie 

atmosfera planetei „Alb‖, în care, ca într-o bulă de 

sfinţenie păcătoasă amintind de Hieronymus Bosch, 

hălăduieşte Dumitru Tâlvescu.  

            Îl salut ca pe „Diogenele zdrenţuit ce poartă 
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lumina‖, în truda de a reface „albul neşters al cli-

pei‖, albul „din ninsul de regrete‖, „din vara proptită 

alb , într-un prun‖, din „armaghedonul şoaptelor‖, 

din lupta „doar cu sentimente‖, dar mai ales din „al-

bul cel alb, nepreţuitul,/ pus la vedere, neziditul‖. 

Pentru că, vă jur, să zideşti, să scrii albul, nu e lucru 

curat! 

 

Theodor Damian, Revista Lumină Lină / 

Gracious Light – New York: 

 

Draga Muguras, 

         Iti multumesc pentru grija de a ma tine la cu-

rent cu evenimentele literare de la Deva. 

         Felicitari Domnului Director Sebastian Bara 

pentru vibranta activitate ce o desfasoara. 

         Aceleasi calde felicitari si poetului Dumitru 

Talvescu pentru noul volum. Intr-un fel, Deva si 

New York-ul sunt infratite pentru ca am participat la 

cateva manifestari culturale esentiale acolo si tu de 

asemenea ai participat in mai multe randuri la 

activitatile culturale ale Cenaclului si Bisericii noas-

tre aici la New York. Stim unii de altii si asta e im-

portant pentru ca astfel facem parte unii din viata 

celorlalti.  

         Inca o data felicitari autorului si calde 

imbratisari tuturor colegilor de la eveniment. 

 

GEORGE FILIP, POET, MONTREAL: 

 

ce să vă spun... sunt gelos, 

aş veni chiar şi pe jos, 

dar oceanul lung şi lat, 

când l-încerc mă face mat, 

dar fiţi blânzi, că dorul meu 

vă vine în prag mereu! 

 

Un gand alb... din Canada    

 

Stimaţi prieteni de foarte departe, 

 

         Acest "GÂND ALB" pe care vi-l trimit este de 

fapt efectul unei lovituri de bumerang la cutezanţa 

pseudo-provocatoare a criticului de artă Muguraş 

Maria PETRESCU, cea care m-a mobilizat tocmai 

aici, peste ocean, să citesc volumul de versuri ALB 

semnat de poetul Dumitru TÂLVESCU. Iniţial am 

crezut că voi citi nişte versuri... ALBE, dar de unde! 

Cartea este scrisă în întregime în vers clasic, lucid, 

asimilabil, profund şi... pe gustul meu. I-auziţi co-

lea... Vă redau doar o strofă din poemul "SPRE 

SFÂRŞIT", de la pagina 26: ,,Amintirile se-ntorc în 

nisip, pustii./ Trecută-i viaţa lor, ca şi a mea, dar ştii/ 

Din cele ce au fost, câte or rămâne/ Pe-un drum co-

mun, uitate în suspine?‘‘ 

         Prin literatura prunciei m-am jucat cu Albă ca 

zăpada, apoi am învăţat să mă împlinesc alături de 

minunatul Colţ alb. 

         Şi acum, iată, vine această ,,precupeaţă de me-

tafore universale" şi mă pune să mă scufund în lectu-

ra volumului ALB, un alb de arnici românesc de sub 

care strălucesc versuri măiestrit meşteşugite. Un titlu 

din doar trei litere, în care se ascund simultan şi sub-

stantivul dar şi adjectivul... ALB... 

         Reporter liric prin excelenţă fiind m-am execu-

tat şi am aprofundat versurile poetului Dumitru 

TÂLVESCU. 

         Astăzi, Muguraş Maria PETRESCU vă cuvân-

tă despre poet şi poezia lui. 

Subsemnatul, poet pribeag, sunt alături de ea şi 

semnez în alb un cec de credit 

nelimitat pentru reuşita acestei prezentări de carte. 

Fireşte, sunt ars de dihonia distanţei care ne desparte 

şi sunt chiar foarte gelos că nu mă aflu în aceste cli-

pe printre DVS. 

Vă îmbrăţişez de foarte departe... 

 

DANIEL MARIAN, JURNALIST - Imaculare 

până la impecabil trecând prin        

                             imboldul urmat de impuls şi mai 

departe de I’m 

 

         Este un mare curaj care se traduce de la sine 

într-un fenomen, atunci când te înalţi spre a scrie 

despre clarul imaginii, găsind totodată cu focul do-

rinţei şi gheaţa înţelepciunii negăsirii veşnice a abso-

lutului, însă a frumosului, da. Departe de orişicare 

rost de moft, aşa cum s-ar putea crede într-o prinsă-n 

grabă introspecţie, avem de-a face cu un grad ridicat 

pe scara împlinirilor existenţiale şi deloc întâmplător 

lirice pentru simplul motiv de a fi vizibile şi ieri şi 

azi şi mâine. Adică, trecând prin suflet şi ancorând 

acea pană sau măcar un fulg, uneori improbabile dar 

care trebuie pentru că trebuie. 
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         Tot ce se poate să avem de-a face cu o întâlnire 

spre-mpreunare fericită de spaţii pe fondul unor re-

memorări ce voiesc a conştientiza într-un multi-plan 

temporalul, înainte mai dificil de găsit printre unde 

şi printre când-uri, trecând peste de ce-uri. Pentru că 

asta este: „Alb uitat între coline/ Pe-un tomnatic loc 

restrâns/ Între zile nu mai vine/ Dor purtat de zeu 

spre plâns.// Va ieşi cândva, spre seară/ Obosit şi-

nsingurat/ Luminat, în călimară/ Punând vise, neîn-

cetat.// Ca s-adape zi şi noapte/ Suflete uitate-n 

şoapte/ Peste pagini cu rugină/ Să traseze sensuri 

noi.// Literelor ce îmbină/ Gânduri vechi cu vechi 

nevoi.‖ (Alb).  

              Tâlc şi iarăşi tâlc împletit cu suavă nostal-

gie habar neavând de unde venind doar bănuind că 

dintr-un greu de definit unghi de suflet… Un om 

categoric senin cu toate că fiind marcat de anotimpu-

rile inerente vieţii sale şi vieţii însăşi prin extrapola-

re la voita universalitate, vine de se aduce aparent 

liniştit dar în adevăr vădit tulburat, raza de lumină 

lirică în faţa faptului tiparului. Dumitru Tâlvescu 

merge pe calea reinventării atât a trăirilor cât şi a 

construcţiei semantice sublimate în puterea versului.  

              În grozăvia simţirii şi negreşit a minţii se 

întâmplă, mai rar ce-i drept… „Incertitudini”, dar 

fiind de o acurateţe indiscutabilă a imposibilului 

descălţat de indecizii până la facerea de in-vorbe 

acolo unde înlăuntrul cuvântului e în sfârşit acasă… 

Dacă e să sune ecliptic, nu-i nici un bai, cine pricepe 

înseamnă că pricepe… „Lângă himere se răsfiră 

aştrii/ În timp ce printre ape colindă doar sihaştrii/ 

Ce cu vestale oarbe şi neprihănite/ Îşi poartă din 

speranţe, pe şei de colb albite.// Tot privegind în 

lume, amar şi cu păcat/ Din cenuşiul zilei, incert şi 

înnorat/ În tot vacarmul trist al vremii, zălog şi le-

gământ/ Un sentiment de dor, hipnotic, îi lasă pe 

pământ.// Aleg dintre iluzii, să le cufunde-n ceaţă/ 

Cu falsă poleială transpusă-n fum şi gheaţă/ Pierdut 

între ruine un trist impar sobor/ De gânduri pesimis-

te ce-ncet se pierd şi mor.‖  

             Regăsirea prin cuvinte, nu c-ar fi un lucru 

necesar, dar ce-aţi zice de obligatoriu… Acolo unde 

se-ntâmplă acel mereu al gândirii împărtăşit cu în-

treaga lume conştientă de propria-i personalitate 

ancorată în cu har Ea, Poezia… Într-o permanenţă a 

înnoirii, precum dumnealui Poetul spune în inspirat-

spirala cuantificată astfel: „N-am versuri noi la mi-

ne/ Transpuse în poeme virgine,/ Au plecat spre pa-

jişti mai albastre/ Cu metafore de cicoare, măiastre// 

Iar poezia ce aproape se naşte/ Are roba tivită cu 

iernile vaste/ Pieptar din cochilii de melci albăstrui/ 

Oglindă întoarsă spre critici mai şui// Bătând aritmic 

din aripi firave/ Mireasma ei se schimbă în sunete 

grave.‖ (Dor de a rescrie). 

            Aş zice că în tehnica pastelului dublată de 

expresia pură a fiorului neliniştii perpetue, aici e de 

înţeles Dumitru Tâlvescu. Înspre desfătarea sufletu-

lui şi a minţii, şi desigur în voite fine paradoxuri pe 

care critica n-are altceva de făcut decât să le constate 

ca atare. 

 

IOAN VASIU - Dumitru Tâlvescu - poetul care 

„strigă în zări despre vise albastre“ 

 

         Remarcabilă este, în noul volum de versuri 

semnat de Dumitru Tâlvescu, condensarea 

metaforică, nota elegiacă, eleganţa şi sinceritatea 

discursului  liric. 

Intitulată simplu, ALB, cartea a fost tipărită în 

condiţii grafice deosebite, de tot mai cunoscuta şi 

apreciata Editură Limes, Floreşti-Cluj, 2015, 

beneficiind de „filtrul― valoric al unuia dintre cei 

mai buni editori, Mircea Petean. 

         Bun mânuitor al condeiului, stăpânind bine 

regulile limbii române, Dumitru Tâlvescu nu a intrat 

în poezia românească pe o uşă lăturalnică, ci pe uşa 

din faţă, cu fruntea sus, sigur pe forţele sale, fiind 

remarcat imediat şi salutat de unii dintre cei mai 

cunoscuţi critici literari ai zilelor noastre. 

         Poetul „se mişcă― foarte bine, cu aceeaşi 

nonşalanţă şi siguranţă, atât atunci, când caligrafiază 

versuri în stilul clasic, îngrădit fiind de ritm şi de 

rimă, cât şi atunci când aşterne pe hârtie poezii în 

vers alb: „Gândurile s-au ascuns în lut/ Ca într-o 

toamnă bună, roadele-n hambare/ Nimic din ce e-n 

jur n-aduce a chemare/ Spre o trăire bahică, cu gând 

spre absolut.― (,,Stare de veghe‘‘, pag.21) sau: 

„Poeţii sunt carnea cuvintelor/ Lumea lor e adâncă/ 

Totul e permis acolo/ Pentru găsirea Verbului/ Înotul 

în apele cu şi fără rime/ După sămânţa îndurării 

ascunsă-ntre lumi/ Culori nesfârşite în aşteptarea 

albului/ Ascunse după neputinţele zilei.― (,,Poeţii 

sunt carnea cuvintelor‘‘, pag.72). Cel care lecturează 

cu atenţie poeziile grupate în acest volum, observă 
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că autorul este obsedat de culoarea albă. În universul 

liric al poetului Dumitru Tâlvescu „albul cel alb se 

pierde în noapte―, „albul neşters al clipei ce uită s-

apară―, „vara s-a oprit, alb, într-un prun―, „azurul alb 

se joacă şi se plimbă―. Şi exemplele ar putea 

continua. Aş putea spune, fără teama de a greşi, că 

Dumitru Tâlvescu este poetul care „strigă în zări 

despre vise albastre―, din dorinţa de a-şi face auzit 

mesajul. În versurile sale „Cuvintele-au împietrit în 

priviri/ Stau cuminţi şi căprui, indecise/ Spusele 

devin mai grave/ Adevărul ascuns în cuvântul 

nespus― (,,Despărţire‘‘, pag.32). 

         Cititorul avizat poate descoperi cu uşurinţă în 

paginile acestui volum o poezie cu pronunţate 

tonusuri sentimentale, adeseori optimistă, fără însă, 

a aluneca în desuetitudine. Poetul este mereu ancorat 

la tot ce se petrece în jurul său, versurile având o 

„curgere― uneori lentă, adeseori vijelioasă: „Cu 

zâmbet ars, aşez chipul în palme/ Hoinar printre 

gânduri, în vara cu basme/ Mă simt ca un pustnic şi-

aştept, bată-i vina/ Făurătorii de ceaţă să-mi fure 

hodina― (,,Nostalgie‘‘, pag.11) sau: „Realitatea nu 

mai naşte alb/ Se zbate în somnul sorţii, ca o 

caracatiţă/ Cerneala amintirilor învăluie ziua şi 

arde./ Drumurile mi s-au stafidit în rugăciuni.― 

(,,Despărţire‘‘, pag.32).  

         Pentru frumuseţea metaforelor, pentru 

sinceritatea degajată, dintr-un discurs liric ce 

impresionează şi emoţionează, dar şi pentru 

muzicalitatea ce mângâie auzul iubitorului de poezie 

adevărată, citez două strofe dintr-un minunat poem 

de dragoste, intitulat simplu, „Pentru Maria― 

(pag.63): „Nu-i greu să-ţi spun că te iubesc/ 

Cuvintele spun prea puţin ce simt/ Devin nostalgic 

mereu când te privesc/ Dar îţi ofer tot dragul ce-l 

resimt.// Acum, când între noi rotundul/ Doar 

întregeşte o viaţă lungă-n doi/ Din sentimente, dintre 

noi niciunul/ Nu poate zice că le spală-n ploi.― 

         Chiar dacă, uneori, Dumitru Tâlvescu lasă 

impresia că are o fire de boem, în realitate el este un 

visător care-şi poartă mereu poezia în buzunarul mic 

de la haină. Şi, din când în când, oferă celor din jur, 

dispuşi să-i admire lira, câte un poem fermecător, 

sincer şi luminos, care nu e altceva decât o oglindă a 

sufletului său. 

MUGURAȘ MARIA PETRESCU: Dumitru 

Tâlvescu, Un ALB așteptat de mult. 

         Dumitru Tâlvescu este un poet de introspecție 

și meditații filosofice, trecute printr-un filtru 

sufletesc, lăsate să adaste acolo, pentru ca mai apoi 

să fie așternute pe hârtie. Vorbind despre lirica 

acestuia, Sebastian Bara afirma că ,,avem de a face 

cu o poezie cu versuri sensibile și inefabile, o lirică 

originală, cu un limbaj plin de culoare‘‘. Fără a fi 

scolastice, didactice, riguroase, academice sau 

manieriste, poemele lui Dumitru Tâlvescu, dacă nu 

cel puțin acum, vor avea cu siguranță o influență 

asupra lirismului pe care încă îl mai așteptăm și la 

care mai sperăm. Mă bucur că l-am ascultat pe 

Eugen Evu în diversele și neumăratele discuții 

interesante pe care le-am avut de-a lungul timpului. 

În ordine cronologică am avut ca dascăli eminenți 

întru ale literaturii pe Cezar Ivănescu iar în paralel 

pe Theodor Damian și pe Eugen Evu. Pe primul îl 

redescopăr și acum în dialogurile tăcute și imaginare 

pe care le mai avem atunci când, cu părere de rău 

pentru trecerea lui în neființă, îl mai recitesc sau îl 

mai citez. Pe ceilalți doi încă mă bucur să-i aud și să 

schimb cu ei idei sau impresii. Eugen Evu susține că 

aș fi unul din discipolii săi. Dar până să fii discipolul 

cuiva, trebuie mai întâi să-i fii învățăcel. Iată că 

astăzi, citind această carte, Alb (Editura Limes, 

Florești-Cluj, 2015, 91 pp.), ajung la aceleași păreri 

cu ,,învățătorul‘‘ meu: ,,noua carte a lui Dumitru 

Tâlvescu este o neo-simbolistică cromatică, o țintă a 

schimbării reprogramate‘‘ (Eugen Evu, ,,Postfață‘‘, 

p. 85).  Și de aici Eugen Evu și cu mine ajungem la 

concluzia că poezia lui Dumitru Tâlvescu este 

consecvența, insistența întru o creație, într-un stil 

novativ, cu tente de finisări tehnice ce se îndreaptă 

către elemente tematice, picturale, redate fizic, tactil, 

senzorial și coloristic prin sugestii și impresii 

exprimate în cuvinte. Noutatea acestei poezii constă 

în inovația unei tehnici neo-impresioniste, ce 

combină, în mod fericit, pictura, eresul, cuvântul 

care capătă o valoare de arhetip. El trebuie căutat și 

repetat obsesiv, până ce ajunge să capete o valoare 

de incantație, de descânt, are un rol catharsic, de 

pendulare între frică de Dumnezeu, cutremur, 

credință și dragoste, Cuvântul creator: (,,Cuvântul 

ascuns, rostit ca descânt/ Pătruns de verb și spaimă/ 

Aproape exultând, cu aburi...‘‘, ,,Nedumeriri, 
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speranțe‘‘, p. 45) și bucuria creației poetice (isihya, 

plutind în poezie spre divin, numai spre Dumnezeu, 

care menține acea stare de curățenie ce pogoară din 

lumina albă curățitoare, desăvârșită, aducătoare de 

înviere, de un nou ciclu de viață: ,,Adevărurile 

revelate plutind/ Cuvântul, sămânța învierii‘‘, 

,,Ibidem‘‘, p. 45). Poezia lui Dumitru Tâlvescu este 

o evadare și o depășire a conceptelor post-

moderniste, devenite deja tradiționaliste. Versurile 

lui au o structură lirică și ideatică prelucrată într-o 

armonie interioară, prevăzutul, sau mai bine zis, 

predictibilul fanteziei, transformat în oniric, 

devenind o realitate pe care poetul o transpune în 

versul concret.  

         Trebuie să spunem că opera lui Dumitru 

Tâlvescu este variată, ea cuprinzând două romane 

(Gisella, Editura Cetate – Deva, 2011, 182 pp.), 

Carul cu aur (Editura Emia, Deva, 2013, 195 pp.), o 

carte de copii Anul și copii lui (Editra Cetate – Deva, 

2009), precum și mai multe volume de poezie dintre 

care enumăr doar câteva: Observator nedumerit 

(Editura Emia, Deva, 2012, 82 pp.), Vameș la porțile 

dorului / Doganier në portat e mallit, traducere în 

limba albaneză de Baki Ymeri (Editura Edit, 

Bukuresht, 2014, 93 pp.), Altfel, poemele (Editura 

Emia, Deva, 2014, 116 pp.), ș.a. De asemenea, 

trebuie să mai menționăm că poemele lui Dumitru 

Tâlvescu sunt publicate în foarte multe reviste din 

țară și din străinătate (Noua ProVincia Corvina – 

Hunedoara, Semne și Ardealul Literar – Deva, 

Discobolul – Alba Iulia, Destine Literare – 

Montreal, Lumină Lină / Gracious Light – New 

York etc.). 

         Dumitru Tâlvescu are o paletă vast manifestată 

în arta scrisului. El poate aborda cu ușurință, 

întotdeauna sub tutela unei seninătăți și a unui firesc 

în exprimare, diverse tehnici literare. De exemplu, în 

Anul și copiii lui, în afară de o idee călăuzitoare care 

l-a îndemnat să scrie, spre o plăcută folosință, cartea 

evocă amintiri, povești ale bunicilor, o viață simplă, 

calmă, senină, frumoasă, trăită cândva demult. Anul 

și copiii lui este o carte care prezintă în special cele 

12 luni ale anului, însoțite de comentariile autorului, 

așa cum și le mai amintește din poveștile bunicilor 

,,oameni extrem de credincioși în simplitatea vieții 

pe care au dus-o‘‘, basme, ritualuri, tradiții, toate 

învăluite într-o notă de nostalgie, în comparație cu 

viața anostă și gri trăită de ,,omul modern‘‘ lângă 

,,betoane și din păcate cu parcuri din ce în ce mai 

puține‘‘ (,,Dragă cititorule‘‘). Este o carte care 

anunță oarecum marile teme ale viitoarei lui poezii. 

Un text cu explicații clare pe înțelesul copiilor, care 

îl transformă pe autorul ei într-un dascăl desăvârșit.  

         Mă voi ocupa, în cele ce urmează de Alb 

culoare, noțiune, predilecție, preferință, o poezie a 

unui diafan, ce pare că vine din trecutul timpului, 

sau, în cel mai apropiat de prezentul timpului pe care 

îl trăim, de la Stonehenge. Albul lui Dumitru 

Tâlvescu este similar cu cel al tăcerilor 

Săcărâmbului. El este unic și învăluitor posesiv în 

același timp. Albul acesta își permite să ia orice 

formă, strălucirea lui aproape putându-se transforma 

într-o orbitoare nuanță de negru trist ce pătrunde 

până și în miezul pietrei ,,Ca piatra din ziduri, cea 

neagră și tristă, ce tace‘‘ (,,Piatra‘‘, p. 5). Presărată 

mai prin toate cărțile lui, piatra alcătuiește o temă, 

un întreg ciclu, asemenea poeziilor dedicate pietrei 

și scrise de  Theodor Damian, Dumitru Ichim, Eugen 

Evu, Silviu Guga ș.a. Ceea ce-l deosebește, însă, de 

ceilalți poeți este faptul că el îi aude vocea 

interioară, plânsul ei tăcut, mut, înecat în ,,jelanie‘‘. 

Și de aici urmează demonstrația lui, făcută riguros, 

ca și cum ar fi vorba de o teorie de geometrie, 

elementele ei ce decurg, paradoxal, extrem de firesc, 

dintr-o etapă într-alta: ,,Am uitat jelania pietrei ce 

zace în ziduri/ Tăcerea ei ca o moarte cu riduri/ De 

parcă ar ști cineva cum este hâda moarte/ Hulpava, 

nesătula ce taie la oameni zi și noapte‘‘ (,,Ibidem‘‘, 

p. 5). În cazul poeziei lui Dumitru Tâlvescu moartea 

este o altfel de existență în absolut, o trecere de la o 

stare la alta. Ea este opusul sămânței învierii, o mare 

taină a lumii de dincolo, pe care doar ochiul 

atoatevăzător o poate înțelege: ,,Moartea nu acoperă 

speranța, e doar trecerea/ Lumina întoarsă în absolut/ 

Sufletele purificate la judecata adevărului/ Revelat la 

sfârșit, când apun zilele./ Atunci devin sămânța 

învierii/ Întărită cu Taina de dincolo./ ... / Adevărul 

etern al existenței/ Drumul spre neînceput/ Ori calea 

fără de întors‘‘ (,,Înțelegere ‘‘, p. 49). 

         Versurile ne surprind prin simplitatea ideilor. 

Poate de aici și seninătatea care îl caracterizează. 

Prin cadența și ritmul pe care îl au, ele par a fi, în 

multe cazuri, un joc, un fel de canon muzical: ,,Tu 

aproape, eu departe/ Într-un fel aparte/ Speranță, dar 
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tristă/ Tu, prea realistă,/ De mine te-ascunzi/ Cu 

ochii rotunzi/ Porniți de o boare/ Fără alinare/ Între 

trei oglinzi/ Uitate-ntre grinzi‘‘ (,,Fără ea‘‘, p. 12), 

sau, în alte poeme ce conțin observații simple, dar 

extrem de minuțioase: ,,Albină fără ac, acum și fără 

rost‘‘ (,,Albină fără ac‘‘, p. 7). Există însă și cazuri în 

care poetul răstoarnă valorile arhicunoscute și 

acceptate ca atare, exprimate uneori în istețimea 

concluziilor unor fabule consacrate, de la care 

pornește Dumitru Tâlvescu, rescriind o poezie cu un 

final trist, o ironie amară: ,,Trimite înspre ceruri un 

cântec mai ferice/ S-audă și furnica ce jale îl 

cuprinde/ Doar, doar de-o pâine din nou îi va 

întinde/ Ca-n vechea lor poveste, mâncare să-i mai 

pice.// E liniște și rece vânt alături/ Din toamnă n-a 

rămas nimic/ Doar el, uitat și nenuntit, serafic/ Cu 

plâns și sânge-n lacrime muri‘‘ (,,Greier nedumerit‘‘, 

p. 8).  

         Alb este, așa cum arată titlul, o carte într-o 

permanentă căutare de răspunsuri, generate de o 

singură întrebare cheie ,,Și te întrebi sihastru, de mai 

ai vreun rost‘‘ (,,Spre sfârșit‘‘, p. 28), tonul și 

atmosfera ei, miracolul creației, speranța unui 

zâmbet, a unui dor născut din realitatea răsărită 

dintr-o dungă a unui curcubeu, dar și, cum spune 

chiar poetul, o carte de poezioare la Săcărâmb în 

care el însuși în clepsidra unei clipe, aidoma unui 

trecător anonim, cu arginți în păr, se vede trecând pe 

o stradă pustie. Iar poeziile nu sunt decât crâmpeie 

de amintiri copleșite de o tristețe și o melancolie 

specifică toamnei, amintiri sau imagini peste care 

ploaia cade cameleonic, învălmășind în aer fâșii de 

ceață ,,fără sălaș călduț/ Lipite adânc de minute/ În 

drumul lor orb spre infinit‘‘ (,,Ploaie singură‘‘, p. 

18). Este o auto-analiză, un fel de proiecție într-o 

imagine paralelă și perfect egală, încercat fiind el de 

,,incertitudini dure ce răzbat printre ziduri‘‘ (,,Vântul 

schimbării‘‘), dar și de o senzație de sufocare și de 

aspirație, nu spre o trăire bahică, ci către o sete de 

absolut, cu valori răsturnate ,,Gândurile s-au ascuns 

în lut‘‘ (,,Stare de veghe‘‘, p. 21). Pare că aici timpul 

stă în loc, ca și cum Săcărâmbul ar fi existat de la 

facerea lumii, concretizându-se în ruinele unei cetăți 

inexistente, sau chiar în elemente și fenomene ale 

naturii ce par că ar uimi lumea. Aceasta este definiția 

găsită inspirat de Dumitru Tâlvescu pentru 

curcubeu, ca un paradox sau o minune a luminii: 

,,Albul cel alb, neprețuitul/ Pus la vedere el, 

neziditul/ Zvâcnește pe trepte căzând ca un prost/ În 

lumea fățarnică și fără de rost.// ... / Astfel albul cel 

alb se pierde în noapte/ În negrul cel tainic și magic, 

la fel,/ Unde Lumina nu poate străbate/ Drumul spre 

roșu ori galbem, violet chiar defel.// Se-agită pe 

margini o dungă de-albastru/ Târâtă sub praguri 

oranj, spre verdele ascuns/ Sunt toate culori, iar 

împreună. Un astru/ Născând din nou albul de zborul 

lor întrepătruns‘‘ (,,Curcubeu‘‘, p. 23).    

         Albul (dalbul uneori) devine ceva obsesiv 

împărțit între o dorință de a avea, de a-l putea atinge 

fizic, de a-l apuca în mână pe de o parte, iar pe de 

altă parte de a-i pătrunde taina în tăcerea lui 

atotstăpânitoare, rostită de zicerea Cuvântului dintâi, 

ce s-a zbătut între senzația de ,,dor și spaime‘‘ 

(,,Zicere‘‘, p. 36) născute din golul haosului, cu o 

sete neostoită de repaos ,,Obsesia lui a avea/ 

Sugrumă-n față taina lui a fi/ Și pe furiș, albă, 

tăcerea (,,Ibidem‘‘, p. 36). Aceasta este prefigurarea 

dimensiunii 3-D a curcubeului si a luminii în poezia 

lui Dumitru Tâlvescu. Și de aici, regăsirea lui în 

poezia creatoare de univers, de lume, de un nou 

ciclu de existență. În concepția lui universul de 

astăzi ar fi pornit doar dintr-o picătură rece, aparent 

fără consistență, moale asemenea unei gelule, 

mișcarea ei trezind zgomotele unui dor nesfârșit, ale 

unei aspirații ce pare neclară, dar care se face simțită 

permanent pe tot parcursul cărții. Această mișcare 

creează lumina ,,cernută-ntre astre‘‘, chemând visul 

de peste tot. Astfel creația lumii se întoarce la creația 

poeziei. Dacă la Theodor Damian acest act se 

exprimă, sau ia forma pustiei arzătoare, 

purificatoare, la Dumitru Tâlvescu avem de a face 

cu pustiul pe care ni-l asumăm din momentul 

nașterii, cu aceeași sete de nesfârșit al unui timp 

repetat la nesfârșit în cicluri de existență, în veacul 

veacurilor: ,,Lângă noi, pustiul ce-alegem/ Ori 

nesfârșita cărare ce duce spre dor/ Pe-un drum ocolit 

la stele s-ajungem/ Undeva spre dorințele care nu 

mor‘‘ (,,Timpul‘‘, p. 37).  

         Același alb de pastel amintește de Iarna pe 

uliță ,,Dinspre seară, cuburi albe/ Drum de mâl, fără 

de gând/ Se strecoară-n zbor prelung/ Către cețuri ce 

nu-s dalbe./ Fulgi răzleți își schimbă forma/ Dinții 

lor, rari și stricați/ Mușcă-adânc din ger plecați‘‘ 

(,,Iarna‘‘, p. 40).  



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
221 

         Alb, foarte mult alb în pictura lirică a lui 

Dumitru Tâlvescu, am putea spune chiar o obsesie 

de culoare, de abur ieșit pe nări, întârind nuanța prin 

folosirea unor fenomene naturale, de exemplu un ger 

aprig ce pare că mușcă din zăbalele cailor. Un 

adevărat tablou neo-impresionist, ,,pictat‘‘ în cuvinte 

,,Pe zăpadă, doar urmele cailor albi,/ Cai albi, în 

zăpadă,/ Aburul vesel, scăpat din nări/ Adună cu ei 

fantasme în zări,/ Îi învăluie părintește pe cale,/ 

Oprind din zbor visele, în vale,/ Mușcând aprig, în 

ger, din zăbale‘‘ (,,Alb, mult alb‘‘, p. 52).  Aproape 

că am putea scrie un eseu despre caii albi ce aleargă 

pe un câmp înghețat și culoarea albă care 

predomină. Din acest punct de vedere poezia lui 

Dumitru Tâlvescu este un joc senin, descătușat, fără 

contorsionări sufletești. Caii albi sunt un element 

caracteristic, în final, ei dobândind o valoare 

simbolică de destin ,,Triluri vesele, naște iar 

pădurea/ Printre arbori, semânând mirarea/ Printre 

gânduri, fire albe,/ Au unit apusuri, printre nori./ În 

poieni, în care ciutele negre nasc,/ Se adună cai albi, 

împreună și pasc‘‘ (,,Apar caii albi‘‘, p. 20).  

         Poezia lui Dumitru Tâlvescu este jocul pictural 

al umbrelor și al luminii, al unui real fantastic al 

unei nopți înfrigurate de primăvară, când ființa 

dinlăuntru este pătrunsă de un gând, în timp ce 

sufletul lasă iluzia alunecării în visarea albă ce ar 

urma să se nască. 

 

 

MUGURAȘ MARIA PETRESCU: CENTRUL CULTURAL MUNICIPAL ,,GEORGE COȘBUC’’  

BISTRIȚA, FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU ȘI LITERATURĂ  

,,LIVIU REBREANU’’ 

 

 
         

  

 ,,E vremea colindelor/ Sărbătoarea 

românilor‘‘, spune un vechi și îndrăgit cântec 

românesc. A venit decembrie, una dintre cele mai 

așteptate luni. Copii, oameni maturi sau mai în 

vârstă își fac un bilanț al unui timp care tocmai stă 

să apună, lăsând locul Anului Nou, ce așteaptă să se 

pornească după gongul de la miezul nopții. Este o 

perioadă trăită cu emoție, bucurie și speranță. 

Oamenii privesc înapoi cu tristețe și nostalgie pentru 

vremea care a trecut, alții cu drag pentru tot ce au 
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trăit sau cu satisfacție pentru tot ce au reușit să 

realizeze în cele 12 luni care s-au scurs pe nesimțite. 

Printre aceștia din urmă, care au cu ce să se 

mândrească de activitatea lor deosebit de intensă, 

susținută, rodnică, spirituală, formatoare de 

caractere, educativă și de îmbogățire a sufletului și a 

spiritului se numără Centrul Cultural ,,George 

Coșbuc‘‘ din Bistrița, fără exagerare unicul din 

România, care timp de 356 de zile activează 

necontenit în domeniul culturii și al artei, atât în 

țară, cât și în străinătate. Este impresionant să-i 

cunoști și apoi să ajungi să lucrezi cu membrii lui în 

cadrul diverselor proiecte, care, în mod firesc, se 

conturează imediat. Angajații Centrului Cultural în 

frunte cu Directorul, Prof. Dr. Dorel Cosma și 

secondat de Maria Herineanu, referent de 

specialitate, sunt cei care acțioează ca un tot unitar. 

Pregătirile pentru ce va să fie, încep uneori chiar cu 

un an înaine. De aceea nu este de mirare că acțiunile 

lor sunt atât de bine organizate și de deosebite. 

Variat și atractiv, atât cu invitați din țară cât și din 

străinătate, programul este bine gândit și organizat 

impecabil. În plus, gazdele sunt cele care își 

înconjoară invitații cu multă solicitudine, respect, 

bucurie, dar mai ales cu o prietenie pornită din 

suflet. 

 Mergând pe această linie a unui trend 

ascendent, putem spune că în 2015 activitatea 

Centrului Cultural a fost și mai rodnică, și mai 

variată. În ordinea lor cronologică, voi trece în 

revistă doar câteva manifestări:  

 simpozionul ,,Zilele Lumină Lină‘‘ desfășurat 

pe 7 martie a.c. la Alba Iulia și organizat de 

scriitorul Virgil Șerbu Cisteianu, Directorul revistei 

,,Gând Românesc‘‘. Cu un an înainte același 

simpozion a fost organizat de Centrul Cultural 

Bistrita cu sprijinul financiar al Primăriei aceluiași 

oraș. De data aceasta o delegație bistrițeană, condusă 

de Prof. Dr. Dorel Cosma și compusă din scriitorii 

Elena M. Cîmpan, Menuț Maximinian și Maria 

Guther-Herineanu, a participat ca invitată la acest 

eveniment, care pentru România a dobândit o 

adevărată tradiție (fiind la cea de a XVIII-a ediție) și 

amploare. Atât Prof. Univ. Dr. Theodor Damian si 

Director Fondator al Revistei ,,Lumină Lină / 

Gracious Light‘‘ din New York, cât și Muguraș 

Maria Petrescu în calitate de Consilier Editorial al 

aceleiași reviste, dar și în calitate de Redactor-șef 

Adjunct al revistei ,,Destine literare‘‘ din Montreal, 

Canada au subliniat în discursurile lor relația 

deosebit de strânsă care s-a creat în urma 

simpozionului ,,Zilele Lumină Lină‘‘ organizat cu un 

an înainte la Bistrița. Manifestarea, în timp, s-a 

concretizat prin nenumărate texte scrise de autori 

bistrițeni care au fost publicate în aceste reviste 

cunoscute nu numai în diaspora românească, ci și în 

diverse cercuri culturale din străinătate. Menționez 

că aceste reviste au apărut continuu timp de peste 20 

de ani și actualmente se bucură de o mare răspândire 

în rândul cititorilor, care pot ajunge și la 16.000.    

 un alt eveniment de seamă l-a constituit cea 

de a VI-a Ediție a Festivalului Zilelor Operei 

,,Constantin Pavel‘‘, care a avut loc între 20-21 mai 

a.c. Cu acest prilej Centrul Cultural din Bistrița 

împreună cu Primăria orașului au invitat printre alți 

musafiri de seamă, patru membri ai Asociației 

Scriitorilor din Județul Hunedoara (Mariana 

Pândaru, Ioan Vasiu, Dumitru Tâlvescu și Muguraș 

Maria Petrescu). 

De la stânga: Mariana Pândaru , Muguraș Maria Petrescu, 

Dorel Cosma, Dumitru Tâlvescu,   Maria Guther-Herineanu, 

Ioan Vasiu 

 

 Pe 21 mai a.c. invitații hunedoreni l-au avut 

ca moderator pe Prof. Dr. Dorel Cosma, înregistrând 

o emisiune pentru Teleradio BC. S-a subliniat relația 

de colaborare și prietenie care există între scriitorii 

bistrițeni și hunedoreni, reflectată prin poeziile sau 

articolele publicate de aceștia în revistele ,,Ardealul 

Literar‘‘ și ,,Conexiuni‘‘. De asemenea s-a evidențiat 

colaborarea permanentă dintre cele două publicații și 

surorile lor de peste ocean ,,Lumină Lină / Gracious 

Light‘‘ și ,,Destine Literare‘‘, care au acordat spații 

ample în reportajele scrise despre evenimentele 
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culturale organizate la Bistrița.  

 un alt moment l-a constituit vizita particulară 

a unei delegații din Turcia. În săptămâna 5-12 

noiembrie a.c., la invitația scriitorilor Muguraș 

Maria Petrescu, Mariana Pândaru și Aurel Pop, ne-

au vizitat țara (și în special Transilvania) Mesut 

Șenol (scriitor, publicist, traducător de literatură, 

realizator de emisiuni TV), Esra Alcan (scriitoare de 

povești pentru copii și realizator de filme 

documentare la TRT), Akin Kuruner (patron al 

firmei de turism Akustik) și Erbil Yener (arhitect).  

 

De la stânga: Mesut Șenol, Dorel Cosma, Esra Alkan, Muguraș 

Maria Petrescu, Akin Kuruner și Erbil Yener 

 

 Timp de două zile aceștia împreună cu 

Muguraș Maria Petrescu au stat la Bistrița. Prin 

intermediul ziaristei, delegația turcă a luat cunoștință 

de Centrul Cultural precum și de întregul personal al 

acestuia. La Teleradio BC s-a înregistrat luni 8 

noiembrie a.c. o emisiune moderată de Prof. Dr. 

Dorel Cosma, care i-a avut ca invitați pe cei 

enumerați mai sus. Toți membrii delegației turce și-

au exprimat impresiile deosebite despre aceste 

locuri, arhitectură, oameni, tradiții, port popular, 

posibilități de schimburi culturale și turistice, 

cooperări literare, care se vor concretiza prin 

antologii, promovări ale valorilor noastre naționale 

în Turcia la diverse festivaluri, sau invitații ale unor 

ansambluri folclorice turce la Bistrița. Ca urmare a 

acestui prim contact, Centrul Cultural a realizat la 

,,Casa cu Lei‘‘ două postere cu o scurtă prezentare a 

biografiilor lui Mesut Șenol și Esra Alkan, precum și 

traducerea în limba română, care a fost semnată de 

Muguraș Maria Petrescu ale unor fragmente din 

opera celor doi. În prezent invitații turci deja au 

început să contacteze anumite foruri de decizie 

pentru stabilirea unor programe de manifestări 

folclorice, literare și culturale ce vor avea loc în 

această țară în 2016 și la care artiști bistrițeni vor fi 

invitați să participe.  

 cel mai recent eveniment la care am 

participat la Bistrița a fost Festivalul de Teatru 

,,Liviu Rebreanu‘‘ care a avut loc între 26 – 29 

noiembrie a.c. Centrul Cultural din Bistrița trebuie, 

cel puțin, să fie mândru de faptul că această 

manifestare a ajuns anul acesta la cea de a XI-a 

ediție, festivalul depășind, de mult granițile țării prin 

faima lui. Există trupe de teatru prestigioase atât din 

țară (Teatrul ,,Al. Davilla‘‘ din Pitești sau Teatrul 

Artistic din Deva) cât și din străinătate (Istanbul) 

care și-au exprimat dorința de a participa la 

următoarea ediție din 2016. Din cauză că nu am 

putut participa la întregul festival, mă voi limita doar 

în a menționa piesa care a deschis serile Țiganiada, 

de Ioan Budai Deleanu, jucată de Teatrul Muzical 

din Galați, în regia Izabelei Oancea. 

 

 Vineri 27 noiembrie a.c. la ,,Casa cu Lei‘‘ a 

avut loc o dublă lansare de carte: antologia îngrijită 

de Dorel Cosma și Elena M. Cîmpan Un deceniu de 

,,Conexiuni’’ (cu o prefață semnată de autori 

,,Aproape și departe într-un deceniu de << conexiuni 

>>‘‘ – ediție aniversară – Editura Nosa Nostra, 2015, 

318 pp.). Remarcăm generozitatea sufletească și 

prietenia cu care Dorel Cosma împreună cu tot 

colectivul au găzduit în paginile cărții poeți din toată 

lumea, din România până în America și Canada.  

        Un alt moment 

foarte important și 

așteptat cu emoție 

de un grup de poeți 

bistrițeni și nu 

numai a fost cel al 

lansării antologiei 

îngrijite de Prof. Dr. 

Dorel Cosma și 

Muguraș Maria 

Petrescu, traducerea 

în limba engleză 

fiind realizată de 

aceasta. Este vorba de Amintiri de pe o ilustrată / 

Memories on a Postcard, prefața Muguraș Maria 

Petrescu, ,,În loc de prefață‘‘ / ‘‘Instead of a 
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Foreword‘‘, Editura Gracious Light – New York și 

Editura Nosa Nostra – Bistrița, 2015, 169 pp. Ideea 

unei astfel de antologii a pornit încă din luna mai, 

când traducătoarea a fost invitată să participe la cea 

de a VI-a Ediție a Festivalului Zilelor Operei 

,,Constantin Pavel‘‘. Realizată într-o condiție grafică 

deosebită (ca și antologia de mai sus), grație 

graficianului Lucian Dobârtă, cartea este o poartă 

deschisă pentru cei cinci poeți bistrițeni către 

literatura contemporană universală. Trebuie subliniat 

din nou că acest lucru a fost posibil și datorită 

prieteniei și colaborării dintre Centrul Cultural din 

Bistrița și Editura Gracious Light de la New York, 

condusă de Prof. Univ. Dr. și scriitor Theodor 

Damian. 

 Cu acest prilej, au fost înmânate diplome de 

excelență pentru contribuția la reușita acestui 

festival internațional:  

 
 

 

Foarte mulți dintre invitați și participanți la 

acest prestgios eveniment și-au exprimat gândurile și 

sentimentele în legătură cu tot ce au trăit și simțit în 

acele zile. Trebuie menționat și faptul că Prof. Dr. 

Dorel Cosma, împreună cu Maria Guther-Herineanu 

și cu toți colegii ei au o concepție foarte modernă 

despre cum trebuie condus acest Centru Cultural, 

despre cum trebuie organizate toate evenimentele, 

ideea lor de publicitate, contactele pe care le au în 

rândul colaboratorilor din țară și din străinătate. 

Toată activitatea lor stă sub semnul a trei cuvinte: 

profesionalism, abnegație și prietenie. Toți cei care îi 

văd cum lucrează sunt convinși de spusele mele, dar 

și de faptul că Dl. Ovidiu Crețu, Primarul orașului 

Bistrița, împreună cu Prof. Dr. Dorel Cosma, 

Directorul Centrului Cultural ,,George Coșbuc‘‘ 

precum și cu întregul personal au o colaborare 

strânsă, fără de care nu ar putea realiza atât de multe 

lucruri minunate.       

 Întrebarea pe care mi-o pun firesc este dacă 

doar pare ușor să formezi caractere, gustul pentru 

artă, să educi oameni, să strălucești în lumina 

reflectoarelor și a succesului? Și câtă muncă stă în 

spatele tuturor acestora? Cât efort, cât sacrificiu!  
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VĂ DORIM SUCCES PE MAI DEPARTE ȘI FELICITĂRI PRIETENI DRAGI AI CENTRULUI 

CULTURAL ,,GEORGE COȘBUC’’ DE LA BISTRIȚA! 

 

 

MUGURAȘ MARIA PETRESCU: AMINTIRI DE PE O ILUSTRATĂ / MEMORIES ON A 

POSTCARD 

 

(Versiunea în limba engleză și prefață de Muguraș Maria Petrescu, Editura Gracious Light, 

 New York și Editura Nosa Nostra, Bistrița, 2015, 169 pp.).  

   

 

 

În loc de prefață 

 

Am lucrat la această antologie de poezie cu 

mare drag. În primul rând pentru că mă simt foarte 

apropiată sufletește de cei cinci poeți incluși aici 

(Dorel Cosma, Elena M. Cîmpan, Menuț 

Maximinian, Victor Știr și Alexandru-Cristian  

 

Miloș) apoi pentru că i-am descoperit și altfel decât 

ca oameni, ajungând prin poezia lor la esența însăși 

a sufletului lor. Prin traducerea mea încredințez lite-

raturii universale pe acești creatori aleși dintre frun-

tașii poeziei transilvănene. 

 
 

Deși sunt o mare iubitoare de poezie, abia 

acum citindu-le poemele și încercând să le tălmăcesc 

într-o altă limbă, am înțeles un lucru pe care desigur 

îl simțeam mai demult, dar care nu îmi era foarte 
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clar în minte și în suflet: anume acela că poezia este 

expresia unei altfel de existențe, a unei vieți paralele 

cu cea reală. Este, așa după cum o spune și titlul 

antologiei, o amintire a ceva deosebit, trăit și expe-

rimentat cândva, repetat la nesfârșit și unic, exact 

senzația pe care o ai atunci când găsești, uitată de 

mult o ilustrată dintr-un loc pe care l-ai vizitat, iar 

acum îl privești cu nostalgie și drag. De aici mi-a 

venit ideea titlului acestei cărți, din această trăire a 

celor cinci poeți, care nu au încercat, cum se tot 

afirmă mereu, să se (auto)-explice, ci să stabilească 

un dialog imaginar, transpus în realitatea unei ilus-

trații. Ea este expresia unui moment unic al realului 

unei cărți poștale, descris în imaginarul unei amin-

tiri, prezentat, așa cum era și firesc, în cinci moduri 

diferite.  

În cazul lui Dorel Cosma amintirea unei 

imagini dintr-o ilustrată ia forma unei trăiri dramati-

ce a Omului răstignit pe cruce, cu găuri în palme și 

suferințe care duc de la tortura trupească, fizică, pâ-

nă la cea sufletească, prin care trece însuși poetul, 

atunci când scrie. Mâna cu care ține condeiul este 

tocmai cea în care s-a înfipt de mult cuiul creației. 

Mâna aceasta care poartă stigmatul cuiului, a fost 

hărăzită să scrie dintru începuturi. Să fie oare la mij-

loc și amintirea unui tablou văzut în vreo mare ex-

poziție a lumii? (de ex., El Greco, ,,Iisus în agonie 

pe cruce‘‘ care probabil i-ar fi putut trezi imaginea 

lirică a jertfei prin scris (?!) sau chiar a lui însuși 

dedublat, poetul, un altfel de pictor al lui Iisus? Sau 

Peter Paul Rubens, ,,Coborârea de pe cruce‘‘ în sen-

sul fin strecurat în cuvinte prin căderea omului în 

moarte?). ,,Covârşitoarea durere/ alunecă pe întune-

catul cer/ şi firul alb voalat/ străpunge marea/ re-

semnării./ Suferinţă adâncă,/ degete crispate/ spre 

înfiorătorul cui/ ce carnea o străpunge./ Pe cruce,/ 

părăsit durerii sale,/ Omul./ Şi geamătul cu plânsul 

simplu/ al clipei fapt,/ cu viaţa în valoarea sa/ circu-

latorie./ În golul rece al durerii, / în chinuri zvârcoli-

te/ respectul temător/ Acolo/ unde atârnă/ EL/ ca 

TU/ să ştii să ceri/ şi de la tine‘‘ (Omul). Oricare ar 

fi tabloul (și sunt nenumărate pe această temă) urme-

le rănilor lăsate de cuie în palmele lui Iisus sunt per-

fect vizibile. Acest lucru se întâmplă și cu poetul, în 

general, dar și cu Dorel Cosma, în special, care va fi 

marcat pe viață de stigmatul poeziei, întru trăirea ei 

intensă, cu exprimări dramatice. 

O cu totul altă ilustrată de genul ,,picture in 

picture‘‘ ne propune Elena M. Cîmpan, care revede 

în albumul cu ilustrații crâmpeie de amintiri, expe-

rimentând impresii trăite cândva la Paris. Poeta în-

săși se află într-o dublă postură: de observator de-

scriptiv, dar și de personaj invizibil prin fața căruia 

se derulează impasibil spectacolul cotidian al străzii, 

chiar al vieții. Instalată confortabil în balcon, ea ne 

supune atenției cu o observație precisă, elemente ce 

contribuie la crearea ilustrației, fiecare amintindu-i 

de ceva sau de cineva. Figuri, personaje anonime: 

porumbei, o anume cafenea din Paris în care 

,,cafeaua se face pasăre‘‘ (În cafenea, la Paris) într-

o ,,misiune onirică, aproape magică‘‘ (Ibidem) sau 

personaje care îi amintesc (ce straniu!) de acea mi-

reasă tristă, cu ,,Ochii în bobi de lacrimi‘‘ (Mireasa 

din turn.), de un inel ,,ce-i tremura în deget/ Și o 

privire speriată de colivie/ Ce căuta un loc liniștit,/ 

Care să țină pământul în echilibru/ Care să țină iubi-

rea în echilibru‘‘ (Ibidem). Această mireasă ce are ca 

partener frigul și ca nuntași  ,,Vântul hoinar‘‘/ … / 

,,Ploaia căzând neiertător în plete/ Şi picătura de 

şampanie aproape îngheţată‘‘ (Ibidem) ar fi vrut, mai 

mult decât orice pe  lume, să fie doar cu alesul inimii 

ei în Turnul Eiffel. Incontestabil, trebuie să remar-

căm talentul poetei de a transcrie în cuvinte și de a 

reda în ilustrația propusă senzații fizice ce capătă o 

nuanță de material. Aproape că îți vine să întinzi 

mâna și să atingi sau să apuci frigul ce o împresoară 

în rochia ei albă ca norul. 

În pagina următoare a albumului liric, Menuț 

Maximinian vine cu un original registru poetic, 

oferindu-ne, pe lângă ilustrații sau povești scrise în 

versuri, un fel de explicații ale unui fapt de viață, 

făcându-ne să ne imaginăm, că până și cele mai ba-

nale lucruri pot fi privite din puncte de vedere diferi-

te, putând fi descrise cu mare finețe și intuiție, ele-

mentele lor lirico-descriptive, aparent lipsite de im-

portanță, atingând nivelul de arhetipal, de sensibil 

incontestabil. Astfel de poezii devin adevărate biju-

terii miniaturale lirice, deoarece sunt lucrate din su-

flet, desigur căpătând contur și o viață a lor persona-

lă: ,,E o balerină nobilă,/ Din porţelan fin sau sidef 

cu irizaţii albăstrui./ Nici ea nu ştie exact din ce e 

făcută,/ Dar se simte bine în carnea ei.// Pe rochia 

scurtă are dantelă,/ La păr o floare,/ La inimă un 

ghimpe.// Cu mâinile aşezate pe creţurile rochiei,/ 
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Rememorează gloria de altădată./ Când era venera-

tă./ Astăzi, nici praful nu mai este şters din jurul ei.// 

Într-o toamnă târzie/  Şi-a trăit prima iubire./ A fost 

a lui şi de atunci/ Timpul pare că a încremenit./ Per-

deaua dragostei e trasă,/ Balerina stă neclintită/ Pe 

raftul cu scriitori‘‘ (Balerina bibelou).  

Ilustratele lirice propuse de Victor Știr susțin 

concizia unei observații absolut obiective, uneori 

chiar cu nuanțe de abrupt, de genul pietrelor ce vin 

absurd să placheze spaimele mișcătoare, într-un timp 

bine delimitat în ore ce se alungă una pe cealaltă 

mărind, în progresie geometrică, dimensiunea unei 

despărțiri în bucuria imensă a unei beții de artificii, 

sau a unor scânteieri ,,ca o rouă de lacrimi‘‘ (orele).  

Dacă la poeții prezentați anterior Terra este 

scena acțiunii, în cazul lui Alexandru-Cristian 

Miloș, locul acesta ca și registrul poetic se schimbă, 

autorul însuși, ,,cetățean al Cosmosului‘‘, așa cum îi 

place să se autointituleze, stabilind relațiile cu putere 

de decret și de la nivelul pluralului majestății: ,,Noi, 

Poetul – Fizician Cosmic, Astronaut‘‘ (Poem axio-

mă 1) suntem Interdimensionalii Cetățeni Cosmici ai 

unui Cosmos ce a trăit ani lumină. Acest pasaport 

cosmic îi dă lui Alexandru-Cristian Miloș libertatea 

la care aspiră cu nesaț, de a trăi oriunde în Univers 

împreună cu toți Oamenii Stelelor. 

Parcurgând această antologie mă întreb ce-i 

separă și ce-i unește pe acești poeți? Firește îi separă 

modul de a contempla amintirea unui moment dintr-

o ilustrată, un crâmpei reprezentativ al vieții lor și nu 

numai. Însă ceea ce-i unește este mult mai interesant 

și mai surprinzător. Este acel Unu, ca un tot unitar, 

multiplicat în această antologie de zece ori câte 

cinci, într-o observație extrem de fină a unui detaliu 

aparent comun, poate chiar banal uneori, dar care 

este relevant în ilustrată și adus la nivel de element 

sau personaj principal. Neîndoios, fiecare vedere din 

acest album este o poveste în versuri. Ce-i unește pe 

acești poeți? Predilecția pentru o notare sensibilă a 

unor lucruri, chiar obiecte, elemente, senzații, idei, 

considerații ce se leagă de instantaneul surprins în 

cartea poștală, căpătând astfel, un rol definitoriu de 

personaj principal. Practic întregul tablou se concen-

trează în jurul lui și a impresiei produse de el: urme-

le lăsate de piroanele împlântate în mâinile răstignite 

pe cruce, o cafenea pierdută într-un oraș imens, o 

mireasă (dar câte ca ea?) din Turnul Eiffel, o baleri-

nă bibelou ce prinde suflet, un șarpe, o noapte, ore 

ce se alungă unele pe altele într-o tăcere absolută, 

precisă, existențe intergalactice cu încrucișări 

interdimensionale. Acesta este ,,albumul‘‘ unic cu 

Amintiri de pe o ilustrată propus de cei cinci poeți 

bistrițeni. 

 

 

MUGURAȘ MARIA PETRESCU: AMINTIRI DE PE O ILUSTRATĂ / MEMORIES ON A 

POSTCARD 

 (English Version and Foreword by Muguraș Maria Petrescu, Gracious Light Publishing House,  

New York and Nosa Nostra Publishing House, Bistrița, 2015, 169 pp.). 
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Instead of a Foreward 

 

I took a great pleasure in accomplishing this 

anthology of poetry. First of all because in my heart 

I can feel I am very close to these five poets who 

have been included in this book (Dorel Cosma, Ele-

na M. Cîmpan, Menuț Maximinian, Victor Știr and 

Alexandru-Cristian Miloș)    and then because I 

could discover them other than human beings, being 

able to get through their poetry to the very essence 

of their soul. My translation will entrust to the uni-

versal literature these five creators who have been 

chosen among the  most outstanding poets in 

Transylvania. 

 
Although I am a great fan of poetry only 

when I read their poems and tried to translate them 

into English did I understand something which was 

not very clear to my mind and soul until then, but I 

had felt for sure long time ago: the fact that poetry 

has always been the expression of another type of 

existence, of a life which has existed in parallel with 

the real life. As the title of this anthology mentions 

it, this is a memory of something special, something 

which was lived and experienced long time ago, 

something unique which was repeated endlessly, 

like that very sensation they have whenever they 

come across a forgotten postcard which reminds of a 

place that was visited before and now is 

contemplated with nostalgia and love. Hence the 

idea of the title of this book which came to my mind 

from the five poets‘ feelings who have not tried (as 

it is generally stated) to explain themselves, but tried 

to establish an imaginary dialogue, transposed in the 

reality of a postcard. It is the expression of a unique 

moment of the reality on a postcard, described in the 

imagination of a memory, naturally in five different 

ways. 

In Dorel Cosma‘s case, the memory of an 

image on a postcard is embodied and shared 

between the dramatic experience of the crucified 

Man who has holes in His hands and sufferings that 

lead from the physical torture of the body to the one 

of the soul, a torment the poet himself experiences 

whenever he writes. The hand he holds his pen with 

is the one the nail of the creation has been thrust into 

long time ago. This very hand which shows the 

mark of the nail has been destined to write from the 

very beginning. Could this be the memory of a 

certain famous painting seen in any of the greatest 

exhibitions of this world? (for instance El Greco, 

‘‘Christ in Agony on the Cross‘‘ who might have 

ignited the lyrical image of the sacrifice through 

writing (?!) or of he himself duplicated, thus the poet 

becoming another type of Christ‘s painter? Or it 

could be very well Peter Paul Rubens‘ famous 

painting ‘‘The Descent from the Cross‘‘ in the sense 

of a very subtle way of putting it in words, i.e. 

man‘s fall in death). ‘‘The overwhelming pain/ 

descends from the dark sky,/ the veiled white haze/ 

pierces the sea/ of resignation./ A deep suffering/ 

with clenched fingers/ pointing to the frightful nail/ 

which pierces the flesh./ On the cross,/ abandoned to 

his pain,/ The Man./ And the moan of a simple cry/ 

of a fact in a moment/ holding life in its/  transient 

value./ In the cold hole of the pain/ in twisted 

convulsions/ the fearing respect/ There/ where/ HE 

hangs/ so that YOU/ would come to know/ what to 

ask from yourself‘‘ (The Man). No matter what this 

painting is going to be (and they are so many about 

this theme), the traces of the wounds left by the nails 

in Jesus‘ hands are perfectly visible. Generally 

speaking, this is what happens to the poet but also to 

Dorel Cosma, in particular. He will be marked for 

the rest of his life by poetry in order to live it 

intensely and with dramatic expressions. 

Elena M. Cîmpan suggests a completely 

different postcard, something like a ‘‘picture in 

picture‘‘. In this album she can see glimpses of 
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memories experiencing certain impressions she lived 

once in Paris. The poetess finds herself in a double 

position: that of a descriptive observer and that of an 

invisible character of the everyday street show, even 

that of life exhibiting itself in front of her. Sitting 

comfortably in an armchair, she submits to our 

attention with a precise observation the elements 

that bring their contribution to the creation of the 

postcard, each one of them reminding her of 

something or somebody. Anonymous faces and 

characters: pigeons, a certain café in Paris where 

‘‘coffee turns to a bird‘‘ (At a Café in Paris) in an 

‘‘oneiric almost magic mission‘‘ (Ibidem) or 

characters that remind (what an odd thing!) of that 

sad bride ‘‘The eyes full of teary pearls‘‘ (The Bride 

in the Tower), of a ring ‘‘which was trembling on 

her finger/ And a frightened look like in a cage,/ 

Looking for a quiet place,/ To keep the earth in an 

equilibrium,/ To keep love in an equilibrium‘‘ (Ibi-

dem). No doubt, this bride who has as a partner the 

cold and as wedding guests ‘‘The errant wind‘‘/ ... / 

‘‘ The rain rivering down mercilessly on her hair/ 

And the drop of the almost frozen champagne‘‘ (Ibi-

dem) would have liked to be in the Eiffel Tower 

only with her bridegroom. Attention has to be drawn 

on the poetess‘ talent. Elena M. Cîmpan makes use 

of suggestive words. Through them physical 

sensations will acquire a material substance. One 

almost feels like stretching the hand and touching or 

grabbing the cold which wraps her ‘‘In a cloud-like 

white gown‘‘ (Ibidem). 

On the next page of this lyrical album Menuț 

Maximinian submits to our attention a very original 

poetical tone, offering to us apart from postcards or 

stories written in verses, a certain explanation of a 

real aspect of  life, making us think that even the 

most trivial things can be considered from a 

different point of view being described with a lot of 

tenderness and intuition, their lyrical descriptive 

elements, almost insignificant being able to reach an 

incontestably sensitive archetype. Such poems are 

real minuscule lyrical jewels, because they are 

achieved with the heart, of course getting their own 

contour and personal life: ‘‘She is a gracious 

ballerina/ Made of a fine chinaware or of a bluish 

irisation nacre./  She does not know what she‘s 

exactly made of,/ Yet, she feels good in her own 

body.// Her short dress is made of lace,/ She has a 

flower in her hair,/ And a thorn in her heart.// With 

her hands on the creases of her dress,/ She recalls 

her past glory/ When she was revered./ Today, they 

do not even wipe the dust around her.// One late 

autumn/ She experienced her first love./ She was his 

and since then/ Time seems to have stopped./ The 

curtain of love has fallen,/ While the ballerina is 

motionless/ On the letter shelf‘‘ (The Ballerina 

Knick-Knack). 

The lyrical postcards proposed by Victor Știr 

support the conclusion of an absolutely objective 

observation, sometimes even with shades of 

harshness similar to the stones that come in an ab-

surd way to coat the moving fears in a precisely li-

mited period of time, in hours that chase one another 

multiplying themselves in a geometrical 

progression, a dimension of the splitting apart in 

huge happiness of the fireworks or sparks ‘‘like a 

dew of tears‘‘ (hours). 

If for all the four previous poets Terra is the 

scene where the action takes place, in Alexandru-

Cristian Miloș‘s case this place as well as the 

poetical tone change, the author ‘‘a citizen of the 

Cosmos‘‘ (as he likes to call himself) establishing 

all relationships with the authority of a decree and 

from the level of the plural of majesty: ‘‘We the 

Cosmic Physicist - Poet, Astronaut‘‘ (Axiom Poem 

1) are the Interdimensional Cosmic Citizens of a 

Cosmos which has lived light-years. This cosmic 

passport gives to Alexandru-Cristian Miloș the 

freedom he yearns for to live anywhere in this 

Universe together with all the Human Beings of 

these Stars. 

Reading this anthology I wonder what 

separates and what gathers together all these five 

poets? Naturally, they are separated by the way they 

contemplate the souvenir on a postcard, a 

representative glimpse of their life and not only this. 

However, what gathers them together is more 

surprisingly and much more interesting. It is that 

One, like a single whole, multiplied in this 

anthology ten times five, in an extremely fine 

observation of an apparently ordinary detail, which 

is well illustrated and brought finally to the level of 

an element or main character. No doubt every single 

postcard in this album is a story narrated in verses. 
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What gathers these five poets together? The 

tendency of a sensitive observance of things, 

elements, sensations, ideas, considerations of the 

moments presented on the postcards, that  acquire 

the outstanding role of the main character. Actually 

speaking the whole picture is focused around it and 

the impression it leaves: the traces that are left by 

the nails thrust in the crucified hands, a café lost in 

some huge city, a bride (how many like her) in the 

Eiffel Tower, a knick-knack ballerina that has a 

human soul, a snake, a night, hours that chase 

themselves away in a complete exact silence, inter-

galactic existences with interdimensional crossings. 

This is the unique ‘‘album‘‘ with Memories on a 

Postcard the five poets of Bistrița town offer to the 

readers.    

 

Muguraș Maria Petrescu, 

Cultural Journalist, 

Member of the Union of the Cultural Journalists of Romania 

 

 

 

NIKOS ZAHARIDIS – Constantinopolul grecesc: Glosar de cuvinte și frase 

 

 
 

 

Federația Ecumenică a locuitorilor din Con-

stantinopol împreună cu Asociația Fundațiilor Gre-

cești din Istanbul organizează joi 26 noiembrie 2015 

la Centrul Cultural al Greciei, Clădirea 

Sismanogleio (Istiklal Cad 60), Beyoglu, Istanbul 

lansarea cărții Constantinopolul grecesc: Glosar de 

cuvinte și fraze, scrisă de Nikos Zaharidis din Con-

stantinopol. Vor participa ca invitați de onoare: Prea 

Fericitul Părinte Patriarh Ecumenic Sayın BARTO-

LOMEOS, Dl. Evangelos Sekeris, Consul General al 

Greciei la Istanbul, Dl Victor Malingoudis, Consul 

al Greciei la Istanbul, oficialități ale Primăriei din 

Beyoglu, Istanbul. Vor vorbi despre această carte: 

Nikolaos Uzunoglu, Prof. Univ. Dr la Universitatea 

Națională Tehhnică din Atena, Președinte al Federa-

ției Ecumenice a locuitorilor din Constantinopol, Dl. 

Anton Parizyanos, Președinte al Asociației Fundații-

lor Grecești din Istanbul, Dna Eleni Karantzola, Pro-

fesor Asociat de Lingvistică, Catedra de Studii Me-

diteraneene, Universitatea Egee, Dl. Ilay Romain 

Örs, Profesor Asociat al Universității Bilgi, Dna 

Vana Stellou, Jurnalist corespondent al ziarului 

,,Agora" din Turcia, realizator de emisiuni difuzate 

de postul de radio ,,Iho tis Polis" și autorul Nikos 

Zahariadis, inginer constructor. 

Despre această carte, autorul ei spunea urmă-
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toarele: ,,Cercetând, de-a lungul timpului idioamele 

limbii grecești moderne, din perioada post-bizantină 

pănă pe la mijlocul sec. al XX-lea, am reușit să adun 

un material episodic și social multidimensional, care 

se întinde pe o perioadă de cinci secole. Înregistrarea 

tuturor acestor date s-a dovedit a fi un lucru deosebit 

de important și din punctul de vedere al istoriei. Este 

ca și cum am face un studiu despre progresul politic 

și economic al Greciei, sau ca și cum am vorbi de 

comunitățile grecești prezente în permanentă peste 

tot în lume; în special în zona Mării Mediterane și în 

Balcani, unde ele și-au adus aportul plenar la îmbo-

gățirea educației, moralei și culturii, influențând, 

într-un mod decisiv, conviețuirea strânsă dintre 

membrii populațiilor locale. Un motiv în plus de a 

cataloga idioamele limbii grecești moderne în a fi 

vorbită, atât la nivel colocvial, cât și literar, depășind 

nivelul limbii grecești ,,oficiale‘‘ folosite de biserică 

sau de stat. Acest moment demonstrează recunoaște-

rea unei ,,adaptabilități‘‘ care răsplătește stabilitatea 

comunității unei limbi, astfel recunoscându-i dezvol-

tarea și justificându-i longevitatea și puterea de a 

supraviețui. Cu toate acestea, cel mai puternic argu-

ment care să vină în întâmpinarea acestei cărți este 

dezvoltarea unei cercetări colaterale 

,,interdisciplinare‘‘ a unei limbi, care poate duce la 

noi surse de cunoaștere, dar și la o mai bună înțele-

gere a Istoriei.‘‘  

 

 

UNIUNEA ZIARIȘTILOR POFESIONIȘTI - O revistă fără moguli, cu patroni ziariști!   

  

 

 

Stimați colegi, 

 

După 25 de ani, profesia noastră are, în sfârşit, o 

revistă a ei, așa cum vă propuneam la ședința Comi-

tetului Director din decembrie, 2014. Puţine profesii 

se bucură de aşa ceva. Este o formă de a omagia 

memoria jurnalismului. Sperăm ca revista noastră să 

fie bine primită de colegii de breaslă. 

 

Cu prețuire, 

Benone Neagoe 

 

 

 În plină criză a presei, piața tipăriturilor oferă și surprize plăcute.  

 UZP este primul periodic independent al Uniunii Ziariștilor Profesioniști postdecembrist. Este o 

publicație de atitudine, de opinie, comentarii și analize ale jurnaliștilor din România. Ea sporeşte 

transparenţa Uniunii, prezentând aspecte curente ale vieţii şi activităţii jurnaliştilor, evenimente culturale și 

sociale, personalităţi, cariere, idei şi probleme în dezbatere.  

 ,,Oferta noastră este deosebit de variată: forţă, pasiune, echilibru, luciditate şi imaginaţie‘‘, scrie 

Benone Neagoe în editorialul primului număr al revistei. Ea informează şi responsabilizează. Revista 

publică ştiri, interviuri, reportaje, teme sociale importante din viața Uniunii realizate de membrii ei sau 

furnizate de structuri similare din alte state, asigură o promovare permanentă a carierei jurnalistice, a 

tehnologiei media, oferă spaţii necesare cunoaşterii detaliate a specificului muncii de jurnalist, dar şi a 

raporturilor stabilite între UZPR şi societatea civilă.    

         Revista pornește la drum cu colaboratori serioși și de nădejde, reputați jurnaliști în media care vor să 

facă din acest periodic un reper în media românească. Tipărită la Gutenberg S.A., revista apare în 56 de 
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pagini full color și va fi lansată luni, 14 decembrie a.c., ora 18.00, la ArCuB Gabroveni (str. Lipscani nr. 84-

90). (Sursa:capitolul Informatii din breaslă http://uzp.org.ro/o-revista-fara-moguli-cu-patroni-ziaristi/) 

 

 

LANSARE DE CARTE: ISABELA HAȘA – IUBIRE FĂRĂ CUVINTE 

 (Editura Gligor Hașa, Deva, 2015, 20 pp.) 

 

 
 

 
                                             

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

         Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu‖ Hunedoara-Deva organizează, în ziua de 8 decembrie 2015, 

ora 11
00

, în incinta Deva Mall, etajul patru, Salle d‘Or, un eveniment special dedicat celor mai mici cititori ai 

ei.  

         Isabela Hașa, cunoscuta actriță a Teatrului de Artă din Deva, vine în fața publicului, și în mod deosebit 

a copiilor, cu o carte pe care a intitulat-o Iubire fără cuvinte. Este o carte plină de sensibilitate și duioșie, o 

carte de care se vor bucura nu doar copiii, ci și toți cei care iubesc animalele și în mod deosebit câinii, acești 

prieteni devotați și afectuoși ai omului, animale care nu întotdeauna se bucură de o soartă bună. Cartea, care 

cuprinde o mică povestire izvorâtă din realitate despre cățelușii Ricko și Linda, este completată cu pagini pe 

care copiii sunt invitați să le coloreze.  

Actrița Isabela Hașa este un nume binecunoscut al scenei devene. Este absolventă a Liceului Pedagogic din 

Odorheiul Secuiesc și a Liceului Industrial  Toplița, licențiată a Facultății de Teatru și Televiziune a Univer-

sității „Babeș-Bolyai‖ din Cluj-Napoca și a Facultății de Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Bucu-

rești. Este deținătoare a unei diplome de trainer conferită de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului și M.M.F.P.S. 

         Pasionată de teatru, s-a dedicat scenei de la o vârstă foarte fragedă. Are o îndelungată carieră teatrală 

desfășurată, în perioada 1986-2013, pe scena Teatrului de Artă din Deva. În perioada 2000-2007, a fost șefa 

http://uzp.org.ro/o-revista-fara-moguli-cu-patroni-ziaristi/
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Secţiei actori, în perioada 2009-2013 a fost director, Secretar de platou și, între 2000 și 2013, a făcut parte 

din  Consiliul Artistic şi Consiliul Administrativ al teatrului.  

        A deținut roluri principale în peste 45 de piese din dramaturgia românească şi universală, spectacole de 

revistă, comedie, cabaret politic, dramă, monodramă, spectacole pentru copii. În perioada 1996-2000 a parti-

cipat la Festivalul Teatrelor de Revistă organizat la Constanța. Are colaborări cu posturile locale de radio şi 

televiziune, fiind invitată în diverse emisiuni culturale. A prezentat Festivalul de umor ,,Liviu Oros‖, ediţiile 

1992 -1995; Festivalul Internaţional ,,Ecofest Junior‖, 2008-2013. A prezidat juriul Festivalului „Actori 

Vestiţi‖. A susținut spectacole alături de mari actori români: Stela Popescu, Alexandru Arşinel, Mitică Po-

pescu, Ion Dichiseanu, Horia Şerbănescu, Puiu Călinescu s.a. A conceput costumele din spectacolul 

,,Nastratin Hogea‖ de Anton Pann. A organizat un workshop împreună cu regizorul suedez Frank Kelber.  

Este membră a Uniunii Teatrale din România și a CREDIDAM.   

Este autoarea lucrării Teatrul devean la moment aniversar, prefaţată de criticul și istoricul literar prof. univ. 

dr. Valeriu Râpeanu, și coautoarea capitolului ,,Societatea pentru fond de teatru român și viața teatrală‖ din 

lucrarea Județul Hunedoara, monografie.   

         A semnat eseuri în revistele de cultură Ardealul Literar, Vox Libri, Noua Provincia Corvina etc.  

         I s-au acordat: Diploma de recunoștință din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, Direcţia Județeană 

pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Național Hunedoara; Diplomă de excelenţă din partea Asociați-

ei „Pro Isis‖; cinci medalii de excelenţă; Diplomă de apreciere din partea Asociației ,,Cuviosul Arsenie Bo-

ca‖ etc.  

         Această lansare de carte se dorește a fi și un dar oferit copiilor în așteptarea Sărbătorii de Crăciun. 

         Cu prilejul acestei lansări, autoarea va susține și o sesiune de autografe. 

 

Cu deosebită considerație, 

Manager, 

Ioan Sebastian Bara 

 

 

 
 

INVITAȚIE 

 

         Avem bucuria de a vă invita la un eveniment cultural special organizat pentru cei mai mici prieteni ai 

Bibliotecii și pentru toți cei care îndrăgesc animalele. Isabela Hașa, talentata și sensibila actriță a Teatrului 

de Artă din Deva, le oferă micilor noștri prieteni (și nu numai) un volum special izvorât din dragostea ei 

pentru animale. În ziua de 8 decembrie 2015, ora 11
00

, în incinta Deva Mall, etajul patru, Salle d‘Or, actrița 

își va lansa cartea intitulată Iubire fără cuvinte.   

         Vă așteptăm cu mare plăcere la acest eveniment marcat de sensibilitate și duioșie.  

 

Cu deosebită considerație, 

Manager, 

Ioan Sebastian BARA 
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MUGURAȘ MARIA PETRESCU: Sensibila și 

deosebit de talentata Isabela Hașa, nu este doar o 

actriță complexă care de-a lungul anilor a interpretat 

sute de roluri, ci și un teatrolog de seamă. Iată că de 

această dată ne-a surprins cu un gen literar pe care îl 

abordează în premieră. Dar actrița este obișnuită cu 

premierele. Este vorba de literatura pentru copii, de 

povești reale, trăite de ea, de membrii familiei ei, dar 

și de un personaj deosebit de important adoptat ne-

condiționat de familie: cățelușul Ricko, care deși 

mic, devine cel mai important în această comunitate, 

personajul principal, îndrăgit și răsfățat de toti, su-

fletul cel mai curat ce trăiește adevărate sentimente 

umane. Din păcate, autoarea nu-și încheie povestea 

cu celebra frază ,,și-am încălecat pe-o șa și v-am 

spus povestea așa‘‘, ci printr-un final previzibil, pre-

simțit încă de la început, doar din câteva tonuri tris-

te, duioase, deosebit de sensibile. Este un altfel de 

educație adresată copiilor,dar și celor maturi, care 

din păcate nu mai au timpul necesar să mediteze la 

asfel de lucruri: viața nu iartă! În mijlocul fericirii, 

tocmi inima, organul ce exprimă sentimentele, trăiri-

le, ,,a încetat să mai bată. Ricko a căzut instanta-

neu.‘‘ (p. 18). 

 

 
 

Teodor Buzu  (http://www.teodorbuzu.com/) – Chemarea străbunilor, hârtie, acuarelă, 2008 

 

 

http://www.teodorbuzu.com/


           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care pe care sau angoasa românilor 
(Portretul îndureratei doamne România postdecembristă) 

 

 

Actuala stare a economiei româneşti este ca-

tastrofală. Nu ştiu cât îi îngrijorează pe guvernanţii 

de ieri, de azi şi (după cum merg lucrurile) de mâine. 

Pentru că ei oricum încasează lefuri grase şi benefi-

ciază de multe alte avantaje normale pentru o situa-

ţie dureros de anormală în ţară. (A dat cineva soco-

teală pentru enormele prejudicii cauzate din incom-

petenţă? Aşa o culpă nu este prevăzută în Cod Penal. 

Dacă nici marii tâlhari dovediţi şi întemniţaţi nu-şi 

tem averile dobândite necinstit...) 

Şi toate astea în acordurile greţoase ale anga-

jamentelor pentru binele celor mulţi şi al lozincilor 

de felul „Nimeni nu-i mai presus de lege‖! Dar, vai 

mie, neumăratele cazuri de abuz şi corupţie din peri-

oada postdecembristă (cunoscute de aproape toată 

suflarea şi de-abia în ultimul timp puse pe tapetul 

ruşinii de către oamenii legii), demonstrează adapta-

rea la mediu a acelor metehne fanariote, care au da-

rul să ilustreze gradul de uzură morală al unei socie-

tăţi aflată în interminabilă tranziţie, mai bine spus 

derivă, de la concreteţea sterilizant-uniformizatoare 

a comunismului la luminiţa amăgitoare de la capătul 

tunelului postdecembrist. 

Dacă prin democraţie (evident, nu cea origi-

nală) înţelegem respectul legilor şi supunerea tuturor 

cetăţenilor în faţa legilor încâlcite de care avem par-

te, asta nu înseamnă că poţi deveni cetăţean model 

doar cerându-le celorlalţi să le respecte, atunci când 

tu, aflat la butoane, ştii prea bine că respectul legilor 

se poartă doar pe alte meleaguri şi că teama de ele 

este obligatorie doar pentru cei care te-au propulsat. 

Fireşte, una-i viaţa şi cu totul altceva teoria. Aşa că 

aleşii nu vor rata niciodată ocazia de a-şi etala cu-

noştinţele despre o democraţie complet diferită de a 

noastră, susţinând că ea funcţionează doar atunci 

când instrumentele de aplicare a legii îşi exercită 

autoritatea în toate straturile societăţii şi când toţi 

membrii acesteia, fără excepţie, acţionează în spiri-

tul lor, că democraţia presupune un necontenit exer-

ciţiu civic în vederea netezirii inevitabilelor asperi-

tăţi sociale şi că, indiscutabil, cadrul legislativ repre-

zintă sistemul nervos al neastâmpăratului organism 

social. 

Cum nu este cazul  să ne facem iluzii în legă-

tură cu democraţia din România şi cu existenţa statu-

lui de drept, nu trebuie nici să ne mire neîncrederea 

subtil-persiflantă a occidentalilor faţă de harababura 

dirijată şi întreţinută de întregul postdecembrism. 

Mai grav este faptul că nici măcar diaspora (sau, mă 

rog, o bună parte a ei) nu poate fi lesne clintită dintr-

un imobilism alimentat uneori cu neîncredere visce-

rală vizavi de grozăvia şi ridicolul realităţilor din 

ţară, alteori cu dispreţ îngăduitor împrumutat din 

mediile în care încearcă să se altoiască.. Dar dacă 

aleşii noştri sunt infinit mai îngrijoraţi de viitorul lor 

şi al clanului din care fac parte decât de viitorul Ro-

mâniei, politicienii şi investitorii occidentali se do-

vedesc de-o prudenţă agasantă în ceea ce priveşte 

foloasele politico-economice ale ţărilor lor, respectiv 

profitul societăţilor comerciale pe care le reprezintă. 

Cât au învăţat diplomaţii noştri din fermitatea onc-

tuos-civilizată a străinilor ce-şi etalează zâmbetele 

direct proporţional cu scopul  urmărit, cât învăţăm 

noi toţi din legăturile cu străinii de toate culorile şi 

gabaritele?!... 

De luat aminte că un american, un francez 

George PETROVAI 

(ROMÂNIA)  
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sau un neamţ se va revolta împotriva unor stări de 

lucruri din patria lui datorate erorilor guvernanţilor 

(nu fără temei se spune că eroarea politică este mai 

gravă decât crima) şi va şti prin votul dat la viitoare-

le alegeri să-i sancţioneze, dar niciodată nu-şi va 

face ţara troacă de porci, cam aşa cum se întâmplă 

pe la noi, unde alegătorii demonstrează cu exempla-

ră regularitate că nu ştiu ce vor, pentru ca mai apoi, 

când nu mai este nimic de făcut, să înjure şi să-şi 

care pumni în cap, implorându-l pe Dumnezeu să le 

dea mintea românului de pe urmă. Occidentalii nu 

sunt naţionalişti, ci ultranaţionalişti – abili, civilizaţi 

şi necruţători în relaţiile cu străinii de la care n-au ce 

stoarce. 

La noi este deosebit de activ principiul care 

pe care. Iar acest principiu este transpus în practică 

printr-un ansamblu de mijloace politice şi/sau eco-

nomico-financiare, funcţie de poziţia celui în cauză 

şi de poliţele pe care le are de plătit. Prin urmare, 

disputa politică degenerează în bătălie pe viaţă şi pe 

moarte (fireşte, condimentată cu ameninţări, insulte 

şi înjurături), mai mereu penibilă şi totdeauna con-

traproductivă, astfel că instituţiile statului se trans-

formă în teatre de răfuieli personale ori de partid, iar 

mulţimea tot mai pauperă a spectatori-

lor/telespectatorilor aplaudă pe unii dintre ei şi-i 

înjură pe ceilalţi, fără fidelitate în simpatii, că doar e 

democraţie, în vreme ce bogăţia naţională intră atât 

în buzunarele fără fund ale aleşilor, cât şi în conturi-

le ticăloşilor din străinătate încârdăşiţi cu cei desem-

naţi prin lege şi jurământ să gestioneze averea popo-

rului român. 

Iată că mai vechea noastră meteahnă – aceea 

de-a ieşi în faţă după ce ai fost scos pe uşa din dos, 

respectiv de-a înfige şişul în spatele semenului de 

altă credinţă sau orientare politică  (Dostoievski are 

în romanul Fraţii Karamazov memorabilul răspuns 

al bătrânului Karamazov, prototipul ticălosului. Ci-

neva îl întreabă: „De ce-l urăşti pe cutare? Ţi-a făcut 

ceva?‖ „Să-ţi spun de ce: omul nu mi-a făcut nimic, 

ce-i drept, în schimb eu i-am făcut o porcărie crasă, 

şi de-atunci nu mai pot să-l văd în ochi, îl urăsc nu-

mai şi numai din pricina acelei porcării!‖), o aseme-

nea meteahnă duce fatalmente la ură şi atomizare 

socială şi provoacă un rău imens întregii naţiuni, 

treabă exploatată de cei ce urmăresc întreţinerea 

dihoniei între români şi menţinerea României la 

coada ţărilor din Uniunea Europeană. 

Cu toate că până în prezent s-au împrumutat 

peste o sută de miliarde euro, întrucât grosul acesto-

ra a fost destinat consumului şi restul şutit (aproape 

nimic pentru investiţii, deşi este ştiut că fără investi-

ţii economia moare), situaţia economică a României 

este în continuare alarmantă, tot mai mulţi români 

trăind de azi pe mâine din expediente, împăcaţi cu 

faptul că au cel mai scăzut nivel de trai din UE şi cu 

gândul că asta-i vrerea lui Dumnezeu. 

Nu ştiu dacă o ţară întreagă merită să-i caute 

şi apoi să-i pună la zidul infamiei pe vinovaţi, în 

timp ce activităţile productive, atâtea câte au mai 

rămas, au serios de suferit de pe urma dezbaterilor 

politice şi a învârtelilor supranumite afaceri. Dar ştiu 

că există mai multe cauze principale care cu necesi-

tate au generat actualul marasm. 

 1.Dezastrul din agricultură favorizat de lacu-

nele Legii 18/91 şi de imensele pagube provocate 

prin desfiinţarea aberantă a fostelor Cooperative 

Agricole de Producţie (CAP) şi Întreprinderi Agrico-

le de Stat (IAS), un dezastru care depăşeşte puterea 

minţilor normale, având în vedere că România pose-

dă circa nouă milioane de hectare teren arabil, pă-

mânt bun de uns pe pâine, şi că între fruntariile sale 

trăiesc acuma doar 18 milioane de români. Deci o 

jumătate de hectar de teren arabil la o persoană, iar 

guvernele împrumută bani cu dobânzi consistente 

pentru a cumpăra peste 60% din alimentele de bază! 

Furia devastatoare a foştilor membri CAP, ca şi jafu-

rile comise şi niciodată recuperate măcar la nivelul 

preţurilor de atunci, toate au contribuit la dispariţia 

multor abuzuri anterioare şi la mascarea furtişaguri-

lor foştilor mari mahări ai agriculturii socialiste.  

La toate astea se adaugă descurajarea siste-

matică a particularilor prin incalificabila politică 

agrară promovată de toate guvernele postdecembris-

te: dobânzi uriaşe percepute de bănci în faza de în-

ceput (unde ne sunt băncile agricole, că de filialele 

diverselor bănci străine te loveşti aproape la fiecare 

pas, cam aşa ca de farmacii?), ioc subvenţii din par-

tea statului, când este ştiut că până şi fermierii ame-

ricani beneficiază de subvenţii şi protecţie la achizi-

ţionarea celor de trebuinţă şi la desfacerea produse-

lor finite, de asemenea nu tu preţuri de achiziţie sti-

mulative, nu tu seminţe, îngrăşăminte şi insecticide 

la preţuri avantajoase, nu tu combustibil fără accize 
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şi maşini agricole livrate de stat în contrapartidă 

pentru campaniile agricole.  

Este evident pentru oricine că, acordând 

atenţia cuvenită agriculturii (în curând, marile pro-

bleme ale omenirii nu vor fi crizele politice şi eco-

nomico-financiare, ci apa, aerul şi alimentele!), alta 

era azi situaţia României, vasăzică nu ajungeam în 

postura deopotrivă ruşinoasă şi păgubitoare de mari 

importatori (cum spuneam, importăm pe bani îm-

prumutaţi peste 60% din alimentele de bază), noi 

care în perioada interbelică eram grânarul Europei 

(hrăneam peste 100 de milioane de oameni), ci dim-

potrivă, după acoperirea necesarului intern, ne-am fi 

creat însemnate disponibilităţi pentru export. Auto-

mat acest lucru ar fi antrenat o bună stabilitate a pre-

ţurilor (prin extensie a balanţei externe), totodată o 

bună parte din forţa de muncă disponibilizată de alte 

sectoare ale economiei ar fi fost absorbită în agricul-

tură şi compartimentele conexe, evitându-se în acest 

fel competiţia preţuri-salarii şi tensiunile sociale 

aferente. În general, preocuparea cetăţeanului este 

orientată obsesiv spre politică atunci când se con-

fruntă cu necazuri, îndeosebi cu lipsuri şi dificultăţi 

în aprovizionare. Cum de marii strategi (sic!) ai 

tranziţiei au omis acest element esenţial din savante-

le lor programe?! 

 2. Politica financiar-monetară defectuoasă 

este cu certitudine o altă cauză majoră. La început 

colaterală mecanismului economic absolvit de orice 

control, mai apoi punând în funcţiune pârghii care 

ori că gripează maşinăria greoaie a economiei româ-

neşti, ori că accentuează degringolada şi blochează 

iniţiativa particulară – numeroase taxe şi impozite 

supraponderale (cele mai multe din UE), generate de 

nevoia întreţinerii vastului aparat administrativ şi de 

control financiar (Administraţia Financiară, Garda 

Financiară, Curtea de Conturi etc.), ce acţionează 

concertat sau în paralel, dar – în pofida planului de 

amenzi cu mult depăşit – nereuşind să descurajeze 

tot mai frecventele acte de fraudă şi evaziune fiscală. 

Acest uriaş efort financiar contribuie din plin la spo-

rirea inflaţiei, cu întreg cortegiul de nenorociri socia-

le adiacente: scăderea nivelului de trai la grosul po-

pulaţiei, creşterea armatei de şomeri, adâncirea deca-

lajului dintre pătura subţire a îmbogăţiţilor şi enorma 

masă a săracilor aflaţi la limita de subzistenţă, toate 

acestea constituindu-se în permanente semnale de 

alarmă pentru societatea românească a zilelor noas-

tre, o societate aflată într-un primejdios dezechilibru 

după absorbţia clasei de mijloc în masa cetăţenilor 

încercaţi de sentimentul neputinţei împlinirii sociale.  

Apropo de cheltuieli bugetare, iată două inte-

resante paralele: La o populaţie de 18 milioane (plus 

cele circa patru milioane care-şi duc traiul în afara 

graniţelor), România îşi permite cu 50 de parlamen-

tari peste numărul congresmenilor americani (popu-

laţia SUA este de aproape 320 milioane), iar Guver-

nul României are vreo 27 de miniştri, în timp ce 

Germania cu populaţia ei de aproape cinci ori mai 

mare (83 de milioane), are doar 8 miniştri plus can-

celarul! Inflaţia poate fi stăvilită prin acţiunea con-

jugată a trei factori: muncă de înalt nivel calitativ 

confirmată printr-un export dinamic, politică finan-

ciar-monetară înţeleaptă şi infuzie de capital. Fiecare 

din aceşti factori este pus la treabă prin intervenţia 

guvernului şi a pârghiilor sale de acţiune directă ori 

mediată. Dar dacă în cazul primului factor (cel mai 

important, de altminteri) şi a ultimului, intervenţia 

guvernului este intermediată (de cetăţenul conştient 

şi activ în cazul primului, de bunăvoinţa capricioasă 

a investitorului în cazul celuilalt), politica financiar-

monetară constituie ansamblul pârghiilor pe care 

Executivul le pune în mişcare potrivit unei strategii, 

ce reflectă esenţa programului său de guvernare. 

 Intuind ce va urma, regretatul economist 

american de origine română Anghel Rugină, a pro-

pus o reformă monetară radicală: emiterea monedei 

de argint! În concepţia sa, acest lucru ar fi contribuit 

nemijlocit la procesul de acumulare şi economisire, 

astfel evitându-se eroziunea monedei naţionale. Pro-

punerea a fost respinsă în favoarea unui program de 

austeritate vertebrat pe o fiscalitate excesivă, one-

roasă şi descurajantă... Preocupat nu doar de critică, 

ci şi de aflarea unor căi pentru îndreptarea actualei 

stări de lucruri de la noi, citesc cu surprindere, dar şi 

cu mulţumire în Tribuna economică nr. 20/1994 în 

articolul Hong Kong: diminuarea fiscalităţii pe fon-

dul unei dezvoltări susţinute cum „la 2 martie 1994, 

ministrul finanţelor a introdus noi concesii fiscale, 

menite să scutească populaţia în valoare de 7 miliar-

de dolari HK (905 milioane dolari SUA) în anul 

fiscal 1994/95‖. În acest mod „420 mii angajaţi nu 

vor mai plăti impozit, iar alte 1,1 milioane angajaţi 

din totalul forţei de muncă de 2,8 milioane angajaţi 
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vor plăti impozite mai mici‖. În continuare se arată 

că „şi impozitul companiilor a fost redus cu un punct 

procentual, ajungând la numai 16,5%‖. A mai fost 

redusă cu două treimi taxa de aeroport, de asemenea 

taxa de timbru pe vânzările de locuinţe valorând 

până la 3 milioane dolari HK. La toate astea se ada-

ugă economiile făcute de guvern: În 1993/94 a chel-

tuit cu 3% mai puţin decât şi-a propus în buget, iar 

la capitolul investiţii cu 6% mai puţin! Deci taman 

pe dos de cum au procedat şi continuă să procedeze 

guvernele noastre postdecembriste. Orice comenta-

riu este de prisos. 

 3. Corupţia la toate nivelele reprezintă cauza 

cauzelor actualei degringolade economice. Ea ţine în 

egală măsură de influenţa cancerigenă a unui trecut 

cu importante ramificaţii în prezent şi viitor, precum 

şi de structura moral-spirituală a românului, devenită 

esenţialmente balcanică prin tripla influenţă orienta-

lă: otomană, fanarioto-grecească şi muscălească. 

 În mod normal, vicii ca luarea şi darea de 

mită, evaziunea fiscală sau deturnarea de fonduri ar 

trebui, dacă nu în întregime eliminate, măcar sub-

stanţial reduse şi apoi ţinute sub control prin elabo-

rarea şi ferma aplicare a unor drastice legi anticorup-

ţie. Fireşte, cu condiţia ca organele de emitere şi 

aplicare a actelor normative să fie întru totul demo-

cratice, adică mai prejos de lege, şi imune la micro-

bul corupţiei. Dar ce te faci când corupţia este atât 

de înfloritoare, încât parlamentari, miniştri, primari, 

judecători, procurori şi poliţişti, individual sau în 

reţele de tip mafiot, eludează tot acuşi-acuşi legile 

întru atingerea unor interese personale sau de grup 

(clan), nu de puţine ori la comandă politică? În ase-

menea condiţii cum poate fi impusă autoritatea legi-

lor şi cum poate fi cultivat respectul faţă de semeni, 

instituţii şi ordinea socială? 

S-a ajuns pe la noi ca escrocul de mare cali-

bru care scapă nepedepsit pentru potlogăriile făptui-

te, să fie apreciat. „Se descurcă, are cap!‖ exclamă 

cunoştinţele mai mult sau mai puţin invidoase pe 

îndemânarea şi neruşinarea respectivului ipochimen. 

Asta în timp ce găinarul este pedepsit cu străşnicie 

pentru o abatere minoră. Sigur că până şi abaterea 

minoră de la legalitate trebuie sancţionată. Dar 

atunci când năvodul salubrizării sociale este astfel 

întocmit încât îi face scăpaţi pe rechini şi păstrează 

doar plevuşca, mă îndoiesc că într-un asemenea mod 

poate fi întronată legalitatea. 

Mai rămâne cealaltă categorie de vicii (pros-

tituţia, pedofilia, pederastia, hoţia, violul, consumul 

de droguri), care aşijderea contribuie la îmbolnăvi-

rea corpului social. Extrem de periculos pentru echi-

librul şi sănătatea familiei şi a organismului social 

mi se pare alcoolismul, ale cărui consecinţe sunt cu 

atât mai perfide, cu cât pedepsele vizează doar actele 

inconştiente sau semiconştiente ale consumatorului 

de alcool. Remediul este inseparabil legat de voinţa 

celui în cauză, cu un foarte necesar ajutor venit pe 

linia credinţei, familiei şi a mediului în care trăieşte, 

căci bufetele şi cârciumile îţi fac cu ochiul din sută 

în sută de metri. 

Aceasta a doua categorie de vicii a devenit la 

noi o prezenţă din ce în ce mai îngrijorătoare, deopo-

trivă intensiv şi extensiv. Să fie ele doar un apendice 

lesne de extirpat, ori una din coordonatele pe care 

agonizează acea democraţie despre care Churchill 

afirma că este cea mai proastă formă de guvernă-

mânt? „Dar, a adăugat el, daţi-mi alta mai bună şi 

voi crede în ea‖. 

În lupta necontenită împotriva acestui flagel 

cu efecte incalculabile, trebuie să primeze acţiunea 

de prevenire prin familie, educatori, factori medico-

sanitari. Când cei în cauză (de foarte multe ori mi-

nori şi minore) ajung pe mâna poliţiei, se poate 

afirma că deja s-a constituit elementul infracţional, 

greu de stopat şi aproape imposibil de eradicat. 

Iar în această perioadă de îngrijorătoare deri-

vă a societăţii româneşti, când proliferează descom-

punerea familiilor, îndeosebi a acelor familii în care 

unul sau ambii părinţi trudesc în străinătate, şi când 

mijloacele de prevenire, ocrotire şi tratare sunt insu-

ficiente, nu-i greu de prevăzut gravele probleme care 

ne pândesc, toate aceste derapaje fragilizând orga-

nismul greu încercat al României în sfertul de veac 

postdecembrist. 

N.B. Coreea de Sud a izbutit  prin anii ʼ70 să ţină 

sub control corupţia doar cu ajutorul americanilor. 

După care ea a pornit ca din puşcă pe calea dezvoltă-

rii şi prosperităţii generalizate... 

 4. A patra cauză o consider Dezarticularea 

economiei româneşti. De dragul reformei (la fel ca 

utopiile comuniste, să fie un alt ideal sinucigaş al 

românilor?) au fost sacrificate toate sferele impor-

tante de activitate (industrie, agricultură, transporturi 
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navale şi feroviare etc.), fără a se pune altceva în 

loc, astfel că în imensele goluri apărute au înflorit 

nemunca, specula, corupţia, furtişagurile, impostura 

şi minciuna, în general toate formele de disoluţie 

moral-spirituală. 

 După cum se prezintă lucrurile, în 25 de ani 

încă n-am isprăvit cu reforma-genocid (economic, 

moral-cultural, de identitate, democratic), atâta timp 

cât se mai găseşte pe ici, pe colo prin părţile esenţia-

le câteva ceva de înşfăcat. Dar nimeni nu ştie când 

se va termina această tragicomică reformă a bătutei 

pe loc şi a învârtirii în cerc până la ameţeală, după 

cum nimeni nu ştie cum vor arăta avortonii acestei 

treceri de la comunismul atroce la postcomunismul 

feroce prin pohta ce-o pohteşte pentru pescuitul în 

apele tot mai tulburi ale statului. 

Economiştii apuseni dau din umeri, iar foştii 

actuali economişti marxişti dau din colţ în colţ în 

căutarea unor soluţii acceptabile pentru această 

halimă postcomunistă ce ţine morţiş să i se spună 

capitalism, un „capitalism‖ care trăieşte şi prosperă 

din banii statului prin şpăgi, comisioane, licitaţii 

trucate şi lucrări de mântuială, într-un cuvânt prin 

tunuri de zeci şi zeci de milioane. Dar occidentalii 

nu-şi fac probleme în ceea ce ne priveşte. Mai întâi 

că au încredere (sic!) în puterea noastră de supravie-

ţuire, că doar am izbutit să scăpăm din infernul bol-

şevic în care am fost azvârliţi cu larga lor contribu-

ţie. Apoi că încă nu reprezentăm un obiectiv de prim 

rang pentru interesele lor politico-economice şi stra-

tegico-militare, chiar dacă scutul american antira-

chetă de la Deveselu va fi în curând operaţional. 

Acum ca şi altă dată, în pofida conflictelor din 

Ucraina, interesele imediate ale Europei occidentale, 

mai cu seamă ale Germaniei, se îndreaptă spre ma-

rea Rusie. De ce? Pentru că Rusia este elementul 

tampon dintre opulenţa vestică şi Orientul Îndepărtat 

în expansiune economică (a se vedea masiva pene-

trare a capitalului nipon în Statele Unite, dar şi insis-

tenţa cu care China priveşte spre Europa), pentru că 

actuala civilizaţie apuseană se bizuie pe imensele 

resurse naturale ruseşti (îndeosebi petrol şi gaze na-

turale) şi pentru că Rusia reprezintă o importantă 

piaţă de desfacere pentru produsele finite occidenta-

le. 

 Se subînţelege că situaţia economică a Ro-

mâniei nu se va redresa căutând vinovaţi în dreapta 

şi în stânga şi, după dibuirea lor, întemniţând pe unii 

dintre ei. Prejudiciul provocat de aceştia trebuie re-

cuperat integral prin sechestrarea tuturor averilor 

dobândite pe căi necinstite! Şi încă ceva. Înaintaşii 

noştri au stat „în calea tuturor răutăţilor‖ pentru a-şi 

apăra „sărăcia, şi nevoile, şi neamul‖, astfel creându-

le apusenilor posibilitatea să-şi edifice cultura şi 

civilizaţia, iar românii cu funcţii publice din zilele 

noastre nu-s capabili să exploateze la centimă în-

semnatele avantaje economice şi strategice pentru 

ţară şi popor ce decurg din ieşirea la Marea Neagră, 

din deţinerea cursului inferior al Dunării şi din aşe-

zarea la întretăierea unor importante drumuri comer-

ciale... 

Este, trebuie s-o spunem, falsă afirmaţia că 

economia românească, aşa umilită cum se prezintă 

în clipa de faţă, nu posedă acele elemente care să-i 

asigure redresarea. În primul rând România deţine 

un relief armonios, cu bogăţii ale solului şi subsolu-

lui ce o situează pe un loc fruntaş în Europa (locul 

doi după calculele unor economişti). Pământul, deo-

potrivă obiect al muncii şi mijloc de muncă, este – şi 

trebuie să rămână! – nu doar cea mai generoasă sur-

să de hrană pentru locuitori, dar şi cea mai statornică 

legătură cu ţara, limba, străbunii, tradiţiile şi istoria 

multimilenară a locuitorilor de pe aceste meleaguri. 

(Cu toate astea, prin legislaţia noastră fără egal în 

Europa, circa 20% din pământul sfânt al ţării, deja a 

încăput în ghearele străinilor!) 

Te uiţi în jur şi te minunezi cât este de neiu-

bit din pricina nevalorificării acest pământ îndelung 

jinduit de alţii. Iar apele sunt pângărite şi pădurile 

decimate. De pildă, în pădurile din judeţele Covasna 

şi Harghita îşi face mendrele megaescrocul Verestoy 

Attila, senatorul udemerist poreclit Cherestoy Attila 

şi „groful defrişărilor‖, încât te întrebi cu uimire: 

Cum naiba se face că acest sinistru răufăcător este 

lăsat să-şi savureze averea de nabab în viloiul de la 

Snagov?! Desigur, grija faţă de aceşti factori vitali 

pentru om şi economie este în primul rând o sarcină 

cetăţenească (românii trebuie să înveţe cu mic cu 

mare să iubească şi să ocrotească natura!) şi abia 

atunci legile intransigente îşi vor dovedi eficienţa în 

lupta fără menajamente împotriva tâlharilor şi a pro-

fanatorilor mediului ambiant. 

Din păcate, corupţia atotstăpânitoare încă îi 

mai apără de rigorile legii şi nu de puţine ori îi face 
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scăpaţi pe mulţi dintre aceia care nu fură şi devas-

tează chiar cu mâna lor – pădurari, brigadieri, ingi-

neri, toţi aceştia îmbogăţindu-se cu neruşinare din 

avuţia poporului român, catastrofal administrată şi 

apărată de un stat ticăloşit până în măduva oaselor. 

Pe căi întortocheate, pesemne că aceştia-i servesc (a 

se citi îi îmbogăţesc) şi pe puternicii zilei, marii de-

mocraţi care se spetesc pentru popor, fapt pentru 

care legea o lasă mai moale când ajunge în antica-

mera lor... 

 Un alt redutabil factor de producţie: România 

încă mai are forţă de muncă inteligentă, harnică şi 

bine pregătită! Aprecierea de care se bucură în străi-

nătate specialiştii români plecaţi din ţară din diverse 

motive este cea mai concludentă dovadă în acest 

sens.  

Există la noi o formidabilă rezervă de inteli-

genţă, demonstrată prin strălucitele rezultate obţinu-

te de elevii români la olimpiadele internaţionale, 

precum şi de statistici („Pe plan mondial ponderea 

copiilor supradotaţi este de 2 la mie, iar la noi de 4 

la mie‖, afirma cu încredere şi mândrie marele in-

ventator Iustin Capră). Din nefericire, acest preţios 

motor al dezvoltării noastre sociale este fie lăsat să 

vegeteze (mulţi copii supradotaţi se pierd), fie să se 

scurgă spre ţările puternic industrializate, de regulă 

SUA, Canada şi vestul Europei. A calculat cineva 

pierderile anuale înregistrate de România prin raco-

larea de către guvernele şi companiile occidentale a 

celor mai valoroşi absolvenţi ai facultăţilor de stat 

din România? Că americanii, de pildă, recunosc că 

prin atragerea forţei de muncă de înaltă calificare din 

ţări sărace ca România, înregistrează anual un profit 

net de câteva miliarde. Şi astfel ţările bogate devin şi 

mai bogate, iar ţările sărace tot mai sărace... 

Două sunt căile imediate pentru reducerea 

simţitoare a hemoragiei de materie cenuşie româ-

nească: 

 a) Locuri de muncă (îndeosebi în cercetare) 

şi lefuri atractive pentru absolvenţii foarte înzestraţi 

ai facultăţilor de stat şi particulare; 

 b) Prin decanatele facultăţilor de stat, Minis-

terul Învăţământului să încheie contracte cu toţi stu-

denţii, iar la absolvire, potrivit contractelor încheia-

te, ei să fie prin lege obligaţi să lucreze un anumit 

număr de ani în ţară (între 5 şi 10 ani, funcţie de 

perioada şcolarizării, cu sau fără masterat), până la 

recuperarea integrală a cheltuielilor făcute cu pregă-

tirea lor. După care, fiecare este liber să aleagă: ră-

mâne în ţară sau pleacă în străinătate. Fireşte, pentru 

asta este nevoie nu doar de un plan naţional de dez-

voltare economico-socială, cu ajutorul căruia, măcar 

în facultăţile finanţate de la buget, să nu se mai lu-

creze pe stoc (un număr de absolvenţi cu mult mai 

mare decât sunt capabile să absoarbă sectoarele de 

activitate), ci, după reducerea şi ţinerea sub control a 

corupţiei, este mare şi urgentă nevoie de o reală re-

lansare a economiei. Pentru că ceea ce spun statisti-

cile şi guvernanţii despre creşterea economică, eu-

femistic vorbind se cheamă praf în ochii alegătorilor 

naivi, care, seduşi de greutatea cifrelor, realizează 

destul de târziu cum coşul zilnic devine din ce în ce 

mai uşor.  

 Economia românească poate fi repusă pe 

picioare într-un timp relativ scurt, deoarece există 

condiţii reale pentru aşa ceva: importante resurse ale 

solului şi subsolului, cadre calificate şi mână de lu-

cru ieftină. Lipseşte capitalul pentru retehnologizare 

acolo unde este cazul şi pentru modernizarea în ritm 

mai alert a infrastructurii. Dar să nu uităm că Uniu-

nea Europeană acordă credite în condiţii extrem de 

avantajoase pentru realizarea unor programe de an-

vergură. (Ehei, unde sunt miliardele de dolari ce 

trebuiau să fie încasaţi din creanţe?!) 

Prin urmare, neajunsul cel mare este de ordin 

intern: lipsa de vrere şi destoinicie politică, respectiv 

absenţa unei politici economice coerente pentru toa-

te sectoarele de activitate şi care să urmărească bine-

le întregului popor, penuria de manageri corecţi şi 

dispuşi să ia taurul de coarne din pricina acelei me-

tehne politico-ideologice de care am amintit mai sus, 

nemunca şi frauda generalizată. Câţi dintre factorii 

decizionali de la centru şi din teritoriu doresc cu 

adevărat un reviriment economic bazat pe libera 

iniţiativă şi câţi sunt pentru ape tulburi în care se 

poate pescui şi dribla, în care minciuna şi hoţia se 

îngraşă de la o zi la alta?... 

 5. Criza moral-spirituală este a cincea cauză 

principală a coşmarului românesc. Fiind cea mai 

persistentă şi subtilă, poate că trebuia s-o aşez în 

capul listei. Dar cauzele analizate nu au menirea să 

stabilească o ierarhie, ci un punct de vedere. 

De ce-i atât de importantă această cauză? 

Deoarece ea reflectă cu fidelitate mentalitatea indi-
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vidului, năzuinţele şi căile urmate de acesta pentru 

a-şi satisface trebuinţele. Prin extensie, planul mo-

ral-spiritual al unei societăţi reprezintă barometrul 

sau media cultural-atitudinală a membrilor săi. De-

căderea economico-socială de azi este şi consecinţa 

decăderii moral-spirituale începută cu mult timp în 

urmă – perioada fanariotă după cei mai mulţi căută-

tori ai adevărului gol-goluţ. Atunci, se zice, ar fi 

pornit pe toate fronturile asaltul putreziciunii fanari-

oto-otomane asupra majestăţii spirituale a poporului 

român. Iar în ultimii 70 de ani, tot ce a fost sfânt şi 

curat pentru duhul românesc plămădit în veacurile 

anterioare fanariotismului, totul a fost murdărit, 

schilodit, ba chiar ucis: Dumnezeu, oameni de ome-

nie, valori materiale şi, mai ales, valori spirituale. 

Desigur că în perioada postdecembristă, comparativ 

cu cea bolşevică, s-a derulat un mult mai subtil pro-

ces de destrucţie prin minciună, hoţie, înşelăciune şi 

trădare făţişă, procedee adjudecate ca normale de 

politrucii postdecembrişti şi care cu necesitate au 

continuat avarierea fundamentelor moral-spirituale 

ale naţiei. 

 Goana după căpătuială şi afaceri curat mur-

dare, vorba lui Pristanda, este zeul la care se închină 

tot mai mulţi români, ajunşi peste noapte nesimţitori 

şi ahtiaţi după câştiguri nemeritate.  Tot mai scum-

pă, cartea a ajuns astăzi un obiect de lux pentru omul 

dornic de cultură şi/sau informaţie. Aşa că, într-o 

lume în care omul este apreciat numai şi numai după 

cantitatea de bunuri dobândite legal sau ilegal (case, 

maşini, conturi, ţoale), nu-i de mirare că  îmbogăţiţii 

de ieri şi de azi, semianalfabeţi cu diplome, privesc 

chiorâş la carte şi cultură şi că pe autenticul şi mereu 

săracul intelectual îl tratează cu o condescendenţă 

dispreţuitoare.  

 Putem depăşi impasul moral-spiritual în care 

ne găsim doar meditând cât mai des la spusele lui 

Constantin Noica: „Dorim untul german sau cultura 

românească?‖ Căci, se ştie foarte bine, un popor 

rămâne în istorie graţie culturii sale... Marele izvor 

de sănătate al poporului român este tot în sufletul 

curat, iubitor de Dumnezeu şi semeni, iar nu în lăzile 

cu comori „pe care le mănâncă moliile şi rugina, şi 

unde le sapă şi le fură hoţii‖ (Matei 6/19).  Nu e un 

îndemn la inactivitate, cu atât mai mult cu cât româ-

nul, datorită ortodoxismului esenţialmente contem-

plativ, este predispus la meditaţie. Este o invitaţie la 

raţiune (Terenţiu spunea: „Fii absurd cu raţiune!‖) şi 

iubire, singurele modalităţi eficace întru îndreptarea 

actualei stări de lucruri, ceea ce la urma-urmei în-

seamnă reamintirea, reînvăţarea şi, în final, reveni-

rea la banala normalitate a măsurii şi bunului simţ, 

înţeleptele călăuze pe care morala nu pridideşte să le 

recomande indivizilor şi grupurilor sociale. 

Sighetu-Marmaţiei          
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From left: Hava Pinhas-Cohen (Israel), Mesut Șenol (Turkey), Milan Richter  (Slovakia) and Muguraș Maria Petrescu (Romania) 

on the occasion of the Symposium organized by Milan Richter, the President of the Independent Writers‘ Union in Slovakia, at the 

University of Bratislava, on November 30, 2015. 

 

                                   

 
,,Raised in a Ladino-speaking family of 

Bulgarian Jewish immigrants, Pinhas-Cohenfuses 

the ancient Sephardic chant of her childhood with 

the contemporary rhythm of Israeli life. This 

singular talent for bringing the ancient and the 

modern sets her apart from most other Hebrew poets 

of her generation. Secular in style and spirit, yet 

rooted in the life cycle of the religious Judaism, 

Pinhas-Cohen‘s poems portray everyday life in 

modern Israel through a sacred yet personal 

language. Awarded the coveted Prime Minister‘s 

Prize for her poetry, Pinhas-Cohen is a poet whose 

verse in English translation is long overdue. This 

bilingual collection offers readers a careful selection 

of poems for each of her seven published volumes. 

Hart-Greem has worked closely with the poet herself 

on these translations, several of which have 

appeared in journals such as The Jewish Quarterly 

and The Toronto Journal of Jewish Thought. Her 

lively translations display the dazzling breath and 

death of Pinhas-Cohen‘s oeuvre, making Bridging 

the Divine not only the first but the definitive 

English language edition of this vital Hebrew poet‘s 

work. 

Hava Pinhas-Cohen is an Israeli writer and 

poet. She is the editor of Dimui, a journal of 

literature, criticism and Jewish culture and the 

Hava PINHAS – COHEN  

(ISRAEL)  
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author of several poetry collections. Pinhas-Cohen 

was awarded the Prime Minister‘s Prize (1996), the 

ACUM Prize (1998), the Kugel Prize (2000), the 

Alterman Prize (2002), and the Rishon LeZion Prize 

for Creativity in the Hebrew Language (2015).‘‘ 

(source: Hava Pinhas-Cohen, Bringing the Divine, 

Syracuse University Press, 2015, 219 pp., cover 4). 

 

 

 

BALLAD OF THE PIT AND THE CREATOR 

 

I won‘t go. I won‘t go after you, my love, into the 

pit 

I won‘t go, for the field beackons and I‘ll run to it 

 

I won‘t go down, my love, into the pit 

For on Sabbath eve bread must be broken and 

blessed 

Wine sanctified and crumbs swept from the table 

and discarded 

 

I won‘t go down after you, I won‘t go down, my 

love, into the pit 

When angels come to gather your soul I grabbed 

your hand 

Kissed your mouth and closed the gate for them 

 

They left me behind 

So Icould lift my eyes and see 

A hidden shadow of wings and the day descending 

 

I won‘t go down with you, my love, into the pit 

For terrible is my fear of darkness down there 

Worse than my fear of a room with no light. 

 

I‘ll not heed your requests 

All the deeds I perform refuse 

To return your face to the Creator 

 

I plug my ears to your voice that calls me 

To come and cover you against the cold of the pit. 

 

 

IN THOSE DAYS 

 

I hugged, and kneaded, and presssed    

I caressed, and squeezed, and rubbed 

To take your hand, a silent emissary 

From your world of dozing and slumber to me. 

 

Again I leaned forward, my lips reading 

Your forehead and the hollows of your eyes 

The slope of your nose and cheeks 

To collect each vapour from your mouth‘s opening 

Each breath 

This is the wine 

That moves the lips of those who are sleeping 

 

And from them recalling the scent of your face: 

                                                     An apple field. 

 

 

From Hava Pinhas-Cohen, Bridging the Divine,  

Syracuse University Press, 2015, 219 pp. 
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(fragment )  

 

 

iar și iar 

 

părţi de vorbire  

 

a nins peste floarea deschisă  

flori de ninsoare peste florile din sânge  

acelea ce cresc peste filele cărții  

înflorind în noapte 

lacrima bucuriei care nu plânge 

 

departe de tine pasăre vie de aur  

printre părți de vorbire printre iubirile toate  

acelea scoase la mezat ori aşezate pe raftul de sus  

știind că mai sus nu se poate 

  

părți de vorbire peste creştetul lumii  

apoi /cuvântul scos din apele vieții  

urcat acolo în momentul dragostei noastre 

fie ca e noapte / zi ori zorii dimineții  

 

părți de vorbire în dans suav care doare  

ne alină când ne iubim când ne  

este floare 

 

 

 

 

este floare 

 

este timid 

 

este adiere uşoară prin ierburile înalte  

cât să cuprindă ca-n brațe  

trupul întins acolo pentru a privi cerul  

 

noaptea se-ntinde ca o eşarfă peste noi  

 

este iubire atât cât poate duce fiecare  

 

este lacrima / stă ascunsă sub sân  

sub pleoapa grea de strălucire  

 

este uşor şi fin ca mirosul unui înger  

ca aripa lui cea care ne atinge  

 

picură roua pe buzele noastre  

este timid ca-n facerea poeziei 

poemul 

 

 

 

 

poemul 

 

se poate scrie singur  

cu toată puterea istorică 

 

noi ar trebui doar să iubim 

să ne ascundem  

să fim oameni 

 

ar trebui să deschidem caietul cu notițe  

acela de pe noptieră / acela cu file  

agenda virtuală  

din mobilul de ultimă generație/ 

tableta...  

 

apoi ar trebui orice: 

numără paginile de la început  

iată (ayyy!) prima pagină / pagina nunții / 

Paulina POPA 

(ROMÂNIA)  
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a cuvântului scris cu litere mari  

 

la câteva file distanță  

şarpele cel care bea lapte din farfurie  

şarpele poemului  

 

uitată printre file  

viața aceea  

pe care ar fi trebuit să o trăieşti real  

viu / cu tunete cu vifor şi furtuni  

cu soare la răsărit şi la apus  

cu...  

 

viața de foaie verde 

fără facebook  

fără istagram  

şi web  

 

peste toate  

ultima filă strălucitoare  

şi albă  

ca o mireasă  

ca un mire  

ca  

o horă 

 

 

 

 

o horă 

 

de cuvinte  

de litere şi verbe 

de sânge şi iubire 

ciuleandra 

 

peste răsărit mâna stângă  

apoi dreapta să înfăşoare mijlocul  

peste mijloc mâinile cu freamăt de viață / 

aşa cuvintele  

 

arde oglinda în care se repetă lumea  

 

undeva la stânga chiotul  

la dreapta acelaşi chiot  

până în măduva oaselor  

iubire să fie  

şi încă mai mult  

 

noaptea s-a pornit spre noi  

ziua zilelor în horă 

apoi o dată  

şi încă o dată  

ciuleandra  

vieții... 

 

 

 

 

vieţii 

 

nu-i mai fac faţă 

 

invoc clipele prime 

acelea de ecologie 

 

am aşteptat să se facă zi  

să vedem limpede la lumina zilei / clar  

să fim fericiți  

aşa cum ne-a promis cel mare  

nu am văzut râurile de lapte şi miere  

izvorând din Rin 

ooo / nu am văzut câinii cu colaci în coadă  

cum spunea lakus  

 

iarnă să fi fost şi nu aş fi văzut mai mare gheață  

am văzut cum iorghu scotea foc pe gură şi nări  

am văzut oameni străini de neamul meu  

cum îşi înfing mâinile în țara mea  

cum scot vorbe de ocară  

 

e ceață peste tara mea  

curvele se bălăcesc  

mocirla vecinilor străini de ţară  

acoperă totul 
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„Portrete în peniţă” 
 

 

Falnic precum îi e şi numele: Ion Brad 

 

Nu ştiu să fie prea mulţi scriitori din literatu-

ra noastră al căror nume să se-ntâmple a se potrivi 

cu statura omului. (În treacăt fie spus, dacă cineva s-

ar ocupa şi de cercetarea acestui aspect am avea, 

probabil, una dintre cele mai interesante istorii). Ei, 

bine, în cazul poetului despre care este vorba coinci-

denţa rămâne dincolo de orice discuţie.  

Un ins înalt, spătos, bine făcut („ca bradul‖ 

se zice în popor) a fost şi este nimeni altul decât… 

Ion Brad, binecunoscută personalitate culturală, 

transilvănean care a reconfirmat (pentru a câta oa-

ră?) dacă mai era nevoie, spiritul robust, tenace, se-

rios şi, bineînţeles talentat al unui lung şir de cărtu-

rari şi creatori descinşi în Capitală de peste munţi.  

Curiosul care deschide orice dicţionar literar 

descoperă sub numele acestui scriitor un „palmares‖ 

pe cât de bogat tot pe atât de interesant, pe cât de 

variat tot pe atât de incitant. Mai întâi poet, apoi 

prozator, dramaturg şi traducător, publicist de primă 

mână, Ion Brad face parte dintre acei creatori care 

lasă urme adânci pe unde trece: prin viaţa literară, 

prin teatrele mari ale ţării, prin redacţiile unor publi-

caţii ori chiar prin străinătate - ca ambasadori, dar şi 

ca diplomaţi şi literaţi care ştiu să întindă largi şi 

trainice punţi între culturi. 

Dovadă stau pretutindeni şi în tot locul cărţi-

le, „documente‖ ce vorbesc grăitor, de la sine, de-

spre virtuţile omului.  

Descins în viaţa publică, în cea culturală şi 

diplomatică, aidoma multor cărturari români, din 

lumea satului, Ion Brad şi-a urmat destinul 

împlinindu-şi o vocaţie care l-a condus la împliniri 

remarcabile în mai toate domeniile în care s-a mani-

festat.  

Cu o prestanţă (nu numai fizică), pe care aş 

socoti-o ieşită din comun, acest creator polivalent s-

a bucurat/ se bucură de un prestigiu pe măsură: în 

trecutul regim a condus reviste, a fost consul, s-a 

aflat o vreme la cârma unuia dintre cele mai cunos-

cute teatre bucureştene, i s-au încredinţat înalte func-

ţii în aparatul de stat.  

Aşadar avem în faţă o „fişă personală‖ ce 

conţine informaţii foarte preţioase privind viaţa şi 

munca omului. 

Fireşte, de toate aceste lucruri, ca şi de altele, 

îşi poate da seama numaidecât orice consultant al 

dicţionarelor şi istoriilor noastre literare. Ceea ce nu 

poate găsi, însă, curiosul în fişa cu pricina e altceva: 

camaraderia şi vocaţia prieteniei care-l caracterizea-

ză. 

Nu mă pot lăuda că-i sunt prieten apropiat ori 

că mi-ar fi destăinuit vreodată câte ceva din mean-

drele sufletului şi spiritului său, deşi mi-aş fi dorit, 

fără îndoială, să se fi întâmplat asta.  

Se spune îndeobşte - şi pe bună dreptate! - că 

până la urmă omul este opera lui şi de aceea pe acest 

scriitor l-am căutat şi eu în ceea ce a scris şi tipărit, 

în numeroasele lui volume de poezie şi de proză, iar 

în ultimii ani şi în cele de memorialistică. Revelaţii-

le, cum este lesne de închipuit, n-au fost nici mici şi 

nici puţine.  

Cu Ion Brad m-am întâlnit atât de puţin şi de 

rar încât întrevederile noastre cred că se pot număra 

pe degete. Nefiind eu (cum am mai mărturisit-o şi în 

alte locuri) un ins „lipicios‖, care caută cu orice chip 

să se apropie de mari personalităţi, i-am purtat scrii-

Florentin POPESCU 
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torului un mare respect de la distanţă, preferând să-i 

admir ieşirile în public în chip neutru, ca orice alt 

consumator de fapte culturale.  

Puţinele întâlniri le-am avut, cred, mai ales 

după 1990, când cărturarul a participat la câteva 

manifestări culturale şi când, graţie unor mai vechi 

cunoştinţe ale sale s-a-ntâmplat să ajungem alături şi 

să schimbăm câteva păreri şi impresii despre unele 

aspecte ale vieţii literare din ultimii ani. Şi nu mici 

mi-au fost mirarea şi bucuria când scriitorul mi-a 

dăruit câteva din cărţile lui mai noi - „daruri‖ urmate 

de conversaţii telefonice sau ocazionale, când dru-

murile ni s-au încrucişat prin Capitală. 

Calmul, impresia de om aşezat, de transilvă-

nean sigur şi stăpân pe sine, interiorizat dar şi dis-

pus, la o adică, să lege o conversaţie pe teme cultu-

rale, o anume blândeţe şi o anume înţelepciune de 

ins trecut prin multe - sunt cele dintâi (şi poate cele 

mai importante!) impresii pe care ţi le lasă Ion Brad. 

Ar mai fi apoi modestia - şi o anume cumsecădenie, 

o anume înţelegere pentru tot şi pentru toate câte s-

au întâmplat şi se mai întâmplă în literatura ultimilor 

ani, dar mai ales în poezie, unde busola pare a fi fost 

pierdută de către mulţi... 

Apropo de modestie, se cuvine să evoc aici 

un fapt, mărunt în aparenţă însă, care poate spune 

însă şi el ceva. Aveam o carte de vizită mai veche a 

scriitorului (pe care era înscris antetul Editurii De-

miurg, înfiinţată de Ion Brad după 1990 şi pe care 

scria „director‖) şi voiam să-l caut şi să-i mulţumesc 

pentru nişte cărţi lăsate mie într-un plic la Muzeul 

Literaturii. Am format numărul de telefon înscris pe 

micul petic de carton, mi-a răspuns chiar cel căutat 

şi, făcând-o pe niznaiul (deşi îi recunoscusem vocea, 

cu un timbru inconfundabil) am cerut să vorbesc cu 

„Dl. director Ion Brad‖, pretinzând că sunt un cititor 

al cărţilor editate la firma amintită. Poetul a fost sur-

prins, iar atunci când mi-am declinat identitatea, 

parcă revenindu-şi din starea în care reuşisem să-l 

aduc, mi-a replicat: „A, nu, cartea d-tale de vizită de 

care îmi spui e veche de zece ani!‖, „Bine, am conti-

nuat eu jocul, aşa am găsit scris acolo, aşa m-am 

adresat. Cum era să fac altfel?‖. „Dragă, zice, spune-

mi simplu: Ion Brad. Sau, dacă vrei, scriitorul Ion 

Brad‖. 

Cărturarul nu se dezminţea pe sine nici în 

acele clipe, semn că lecţia modestiei oamenilor mari 

a avut-o însuşită dintotdeauna.  

 

Teodor Gheorghe Negoiţă, singurul român care a 

„atins” Polul Nord 

 

Din balconul aflat la al şaselea etaj al unui 

bloc de peste drum de Casa Poporului, în care m-am 

mutat în 1991, am o largă privelişte asupra câmpului 

rămas gol între uriaşa construcţie amintită şi o alta în 

care şi-au aflat sediul o serie de institute ale Acade-

miei Române. Ei, bine, pe acest câmp ce va fi fost 

proiectat ca un viitor parc, fără să ajungă niciodată la 

acest statut urban, ani în şir au crescut bălării, iar azi 

se înalţă fel de fel de copaci şi arbuşti sălbatici 

(plopi, sălcii, răchite şi altele), la fel ca-n oricare 

câmp lăsat de izbelişte aiurea, pentru că aleşilor ţării, 

care se întâlnesc zi de zi în sălile numitului edificiu 

nici că le pasă în vreun chip de imaginea oraşului). 

Ei, bine, pe acest teren pe care de regulă lo-

catarii din blocurile apropiate îşi plimbă câinii mi-a 

fost dat ca într-un miez de vară fierbinte să văd ceva 

cu totul ieşit din comun: un ins echipat ca pentru o 

ascensiune montană (cu hanorac, rucsac în spate, 

mănuşi în mâini şi schiuri în picioare) străduindu-se 

să-şi facă drum printre ierburi şi bălării, tentativă 

evident dificilă de vreme ce schiurile sunt făcute să 

alunece pe zăpadă, eventual şi pe gheaţă, dar în nici-

un caz pe o vegetaţie crescută la întâmplare. 

O clipă mi-am zis că trebuie să fie, fără îndo-

ială, unul dintre mulţii nebuni care sălăşluiesc prin 

Bucureşti şi vrea, intenţionat ori inconştient să iasă 

în evidenţă, să-şi afirme cumva personalitatea şi 

prezenţa în acel loc. Sau poate, m-a mai încercat un 

gând, putea fi cine ştie ce nemulţumit ori grevist 

care căuta să protesteze în acest chip original. M-am 

înşelat. Despre acel ins aveam să aflu în zilele urmă-

toare lucruri şi fapte excepţionale: era doctor în chi-

mie, inginer, cercetător ştiinţific, explorator polar şi 

speolog solitar, iniţiatorul Programului Român de 

Cercetări Polare, participant la peste zece expediţii 

în Arctica şi Antarctica, şi totodată singurul român 

autor a peste o sută de studii ştiinţifice în domeniul 

cercetărilor polare. 

La puţină vreme după neobişnuita lui apariţie 

pe dealul din preajma Casei Poporului (unde, avea 

să-mi spună, nu făcea altceva decât să se antreneze 

pentru o nouă expediţie) 1-am cunoscut şi am de-
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scoperit în persoana lui un om deschis şi prietenos, 

predispus la confesiuni, lipsit de infatuare, având 

ceea ce se poate numi un suflet mare. Un suflet în 

care arde cu putere flacăra patriotismului Nu de pu-

ţine ori l-am văzut entuziasmându-se în timp ce-mi 

povestea despre întâlnirile lui cu gheţarii, cu urşii 

polari ori cu pinguinii, dar mai ales despre clipa în 

care arbora tricolorul în locuri în care niciodată nici 

un român nu a mai pus piciorul. 

Dar, pe de altă parte, l-am văzut şi 

întristându-se atunci când îmi relata cât de multe 

greutăţi întâmpină în ţară atunci când organizează o 

nouă expediţie, câtă inerţie întâlneşte la oficialităţile 

prea puţin sau chiar deloc interesate să sprijine cer-

cetările polare, căci dl Teodor Gheorghe Negoiţă n-a 

conceput niciodată expediţiile ca aventuri în folos 

personal, ci ca posibilităţi de a spori câştigurile ştiin-

ţei în domeniu, de a demonstra lumii că şi România 

are un cuvânt important de spus despre ţinuturile 

prea puţin cunoscute lumii largi. „Afirmarea Româ-

niei în zone polare, în Antarctica - îmi spunea cu 

tristeţe -, unde ţările sunt extrem de interesate să fie 

prezente, nu este, înţeleasă, apreciată sau sprijinită 

politic. Puţini dintre cei care deţin puterea la noi 

cunosc eforturile pe care le-am făcut, cel puţin eu, 

pentru afirmarea noastră afară. Îmi amintesc că la 

Şedinţa Tratatului Antarctic de la St. Petersburg am 

dormit pe băncile sălii tratatului, în timp ce toţi cei-

lalţi colegi din alte ţări aveau cazare la hotel, masă la 

restaurant, bani de taxi. Mai degrabă am primit apre-

cieri din partea străinilor: australieni, chinezi, ruşi. 

Am fost acceptat demult în familiile lor şi cu toţi am 

relaţii bune. În 2006 am înfiinţat prima Staţie Ro-

mânească de Cercetări Ştiinţifice Polare Law-

Racoviţă, Dealurile Larsemann, în Antarctica de Est, 

cu sprijinul Guvernului Australiei. Şi aşa pentru 

prima oară în istoria noastră numele României figu-

rează pe noua hartă a unui continent. Fireşte, staţia 

nu este a mea, nu voi pleca cu ea în mormânt, ci a 

ţării, Şi sper ca odată şi odată statul nostru s-o decla-

re de interes naţional‖. 

Mic de statură, dar bine legat, cu o condiţie 

fizică ce i-a permis să fie singurul român care în 

1995 a atins Polul Nord, dl Teodor Gheorghe Negoi-

ţă este şi un foarte bun manager în materie - ceea ce 

s-a dovedit în nenumărate rânduri, dar mai ales în 

1990, când a organizat prima expediţie pur româ-

nească în zona frigului veşnic. Despre ea îşi amin-

teşte cu nostalgie: „Fiind organizată şi condusă de 

mine, a trebuit să muncesc din greu, să adun încă 

şase cercetători de specialităţi diferite geograf, geo-

log, medic, inginer geodez, să procur alimente, bani, 

vize, echipament, să stabilesc zona de cercetare. Am 

bătut trotuarele Bucureştiului cu o forţă nebănuită, 

alergând pe la ministerele de specialitate. Mi-

amintesc că Petre Roman, ne aprobase câte 100 de 

dolari de persoană pentru 100 de zile de expediţie. 

Alimentele şi echipamentul au fost puse la dispoziţie 

de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, 

Ministerul Industriei Textile (care a rămas astăzi o 

amintire). Zona de cercetare în care am activat 

atunci este cuprinsă între Capul Lunne şi Capul 

Bjorset, cu limita estică spre Gheţarii Gronfiord şi 

Fridjov, pe coasta occidentală a Insulei Spitsbergen 

sau Ţara Munţilor Ascuţiţi. S-au făcut cercetări lega-

te de faună, ecologie şi zoopsihologie, floră, hidro-

biologie şi ecologie acvatică, morfologie glaciară şi 

periglaciară, comportamentul uman în condiţii de 

izolare. S-au parcurs peste 1000 de kilometri pe jos, 

pe o suprafaţă cercetată de peste 550 km
2
. În ce mă 

priveşte, fiind singurul speolog din echipă, am între-

prins prospecţiuni solitare numeroase, în peşteri şi 

avene în gheaţă până la 30 de metri adâncime, cam 

cât un bloc de zece etaje‖. 

Dacă sunt puţini cei care ştiu ce înseamnă să 

fii expediţionar şi cercetător la Pol, cu siguranţă cei 

care ştiu că, în alt plan, aceşti temerari sunt şi nişte 

sentimentali sunt şi mai puţini. Căci una este să călă-

toreşti imaginar, pe calea cărţilor (citind Jules Ver-

ne, de pildă) în acele ţinuturi îndepărtate şi alta e să 

le vezi „la faţa locului‖. Dl Teodor Gheorghe Negoi-

ţă le-a văzut, iar impresiile lui au fost - nici nu se 

putea altfel! - copleşitoare: „Rămâi, uimit de măreţia 

peisajului din jur şi realizezi că întinderea banchize-

lor cu blocuri uriaşe, cu numeroase pericole la fieca-

re pas. cerul fascinant, acea lumină albă, în care abia 

distingi forma gheţarilor, te trimit ca gândul la divi-

nitate. Omul devine tot mai mic, mai neînsemnat în 

comparaţie ca măreţia naturii. În prima expediţie am 

scris versuri. Întâlnirea cu natura curată a nordului, 

culorile vii ale florei arctice, albastrul gheţurilor şi 

liniştea profundă, întinderile nesfârşite care se con-

fundă cu orizontul m-au îndemnat să scriu. Pentru 

un scriitor o expediţie este o mare şansă de trăiri 
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intense, de aventură, suferinţă, inspiraţie, deschidere 

spre apele însorite ale oceanului, spre cerul albastru 

şi nemărginirea gheţurilor. Apoi toate acestea parcă 

emană acţiune, entuziasm şi cutezanţă‖. 

Dar, înainte şi mai mult de toate, dl Teodor 

Gheorghe Negoiţă a fost, este şi va rămâne un om de 

ştiinţă. Cărţile lui Ştiinţă pe gheaţă, cu chinezii în 

Antarctica (la care am avut onoarea să scriu o prefa-

ţă), Ambasada României în Antarctica, staţia Law-

Racoviţă, Cercetări în zonele polare (ca să mă 

opresc doar la câteva dintr-o bibliografie mult mai 

vastă), dovedesc minuţiozitate în cercetare, criterii 

foarte exacte, capacitate de sinteză, argumentaţie 

solidă - toate pe canavaua unei pasiuni aflate dincolo 

de orice îndoială. 

Decorat în două rânduri cu Ordinul Naţional 

„Steaua României‖ în grad de Ofiţer şi Comandor şi 

în două rânduri cu „Meritul Academic‖, titlu conferit 

de Academia Română,  dl. Teodor Gheorghe Negoi-

ţă este departe de ziua în care va pune punct muncii 

d-sale de o viaţă şi a trăi apoi doar din amintiri. 

Acum coordonează un consorţiu alcătuit din 

13 ţări într-un proiect privind studiul schimbărilor 

climatice în zonele polare, proiect obţinut prin com-

petiţie europeană şi internaţională şi se gândeşte că 

trebuie să realizeze cât mai curând extinderea staţiei 

româneşti din Antarctica, prin amenajarea de labora-

toare, instalarea unor panouri solare şi a unei turbine 

eoliene cu emisii zero şi altele. 

Scriitorului care este (deşi public nu vrea s-o 

recunoască!) îi dau aşijderea, târcoale, mai multe 

idei, între care şi cele legate de scrierea a două cărţi: 

Cel care nu e văzut niciodată Antarctica şi Solitar în 

lumea subterană. 

E de la sine înţeles că minunăţiile, curiozită-

ţile, toate cele văzute de dl Teodor Negoiţă de-a lun-

gul anilor şi pe parcursul multelor lui expediţii îşi 

vor găsi locul cuvenit între copertele celor două vo-

lume, spre a-i bucura şi pe ceilalţi cu impresii, gân-

duri şi sentimente adunate cu grijă într-o viaţă de 

excepţie. 

 

 
Teodor Buzu  (http://www.teodorbuzu.com/) – Misterium, acrilic pânză, 2015 
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Din volumul "LAUS AMORIS", în curs de apariție! 

 
 

1. SONET DE ÎNŞELARE 

„Non quaero, quod capio.”* 

Mărire Ţie, flacără divină, 

Şoptit alcov cu trup de sărbătoare!   

Mă uită, Moarte, pofta-ţi răpitoare, 

Să-ţi fie mută, surdă şi puţină… 

 

Mă lasă-n pace! Rimelor hodină 

Nu dau de-o viaţă… Reaprind fanare, 

Pe Ducipal îl opintesc mai tare, 

N-am gând să trag a ochiului cortină! 

 

În beznă pasul inima refuză 

Şi gura uită buzele să-ndemne: 

Vorbiţi tăcând, căci vântul vă aude! 

 

Amor, tâlharul, iarăşi mă acuză, 

C-aş fi-nşelat la preţ… Astfél, pesemne,  

Ar vrea să creadă lumea c-am fi rude! 

_____________________________ 

* „Nu mai doresc ceea ce cuceresc.” 

 

2. SONET DE NEÎNFRICARE 

„Impavidam ferient.”*  

Ard rozele pe cer încununându-l, 

Fără a şti că lui i se cuvine 

Sărutul cast, o vede orişicine: 

Venitu-mi-a şi mie, Tată, rândul? 

 

Corsetul vieţii pieptul tău strângându-l 

Îşi lasă fructa mâinilor feline, 

Slăvita mea, hambarele sunt pline, 

Însingurat, afară, doarme gândul… 

 

Ferice e dulgherul când ridică 

În prispa casei grinda către stele! 

Aşa şi eu te-nfrunt, Melanholie… 

 

Hoinar etern, cu  inimă voinică, 

Visez furtuni şi nopţi fără zăbrele, 

Că strig şi-n somn: o, dulce isihie! 

__________________________ 

* „O vor izbi pe cea neînfricată.” 

 

3. SONET DE ÎNCURAJARE 

„Mobilibus firmata globis.”*  

Iubire,-ţi bat la uşă! Să mai stărui? 

Târâş la tine vin, milă îţi fie! 

Atâtea vorbe spuse în pustie, 

La ce folos pe mine-n van mă dărui… 

 

Naiv am fost, o recunosc, dar cărui 

Stindard de foc să mă închin? Solie 

Trimis-am nimfelor şi-n bătălie 

Jurat-am Morţii că-i voi smulge păru-i!  

 

Îl ştiu pe cel ce m-a împins spre tine, 

Dar nu-l hulesc! Mi-e inima amară, 

Că n-am curaj să scap! A ta chemare 

 

Mă ţine-n loc! Şi de necaz îmi vine 

Să strig la îngeri: nu sunt de ocară! 

Golgota mea nu-i chin, ci înălţare! 

______________________________ 

* „Sprijinindu-se pe sfere mişcătoare.” 

 

 

 

 

 

 

 

Theodor RĂPAN  
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4. SONET DE ÎNMILUIRE  

„Unius ab luce.”* 

Îl ştiu pe cel ce m-a împins spre tine... 

Acuza mea e-n van, ce i-aş mai face 

Vâlvorii care tace şi preface 

Din liber om, înlănţuitul câine? 

 

Posibil e să nu am loc în mine? 

O, Doamne Sfinte, iute îmi desface   

Cătuşa umilinţei şi dă-i pace 

Duşmancei inimi! Cum să-mi fie bine?  

 

Întreb spiţerul, hapuri nu-s pe lume, 

Iar vraciul meu fugit-a în pădure 

Să-mi caute un leac de-mbărbătare… 

 

Întârzie-l, te rog! Doar al ei nume 

Îl ştiu rosti. Cine-ar putea să-njure 

Un biet tâlhar ce strigă: îndurare! 

_______________________ 

* „Din lumina unuia singur.” 

 

5. SONET DE ÎNDUMNEZEIRE 

„Firmatque ornatque.”* 

Tărie-ţi cer şi mă împodobeşte 

Cu mirul dragostei, vindecătorul, 

Însângera-vor, duhurile, oare, 

Or în Pleiade rima împietreşte? 

 

Eternul Crist, Cel singur, mă iubeşte 

Şi mâna mea pe veci închinătoare, 

Cuminecă prescura care doare, 

Minţindu-te, Amor, dumnezeieşte! 

 

Ah, tu, Meduză din ţinutul daur, 

Întoarce-ţi faţa, liniştea-i poruncă, 

Zeiescul Cântec moartea n-o să-mi deie! 

 

Rămâi pe loc! Împieliţatul faur 

E doar Poetul! Vălul îţi aruncă, 

Departe-n stele! Unde-mi eşti, Femeie? 

__________________________  

* „Şi întăreşte, şi împodobeşte.” 

 

 

 

 

6. SONET DE RECUNOAŞTERE  

„Stat mole sua.”*  

Nu caut faimă, scrisa îmi ajunge! 

Lucrarea mea răgazul nu cunoaşte… 

Că-i zi ori noapte, mâna recunoaşte, 

De vină-i luna, suliţa-i mă-mpunge! 

 

Cu sânge scriu, peniţa nu străpunge 

Atolul de-ntuneric ce mă paşte 

Să-nhaţe visul! Lintiţe şi broaşte 

Orăcăie în cor. Tăcerea unge… 

 

Mă lasă-n pace, sluto! Aşadară, 

Hidoasa mască faţa îşi arată 

Minţindu-mă c-ai fi fugit în lume… 

 

De ce? Cu cine? Pana versul ară 

În sus şi-n jos, mai dau câte-o erată, 

Semnând citeţ, aici, cu al meu nume!  

______________________________ 

* „Se menţine prin propria greutate.” 

 

7. SONET DE IERTĂCIUNE 

„Quo altius, eo latius.‖* 

  

Mai sus, mai sus, îmi ceri s-ajung întruna 

Şi eu nu pot, aripile n-au snagă 

Să-ntreacă şoimii. Calul, de dârloagă 

Mi-l ţin duşmanii. Le refuz cununa! 

 

În mintea mea atâta ştiu, că Una 

E Calea dată! Şi a mea mârţoagă, 

Oricât noi te-am sluji, că ne eşti dragă, 

Ocol n-om face… Înfruntăm furtuna! 

 

Mi-e dor de tine! Văzul îmi sporeşte 

Şi frâul morţii îl azvârl cât colo, 

Potcoave noi curajului voi pune… 

 

Îmi joc la zaruri soarta! Se-mplineşte 

Blestemul tău, iubire, căci Apollo 

Fu darnic în ispită… Iertăciune! 

______________________________ 

* „Cu cât mai sus, cu atât mai departe.‖ 
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8. SONET DE ÎMPĂCĂCIUNE 

„Tantum una supersit.”* 

Din cel ce-am fost ajuns-am biată flintă…  

Ce fi-voi mâine, nimeni nu prevede,  

Amor, ştrengarul, îl cunosc, se-ncrede  

În cel rănit, trăgând mereu la ţintă… 

 

Văzându-mă, el mai întâi m-alintă 

Şi-mi toarnă, mincinosul, ce n-ai crede, 

Îmi ţine teorii ca Arhimede, 

Cu ful de aşi îmi bate a mea chintă… 

 

Perdant etern, mă-ncumet, zău, a-i spune 

Că e trişor şi blestemat, stricatul,   

Dar mă abţin când mă gândesc la mine… 

 

Nedemn, eu tac mai mult din raţiune, 

De frica ta, să nu mă afle satul… 

Să facem pace! Mâine, vin la tine! 

_____________________________ 

* „Doar una singură să dăinuiască.‖ 

 

 

9. SONET DE DINLĂUNTRU 

„Interiora placent.‖*  

E sufletul milog? Tot ce se poate! 

Un sol de seară? Cine să-l mai creadă 

Că binele îmi vrea?... Mai iute adă 

În Piaţa Mare armiile toate! 

 

Călăul, Doamne, azi îmi este frate 

Şi ştiu precis că n-are vreo dovadă 

Să-mi ceară capul mie – ce mai pradă!  

Greşiţi, greşiţilor! N-aveţi păcate? 

 

Alungă, Moarte hâdă, cinul sorţii 

Şi-ndemnul meu, tu, crudo, îl ascultă! 

Neghiobul nu vrea moftul să-ţi îndure! 

 

Fereşte-te, nedescântaţi sunt orţii! 

În mine-i adunată rugă multă: 

Iubirea nimeni, nimeni n-o să-mi fure! 

_____________________ 

* „ Cele dinlăuntru plac.‖ 

 

 

10. SONET DE RĂMÂNERE 

„Sic externa ruunt.”* 

Daimón al meu, ai sufletul de smoală…  

Tiptil de vii, tu mie îmi şopteşte, 

Mai ştii de ea? Îndur apostoleşte 

Meteahna voii ei… Fatală boală! 

 

Deci, dragule, să facem o-nvoială, 

Căci vrerea vremii vreme vremuieşte, 

Cupido, vajnic, inima-i ocheşte, 

Se gudură, îi face ploconeală… 

 

Aşa că tu şi eu, făr‘ de cuvinte, 

Ne vom lega pe viaţă – nu-i ruşine, 

În doi să ducem sfânta-ne povară… 

 

Prieten drag, la fel ca şi-n ‘nainte, 

Un gând mă bate – cuferele-s pline –   

Dar nu pot, zău, fugi din astă gară! 

_____________________________ 

* „Astfel dau năvală cele din afară.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVIU CU DR. CĂTĂLINA OANA CURCEANU – ORGANIZATOR AL CELUI DE AL 

XXXIX-LEA CONGRES AL ACADEMIEI ROMÂNO-AMERICANE 

 

 

 

George ROCA: Vă mulţumesc pentru 

accepatarea acestui interviu. Ştiu că sunteţi foar-

te ocupată în această perioadă a anului (2015), 

când pe lângă munca dumneavoastră de cerceta-

re vă ocupaţi şi de organizarea celui de al XXXIX 

Congres al Academiei Româno-Americane. 

Deorece aş dori să vă prezint mai în detaliu 

citiorior noştri v-aş ruga să ne relataţi pentru 

început câteva aspecte din viaţa dumneavoastră 

petrecută în România. Mă refer aici la copilărie, 

viaţa de familie, educaţie, bucurii, realizări şi 

desigur primele succese.  

 

Cătălina Oana CURCEANU: M-am născut în 

frumoasa Transilvanie, mai precis la Braşov; părinţii 

mei s-au mutat însă la Sfântu Gheorghe (Covasna) 

când încă eram încă prea mică să-mi pot aduce 

aminte. Am avut o copilărie frumoasă, împreună cu 

cele două surori ale mele, Luminiţa şi Mona, încon-

jurată de dragostea părinţilor mei, Elena şi Aurel, şi 

a bunicii care ne-a crescut, Ana. În copilărie am stu-

diat vioară, am făcut balet şi dansuri populare şi 

eram înscrisă la biblioteca oraşului pe care o frec-

ventam cu mare pasiune.  

 

Interesul meu pentru ştiinţa a luat naştere pe când 

aveam vreo 10 ani – când împreună cu tatăl meu ne 

uităm la stele şi încercam să le descifrăm misterul, 

căutând inclusiv... extratereştrii. Pasiunea aceasta nu 

m-a abandonat de atunci niciodată – ba dimpotrivă, 

s-a înteţit! Din acest motiv, împreună cu părinţii, am 

decis să-mi încerc soarta şi să merg să studiez la 

faimosul liceu de 

Matematică şi 

Fizică nr 4 de la 

Măgurele (Bucu-

reşti). Acest liceu 

– lipit de faculta-

tea de fizică – 

pregătea copii din 

toată ţara în do-

meniul ştiinţei – 

în special al ma-

tematicii şi fizicii. 

Aşa că m-am 

transferat la Mă-

gurele când avea 14 ani – în căminul în care stăteau 

mulţi dintre elevi. O viaţă intensă – dificilă, dar şi 

frumoasă! O perioadă de timp în care am studiat 

mult şi cu pasiune, sub îndrumarea unor dascăli de 

excepţie (profesorul Păcuraru la matematică şi pro-

fesoara Ruşet la fizică au jucat un rol important în 

viaţa mea). În această perioadă, pe lângă studiul ―şti-

inţelor‖ citeam orice apucam – de la Joyce la Re-

breanu, de la Garcia Marquez la Dostoievski. Ce ani 

frumoşi! Desigur, eram în „socialism‖ – cu părţile 

lui rele (îngrădirea libertăţii...) dar şi cu părţile lui 

bune (o şcoală excelentă la care aveau acces cei care 

doreau cu adevărat să studieze). Nu a fost uşor să mă 

desprind de casă la o vârstă aşa de fragedă – şi a fost 

şi mai greu pentru părinţi! Părinţi minunaţi – în mare 

parte ceea ce sunt astăzi este meritul lor. Mama mea, 

Elena, mă priveşte poate din cer, cu tata ne auzim 

zilnic – la 80 de ani a învăţat să utilizeze noile teh-

George ROCA 

(AUSTRALIA)  
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nologii şi devine pe zi ce trece tot mai interesat şi 

mai brav în a folosi modernele aparate. Surorile me-

le au venit şi ele să studieze la liceul de la Măgurele! 

La ora actuală, Luminiţa Costea, profesor de fizică, 

este actualul director al colegiului „Mihai Viteazul‖ 

din Sfântu Gheorghe, iar Mona Peride, director de 

Vânzări şi Marketing la IT SMART DISTRIBUTI-

ON. Am învăţat mereu foarte bine; mi-a plăcut să 

studiez – îmi place în continuare! Ceea ce mă carac-

terizează de mic copil este curiozitatea – pentru lu-

me, pentru Univers: cine suntem, de unde venim şi 

încotro ne îndreptăm? 

 

George ROCA: După terminarea liceului care a 

fost motivaţia dumneavoastră de a studia fizica? 

Cum au fost anii de facultate? De unde pasiunea 

pentru fizică atomică? 

 

Cătălina Oana CURCEANU: Am decis să studiez 

fizică cu mult înainte de a termina liceul. Practic de 

când aveam 12-13 ani. Dacă nu aş fi studiat fizică 

poate aş fi ales matematica – însă în momentul ale-

gerii nu am avut nici un dubiu. Fizica, ştiinţa în ge-

neral, era şi este strada vietii mele. Pasiunea pentru 

fizică nucleară şi a particulelor s-a născut mai târziu 

– iniţial doream să studiez Universul; în facultate 

însă am înţeles că studiul particulelor şi al fizicii 

atomice şi nucleare de fapt ne ajută să înţelegem şi 

Universul! O armonie incredibilă care ne apare la 

orice pas: da la cuarcuri la galaxii, de la fotoni la 

găurile negre.  

 

În facultate am studiat cu pasiune şi cu... îndârjire. 

Acest lucru mi-a fost de mare folos – pe de o parte 

am ajuns să înţeleg mai bine multe fenomene ale 

naturii, pe de alta am absolvit facultatea ca şef de 

promoţie, având – daţi-mi voie să mă mândresc pu-

ţin – nota 10 la toate examenele – 10 pe linie! Eram 

oare un „şoarece de bibliotecă‖? Nu – nu cred! 

Aveam multe alte pasiuni – mergeam la teatru, la 

cinema, citeam şi de câte ori aveam ocazia dădeam o 

fugă la Sfântu Gheorghe să-mi văd nepoţica, Adina.  

 

La terminarea facultăţii, a Masteratului în Fizica 

Particulelor Elementare şi a Fizicii Nucleare, în 

1989, am fost repartizată (câţi dintre tinerii de astăzi 

ştiu ce este aia o repartiţie la finalul facultăţii?) la 

reactorul nuclear de putere zero de lângă Piteşti. De 

acolo – imediat după ―revoluţie‖ – m-am întors la 

Bucureşti – la institutul de fizică – cel mai prestigios 

institut de cercetare în domeniul fizicii din România, 

IFIN-HH, de unde am plecat spre Italia, unde sunt şi 

acum. 

 

George ROCA: Aţi fost declarată de mulţi oa-

meni de competenţa unul dintre cei mai buni cer-

cetători ştiinţifici români. Care sunt studiile post 

universitare pe care le-aţi absolvit şi aderenţa 

dumneavoastră (în continuare) la Institutul de 

Fizică de la Măgurele? 

 

Cătălina Oana CURCEANU: Nu pot comenta 

această declaraţie! Cred că sunt un om de ştiinţă 

valoros, dar vă asigur că există mulţi alţi români 

cunoscuţi şi faimoşi în domeniul cercetării ştiinţifice 

în lume! Din fericire ne reprezentăm ţara cu mândrie 

şi cu valoare. 

 

Cum spuneam anterior, după absolvirea facultăţii de 

fizică şi a unui Master în domeniul fizicii particule-

lor elementare şi al fizicii nucleare, am ajuns în 1990 

la IFIN-HH, la Măgurele, unde am efectuat activita-

te de cercetare deja din timpul facultăţii – pentru 

lucrarea de diploma de absolvire şi pentru cea de 

Masterat. 

 

In 1991 am ajuns în Italia, unde am lucrat în cadrul 

grupului italian la experimentul OBELIX de la 

CERN (Geneva), activitate care mi-a permis obţine-

rea titlului de doctor în fizică (PhD) la IFIN-HH. 

 

Chiar dacă sunt în Italia de mulţi ani, am rămas me-

reu în contact cu România, unde sunt rădăcinile me-

le. Am colaborat şi continui să colaborez cu colegii 

din IFIN-HH, la ora actuală Măgurele fiind în aten-

ţia lumii întregi pentru infrastructura (ELI-NP) care 

este în construcţie acolo şi care ne va permite să 

efectuăm experimente de vârf în cadrul fizicii nucle-

are şi nu numai. 

 

George ROCA: Având atâtea realizări importan-

te în domeniul ştiinţific ce va determinat totuşi să 

plecaţi din România? Care a fost impactul cu 

Italia?  
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Am plecat din România la început pentru o lună de 

zile – cu o bursă de studiu la institutul LNF-INFN 

(Laboratori Nazionali di Frascati dell‘Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare). Nu mi-aş fi imaginat 

niciodată că voi rămâne în Italia... 

 

Dar aşa a fost să fie! M-am simţit imediat ca acasă 

în Italia – colegii m-au apreciat, m-au ajutat şi m-au 

îndrumat. Am obţinut diverse contracte, am avut 

multe responsabilităţi si am participat la un concurs 

pe care l-am câştigat devenind cercetător (staff 

position) la INFN. A urmat un alt concurs (da, sunt 

competitiva şi nu mă las!), în urma căruia am deve-

nit Primo Ricercatore la LNF-INFN. Am grupul 

meu de cercetare şi efectuăm diverse experimente de 

vârf atât în Italia cât şi la CERN şi în Japonia. Italia 

face parte din mine, este a doua mea ţară. 

 

George ROCA: Şi totuşi, după terminarea studii-

lor de ce aţi rămas în Italia şi nu aţi plecat în Sta-

tele Unite ale Americii sau într-o altă ţară cu o 

tradiţie mai răsunătoare în domeniu? Sunt con-

vins că vi s-au făcut oferte...  

 

Cătălina Oana CURCEANU: Nu mi-a trecut nici-

odată prin cap să merg în Statele Unite. În Italia mă 

simt şi m-am simţit excelent, am efectuat şi continui 

să realizez experimente extrem de interesante. Con-

duc un grup de cercetători din toată lumea care efec-

tuează experimente chiar aici, în Italia, la accelerato-

rul DAFNE de la Frascati – unul dintre puţinele ac-

celeratoare în funcţiune din lume (pentru cercetare). 

Nu este retoric ceea ce spun – însă cercetarea în Ita-

lia, cu toate problemele de la ora actuală, lipsa de 

bani, probleme organizatorice, etc., este o cercetare 

sănătoasă, cu rădăcini profunde. Să nu uităm că En-

rico Fermi era italian. Vreau să dau Italiei ceea ce ea 

mi-a dat mie – calitate, speranţă şi... rezultate! 

 

George ROCA: Câteva cuvinte despre “CERN”, 

“DEAR” şi “Particula lui Dumnezeu”. Care a 

fost aportul dumneavoastră la aceste proiecte? 

 

Cătălina Oana CURCEANU: La CERN am con-

tribuit la realizarea a două experimente – OBELIX şi 

DIRAC – care căutau obiecte exotice: mezoni exo-

tici (OBELIX) şi atomi (pionium) exotici (DIRAC). 

DEAR este experimentul care m-a lansat în Italia şi 

în lume – experimentul a fost efectuat la accelerato-

rul DAFNE de la Frascati la început de mileniu. La 

început eram în... 3 (când l-am propus) – pe urmă 

am realizat o colaborare internaţională în cadrul că-

reia am reuşit să măsurăm diverse tipuri de atomi 

exotici – rezultatele studiilor noastre fiind extrem de 

importante atât în fizica particulelor elementare, cât 

şi în cea nucleară, dar şi în astrofizică (structura ste-

lelor de neutroni). La ora actuală conduc grupul care 

realizează a treia generaţie de experimente la accele-

ratorul DAFNE pentru studiul atomilor exotici (ex-

perimentul SIDDHARTA-2). De câţiva ani conduc 

şi o echipă de cercetare care efectuează studii de 

mecanică cuantică la laboratorul subteran italian de 

la Gran Sasso (unul dintre cele mai faimoase labora-

toare din lume). Acolo realizăm experimentul VIP – 

care caută semnale ale unei posibile „violări ale 

principiului de excluziune al lui Pauli‖. Ar fi o de-

scoperire senzaţională! Nu am avut nici un aport 

specific la găsirea „Particulei lui Dumnezeu‖. 

 

George ROCA: Ce proiecte de viitor aveţi? Do-

rinţe, vise, speranţe?  

 

Cătălina Oana CURCEANU: Doresc să continui şi 

să realizez cu succes experimentele SIDDHARTA-2 

– care ne va permite să realizăm prima măsurătoare 

a deuteriului kaonic din lume - şi experimentul VIP, 

la Gran Sasso. În viitor aş dori să realizez multe alte 

experimente – precum AMADEUS (un experiment 

la acceleratorul DAFNE care studiază ce se petrece 

cu particulele «stranii» (care conţin cuarcul «stra-

niu») în materia nucleară, sau experimente la Gran 

Sasso care caută să verifice teorii alternative la actu-

ala mecanica cuantică. Pe urmă mi-aş dori să reali-

zez un experiment în România – la ELI-NP! Ar fi 

minunat! 

Vise – am multe – nu toate legate de ştiinţă; multe 

sunt legate de societate – de tineri şi de viitorul lor. 

Având 3 nepoţi, fiii surorilor mele (Adina, Eric şi 

Anastasia), mi-aş dori să aibă o viaţă frumoasă – în 

care să aibă vise! Şi să poate să le realizeze. Mi-ar 

plăcea să contribui şi eu! Pe de o parte prin ştiinţă, 

pe de alta prin activităţile – multe – de divulgare 

ştiinţifică pe care le efectuez. 
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Speranţe? Sper să rămân curioasă toată viaţa – să 

continui să cercetez misterele lumii; şi să am unde şi 

cu cine să realizez aceste speranţe. Şi mai sper să 

văd în ochii celorlalţi o licărire de curiozitate şi un 

zâmbet care o însoţeşte. 

 

George ROCA: Care a fost motivaţia dumnea-

voastră pentru a deveni membru al Academiei 

Româno-Americane?  

 

Cătălina Oana CURCEANU: Academia Româno-

Americană este o instituţie de mare prestigiu, care a 

jucat un rol deosebit în perioada socialismului şi 

continuă să joace un rol important. Este o onoare să 

fac parte din această Academie – din care fac parte 

oameni de cultură, oameni de ştiinţă – adevărate 

valori cu care ţara noastră, dar şi alte ţări, se pot 

mândri. 

 

George ROCA: Ca membru al Academiei Româ-

no-Americane am aflat cu bucurie că anul acesta 

Congresul al XXXIX-lea va fi organizat din nou 

în Italia. Este pentru a doua oară în ultimii trei 

ani când Italia este gazda acestui eveniment. În 

perioada 29 mai - 4 iunie 2012 cel de al XXXVI-

lea Congres ARA a fost organizat la Bari, de că-

tre LUM School of Management. Director (orga-

nizator): Dr. Domenico Morrone de la University 

LUM „Jean Monet” (Bari). După trei ani, în anul 

2015, iată-ne din noi În frumoasa Italie, de data 

aceasta la Frascati, lângă Roma. Director (orga-

nizator) Dr. Catalia Oana Curceanu de la 

Laboratori Nazionali di Frascati. Care va fi apor-

tul dumneavoastră la bună desfăşurare a acestui 

important eveniment?  

 

Cătălina Oana CURCEANU: Sunt organizatorul 

principal (chair) al acestui Congres. Este o mare 

bucurie dar şi o mare responsabilitate. Am obţinut 

sprijinul institutului meu (LNF-INFN) pentru reali-

zarea acestui important eveniment. Îi aştept pe parti-

cipanţi cu nerăbdare şi mare bucurie, fiind convinsă 

că acest Congres va duce la întărirea comunităţii 

româneşti prezenta pretutindeni în lume. 

 

George ROCA: Câteva detalii despre tematica 

congresului şi subiectele care vor fi dezbătute cu 

precădere. Câţi membri s-au înscris cu lucrări la 

sesiunile de prezentare şi dezbatere? 

 

Cătălina Oana CURCEANU: La ora actuală avem 

circa 40-50 de înscrişi (numărul este însă provizo-

riu). Se vor dezbate tematici din domeniul ştiinţei, al 

tehnologiei, chimiei sau medicinei, dar şi tematici 

legate de patrimoniul cultural al României. Vom 

organiza inclusiv trei mese rotunde dedicate culturii 

romane, al educaţiei şi al identităţii româneşti. 

 

George ROCA: Pentru informarea celor intere-

saţi de acest eveniment vă rog să ne relataţi în ce 

perioadă se va desfăşura congresul. Ce activităţi 

extracurricum vor avea loc? 

 

Cătălina Oana CURCEANU: Congresul va avea 

loc în perioada 28 – 31 iulie 2015 la Frascati. Vom 

organiza o vizită în cadrul institutului, la accelerato-

rul DAFNE, o cină cu specific... italian şi, serile, ne 

vom depăna amintirile şi vom „pune ţara la cale‖. 

Mulţi dintre participanţi vor rămâne 1-2 zile în plus 

să viziteze Roma şi nici că s-ar putea altfel. 

 

George ROCA: Vă mulţumesc pentru interesan-

tele răspunsuri şi vă doresc mult succes în toate 

proiectele dumneavoastră.  

 

Cătălina Oana CURCEANU: Eu vă mulţumesc! 

Am apreciat mult întrebările dumneavoastră deoare-

ce mi-au permis să-mi deschid sufletul şi... mintea, 

să vorbesc despre rădăcinile mele, despre speranţele 

mele şi despre prezent şi viitor. Într-un Univers care 

continua să ne minuneze – un Univers interior într-

un Univers exterior. 

 

  



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria trestiei  de  Mihai Antonescu, 

Editura Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2015 

 

          

 

Un grandios roman istoric, social, un poem în proză 

de largă respirație, preț de 600 de pagini, o desfășu-

rare senină, aproape edenică, negrăbită, sistematizată 

și temeinică, o curgere ondulatorie a evenimentelor 

petrecute la Ierusalim și în zonele locuite de neamuri 

evreiești acum aproximativ două mii de ani. 

 Evident, este vorba despre o documentare 

solidă, îndelungată și minuțioasă, de asemenea de-

spre o pregătire sufletească pe măsură, însemnând 

un parcurs atât de dificil, plin de capcane, încât nu 

ajungem vreodată să cunoaștem cât de torturant ori 

cât de sublim, până când autorul a izbutit să învingă 

piedicile, să înțeleagă, apoi să se identifice cu lumea 

ebraică din timpul lui Iisus, să i se integreze spiritu-

al, să o vadă aievea, cu ochii minții, ai conștiinței, ai 

interiorității sale în general, de parcă ar fi intrat, prin 

tunelul transei, într-un cuprins spiritual și pământean 

unic în splendoarea sa, pe care să ni-l încredințeze 

aproape cinematografic, cu un talent de neegalat, 

prin scrierea acestei cărți, devoalându-ne astfel mis-

terul apariției Noii Legi a omenirii și ce înseamnă 

ea, impusă cu prețul sacrificiului suprem de Iisus, 

Mântuitorul. 

 Ne poartă firesc pe firul apei Iordanului cel 

sfânt, prin pădurile frumoasei Galileea ce fremătau 

ademenitor, ascunzând spinări de viețuitoare, salturi 

de tineri leoparzi, păsăret de toate neamurile 

întrecându-se în cântec cu susurul izvoarelor, apoi 

prin ținuturile deșertice, stâncoase, parcă desprinse 

din tablourile lui Botticelli, unde stropul de apă ținut 

în căuș are puteri tămăduitoare alături de frântura de 

azimă cu trei fructe culese de pe ramurile aproape 

uscate ce însemnau hrana pentru o zi sau două. Noi 

înșine parcă ne aflăm printre trăitorii acelor vremuri, 

oameni de diferite structuri psihologice, aflați la 

marginea supraviețuirii, oropsiți de vitregia naturii, 

unde omul se bate cu păsările pentru câteva fructe 

rămase în pomi și se adăpostește în încăperi modeste 

de căldurile insuportabile ori de furia Camsânului 

sau a ploilor abundente. O lume în derivă, în conti-

nuă mișcare, într-o neobosită căutare a minimei șan-

se de a supraviețui. Oameni năpăstuiți de parcimonia 

naturii, de năprasnica domnie a unui rege degenerat 

și iresponsabil, Irod Antipa, hapsân și crud, ca și a 

acoliților săi; neînțeleși, apăsați de pretențiile con-

ducătorilor locali religioși în frunte cu Caiafa și so-

crul său Ana ori membri ai Sinedriului, căzuți în 

patima avuției și a orgoliului; furați și chinuiți de 

bandele de tâlhari ce pândeau potecile din pădurile 

muntoase și drumurile din câmpii; de ura, neînțele-

gerile, neîncrederea dintre neamurile ce locuiau prin 

preajmă, iudei, moabiți, eremiți, filisteni, galileeni și 

alții, ce se încontrau pentru supremație și supraviețu-

ire, adesea găsind motiv de bătălii fratricide sânge-

roase; și peste toate astea cruzimea și lăcomia fără 

margini a stăpânirii Imperiului Roman, culminând 

cu noul bir al censului. O lume nefiresc agresată, 

nedreptățită, într-o neîncetată și înfrigurată căutare a 

binelui, a echilibrului, o lume care-și strigă dispera-

rea prin forța și glasul lui Ioan Botezătorul ce cuvân-

tă în Pustie. O lume care înlocuiește disperarea cu 

speranța sublimată în credința venirii lui Mesia Cel 

Salvator. Această stare sufletească clocotind în aș-

teptare devine coloana de susținere a unui popor 

lovit din toate părțile, trăind, în mod miraculos, 

printr-o uniune, înțelegere și întrajutorare până la 

Eliza ROHA 

(ROMÂNIA)  
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sacrificiu, subterană, departe de ochii autorităților, 

într-o morală fără cusur și curățenie sufletească 

exemplară, apropiată de sfințenie, în consonanță cu 

o inteligență șlefuită de lupta pentru supraviețuire, 

nu oricum. Această speranță devine o forță spirituală 

care se materializează prin nașterea lui Iisus. Ca și 

cum marele Creator al Universului, căruia ei îi spu-

neau Iahve, iar noi Dumnezeu, ar fi răspuns durerii 

lor și în semn de binecuvântare și-ar fi trimis fiul pe 

pământ să spele păcatele comise și să aducă Legea 

cea Nouă a omeniei. 

 Scriitorul se mișcă firesc, fără grabă, în 

această lume pitorească, fascinantă, o vede cu ochii 

minții, o simte cu sufletul, o iubește cu inima, o înțe-

lege. Cunoaștem zeci și zeci de personaje – Natiel, 

Beniamin înțeleptul din Sinedriul Ierusalimului, 

Dima Șapte Limbi, Arhip sluga lui Irod, Lucianus 

(botezat Ioan cel Nou), Decius Varga, Ioachim – 

‖bărbatul mai frumos ca diminețile din Galileea‖, 

chiar și calul Absabay sau Mamona, Simon pescarul, 

Iuda Gamalitul, Baraba, Luca, Natanael, Isaia Proro-

cul, Zebedei, Iacov fiul lui Alfeu, Zaharia, Iona, 

Andrei, Ștefan și alții - oameni de toate felurile, de 

la apostolii lui Iisus, la tâlhari și soldați romani. Un 

loc aparte îl ocupă femeia – Acuila, Talinta, Marta și 

Maria, surorile lui Lazăr, Maria mama lui Iisus, Ma-

ria din Magdala, Iudita, bătrâna țesătoare Tamar care 

aude gândurile oamenilor ș.a. - personaj prin exce-

lență pozitiv, a cărei frumusețe fizică și sufletească 

amintește de Sulamita din Cântarea Cântărilor, dar și 

Irodiada și fiica ei, ființe cu rol malefic, distrugător. 

Cunoaștem bărbați tineri și bătrâni, oameni buni și 

răi, copii, diferite întâmplări de viață. Impresionează 

neasemuite descrieri ale ținuturilor evreiești străbă-

tute cu pasul de localnici și de Iisus și apostolii săi - 

Betabara, Cana Galileii, Câmpia Asochis, Colinele 

Sephoris, Munții Nazaretului, Muntele Carmel, Co-

linele Capernaumului și Magdala, Emaus, Tiberia, 

Cetatea Tyrului, Câmpiile Moabului, Deșertul Iude-

ii, Marea Galileii, Ierohon, Betania, Muntele Horeb 

ș.a. - așezări omenești din vechime. Un rol aparte 

revine orașului minune Ierusalim – ‖cuib trufaș‖ 

ridicat pe Colina Sionului, ‖visul împlinit al regelui 

David‖, Templul lui Solomon, binecunoscutele porți 

cum ar fi Poarta Damascului, Poarta de Aur a Cetății 

și împrejurimi: Valea Cedrilor, Grădina Ghetsemani, 

Poalele Golgotei ș.a. și minunățiilor ce dăinuiesc 

acolo, întinderile mării, vântoasele Camsânului, li-

niștea frământată a deșertului. Un pământ mirific, 

iubit de locuitorii săi, dar oferit de Divinitate de care 

omul să se bucure în respect și iubire. Pitorescul 

povestirilor este datorat și modului de viață însem-

nând rânduieli, tradiții evreiești, sărbători, cum ar fi 

Cei 2000 de pași îngăduiți în ziua Shabatului, cenușă 

pusă pe creștet, botezul – apă turnată pe creștet, săp-

tămâna Taberelor, comportamentul, îmbrăcămintea 

(levite – haine lungi, despicate în părți și Abaye – 

pânza peste cap și obraz), hrana puțină, câte și mai 

câte. Viața apropiată de cea a asceților, prin atitudi-

ne, comportament, hrană aproape exclusiv vegetari-

ană, conferă personajelor daruri ca puternică intuiție, 

telepatie, ascultarea gândurilor celorlalți, 

decorporare. Aburul de culoare galbenă plecat din 

gura muribundului Lazăr nu este altceva decât cor-

pul eteric, corp ce poate fi întors în organism de vin-

decători, fapt cunoscut de lumea medicală actuală. 

Citate biblice, înțelepciuni în vorbe cu tâlc, așezate 

la locul și timpul cuvenite în șirul povestirilor, un 

limbaj cuceritor prin figuri de stil literare, mai ales 

metafore, adjective, ce se descifrează și cucerește 

odată cu înaintarea lecturii ca un zbor liber de orice 

prejudecată sau tipare, dovedind rafinament și un 

simț artistic al limbii scrise de neașteptat. 

 În concluzie, adevăr istoric și ficțiune literară 

își dau mâna oferindu-ne un măreț și splendid poem 

în proză de esență biblică, religioasă de mare sensi-

bilitate și profundă simțire.  

 Iisus din Nazaret, fiul Teslarului, anunțat cu 

îndârjire de Ioan Botezătorul, este Calea, Adevărul 

și Mântuirea, propovăduitorul înțelegerii între oa-

meni, indiferent de neam și stare socială, materială, 

adorat de popor și peste măsură refuzat de asupritorii 

de orice fel. Iisus este de fapt personajul central în 

jurul căruia gravitează întreaga lume, aduce Legea 

cea Nouă a conviețuirii pe care o impune prin sacri-

ficiul suprem. Minunile săvârșite, comportamentul 

său enigmatic, retras, smerit și supra de inteligent îi 

conferă o superioritate de netăgăduit. 

 Se strâng zeci de personaje, cunoscute din 

biblie ori fictive, conturate succint și definitoriu, cu 

rol determinant în această arhitectură literară de ex-

cepție, pe care apoi, cu rândul, cu abilitate, când le 

disipează, când le regrupează, și al căror destin îl 

urmărește până la finalul cărții, un final cumva des-
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chis către o altă înțelegere a lumii, în stăpânirea Noii 

Legi. În drumurile sale prin lumea de acum două mii 

de ani, domnul Mihai Antonescu ajunge și în tainica 

și bogata țară a Daciei, dăruindu-ne pagini memora-

bile.   

 Farmecul deosebit al cărții este dat de stilul 

literar original al scriiturii, de o excelentă poetică, 

inducând la forme de o rară splendoare, stil obținut 

ca urmare a unui studiu aprofundat al diversității 

formelor exprimării literare, printr-o cunoaștere a 

diversității lingvistice, a limbilor latină și română, 

folosind tehnici și forme lexicale prin îmbinări neaș-

teptate, în mod constant, de-a lungul celor șase sute 

de pagini. Folosește topica frazei utilizată în limba 

latină, cu verbul la urmă, cu timpul la perfectul sim-

plu, diateza reflexivă etc., ori forme eliptice (pag. 

32: ‖Plouă răzbit, plouă fulgerat pe întunericul dintr-

odată.‖), propoziții aparent neterminate, cuvinte, 

expresii arhaice, regionalisme, toate acestea impri-

mând stilului literar uzitat cu acribie pe parcursul 

întregului roman originalitate, fascinație, într-o coe-

ziune perfectă cu descrierile, întâmplările, la modul 

general cu desfășurarea acestui uimitor poem în pro-

ză. 

 ―Memoria trestiei‖, o carte de căpătâi, nu 

numai pentru domnul Mihai Antonescu, scriitorul de 

har superior, erudiție și rafinament, spirit de obser-

vație, când ludic, când tragic, putere de concentrare 

absolută, dar și pentru noi, cititorii mireni, mistuiți 

de memoria iubirii primordiale, dumnezeiești, ca o 

condiție fără de care nu se poate supraviețui, carte a 

cărei valoare timpul și cunoașterea o vor spori ne-

contenit, adeverindu-i puterea și fascinația cuvântu-

lui înscris pe paginile sale. 

 

      Eliza Roha, 14 noiembrie 2015   
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1 DECEMBRIE 2015 

Vorbim prea mult în vremea acestei toamne 

Şi fiecare ne credem prea deştept! 

Ce trebuie să facă altul, Doamne, 

Ştim! Unii doar vorbim şi,..asta nu e drept. 

Buni vorbitori şi cu idei - o mie - 

(Desi, ele între ele se ciocnesc!) 

Sunt ceruţi în stradă, doar se ştie… 

Dar, toate astea ni se-ndeplinesc?! 

Iartă-ne, ţară, că nu prea ştim ce vrem, 

Nu vrem politică, nici tehnocraţi. 

Mintea din urmă, a românului, mă tem 

Că n-o avem. Şi-n gânduri suntem fraţi… 

…………………………………………… 

Vrem respect reciproc, nu îngâmfare, 

Nu suportăm să fim mereu minţiţi, 

Vrem cinste-n fruntea ţării şi răbdare, 

Iar hoţii, toţi, sa fie pedepsiţi… 

Lozinci ne însoţesc, ca o suită, 

Cândva , pe glume noi ne sprijineam, 

Ne ducea gându-ntr-o clipită, 

Lucrul - bine făcut - nu-l înţelegeam… 

………………………………………… 

Şi s-a oprit pornirea anarhistă! 

Aşa e România cu noroc, 

Că mintea - de pe urmă mai există : 

Ce s-a cerut s-a-nfăptuit pe loc. 

………………………………………… 

Acum, cinstim o sfântă sărbătoare, 

Vrem ziua ţării s-o sărbătorim… 

Cu bucurie-ntindem  hora mare! 

E-ntâi Decembrie!.. Hai să pornim… 

Scumpă Românie, LA MULTI ANI! 

VIS DE DECEMBRIE 

În seara asta te chem iubite... 

La fereastră se aşază frigu-n strai cărunt 

Cerul extaziat în blănuri căptuşite 

Scutură, din nou, văzduhul mărunt… 

Pretutindeni se aşteaptă mut şi naiv, 

Nimicul căzut în figuri graţioase 

Pe vis de decembrie, decorativ, 

Cu salturi de balet armonioase. 

Aşteptarea aprinde-n argintul de seară 

Un poem pentru tine ``răspuns la-ntrebare``. 

Pe treptele vremii -egale- coboară 

Pământul arzând - cu neaua-n spinare-! 

 

 

LACRIMI DE FRIG  

Decembrie, fluturi albi în cristale, 

Ai amorţit în visul de-omăt aprins! 

Străveziului timp îi dau târcoale, 

Grele de dor, umbrele cu chipul nins. 

Pretutindeni, aeru-ntâmplări, paşte! 

Acum când norii-nfloresc suav argint, 

Pe omăt, gerul -diamante- naşte, 

Lacrimi de frig…Clipele-s triste! Se simt. 

La crucea iernii-ngenunchează vântul 

Trecând dorul şi sufletul prin boală, 

Tristeţea răspândeşte-uşor cuvântul, 

Tăceri, priviri, pe-orbita lumii goală… 

Şi împrejur o presimţire oarbă 

Mi-aprinde faţa, inima mi-o strânge 

Îngăduind iubirii să o soarbă 

Şi-ascult fiorul alergând prin sânge. 

………………………………………… 

Neaua-n dantelă se-aşază pe pleoape, 

De mână prinşi, noi răscolim cărarea, 

Şi frigul ne aduce - mai aproape-! 

Pe buze se topeşte răsuflarea…. 

Lia RUSE 

(CANADA)  
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O NOAPTE DE CRĂCIUN 

O noapte, fără somn, de gânduri e-adunată 

În arabescul bradului. Alb, de vată, ninge! 

Tristeţea mea -de dor- prin sărbătoare e plecată, 

O simt, parcă, prin abur şi ştiu cum mă atinge… 

Ostenită, lumina pâlpâie-n lumânare, 

Noaptea împodobită e-un fel de paradis. 

Trecutul despleteşte în mută aşteptare 

Povestea tandră, de Crăciun, rămasă într-un vis. 

Desprinsă de prezent, prin ceaţa vremii deasă 

Cu ochii în -atunci- amintirea-mi se deşiră… 

Întrezăresc Crăciunul trăit la noi acasă, 

Ceva suav, din noapte, simt cum mă respiră! 

Se scutură-ntâmplarea-n vraja jarului mocnit, 

Sunt, din nou, lângă voi –iubiţii mei părinţi, 

Dragostea şi măreţia eu, iarăşi, le-am simţit! 

Într-un castel din flori de nor trăiţi -voi- printre 

sfinţi… 

……………………………………………… 

Picuri aprinşi de rouă aleargă-n noaptea sfântă, 

Cu aripi delicate m-ating uşor pe gură, 

Mi-opresc răsuflarea! Amintirea, doar, cuvântă… 

………………………………………………… 

Simt mângâierea voastră…e plină de căldură! 

 

 

ZILE DE CRĂCIUN 

Iarna, aerul foşneşte a mătasă 

E armonie şi-atâta iubire! 

Se-aude a orei încetineală rotire 

În învechita pendulă din casă. 

O stea oprită pe cer luminează… 

Raze de-argint ajung în depărtare 

Polei de ger noaptea incendiază 

O,  ce colind! Suavă sărbătoare; 

``Ard tălpile Mariei de atâta drum, 

Totuşi, priveşte-n faţă vitejeşte, 

C-un asin blând doar Iosif o-nsoţeşte 

În staulu-ncălzit cu abur şi cu fum``. 

Icoana, lumii-a rămas moştenire 

(Mamă şi prunc ne-ocrotesc amândoi) 

Şi iată, iar tresar inimile-n noi 

De vis unite şi de-mpărtăşire. 

În flori, pe geamul zării se preface, 

Lumina. Freamătă-n brad culori şi jar… 

În minte toţi cei dragi, din nou, apar 

Şi timpu-n amintire se desface.. 

Privirea ne e-n crengi strălucitoare 

Şi rugăciunea-n lacrimi pe obraz, 

Un dor iar ne cuprinde…şi-n extaz 

Plutim, plutim în marea sărbătoare… 

……………………………………… 

Şi trec trei zile-n ornice solare 

Imaculate-n jocul de zăpadă. 

Ca-n somn rămânem speranţelor pradă... 

În doru-acesta orb proptit în zare... 

 

 

AN NOU 

Pluteşte sărbătoarea într-un sfârşit de an 

În visele de zei gândul ajunge-n fugă. 

Se zămisleşte iarăşi de-acuma câte-un plan, 

La masa-mpovărată, într-un abur de rugă. 

Ruptă, tocmai de sus, floarea imaculată 

Străluminează,-n joc de artificii, un final... 

Gătită de bal vremea, din nou, se răsfaţă 

În ger cu ochi de-argint şi blănuri de opal. 

Un val de amintiri trece pe cumpăna-nnoptată! 

Zăpada înşiră ace de gheaţă pe geam 

Şi-n astă puritate clipa îngreunată 

Naşte la miezul nopţii ``miraculosul An``... 

.................................................................... 

Într-o mare lumină de vis şi eresuri, 

În clinchet de pahare şi exuberanţă 

Se-nfaşă pruncul (cu mai multe înţelesuri) 

Îmbrăţişat, fiind, de prea multă speranţă. 
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Nu  pot  tomni… 
 

Recenzia prof. DAN SANDU, la cartea despre EMIL BOTTA,  

a lui Adrian Botez 

 

 

       „Cum poţi tomni fără Bacovia, când nopţile se 

trec în alăute de-ntuneric?‖… mă-ntrebam mai  

hăt, în ―sânia mea interioară‖, amintidu-mi  că me-

reu şi mereu … ‖fulgeră toamna durerile coapte/De 

prea multele veghi fără somn‖, că ―mereu avem 

ceva de împăcat:/fericirea frunzelor amintind pă-

durea/un buchet de prieteni/ademeniţi cu miros de 

lună/ paserea aceasta de somn/ cu cântecul prăbu-

şit pe asfalt/ plânsul lipsă de lacrimi adăugat/ mor-

ţii”, că “pinten de stea călăuză ne-am rânduit…/ 

cu nori amestecând tăriile,/ izbăviţi la oiştea doru-

lui de părinţi şi de moarte, tot mai lin/ şi mai de-a 

călare, uitaţi, rând pe rând de icoanele-fereastră,/ 

înscrise cu sărăcii de opaiţ în peceţi de bordeie…‖  

M-am dumirit, mai apoi, ca după biruinţa re-

găsirii lucrului pierdut, că MAESTRUL DE CE-

REMONII  Adrian Botez îmi vine întru întâmpina-

re, cu bucuria fără de  greş  a braţelor deschise,  că-şi  

deşartă  desaga  cu noile sale isprăvi literare pe ―ma-

sa de scris a singurăţii‖ mele şi-mi aduce aminte că, 

din 10 noiembrie în 10 noiembrie al fiecărui an-

secundă dintr-o Eternitate, numai de  el  ştiută, in-

confundabil,  el este  cel  coborâtor din Septentrion, 

cu herb voievodal  în pecetea Cuvântului, ursit  de 

ursitoare uşor, legendar şi angelic, pe bună dreptate,  

CEL  MAI  BUN ( !!! )  din generaţia noastră! (a se 

vedea că şi eu, cu modestia de rigoare, mă  „trag‖ 

din secolul trecut, ba chiar din mileniul  trecut!)…  

Desigur,  şi cându-i supărat şi scârbit de slinul şişu-

rilor primite făţiş sau pe la spate, sub forma zâmbe-

tului deocheat, Maestrul găseşte puterea (nu-i da, 

Doamne, omului cât poate duce!) să-şi desferece 

baierele Harului, cu care a fost dăruit de Cel de Sus, 

încă înainte de a veni în LUMEA CEA REA, şi să 

toarne, în slove de foc  şi de aur, poveşti  nemaipo-

menite, despre lucruri adevărate şi oameni altfel, să 

rostuiască lumi şi perspective numai de el văzute, să 

cânte, până la saţietate, despre miturile primordiale - 

pe care, orbi fiind, noi nu le vedem nici dacă ―le-

atingem cu mâna‖, să-şi dăruie Românilor  inima 

sa, mai mereu încrustată cu mireasma basmelor co-

borâtoare din Ţara Bucovinei  (trecute pe nedrept 

într-un ochi străin), să mute şi munţii din loc, cu 

credinţa sa în Absolutul Fiinţării Hristce!  

      Cu ―cartea cărţilor‖ EMIL  BOTTA – ÎN-

CHINĂTOR  ÎNFRÂNT  EMINESCULUI…?! 

ARHEII EMILBOTTIENI
1
, apărută  în 2015, la 

Editura Rafet din Râmnicu Sărat,  Adrian Botez se-

nchină pământurilor (şi subpământurilor!) care l-au 

adoptat şi aduce la ―judecata de apoi  a poeţilor‖ o 

personalitate de excepţie a culturii române, un maes-

tru al generaţiei  ce deschidea şirul anilor ‘30, un 

artist total. Îl numim aici pe marele actor tragic Emil 

Botta care, împreună cu fratele său, Dan Botta,  sunt 

surprinşi  în viziunea genialului hermeneut  ca   

„aplecându-se, într-o adâncă reverenţă, în faţa 

Duhului Protector al Valahilor – EMINESCU – … 

reverenţa  lor neînsemnând, nicidecum, epigonism, 

ci creativitate, originalitate, complementaritate, 

faţă de Demiurgul  Logos-ului  Valah‖.  În viziu-

                                                             
1 - Adrian Botez, “EMIL BOTTA – închinător înfrânt 
Eminescului…?! ARHEII EMILBOTTIENI”, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 
2015. 

Dan SANDU 

(ROMÂNIA)  
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nea anteică a lui Adrian Botez, Orfeul  Întunecatu-

lui April (o spunem cu toată convingerea!) debutea-

ză şi perseverează în proiecţia inconfundabilă a unei 

poezii existenţialiste moderne, atinse de morbul  

―morţii şi al neputinţei‖, dincolo de bine şi de rău, 

impresionantă  prin tuşa groasă, cu care aproape că 

violentează roşul sângelui şi albastrul speranţei, de 

pe măştile carnavaleşti, cu care ornează scena tur-

nantă a imaginarului poetic . Care imaginar? Cel de 

toate zilele, mai apoi, în deplină singurătate pe coor-

donatele istorico-ontologice, ale unui  tipar croit 

după chipul şi… vrerea Creatorului… atent la deta-

lii! Pentru că Poetul ―bronzat de lună ca un harap‖ 

(re) creează neobosit şi sisific pe eşafodajul  Miracu-

losului  o ― panoramă a deşertăciunilor‖ numai de 

el ştiută, plină de iasme-vârcolace, de bolânzi  în  

iubire  şi  înţelepţi  întru neîmpliniri, de arlechini  

hai-hui şi  de măscărici altoiţi, într-o continuă co-

municare în sens creator, făcând permanent dovada 

că ştie să stăpânească uneltele Creaţiei,  care-i oferă,  

neostoit,  modele  inedite de gândire şi simţire poeti-

că.  Adică?  Aşa cum bine remarca Maestrul Adrian 

Botez, prin dezlegări hermeneutice, în poemul 

emilbottian, intitulat Nimeni, Nimănui, Nicăieri: 

―Ce mi-ai scris de Cetatea înger?/De ce mi-ai spus: 

Cetăţile visate sunt în cer?/De groaza îngerilor,/în 

somnul de plumb,/ în arcanele spaimelor nesfârşi-

te/m-am ascuns./Nici  transparenţe, nici  înfiorare/ 

acolo./ Şi eram Nimeni /al Nimănui şi al 

Nicăieriului,/ nici al al zilei de azi,/nici al zilei 

mâine./Nimeni eram al imperiului/Nicăieri./Era un 

timp atemporal,/un timp de Haos, de Hades,/în 

somnul infernal./Şi a fost parcă ieri,/la noaptea 

ieriului/când fiinţa imperiului,/fiinţa 

Nicăieriului/s-a desfiinţat./Spart e, o spai-

mă/deşucheat palat./Plumb topit, o cumplită fluidi-

tate,/un fluviu de foc inima străbate,/un cutremur, 

şuvoiul şui/prin inima lui Nimeni şi a lui Nimă-

nui./Fii liniştită, sora mea,/ inimă impetuoasă,/nu 

dispera, soră paloare, o umbră de scară./Şi infini-

tatea de trepte/coboară, coboară./Şi abia se distin-

ge/în grozava intrare/în litere stulte, nefaste,/ceea 

ce odată scria:/Oricine, ce vrea!‖. Iată comentariul 

autorului:   

„Printre  POEMELE HISTRIONICE, pe 

jumătate ghiduşe, ale lui EMIL BOTTA - există un 

POEM TRAGIC, dincolo de orişice măşti şi dincolo 

de de orişice putere de autoprotecţie, prin „răsuci-

rea inelului aladinico-fiinţial” HISTRIONIC, din 

degetul  lui EMIL BOTTA.  

 (...)Un poem care ne spune totul, despre tragedia 

schizofreniei explicite, dintre  

1-EXISTENŢA TERESTRĂ prăbuşită, copleşitoa-

re – şi  

2-VISAREA de NOUĂ LUME. De fapt, de Ve-

che/Străveche Lume – Lumea Paradisului Recupe-

rat. 

3- Dar şi schizofrenia implicită, ca ruptură fiinţială 

dintre OMUL DOBORÂT DE PREZENT – şi CO-

PILUL ÎNARIPAT, DINTR-UN TRECUT UITAT 

– între cele două secvenţe existenţiele ne-

interpunându-se, soteriologic, MEMORIA UMA-

NO-DIVINĂ. (...)Acest poem emilbottian este o 

contrapondere lirică, peste/prin timpul-istorie, a 

poemului, la fel de tragic-existenţial, Revedere, al 

lui Eminescu. Doar că Omul Eminescian nu se lasă 

torturat de angoase, pentru că Omul Eminescian N-

A PIERDUT MEMORIA COPILĂRIEI PARADI-

SIACE‖. 

Ca orice act creator, puterea ficţiunii sinteti-

zează, în profunzimile sale, esenţele unor coordonate 

materiale şi spirituale, profund dependente de reali-

tatea imediată -  transfigurată, în plan estetic,  în 

originalitatea unei opere,  ―osândită‖ să aparţină, 

etern, unui patrimoniu literar inconfundabil.  Şi-i 

dăm dreptate lui Adrian Botez, care consideră ima-

ginarul emilbottian ca fiind aflat sub zodia Logos-

ului primordial,  izvodit ―fără saţiu‖, din proiecţia 

arhetipală a LUMII PROTOVALAHE, înţeleasă, 

mai apoi, justificat, într-o multiplă ―cetire‖ de operă-

unicat, ca o ―CĂLĂTORIE (―călătorie‖ făcută în 

tihnă, reculegere şi meditaţiie!), PRIN GRĂDINA 

ARHEILOR PARADISIACI  - GRĂDINĂ vădită 

nouă de către Magul  EMIL  BOTTA – şi folosi-

toare, în primul rând, pentru AUTOCUNOAŞTE-

RE, dar şi pentru cunoaşterea Neamului Metafizic 

al DACO-VALAHILOR!‖…  AFERIM!  

          Atelierul meditaţiei emilbottiene lasă impresia 

de autoclaustrare într-o proiecţie a fabulosului  nud, 

populat, din greu, cu entităţi ciudate – o mitologie 

personală, construită pe largi viziuni plasticizante, 

care erup, original şi neobosit, din hăurile primordia-

lului, îşi adjudecă ―sigiliul autenticităţii mitice‖, 

frapând, astfel, cititorul avizat: ―columna lui Dum-
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nezeu‖, ―somnul cel greu‖, ―Domn Asmodeu‖, 

―Avestiţele‖, ―Fantasio‖, ―Rusalime‖, ―Zee  Primă-

vară‖, ―Năzdrăvancele‖, ―Pădurencele‖, 

―CorBaciul‖, ―Rob Codru‖, ―Cel rău‖, ―Mândra cu 

coasa‖, ―Greul Pământului‖, ―Pumnareta‖, 

―Carpena-Mireasă‖,‖Frumoasa cu buzele pale‖, 

―Craiul Amurg‖, ―El Burlador‖, ―Elisafta‖, ―Ursu-

lina‖, ―Trif Nebun‖ ! Hieratica galerie, cuprinsă în 

necuprinsul  laboratorului poetic,  se pictează singu-

ră, îşi impune o arhitectură proprie, cu binecuvântare 

de la Magistru, naşte şi propune  spaţii mitice, ames-

tecă eresuri şi credinţe de nimeni ştiute, amalgamând 

structuri şi dogme interzise neiniţiaţilor: vărul  Ni-

căieri, fratele Nimeni, Parcele, Lebedele aurorii, 

Nimfa dimineţii, granzii din Spania, Dor şi Neli-

nişte, Ofelia, spiriduşul somnului, priculici şi 

gnomi, indolenta dispariţie, Luna şi Moartea, 

văzută ca ―limpedele veşnic‖, transfigurare şi nu 

punct terminus, la presupus capăt de ―Drum‖. Şi 

spune  Înţeleptul Magistru, în cartea sa, pentru cine 

vrea să-l asculte: ―Cine este aparentul non-eu, cu 

febrilitate asiduă cultivat şi susţinut, în acţiunile 

sale – de către eu?  Este personajul bizar (bizar în 

poemul acesta, bizar şi în mitologia românească): 

CUC. Spuneam undeva, referitor la Cucul - în-

semn funerar, ca pasere-suflet: ―În ceea ce priveşte 

denumirea păsărilor de pe morminte, cel mai potri-

vit s-a dovedit a fi cel de “porumb”… la denumirile 

tradiţionale se adaugă un repertoriu îmbunătăţit, 

din care nu lipsesc: “paserea neagră”,… rânduni-

că”, …simbol, probabil, al vieţii fără de sfârşit, 

îngemănată cu puritatea cerului senin. Nu vom şti 

niciodată!‖   

Şi mergem, mai departe, potrivit datoriei  Celui  

―veghetor, întru cele hermetice/ hermeneutice‖, ca  

―să desluşim, în cele de mai  jos, Mişcarea (Simbo-

lică) a Arheilor!‖… Şi iată cum Lumea operei  lite-

rare emilbottiene  se confundă,  indubitabil, cu arheii 

plenar identificaţi de strălucitul Explorator, chiar şi 

pornind de la simple repere înscrise, iscusit, în poti-

rul lirismului atent măiestrit.  Într-o „inscripţie pe  

marmura nopţii‖ (ce  

frumos!!!) respiraţia reveriei şi nu spaimele necu-

prinsului se insinuează ca o pală de Duh ocrotitoare,  

copleşind benefic  trăirile sufleteşti  şi  nemărginirile 

imaginaţiei  trăite ca un jalon necesar al catharsisu-

lui.  Bine zice Adrian Botez: ―Nu credem să i se fi 

închinat nopţii o mai măreaţă şi expresivă odă, în 

vreo literatură a lumii. Nici Novalis, nici Leopardi 

nu ajung la o esenţialitate atât de mare a Arheilor 

Nopţii! De la ODA  CĂTRE  LUNĂ, din prima 

parte a Scrisorii I a lui Eminescu, nu s-a scris ceva 

tot atât de complet şi înalt‖.  Restaurator al Arheilor 

Valahi,‖închinător înfrânt Eminescului‖  - cu men-

ţiunea esenţială:  

―EMIL BOTTA este, deci, şi cel mai „ÎN-

FRÂNT” (în sensul de „SMERIT”!) şi fidel rugă-

tor spre Neamul Eminescului – dar, implicit, şi cel 

mai „măiestru” şi „elaborat” labirintic-interior, 

dintre închinătorii Neamului Eminescului: vitupe-

rează şi blestemă, extrem de corect, pe iudele Nea-

mului Valaho-Românesc (precum AMINUL!), iden-

tifică perfect Martirii Neamului Românesc  - precum 

AMINUL! (...)...MIHAI EMINESCU şi EMIL 

BOTTA au conştiinţa extrem de acută a sacralităţii 

– deci, şi conştiinţa RITUALULUI COSMIC. Atâta 

doar că MIHAI EMINESCU are nu doar şansa 

(cosmică!) de a trăi în veacul al XIX-lea şi de a per-

cepe, astfel, primul de pe Terra, influenţa şi conse-

cinţele instaurării, deasupra cerurilor omenirii te-

restre, a EPOCII MIHAELICE (MIKAËL-

ARHANGHELUL SPIRITULUI), începând din 

1871 – dar are şi şansa de a aparţine unui veac în 

care omenirea, încă, era atentă-concentrată la şi 

interesată de SACRALITATE şi de GRAVITATEA 

SACERDOTALĂ A RITUALULUI (dovadă opera, 

intrată în zona de succes public, a Marilor Duhuri 

Romantice: Chateaubriand şi Hugo, în Franţa, Leo-

pardi, în Italia, Byron şi Shelley, în Anglia etc.).  

Pe când EMIL BOTTA trăieşte în plin veac XX, în 

care lumea încetează, progresiv, să perceapă sacra-

litatea şi, deci, încetează să-şi dea seama de impor-

tanţa cathartică a TRAGEDIEI  RITUALULUI  

PURIFICATOR. De aceea, este silit să folosească 

miturile în dublu scop: 

1-nu doar pentru Revelaţa Originarului şi a Adevă-

rului Spritual Imperial-Cosmic, cum o făcea EMI-

NESCU,  

2-ci şi pentru a deghiza, sub hieroglifa mitologiei, 

ADEVĂRUL şi ORIGINARUL, devenite tot mai 

incomode şi „antipatice”, într-o societate atinsă de 

morbul superficialităţii, al iresponsabilităţii, al gra-

vului dezechilibru valoric (dublat de tot mai marea 

şi abereanta confuzie asupra valorilor înseşi!) – 
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pentru a le prezerva (Revelaţiile asupra Adevărului 

şi Originarului), deci, în vederea aflării, cu totul 

aleatorii şi nesigure (foarte puţin, sau din ce în ce 

mai puţin probabile, într-un astfel de climat anti-

spiritual!), a unor „voluntari întru INIŢIERE”!‖ 

Emil Botta, actorul  damnat şi fără-de-

pereche, poetul (re)descoperit (!) de Adrian Botez nu 

seamănă la scriitură cu nimeni, nu datorează nimă-

nui nimic, se reconfigurează  singur şi inconfundabil 

în plenitudinea mitului ontologic: ―De  groaza înge-

rilor,/în somnul de plumb,/în arcanele spaimelor 

nesfârşite/m-am ascuns./ Nici transparenţe, nici 

înfiorare/acolo. Şi eram Nimeni/al Nimănui şi al 

Nicăieriului,/nici al zilei de azi,/nici al zilei de 

mâine./ Nimeni eram/al imperiului/Nicăieri‖. Ori-

când şi oriunde, adevăratul închinător la Arhei  s-a 

integrat în frumuseţea  artei,  prin mijlocirea propriei 

sale himere: OPERA ICONFUNDABILĂ, ca 

emanaţie a voinţei Divine, organizată structural pe 

diferite registre comunicaţional-informaţionale. Pa-

serea-suflet, de care făceam caz mai sus,  poate fi şi 

Poezia, care uneşte lutul  cu nemărginirea Olim-

pului ceresc – purtând, furtunatic, obsesiile unui 

destin implacabil, croit sub paradoxul ―ÎNTUNE-

CATULUI   APRIL‖, deoarece, aşa cum remarca  

Maître Botez,  EMIL BOTTA este ―închinător 

înfrânt/SMERIT al Eminescului‖ – pentru că, din-

tru început şi din rădăcina fiinţei  sale, EMIL 

BOTTA pare a nu fi un apollinic frenetic-extatic, 

hölderian, dublat, la modul gemelar, de pecetluitul 

Dianei-Artemis (precum este Aminul!) – ci doar un 

nocturn-selenar! -… 

Ascultaţi, deci, în portativ eminescian, cum  ―sună‖ 

poezia de  dragoste la Emil Botta: ―O, de-ai şti/ cum 

te rogi,/nu tremura./ Mai bine/ înmărmureşte,/ îm-

pietresc,/fii, o statuie,/ Niobe să fii/mânjită de sân-

ge‖.  

Şi să nu se uite amendamentele autorului cărţii mo-

nografice: 

“(...)Am decis ca, după sintagma „închinător în-

frânt Eminescului”, să punem dublul semn: al în-

trebării şi al mirării. Da, EMIL BOTTA este singu-

rul total fidel şi cel mai strălucit urmaş-„ucenic” al 

lui EMINESCU-AMINUL NEMULUI VALAH – 

dar EMIL BOTTA se menţine, cu o voinţă teribilă, 

în umbră, pentru a nu copromite, prin „dezvălui-

rea” către gură-cască, a ADEVĂRURILOR ORI-

GINARE ŞI ETERNE – şi pentru a nu le „demone-

tiza”, astfel,  prin supunerea lor unui public de joa-

să calitate spirituală, din pricina cărei ”baseţi” de 

Duh,  orice TRAGEDIE este azvârlită în derizoriu, 

în „clovnerie/paiaţerie”, în senzaţional ieftin, în 

experiment „de laborator” al snobilor sastisiţi etc. 

etc.  

În acest sens, EMIL BOTTA este MARELE SA-

CRIFICAT (de aceea, şi obsesia lui poetică, în ce 

priveşte IPOSTAZA MARTIRAJULUI şi IPO-

STAZA LUI HRISTOS-VICTIMA MÂNTUITOA-

RE!), în acest veac XX, deprimant de vulgar – este 

ultimul mare INIŢIATOR (la rândul său, iniţiat de 

către fratele său, marele tracolog DAN BOTTA, 

care primise flacăra iniţierii şi de la NICOLAE 

DENSUŞIANU şi MIHAI EMINESCU – la modul 

livresc - dar şi de la MIRCEA ELIADE, direct!), 

din veacul XX.  

În mod sigur, marele secret pe care EMIL BOTTA 

l-a ţinut, până dincolo de mormânt, a fost acela al 

UTILITĂŢII SACRIFICIULUI/MARTIRIULUI 

SĂU, aparent de sorginte „clovnerescă/ actoriceas-

că”, în evoluţia spirituală a umanităţii terestre. 

Prin lucrarea de faţă, subsemnatul îi aduce un oma-

giu acestui NECLINTIT CREDINCIOS DEVOT 

AL DACILOR KOGAIONULUI ŞI AL MARILOR 

DUHURI DACO-VALAHE  – credincios în necesi-

tatea, dar şi în utilitatea MARTIRAJULUI POE-

TIC – care este şi rămâne, pentru vecie, EMIL 

BOTTA‖. 

               În  ULTIMUL  CUVÂNT  AL  AUTO-

RULUI  găsesc  o  însemnare care ―mă seacă la 

inimă‖. O prezint, trunchiat, fără să-i scad din 

superbitate:  ―EMINESCU este MUNTELE  

MERU al Cosmosului Spiritual Valah. EMIL 

BOTTA, în schimb, este atât de preocupat, atât de 

absorbit de propria-i Muncă  şi  Imagine-a-Muncii  

Interioare-întru-Arheicitate,  încât abia ai răgazul 

vieţii să-i descifrezi  Labirintul pe unde trudeşte şi 

să-i marchezi etapele traseului – spre a nu te uita, 

pe tine însuţi,… Pe Emil Botta trebuie să-l accepţi, 

ca Poet-ORFEU, aşa cum este‖. 

 Cred  nestrămutat şi cu încrâncenare că 

această CARTE, unicat în literatura de specialita-

te, s-a fost scris PLÂNGÂND!  Pentru că  Adrian 

Botez este un mare CĂRTURAR!  SPIRIT EN-

CICLOPEDIC!  Despre DUMNEALUI  se spune 
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că trudeşte buchea cărţii douăzeci şi cinci de ore pe 

zi! Când nu citeşte, scrie şi, când nu scrie, îşi cântă 

în gând poeziile, care îi dijmuiesc,  neîncetat, făptu-

ra. Cât stă de vorbă cu tine la telefon, poţi fi sigur c-

a mai însăilat niscaiva versuri pe care ―se bat‖ re-

dactorii de revistă, în zilele următoare… Aşa cum îi 

plăcea să spună bunului  meu Prieten Valeriu Fili-

mon, „Adrian vine pe lume cu ce i-a pus mămuca 

lui în traistă, încă de la naştere: HAR mult, îndul-

cit cu dor de Moarte!‖  

Că de aripa Duhului, a avut Dumnezeu grijă… Şi-

acum, când plânge Poetul, fiţi siguri că Domnul îi 

pune mâna pe creştet şi… plânge şi El! Şi-amândoi  

plâng, cam  mult, în ultimul timp, mai ales de când 

Domnul plânge în…  LIMBA ROMÂNĂ…!!!    

 

Berzunţi-Bacău 

  

 

Teodor Buzu  (http://www.teodorbuzu.com/) – Flori uscate, pânză, ulei, 2005 

 

 

 

 

  

http://www.teodorbuzu.com/
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Salonul de iarnă la Strasbourg 
 

 

Galeria de artă din incinta pavilionului Jose-

phine din Strasbourg, Franţa, a fost anul acesta gaz-

da Salonului de Iarnă a operelor reprezentative, ex-

puse în cadrul Expoziţiei internaţionale de artă con-

temporană. Rod al muncii şi talentului creatorilor 

aparţinând mai multor culturi, operele care sunt atât 

de diferite ca mentalitate şi concepţie, reflectă în 

ultimă instanţă bogăţia de valori a artei contempora-

ne, prezentate în interacţie reciprocă. 

Au participat cu lucrările lor, reprezentând 

modalităţile de exprimare ale artelor vizuale, pictori, 

fotografi, graficieni, sculptori, ceramişti din două-

zeci de ţări. Din America şi din Australia, din Elve-

ţia, Germania şi Franţa, Anglia, Turcia şi Slovenia, 

Bulgaria, Canada, Lituania, Suedia, Ucraina, Dane-

marca, Spania, Italia, Belgia, Olanda, Finlanda... Şi, 

bineînţeles din Israel.  

Tablourile suprarealiste ale lui Baruch Elron, 

unicul reprezentant al Israelului, sunt picturi emble-

matice cu încărcătură simbolică, bogate în idei, 

umor şi imagini surprinzătoare. Ele au fost, ca întot-

deauna, apreciate de marele public armonia dintre 

contraste şi pentru puritatea expresiei artistice. S-a 

confirmat încă o dată că moştenirea spirituală, sensi-

bilitatea şi conţinutul filozofic al tablourilor semnate 

de Baruch Elron justifică pe deplin aprecierea iubi-

torilor de frumos şi recunoaşterea sa internaţională.  

De remarcat că la reuşita acestei manifestări 

internaţionale, a avut o contribuţie importantă cu-

noscuta pictoriţa Zina Bercovici, ―curatoarea‖  ex-

poziţiei, cea care a reuşit să asigure participarea atâ-

tor creatori de talent, răspândiţi pe patru continente.  

Limbajul artistic universal al participanţilor 

la această importantă expoziţie cu însemne şi valori 

locale, a dovedit o dată în plus că arta vizuală, cu 

forţa ei imaginativă, atinge toate aspectele existenţei 

în prezenţa unui mesaj clar şi explicit.  

 

       
 

 

 

 

Dorel SCHOR  

(ISRAEL) 
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Poezii 

 

Caii 

 

 Vin caii dinspre niciodată, 

Vin caii dinspre nicăieri 

Spunând o poveste ciudată,  

Aievea întâmplată ieri 

 

Vin cai vrăjiți de un descânt, 

Dintr-un castel medieval, 

Și-n coama lor se zbate vânt, 

Și coama lor se face val... 

 

Vin și se duc spre soare-apune 

Într-o nebună cavalcadă,... 

Din coama lor, ca o minune, 

Fulgi mătăsoși încep să cadă... 

 

Vin caii albi, fulgi fără chingi 

Cu praf de stele pe copite 

Și parcă-n suflet vrei să strângi 

Ninsori... Ninsori de mult topite... 

 

 

Lada  de  zestre 

 

Tremurând, mâna bătrână 

Abia mai ține harta-n cui... 

Se stinge nația română, 

Dar nu-i mai pasă nimănui... 

 

Gardul e rupt, câinii sunt morți, 

Lupii flămânzi ne dau târcoale, 

Și văd cum, prin deschise porți 

Pleacă speranța din ocoale. 

 

Nici cer deasupra nu avem! 

E doar un clopot ce închide 

Sub un înfricoșat blestem 

Speranțe șterse, invalide... 

 

Azi, într-o ladă să-i încui, 

Vreau, frumusețile-i măiestre, 

Dar n-are rost! Nu mai am cui 

Să le mai las ca sfântă zestre! 

 

O, Doamne! Ce o să rămână 

Din trup, atunci când suflet nu-i? 

 

Mă doare nația română! 

Dar cui să-i spun?... Nu mai am cui! 

 

 

 

Pasărea nopții 

 

Aș vrea să mai cred că azi este ieri, 

Că iarba-i aceiași, că este doar vânt 

Ecoul lăsat de bătrâne dureri 

Prin ramuri pe care, odată, le-am frânt... 

 

Aș vrea să mai cred că azi este ieri, 

Că noaptea ce vine nu poate fi moarte, 

Și, chiar de n-aduce aceleași plăceri, 

Tot are vreun vis ascuns, pus deoparte... 

 

Aș vrea să mai cred că azi este ieri, 

Dar vine în zbor o pasăre mare... 

 

Nu știu de ce vine... Întreb: - Ce îmi ceri? 

Ea bate din aripi și totul dispare...

Costel SIMEDREA  

(ROMÂNIA) 
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Amintiri din grupa mică 

 

Cățeluș cu părul creț, vers râzând, copilărie, 

Amintiri cu fulgi cât casa și cu daruri de Crăciun, 

Când focul, trosnind în vetre, împroșca seara târzie 

Cu povești fără de seamăn, cum astăzi nu se mai 

spun. 

 

Cățeluș cu părul creț, ai fost prima mea iubire, 

Strop din ploile de vară picurând mireasmă-n tei, 

Însă a venit amurgul, printre cruci de cimitire, 

Și a stins fără de milă vraja vechilor scântei. 

 

Cățeluș cu părul creț, azi te-ai rătăcit prin vreme... 

Cum, Doamne, să te mai aflu, să-ți cerșesc o mușcă-

tură 

Dacă sufletul cărunt nu mai știe să te cheme? 

... 

Cățeluș cu părul creț, vină rața de mi-o fură... 

 

 

 

Poveste de-o vară 

 

Nu mai știu... poate doar mi se pare 

Că povestea pe plajă-i răpusă, 

Însă văd spuma apei de mare, 

Pentru noi, cum se face cenușă... 

 

Ca un val care vrea să ne sfarme, 

Vin tristeți și ne bat, azi, în ușă... 

Doruri vechi se transformă în arme, 

Vechiul rug ne preface-n cenușă... 

 

Văd apoi și cum vara se duce, 

Cum se lasă de toamnă sedusă, 

Semn că noi am ajuns la răscruce: 

Și-n față... și-n spate... cenușă! 

Basm inutil 

 

Am vrut și eu o acadea 

Când îmi era timpul copil, 

Și se scurgea tiptil, tiptil, 

Prin părul tău care ardea... 

 

Părea a fi un gând ghiduș 

Ce-ți flutura pe la ureche, 

Ori o poveste veche, veche... 

În care n-a fost totul spus. 

 

Dar eu credeam în sinea mea 

Că tu știai fără să-ți spun. 

Eram copil... eram nebun... 

Și părul tău ardea... ardea... 

 

Acum e seară. Vor cădea  

Uitări pe basmul inutil! 

 

Și nu mai sunt de mult copil, 

Dar aș mai vrea o acadea... 

 

 

Hăul 

 

Privesc în hău... hăul în mine... 

Ne știm de când eram doar țânci, 

De când nu erau ruine. 

Și nici, noi doi așa adânci... 

 

Privesc în hău, și mi se pare 

Că eu sunt el de la-nceput, 

Și numai dintr-o întâmplare 

Lucrul acesta nu l-am știut..! 

 

Iar azi, când totul se explică, 

De ce mai am păreri de rău? 

De ce de hău îmi este frică 

Dacă și-n mine e tot hău? 
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Haina veche 

 

Dă-mi haina veche, azi mă cheamă 

Oameni de nea în lumea lor 

Să văd cum fulgii cad cu teamă, 

Să simt căderile cum dor 

 

Dă-mi haina veche, ruptă-n coate, 

Încă mă simt bine în ea, 

Chiar dacă azi iernile toate  

Omoară oamenii de nea 

 

Cumplit mai plâng... Nu știu, auzi-i? 

Azi sunt ecou de vreme, stins, 

În buzunarul cu iluzii 

Din care timpul n-a mai nins... 

 

 

Ape 

 

Din marea clepsidră secunda s-a dus 

În apele nopții, tăcută, 

Bat clopote negre pe malul opus, 

Și haină de umbră-împrumută... 

 

Frunze amare pe cale îmi cad, 

Sunt doruri de păsări pribege, 

Beau apa uitării la ultimul vad... 

Dar apa... nimic nu-înțelege... 

 

 

 

Drum de fum 

 

Și tropotul cailor astăzi apune 

Pe drumul de fum, în clipa târzie, 

Doar noi mai visăm să se-întâmple minune, 

Și caii plecați din nou să învie... 

 

Potcoavele lor, pironite în poartă, 

Așteaptă norocul de nimeni promis... 

Dar drumul de fum, de mult nu mai poartă 

Căruța speranței spre marele vis... 

 

 

 

 

Poate cândva 

 

Ne vom iubi cândva, nu știu când anume, 

Ca doi copii într-un orfelinat, 

Copii săraci, care nu au nici nume... 

Numele avut le-a fost furat! 

 

Ne vom iubi într-o poveste tristă! 

Vom fi dramaturgi, vom fi și actori... 

Ori numai două dâre pe-o batistă 

În gară fluturată, uneori. 

 

Ne vom iubi! În rest... nu mai contează. 

Va fi ca în povești : ca niciodată! 

Povestea, însă, poate fi o vrajă 

Care mai face inima să bată, 

 

Să nu băgăm de seamă că-i târziu, 

Că drumul nostru s-a cam terminat! 

 

Ne vom iubi, cândva... Dar când, nu știu, 

Ca doi copii într-un orfelinat... 

 

 

 

Uitarea 

 

Anonime, în albume, 

Hepatice fotografii... 

Au avut, cândva, un nume, 

Dar nu îl știu... nu îl mai ști... 

 

Învăluite-n cețuri moi 

Par umbre fără vreun contur... 

Și parcă au ceva din noi, 

Dar nu aș mai putea să jur... 

 

Acum, stelarele căderi 

Dintr-un celest nedefinit, 

Știind că suntem efemeri, 

Ne-aduc, crâmpei de infinit, 

 

Uitarea!... Otrăvit stilet, 

Călău al zilelor târzii, 

Dorință de anahoret 

Înmormântată în chilii... 
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Când artele își dau mâna la Bistrița 

  

        
Imagini din timpul festivalului 

 

Între 27 și 29 noiembrie 2015 la Bistrița s-a 

desfășurat cea de-a 11 ediție a Festivalului Internați-

onal de Teatru și Literatură ,,Liviu Rebreanu‖,  într-

o atmosferă de entuziasm, specifică unei duble ani-

versări, anume un deceniu de la  înființarea Societă-

ții Scriitorilor din Bistrița ,,Conexiuni‖ și totodată a 

revistei omonime. La împlinirea a 130 de ani de la 

nașterea pe aceste meleaguri a lui Liviu Rebreanu, 

un titan al literaturii realiste românești, Centrul Cul-

tural Municipal ,,George Coșbuc‖ din localitate a 

alcătuit cu profesionalism impecabil un program 

bogat, slujit de diferite registre ale artei, de la pictură 

și muzică la poezie, de la teatru la dans popular. Pe 

tot parcursul evenimentului, expoziția lui Marian 

Avramescu, intitulată Literatură și caricatură, a stat 

la dispoziția participanților și a publicului local. Di-

rectorul Centrului, un manager de excepție în per-

soana profesorului dr. Dorel Cosma, și  echipa sa 

condusă de Maria Herineanu au impresionat ca natu-

ralețe și competență,  calități dovedite consecvent  

prin modul cum au primit  și au tratat de-a lungul 

celor trei zile oaspeții sosiți din Franța, Israel, China, 

Turcia și din diferite orașe ale țării, București, Cluj, 

Baia Mare, Sibiu, Alba-Iulia, Deva, Sighet și Satu 

Mare, asigurând condiții optime pentru o bună des-

fășurare a  programului  artistic aniversar, un pro-

gram variat și echilibrat, care a încântat asistența, 

întocmai ca și în celelalte două ediții precedente la 

care eu am participat. 

La ceas aniversar,  președinta Societății ―Co-

nexiuni‖, profesoara Elena Câmpan, a punctat câteva 

momente de apogeu din realizările membrilor, care 

pe lângă activitățile de cenaclu, desfășurate în locali-

tate și în alte centre culturale din țară, au avut și do-

uă turnee europene, care au lăsat vii ecouri în creația 

literară a scriitorilor bistrițeni. La invitația Societății 

Scriitorilor din Paris, condusă de Joel Conte, prezent 

la eveniment, s-au desfășurat până în prezent două 

vizite în capitala Franței; relația de colaborare astfel 

creată va fi dezvoltată pe viitor. Un alt turneu s-a 

finalizat în Chișinău, la românii basarabeni, care au  

nevoie de  ajutorul cultural al confraților din țară. 

Anca SÂRGHIE 

(ROMÂNIA)  
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Membrii Societății înțeleg să fie împreună nu numai 

în activități pasagere, ci și prin alcătuirea unor vo-

lume reprezentative, tipărite la Editura Nosa Nostra 

din  

Bistrița de către Marin Ecedi. Ideea aceasta s-a con-

cretizat la împlinirea celor 10 ani de ―Conexiuni‖ 

prin cele două vo-

lume, unul  cu 30 de 

scriitori locali sau 

cu legături de prie-

tenie culturală, ilus-

trând spiritul de 

colaborare al Bistri-

ței cu țara și diaspo-

ra română din Ame-

rica, și un altul bi-

lingv, cu 5 poeți 

reprezentativi, pur-

tând titlul Amintiri 

de pe o ilustrată.   

Pe această însuflețită panoplie a poeziei bistrițene 

figurează nume ca Dorel Cosma, Elena M. Câmpan, 

Menuț Maximinian, Victor Știr și  Alexandru-

Cristian Miloș. Traducerea  din limba română în 

engleză a fost asigurată de Maria Muguraș  Petrescu, 

publicistă care a subliniat în cuvântul ei contribuția 

Directorului General, Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor 

Damian, al revistei „Lumină lină‖ de la New York, 

vechi prieten și colaborator în programele culturale 

bistrițene. Proiectul va cuprinde pe viitor încă două 

volume cu proză și poezie. 

    Cei 130 de ani de la nașterea lui Liviu Rebreanu 

au fost marcați nu numai prin dezbateri pe teme ale 

operei sale, ci și prin vizionări ale filmelor create 

după capodoperele scriitorului, Ion și Pădurea spân-

zuraților, momente consacrate îndeosebi  copiilor, 

elevilor și tinerilor bistrițeni, invitați punctual și la 

spectacolele Teatrului de păpuși ,,Alexandru 

Misiuga‖ din Bistrița, coordonate de Cornelia Apos-

tol. 

    O performanță dem-

nă de menționat este 

apariția celor 30 de 

numere ale revistei 

,,Conexiuni‖  în primul 

deceniu al existenței 

sale, când această pu-

blicație a călătorit în 

toată lumea, reprezen-

tând spațiul cultural al 

zonei Bistrița-Năsăud. 

Deși este redactată în 

limba română, revista cu cele 6 capitole atât de vari-

ate ca tematică, este concepută să vorbească cititori-

lor de pe oricare meridian și prin imagini, prezente 

cu prisosință în paginile ei. Revista ,,Conexiuni‖ 

joacă de 10 ani rolul unei cărți de vizită vii și dina-

mice pentru spațiul cultural al Bistriței, pe care îl 

reprezintă cu ocazia unor deplasări oficiale sau prie-

tenești în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Ma-

ria Muguraș  Petrescu a prezentat revistele „Destine 

literare‖ de la Montreal, Canada și ,,Lumină lină‖ de 

la New York, S.U.A. ca pe două porți larg deschise 

pentru dialogul scriitorilor bistrițeni cu diaspora ro-

mână din America.  

     În următoarele zile ale festivalului s-au pus în 

lumină alte publicații, edituri, volume  care au fost 

lansate cu mult interes.  

 
De la dreapta: Prof. Dr. Dorel Cosma, Elena M. Cîmpan, Anca 

Sîrghie, Mariana Pândaru și Aurel Pop 

Scriitorul Cornel Udrea a semnalat cărțile 

scoase la Editura Napoca Star din Cluj, editură unde 

el este ,,director intelectual‖, unul care se opune 

De la stânga: scriitorii Cornel Udrea, 

Joel Conte și Prof. Dr. Dorel Cosma 
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valului primejdios al abandonării cărților pe hârtie. 

Poetul publicist Aurel Pop, care a pornit la Satu Ma-

re acum 7 ani la drum împreună cu Felician Pop, a 

prezentat revista ,,Citadela‖, ajunsă la nr. 98, și edi-

tura unde s-au publicat 200 titluri de carte în genuri 

diverse cât și monografii rurale, urbane și industria-

le. Colecția Din istoria presei sătmărene cuprinde 

publicații interbelice reprezentative, precum revista 

,,Afirmarea‖, „Eroii neamului‖ etc.  

     Poetul Vasile Muste de la Sighet a punctat impor-

tanța Festivalului internațional de poezie de la Dea-

lul Mare cu cele peste 40 de ediții din 1980, an în 

care a apărut și revista ,,Marmația literară‖, grație 

criticilor literari Laurențiu Ulici și Gh. Grigurcu. 

Specificul acestui festival, unic în genul lui, constă 

în  invitarea anuală a câte unui eșantion masiv de 

poeți dintr-o singură țară. Ca atare, la rândul ei re-

vista a urmat linia acestui dialog literar cu țările 

prietene. 

     În festivalul bistrițean s-a glosat și pe marginea 

unor cărți pentru copii, recent apărute, așa cum sunt 

Cartea mea cu nepoței de Dorel Cosma, Povestea 

celor trei cățeluși de Alyssa Sîrghie și cărticica deli-

cioasă a Titinei Nica Țene Întâmplări hazlii cu o 

nepoțică povestite de bunică, prezentate cu sensibili-

tate de prof. Elena Cîmpan. Alături de Cioba Ioan, 

Fătu Nalațiu Victoria, Feier Nicolae, Gh. Mizgan, 

între poeții bistrițeni prezentați cu mult entuziasm, 

Menuț Maximinian este jurnalist și scriitor de voca-

ție, care a activat constant în lumea „Conexiunilor‖ 

de la întemeiere până acum, el fiind și redactor al 

ziarului „Răsunetul‖ din localitate. 

      Poetul  Robert Lászlo, cel mai tânăr director din 

țară al unui centru de creație, vine din Satu Mare 

spre a prezenta proiecte, prin care finanțează două 

reviste locale „Citadela‖ și „Confluențe‖, susținând 

cenaclul scriitorilor din localitate. În curând va fi 

dezvelit bustul lui Dariu Pop în vecinătatea Inspec-

toratului Școlar din  oraș.  

      Ca nou membru de onoare al Societății Scriitori-

lor bistrițeni, protopopul Alexandru Vidican a co-

mentat câteva cugetări care au făcut elogiul credinței 

ortodoxe, el considerând concluziv că ,,multa cultură 

te apropie de Dumnezeu, puțina cultură te îndepăr-

tează de El‖.  

       Poeta Mariana Pândaru Bârgău de la Deva a 

prezentat Editura Călăuza, pe care a întemeiat-o cu 

Valeriu Bârgău, soțul ei, și revista ,,Ardealul Lite-

rar‖, care în curând va aniversa 20 de ani de apariție, 

cu atât mai meritoriu, cu cât ea este finanțată din 

resurse proprii. Prestigiul publicației este asigurat de 

numele scriitorilor care semnează rubricile perma-

nente, precum criticii literari Gh. Grigurcu,  Liviu 

Ioan  Stoiciu, Anca Sîrghie, mai nou adusă în cole-

giul de redacție, dar sunt primiți și scriitori tineri sau 

străini. Astfel, în activitatea Asociației scriitorilor 

din Hunedoara se depășește zona culturală locală, 

fiind invitați scriitori din Canada, S.U.A., din An-

glia, Suedia, Turcia, Slovacia etc. Poeta a citit ver-

suri din ultimul ei volum bilingv (-româno-englez-) 

intitulat Cartea florilor, o idee în sine plină de can-

doare și finețe, tradus de Muguraș Maria Petrescu în 

limba engleză..  

       Scriitoarea Anca Sîrghie, profesor  la Universi-

tatea ,,Alma Mater‖ din Sibiu, a sosit cu două apari-

ții ale sale recente,  Lucian Blaga și ultima lui muză, 

o contribuție la istoria literaturii române contempo-

rane și Radu Stanca.Profil spiritual,completare 

esențială a exegezei acestui genial dramaturg român, 

amenințat pe nedrept de umbrele uitării. În mod ne-

obișnuit pentru cele 30 de cărți la care a lucrat până 

în prezent, aceste două apariții recente au fost lansa-

te mai întâi în America, respectiv din California și 

Colorado până în statele Michigan, Ohio din S.U.A., 

apoi  în Windsor și Hamilton, aproape de Cascada 

Niagara, în Canada. Este o datorie profesională, ca 

noile apariții să fie prezentate și publicului cititor din 

țară, unde lansarea s-a făcut la Sibiu, Deva, Cluj-

Napoca și acum la Bistrița, urmând ca periplul să 

continue, conform programării existente, la Tg. Mu-

reș, București, Iași etc. Revista academică ,,Lumina 

slovei scrise‖ a fost prezentă  în Festivalul bistrițean 

cu numerele anuale XIII și XIV, 2015, coloanele 

publicației fiind deschise în egală măsură specialiști-

lor în larga sferă a umanismului și studenților uni-

versității, care sunt astfel încurajați să se antreneze 

în proiecte de cercetare profesională de pe acum, 

chiar din anii dintâi ai pregătirii lor academice. Eve-

nimentele artistice locale, naționale și din lumea 

diasporei române americane sunt ilustrate și în al-

bumul anexat fiecărui număr al revistei, care apare 

astfel mai interesantă, mai vie, mai dinamică în ofer-

ta informației culturale.  

       Poetul Virgil Șerbu Cisteianu, director-general 
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al revistei  ,,Gând Românesc‖ din Alba-Iulia, a ex-

plicat dificultățile pe care le înfruntă în apariția pres-

tigioasei sale publicații cât și satisfacțiile trăite 

atunci când sporește calitatea textelor, semnate nu 

numai de autori consacrați, ci și de scriitori tineri, al 

căror talent el este mulțumit să-l încurajeze. Scriito-

rul sibian Silviu Guga a vorbit despre propria creație  

literară și despre revista ,,Cenaclul de la Păltiniș‖, 

care în ultimii ani și-a constituit propriul său public 

cititor.  

       Poetul Florin Țene, președintele Ligii Scriitori-

lor din România, Sorin Lucaci de la București, Vic-

tor Știr, Andrei Moldovan, Ștefan Veșcari, Titina 

Nica Țene, au citit din versurile lor, alături de scrii-

tori străini, ca Yang Zhaoyu din China și  Afif 

Shlewet din Israel, care este autor a 10 cărți cu piese 

de teatru. Important de știut este faptul că el redac-

tează literatură în limba ebraică și în cea arabă, așa 

cum a scris și lucrarea lui de doctorat. Meritul lui 

Afif Shlewet este cel de a fi făcut legătura între cele 

două idiomuri, fapt benefic pentru teatrul din Israel. 

Aceștia nu sunt singurii vechi prieteni ai poeților 

bistrițeni, care acum fac cunoștință cu primarul foar-

te jovial ca personalitate al unei comunități de bedu-

ini.  

 
       Un laitmotiv plin de încântare  a asigurat parti-

cipanților programul orchestrei de suflători sosiți de 

la Voiron, Franța,   care au intervenit primenitor  în 

programul zilnic al Festivalului și au susținut un 

program de înaltă calitate la Sinagoga din Bistrița  

sâmbătă, 28 noiembrie a.c. În același registru muzi-

cal s-a încadrat și colindul corului din Solovăstru 

Mureș, care ne-a dat sentimentul că facem la Bistri-

ța, într-o tovărășie aleasă, primii pași spre Sfintele 

Sărbători de iarnă. 

 
     Fiecare dintre serile festivalului a fost încununa-

tă, conform tradiției, cu câte un spectacol de teatru, 

asaltat pur și simplu de iubitorii Thaliei din Bistrița. 

Prima seară a fost dedicată la Sinagoga din oraș Tea-

trului muzical din Galați, sosit cu spectacolul Țiga-

niada, în regia Isabelei Oancea, prea șarjat, poate, 

dar gustat de public pe linia comică a situațiilor și 

limbajului. Teatrul Național din București a fost 

prezent cu o adaptare după Eugene Labiche, în regia 

lui Dan Tudor, intitulată Amor în farmacie  și având 

în distribuție actori cunoscuți, precum Anca 

Țurcașiu, Andrei Duban,  Liliana Pană, Dragoș Io-

nescu, Dan Tudor, într-un spectacol curat, realizat cu 

știința nuanțării situațiilor conflictuale. Mai antre-

nant ca cele precedente a fost spectacolul celei de-a 

treia seri, când același prestigios teatru bucureștean a 

prezentat Haimanaua, adaptare după comedia lui 

Victor Eftimiu Omul care a văzut moartea, (cea mai 

populară dintre cele 40 de piese ale autorului), cu o 

excelentă distribuție, în care au reapărut  actorii An-

drei Duban, Dragoș Ionescu și Dan Tudor,  lor 

alăturându-li-se Adela Popescu,  Tudorel Filimon și 

Alina Chivulescu. De cu totul altă factură a fost 

spectacolul de teatru propus în ultima seară a festi-

valului de Teatrul Ararat din Baia Mare, spectacol 

intitulat Viața ca o …paradă pe textul lui Cornel 

Udrea. Pus în scenă de Claudiu Pintican, căruia i s-a 

adăugat în distribuție actrița Dana Ilie Barbosu, 

spectacolul susține ideea autorului  de a conduce 

excelent publicul spre o meditație asupra sensurilor 

existenței umane. Singur cuvântul ,,paradă‖ din titlu, 

nu concordă cu linia demonstrației, bine augmentate 

prin interpretarea actoricească.  
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      De fapt, în zilele Festivalului sub semnul gene-

rozității a stat gestul actorului Claudiu Pintican,  

care a dublat lectura versurilor alese de autori pentru 

prezentarea în plen, cu un model de interpretare ab-

solut personală ca spontaneitate și dozare  a tonului, 

interpretare realizată cu profesionalitate exemplară 

la Scrisoarea I și Glossă de  Mihai Eminescu, la  

Corydon de Radu Stanca și Mama de Titina Nica 

Țene. Valorificarea acestei ,,surprize‖ actoricești în 

edițiile viitoare ar fi de natură să ridice calitatea lec-

turii unor texte, care merită să-și arate strălucirea 

adevărată în fața unui public iubitor de frumos ca cel 

de la Festivalul bistrițean. Nu ar trebui să lipsească 

pe viitor de la dezbaterile și prezentările sesiunii 

festivalului nici liceenii talentați în domeniul litera-

turii, care ar avea multe de aflat și învățat din expu-

nerile scriitorilor invitați.  

       Desfășurarea  programului dens, bine dozat în 

spațiul celor trei zile de festival, etalarea unor largi 

forme ale artisticului, care să sensibilizeze publicul 

de diferite vârste și stadii de  inițiere în domeniul 

culturii, dialogul scriitorilor din țară cu artiști de 

peste hotare au asigurat Festivalului Internațional de 

Teatru și Literatură ,,Liviu Rebreanu‖ de la Bistrița 

o înaltă calitate, datorată echipei organizatoare a 

evenimentului, pe care țin să o felicit cu deplină 

convingere și cu sinceră prețuire. 

 

 

 
Peisaj de iarnă (foto) 
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Lectura  spiritului 

 

Stau  tolănit,  cu  mâna  sub  cap... Titlul  unei  cărţi 

şerpuieşte  ca  un  strigăt pe   deasupra. 

 

Din  dorinţa  de a fi lustruit de absolut, încep să ci-

tesc 

agăţat  cu  cârligele  ochilor de  cuvinte: 

 

literele  sar  de  la  locul  lor, mă  trag  de  mână, 

aduc   străinătatea sub  simţurile  mele, fac zgomot, 

zarvă 

şi-mi piuie  pe  la  urechi cu viteza  veacului. 

 

Lovindu-se  de  timpan unele mai şchioapătă 

depunându-şi  cenuşa  în  straturi pe  creier 

 

(locuiesc într-o secundă aplecată  uşor  spre perfect). 

Printre  rânduri,  un  glas mi-arunca flori 

(căldura lui   îmi   trece   în   suflet). 

 

Câteva  personaje, fiecare-nseriate 

după nume  sau  chip se trezesc  în  faţa  mea 

invitându-mă  la  discuţie, apoi  ies  grăbite  din  

pagina. 

 

Ca un  copil 

timpul sare pe treptele anilor din filă-n filă, 

înainte şi-napoi 

îngălbenindu-le în cele din urmă. 

 

În  final  mă  trezesc  citind aceeași  pagină  de  două  

ori. 

 

 

Un expatriat şi repatriat scriitor român 

 

Am citit cu interes volumele de aforisme şi 

de suflet ale scriitorului SORIN CERIN. Am afini-

tăţi deosebite pentru literaţii care au cunoscut exilul, 

deci au fost în aceeaşi situaţie ca subsemnatul. După 

mineriade, emigrează in Statele Unite, unde locuieş-

te câţiva ani, apoi revine în România. 

Domnul Cerin, născut în anul 1963, la Baia Mare, a 

urmat studiile la Institutul de Limba şi Cultura Itali-

ană din Bucureşti. În prezent este membru de onoare 

al Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români. 

A debutat cu poezie în anul 1986, iar în vo-

lum cu romanul ―DESTIN‖, în anul 2003. În ultima 

perioadă s-a dedicat aforismelor şi meditaţiilor filo-

zofice (logica şi fenomenologia coaxiologică). 

Mulţi critici au evidenţiat valoarea scrierilor 

sale, precum Adrian Dinu Rachieru (―formulări cita-

bile‖), Al. Florin Ţene (―sensurile adânci ale revela-

ţiilor‖), Maria Ana Tupan (―amestecul paradoxal de 

disperare şi energie‖), Ion Vlad (―reflexivitatea e 

dominanta creaţiei sale‖), Cornel Moraru (―profet al 

neantului‖), Theodor Codreanu: ―Sorin Cerin este un 

gânditor aforistic paradoxist‖ – cu care subscriu din 

plin. 

În creaţiile sale se simt reverberaţii 

paradoxiste (―Ploi de foc‖), pesimiste (―Nonsensul 

existenţei‖, ―Învaţă să mori‖), metaforice (―Zâmbe-

tul este floarea sufletului‖), logice (―Bineinţeles că şi 

moartea dispare odată cu fiinţa‖). Unele aforisme 

sunt memorabile, transformând autorul lor într-un 

eseist important. 

Aşteptam cu interes noile sale volume! 

Florentin SMARANDACHE 

(SUA)  
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Fêtons le jour de la Roumanie avec un livre de premier plan:   

L’Amour impossible de Marie, Reine de Roumanie, de Gilles Duguay 
 

 

 

Le roman historico-biographique L’Amour 

impossible de Marie, reine de Roumanie, de l‘ancien 

ambassadeur du Canada en Roumanie, son excellen-

ce M. Gilles Duguay, publié récemment chez Klemt, 

se lit, ou plutôt se dévore d‘un trait. J‘ai retrouvé à 

travers ses pages ce genre de fébrilité que j‘avais 

connu, enfant, en lisant Alexandre Dumas ou 

Fenimore Cooper. Il s‘agit, en premier lieu, d‘un 

double récit biographique, qui retrace deux destins, 

depuis leur origine, où tout semblait les séparer pour 

toujours, jusqu‘à leur déclin, vécu par chacun des 

deux protagonistes dans la solitude, mais en passant 

par un apogée où ces destins se sont croisés et 

entrelacés avec un bonheur qu‘on pourrait qualifier 

de providentiel. D‘un côté une princesse de la 

« belle époque », petite-fille de la reine Victoria par 

son père, et petite fille d‘Alexandre II de Russie par 

sa mère, qui épouse Ferdinand, prince héritier du 

trône de Roumanie, pour devenir peu après la reine 

Marie de Roumanie, et jouer à ce titre un rôle prim-

ordial dans la guerre de ses sujets du côté de la Tri-

ple Entente, et dans l‘épanouissement, après la 

victoire, de la « Grande Roumanie ». De l‘autre côté, 

un Canadien sorti tout droit des romans de Jack 

London, affairiste, administrateur, diplomate et 

stratège de génie, qui s‘enrichit comme chercheur 

d‘or au Yukon, pour mettre ensuite à la disposition 

de la même Triple Entente sa fortune et son réseaux 

de relations d‘affaires. C‘est ainsi qu‘il arrive, le 

jour de Noël 1917, à Iassi, en passant par St-

Pétersbourg, Moscou, Kiev et la Bessarabie, au ter-

me d‘une course effrénée de mission accomplie en 

mission accomplie, au service de l‘Entente et aussi, 

de plus en plus, au service de la Roumanie. Il y 

arrive à bord d‘un train chargé d‘une partie des 

avoirs roumains en terre russe, qui fraie son chemin 

depuis Moscou, en surmontant une série ahurissante 

d‘obstacles politico-militaires. Ce ne sera que pour 

s‘engager tout de suite après dans une autre mission 

impossible, l‘échange de prisonniers romains contre 

des soldats russes, au nom d‘un traité de la 

ratification et de la mise en application duquel il se 

charge personnellement. C‘est au cours de ces 

aventures qui le transformaient de plus en un agent 

précieux de la Roumanie qu‘il rencontre la reine 

Marie dans la capitale provisoire qu‘était alors Iassi. 

Une amitié profonde sur fond de respect réciproque 

et de communauté d‘idéaux, la « sympathie 

irrésistible » qu‘éprouve la souveraine et « l‘amour 

noble et profond » que lui voue son serviteur, les 

unira désormais. Ils traverseront ensemble les orages 

et les bonheurs de l‘après-guerre. À tous les 

moments décisifs pour le sort de la Roumanie pen-

dant cette période, que ce soit sur la scène intime des 

crises que traverse la famille royale ou sur la scène 

des négociations internationales, le Canadien 

« roumanisé » pour ainsi dire sera aux côtés de celle 

qu‘il appellera « sa reine », appui avisé et efficace, 

souvent indispensable, jusqu‘à ce que, en 1922, 

leurs destins se séparent à nouveau, « malgré lui, 

malgré elle », comme Racine le disait des 

protagonistes de sa Bérénice.  

 Cette double biographie est triple, à vrai dire, 

puisqu‘aux deux protagonistes s‘ajoute un troisième, 

l‘Histoire avec un grand H, dont les convulsions 

s‘associent à leurs vies privées. Le roman de Gilles 

Antoine SOARE 

(CANADA)  
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Duguay évolue ainsi sur trois fronts à la fois, en 

déjouant les pièges que suppose une telle complexité 

thématique, pour aboutir à une structure 

harmonieuse, symphonique, où les trois registres 

résonnent à l‘unisson. Et dans chacun de ces 

registres, ce qui frappe le plus, c‘est un sens 

exceptionnel du dramatique. Tout, sur tous les plans, 

depuis les moindres méandres des parcours 

individuels jusqu‘aux moments les plus notoires 

dans l‘arène internationale devient lutte, aventure, 

engagement à corps perdu, tout est assujetti à un 

dynamisme vertigineux. On parcourt à bout de 

souffle les innombrables épisodes de haute intensité 

dramatique qui jalonnent les pages de cet ouvrage, 

comme si l‘esprit d‘aventure du héros canadien se 

transmettait à l‘univers entier où celui-ci évolue. 

C‘est une valse à trois, de titans.  

 Il n‘empêche que dans cette course effréné, 

comme des paysages à travers les fenêtres d‘un train 

fou, des visages ne surgissent, des caractères, des 

personnalités et du vécu intime ne se dessinent. Un 

élément particulier contribue à cette heureuse 

coexistence de l‘action et des instantanés : le recours 

aux documents de l‘époque, qu‘il s‘agisse de 

journaux intimes, de lettres ou de rapports officiels. 

N‘importe qui peut, certes, consulter ces documents, 

mais qui s‘en donnerait à vraiment parler la peine? Il 

faut savoir gré à son excellence Gilles Duguay de 

l‘avoir fait, et d‘avoir su déniché les joyaux dont il 

enlumine son roman. Le style de celui-ci est à 

l‘avenant, dans la meilleure tradition, peut-on dire, 

de la prose française classique. Le verbe épouse le 

rythme des histoires avec un bonheur qui n‘est pas à 

la portée de tous les romanciers. 

 Lorsqu‘on ferme le livre de Gilles Duguay, 

deux questions nous laissent comme sur une 

agréable faim. Quelle a été au fond la vérité des 

relations entre la reine Marie et Joe Boyle? Quel a 

été aussi le véritable statut de ce « colonel » en mal 

de reconnaissance militaire, agent peut-être double 

ou triple, évoluant avec une aisance stupéfiante sur 

les confins de l‘imposture? Je crois qu‘il faut savoir 

gré à l‘auteur d‘avoir traité ces aspects avec la 

diplomatie dont il a dû se faire une déformation 

professionnelle, en respectant la discrétion des 

documents qu‘il a consultés. Deuxième question : 

les héros de ce récit, « la reine et son 

mousquetaire », pour référer au titre d‘un premier 

récit de Gilles Duguay, ne sont-ils pas plus grands 

que nature, leurs rôles quelque peu 

surdimensionnés? Mais à quelle aune d‘une 

impossible objectivité historique jugerions-nous les 

exagérations qui enflamment notre imagination? Il 

faut savoir gré à Gilles Duguay d‘avoir pris le parti 

de l‘idéalisation et de l‘héroïsation que son récit 

exigeait de ses tréfonds. De nous avoir offert deux 

icônes que tout Roumain et tout Canadien aimeront 

vénérer.  

Antoine Soare 

Professeur titulaire 

Département des littératures de langue française 

Université de Montréal 
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Fragment din romanul „ Misterele din Şcheii Braşovului ” 

 
 

Cap. 16 ( Al doilea război mondial - Vasile Costeanu) 

 

 

 Când s-a luat hotărârea mutării luptelor pe 

frontul de vest Ion Ardeleanu a anunţat că renunţă la 

mobilizarea pe loc pentru fortificaţiile în curs şi că 

doreşte să meargă pe front. Cum el luptase în războ-

iul de reîntregire până la obţinerea frontierelor fireşti 

ale României, era ferm hotărât să lupte pentru refa-

cerea frontierei cu Ungaria, să elibereze partea răpită 

din Transilvania. 

 În Bucureşti s-a dus la centrul de recrutare 

pentru definitivarea unor acte şi când s-a apropiat de 

uşă a văzut pe maiorul Radu Marin ieşind din clădi-

re . Era însoţit de un tânăr sublocotenent de geniu cu 

care discuta însufleţit. Însoţitorul lui Radu Marin 

tocmai zâmbea când Marin l-a salutat pe Ion Arde-

leanu şi acesta a tresărit. Unele trăsături ale tânăru-

lui, acel zâmbet îi aduceau în memorie chipul unui 

prieten drag căzut în luptele de la Mărăşeşti. A gân-

dit : „ Dacă n-aş şti cu siguranţă că Lisandru nu a 

fost căsătorit, aş zice că este fiul lui. ‖  Când a ajuns 

lângă ei Radu Marin a spus :  

- Îmi pare atât de bine să vă văd, domnule maior 

Ardeleanu. Am o frumoasă surpriză pentru dumnea-

voastră. Ştiţi cine este acest sublocotenent de trans-

misiuni ? Se numeşte Vasile Costeanu, după nume 

vă apropiaţi de dezlegarea enigmei. 

- După chip şi zâmbet bănuiam că este apropiat de 

camaradul meu de arme din primul război, chiar mă 

gândeam că Lisandru a murit foarte tânăr şi necăsă-

torit, iar dacă ar fi avut un fiu ar fi arătat astfel. Deci 

trebuie să-i fie rudă apropiată. 

Tânărul Vasile Costeanu
1
 i-a răspuns : 

- Aţi ghicit, domnule Ardeleanu. Eroul Alexandru 

Costeanu a fost fratele tatălui meu. El a fost model 

în familia noastră şi cred că atracţia mea pentru cari-

era militară i-o datorez unchiului meu. 

- Oh ! Îmi amintesc că mi-a povestit cum a constatat 

surprins că cererea lui de voluntariat pentru reveni-

rea pe front după gravul accident care l-a lăsat fără o 

mână era mereu respinsă şi a descoperit că fratele lui 

era în spatele acestor respingeri.  

- Da. S-au certat atunci, dar tata a acţionat corect, 

era vorba nu doar de un frate, ci de un om invalid. 

Dar unchiul nu s-a lăsat, degeaba l-a rugat şi tata şi 

sora lor, el a fost de neclintit, trebuia să revină pe 

front până la realizarea scopului naţional. Acum e 

rândul nostru să răzbunăm nedreptatea dictatului de 

la Viena. Veţi lupta tot ca noi, în armata 4 ? Eu sunt 

înrolat la batalionul 2 transmisiuni din corpul 2 al 

armatei 4.  

- Nu vom lupta în aceeaşi armată, eu sunt detaşat la 

corpul 7 din armata 1. Dar, cine ştie ? Fronturile 

apropiate se unesc uneori. Vom vedea. Sper să ne 

revedem sănătoşi şi pe front, dar şi după ce se va 

termina acest război. 

Cei trei ofiţeri şi-au dat cărţile de vizită unul altuia 

cu promisiunea de a se vedea după război. 

 

                                                             
1
  Vasile Gheorghe Costeanu ( 29.12.1920, Amărăşti-Vâlcea – 

15.06.2014, Bucureşti ), – unchiul lui Alexandru Cetățeanu - 

trecut în rezervă la 30.11.1978 cu grad de colonel,  veteran de 

război, avansat general  de brigadă prin decretul nr. 172 din 8 

mai 2000.  

Virginia STANCIU – BUTESCU  

(ROMÂNIA)  
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*** 

Eliberarea Slovaciei s-a făcut în perioada 18 decem-

brie 1944 – 27 aprilie 1945, timp în care peste 50 de 

localităţi au fost eliberate. Până azi recunoştinţa lo-

cuitorilor a rămas consemnată prin monumente şi 

plăcuţe atât în centrul localităţilor, cât şi în cimitirele 

militare, ca omagiu către eroii celui de al doilea răz-

boi mondial. 

 Ofiţerii se întâlneau adesea la comandament 

să discute strategia următoarei acţiuni pentru zilele 

următoare. La o astfel de întâlnire maiorul Radu 

Marin a fost întâmpinat de un tânăr subofiţer de ca-

valerie cu faţa zâmbitoare. După ce a salutat regu-

lamentar acela i-a spus : 

- Domnule maior Marin, nu mă mai cunoaşteţi ? 

Sunt Ionel Coman, fiul lui Vasile Coman. 

- Ah ! Eşti puştiul din vecini care fura cireşele coap-

te din livada părinţilor mei ? Nu ne-am mai văzut de 

un car de ani. Cum ai ajuns ofiţer ? 

- Am urmat şcoala militară din Târgovişte. Tata îmi 

spusese de dumneavoastră, de luptele la care aţi par-

ticipat în războiul de reîntregire al ţării. Ştiam că aţi 

optat să aveţi o carieră militară şi v-am urmat exem-

plul. V-am admirat mereu, chiar şi când mă trăgeaţi 

de urechi când eram puşti şi mă prindeaţi în cireş. 

Am ajuns pe frontul de aici direct de pe băncile şco-

lii. Sunt în aceeaşi unitate cu un coleg de şcoală şi 

bun prieten. Iată-l ! 

 Un alt tânăr subofiţer de cavalerie s-a a apro-

piat de ei şi Ionel l-a prezentat : 

- Este tânărul de care v-am vorbit, Emil Grădinescu . 

Continuă să lupte şi acum deşi a fost rănit. Are un 

curaj deosebit şi este foarte apreciat în unitatea noas-

tră, regimentul 2 Roşiori. 

- Mă bucur să vă cunosc, domnule Grădinescu. 

Chiar zilele trecute am discutat cu domnul general 

de brigadă Dumitru Popescu, a lăudat divizia 1 cava-

lerie. De fapt, acum sunteţi o cavalerie pedestră, din 

lipsa cailor. Dar românii au fost buni în lupte în ori-

ce condiţii, mai ales când ştim că lupta noastră este 

dreaptă. 

 România a participat la război alături de Na-

ţiunile Unite până la 12 mai 1945. Pe teritoriul Ce-

hoslovaciei luptaseră 248.450 militari români, iar 

pierderile umane au fost de 67.495 militari , eroi 

căzuţi pe câmpul de luptă.  

 În mai 1945 România şi-a recăpătat graniţa 

Transilvaniei cu Ungaria. 

Când s-a încheiat efectiv războiul prin capitularea 

Germaniei hitleriste, la 9 mai 1945,  armata română 

se afla aproape de Praga, iar unele unităţi ale armatei 

române erau în estul Austriei. 

 Pentru meritele în acest război maiorul Ion 

Ardeleanu a fost avansat la gradul de locotenent-

colonel cu două trese şi un galon şi a fost decorat cu 

Ordinul Mihai Viteazul. 

Tot cu ordinul Mihai Viteazu a fost decorat şi tână-

rul Emil Grădinescu 
1
 pentru curajul cu care a luptat 

pe frontul de vest. 

  Maiorul Radu Marin a fost decorat şi el cu 

Ordinul Mihai Viteazul cu spade încrucişate, iar 

sublocotenentul Vasile Gheorghe Costeanu a fost 

decorat cu Ordinul „ Coroana României clasa a V-a 

cu panglica de virtute militară ‖ şi cu medalia „ Eli-

berarea de sub jugul fascist ‖. 
2 

 După război cei patru ofiţeri se vor întâlni de 

multe ori şi vor povesti cele trăite de fiecare în zilele 

fierbinţi ale războiului. La prima dintre întâlniri Ion 

Ardeleanu a aflat că şi Vasile Costeanu luptase şi pe 

frontul de est din martie până în iulie 1944, coman-

dant de pluton în cadrul Companiei 40 transmisiuni. 

Amândoi fuseseră atunci în mare pericol, dar au avut 

noroc să scape nevătămaţi. 

 

*** 

                                                             
1
  Emil Grădinescu ( 25.09.1922 – 25.02.2011 ) , cavaler al 

Ordinului Mihai Viteazu pentru luptele din Ungaria şi 

Cehoslovacia,  veteran de război, ultimul grad general maior 

( r ) 
2
  în 1954 Ordinul Coroana României a fost schimbat cu Steaua 

RPR 
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Zborul 
–note de călătorie– 

 

Zborul a fascinat din totdeauna omenirea!  

Ce secrete deţine o vrabie sau un porumbel care, cu 

atâta simplitate, sfidează gravitaţia şi se ridică de la 

sol ?!În zborul peste Atlantic am constatat o parado-

xală combinaţie între indiferenţa celor îmbarcaţi şi 

încrederea că mijlocul de transport este foarte sigur, 

că piloţi, avion şi pasageri vor ajunge cu bine la des-

tinaţie. Se serveşte masa, se vizionează filme, ni-

meni nu se interesează cum arată vecinii de drum. 

Un gând hazliu m-a cuprins. Ce-ar fi să mă ridic de 

pe scaun şi să spun: ‚, O clipă de atenţie, vă rog! Ne 

aflăm la 11 km deasupra Oceanului şi zburăm cu 

1000 km pe oră, după cum vedeţi pe ecranele tv. 

Sunteţi conştienţi că ne aflăm în plină magie?‘‘ 

Dar cui i-ar păsa ? Este doar un zbor de ruti-

nă !Trăim într-o lume care, cu puţin timp în urmă se 

numea S.F. Indiferenţi la magie, intrăm în magazine 

cu nasul în lista de târguieli, fără să dăm atenţie 

la ‘‘ochiul magic‘‘ care ne deschide automat uşile. 

Toate legăturile pe care le avem cu mijloacele tehni-

ce au devenit tele-ghidate. În curând poate că tele-

portarea va deveni la fel de obişnuită ca zborul cu 

avionul. Am devenit o generaţie de utilizatori 

de ‘‘magie‘‘. Doar un mic procent sunt programato-

rii şi, de ce nu, manipulatori ai acestei lumi. Mă în-

doiesc că va aduce ceva bun omenirii, această lume 

în care tehnica are ca limite doar nivelul ei de finan-

ţare. 

Zeii de azi au învăţat, din păcate, de la zeii 

de ieri, cum să se războiască folosind natura. Ener-

gia este neutră din punct de vedere moral. Lumea se 

grăbeşte şi ştiinţa a ajuns din urmă religia. Se pune 

problema moralităţii în ştiinţă pentru a se evita repe-

tarea unor dezastre. S-a ajuns la derapaje periculoa-

se. Serviciile de meteo şi radare care înainte susţi-

neau activităţile de zbor s-au transformat uneori în 

servicii care împiedică sau chiar anulează zborurile 

navelor. Sunt cunoscute mijloacele de manipulare a 

climei în scopuri strategice şi nu mai este nici un 

secret că anumite emisii radar, testate întâi de nemţi 

şi după război, de americani, au perturbat câmpurile 

electromagnetice ale OZN-urilor care au început să 

se prăbuşească.  

Aşa a început contactul cu tehnica extrateres-

tră, a apărut retroingineria şi aparatele de zbor ciuda-

te, fără nici o legătură cu seria aparatelor convenţio-

nale. Tehnica secretă de astăzi, deţine un avans de 

50 de ani faţă de lumea noastră cea de toate zilele. 

Două elemente au stat şi vor sta, se pare, încă multă 

vreme, în atenţia oamenilor: ZBORUL şi IUBIREA. 

Amândouă se asociază foarte bine cu noţiunea de 

LIBERTATE. 

Starea de zbor sau de iubire îţi schimbă per-

spectiva, vezi altfel decât ceilalţi. 

Puiul de vultur născut pe vârf de munte nu va avea 

niciodată aceeaşi perspectivă cu a bobocului de raţă 

domestică de pe baltă. 

Unii oameni au o perspectivă universală şi 

depăşesc limitele timpului lor, alţii au o perspectivă 

cotidiană, limitată, asupra lumii şi a vieţii. Totul 

depinde de o anumită capacitate de înţelegere. 

Trebuie să acceptăm că uneori trăim în lumi 

paralele. Unii se ocupă de bulionul de toamnă şi este 

bine ! Alţii se preocupă de trecerea Pământului, în 

această perioadă, prin Centura de fotoni.  

Esenţialul este ca să ajungă fiecare, în felul său, să 

se bucure şi să iubească, pentru că STAREA DE 

IUBIRE este CHEIA unirii fiinţei umane cu energia 

divină. Acesta este marele SECRET prezentat sim-

bolic, metaforic, încifrat, în toate lucrările iniţiatice 

Cătălina STROE 

(CANADA)  



Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
282 

mai vechi sau mai noi.  

Zborul şi iubirea sunt subiectele preferate ale poeţi-

lor şi scriitorilor. În momentele de extaz, de beţia 

zborului sau a iubirii, sufletul se înalţă şi ne înalţă.  

Mintea poate fi manipulată, condiţionată, dar 

sufletul, niciodată.  

Dar asta este altă poveste!  

Cu astfel de gânduri mi-am însoţit PASA-

JUL obligatoriu transatlantic şi am aterizat în Ro-

mânia, ca în fiecare an, în luna august. 

Aici am avut onoarea şi plăcerea să fiu invitată la un 

eveniment de excepţie – aniversarea a 50 de ani de 

la înfiinţarea garnizoanei militare de elicoptere de la 

Alexeni, Ialomiţa. Membrii Regimentului 94 de Eli-

coptere s-au întâlnit în data de 17 septembrie 2015 

în faţa Catedralei din Urziceni.  

O fanfară a Academiei de Aviaţie din Braşov 

a susţinut ceremonialul, devenit foarte emoţionant 

mai ales când s-au depus coroanele de flori la Mo-

numentul Eroilor de lângă Catedrală şi în acelaşi 

timp au trecut în zbor, în semn de salut, elicoptere de 

la baza aeriană Otopeni – acţiune foarte bine sincro-

nizată. Au fost rostite discursuri scurte, cu caracter 

omagial, s-a oficiat o slujbă de pomenire pentru cei 

care au plecat spre ceruri şi s-au înmânat diplome şi 

medalii de o calitate grafică deosebită. 

Deoarece aerodromul de la Alexeni este în 

prezent un obiectiv în conservare, a fost organizată o 

vizită la faţa locului, cu câteva autobuze, spre aduce-

re aminte. 

Ajunsă pe pista pustie şi năpădită de iarbă a 

aerodromului – un cadou postrevoluţionar făcut ar-

matei aerului – imaginaţia mea de scriitoare s-a pus 

iar în mişcare. Deci, întâlnire cu... o istorie ! În anul 

1948, soldaţii unei unităţi militare din Bărăgan, des-

cărcau materialele care soseau în gara Broşteni – 

Ialomiţa, pentru construirea aerodromului din Ale-

xeni. 

N-am participat la acest eveniment pentru că 

abia mă născusem, dar nu am ratat ocazia peste 10 

ani. În 1958 am vizitat garnizoana sovietică care se 

pregătea de plecare. Am cântat şi am recitat poezii în 

ruseşte, cu elevii din clasa mea, am primit bomboane 

şi am vizitat carlinga unui avion cu reacţie. Ruşii au 

plecat şi după ei au venit, de la Ianca – Brăila, piloţii 

români cu avioanele cu reacţie MIG.  

După şapte ani, adică în 1965, ei s-au reîn-

tors de unde au venit lăsând locul elicopteriştilor cu 

care mă aflam acum, după 50 de ani, în ‘‘formaţiu-

ne‘‘ de vizitare. 

Legătura de suflet cu acest aerodrom o con-

semnasem în două dintre cărţile mele: ‘‘Cei şapte 

ani de acasă‘‘ şi ‘‘Centrul Vechi‘‘. 

Aproape trei sute de invitaţi au participat la 

petrecerea care a urmat la Restaurantul Royal din 

Urziceni unde, generali, colonei, cadre militare cu 

pregătire superioară, maiştri militari şi personal civil 

de exploatare, mi-au făcut onoarea să primească, pe 

rând, din mâna mea, cărţile citate şi alte câteva în 

plus, oferite de mine celor implicaţi, drept cadou de 

aniversare.  

În sală a fost proiectat şi un film scurt cu 

imagini din istoria garnizoanei prin care s-au perin-

dat, în timp, mai multe generaţii de piloţi şi specia-

lişti militari. În a doua parte a filmului a fost prezen-

tată perspectiva acestei locaţii strategice care, într-o 

variantă convertită, a adus un suflu de speranţă. Bine 

că există un astfel de plan! 

Petrecerea s-a prelungit până târziu, în noapte! 

Meritul iniţierii acestei întâlniri aniversare îi 

revine domnului comandor Gheorghe Topor, în pre-

zent preşedinte al Asociaţiei Veteranilor de Război 

din Urziceni. El a ştiut să atragă şi să motiveze un 

colectiv de elită, cadre militare şi civili, pentru reuşi-

ta acestui eveniment, mediatizat în presă şi la posturi 

de televiziune locale. Datorită domniei sale, care 

este un om cu suflet mare, patriot şi devotat armatei, 

am fost prinsă, pe neaşteptate, în acest turbion de 

energie care ‘‘s-a abătut‘‘ asupra oraşului Urziceni, 

oraşul meu de baştină. 

Am rămas cu o amintire extrem de plăcută de 

la această întâlnire şi cu senzaţia că am trăit un mo-

ment de magie, în compania ‘‘zburătorilor‘‘. Şi vor-

bind din nou despre ZBOR, cum ar fi putut să fie 

altfel?! 

De ziua Armatei Române, am un gând bun 

pentru toţi cei care au graniţe de apărat, graniţe geo-

grafice şi graniţele de suflet ale naţiei române.  

       Montreal, 20 oct 2015 
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Fața nevăzută a omului 

Scrierile reflexive ale părintelui Daniil Sandu 

Tudor, mentorul Mișcării Rugului Aprins,  rămase 

majoritatea în manuscris la moartea sa, constituie un 

spaţiu de cercetare ce impune dificultăţi atât din ca-

uza numărului impresionat de pagini cât şi din cauza 

formei nedefinitivate pe care o au. În acest laborator 

de gândire trebuie să pătrunzi cu circumspecţie, cu 

atenţie faţă de intenţia ideatică, trecând peste scăpă-

rile ce ţin de formă. Textele din cele patru volume 

publicate până în prezent, Dumnezeu-Dragoste, Sfin-

ţita rugăciune, Taina Sfintei cruci, Ce e Omul?
 1

 

sunt mărturii ale unui spirit reflexiv, care se exprima 

cel mai bine sub forma eseului. La o privire de an-

samblu, eseurile sunt scurte ca întindere, au un final 

deschis, ce îi permit lectorului comentarii şi discuţii 

pe marginea lor.  

Dumitru Irimia în Introducere în stilistică
2
 

consideră că eseul este un gen literar al cărui apariţie 

şi evoluţie este strâns legat de momentele de criză 

ale societăţii. Să amintim că ieroschimonahul Daniil 

Sandu Tudor a scris aceste lucrări pe când se afla la 

schitul Rarău, într-o perioadă când se aştepta oricând 

să fie din nou arestat.  

La întrebarea existențială: Ce e Omul?, cu ajutorul 

unei pledoarii de tip antropologic, răspunsurile ne 

sunt oferite într-un mod gradat. Volumul, care poar-

tă ca titlu chiar această întrebare, stabileşte câteva 

                                                             
1
Părintele Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Dumnezeu-

Dragoste, Editura Christiana, Bucureşti, 2000; Părintele Daniil 

de la Rarău (Sandu Tudor), Sfinţita rugăciune, Editura 

Christiana, Bucureşti, 2000; Părintele Daniil de la Rarău 

(Sandu Tudor), Taina Sfintei cruci, Editura Christiana, 

Bucureşti, 2001; Părintele Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), 

Caiete 4, Ce e omul ? Editura Christiana, Bucureşti, 2003.  
2
Dumitru Irimia, Introducere în stilistică, Editura Polirom, Iaşi, 

1999, p. 166.   

cadre generale de antropologie mistică. Aparent, 

lucrarea se adresează nespecialistului, omului co-

mun, care trebuie atenţionat faţă de pericolele timpu-

lui său. La o a doua lectură, cititorul va observa că 

autorul dă ipotezelor formulate direcţii noi în cerce-

tarea antropologiei christianice.  

Dacă Mircea Vulcănescu a redactat Dimensiunea 

românească a existenţei în urma conversaţiilor avute 

cu Constantin Noica, Daniil Sandu Tudor și-a scris 

eseurile într-un dialog peste timp cu ideile gânditori-

lor ruşi exilaţi în Occident: Vladimir Soloviov, Mi-

hail Bulgakov, Pavel Floreski, s.a.; dar şi în urma 

unor convorbiri avute cu părinţi anahoreţi de la mun-

tele Athos, și nu în ultimul rând  cu prietenii săi, 

oamenii de cultură din anturajul Rugului Aprins.  

Asemenea unui erudit dascăl, Daniil Sandu 

Tudor, aflat într-o aspră singurătate, îndeplineşte 

binecunoscuta cerinţă a lui Petre Pandrea: „pentru 

cel ce vrea să înveţe pe alţii prima condiţie a unui 

bun pedagog este suferinţa lui convertită în dragoste 

pentru învăţăceii anonimi.―  

În acele timpuri, secularizării specifice tim-

purilor moderne i s-a adăugat impunerea ateismului 

comunist, fapt ce a dus la o profundă criză spirituală 

în societatea românească. Ca un act de opoziţie faţă 

de cerinţele ideologiei de partid în plan cultural, 

Daniil Sandu Tudor și-a îndreptat atenția asupra 

refundamentării antropologiei mistice, o disciplină 

izgonită printre primele din învăţământul românesc 

după venirea comuniştilor la putere. Amintim că în 

istoria spiritualităţii româneşti se cunosc câteva 

momente de reînnoire a trăirii isihaste: mişcarea 

organizată la mănăstirea Neamţ de ieroschimonahul 

Paisie Velicicovschi (1722-1794), cea de la mănăsti-

Camelia SURUIANU 
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rea Cernica sub îndrumarea sfântului Ierarh Calinic 

(1787-1860) şi cea a Rugului Aprins. Prin urmare, în 

acest context eseurile părintelui Daniil Sandu Tudor 

reprezintă un gest recuperator, dar şi de revalorifica-

re a valorilor vechi spirituale într-un cadru nou.  

Alexandru Dimcea, editorul volumului eseis-

tic Ce e Omul?,  în Notă asupra ediţiei, aduce la 

cunoştinţă lectorului istoria acestui manuscris: „File-

le de manuscris sunt dintre cele aduse, în anul 1957, 

de părintele Daniil însuşi la Bucureşti, la părintele 

Academician Nicolae M. Popescu, care la rândul 

său, ni le-a încredinţat spre tainică păstrare.―
1
 Pe 

coperta se putea citi: „omul―, cuvânt care l-a deter-

minat să dea cărții titlul: Ce e Omul ? Din aspectul 

pe care manuscrisul îl avea, Alexandru Dimcea de-

duce că scriitorul nu ar fi avut intenţia să le publice. 

Mai mult, eseurile au fost găsite fără titluri, volumul 

având înfăţişarea unui caiet. Ele au fost intitulate de 

către editor „printr-o sintagmă reprezentativă din 

textul în cauză―. Cu precizarea că: „parantezele mari 

(pătrate) cuprind intervenţii ale editorului, iar cele 

mici (rotunde), ca şi acoladele, aparţin autorului.―
2
 

Prin urmare, Ce e Omul? poate fi privit ca o colecţie 

de observaţii, maxime, reflecţii asupra unor idei 

vetero-testamentare şi mici studii care recapitulează, 

sub o formă condensată, conceptele unor gânditori 

precum: Soloviov, Berdiaev, Freud.  

Volumul este o meditaţie christianică, ce 

dezvoltă în special două concepte: „chipul― şi „ase-

mănarea― lui Dumnezeu. Propoziţiei interogative din 

titlu i se adăugă, ca elemente paratextuale, subtitluri-

le: „E în noi un loc neajuns―
3
, „Omul e un înger care 

s-a născut cu o aripă frântă şi cu una uitată―
4
, „Înveţi 

prin dascăl, cunoşti prin duhovnic―
5
; care sunt trimi-

teri la mistica patristică ce poartă semnătura gândito-

rilor: Maxim Mărturisitorul, Dionisie Pseudo-

Areopagitul, Evagrie Ponticul. Dacă luăm în consi-

deraţie întreaga structură semantică a semnului 

„om―, acest cod metalingvistic sui-generis, la nivelul 

funcţional al textului este bine punctat. Tema de la 

care pornește analiza este referatul vetero-

testamentar al creării omului, „omul făcut după chi-

                                                             
1
Părintele Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete 4, Ce e 

omul ? Editura Christiana, Bucureşti, 2003, p. 18.  
2
Idem., 

3
Ibidem., p. 67. 

4
Ibidem., p. 115.  

5
Ibidem., p. 164.  

pul şi asemănarea lui Dumnezeu―. Volumul cuprin-

de şaizeci şi două de eseuri, cele mai multe dintre 

acestea nedepăşind două pagini. Uneori textul este 

ambiguu, din cauza laconismului exprimării.  

Privind în ansamblu, remarcăm preferinţa au-

torului pentru modalitatea dialogală, în spiritul sfin-

ţilor părinţi, care şi-au compus opera pornind de la 

întrebările celor care le cereau sfatul. De altfel, refe-

rinţele patristice sunt numeroase. De exemplu: în 

eseul „Dumnezeu este chipul sau icoana Omului 

pentru ca, prin asemănare, Omul să fie icoana lui 

Dumnezeu― scriitorul îşi începe prelegerea 

parafrazându-l pe eruditul mistic Maxim Mărturisi-

torul („Omul e un Dumnezeu creat―
6
), în „Ce e ini-

ma?― exegetul îl urmează în idei pe sfântul Nicodim 

Aghioritul ( „De aceea sfântul Nicodim Aghioritul 

ne arată pe om ca drept Marea şi Sfânta Lume, ade-

văratul Microcosmos―
7
) sau în „Răsăritul nu e mis-

tic, ci duhovnicesc― Daniil Sandu Tudor reaminteşte 

lectorului conceptele existenţiale ale renumiţilor 

gânditori răsăriteni: Dionisie Pseudo-Areopagitul, 

Isaac Sirul şi Evagrie Ponticul. 

Socrate considera că învăţarea unui discipol înseam-

nă ca maestrul să înveţe o dată cu el. În  volumul Ce 

e Omul? părintele Daniil Sandu Tudor, face parcă 

acelaşi lucru, porneşte în căutarea propriului 

„eu― din adâncul fiinţei sale alături de viitorii citi-

tori.  

Constatăm repulsia eseistului faţă de siste-

mul care a „falsificat― scopul omului, dar şi emoţia 

în faţa misterului revelator. Starea pe care o adoptă 

eul confesiv este aceea a uimirii: „Pentru cine a fă-

cut Dumnezeu lumea?!―
8
 În această interogaţie reto-

rică, observăm pe de o parte, gustul pentru paradox 

şi spiritul critic – atribute ale eseului, iar pe de altă 

parte, ca un adevărat ziarist, profesie pe care de alt-

fel a şi practicat-o, Daniil Sandu Tudor lasă textul 

„să respire― propunând o pauză, în care se miră de 

măiestria cu care divinul a vărsat daruri în fiinţa 

umană. Totodată aşteaptă şi o atitudine din partea 

cititorului. El doreşte ca oricine dintre noi, în funcţie 

de cultură şi pricepere, să poată formula un răspuns 

posibil.  

Într-o vreme în care se vorbea tot mai apăsat 

despre „omul nou multilateral dezvoltat―, dar definit 

                                                             
6
Ibidem., p. 36.  

7
Ibidem., p. 98.  

8
Ibidem., p. 24. 
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numai în latura sa materială, reacţia monahului este 

aceea de a reflecta asupra esenţei umanului pornind 

de la condiţia sa divină. Interogaţia menţionată ţine 

de un anume retorism socratic, cu funcţie maieutică. 

Răspunsul anahoretului survine după această pauză 

meditativă: „Pentru om. Pentru conştiinţă e făcută 

lumea. Conştiinţa şi finalitatea nu sunt decât unul şi 

acelaşi lucru. Omul e centrul simbolic al îndumneze-

irii Lumii. Rostul omului e de a găsi şi de a păstra 

înţelesul simbolic al lucrurilor.―
1
 Prin acest răspuns, 

atitudinea docilă de la începutul eseului este aban-

donată, fiind înlocuită, cu o revoltă împotriva omu-

lui care a uitat, că nu este un simplu simbol, ci este 

centrul tuturor simbolurilor. 

Autorul atrage atenţia asupra redescoperirii 

„chipului divin― în noi, ca necesitate primă în de-

mersul şlefuirii sinelui. În acest context, rug aprins, 

privit ca metaforă revelatoare, are menirea de a 

schimba consubstanţialitatea inimii şi frământările 

cugetului omenesc.  

La o primă lectură, avem impresia că autorul 

dezvoltă idei pe care le repetă pe parcursul lucrării. 

Analogiile realizate sunt, de fapt, mijloacele care 

dau expresivitate textului. Discursul gravitează în 

jurul simbolului „om―. Iată câteva motive de acest 

tip: „omul e centru simbolic al îndumnezeirii Lu-

mii―
2
, „omul e o făptură sălbatică―

3
, „omul este ma-

rele centru de taină al Făpturii―
4
, „omul de fapt e 

supranatural―
5
, omul nu poate trăi mărginit numai la 

el însuşi―
6
, „omul e o cruce―

7
, „omul, ca un izgonit 

din el însuşi―
8
, „omul el însuşi un creator―

9
, „omul 

un înger care s-a născut cu o aripă frântă şi una uita-

tă―
10

, „omul un tot de puteri care se ignorează.―
11

 

Aceste unităţi fragmentare, motiveme, dacă folosim 

terminologia lui Umberto Eco, pot fi privite şi ca 

definiţii ale omului. „Individ egoist şi animal social 

e omul. El e o cruce. [...] De aici, omul e o dualitate 

armonică sau dizarmonică, o cruce a morţii sau o 

cruce a învierii. Omul este un «chip», adică o anume 

                                                             
1
Ibidem., pp. 24, 25. 

2
Ibidem., p. 25.  

3
Ibidem., p. 27.  

4
Ibidem., p. 29.   

5
Ibidem., p.46.  

6
Ibidem., p. 54.   

7
Ibidem., p. 60.  

8
Ibidem., p. 104.  

9
Ibidem., p. 114.  

10
Ibidem., p. 115.  

11
Ibidem., p. 159.  

mărgenire, capacitate sau icoană, el este de aici un 

individ egoist. Omul este o «asemănare», adică o 

anume funcţiune, o anume dăruire de sine în afară, o 

anume desfăşurare de putere şi rodnicie, el e de aici 

un animal social, ce se prostituiază.  [...] A ne afla 

crucea e a ne împărţi just între chip şi asemănare – 

între ceea ce gândim noi şi între ceea ce ne gândeşte 

pe noi, între ceea ce credem şi ceea ce năzuim. E o 

problemă de echilibru rodnic, o problemă de geome-

trie spirituală, dualitatea noastră trebuie să fie reali-

zată într-o exactă perpendicularitate, o dreaptă cruce. 

Năruirea, sau dezechilibrul, conflictului vine dintr-o 

rea împărţire de sine, o rea valorificare şi măsurare 

dintre ceea ce omul gândeşte şi ceea ce îl gândeşte 

pe el. Nerealizarea, ne aflarea crucii sale aduce ne-

gaţia, tăgăduirea întâi de sine, apoi tăgăduirea totală. 

E proiectat tragic în haos. Raţiunea devine indepen-

dentă în om. [...] Spart, omul se realizează psihic la 

adânc ca un şir de complexe numite dorinţă de dra-

goste, de libertate, dorinţă de putere, de distrugere, 

complexe pe care raţiunea le tăgăduieşte. Cele două 

elemente ale dualităţii omului nu se mai sprijină una 

pe alta, nu se mai ancorează rodnic.―
12

 Acest lung 

citat e mostră a unui stil prolix, cu pletore verbale, 

redundanţe ce obosesc. Astfel, textul devine unul cu 

arcane, pe care neofitul trebuie să le parcurgă, pentru 

a ajunge la dobândirea înţelepciunii. Dacă ar fi să ne 

raportăm la stil am putea spune că eseul nu este cap-

tivant pentru cititor, accentul căzând mai mult pe 

ideea evocată. Cu toate acestea, eseistul foloseşte un 

anumit vocabular pentru al sensibiliza pe lector. 

Limbajul este unul figurat, cu metafore revelatoare, 

ce dau o notă deosebită întregului text. Ladislau 

Gáldi, citându-l pe Michel Reffatèrre, cu privire la 

acest aspect, considera că: „limba exprimă gândirea, 

iar stilul o pune în relief.―
13 

Viziunea asupra omului căzut este una deo-

sebit de aspră, cu verdicte sumbre: „Prin păcate, 

omul se sparge şi crucea lui de viaţă se desparte în 

două, el trăieşte sau numai una din aceste părţi ale 

lui, a chipului sau a asemănării într-un fel de parale-

lism în care e scoasă numai o parte la suprafaţă, iar 

cealaltă e înecată în umbră şi inconştienţă, sau cele 

două laturi intră în conflict între ele, ducând la auto-

                                                             
12

Părintele Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), op. cit., pp. 60, 

61.  
13

Ladislau Galdi, Introducere în stilistica literară a limbii 

române, Editura Minerva, Bucureşti, 1976, p. 12. 
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distrugere. Aşa poate să-i moară chipul, să i se osifi-

ce, să împietrească sufleteşte, omul pierde simţul 

metafizic, simţul interior al sacrului. [...] Ca să nu se 

piardă totul, omul se ancorează în pasiuni, care îi 

dau iluzia unui sens. Dacă viaţa n-are scop, fă ca să 

aibă clipa scop.―
1
  

 Repetările obsedante, marcă stilistică dar şi 

mod de subliniere didactică, reflectă predilecţia ese-

istului pentru cuprinderea în unghiul viziunii sale a 

unui fenomen teologico-filozofic care a necesitat un 

studiu personal amănunţit. Când vorbim despre cu-

vinte-cheie sau dominante, avem în vedere acel lexic 

cu o frecvenţă ridicată. În cazul volumului, prezenţa 

acestora este motivată de stilul lucrării. Cuvintele 

precum inimă, chip, minte, cruce devin adevărate 

metafore obsedante. 

Lessing spunea într-un eseu: „Dacă Dumne-

zeu ar ţine în mâna dreaptă adevărul şi în stânga 

îndemnul de a ajunge la adevăr [...] şi mi-ar spune: 

Alege! M-aş îndrepta spre stânga sa şi aş spune: 

Doamne, am ales! Nu adevărul pe care îl posedă, ci 

strădania pentru a ajunge la adevăr îl face pe om 

valoros.― În acest context, putem interpreta volumul 

părintelui Daniil Sandu Tudor ca pe o „punere pe 

cale― (este vechiul sens al cuvântului metodă), o 

jalonare a „drumului― spiritual pe care fiecare dintre 

noi trebuie să-l parcurgem în vederea redescoperirii 

sinelui nostru, care înseamnă înţelegerea şi realiza-

rea personală a sintagmei „omul făcut după chipul și 

asemănarea lui Dumnezeu―.  

Lectorul este îndemnat să respingă absurdul lumii 

imediate, spaţiu considerat lipsit de sens, din cauza 

aridelor automatizări, cărora omul comun, supus 

stereotipiilor existenţiale, cu greu i se poate împotri-

vi. De aceea, parafrazând întrebarea de la începutul 

volumului am putea-o reformula astfel: Care sunt 

căile de dobândire ale propriei identităţi? sau Cum 

ne-am putea elibera de lumea lipsită de sens?  

Prin urmare, fiecare eseu în parte, poate fi privit și 

ca o etapă, pe care omul trebuie să o treacă, să-i înțe-

leagă necesitatea și să o depășească. De aceea volu-

mul Ce e Omul ? nu se încheie, deoarece „ca-

lea― pentru fiecare ins în parte continuă până la sfâr-

șitul vieții.  

Reflecţia sa este, în acelaşi timp, o amendare 

şi un îndemn. Amendarea  ignoranţei, a nepăsării 

                                                             
1
Ibidem., pp. 154 -155. 

faţă de propria condiţie ontologică, dar şi un îndemn 

în vederea căutării drumului către împlinirea umanu-

lui. De aceea, întrebarea care dă titlul culegerii de 

eseuri şi deschide volumul cere lectorului un răs-

puns. Răspuns care în definitiv înseamnă „prima 

întoarcere către firea noastră adevărată, către auten-

ticitatea noastră.―
2
 Acesta trebuie să fie unul indivi-

dual, fiecare persoană să-şi răspundă lui însuşi, ne-

cesitate impusă de faptul că orice om este unic. În 

acest context, scriitorul atrage atenţia asupra unei 

posibile capcane: „Uneori, însă, omul, când ajunge 

să-şi pună o astfel de întrebare, nu e destul de limpe-

zit ca să-şi poată da un răspuns. Şi atunci el întreabă 

pe alţii. Greşeala lui cea mai gravă. Aşa el este înşe-

lat, înşelându-se şi robindu-se falselor icoane de om, 

care nu-l ating în nici un chip.―
3
 Se observă aici evi-

denţierea atributului unicităţii, premisa de la care 

trebuie să pornească omul în căutarea propriei iden-

tităţi. Revendicarea de la discursul filozofic kantian 

este întărită şi prin încercarea de a răspunde la între-

barea: „e omul un scop sau un mijloc?― Răspunsul 

nu este unul direct, ci are ceva din aluzivul revelant 

al pildelor: „Cel mai întunecat şi mai nelămurit din-

tre oameni, chiar dacă nu va putea să răspundă ceva 

la această nouă întrebare, se va purta totuşi aşa ca şi 

când el însuşi ar fi ţinta întregii Firi.―
4 

Există o atitudine din partea celui care 

„scrie― şi a celui care „citeşte―. În cazul părintelui 

Daniil, discursul nu se înscrie exclusiv în conţinutul 

dogmatic ortodox. Un teolog, ştiind că Sandu Tudor 

a fost monahul Daniil, aşteaptă un mesaj, care să 

susţină doctrina ortodoxă. Însă va constata că apar 

concepte străine canoanelor ortodoxe: „Încă din an-

tichitate, filozofii, atât cei elini cât şi cei orientali, 

[...] socotesc întreg Universul ca având un acelaşi 

suflu, acea Sofia creată, a lui Soloviov. Iar Omul 

faţă de Cosmos nu ar fi decât rezumatul şi icoana 

acestei unităţi: Macrocosmosul şi Microcosmosul.―
5
 

Trebuie să precizăm că această Sofia creată, a fost 

respinsă în sinoadele ortodoxe ca fiind o noţiune 

eronată. Astfel de idei neortodoxe sunt pe de o parte 

efectul lipsei unui studiu organizat al doctrinei, iar 

                                                             
2
Idem.,  

3
Idem., 

4
Idem., 

5
Ibidem., p. 65.  
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Teodor Buzu – Înger în exil, ulei, pânză, 2005 

pe de altă parte, al libertăţii totale asumate, de un 

călugăr care este, în egală măsură, poet. Opţiunea  

pentru o sintagmă controversată exprimă intuiţia 

referitoare la imaginea poetică ascunsă în spatele 

acestei expresii: Sofia creată, ca duh ce susţine în 

fiinţă toate lucrurile create, este prototipul feminită-

ţii fecunde, ce îmbrăţişează întreaga creaţie, făcând-

o părtaşă nesfârşitei graţii. Prin urmare, deşi cea mai 

mare parte dintre eseurile părintelui Daniil Sandu 

Tudor au virtuozităţi artistice, pe care le putem 

apropia de tiparul filozofic, acestea  mai mult tind 

spre mistică. Analiza pe care scriitorul o face unor 

noţiuni ce aparţin filozofiei christianice ne determină 

să susţinem că studiase scrierile erudiţilor gânditori: 

Maxim Mărturisitorul, Grigore de Nyssa, Atanasie 

cel Mare. 

La o privire de ansamblu, volumul de eseuri 

Ce e omul? reprezintă înmănuncherea unor scurte 

fragmente care, fiecare în sine, încearcă să contureze 

tot atâtea repere ale devenirii spirituale. Mallarmé 

afirma că  „fragmentele sunt semnele nupţiale ale 

ideii― , exprimând legătura profundă dintre fragmen-

tarism şi eseu, eseul născându-se din pasiunea pentru 

idee. Opţiunea pentru o prezentare grafică a textului 

care să evidenţieze fragmentarismul – trăsătură spe-

cifică eseului – poate fi motivată atât prin faptul că 

manuscrisul monahului se doreşte a fi un îndreptar 

cu scurte recomandări pentru ucenicii săi, cât şi prin 

faptul că fragmentul dă seamă de întreg, reflecţiile 

sale armonizându-se ca notele unei partituri ce tran-

scriu o muzică divină. 
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Mesut Șenol și Esra Alkan la Casa cu Lei, 9 noiembrie 2015 

 

 

 s-a născut în Isparta, Turcia, în 1957 

 a lucrat ca editor la Directoratul General de Presă și Informație. Realizator de emisiuni la televiziune, 

Mesut Șenol este traducător, profesor de relații cu publicul, oratorie și voluntariat. Primul lui volum de poe-

zie Spune-i cum vrei tu a fost publicat în 2007, iar cel de al doilea volum de versuri, intitulat Patru anotim-

puri și o singură iubire a apărut în 2010. Poeziile lui au fost traduse în multe limbi străine, fiind publicate în 

diverse reviste literare. În afară de faptul că face postsincron, Mesul Șenol mai este și membru al Clubului 

PEN Turcia, al Sindicatului Scriitorilor din Turcia, al Uniunii Traducătorilor Cărților, al Asociației Ziariști-

lor din Turcia, al Federației Mondiale a Ziariștilor și Scriitorilor Itineranți și al Fundației FILM-SAN. A fost 

laureat al Premiului de Onoare Naji Naaman în 2011.  

 

,,Poezia lui Mesut Șenol este aspirația către infi-

nit, către o libertate dorită și exprimată, trăită ca 

sentiment neinvaziv. Ea își va lua cititorul de mână 

și îl va conduce către drumul descoperirii unei lumi 

tainice, învăluindu-l într-un sentiment de dragoste, 

în lumină și sensibilitate, poetul reușind să-i inocu-

leze cititorului dorința de a fi împreună în acest uni-

vers aparte, în care el ascultă de porunca destinului. 

... Versurile lui sunt deosebit de frumoase, iar muzi-

calitatea lor internă (o altă trăsătură de bază a scrisu-

lui lui Mesut Șenol) le face să curgă, dând astfel 

cititorului (chiar dacă le rostește cu glas tare sau 

încet) o senzație de învăluire, de căldură, de dans 

senzual. Ideile sunt strecurate meșteșugit (aceasta 

devenind deseori o tactică a scrisului lui). Poeziile, 

versurile decurg firesc și, dintr-o dată găsim ideea de 

bază, dezvoltată într-o teorie scurtă și concisă, expli-

cată doar în câteva cuvinte. Poemele lui Mesut Șenol 

te învăluie în iubire, lumină și dragoaste. Ele au o 

anumită muzicalitate, o cadență interioară, care, co-

roborate cu ideile pure, ajung să constituie, în final, 

adevărate eseuri poetice.‘‘ (Muguraș Maria Petrescu 

– Dragostea supraviețuiește)  

Mesut ȘENOL  

(TURCIA) 
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SINAIA’NIN ROMANI 

 

efsaneler der ki karanlıklar hüküm sürerdi bir zamanlar 

dolanırdı kötülüğün ejderhaları vadileri ve onun nehirlerini 

gözyaşlarına boğulanlar sel olup giderken korku basardı herkesi 

yine de çoğalarak gelen bir umut vardı yürekler kadar 

sınırların belirsizleştiği ormanın ufkundan göz kırpan 

Sinaia‘nın çocuklarının düşünceleri birleşti 

ak sakallılar heves dolu insanlara yol gösterirken 

ejderhalara karşı koymaya hazırdılar 

gece ve gündüz düşlerinde bile çalıştılar 

aslan yürekleriyle kaptılar kasabanın siperlerini 

gerili tenlerinin üstündeki kana karışmıştı su tanecikleri 

bu böyle akla havsalaya sığan bir savaş olamazdı asla 

tamamlanmamış bir görevin düş kırıklığı izleri vardı bakışlarında 

o yüce ruhların haykırışları kayıplar dünyasına karışıyordu ara ara 

hem uyanık olmanın hem de düşü yaşamanın tam zamanı bu an 

onu tam olarak yaşamanız ne mümkün araya bir şeyleri koyunca 

Sinaia‘nın özgün romanının yazılması gerekiyor 

göz yaşlarını siliyor umutsuzluğun ortasında gönüllüler 

insanın en büyük sermayesi yatıyor yüreklerde ve akıllarda 

Sinaia‘nın yazarları farkında olanın bitenin 

ve başlamış akmaya Sinaia romanı beyaz bir kağıt üstünden 

 



Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
290 

POVESTEA ORAȘULUI SINAIA 

 

Legenda spune că odinioară întunericul era atotstăpânitor, 

balaurii răului hălăduiau peste văi și râuri 

groaza domnea peste pământ și mulți fugiseră cu ochii plini de lacrimi 

deși, departe în zare, peste pădurile nesfârșite, 

speranța începea să se întrezărească odată cu mișcarea. 

și pe când gândurile copiiilor din Sinaia luminau ca o torță, 

în strădania lor, entuziaști, cei mari  

 

și-au luat inima-n dinți să se lupte cu balaurii 

trudind din greu chiar și în visele din zi și din noapte; 

sufletele celor viteji i-au aruncat în șanțurile orașului 

picuri de apă spălau sângele împrăștiat peste pielea încrețită 

nu a fost, așa cum s-ar crede, o luptă cu soldați. 

în cele din urmă, strigătul inimilor înălțate la cer  s-a pierdut, 

abandonând amarul unei porunci neîmplinite 

 

e timpul să fim treji, simțind un vis 

și să-l trăim în ciuda vreunei piedici, 

căci incredibila poveste a Sinaiei se va spune 

voluntarii șterg lacrimile mâhnirii, 

bogăția omenească se află în spirite și-n inimi, 

poeții Sinaiei știu ce va fi, 

căci pe o coală albă de hârtie, povestea Sinaiei se scrie 

 

 

 
Sinaia – Parcul ―Dimitrie Ghica‖ 
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DIȘLERI VE DÜȘLERI 

 

bir adım atar gibi yolculuğu çenenin 

ısırmanın acıtan ve gıdıklayıcı keyfine 

dümenini açar mı açar düş yelkenli gemi 

okyanusların ortasına kadar vurmuş zinciri 

oturmanın güçsüzlüğüyle altta akan suya 

bakmadan dişlerin alnına alnına 

ve duymadan dilin yitik sesini 

 

ıslık çalar gibi yapan rüzgârla yarışta 

uykusuzluğun tarçın kokusundan esrik 

dokunmadan değen parmaklar boynuna 

öpücüklerle çözülen bilmecede var bir terslik 

geçen ve kayan yıldızların ışık izdüşümleri 

yansımada 

yüreğimizin serası en bulunmaz çiçeklere hapis 

 

topsuz tüfeksiz bir saldırı beyin dalgalarıyla 

gönül kurşunları yaralar mı yaralar 

toplamak için düşeni kalkanı arkada 

onlar için bazıları koşar mı koşar 

yaraları saracak, susuzluk ilacından bir damla 

inatla seslenip bir bedenin taşıdığı yüksek ruha 

başlayacak yeni bir yolculuk son durakta. 

 

 

 

 

 

DINȚII ȘI VISELE EI 

 

în clipa în care vrei să pleci 

ce seamănă oarecum cu plăcerea ce doare și mușcă 

ușor 

te întrebi dacă nu cumva cârma bărcii din vis nu o va 

coti 

cu siguranță, acolo unde-i e sortit să ajungă în mijlo-

cul oceanelor 

scrutând printre dinți și vise 

apele însoțite de oboseala călătoriilor, 

 

în întrecerea cu vântul care se face că șuieră 

în extazul insomniei unei miresme de scorțișoară 

fără să atingă ceafa cu degetele. 

o senzație de stânjeneală exprimată printr-o ghicitoa-

re ce se rezolvă-n săruturi 

proiectările luminii reflectate din stelele călătoare și 

căzătoare 

sera sufletului nostru pare a fi temnița florilor rare, 

 

un atac de curent cerebral, fără carabine și artilerie, 

gloanțele sufletului au o adevărată putere de a răni 

atunci când îi adună pe cei căzuți din spatele frontu-

lui. 

unii aleargă ca să-i aducă-napoi și să le dea o lecție 

vreun leac pentru dor sau poate o picătură de sete. 

Cu siguranță, 

medicamentul se va răspândi în sufletul nobil purtat 

de trup 

 

(Mesut Șenol, Așk Ölmez / Love Survives, ‘‘Artshop‘‘ Publishing House, 

 Ayșegül Izer, 2013, 111 pp. Translation from English into Romanian by Muguraș Maria Petrescu). 
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1 

 

Acordurile aspre ale lumilor noastre 

În largul de mare atrase încet 

Apun în tăceri cu ape albastre 

Ducând învoieli ascunse discret. 

Apusul se-ntinde calm și ușor 

Cuprins între valuri, stăpân răbdător 

Trimite spre negre  adâncuri 

Dogoarea din soare uitată în stihuri 

Amurgul, spre seară le-nchide în cânturi 

Domol, parcă-n taină în pașnice valuri 

Când apar din nou stele din cuiburi  

Așterne în ceruri strai de zi nouă 

Cu-arpegii mai faste ce-mpart lumea-n două. 

 

2 

 

Mă cheamă dorul pe dealuri 

Lângă tufele ce strigă lumina 

Sub vântul ce mângâie lăstarii 

Culori sclipind în clorofilă 

Ca un psalm trimis spre ceruri. 

E praf pe drum, ca un îndemn 

Sub el, un sens nebănuit al sorții 

Zăvorât între a fi și a nu ști 

Cu greu se-ndeamnă ziua sus pe boltă 

Un soare prea sătul de-odihnă cască 

Cu ochii roșii, în crepuscul. 

Doar marea mai toarce domnind peste valuri 

În timp ce-n taverne, pe maluri, e toamnă. 

 

4 

 

Evadarea din mecanic 

 

Angrenajul sufletului concentric pe inimă 

Pulsând, pistoanele dorinței 

Corodează învelișul sentimentelor 

Pe eșapament, fumul regretelor. 

 

5 

 

Camarila gândurilor pune zăbrele la uși 

Plecările spre vis transced lumina 

Bucuria împlinirilor se oprește 

Câmpurile de speranță adorm umbrele. 

E un amalgam de doruri oprite 

Distanța dintre ele ocupă locul iluziilor 

Albastrul necernut în iubire sparge tiparele 

Realitatea contaminează regretele 

Prozaic și prea puțin poetic 

Transpare în ludic centrul vorbirii 

Șuvoaie, cuvintele neoprite-n paranteze 

Spre inimi mustind a speranță 

Limba vorbirii nu mai aude șoaptele 

Noaptea așterne senină uitarea. 

 

 

 

 

Dumitru TÂLVESCU  

(ROMÂNIA) 
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Joc  

 

Stau pe gânduri, ca pe ace  

Năstrușnică, iubirea mă arde în pace 

Îmi tulbură somnul și starea și zace 

Ascunsă în minte și-mi spune că-i place 

Cum tremur de doruri și-așteptare stângace 

Sub timpul cel mașter ce toate le face 

Capricii virgine de cadână vorace 

Născută pe perini de-atlasuri opace 

Din visul nestrâns între patimi buimace. 

Deși mă zbat ca-n găoace 

Fiorul din suflet nu-mi tace 

Te vrea fără seamăn și carapace 

In brațe-mi ființă locvace 

Cu dragul ce toate preface 

Eternă iubirea să mi te-mbrace.

Întrebări tăcute 

 

Cuvântul, nota adevărului 

Sabotează gândurile cu sarcasm 

Ascunse înțelesuri dau iama  

Sensurile știute se schimbă 

Unde zboară culorile? 

Apusul ascuns dup-albastru 

Galbenul priponit în toamnă 

Toate s-adapă din ceruri de piatră 

Umbră peste iluzii, soarele adoarme 

Căldura lui e calpă, vidul e greu 

Întunericul își caută destinul 

Lumina speranței cade în bernă. 

 

 

Piatra 

  

Am uitat jelania pietrei ce zace în ziduri 

Tăcerea ei, ca o moarte cu riduri 

(De parcă ar ști cineva cum este hâda moarte 

Hulpava, nesătula ce taie la oameni zi și noapte). 

  

Amorul din piatra zidită e gândul ce piere 

Uitând să-i mai lase zilei un pic de plăcere 

Iar negrul dintr-însa lucios și prea rece 

E mintea cea oarbă ce nu mai petrece. 

  

Pe drumul nădejdii pe jos și-ntre aștrii 

Cu gust și arome de pin în pilaștrii 

Nădejdea cea mare și plină rodească în pace 

Ca piatra din ziduri, cea neagră și tristă, ce tace.

Alb 

  

Alb uitat între coline 

Pe-un tomnatec loc restrâns 

Între zile nu mai vine 

Dor purtat de zeu spre plâns. 

  

Va ieşi cândva, spre seară 

Obosit şi-nsingurat 

Luminat, în călimară 

Punând  vise, neîncetat. 

  

Ca s-adape zi şi noapte 

Suflete uitate-n şoapte 

Peste pagini cu rugină 

Să traseze sensuri noi 

  

Literelor ce îmbină 

Gânduri noi cu vechi nevoi. 
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Incertitudini 

   

Lângă himere se răsfiră aştrii 

În timp ce printre ape colindă doi sihaştrii 

Ce cu vestale oarbe şi neprihănite 

Îşi poartă din speranţe, pe şei de colb albite. 

  

Tot priveghind în lume, amar şi cu păcat 

Din cenuşiul zilei, incert si înnorat 

În tot vacarmul trist al vremii, zălog şi legământ  

Un sentiment de dor, hipnotic, îi lasă pe pământ. 

  

Aleg dintre iluzii, să le cufunde-n ceaţă 

Cu falsă poleială transpusă-n fum şi gheaţă 

Pierdut între ruine un trist impar sobor 

De gânduri pesimiste ce-ncet se pierd şi mor. 

 

 Timpul 

  

 În picătura cea rece, domoale 

Zgomotele dorului ce dă să se scoale. 

Irumpe-n lumina cernută-ntre astre 

Şi strigă în zări despre vise albastre. 

  

Lângă noi, pustiul ce-alegem 

Ori nesfârşita cărare ce duce spre dor 

Pe-un drum ocolit la stele s-ajungem 

Undeva spre dorinţele care nu mor. 

  

Aşteptări fără tihnă, adunate buchet 

Plecate din inimi, cu durere în piept 

Din lumină, orfane raze mai zboară 

Blesteme rostind clepsidrei ce veacul omoară. 

 

 

Străinul 

   

Străinul din mine ţipă, vrea să iese 

L-a încercuit singurătatea gândului 

Clipele metaforei pierdute pe cărări pustii 

Şovăie în aşteptarea renaşterii 

Eul singur decide timpul trezirii. 

Acut, undeva sub timp 

Destinul deschide un ochi firav, alb 

Clipind des 

Lumina i-a lipsit şi o împrăştie. 

Străinul din mine dă din coate 

Nu mai vrea să stea, nu poate 

E mai aproape ce nu ştie 

La o aruncătură de sabie, înţelepciunea 

Dincolo de trecerea printre coloane 

Hercule îşi odihneşte cotul în Don 

Plouă cu himere 

Străinul din mine m-a înrobit 

Nu mai sunt eu 

Mai am doar un ochi, alb 

Ce din privirea-i rece nu mă pierde. 

Despre taina poeților 

 

 Despre taina poeţilor 

  

Aliații timpului s-au răzvrătit 

Puțini au mai rămas de pedepsit 

Între conace goale și case un pic șuie 

Vântul le poartă tristeți în timp ce-adie. 

Iar în livezi ce-așteaptă goarna învierii 

Poeții scot din tolbe uneltele visării. 

Dintre catrene, versuri și cuvânt 

O legătură deasă, cu sens de legământ 

Zidită-n ierburi caste,cu flori și alte scumpeturi 

Poeții stau de pază și cântă menueturi. 

Un zid albastru de metafore ce urcă 

Cu semne verzi, ce timpul nu descurcă 

Mărind în taină miracolul din zori 

Pentru poeții veșnic la Zeu mijlocitori. 

 

 

Poetul  

   

Poetul culege din ceruri culori 

Naiv, le încrucișează în cuvinte 

O luptă cumplită, la început, pentru supremație 

Fără victime, din fericire, doar cu sentimente. 

În sfârşit, albul se-așterne în vers 

Verdele se-ndreaptă spre vară 

Iar rogvaivul cerne versuri 

Pe drum, poetul le presară, ca pe semințe! 
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  Poeții sunt carnea cuvintelor 

  

 Poeții sunt carnea cuvintelor 

Lumea lor e adâncă 

Totul e permis acolo 

Pentru găsirea Verbului 

Înotul în apele cu și fără rime 

După sămânța îndurării ascunsă-ntre lumi 

Culori nesfârșite în așteptarea albului 

Ascunse după neputințele zilei. 

Între gânduri, iluzii plutind. 

Iar poeții? 

Așteaptă izvorul să nască himere. 

 

  

  

2015-02-12 

  

  

Liniștea lumii, sub oboroc, firește 

Ce-a mai rămas? Un pic din urma unui pește. 

Și tot acolo, hoinari naivi, poeții 

Un fel de precursori, cum zis-au și profeții. 

  

Ei pun în versul grav, un fir de glas de Zeu 

Dar nu se simt defel, precum un Dumnezeu 

Chiar de prezintă lumii, tablouri fericite 

Din măiestrite versuri, poeme iscusite, 

  

Nu fac decât speranța s-ombrace-n haine bune 

Lumina împlinirii spre pace s-o adune 

Și de pe Kogaion încoace, serafici și curați 

Pe Zeul bun, Zamolxe, să-l pună-ntre împărați. 

  

O rază prea sfinţită, din cer să lumineze 

Din vise și iluzii ușor să întremeze 

Scoțând din lenevie, ochiul ce încă nu se-nchină 

Risipei de viață, zidită în lumină. 

  

  

   

Ochiul de sub scoarță 

  

Scoarța de sub scoarță, pielea copacului 

Descoperită, ca de plâns, moale ca lacrima 

Transcede seva printre inelele sfinte 

Adăpostul anilor ce nu mai vin și plâng. 

Durerea e mută, deși spaima dezgolirii 

Sub umbra atingerii reduce coșmarul 

Fâșii, fâșii se duce sub cuțit 

Ca o fecioară despuiată de netrebnici 

Albul vegetal se-ncinge 

Cade răpus, în pielea goală 

Trunchiul lui, măcinat mecanic 

Cu vârsta neștiută străpunge neputința. 

 

 

Recenzie: 

Dumitru TÂLVESCU: ALB, poeme, editura Limes, 2015 

 

 

Noua carte a lui Dumitru Tâlvescu este neo - 

simbolistică,- cromatică -  cu ţinta schimbării   ―re-

programate‖. A auto - scrutării  prin regresiuni în 

memoria ― lungă‖,  mitosofică, a unei stări cosmice,  

a locuirii  metafizice, a dorului ancestral, acel dor 

inefabil nicăieri mai …intraductibil‖ ca la români, 

venind din colind, lerui-ler şi aina daina… Contra-

punctic, el apelează şi la versul la propriu ALB, pe 

teme moraliste,  didactice. 

   Cum ştim, albul, ca şi negrul, nu sunt pro-

priu zis culori, în haloul spectral al curcubeului. În 

poemul- cheie, poetul de la Săcărâmb,( spaţiu stra-

niu cu piscuri piramidale, unde el a scris şi   trei ro-

mane, mito-sofice),  percepe cumva iernatic ( recte 

alb- troienit),- de fapt starea aceasta, psihanalitică, 

unde omul e  –încă-om, nealienat, fără Alean- 

Alien.…Poetomul adică, este al vârstei  tomnatice- 

al rodirilor deci… 

 Dacă citim cuvântul ROD invers, este DOR. 

Ne amintim de Cezar Ivănescu şi de iluminările lui 

iniţiatice.― Uitat ―de cine ? este omul care locuieşte 

poetic, cum dixit Heidegger despre Hoelderlin, gi-

gantul poeziei romantice? Am călătorit de-o vreme 

cu poetul, un poetom de admirabilă simplitate, ci nu 

simplist, un îngândurat, balansând între revelaţii, 

cunoaşterea auto- scrutătoare, între raţionalism şi 
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sofianism….Cărţile sale grave sunt  de inspiraţie 

mito-poetică, din arealul magic al legendelor, eposu-

lui popular, sunt pe aceeaşi coordonată tematică- 

ideatică, geo-spirituală, deopotrivă a underground-

ului psiho- reductiv, oglindit semantic, poetul ştiind 

că psihic suntem ― un sistem bioenergetic des-

chis‖…Tâlvescu alternează rostirile în melos arhaic, 

cu cele de timbru neutru, ignorând anacolutul, arit-

miile, prin trans- scrierea instantanee… 

     Actul scrierii poetice îi este catharsic, neo- 

divinatoriu, cu  remanenţe sub telepatice, incantato-

rii. Toate vin din copilărie, din inocenţa paradisiac- 

ne pierdută, din nostalgia memoriei afective, ţinta 

fiind una profund morală, a nevoii de comunicare, a 

colocviului liric constrâns în armonia rostirii. ― Zeul 

spre plâns‖ este ― purtat‖ ca un mic grail pe umerii 

noştri, altar purtat…Albul este Alboarea, argintiul 

ceţos, cum stăruie uneori pe crestele montane…Al 

intuiţiei relaţiei  afectelor cu soarele camuflat dinco-

lo de pătrimea anotimpurilor.   

Captiv în dual, poetul este uneori şi un in-

dignat, un moralist, însă iată că la vama vârstei, 

Tâlvescu este diurn în nocturn, alb adică, cu torpoa-

rea acelei aşteptări , a nadirului latent, a utopiei- 

promisiunii… 

        Un alt poem aparent naiv reia leit- motivul 

greierului cu elitrele lui care par să îngâne cerul 

nocturn înstelat, şi...legea morală din noi:  

 

 „Nenuntit prin ierburi, greierele plânge/ L-a ajuns 

iar dorul, ascuns într-o chitară/ Cu fire de paing, 

tristețea-l înconjoară/ În ochii triști, el are lacrimi 

ca de sânge.” 

  

  În insetcarul simbolisticii lui, lacrimile cri- cri 

sunt nu clorofilice, ci “de sânge”, ca în folclor, 

sau la Lucian Blaga... Poetul simte- aude altfel 

cuvintele, ca pe nişte elitre. Aluzia este la scântei-

le lui Iov, a jelaniei acestuia, faţă de un un Crea-

tor mai degrabă pedepsitor, cel din illo 

tempore… 

 

Lângă himere se răsfiră aștrii 

În timp ce printre ape colindă doar sihaștrii 

Ce cu vestale oarbe și neprihănite 

Își poartă din speranțe, pe șei de colb albite. 

Tot priveghind în lume, amar și cu păcat 

Din cenușiul zilei, incert si înnorat 

În tot vacarmul trist al vremii, zălog și legământ   

Un sentiment de dor, hipnotic, îi lasă pe pământ. 

 

Aleg dintre iluzii, să le cufunde-n ceață 

Cu falsă poleială transpusă-n fum și gheață 

Pierdut între ruine un trist impar sobor 

De gânduri pesimiste ce-ncet se pierd și mor. 

 

Am mai scris despre Dumitru Tâlvescu, care este 

un galateean, un auzitor sânziene, de iele, gorgo-

ne, păuni, lebede, din incintele logosului şi 

logostelelor, aşa cum admirabil se auto- descrie 

în acest poem. Necum hinpotic, necum oniric, 

necum mistic. El îşi refuză iluziile, dar se şi lasă 

dezmierdat hermeneic de noima lor divinatorie. 

Dumitru Tâlvescu este omul vechi de care vorbea 

Călinescu, omul locului, cultivator de hrană ma-

terială, dar şi edenică, recuperatoare, a sufletu-

lui, spirit desculţ prin roua limbii române... El 

trebuie citit, ci nu sentenţios comentat... 

Sentimentul de dor invocat frecvent, este chema-

rea din eternitate a Fiinţei întru regăsire, mântu-

ire, ci nu bântuire.Mă rezum la atât, într-o seară 

de Gerar, din nefericire cu ambii luceferi vizibili, 

lumini reci, pe orizont. Şi în aşteptarea aişorilor, 

a brânduşelor şi a greierilor, a Sînzienelor şi a 

acestei noi cărţi, pe care el o va ţine pe genunchi , 

cu aripile în jos, pe celălalt nepotul...Cer scuze că 

poetizez, inspirat de poezia lui, numai şi numai 

cu gândul că nu suntem, totuşi, singuri, nici aici, 

la Curţile Dorului... Leroi-Ler … 

   Albul  diurn, invocator este ritmat şi contrapunctic 

„ vernisat‖ parcă sub iradierea Marelui timp 

Rilkeean, constrâns a   se recunoaşte- regăsi, întoc-

mai mişcării spiralice – cosmice, în cochilia formei 

prozodice trans- cendente...Nu doar Ce spunem, ci 

Cum spunem. Astfel că şi opinia mea de cititor  prin 

oglindire, este ornamentică, preţioasă, cuvânt-din-

cuvânt... Cartea devine seminar, murmurul este cris-

talin, albul este al trezirii şi mirării blagiene. Discur-

sul unei astfel de lirici este arcadic, înălţător al frun-

ţii, ci nu al umbrelor bântuitoare...Caruselul rămâne 

intuitiv- vizionarist, chiar dacă s-a impregnat de li-

vresc, după post- modernismul clamat ori blamat în 

estimp...Un carusel ludic, un joc de „închipuri‖ inte-

rioare, ale semenului-om pe care „ parcă îl cunoşti 
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de când lumea‖...,cum spun bătrânii de zile... 

Fascinaţia este cea a meditaţiei transcedentale, după 

Kernbach şi Mircea Eliade. 

       O astfel de poezie se cere citită incantatoriu,   cu 

VOCEA, nu doar cu ochii. Irizări, striaţii, adumbriri, 

magie curată! Limba Română se auto- redefineşte 

astfel, substanţial, arta poesiei fiind una devenitoare, 

a Inimii care a fost şi este altarul Misterului care 

suntem. Credem, deoarece nu este absurd. 

Din cărţile lui Dumitru Tâlvescu editate până acum, 

opinez lapidar câteva observaţii „ la rece‖: Romane-

le şi poezia sa decantează intimist, in extenso 

espistolar- romanţat sau „ reminiscent‖, voalând 

afectiv un fel de memorial al durerii şi( re) îndurări-

lor, meditaţii social - mitologic -  filosofic - istorice, 

greu represibile. Moralist cu spirit polemic „  inge-

nios bine - temperat‖, este scriitorul unei atitudini 

estetice, neglijând uneori – în poezie,- tocmai forma 

prozodică, fapt corectabil, desigur. Frământarea mo-

rală conţine astfel de riscuri, dinspre redarea conflic-

tului în dualitate, uneori melodramatice, ca la Agâr-

biceanu, Arghezi, Barbu.( v. Poezia altfel, Alb, arte-

le lui poetice). Visător şi monoton ca un Ceas cu 

cuc, Poetomul îşi regăseşte din mers, iniţiatic în che-

ie totuşi postmodernă, cadenţele, ritmând interiorita-

tea pe cadranul invers al Timpului, ca un autentic „ 

povestaş‖..., la gura sobei... fie ea electrică... 

Eugen Evu 

 

 
Teodor Buzu  (http://www.teodorbuzu.com/) – Preludiu, pictură pe mătase, 2014 
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Versuri 
 

 

Pădurea toamna 

 

Cerul a migrat dincolo 

de polenul florilor 

și arama țigancă nomadă 

își zornăie banii în plete. 

Ochii de pe tulpinile mestecenilor 

lăcrimează sub pleoapa vântului 

și pe degetele umede ale tăcerii 

corbii par verighete de smoală. 

Doar brazii-și mai țipă 

zâmbetul verde 

îngânați de șoaptele albastre 

ale pământului. 

Dar de unde știm noi 

că izvoarele 

nu sunt plânsul limpede 

al brazilor striviți 

de atâta nemoarte...

Aramă 

 

O barcă de aramă 

plutește între malurii pelerine 

cărăușind esivale culori 

spre un port de aramă, 

ploaia descântă în surdină 

legând râurile cu un cer 

ce mustește aramă, 

iar curcubeele exilate 

sub buza ulcioarelor 

smălțuite cu aramă, 

par arcade unicolore 

arcade de aramă. 

Montană 

 

Un șoim tae poteci 

în largul cerului 

și coasa ascuțită 

a aripilor lui 

cântă lovind curbat 

in coiful soarelui. 

Spirale verzi se-nfig 

în margini de furtuni, 

mai cade câte-un zvon 

din neștiute Lumi 

și turme de argint 

călcând în iarba densă 

adaugă prinos  

la pacea grea, imensă. 

 

 

 
 

 

Ion Iancu VALE 

(ROMÂNIA)  
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Iubirea mamei tăiată-n felii 

 

o clipă doar de am mai fi copii 

sărutul mamei să-l simţim pe frunte 

amurgul ce se-ascunde-n deal la vii 

să-l alungăm şi el să nu ne-asculte 

 

să ne jucăm pe câmpuri alergând 

să prindem vântu-n palmele-amândouă 

şi să cădem în cântec până când 

de după nori răsare luna nouă 

 

cocorii care se întorc în sat 

să îi ademenim cu o privire 

să ni se pară că pământu-arat 

sub talpa noastră-ncearcă să respire 

 

o clipă doar de am mai fi copii 

să ne-velim în vise de mătasă 

iubirea mamei tăiată-n felii 

să ne-o-mpărţim frăţeşte stând la masă... 

 

 

 

Clipă de clipă 

 

Alung noaptea furişată sub pleoape. 

Mama-ş plânge păcatele-n noi. 

Simt braţul tatii tot mai aproape, 

ca pe un flaut, ca pe-un altoi. 

 

E linişte în casă şi ascult 

cum curge răsăritul pe tavan 

şi cum alunecă tata-n tumult 

încet, clipă de clipă, an de an... 

 

Se frânge zborul păsării-n copii 

şi toamna-şi toarce ploile-n castani, 

iar mama-şi spală faţa-n bruma nopţii, 

frumoasă, ca la optsprezece ani... 

 

 

 

Dor de copilărie 

 

Prin casă curg părerile de rău 

Şi păsări oarbe frâng tăcerea-n două. 

Când, mamă, voi mai plânge-n ochiul tău, 

Strivind un colţ amar de lume nouă ?... 

 

Un liliac îmi înfloreşte-n braţ 

Şi-n urma mea polenul se destramă, 

Când oare, voi mai bea cu-atât nesaţ 

Din cupa sărutării tale, mamă ?... 

 

 

 

  

Scrisoare II 

 

Ca literele-ngemănate într-o carte 

ne-aduni, iubită mamă, la un loc- 

Oare de ce i-e dat copilului să poarte 

iubirea mamei ca pe un noroc ?... 

 

Vai, roua dimineţilor augure 

sărută ochii gingaşelor flori- 

Oare de ce i-e dat copilului să-ndure 

fiorul despărţirii uneori ?... 

 

Ion VASIU 

(ROMÂNIA)  
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Mereu revin la casa părintească 

şi-mi amintesc de pruncul care-am fost- 

Oare de ce i-e dat copilului să-şi facă 

din vorba mamei trainic adăpost ?...  

 

 

Scrisoare 

 

Nu ţi-am mai scris de multă vreme, mamă, 

Sunt tot aşa de tânăr cum mă ştii. 

Simt uneori cum visul se destramă 

în cuibul dimineţilor târzii. 

 

 

Pădurile s-au pregătit de nuntă 

şi-mi îndulceşte-odihna umbra lor. 

Parcă te văd şi-acum, aşa căruntă, 

ştergând din ochii mei întâiul nor. 

 

Vântul pribeag îmi bate în fereastră 

şi-mi spune că-i atâta de târziu 

în fructul ce se coace-n urma noastră 

şi-n satele ce încă mă mai ştiu. 

 

Sălbatec curge anotimpu-n casă 

şi greierii-s făloşi că sunt săraci. 

Parcă te văd şi-acum, aşa frumoasă, 

îngenunchind prin holdele de maci...  

 

 
Teodor Buzu  (http://www.teodorbuzu.com/) – Drumeți, hârtie, acuarelă, 2010 
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Voiaj de neuitat 

(continuare) 

 

 

- Ştii de unde vine numele de Cişmigiu? îşi întrebă 

Marian Petrean fiul cu o nouă energie în glas, de 

parcă nimic anormal nu s-ar fi întâmplat. 

- Păi de unde ? reacţionă cam plictisit Cristian, în 

timp ce părea mai atent la culoarea berii din halbă 

decât la cuvintele tatălui său, devenind din ce în ce 

mai trist. 

- De mult, aici era un izvor şi apa băltea în jur, îi 

zicea balta lui Dura Neguţătorul, apoi s-a făcut o 

cişmea, ca să poată veni lumea să ia apă. Cişmea... 

iar cişmigiu era cel care se ocupa cu întreţinerea 

cişmelelor, te-ai prins? Mai târziu, generalul rus 

Kiseleff, care a fost guvernatorul Moldovei şi Ţării 

Româneşti vreo câţiva ani, pe la o mie opt sute şi 

ceva, a asanat întreaga zonă, devenită azi parcul care 

îl cunoaştem. 

- Izvorul despre care vorbeşti se numeşte acum izvo-

rul lui Eminescu? gândi cu glas tare Cristian după o 

mică deducţie. 

- Păi ce crezi ? Bine, Eminescu a locuit şi el pe 

aproape o perioadă, când stătea la Titu Maiorescu pe 

strada Herăstrău, azi strada George Enescu. Se pare 

că venea să se plimbe prin parc.  

- Ştii că la acel izvor am sărutat o fată ? se animă 

subit Cristian. 

- Nu ! Şi ? păru interesat tatăl său. 

- Era iarna, ninsese, totul era alb, iar gheaţa din jurul 

izvorului forma câteva scări, parcă de cristal. Eram 

cu Gina, prima mea prietenă aşa... la mod mai serios. 

I-am spus că dacă va închide ochii şi va asculta su-

surul apei, va comunica în gând cu marele poet şi 

ceva minunat i se va întâmpla. 

- Şi? 

- A închis ochii, a respirat adânc, faţa i s-a destins şi 

a început să zâmbească. Atunci nu am mai putut să 

aştept şi am pupat-o direct pe buze. În loc să se re-

tragă, m-a luat în braţe şi ne-am sărutat cu foc un 

timp mai îndelungat. Apoi, mi-a zis: ''Ce credeai că 

nu m-am prins ? Ţi-a luat cam mult să te hotărăşti !'',  

''D'-aia zâmbeai ?'' am întrebat-o. ''Nu ! Îl vedeam pe 

Eminescu.'' mi-a răspuns, apoi ne-a bufnit pe amân-

doi râsul şi am plecat să ne plimbăm fericiţi prin 

parc. Era o fată minunată, am fost prieteni vreo doi-

trei ani. 

- Şi de ce v-aţi separat ? deveni curios Marian 

Petrean. 

- Nu mai ştiu precis, ceva despre un bilet pe care eu 

bănuiam că l-a primit de la un tip. Eram gelos.  

-  Ea a fost prima ta...? 

- Ce ? Te referi la sex? 

- Păi... 

- Nu a fost prima mea experienţă sexuală, dar am 

făcut-o împreună de mai multe ori. Ne iubeam cu 

adevărat. Mi-aduc aminte, odată eram să fim prinşi 

‘‘în plină acţiune‘‘ când eram într-o cameră la liceu. 

Norocul nostru a fost că eram chiar după uşă. Cel 

care a vrut să intre, a privit înăuntru, dar fiind întu-

neric n-a văzut pe nimeni şi a renunţat să intre. Apoi, 

am încuiat-o imediat cu cheia, uitasem... şi ne-am 

văzut de treabă în continuare bucuroşi că am scăpat 

aşa uşor. 

- Am cunoscut-o şi eu ? 

- Da ! Am venit cu ea pe la noi de câteva ori. Era pe 

timpul când mâncam cu toţii împreună duminica la 

prânz. Tu şi cu mama, după desert, aveaţi chef să 

mergeţi să vedeţi un film la cinematograf. Iar eu, cu 

Leonard I. VOICU 

(CANADA)  
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prietena mea, rămâneam acasă să... ne uităm la tele-

vizor.  

- Da ? Şi ce filme mergeam să vedem ? dori să afle 

Marian Petrean, părând mai interesat de filme decât 

de istoria povestită de fiul său.  

- Da ce mai contează. Odată te-ai întors din drum, îţi 

uitaseşi ochelarii. Hainele mele şi ale fetei zburaseră 

care încotro, din hol de la intrare până în dormitor. 

Am îngheţat de frică şi nu ştiam ce să facem ascunşi 

sub plapumă. Atunci te-am auzit spunând: ''Ano ! Iar 

ţi-ai agăţat sutienul după lampă şi chiloţii sunt pe 

covor în mijlocul casei. Ţi-am spus că într-o zi o să-i 

vadă ăla micu' şi o să râdă de noi.'' Apoi ai ieşit pe 

uşă şi am respirat uşuraţi. Hai spre izvorul lui Emi-

nescu ! Că tot am vorbit despre el. Cu barca ne 

plimbăm altă dată, continuă Cristian. 

- Hai, dar nu e mare lucru de văzut, un mic lac unde 

se pot ''admira'' lebede albe şi negre, raţe, porumbei 

şi nelipsitele vrăbii, care sunt peste tot. Iar apa, nu 

iese direct din pământ, nu este un adevărat ''izvor'', 

ci curge printr-o ţeavă, adusă direct din Argeş, trata-

tă şi clorinată ca şi apa de la robinet. 

- De unde ştii toate astea tată ? 

- Orice bucureştean ştie. Restul este informaţie pito-

rească pentru turişti, răspunse Marian Petrean, arbo-

rând un aer de superioritate şi indiferenţă calculată. 

- Ori pentru îndrăgostiţi, încercă Cristian. 

- Dacă vrei tu, surâse tatăl. 

- Iar apoi, trecem pe lângă Palatul lui Creţulescu şi o 

luăm pe Ştirbei Vodă spre Ateneu, continuă Cristian. 

- ''Palatul lui Creţulescu ?'' reluă Marian Petrean pe 

un ton ironic de data aceasta. Cum să fie palatul lui, 

mai bine spus familiei Creţulescu. 

- Cum aşa ? 

- Păi istoria acestui ''palat'', începe pe la 1700 când 

domnitorul Brâncoveanu a făcut dar de nuntă acest 

loc de pământ lui Iordache Creţulescu. Palatul a fost 

construit şi modificat de mai multe ori pe parcursul a 

două sute de ani. Această formă finală, ce datează de 

pe la 1902, o datorăm arhitectului Petre Antonescu 

acelaşi care a proiectat şi Cazinoul de la Constanţa. 

- Măi tată, tu eşti o enciclopedie ! Mă surprinzi ca de 

obicei cu cunoştinţele tale vaste. Unde ziceam că 

vrem  să mergem ? 

- Acasă ! Nu ai spus să mergem acasă ? 

- Bine ! Dar înainte să mergem acasă, hai să ne mai 

plimbăm puţin. Am o întrebare pentru tine, cu ea am 

încuiat mai multe persoane. Susţii că ştii Bucureş-

tiul? 

- Să zicem. Care e întrebarea ? 

- Când treci prin faţa Televiziunii, pe Calea Doro-

banţilor şi te îndrepţi spre Arcul de Triumf, dacă 

priveşti spre arc, când se zăreşte, ce se observă dea-

supra lui? 

- Măi tinere... astea sunt teste pentru elevii de liceu, 

toată lumea ştie că se vede Crucea de pe Mânăstirea 

Caşin. Mai ai asemenea întrebări ? 

- Nu ! Mă dau bătut. 

  Palatul Creţulescu, pe lângă care tocmai 

treceau, impresionează privirile prin stilul său eclec-

tic ce îmbină cu ingeniozitate ferestre cu cadre de 

lemn lăcuit, arcade şi decoraţii de influenţă franceză. 

Culoarea sa de un bej pal şi acoperişul său gris în-

chis, armonizau ansamblul şi păreau o îmbiere spre 

opulenţa unor timpuri apuse. 

- Hai spre Ateneu ! lansă  invitaţia Cristian. 

- Astăzi o să plouă ! şopti Marian Petrean cu gându-

rile, vădit lucru, plecate în altă parte.   

- Măi tată, despre ce ploaie tot vorbeşti ? păru oare-

cum agasat Cristian, privind în sus şi nevăzând decât 

câţiva nori cumulonimbus luminaţi de soare. 

- Astăzi o să plouă ! repetă pe acelaşi ton bătrânul. 

 Fără să spună nimic, oarecum debusolat, 

Cristian Petrean porni pe calea Ştirbei Vodă, 

îndreptându-se spre Athénée Palace Hilton, 

asigurându-se că tatăl său îl urmează. O mulţime de 

întrebări fără răspunsuri precise îl frământau. Cel 

mai greu era pentru el să cunoască limita între mo-

mentul când era lucid şi când pierdea contactul cu 

prezentul. Faptul că nu era recunoscut, cel puţin nu 

tot timpul, îl durea cel mai mult, dar îşi spunea că 

doar boala care îl afectează este responsabilă de 

această situaţie, nici o intenţie rea nu se ascundea în 

spatele acestor comportamente. După mai multe 

minute de mers, în care nici unul dintre ei nu avu 

nimic de spus, Cristian reluă: 

- Vrei o cafea ? Vrei să mâncăm ceva ? 

- Da, parcă aş sta pe un scaun puţin, confirmă Mari-

an Petrean, fără să precizeze dacă îi este foame ori 

nu. 

- Când eram student veneam cu colegii la Cina, de 

multe ori ne adunam şi petreceam ore în şir aici, 

stând la poveşti şi ridicându-ne moralul cu bere Ra-

hova. 
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 Pe neaşteptate, mari picături de ploaie de 

vară, începură să cadă cu repeziciune. 

- Hai să ne grăbim ! Ne apucă ploaia ! 

- Şi ce? Te mănâncă? rosti prompt cu o voce răguşi-

tă, parcă dojenitoare, Marian Petrean, rânjind satis-

făcut că iar, avusese dreptate. 

 Un taxi tocmai se apropia, Cristian nu ezită 

şi îi făcu semn să oprească. Amândoi intrară grăbiţi 

în maşină, la adăpost de picăturile de ploaie de vară 

care se dezlănţuiau din zăgazurile deschise ale ceru-

lui.  

- La Caru' cu bere ! ceru el schimbând restaurantul 

la care urmau să meargă. Marian Petrean nu avu 

nimic împotrivă. Probabil nici nu auzise cererea fiu-

lui său. Părea iarăşi ocupat să privească pe fereastră, 

rupt de realitatea apropiată. 

 Taxiul se avântă pe Calea Victoriei, într-un 

slalom abil, printre celelalte maşini şi băltoacele ce 

se formau cu rapiditate.  

 Restaurantul nu avea multe mese libere. Du-

pă ultimele renovaţii şi datorită meniului său cu bu-

cate gustoase, a berii proprii produsă după o reţetă 

secretă ce datează din secolul al XIX-lea şi a decora-

ţiilor interioare, renumele său crescuse în ultimii ani, 

devenind un loc căutat de bucureşteni şi turişti. Au 

vizitat parterul admirând picturile murale, vitraliile 

şi balustradele sculptate în stil baroc, verdele cupole-

lor şi mozaicul planşeului. Au coborât în pivniţă 

găsind o atmosferă intimă, mai ales datorită înălţimii 

relativ mici a încăperilor, picturilor de pe pereţi şi a 

căldurii degajate de folosirea abundentă a lemnului 

ca element decorativ, dar au ales în cele din urmă o 

masă în sala mare. Odată aşezaţi, Cristian con-

sultă meniul şi alese o porţie cu mici ce trebuiau să 

fie extrem de gustoşi şi desigur, berea casei. Marian 

Petrean fu atras de aşa numita ''Mâncarea boierului'', 

tocăniţă de berbec cu mămăliguţă şi o pălincă de la 

Bran pentru deschiderea poftei de mâncare. 

 Nerăbdători, aşteptau sosirea ospătarului, 

pentru a comanda. Mai multe minute se scurseră şi 

Cristian îşi aminti de o întâmplare din trecut: 

- Eram odată la Gruyère, în Elveţia, tocmai vizita-

sem castelul cu nişte prieteni şi bine dispuşi, am 

intrat într-un restaurant să vedem dacă faimosul lor 

soufflé, e aşa de bun după cum se spune. A fost o 

lungă aşteptare de peste 25 de minute, înainte ca 

cineva să vină să ne întrebe dacă dorim ceva. Ne 

pierise tot cheful. Hai să vedem dacă aici se va bate 

acel record de tristă amintire. 

- Cu ce vă putem servi ? se auzi o voce, şi un tip 

înalt, îmbrăcat cu pantaloni de culoare închisă, că-

maşă albă şi vestă, ce arbora cu eleganţă un papion 

colorat, răsări ca din pământ alături de masa lor. 

- Ne este foame şi suntem gata să comandăm! 

- Vă ascult ! răspunse curtenitor şi cu profesionalism 

ospătarul, lăsând să înţeleagă că avea mulţi ani de 

experienţă şi servise nenumărate categorii de clienţi 

în lunga sa carieră.  

(va urma) 

 

 
Iarna în Cișmigiu 
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          He lives by the OldeCode which can be summed up in just 3 important words!  

 
He currently resides in Southern Florida,  

but his Irish heart is really in  

Southern Ireland on an  

island just South of Waterford. 

At 63 years of age, he had led an interesting life.  

He is a businessman, a research analyst, poet, an inventor,  

once a Radio personality and he was even in show business.  

He isn't religious but does believe in  

God, Jesus and the Bible and  

lives his life by the following scriptures: 

 

1st John 3:16 States: 

"Whosoever hath this world's goods, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of 

compassion from him, how dwelleth the love of God in him?" 

James 2:16 States: 

"If a brother or sister be naked, or destitute of daily food, and one of you say unto them, "Depart in peace 

and be ye warmed and filled, notwithstanding ye give not those things which are needful for the body, what 

doth it profit? Even so faith if it has not works, is dead, being alone." 

Patent Number 4,796,220 was issued to him, which was the FIRST PATENT ISSUED on Computer Software 

which involved artificial intelligent software, a random number generator, creating a new phrase "Copy 

Control" which is not to be confused with “Copy Protection”. The major portion of the patent had to do 

with serialization, (when you enter a number to register the software.) There is much more to be said on that 

particular Patent and who stole it, but that is for another time. 

Sir Michael Anthony WAYNE 

(SUA)  



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 
305 

Michael A. Wayne (FKA Everett W. Wolfe) had a legal name change. It was a decision based on personal 

family matters and was not to related to business or anything illegal in nature. The Patent was issued to 

Michael A. Wayne before the name change. 

As a radio personality, he had his own Radio Show called "A Slob Like One of US" which was a Consumer 

Advocate Show attempting to help people save money and avoid being defrauded.  

He was in show business as the Cowboy with the Golden Guns under the name "Red Ryder". He was seen on 

TV, heard on radio, appeared on Jerry Lewis's Telathon and performed for the Boy Scouts at their Interna-

tional Convention in  Miami Beach. 

 

As a poet, he has written a book of his own poetry called "The Sands of Time". 

He plays chess and collects chess sets, he likes deep sea 

fishing and traveling around the world. He is a Real Knight 

of the Old Code as he does rescue damsels in distress (as 

well as others) and has been doing that for years. He owns 

a suit of Armor  and a fabulous sword with which to slay 

dragons or other man-like beasts!  Truth, honor, loyalty 

and last but not least "Love" is what he stands for, for now 

and for all time... A Real True Knight! His Destiny lies in 

Ireland.  

                                                     Yes, he has Shining Armor! 

 

 

A Sleeping Princess 

 

A long long time ago, 

In a land far far away. 

Lived a beautiful Princess 

That was so lonely every day. 

 

It was due to the fact 

She had no one to love, that's 

true. 

No one loved her she thought - 

At least no one she knew. 

 

For there was a Knight 

From a far away land 

That went looking for her 

So he could hold her hand. 

 

He had seen her in a dream, 

But a dream as real as could be. 

He could remember not but her 

eyes 

And those eyes he must again see. 

 

He vowed to find her, 

No matter how long it would take. 

He vowed to see those eyes again 

These vows he did surely make. 

 

He did not know where to look 

And did not know her name. 

This seemed quite impossible 

But he would do it just the same. 

 

For when he had gazed into those 

eyes 

He saw so many things of 

wonder. 

Such inner beauty and a need for 

love 

On this his heart did ponder. 

 

But the Princess was not aware 

Of the search by the Knight. 

She was growing weaker and 

weaker 

T"was really a very sad sight. 

 

On one lonely day 

The Princess closed her eyes. 

With no love she had no strength 

Without love she could not arise. 

 

The sleep that possessed her 

Took her soul and mind. 

Such that she did not know 

herself 

And she became lost in time. 
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She lived in a nightmare world 

That constantly lashed out at her. 

And she suffered such great pain 

But still she wouldn't stir. 

 

Only love could give her strength 

She needed to revive- 

She needed help to be freed 

When would this Knight arrive? 

 

The Knight did get weary at 

times, 

Such that he would stumble and 

fall. 

But in his dreams he saw her 

plight, 

And those many wonders he 

would recall. 

 

With strength and determination 

renewed 

He continued his search - for 

destiny. 

He vowed to search this whole 

world 

From North to South and sea to 

sea. 

 

In his searching for her he went 

Were he normally would not 

It was one of those times 

Where he found what he sought. 

 

She was truly a sleeping Princess 

And he knew her at first sight. 

She had no crown, gown or    

jewels 

But of those eyes knew the 

Knight. 

The Knight took her by the hand 

And gazed deeply into her eyes. 

Told her of his search and his 

plan 

Then told her to arise. 

 

Wake up to reality 

Escape from this dream. 

Things aren't always 

What they seem. 

 

My love will help strengthen you 

Take my hand and come with me 

Cross the sea to other lands 

Wherein lies our destiny. 

 

You must first dare to dream 

Before they can come true. 

And if you believe in your dreams 

It will happen to you. 

 

(C) Copyright 1993 - 2013 

Written by Michael Anthony Wayne

 

One in a Lifetime    

 

Looking for a needle in a haystack 

Is what I have been doing for quite awhile. 

Looking for that someone so very special 

That can make me happy and bring a smile. 

 

It is not easy looking for that special someone 

For I am not just another regular guy. 

I'm different from them, as the Sun is from the 

Moon 

And one day I hope you understand why. 

 

Although I just met you, you seem to possess 

Many of the attributes that I seek. 

I only hope that you are real and truthful 

And I should know within the week. 

 

I have only honorable intentions regarding you 

And everything I have told you is sincere. 

And if we are both what we seem to be 

Our future could be quite nice and very dear. 

 

You are a very beautiful woman I know, 

With experience beyond your years. 

You have a different attitude and are more mature 

Than any of your other peers. 

 

I hope that you will find some interest in being 

part of a beginning and not and END. 

And if everything really works out 

Maybe even becoming a REAL TRUE FRIEND. 

 

I have invested a lot of time 

In searching for that special someone. 

I've looked anywhere that I could 

Every nook and cranny under the sun. 

 

But the day will come and my search will end 

As the words in this poem rhyme. 

For the one I seek is not one in a million 

She is One in a lifetime. 

Written by Michael A. Wayne 

(C)Copyright 1993 

 
source: http://manydifferentthings.net/sirmichael/ or 

http://sirmichaelwayne.com). 
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Muguraș Maria Petrescu:  

Sir Michael Anthony Wayne a Knight of the Modern Days 

 

The way I succeeded in coming across Sir 

Michael Anthony Wayne‘s poems is irrelevant for 

the time being, although I am convinced there was 

God who wanted me at all costs to get to read some 

of them. I was more than curious to find out how he 

writes, how his poetry sounds, what his main 

poetical themes are, what ‘‘haunts‘‘ him in his 

moments of solitude, or fascinates him in his 

moments of reverie. However, one thing is for sure: 

Sir Michael Anthony Wayne has a pure heart and 

love for life to its minutest details that he notices 

with precision, emphasizing all its pure brilliance. 

Hardly can one remember today such lines. Because 

they come from the purity of his soul, from a 

genuineness and tenderness that modern human 

being does not pay attention to anymore.  

His poems are the mere reflection of his 

entire being, the mirror of his sensitivity expressed 

with an utmost wish for pure, beautiful and bright. 

There is no trace of fear, yet there is confidence, 

there is no sorrow, yet there is hope, there are no 

hard feelings, yet there is love. And all these are 

supported by a luminous background. In no line, 

whatsoever, would one find a soul haunted by fear. 

The poet‘s solitude has nothing to do with that of the 

European Romanticism by the end of the 18
th

 

century, nor has it something in common with the 

European symbolistic spleen. The action of his 

poems takes place in a mysterious environment and 

at a time wrapped in mystery. So, romanticism is 

present there. But the poet is not alone, nor does he 

feel depressed or oppressed by the loneliness he 

lives in because it has something from the peace or 

the serenity of his soul. Such elements are the 

appropriate background for a sort of ineffable, 

unconfessed, secret place described by him, for a 

present, archtype time, for what we may call an 

eternal space and time. The two categories exist in 

reality, yet they will never be reached. Paradoxically 

as it may seem, Sir Michael Anthony Wayne is 

‘‘tormented‘‘ in hope by that purity which was 

forgotten by all of us long time ago. Modern man 

has no time at all. But the poet has the old and 

present time at his disposal which he brings up-to-

date from the fairy tales or 

from the ballads and stories 

of the Knights of the Round 

Table, thus presenting 

himself as a knight of the 

modern days.  

You may smile at it, 

but his ideas (that he 

obviously cherishes) are not at all old-fashioned. In 

his own way of writing the poet will bring to us the 

brightness and the purity of love according to the old 

codes that existed and were strictly observed once. 

And he is not afraid to live to these rules, nor is he 

ashamed of it because he has the elegance, decency, 

and sincerity to speak the truth out. Why should we 

be so keen in trying to prove to our sweetheart who 

we are, when we can say the same things with the 

tenderness of our heart? Let the ineffable of the most 

beautiful feeling in this world come with purity and 

receive it as a gift from God, because it comes from 

Him, since He Himself is pure love. 

Sir Michael Anthony Wayne‘s poems bring 

to the present time the old motifs, or the symbols of 

at least two of the purest loves of mankind: the love 

that Prince Charming had for the Beauty Sleeping, 

as well as the love that the Knights of the Round 

Table had for their princesses. And he is not 

ashamed to confess it. It is we, the rest of mortals 

that have to hold on for a second and meditate upon 

all this. We do not have to be ashamed of our 

feelings, as long as they are pure and genuine, urges 

the poet. And this is one of his clear messages. But 

not the only one.  

In order to be the modern hero of these 

stories expressed in verses and lay down your love 

at your beloved princess‘ feet (Rule No. 1), you 

have to live according to a code i.e. to know how to 

live in honour, how to divide yourself or establish a 

balance between duty and love. It is Rule No. 2 of 

his code expressed again in a poetic way. And the 

story goes on always under the sign of the divine 

(Rule No. 3). The three rules can function 

separately, yet in order to express themselves at their 

full capacity, they will be tightly bound together and 
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always in need of each other. 

Although they seem to be easily accessible, 

one has to have a serious culture in order to 

understand his lines, symbols or hints that are 

transposed with a most refined art into the narration 

of his own soul, into his self-defining in comparison 

with his sweetheart. His poetic fairy tale brings to 

the reader calm and peace, a continuous wish for 

purity, hope and aspiration to the pure love. He is 

the embodiment of a man in search of the woman of 

his dreams (One in a Lifetime). 

Sir Michael Anthony Wayne is the modern 

minstrel who tells us the story of his life in a very 

natural way, narrated lyrically speaking, in a merry 

hopeful tone of freshness. Although very modern, 

his writing has the rhythm, rhyme, and cadence in 

expression reminding of the old ballads by the end 

of the 5
th

 century and the beginning of the 6
th

 

century. 

Sir Michael Anthony Wayne‘s poetry is as 

pure as crystal. He is not a poet closed in himself but 

opens instead his soul with brightness and serenity 

in front of all his readers. It is like a letter which was 

written long time ago, put in a bottle and thrown to 

the sea. Now it has come to the shore. Pick it up, 

open it and read his poems. You will see I am right. 

You will soon come to feel their inner light, purity, 

tenderness and brightness. But most of all you will 

come to understand what the true love of a Knight 

means. 

 

 

USA – Winter  
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Un strălucit creator de cultură și de artă arhitecturală 

 

După întemeierea Fundaţiei Culturale pentru 

Protecţia Patrimoniului Cultural Naţional „CARPA-

TICA‖ (1996), Preşedintele fondator arh. IONEL 

VITOC a avut extraordinara iniţiativă a afirmării 

postrevoluţionare a artei şi culturii române, prin 

eforturi private; şi, astfel, a întemeiat două reviste 

„urbane”, literar-artistice, „FILARMONIA” (2000) 

şi „ORAŞUL” (2006), ultima – cu o prezenţă spec-

taculoasă şi extensivă – până astăzi. 

Coborâtor din Nordul României, student emi-

nent la Institutul „ION MINCU”, din Bucureşti, arh. 

Ionel Vitoc a cunoscut, personal, poeţi şi prozatori, 

azi deveniţi legendari: Ion Alexandru, Eugen Barbu, 

Adrian Păunescu, Nichita Stănescu, în cadrul unor 

cunoscute cenacluri, precum: „Nicolae Labiş‖, „Fla-

căra‖ şi a scris poezie, a cultivat opinia critică, atât 

literară, cât şi artistică-plastică; devenind, după 

1989, dintr-un „cititor asiduu, profund, sofisticat‖ – 

„un publicist”; şi un autor de expresie culturală; 

„familiar cuvântului, genurilor şi curentelor‖, cum îi 

numeşte pe scriitori Roland Barth. 

O ilustrare şi o certitudine a prezenţei scriito-

riceşti, pe lângă cea de arhitect, în cazul d-lui IO-

NEL VITOC sunt editorialele, comentariile şi pu-

blicistica sa (interviuri, articole, recenzii, mese ro-

tunde, alte articole, închinate unor cărţi, albume, 

expoziţii de pictură şi sculptură), publicate în revis-

tele Filarmonia şi Oraşul. Astfel este editorialul 

ORAŞUL din Nr. 3 al revistei ORAŞUL, o parabolă 

poetică, a artistului, a creatorului, în genere. Iată un 

fragment cu totul memorabil: „copilul construia, de 

zor, ceva, pe plajă, pătruns de un mister, care venea 

dinăuntrul său; şi se materializa într-un pătrat. 

Ajutându-se doar cu o scoică, săpa şi îşi desăvârşea 

opera. Săpa ziduri şi turnuleţe – şi ne purta spre 

istorie, spre omul care trebuie să se păzească de alt 

om!... Apoi, apa mării nivela totul, iar copilul con-

struia alt castel‖ etc. Editorialul-parabolă, propus de 

Ionel Vitoc, ne poartă spre un rafinament şi o ambi-

guitate metaforică a limbajului „dublu‖: „fiecare din 

noi, am trecut prin acest experiment (al copilului, la 

marginea Mării), săpând spre începutul umanităţii, 

aducând, în lumină, cetăţi (ce au fost, cândva: Blida-

ru, Sarmisegetusa, Napoca, Moigrad, Calatis, To-

mis!...‖ 

Alţii sapă, sapă, dar altfel!... Prin acest model 

de creator (poet, arhitect, arheolog – spirit construc-

tiv – „sapă, frate, sapă, sapă,/ Până dai de stele-n 

apă!...” (blagian), înţelegem, în plan secund, (şi) 

„săpăturile…”trădătorilor, rătăciţilor, înşelătorilor 

ş.a. 

Alte editoriale şi articole, pilduitoare şi impor-

tante, deschizând revista „ORAŞUL”, sub semnătura 

arhitectului-publicist: „Mărul ecologic” (Nr. 

22/2011); „Ziua noastră mondială‖ (24/2012), 

„Oglinda” (31-32/2014), „Cei din urmă‖ (33/2015), 

„Acasă‖ (Nr. 14/2009), relevându-ne o conştiinţă 

activă, în faţa actualităţii noastre. 

* 

Există, în cazul publicistului IONEL VITOC, 

însă, o concepţie şi o viziune arhitecturală, despre 

oameni şi rânduielile sociale, o înţeleaptă credinţă în 

energiile „creatoare ale României Profunde”. Copi-

lul de odinioară, cu rădăcini în Vălenii Şomcutei 

Maramureşene, a învăţat, a crescut, s-a format şi s-a 

afirmat, în ştiinţa Arhitecturii şi urbanismului. El a 

vitualizat ORAŞUL, ca o structură şi „aglomeraţie, 

cu o secretă geometrie, de clădiri, instituţii, cetăţi, 

Constantin ZĂRNESCU 

(ROMÂNIA)  

Foto: Ioana Tohat 
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edificii, balcoane şi turnuri, etaje, esplanade, chiar 

păduri-parcuri – iar pe el însuşi, pe arhitectul-

creator, într-o metaforă poetico-ironică, se vede 

precum „un om urcând şi coborând, pe nişte 

scări!”. Ele sunt mitice, nu doar din piatră – ale so-

cietăţii, clădirilor, istoriei, politicii – scări „metafo-

rice” ş.a. „Văd trepte care nu coboară spre mine, sau 

coboară de la mine!... Uneori, nu le văd capetele, 

alteori nu ştiu dacă urcă sau coboară! Nici început, 

nici sfârşit! De unde vin? Încotro mă îndrept? Înco-

tro plutesc?... Vreau să mă duc spre ORAŞUL meu! 

(v. editorialului „Oraşul”, Nr. 6, 2007). În alt arti-

col, o amplificaţie a fixaţiilor şi concepţiilor, extin-

zând „viziunea urbană”, de la contemplaţia şi „pri-

virea”, din trotuar, spre cea din turn, planor, avion, 

„Zgârie-Nori”, în alte spaţii geografice, amintindu-

ne, profesionist, elevaţia pictorilor şi arhitecţilor, din 

Renaştere; orizontala – perspectiva cavalieră. 

Astfel, creatorul de „artă arhitecturală‖, Ionel 

Vitoc s-a transformat, odată cu editarea revistei 

„ORAŞUL” şi în autor de expresie cultă, clasică, 

jurnalist şi reporter; obsesia esenţială rămânând un 

antic topos, devenind municipiu (colonia), odată cu 

Verona italică – CLUJ-NAPOCA – propusăviitoare 

capitală europeană (în 2021). Ce trebuie înnoit, re-

staurat, re-convertit, re-gândit şi inovat, uneori de la 

zero? „GRAND HOTEL ITALIA‖, cel mai impor-

tant amplasament turistic-complex, din Transilvania, 

cu 2000 de camere şi al cărui autor este IONEL 

VITOC – despre care noi înşine am semnat un re-

portaj senzaţional (în „Oraşul”, Nr. 18, 2008), 

schimbă potenţialul turistic al oraşului. 

În eseul politic Nici un cetăţean să nu fie indi-

ferent, autorul dl. Ionel Vitoc atinge un subtil rafi-

nament al ideilor, din ambiguitatea (uneori suprapu-

nerea) titlurilor şi simbolurilor „ORAŞULUI” (insti-

tuţie a culturii scrise) şi a Oraşului Cluj-Napoca, 

„capitală‖ a unui topos străvechi – militară-

imperială, politică şi istorică; azi, aşteptând promo-

varea de capitală culturală europeană. „Oraşul” 

(Cluj) marchează apartenenţa noastră la un spaţiu 

istoric şi o societate-etalon europeană. El defineşte 

un conţinut ambiental, în care se vor dezvolta carac-

tere, habitudini – mentalităţi. În care vom trăi. Şi nu 

consideră, afirmă eseistul, că societatea este inertă! 

Dorim să o provocăm în dezbateri despre planuri de 

urbanizare, să creăm atitudini, întrebări şi opinii 

publice‖. (Din Oraşul, Nr. 12, 2008). 

Arhitectul şi publicistul IONEL VITOC a că-

lătorit, mult. O parte a familiei trăieşte şi activează 

în Statele Unite şi, astfel, a putut parcurge, la pas, 

capodopere „arhitecturale”, ale unor megalopoli-

suri, după cum şi ale unor „armonioase oraşe‖ clasi-

ce europene, precum Parisul, Roma, Veneţia, Mila-

no, Grenoble, Frankfurt şi Viena, Budapesta, Barce-

lona, Madrid ş.a. A cunoscut şi oraşele din estul Eu-

ropei: Moscova, Saint Petersburg, Talin, Riga, Cer-

năuţi, Odesa precum şi din depărtata Asie: Beijing, 

Shanghai, Seul şi multe altele. Diversitatea, numită 

armonioasă, prin frumuseţe tradiţională, clasică, 

afirmă Ionel Vitoc, reprezintă „stări” percepute, 

simţite şi intuite, din variate unghiuri, tinzând către 

o raportare şi reprezentare-etalon, europene. În 

oraş, întâlnim: piaţa colectivă (agora) şi domeniu 

privat; speranţă şi dezamăgire, urcuş şi prăbuşire, 

adăpost al familiei şi vulnerabilitate; hrană şi foame, 

îmbogăţire – ori reversul ei, „subzistenţa‖! Scopul 

vieţii este libertatea!... În oraş reîntâlnim filosofii, 

poeţii, arhitecţii, scriitorii, pictorii, muzicienii!... 

Oraşul este platforma de formare şi lansare – pentru 

economişti şi avocaţi, ingineri şi politicieni. În 

ORAŞ se înalţă monumente ale împlinirii, piedestale, 

– unor personalităţi ilustre, celebrând triumfuri – 

onoarea, diverse realizări! etc. 

Aproape după finele fiecărui voiaj al său, în 

lume, arhitectul Ionel Vitoc utilizează o străveche 

expresie-metaforă, sinonimică ideii de Patrie, pentru 

orice călător hotărât şi înţelept, precum, odinioară, 

scriitorul Dinicu Golescu al nostru, la Viena: „ACA-

SĂ!... ACASĂ!...”. 

Întoarcerea acasă!... „Te duci” – dar te şi în-

torci! Revii la matcă! ACASĂ! 

În holurile imense, ale unor aerogări, precum 

„Kenedy”, la New-York, arhitectul-reporter „vizua-

lizează‖ spaţiile interioare, uriaşe, „care-l cople-

şesc”, până la teamă. Există o stranie „relaţie‖, între 

mişcarea haotică şi neliniştitoare, din vastele „săli 

de aşteptare americane şi calmul cu care se mişcă, se 

îndepărtează, aeronavele, pe piste‖. Apoi, reporterul 

Ionel Vitoc continuă: „Măsurăm cu ochii distanţele, 

întinderile, înălţimile!… Este normal să fie atât de 

mari?... Cine stabileşte ce este mic, firesc sau ma-

re?... Cine calculează şi stabileşte ce este aproape şi 

departe?...” 
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Poate că, aici, arhitectul şi publicistul Vitoc s-

a gândit la „omul vitruvian”, clasic, la gândirea şi 

concepţia altor vremuri, despre „grandios”, 

„,măreţie imperială”, despre „gigantismul arhitectu-

ral‖. Însă, ispita finală a voiajului, peste Ocean, este 

expresia: „Acasă!... Întoarcerea – Acasă! – în Patrie! 

Aşa cum grecii vechi strigau: „Thalassa!...”(v. Nr. 

2, 2009). 

În alte articole, editoriale, precum Criza (Nr. 

26, 2013); Gaura neagră (Nr. 1-2, 2010); Gândire 

parlamentară (Nr. 21, an 2011); Aleşi fără a fi aleşi 

(Nr. 25, an 2012); Nimicul cotidian (Nr. 22, 2014); 

Se vinde limba română (Nr. 3, an 2010) simţim, din 

plin, nu doar sugerat, fin, printre rânduri, „dezamă-

girile şi deziluziile cetăţeneşti‖, surprinse jurnalistic: 

mizeria Tranziţiei, inechităţile, corupţia şi sărăcirea 

oamenilor, pauperizarea, şomajul, confuzia (asupra 

noastră înşine, ca români), justiţia „oarbă‖ etc.! „În 

limbajul nostru televizat, cotidian, limba literară s-a 

manelizat! Acasă, nu mai poţi să spui: „– Sunt ro-

mân”, nici asta, fiindcă eşti etichetat ca fiind naţio-

nalist! Afară, în lume, îţi este ruşine să spui de unde 

eşti!... Care sunt, oare, interesele? De ce? Ale cui 

sunt? Acasă – se pustieşte (plecându-se la lucru prin 

toată Europa). Afară – ne asimilăm. Ce mai rămâ-

ne?‖. Şi editorialistul conchide, extrem de crud-

ironic: „A mai rămas să se mai vândă doar limba 

română!...” (Nr. 3, an 2010). 

„Om vitruvian‖, arhitect de seamă, jurnalist, 

dl. Ionel Vitoc e o personalitate publică influentă, cu 

o solidă cultură clasică latină. Domnia sa a 

memoriat, din studenţie, cel mai cunoscut vers al lui 

Ovidiu, scris la Tomis, despre locul natal, despre 

Ţară – iar, astăzi, desprePatria profundă: 

„Cu ce-i vrăjeşte, oare, pe toţi ţărâna ţării 

Încât să nu mai poată, nimeni de-a pururi, să 

o uite?!” 

Cum Patria profundă, românescă este locul de 

naştere (şi) al unor etnii, mai vechi, sau mai noi, 

trebuie să ne reamintim, să reexaminăm, spre a în-

cheia, tot o idee-cardinală, latină a părintelui ştiinţei 

politice, Machiavelli, despre Popor (Majoritatea) şi 

diversele etnii (minoritari)!... „Legea” aceasta s-a 

numit, prin secole: Majestatea Majorităţii – Majes-

tatea Poporului! Mai târziu: Majestatea Naţiunii, 

după influenţa unor curente, concepte, chiar revolu-

ţii. „Omenirea, afirmă Nicolo Machiavelli,  e forma-

tă din supuşi credincioşi şi cinstiţi, care rămân, mai 

întotdeauna săraci; alteori din infideli obraznici, 

visând să scape de orice obligaţii; iar alteori, din 

nehotărâţi, anarhici şi oameni necinstiţi ori vaga-

bonzi, puşi pe tâlhării. Opiniile minorităţii nu capătă 

importanţă, decât atunci când majoritatea, în cumpli-

te epoci, nu mai ştie pe ce să se reazeme. Pân‘ ce 

apele se întorc, între maluri, înapoi la matcă”. 

Întoarcerea la „a-i asculta pe cetăţeni”. „Pre-

siunea celor din stradă”; Ieşirea, dintr-o „îndelungă 

confuzie” etc., sunt idei, folosite de publicistul 

Vitoc, în articolele: „Dileme‖, „N-avem dirijor…‖ 

ori „Ziua noastră mondială‖ (Nr. 2-7, 2008). 

Libertăţile de expresie, după 1989, şi excepţi-

onala sa iniţiativă, privind arta, cultura, Patrimoniul 

Naţional au făcut ca dl. Ionel Vitoc să activeze, atât 

ca arhitect de seamă, cât şi ca scriitor, comentator şi 

publicist. Editorialele şi articolele sale aparţin unui 

intelectual polivalent, prodigios şi onest; şi, precum 

suntem obişnuiţi să afirmăm, când întâlnim români 

„descălecând” din Nordul nostru cel fabulos – unui 

PATRIOT; unui nou model de a fi patriot, la tine, 

acasă, nu în Lume, nu afară, după educaţie, forma-

ţie, împliniri, înfăptuiri – toate concepte greco-

latine. 
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De la ducele Menumoruth – până la noi 

 

Din volumul Ziua Zilelor (Cartea României Mari) 

 

 

Şi aici, bunul părinte Vasile Lucaciu îşi des-

chidea ochii şi se trezea din povestire, din "joc": 

adulmecând acel aer fericit al pământurilor, pe care-l 

recunoştea, venind de afară printre ferestrele zăbreli-

te, aerul şi mirosul de vară coaptă al acelui pământ. 

"Fiţi atenţi, le spunea el, parcă istovit de oboseală, 

căci şi fericirea e uneori împovărătoare, că, în acestă 

clipă s-a întâmplat deodată cel mai trist lucru şi care 

nu se va mai petrece niciodată a doua oară. Fraţilor, 

fraţilor!... Peste acele pământuri, peste acei oameni, 

fii neîncercaţi ai vieţii s-a făcut simţită deodată apa-

riţia însăşi a Diavolului, căci numai aşa pot să îl nu-

mesc eu, un preot... La marginea pădurii celei vechi, 

milenare, Igfon, care hotăra lumea veche civilizată 

de lumea primitivă şi barbară, văzând aurul strălu-

cind de departe prin noroaie şi ape de râuri, vinul 

care-i făcea fericiţi şi înţelepţi, caii albi, adăpându-se 

la izvoare, albinele în roiuri ca o armată lucrătoare, 

zimbrii şi oile, o iscoadă aparţinând altui neam (mie 

îmi place să mi-o reprezint pocită şi mergând pe 

drumuri cotite, şchiopătând de un picior, şireată, 

arătându-se sie însăşi ca un magistru al vicleniei, 

râzând malefic) – o iscoadă şi-a legat calul flocos, 

împiedicându-se printre vlăstari şi frunze, trecând 

dincolo de hotar, Ultra-Silvania, dincolo de pădure, 

şi a ajuns astfel să vadă pământurile sfinţite de 

nautră şi "fericite". Fraţilor!... Şi astfel, nenorocire, 

vai românilor: străinii au furat cu ochii din măreţia 

acelei fericiri a fiilor naturii, din bucuria şi sănătatea 

acelor oameni. Şi a zâmbit, ca Satana unui dumne-

zeu al răului, pe care avea să-l ispitească să le râv-

nească. Cocoşatul acela cu figura de diavol, iscoada 

străină, ascunzându-se printre frunze şi înseninându-

se de frumuseţea fecioarelor albe, dansând pe pajişti, 

era copilul şiret al unui popor călător, copilul unui 

popor care a venit spre Europa, ca o simplă armată. 

Şi iată că a râvnit pentru hoarda lui acele scumpe 

pământuri, le-a dorit, până la a se duce la mai marele 

său şi a-i zice: am văzut, mărite, acel pământ pe care 

îl laudă toate popoarele! O, han, am găsit locul de-

spre a cărui rodnicie şi avere s-a dus faima în lume: 

"Dacia Felix"; căci oamenii lui sunt simpli şi liberi, 

ca păsările cerului,. Şi am mai găsit acolo pământul 

şi păstorii de odinioară ai romanilor. Sunt frumoşi şi 

puternici, o han, însă nu au alte arme decât arcuri şi 

săgeţi scurte, cu care răpun cerbii trufaşi şi urşii care 

se aseamănă cu nişte barbari de ai noştri. Ei nu 

omoară oameni. Femeile acelor bărbaţi sunt străluci-

toare şi le luminează la gât numai podoabe de aur... 

Şi am mai văzut aurul strălucitor ca soarele prin ape 

şi noroaie, şi pe spinările peştilor... Stăpânul lor tră-

ieşte cu seninătate şi împăcare, în fericirea lui, nefi-

ind stăruitor în cele ale războiului şi neavând ostaşi 

care să se vadă făcând de strajă pe cărări şi drumuri. 

Oamenii se culcă odată cu apusul soarelui şi se scoa-

lă odată cu răsăritul soarelui. Singura neplăcere pe 

care o trăiesc din când în când este pustiirea pămân-

tului lor plin de grâne de către hoardele pecenege şi 

cumane. Apoi: "şi dacă Ulise şi-a pus în vechime 

ceară în urechi, o han, ca să nu audă şi să nu cadă 

ispitei, noi ar trebui să ne punem cenuşe peste ochi. 

Am văzut mori pe apă semănând cu nişte păsări uri-

aşe; şi o pâine altfel decât a noastră; o omenire sim-

plă, prea liniştită şi fericită... " 

 "Văzând bucatele lor, aurica ţărână – mi s-au 

uscat buzele şi sufletul... " 

 Cu totul blestemată, o doamne, a fost acea 

întâlnire a ochilor iscoadei străine cu viaţa noastră 

tihnită şi senină, cu totul nefastă şi cumplită a fost 

secunda în care o iscoadă şchioapă şi şireată, 

tupilându-se după frunze şi luând-o pe drumuri coti-

te, întruchipându-l pe diavol, a tras cu ochiul la feri-

cirea românilor acelor pământuri, pe care le-a râvnit 

şi a încercat să le "răpească"; căci bucuria şi tihna 

acelor oameni ea, iscoada, a făcut să le ştie şi alţii şi 

să le dorească în pustia lor de aventură şi alţii. Mai 

marele iscoadei, care avea un nume foarte greu de-

nţeles, a trimis soli vicleni, care trăgeau cu urechea 

şi se îmbătau de bucurie, soli prin care El cerea ca 

acei locuitori simpli şi liniştiţi să-i închine ţarina lor 

şi să le-o ofere, să le-o cedeze lor. Aşa le-a plăcut 

până la a ţopăi pe cai de bucurie şi a voi să o aibă, ca 

să se aşeze pritre ei, acolo!...  

 Şi ei, românii vechi, au spus: Nu – nici din 
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dragoste, căci nu vă cunoaştem, şi nici din frică!... Îi 

suntem datori ducelui vostru ca prieteni unui prieten, 

cu toate cele ce-i sunt de trebuinţă, fiind el un bărbat 

străin şi ducînd lipsă de multe. Dar pământul pe care 

ni l-a cerut bunăvoinţei noastre, nu i-l vom da nicio-

dată". Şi atunci, abia atunci, diavolul se făcu vizibil, 

întruchipându-se în armată călăreaţă şi puhoi întune-

cos, călăreţ, lăsând în urmă holde arzânde şi oameni 

jupuiţi, urme de copite şi praf în urmă, efemere 

semne de nestatornicie, pe care pământul, la cutre-

murele sale, nu le va mai descoperi niciodată, ca pe 

nişte imagini albe de zeiţe. Românii şi-au închis 

sufletul în lăcaşul cel veşnic al pădurii ca un labirint, 

până ce puhoaiele dispar şi toate cele trec, dar bărba-

ţii adevăraţi au trebuit să lupte cu şiretenia acelor 

trăitori din războaie. Pe călăreţii aceia, în obsesia lor 

nouă de a se statornici aici, îi apuca disperarea când 

vedeau că acel popor autohton liniştindu-se mai de-

parte, în înţelepciune, sub vremuri, îi pierdea pe 

întruşi înlăuntrul său şi se înmulţea firesc ca şi când 

nu s-ar fi întâmplat nimic. Însă, încet încet se pome-

neau din stăpâni şi domni ai acelui pământ, supuşi 

acelui pământ care, văzând cu ochii, li se răpea: nu 

mai era al lor în diplome şi inscripte, fiind răpit şi 

aşezat pe nume noi străine; dar îl aveau în suflet şi 

nimeni nu îl cunoştea mai bine şi nu-l îngrijea mai 

bine, ca ei.  

 ... Şi aici, părintele Lucaciu se trezea de-a bi-

nelea şi lumea aceea fără de număr din biserică se 

trezea şi ea şi îl privea uimită, amintindu-şi că ei 

trăiesc încă pe acel sfânt şi "fericit" pământ al stră-

bunilor; acel pământ era chiar sub picioarele lor... Şi 

unii ieşeau afară şi se închinau şi se aplecau la pă-

mânt şi îl sărutau, alţii spuneau că se coboară asupra 

lor fericirea şi bucuria străveche. Iar părintele Luca-

ciu vorbea parcă de pe altă lume, ameţindu-i pe toţi 

şi trezindu-i: 

 – "Vom fi în curând acelaşi popor fericit şi 

unit, dacă ne vom recâştiga acele pământuri sacre şi 

dacă vom instaura, astfel, vechiul regat al pământu-

lui Daciei, ţara rotundă şi mare ca o pâine; o Dacie 

fericită – "Dacie Felix", între acele hotare străvechi, 

care ne împrejmuiesc sufletul. Dacă ne unim cu fra-

ţii noştri de peste Carpaţi, vom fi iarăşi o ţară fericită 

şi mare; vom vedea cu ochii acea minune pe care o 

numiseră cei vechi cu atâta dragoste:"Dacia Felix". 

 Un ţăran s-a ridicat, atunci, în picioare şi a 

şoptit în dodii: părinte, părinte, când va veni acel 

crăişor de la răsărit, care să îl bată pe împăratul cel 

mare de la Viena? Căci noi vom fi, atunci, în arma-

tele crăişorului... " Oamenii vorbeau pe şoptite de 

badea Ion, de bunul Cuza Vodă, care unise pe jumă-

tate vechea Dacie Felix; iar părintele Lucaciu le-a 

declarat: "Domnilor!... Suntem pământul care a con-

servat odinioară capitala Daciei Felix, Sarmisegetu-

za-Regia, şi am fost loviţi atunci în vremea lui Gelu 

şi Menumoruth, de duşmanul efemer direct în inimă 

şi pe un timp lung. ţineţi minte că tot pământul aces-

ta a fost al nostru, rostea părintele, pământurile ace-

lea pe care le-aţi muncit, apoi, fără să vă mai bucu-

raţi de ele, furându-vi-se darul lor şi bucuria lor; şi 

că într-o zi pământul acesta va fi din nou al nostru, 

spre a se împlini actul sacru de "reîntoarcere" la pa-

tria străbună. Suntem români. Indiferent de cum 

urmează de o vreme lucrurile, ele se întorc cu timpul 

în matca lor şi îşi urmează matca lor. Nu putem fi 

obligaţi să trăim în spiritul altora, să ne supunem 

răutăţii, limbii şi poruncilor altora... " Pe loc, părin-

tele Lucaciu scotea din buzunarul sutanei ticsite de 

ziare, pagini de ziar şi alte hârtii, un afiş roşu legat 

de un băţ, care semăna cu un steag, pe care nu apă-

rea altceva decât o literă, uriaşă şi rotundă, o literă 

mare aproape cât o roată de trăsură şi care în loc de 

spiţe avea păduri, râuri şi munţi... Şi părintele a 

avântat-o prin aer şi a strigat: iată simbolul vechii 

Dacii Felix, pe care o vom reînvia, ca să ne reînvieze 

părinţii: România cea Mare!... Şi voi să ştiţi: nu poţi 

reînvia decât din pământul străbunilor, aşa cum a 

profeţit bătrânul Inochente!... Noi suntem rupţi de 

patrie!...  

 Apoi, în timp ce scotea nişte hârtii împăturite 

din buzunarul sutanei, spunea acelei adunări desco-

perite că auziseră date despre Daco – România Felix 

nu numai Francisc al II-lea şi ungurii, ci însuşi îm-

păratul, Bismarck şi ţarul Rusiei. "E dreptul nostru 

vechi de a ne re-uni, într-o patrie fericită, pe care am 

ştiut-o fericită... Dacă nu putem face asta, nu putem 

muri. Despre noi se va spune mai târziu, prin tim-

puri, români enoriaşi, că am curmat şi închis ca un 

cerc, suferinţa cea veche a părinţilor noştri, ajungând 

noi înşine nişte părinţi, care lăsăm spre urmaşi o 

comoară măreaţă şi vestită!... Ştiţi, ştiţi. spunea el, 

scoţând din buzunare câte un număr, Dumnezeu ştia 

cât de proaspăt, din Dacia Traiană, gazeta care apă-
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rea la Veneţia, Vechea Dacie, care apărea la Blaj, 

sau Dacia Felix (care apărea la Bucureşti, Iaşi şi 

Roma, în acelaşi timp), ştiţi că... revelaţia unirii ve-

chii Dacii a avut-o... însuşi Mihai Viteazul, principe-

le nostru, care ne-a lăsat această idee ca pe o obsesie 

sacră, naţională şi năzuinţă, iar mai târziu, fratele 

Bălcescu însuşi, văzând Republica liberă a ţăranilor 

moţi din Apuseni, ascultându-l pe fratele Avram 

Iancu, acolo, în munte ar fi spus fericit, rămânându-i 

îndatorat lui Iancu pentru asta: "Dacia-România Fe-

lix va fi!... Căci ţintirea tuturor românilor este de a 

întemeia Regatul vechii Dacii... " 

 Şi asta l-a făcut, probabil, să moară în exil 

recîştigând acea linişte şi seninătate, care le sunt 

date de natură, încă din vechime, românilor. 

 Atunci, au intrat în biserică şapte jandarmi 

călări, mândri şi cu o pană de cocoş înaltă la pălărie, 

care au călcat câţiva credincioşi în picioarele cailor, 

pentru a ajunge la oratorul ascuns sub sutană de pă-

rinte, înalt, cât un urs carpatin şi cu o privire stăpâni-

toare şi tăioasă, căruia i-au zis: "de unde sunteţi, 

domnule preot, şi de ce aţâţaţi mulţimile proaste şi 

mărunte, noaptea, la rebeliune, răzvrătire şi nesupu-

nere împotriva împărăţiei chesaro-crăieşti? Cine 

sunteţi dumneavoastră?... Sunteţi arestat!... " Şi pă-

rintele Lucaciu (pe atunci încă nu era un bătrân), şi-a 

scos un carnet vechi, o carte de vizită, pe care a în-

tins-o şefului de jandarmi. "Cine sunteţi dumnea-

voastră, domnule părinte, a zis acela. Şi el a scos 

acea bucăţică de carton din buzunar, pe care jandar-

mul a citit-o: L'Abbe Vasile Lucaciu, Perşedinte al 

Ligii pentru unitatea tuturor românilor, Vicepreşe-

dinte al Consiliului Naţionalal Unităţii Românilor şi 

vechi deputat al parlamentului din Ungaria... " Jan-

darmul s-a coborât şi a pocnit tocurile imperiale şi 

şi-a dus mâna la frunte, în formă de respectuos salut, 

apoi a mai spus: "nu vă putem face nimic, dar şi 

dumneavoastră şi părintele Bazilescu sunteţi acuzaţi 

de daco-românism". "Ce va să însemne asta?", a 

întrebat cu o popească mirare bunul părinte Vasile 

Lucaciu... Şi jandarmul, întorcând calul în loc, în 

mijlocul mulţimii descoperite în biserica cea întune-

coasă: "... că sunteţi un spion şi un agitator daco-

român"...  

 Şi au ieşit... Coama lor nu mai atârna ca odi-

nioară la pământ şi era tăiată cu foarfeca , negru şi 

sur, ca la zebre. (Iar părintele daco-român Lucaciu 

avea în scripetele jurisdicţiei austro-ungare, încă un 

"motiv", pentru a se odihni în umezeala întunecoasei 

temniţe de la Vac)... 

 

* 

 Prima vorbă pe care am spus-o, după ce m-

am îmbrăcat şi m-am dus, apoi, peste acei tineri vor-

băreţi, din camera cea luminată (unii erau afiliaţi, în 

mod afişat, la asociaţia studenţească "Petru Maior" 

din Buda) şi m-am prezentat, a fost: "Fraţilor, unde 

se află în clipa asta părintele Vasile Lucaciu, preotul 

din Siseşti, "Leul" de la Siseşti?... Căci m-am gândit 

la el astă noapte!" 

 Şi cineva s-a ridicat, în împărăţia de lumină a 

încăperii, stătea alături de Ani Pop, şi văzând haine-

le-mi ponosite, care mă arătau exact ceea ce eram: 

un învăţător de la ţară, obosit şi bolnav, soldat rătăcit 

cu războiul prin Budapesta, mi-a zis de faţă cu toţi, 

de parcă mi-ar fi fost frate (doar eram fraţi români), 

şi ne-am fi cunoscut de când îi lumea: "a fost foarte 

afectat ca şi noi, frate, de pacea de la Bucureşti, în 

care grofii ungari răpeau românilor de peste munţi o 

parte din regatul lor pe care o alipeau la Austro-

Ungaria; şi a mers el, personal, la Paris, cu poetul 

Goga, spre a facilita unele contacte diplomatice şi a-

i informa pe francezi de viaţa românilor transilvă-

neni, din imperiu... Părintele Lucaciu îl frecventează 

pe Clemenceau, a adăugat, iar Goga s-ar putea să fie, 

în clipa asta, la Londra, pentru convorbiri politice cu 

Lloyd George... Clemenceau a declarat unor prieteni 

ai României, la Paris, că la bătrâneţe, ar vrea să-şi 

amintească cu plăcere de acel mare bine pe care el şi 

Antanta îl vor face românilor: unirea tuturor români-

lor, înţelegeţi – A tuturor românilor!... Clemenceau 

ştie totul despre vechimea noastră latină, de la istori-

cii Franţei, şi are legături cu cei mai bogaţi români 

din Bucureşti... Iar fiul părintelui, Epaminonda... " 

"Ei, ei... ", spuse cineva, "Epaminonda Lucaciu a 

plecat , cu o altă delegaţie de transilvăneni spre Wa-

shington şi New York; dar ca să poată împlini sfânta 

misiune de a-i infoma pe americani şi a cere ajutorul 

lor, Epaminonda nu a luat-o prin firul războiului 

mondial, spre Viena, Budapesta şi Hamburg, ca să 

nu fie zădărniciţi şi chiar ucişi, ci prin Rusia, prin 

Siberia, Extremul Orient, Japonia, spre America, pe 

calea cea mai lungă cu putinţă – Acolo, au luat con-

tact cu mulţi români, plecaţi pe la 1908 din Imperiul 
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austro-ungar, de spaima sărăciei şi a morţii şi, iată, 

primim săptămânal ziare şi reviste de propagandă 

pro-românescă... " 

 Şi îşi vântură mâna prin câteva gazete aflate 

pe masă. "I-au găsit, acolo, şi pe emigranţii politici 

şi pe reprezentanţii politici ai cehilor şi croaţilor... 

Iar în clipa asta, la Roma, se află Mândrescu, care a 

participat, venind de la Paris, la congresul ţinut la 

Capitoliu, al tuturor naţionalităţilor oprimate din 

Imperiul Habsburgic. Naţionalităţile aproape că nu 

mai pot fi ţinute în frâu; e o nebunie a revoltei... Se 

aşteaptă un şir de revoluţii naţionale. Şi noi, studen-

ţii, asta dorim..." "Maghiarii... să-şi facă statul lor 

Naţionalungar... şi să ne lase pe noi să ne autonomi-

zăm, şi să nu mai viseze la cuceriri, spuse altul... 

Trebuie să contracarăm "propaganda" austriacă şi 

ungară din America, spre a nu-i lăsa pe aceşti cuceri-

tori de meserie cum au fost de şase-şapte sute de ani 

încoace să hotărască şi să decidă de nobis sine nobis, 

despre noi, însă fără de noi..." 

 

 

Teodor Buzu  (http://www.teodorbuzu.com/) – Izvor, hârtie, acuarelă, 2004 

 

 

 

http://www.teodorbuzu.com/
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De Petru COSTINESCU, Consilier pentru Invenţii-Mărci-Design și  

Garabet HACIATURIAN, Uniunea Armenilor din România  

 (FRAGMENT dintr-o prezentare completă) 

 

                     

Medic - Inventator – Om de ştiinţă – Profesor – Academician. 

12 Invenţii. GEROVITAL. ASLAVITAL.“Metoda ASLAN.”  

Institutul”Ana Aslan” 

                  

 ―Cea mai onorantă mărturie a dimensiunii universale şi a dăinuirii memo-

riei Anei Aslan este înscrierea numelui ei pe mausoleul părintelui medicinei, Hi-

pocrate, la Larissa, în Thessalia.  

   Ea mărturisea: „Fericirea este o stare a sufletului care nu durează, există nu-

mai momente de fericire. Când am vizitat mausoleul lui Hipocrate, pe care grecii au 

înscris numele meu, eram foarte emoţionată şi am scris în Cartea de Aur - orice 

medic care intră aici ar trebui să se simtă mic. Mă simţeam cât o furnică. Da, acesta a fost un moment de 

fericire”. 

                 [Anca Ardeleanu, ―Ana Aslan a venit din universul elitei umane!―,    

                                         www.almanahmedical.eu › Istoria medicinei] 

 

 Pe str. Ana Aslan din Brăila. 

Ana ASLAN (1897, Brăila – 1988, Bucureşti) a fost unul dintre cei mai celebrii 

medici care au studiat imbătrânirea din diverse unghiuri de vedere, medicale, bio-

logice, sociale. 

Ca om de ştiinţă are importante descoperiri şi realizari în GERONTOLOGIE, 

această ramură a biologiei şi medicinei care studiază procesul imbătrânirii şi meto-

dele de pelungire a vieţii şi a GERIATRIEI (prevenirea, tratarea, controlul celor 

care încep să îmbătrâneasca şi a bătrânilor). 

Ana ASLAN a inventat medicamente şi metode de tratament pentru care i s-au 

acordat numeroase brevete de invenţie atât în România, cât şi în Franţa, Germania, 

Marea Britanie, Olanda, Belgia, SUA, Canada.   

  

                                               

Tratamentul cu GEROVITAL a fost urmat de  mari personalităţi: IO-

SIF BROZ TITO, Preşedintele Iugoslaviei, CHARLES DE GAULLE, 

Preşedintele Franţei, J.F.KENNEDY, Preşedintele SUA, INDIRA 

GANDHI, Prim Ministrul Indiei,  IMELDA MARCOS – 

Preşendintele Filipine, actorii MARLENE DIETRICH, CHARLIE 

CHAPLIN, KIRK DOUGLAS, pictorul SALVADOR DALI și alții.   

         

Ana ASLAN  

(1 ian.1897, Brăila – 20 mai 1988, Bucureşti) 

Inventatori Armeni din România 
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Enciclopediaromaniei.ro:  “Fiica unor intelectuali de origine armeană, Mărgărit şi Sofia Aslan, ur-

mează cursurile Colegiului Romaşcanu din Brăila şi, după stabilirea familiei la Bucureşti, Şcoala Centrală. 

În anul 1915 se înscrie la Facultatea de Medicină. În timpul Primului Război Mondial, a participat la îngri-

jirea soldaţilor din spitalele militare aflate în spatele frontului de la Iaşi.  

După revenirea la Bucureşti, în anul 1919, a lucrat alături de marele neurolog Gheorghe Marinescu. Trei 

ani mai târziu, a absolvit facultatea şi a fost numită preparator la Clinica II din Bucureşti, condusă de pro-

fesorul Daniel Danielopolu, care o îndrumă şi în alcătuirea tezei de doctorat Cercetări asupra inervaţiei 

vasomotorii, susţinută în 1924.” 

 

Ana ASLAN a avut o activitate profesională şi o carieră deosebite.  

Toata viaţa  a studiat şi efectuat cercetări ştiinţifice privind îmbătrânirea şi creat medicamente şi metode de 

tratament în scopul pelungirii  vieţii. A inventat şi un nou produs vitalizant pe care l-a numit ASLAVITAL. 

       
 

 

      “Activitatea profesională. Director al Institutului de Geriatrie  

După perioada de rezidenţiat, în mai multe spitale din Bucureşti (1922 - 1925), a fost medic cardiolog la 

spitalul CFR (1931 - 1946), şef de lucrări la Clinica Medicală a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, me-

dic şi şef de secţie la Clinica Universitară a Spitalului Filantropia (1943 - 1947) şi profesor titular de medi-

cină internă la Timişoara (1945 - 1949).  

      A deţinut şi funcţiile de secretar al Academiei Române de Medicină (1947 - 1948), preşedinte al Societă-

ţii de Ştiinţe Medicale din Timişoara (1947 - 1949), şefa secţiei pentru problemele vârstei a treia la Institu-

tul de Endocrinologie, din 1949 şi, din 1952, director al Institutului de Geriatrie din Bucureşti, primul din 

lume cu acest profil, înfiinţat de către ea, cu sprijinul doctorului Constantin Ion Parhon, preşedintele prezi-

diului Marii Adunări Naţionale. În 1974, a devenit Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie, propus 

ca model, în 1964, de preşedintele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.” 

 

THE GREAT SOVIET ENCYCLOPEDIA:  
  3rd Edition (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. All rights reserved. 

Aslan, Anna   

Born Jan. 1, 1897. Rumanian scientist and gerontologist. Academician of the Academy of Medical Sciences 

of the Rumanian Socialist Republic (1945). Member of the Rumanian Communist Party since 1963. 

Aslan graduated from the medical faculty of the University of Bucharest in 1922. From 1945 to 1948 she 

was professor at the clinic for Internal Diseases of the University of Timişoara and from 1948 to 1952, di-

rector of the Physiology Clinic of the Professor Doctor C. Parhon Institute of Endocrinology in Bucharest. 

In 1952 she became director of the Institute of Geriatrics in Bucharest.  

A student and closest colleague of the academician C. Parhon, Aslan has done work on problems of aging 

and prevention of diseases of old age. She proposed the compound Gerovital H3 for the prophylaxis of pre-

mature aging. She has been chairman of the Society of Gerontologists of the Rumanian Socialist Republic 

since 1959 
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În memoria celui drag, cel ce a fost soț, tată și bunic – Vasilescu Gh. Pompiliu Nicolae, care mult 

prea devreme a plecat dintre noi. 

S-a născut la data de 21 decembrie 1945, în orașul Urziceni, județul Ilfov, actualmente Ialomița. 

De la vârsta de doi ani, până la 18 ani a trăit împreună cu familia în orașul Curtea de Argeș, unde și-a 

făcut școala primară, gimnazială și liceală, fiind premiant. 

De la 18 ani a urmat Facultatea de Fizică – secția electro-radiofizică, din cadrul Universității Bucu-

rești, terminând-o ca șef de promoție. 

În anul 1969, prin repartiție guvernamentală, a devenit cadru didactic la Academia Tehnică Militară 

din București, unde a funcționat fără întrerupere timp de 45 de ani. Cu pasiune și tact pedagogic a îndrumat 

și ghidat generații de studenți în înțelegerea științelor tehnice și s-a bucurat de respectul și admirația acesto-

ra. 

După ce a plecat dintre noi, cu surprindere, am constatat că, pe lângă pasiunea pentru științele exacte, 

a avut și înclinații ascunse pentru POEZIE. 

 

 

Destine împletesc... 

 

Ce multe îmi treceau prin gând! 

Simţind o boare de Duh Sfânt, 

Am început să scriu plângând 

Ce mi-a dictat cu-al Lui Cuvânt: 

 

„Secretul este-n Cer şi-l păzesc Sfinţii! 

Patria, soarta, nu le poţi alege! 

Data sosirii-ţi trec în act părinţii, 

Apoi te-nvaţă limba şi-a-nţelege! 

 

Tu ştii că vei pleca din lume-odată, 

Căci oameni mor! Nu este un mister! 

Nimeni nu-ţi poate spune despre dată! 

Secretul e păzit de Sfinţi în Cer! 

 

De ce n-ai altă soartă pe pământ? 

De ce n-ai alţi părinţi? Căci astfel sper 

Să te apropii de al Meu Cuvânt! 

Destine împletesc doar Eu, în Cer! 

 

Secretele-s prea grele pentru tine! 

Nu-ţi folosesc! Nu poţi a le purta! 

Prin Fiul Meu M-ai cunoscut pe Mine 

Şi-am coborât cu El în casa ta!‖ 

 

NR. Se publică postum acest poem, împreună cu sincerele noastre condoleanțe familiei distinsului profesor 

Vasilescu Pompiliu Nicolae, precum și colegei noastre, vice-președinta A.C.S.R. Cătălina Stroe, verișoara 

celui plecat prea devreme spre Veșnicie. 

 

 

Pompiliu Nicolae VASILESCU 
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Arh. IONEL VITOC – 75 

Prieten de seamă al revistei „DESTINE LITERARE‖, arh. Ionel Vitoc, 

director general al redacției unei publicații naționale de anvergură – „ORA-

ȘUL‖ – revistă de cultură urbană, care apare din 2006 în municipiul Cluj-

Napoca, a trecut, recent, frontiera celui de-al patrulea sfert de veac al existen-

ței. Frumosul eveniment din viața sa îmi oferă prilejul să-i adresez, în numele 

colectivului redacțional al revistei noastre și al miilor de cititori ai săi, un căl-

duros și frățesc LA MULȚI ANI, cu sănătate, viață lungă cu multe bucurii 

alături de cei dragi și de prieteni, punându-și, ca și până acum, talentul, pasiunea și marea sa dăruire patrioti-

că în slujba propășirii culturii naționale și a limbii române. Nobilului confrate, alese gânduri de fericire la 

jubiliara sa aniversare!  

Ioan Barbu  

 

 

Ion URDA – 65 

n. 13.01.1951, Tismana, Gorj. 

 

 „Poezia lui Ion Urda se alimentează din filoanele tradiţionale ale unui lirism de sorginte romantică 

ce pu ne mare preţ pe sinceritate nedisimulată, adeseori debordantă. Fidel aceluiaşi peisaj sufletesc pe care-l 

explorează cu sufletul la gură. ION URDA crede în virtuţile terapeutice ale poeziei 

şi-n capacităţile sale exorcizante, lăsîndu-se furat de reveria propriilor aspiraţii 

existenţiale, care nu se află neapărat în armonie cu imediata realitate...Există în mai 

toate aceste poeme o revoltă ( uneori explicită, alteori mocnită) a spiritului ce nu se 

lasă luat în stăpânire de incoerenţele destinului. Sentimentele se decantează în ima-

gini solemne, structurate în versuri de rezonanţă clasică şi străbătute de ironie ama-

ră, meditativă. Să mai notăm abilitatea acestui poet de a gândi în metafore ( lucru 

nu tocmai de neglijat) şi dezinvoltura cu care se apropie de temele consacrate ale 

poeziei dintotdeauna.Acestea, toate,- în stare să configureze harta unor izvoare şi 

trasee lirice pe care ION URDA la va frecventa, desigur, cu şi mai multă acuitate‖. 

* „ Redefiniri sentimentale‖, ed. Sigma Plus, 1998, coperta a patra. 

Ioan EVU 
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Dragostea din «călimară» 
Concurs internațional de poezie patriotică - 31 august 2016 

(reluarea anunțului din numărul trecut al revistei ‖Destine Literare‖, cu unele modificări sugerate de cititori 

și altele impuse de trecerea spre cele veșnice a maestrului Corneliu Leu, partener la acest Concurs) 

 

De la «Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie?», la «Patria mea e limba româ-

nă», sentimentul patriotic  apare ca un fior adânc, unic pentru fiecare dintre 

noi, o trăire care ne sculptează inima, gândurile, vorba şi viaţa de zi cu zi. 

Anul trecut, românii din Montreal (şi din alte părţi ale Planetei) au aşteptat 

până la 5 ore în picioare, în ploaie şi în vânt, numai să  voteze spre binele 

ţării lor de origine! Nu este aceasta o dovadă clară că românii nu au uitat 

România, că o iubesc şi că îi vor binele? Nu este acesta PATRIOTISM?  

Un vânt de speranţă spre mai bine  adie spre Carpaţi! De Ziua Limbii Ro-

mâne, pentru a fi alături  în colaborarea pe care am stabilit-o cu organizato-

rii din țară ai marii sărbători (sub bagheta Maestrului Corneliu Leu),  Aso-

ciaţia Canadiană a Scriitorilor Români (ACSR) şi revista Destine Literare 

lansează un concurs de poezie patriotică, prin care dragostea de România, 

de limba română şi de români să fie document şi la acest început de mile-

niu. În afară de faptul că lucrările selecționate  vor fi propuse pentru dis-

tincțiile ce se vor acorda în țară cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Româ-

ne, organizatorii vor acorda premii,  după cum urmează:   

 

 Premiul I «Claude Matasa»*, în valoare de minim $500 CAD  

 Premiul II «Constantin Clisu»**, în valoare de minim $300 CAD  

 Premiul III «Ion Țăranu»***, în valoare de minim $200 CAD  

 Premiul special – ‖Corneliu Leu‖****  în valoare de $150 CAD 

 Premiul special al juriului – ‖Pompiliu Manea‖ în valoare de $150 CAD 

 

Pentru participanții cu vârste sub 15 ani sau peste 35 de ani se vor acorda premiile menționate mai sus - 

‖hors concours‖. Acestora li se vor atribui diplôme și cărți din partea juriului, fără premii în bani. 

 

Condiţii de participare:  
 

1. Vârsta minimă 15 ani  

2. Vârsta maximă 35 de ani 

3. Se vor trimite maximum 3 poezii, în limba română, cu diacritice (poeziile în engleză sau franceză trebuie 

să aibă şi o traducere în română) 

 4. O poză de tip paşaport, o scurtă prezentare a autorului (autoarei) de maxim o jumătate de pagină, (font 

12, format Word), care să conţină: nume complet, adresa, telefon, adresa electronică, țara, localitatea de re-

şedinţă şi profesia.  

5. Poeziile trimise vor rămâne în arhiva organizatorilor.   
 

Termenul limită de trimitere a poeziilor este data de 15 august 2016, la adresa:  

destineliterare@gmail.com. Românii poeţi din Canada, care simt  că pot împleti în versuri dragostea de ţară, 

de mamă cu dragostea de ţară adoptivă, sunt bineveniţi să ne trimită şi astfel de poezii. Premiile şi cele mai 

reprezentative poeme vor fi publicate atât  în revista Destine Literare, cât și în noua ediție a „Antologiei de 
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poezie dedicată limbii române” care întrunește cele mai bune creații la asemenea concursuri, răspândindu-le  

în țară și la românii din întreaga lume (în măsura în care se vor continua activitățile al căror ‖suflet‖ era ma-

rele și regretatul scriitor patriot Corneliu Leu).   

Vă aşteptăm în număr cât mai mare!  

           Destine Literare  

destineliterare@gmail.com  

 

  

*Prof. Dr. Claude Matasa, inventator şi mare patriot român. Fost deţinut politic. A fost Consul Onorific al 

României în statul Florida şi Membru de Onoare al ACSR. A contribuit cu articole interesante la revista 

Destine Literare. A luptat pentru a se înfiinţa un Muzeu al Comunismului în Bucureşti, oferindu-se chiar să-l 

finanţeze în parte. Iniţiativa lui Claude Matasa nu au putut fi materializată, împiedicându-se de rezistenţa 

neocomuniştilor la putere în România, în frunte cu fostul preşedinte Traian Băsescu. 

 **Constantin Clisu a fost un apreciat scriitor român, mare iubitor de ţară şi de neam, care a petrecut ultima 

parte a vieţii în Edmonton, Alberta. A fost un fidel  membru al ACSR. A activat intens pentru a se «înzes-

tra» oraşul Edmonton cu un bust al lui Eminescu.  

*** Dr. Ion Țăranu a fost un patriot român, lider al unei importante componente a comunităţii româneşti din 

Montreal, încă  din anul 1951. A înfiinţat mai multe asociaţii româneşti, cu scopul de a uni românii din Mon-

treal şi chiar din Canada. Împreună cu alţi câţiva români patrioţi a înfiinţat Câmpul Românesc de la Val Da-

vid. Pentru activităţile lui comunitare a fost onorat cu Ordinul Canadei A scris mai multe cărţi despre româ-

nii din Montreal şi a fost membru devotat al ACSR.   

****În cazul în care vor exista şi alţi sponsori ai concursului (prieteni devotați ai celor menționați etc.) pre-

miile vor fi mai mari. Numele acestora precum şi componenta juriului, vor fi anunţate public de Ziua limbii 

române, pe data de 31 august 2016, la Piaţa României din Montreal și vor fi făcute publice de publicațiile și 

documentele care apar în țară, pe site-urile internet care leagă rețeaua tuturor celor ce sărbătoresc în lume 

Ziua Limbii Române, în noua ediție a „Antologiei de poezie română dedicată limbii române– coordonator 

Corneliu Leu (în condițiile în care se vor continua activitățile inițiate și susținute de regretatul scriitor Corne-

liu Leu).       
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Fiecare autor care semnează  

în revista „Destine Literare” 

răspunde moral şi juridic de conţinutul articolului său. 

Redacţia respectă ortografia autorului. 

Materialele nepublicate nu se înapoiază autorilor. 

Autorii textelor publicate nu se remunerează. 

Vă rugăm să trimiteţi materialele 

pentru numărul viitor până la data de 31.01.2016, scrise 

cu diacritice (pentru limbile română şi franceză), alături 

de o scurtă biografie despre dumneavoastră şi o 

fotografie tip paşaport pe adresa redacţiei: 

destineliterare@gmail.com 

De asemenea, vă rugăm ca textele să nu facă referiri 

discriminatorii, să fie întotdeauna argumentate şi să 

păstreze o tonalitate decentă, mai ales pentru temele 

cu iz politico-social şi religios. 
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Cărți care au trecut Oceanul… 

Bucuria Nașterii Sfinte, deopotrivă cu sfârșitul unui an lumesc, o punte sufletească 

care invită la binefacere, individuală și colectivă.  
Printr-o însuflețire comună să ne regenerăm sufletele! 

În această Dumnezeiască atmosferă să continuăm împreună din ce în ce mai 

armonios! Un bilanț al celor înfăptuite este întotdeauna un imbold pentru Noul An. 

  

Revista Destine Literare urează tuturor semnatarilor ei, La multi ani!  

 



Coperta 1 (foto): Alexandru Cetățeanu ("Father Christmas") urează 

fericite sărbători și An Nou bun la toți cititorii și colaboratorii  

revistei Destine Literare!  
(Photo taken by Yung Yuehan) 
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Cărți care au trecut Oceanul… 


