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ALEXANDRU CET~|EANU
CANADA

       

I am an oltean. Born in Amarasti,

A village hidden somewhere between hills

Between Anton Pan’s Valcea

And the legendary Dragasani

Where Gib Mihailescu

Saw the first light of day.

So far seemed to me 

The two cities

Where the rich ones

Had homes and gardens

Pesceana was my Danube

The hills were my Alps

The forests were full of misteries

The church was for us

The only temple,

Greater than the one on Angkor!

People from Amarasti,

Some communists

The others victims

Struggled year by year

Between poverty and drought

When the earth’s lips cracked

Longing for moisture,

And my mother strived

To raise me!

Shoeless I left for Craiova :

On the stone road to Dragasani

And from there by train

To Banie,

Where with the pennies from my mom

I bought a pair a blue sports shoes

In Craiova I stayed

Just enough to gather some cash,

A hundred to buy shoes

From there I took off 

For Bucharest.

I was amazed to have made it so far

Communism drove me from my country

I left Amarasti behind

And Valcea and Dragasani

The mountains and the waters

And the whole Old World

Now how can I leave from this Canada

Where fate gave me

Home and window?

Back to where I came from,

Where the hills run,

Where people are people,

Between Valcea and Dragasani.

Back to where my soul was lost

Still shoeless, shoeless still!

 

(traducere din limba rom@n` [n limba englez` 

de Nick Cet`\eanu)  
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FLOAREA DE JAR 
V` las s` petrece\i, prieteni, 

Mai pune\i vin în pahar, 

Eu plec, pe sub umbra de cetini, 

S` caut floarea de jar.  

Pu\ini muritori îi ]tiu locul 

}i-o via\` umbl`-n zadar 

C` au numai unii norocul 

S-ating` floarea de jar.  

Ea cre]te în locuri ferite 

Pe culmi pudrate cu var 

C` nu e tain pentru vite 

Divina floare de jar.  

În drum sunt poteci cu h@rtoape, 

R`zba\i, de e]ti temerar, 

}i-abia c@nd ajungi pe aproape 

Adulmeci floarea de jar.  

Nu cre]te ca pomii-n gr`din` 

Nici sem`nat`-n ogor, 

De-aceea, pe sub luna plin`, 

F`r` s-o vad`, mul\i mor.  

Pe al\ii mereu îi atrage 

Vr`jindu-i îmb`t`tor, 

Vis@nd la aromele-i frage
Cad bolnavi unii de dor.            

}i totu]i, m` duc s` o caut, 

Aceste toate ]tiind, 

Momind-o cu sunet de flaut 

S-o v`d odat`-nflorind.  

C@ndva, poate într-o-nserare, 

V` voi aduce în dar 

Ca pe-o ve]nic` lum@nare 

Aprins`, floarea de jar.   

ALTARUL MEU CU 
TAMPLA PANGARIT~
Altarul meu cu t@mpla p@ng`rit`, 

Credin\a mea ]i ruga mea de sear`, 

Lumina mea dintr-un cr@mpei de cear`, 

Tu înc` m` mai duci întru ispit`.  

Biseric` de ape înghi\it`, 

În plin` zi ]i-n nop\i cu lun` plin`, 

Înconjurat` de-o lumin` lin`, 

Mi te ar`\i în unde asfin\it`.  

Atunci, din ape, c@nd ]i c@nd, r`zbate 

C@te-o b`taie ]i ea istovit` 

Pentru-amintiri demult înmorm@ntat.  

Nisipul vremii trece ca prin sit`, 

Doar aurul mai are greutate 

Într-un t@rziu de v@rst` obosit`.

PETRUS ANDREI
ROMANIA
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NICOLAE B~LA}A
ROMANIA

 

ACVARIUL CU FATE (continuare) 

A z@mbit din nou. Lucru]oarele noastre, mici m`run\i]uri, intrau în c`te o pung` de plastic pentru 

fiecare. C@teva clipe mai t@rziu, deodat` parc` dintr-un trecut fr`m@ntat, ]i totu]i al nostru, am s`rit, pe 

fereastr`, descul\i, într-un viitor sperat, c`lc@nd în ]oapt` prezentul, pentru a nu ofensa clipa. 

- Hai, c` n-a auzit! Doamne, ajut`! – i-am ]optit Elenei în timp ce am luat-o de m@n` ]i, în v@rful 

picioarelor, ne-am furi]at pe sub ferestre. 

Am ie]it din curte. Pe C@mpia Izlaz, l@ng` Biserica Madonei, undeva mai jos, acolo unde st`team, 

nici \ipenie de om. Casele p`reau mohor@te ]i înv`luite-n t`cere. Nu se aprinseser` înc` nici lumi-

nile, chiar dac` înserarea, în acea zi de dou`zeci ]i doi decembrie, 1989, la numai trei zile înainte de 

Cr`ciun, c`zuse parc` mai devreme. Doar la coana Leonora, un cr@mpei de lumin`, palid`-g`lbuie, de 

la un bec, un fel de lum@nare modern` pentru economii, r`zbea dinspre buc`t`rie. Probabil, atunci, c@

nd noi, \u]ti în gr`din`, ea ne preg`tea ceaiul, feliile de p@ine unse cu margarin` ]i gem de prune.

Am luat-o spre c`minele studen\e]ti de la Agronomie. La c@teva sute de metri de gazda noastr`, ne-am 

oprit. Eu mi-am tras ni]te bocanci butuc`no]i în picioare, iar Elena, ni]te teni]i, ]i `ia rup\i, de parc` 

pentru ea era toiul verii. 

- P`i, în `]tia? – am întrebat-o în timp ce, parc` m-au luat frigurile. Nici ai mei nu sunt mai breji, dar 

m`car nu înghe\. 

- E, ]i cu tine! Al\ii n-am! Asta e! – m-a privit, jenat`. Poate o fi f`cut rost tata de ceva bani... Zicea c` 

vinde o capr`. – a ezitat ea. ]i o s` am în seara de Cr`ciun cizme. Vine Mo]ul! Mi-a promis! Î\i dai tu 

seama? O s` am ]i eu cizme! ...De]i, of, iezi]orii! F`r` ei, parc` n-o s` mai vin` prim`vara! Sau o s` 

vin` în alt` parte, iar la noi, cine ]tie c@nd! 

- ]iit! C` o s` vin`! – am str@ns-o eu de m@n`, c@nd ne-am apropiat de Gr`dina Mihai Bravu în timp ce, 

al`turi ei, la sediul mili\iei, se îmbarcau ma]ini cu solda\i ]i ofi\eri. S` ]tii c` nu e a bun`! Ce ne facem? 

- Hai s` o lu`m... Pe unde s-o lu`m, Doamne? – s-a speriat ea. Ce vor? Cine sunt? 

- Ei, ce?! Balamucul `la din centrul ora]ului. Ia stai! Ascult`! 

- ...... 

- I-auzi! – am îndemnat-o eu, din nou, în timp ce ne-am ascuns din v`zul lumii, dup` ni]te bosche\i spre 

cap`tul gr`dini\ei.

- Mda! Ca un vulcan! 

- Pui mic, parc` ai fi un om mare! 

- Am înv`\at la ]coal`. C@nd e gata, gata s` erup`, tremur` p@n` ]i aerul din jur. Apoi odat`, uuuu ]i 
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buf! Foc ]i fum! P@n` la cer! Pietre ]i lav`! P@rjol peste tot! 

- Ai imagina\ie, nu glum`! 

- Mi-a povestit ]i bunicul, adic` tata lui tata, c` a fost la r`zboi. La ultimul R`zboi Mondial! 

- ]i ce are una cu alta? 

- P`i are, ...are ]i nu prea! 

- a ezitat ea. 

- Dar ]i acolo, uuuu!, ]i buf! ]i poc! Picau bombele din cer... ]i... ]i ce s` o mai ocolim? Pr`p`d! A]a 

zicea tataie! Tu ce zici, o s` fie iar r`zboi? 

- Doamne, fere]te! R`zboi? De ce r`zboi? Mu]c`-\i limba ]i hai!

|in@nd-o de m@n`, ca un frate mai mare, am f`cut mai înt@i c@\iva pa]i lini]ti\i, înc@t s` nu atragem, 

prea mult, aten\ia celor ce alergau dinspre Craiovi\a Veche, un cartier mai pr`p`dit al Craiovei, spre 

centrul ora]ului. C@nd am ajuns aproape de cl`direa tribunalului, am rupt-o ]i noi la fug`, chiar dac` în 

ea, peste tot, luminile erau aprinse. Nu ne-am oprit p@n` spre Calea Severinului. Am traversat apoi pe 

lîng` cl`dirile ponosite, ce a]teptau triste s` fie d`r@mate, spre autogar`. Str`zi înguste, la fel ca ]i a 

noastr`, p`reau pustiite. 

C@nd am ajuns în fa\a g`rii, am r`suflat, ]i eu ]i Elena, oarecum u]ura\i. În realitate, ]i unul ]i cel`lalt 

tremuram din toate încheieturile, chiar dac`, cel pu\in mie, ]iroaie de transpira\ie mi se prelingeau 

pe ]ira spin`rii, iar aburii îmi ie]eau pe gur`, ca pe co]ul unei locomotive de epoc`. În autogar`, 

înv`lm`]eal`. Nimeni nu ]tia dac` mai circul` ma]inile, dac` se mai putea pleca de la ora] spre sat 

sau invers. O stare de spaim`, dar ]i un soi de nevroz` era, într-un anume fel, haina care înv`luia tot. 

Cei îndrept`\i\i s` pun` în mi]care sistemul, parc` erau n`uci. Naveti]tii, marea majoritate muncitori 

ai ]antierelor, trecu\i ]i ei prin urletele din centrul ora]ului, se manifestau la înt@mplare, fie singulari, 

fie în grupuri. 

- V-a luat mama dracu! Gata cu voi! A\i furat destul! B`, acum o s` da\i tot înapoi! E, acum e acum! O 

s` cr`pa\i de oftic`! – se amuzau ]i acuzau, în acela]i timp, cei mai mul\i, oarecum ame\i\i de sticla cu 

alcool, doza lor zilnic` de curaj sau incon]tien\` spre ziua urm`toare, procurat` din timp pentru drumul 

de întoarcere spre cas`. 

- Jos Ceau]escu! Mama voastr`, cu el cu tot! 

- Mai a]tept`m, m`, mult? Unde-s, b`, ma]inile `lea care ne duceau spre cele mai înalte culmi? Ai? 

Fir-a\i ai dracu cu el cu tot! – a îmbr@ncit un oarecare pe impegatul de mi]care, un pirpiriu îmbr`cat în 

uniform` ce p`rea, în lumina farurilor, alb ca varul. 

- B`, da\i drumul la ma]ini, sau v` d`m foc?! – a amenin\at un altul. 

- R`bdare! Oameni buni, r`bdare! – abia a putut zice unul dintre ]oferi. S` primim dispozi\ii ]i mergem! 

]i eu ]i Elena a]teptam zgribuli\i. Pentru o clip`, m-am g@ndit la coana Leonora, gazda noastr`. 

Trecuse ceva timp de c@nd plecasem ]i, cu siguran\`, ne observase lipsa. Mi-o ]i imaginam v@n`t` de 

sup`rare, tremur@nd, tun@nd ]i fulger@nd. „M`, împeli\a\ilor, v` rup curu cu nuiaua. ...C` mi-a\i m@ncat 

zilele! Ia uite-i? Bat`-v` norocul s` v` bat`!” F`r` s` vreau, mi-am frecat m@inile. Nu aveam 

indispensabili ]i am sim\it cum tremur tot. Într-un anume fel, îns` ]i de furie ]i de frig. Am privit-o pe 

Elena. Purta o h`inu\`, un fel de canadian` improvizat`. 

- Nu, mie nu mi-e frig! – a încercat ea s` m` conving`, intuindu-mi privirea, chiar dac` sufla în palmele 

str@nse pumni]or, o idee mai mare dec@t un ou de ra\`. 
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- Vreau s` mergem acas`! ]tii ce? Hai pe picioare! P@n` se l`muresc ce ]i cum, noi ajungem. Ce zici? 

Am privit-o cu team`, oarecum speriat, ]i m-am întrebat ce anume o chema acolo, c@nd, logic vorbind, 

mai simplu mi-ar fi fost s` o iau din nou de m@n` ]i s` ne întoarcem în ora], pe C@mpia Izlaz, la gazda 

noastr`. Pentru boroboa\a f`cut`, mai u]or mi se p`rea a suporta o chelf`neal` chiar ]i în locul ei, 

îns`, dup` aceea, puteam fi la ad`post. Elena mi-a sim\it nesiguran\a. 

- Vreau s` ajung acas`! – a b`tut ea din picior, înd@rjit`. – Mi-ai promis! Te rog! 

- Draga mea!... 

- P`i, da, o întorci?!... „Nu mai sunt pui mic!”... C` nu mai vrei s` mergem... S` mergem pe jos! 

- Treizeci, patruzeci de kilometri pe jos?! Eu cred c` tu..., Doamne, iart`-m`! Noi doi, pe drum, în miez 

de noapte?! ]i balamucul `sta peste tot! În plus, or fi lupi, porci mistre\i... Stafii!... E, dac` sunt stafii?... 

Sau eu ]tiu ce-o mai putea fi?! 

- Zii mai bine c` nu ai curaj! M` g@ndeam c` e]ti ]i tu mai mare, c` e]ti b`rbat!... – a fost ea, pentru o 

clip`, ]i ironic` ]i sup`rat` pe mine. – Pe vremuri, nu erau ma]ini. Lumea venea ]i se întorcea de la 

ora], pe picioare. F`ceau un fel de plimbare... 

- }tii tu?! 

- P`i, ]tiu, afl` c` ]tiu! 

- |i-a spus bunicu-t`u! C` numai `la \i-a b`gat în cap tot felul de baliverne! 

- }tii ce? Bunicul meu e om în v@rst`! ...]i, nu se cade! Dac` nu mai vrei, po\i s` te întorci! 

Abia te-a]teapt` coana Leonora! B@ta... o fi dup` u]`!Eu, una, vreau acas`. O s` fac ce face lumea! 

- Of, lumea asta! Lumea,...de c@nd e lumea... Un fel de nebunie, acum, mai r`u! Nu vezi? N-ai ochi? 

E vreunul zdrav`n la cap? 

- E, ]i ? Ce îmi pas` mie? P@n` m@ine, ... adic` ce zic eu p@n` m@ine?... Oricum o s` le treac`. ]i... 

cineva o s`-i ]i potoleasc`. P`i ce, sunt de capul lor? În plus, eu sunt un copil. Nu are nimeni cu mine 

nimic! 

- A]a crezi tu! N-ar trebui, c`... ce ar avea? Dar dac`, nu cumva, uite, din înt@mplare, la necaz, deodat` 

li se n`zare c`, din cauza unora ca noi, sunt ei pe drumuri?! E, ce zici? 

- S` zic? Tu nu auzi? Ceau]escu,... alte `lea. Eu vreau... 

- Dac` vrei, ce s` fac? Vrei! Mai tremur`m ce tremur`m, c` tot o face toat` lumea... – m-am r`zg@ndit 

eu pentru o clip` – „...Dar, oare, chiar tremur`?” – m-am întrebat, cu g@ndul la frica din fiecare ]i mai 

pu\in la gerul ce se l`sase, ]i iar`]i mi-am frecat m@inile. 

Atunci, nu am în\eles mai nimic. Autogara mi se p`rea un amestec ciudat, o lume parc` f`r` lume, 

scoas` din timp, scoas` din rost. Cu alte cuvinte, f`r` c@rm`. Pentru unii îns`, probabil, abia 

atunci legat` din nou la ochi. Imaginea unei vie\i cel pu\in prospere ]i ordonate, cu c@\iva ani în urm`, 

îmi p`rea a fi doar în ora]ele \`rii, chiar dac` ]i celor de la sat li se tr@mbi\ase binele ]i viitorul, la tot 

pasul. Propagand`! E, tocmai acolo, în propagand`, în slugile sistemului, voiam s` descifrez frica. Mi 

se p`rea c` în ea î]i avea r`d`cinile tot ce se înt@mpla în acel moment, în acest sentiment ]i în starea 

de lehamite nest`p@nit`. În mintea mea, atunci, eram tentat s` cred c` cei ce slujiser` regimul, ]i vr@

nd–nevr@nd î]i linseser`, zi de zi, m@inile b`gate p@n` la cot în mierea, doar a lor, acum, la judecata 

de apoi, tremurau ca varga. „S` vezi ce n-ai v`zut!”- îmi tot repetam în g@nd. M-am în]elat! Ei nu erau 

la vezeal`. Preg`ti\i din timp, departe de ochii lumii, î]i repuneau, abia acum, ce-i drept, cu un altfel de 

team`, lumea în propriile lor tipare. Cel mai puternic sentiment, frica! 
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- aveam s` aflu mai t@rziu, la ]coal`, studiindu-l pe Nietzche. Cu nuan\e îns`! – ar fi trebuit s` adauge 

maestrul ]i, sentimentul, de]i subiectiv, ar fi avut structur` conceptual`, ]i chiar caracter universal.

 *** 

T@rziu, c@nd spre Valea Ro]ie, un alt cartier al Craiovei, vecin cam cu toate unit`\ile militare, se auzea 

doar zgomotul armelor, iar gloan\ele cu trasor le confirmau prezen\a în întunericul nop\ii, ]oferii au 

tras ma]inile la peroane. Lumea a dat buzna ]i s-a înghesuit în ele. Peste tot, urlete ]i înjur`turi. Cu 

alte cuvinte, un vacarm de nedescris. Pentru o clip`, am pierdut-o pe Elena din m@n`. M-a cuprins o 

spaim` cumplit`. Am \ipat c@t m-au \inut puterile. Mi-a r`spuns tot \ip@nd. Aproape c`\`rat` pe spatele 

unui c`l`tor, era la o palm` de a intra în ma]in`. Am urm`rit-o cu sufletul la gur`, p@n` am fost sigur c` 

nu i se poate înt@mpla nimic. C@nd am z`rit-o st@nd pe un scaun, l@ng` u]a de la intrare, aproape c` 

îmi venea s` pl@ng de bucurie. În toat` nebunia aceea, ea îmi p`rea fericit`. M-am lini]tit. Am a]teptat 

s` urce to\i.  În cele din urm`, am intrat ]i eu. C@nd m-am v`zut în ma]in`, am avut îns` sentimentul 

condamnatului care nu ]tia cum îi fusese sortit sf@r]itul. O clip`, chiar m-am g@ndit la faptul c` cel mai 

u]or de redus pentru totdeauna la t`cere ar fi fost îmbarcarea noastr`. C@teva gloan\e r`t`cite, venite 

de te miri unde, ne-ar fi f`cut s` ne omor@m ca bestiile. Iar, dup` aceea, lini]tea! Una dorit` de cei ce 

voiau s` lucreze ,,spre binele na\iunii”.

 ***

În cele din urm`, am plecat. ]cr@]nind parc` din toate încheieturile, ma]ina a ie]it din autogar`. 

În interior, to\i, ca sardelele. 

- Vino aici! – a strigat Elena. 

- A] veni, dar unde?! 

- M` \ii pe mine pe genunchi! 

- Du-te, m`, b`iete, dac` tot te roag` fata! Se mai face pu\in loc, altfel murim! 

- Stai, m`, locului! Vezi, c` m` calci pe picioare, ]i...! C` nu v` mai potoli\i! Ni]te gur` casc`! M`car noi 

avem servici! Nu am zis nimic. M-ar fi putut costa. 

- Avem pe dracu! Eu n-am mai luat leafa de vreo trei luni. ]i, poim@ine, e Cr`ciunul! Vai de mama no-

astr`! – ]i-a zis, ca pentru el, unul din spatele meu. Cu greu, în cele din urm`, am ajuns la Elena. M-am 

a]ezat pe scaun ]i am luat-o în bra\e. Peste noi, plasele cu haine. C@nd am cotit spre drumul V@lcei, 

mi-am aruncat din nou ochii pe geamurile ma]inii. Casele p`reau înmuiate în tu]. Nici \ipenie de om ]

i nici m`car o lumin`! Cei care prinseser` un loc pe scaun, deja mo\`iau. O duhoare de haine ponosite 

m` strivea. Am oftat. Doar Elena a sesizat. ]i-a trecut m@na pe dup` g@tul meu, ca ]i c@nd ar fi vrut s` 

spun`: „r`bdare, c` acum ajungem”, apoi s-a ag`\at de sp`tarul scaunului. Totu]i, îmi era cald, iar ea 

mi-a sim\it disconfortul. 

- Sunt grea? – m-a întrebat, în ]oapt`, la ureche. 

- E, ]i cu tine! Aglomera\ia asta... M` sufoc! Dac` ]i-ar sp`la ]i `]tia m`car picioarele, din dou` în dou` 

zile, acum starea noastr` ar fi de dou` ori mai bun`. 

Fata a z@mbit. 

- Las`, bine c` am sc`pat din iadul `la! Cine ]tie ce se mai înt@mpl`? 

- ]i coana Leonora? – am regretat eu. Trebuia totu]i s`-i spunem!... 

- Ne-ar fi legat de pat! Era în stare, ascult`-m`! 

- Mda! Dar dup` vacan\`,... tot la ea ne-ntoarcem! 
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- E, o s` ne cam ia de urechi ]i apoi o s`-i treac`... 

- Asta nu ar fi nimic! Dac` ne d` pe u]` afar`?... Unde mai st`m? ]i iarna! Prim`vara, g`se]ti mai u]or 

o camer`! Acum se ard lemne! Cheltuieli în plus! 

- P@n` atunci, mai vedem noi... O s`-l pun pe t`ticu\ul meu s`-i dea un telefon ]i... o s` ne ierte... Ai s` 

vezi, o s` ne ierte! – a repetat ea încrez`toare. Am t`cut. De cum am trecut de termocentral`, ne-a izbit 

mirosul îngrozitor de la cresc`toriile de p`s`ri din ]imnic. 

- Cum or putea tr`i oamenii `]tia aici? – m-a întrebat Elena. 

- ]i dac` n-ar putea, unde s` se duc`? – am întrebat-o, la r@ndu-mi.

Aproape c` ne-am sufocat. C@teva clipe, nu am putut respira. Nu mi-a r`spuns. Nici nu avea cum, de]

i, uneori, chiar la v@rsta ei, m` uimea. Crescuse mai mult pe l@ng` bunici, ]i de la ei înv`\ase, f`r` s` 

vrea, via\a. Nevoia o pusese, de mic`, la încercare. Nu plecase înc` la scoal`, în clasa I, c@nd, singur` 

acas`, de foame, î]i f`cuse pentru prima dat` p@ine. O copsese pe vatra încins`. În spuz`, t`ciunii, 

pe jum`tate ]tin]i. Îmi povestise, într-o sear`, dup` cin`, la coana Leonora, c@nd m-am dus s`-i cer, 

cu împrumut, ni]te cerneal`. O spunea cu non]alan\`. Ba chiar cu o oarecare m@ndrie. Atunci, mi-am 

dat seama c` pe mama sa, Elena nu o mai \inea minte. Murise c@nd, probabil, abia putea s` o \in` de 

fust`. Eu, da. 

- Pui mic! – am încercat s` o alint, cu vocea stins`. 

- ]tii c`-mi place? 

- Ce? – am întrebat surprins. 

- Cum îmi spui tu! I-auzi: pui mic! – mi-a zis în timp ce ]i-a lipit obrazul de al meu. 

Am privit în ochii ei ca în ad@ncurile unui lac de un verde-albastru, pe care se adunaser`, la tain`, 

pe]tii. „Dac` într-o zi am s` m` îndr`gostesc de ea ?!” - m-am ru]inat eu ]i, copil`re]te, 

cred c` obrajii mi-au luat foc. 

- Arzi! S` nu r`ce]ti! I-auzi, ,,pui mic’’!

Am z@mbit discret. Pentru o clip`, mi-a venit în minte acvariul cu pe]ti]ori, din holul de la intrarea în 

casa Leonorei. În el, plante, scorburi în pietre ornamentale ]i ni]te cara]i argintii cu pete ro]ii pe cap, 

un fel de f@\e ve]nic dezinvolte, cu poft` de via\`. Le analizam, uneori, minute în ]ir. Rar se înt@mpla s` 

vin` vreunul mai spre marginea vasului ]i s` m` priveasc`. Atunci c@nd îns` gazda mea se apropia de 

ei ]i întindea m@na deasupra apei, erau în stare s` îi sar` în palma f`cut` c`u]. Pe ea o ]i cuno]teau, 

o ]i iubeau. Uneori ridicam ]i eu m@na la fel ca ea. F@\ele se agitau o idee, apoi î]i vedeau de-ale lor. 

Deveneam gelos.

va urma
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EUGENIA B~DIL~ KARP
ROMANIA

 

DESCHID POART~  
Deschid poart` dup` poart` 

}i g@ndul 

Nu se arat`; 

M` opresc l@ng` t`cere- 

Piatra-i fum ]i apa geme 

Într-o albie de ochi; 

Deshid poart` dup` poart` 

}i cad lac`te 

În soapt`.   

A EVADAT  
Lumea închis` 

Într-un ochi 

Care vede tot; 

A evadat o stea 

}i cu ea 

}i umbra mea. 

  

MAINE  
Am plecat cu ieri ]i 

Cu azi; 

Cu m@ine m` voi înt@lni ]i il voi zidi 

Ieri ]i azi.           

CAM ATAT  
Înser`rile simple coinciden\e 

Cu povestea pe care 

O ]tiu 

]i pendula care cheam` orele 

Cu glas pl@ng`tor 

E într-o camer` ferecat` 

Cu inima-mi z`vor; 

Tu o deschizi 

Din c@nd în c@nd 

S` primene]ti ora ]i cam at@t. 

Pomul cu vise  

Construiesc sc`ri mai mici ]i mai mari 

Pentru cei care vor 

S` mai urce 

În pomul cu vise. 

  

CONJUGARE  
S` fug cu fuga f`r` nume, 

S` pl@ng cu pl@nsul 

F`r` ochi, 

S` dorm cu somnul 

Por\ii care 

T@nje]te dup` trec`tori.  
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FEREASTRA  
Cel mai mult iubesc 

La o cas` 

Fereastra – 

E ca sufletul care 

Nu vrea s` plece, 

Se închide ]i 

Se deschide 

Dar ram@ne 

În aceea]i tulpin`.   

POART~  
M` v`rs din poeme, 

M` v`rs printre stele, 

Orbec`iesc ca un orb – 

Toiag mi-e condeiul; 

G@nduri surori 

M` petrec 

P@n` la poarta 

Prin care-o s` trec.   

UMBRE  
Suflet m`run\it 

În zdrobitorul de struguri, 

Amintiri amestecate 

Cu vin, 

Doruri cu sta\ii de tren ]i eu implor@nd 

Umbra ta 

S`-mbr`\i]eze 

Umbra mea.     

PREAPLIN 
S` ne trezim din preaplinul de ploaie, 

P`m@ntul poate mai accept` 

Umbre f`r` de drum 

Dar inimile s-au r`sculat, ]i piepturile nu mai scot fum; 

Degetele care alt`dat` 

Ascultau cumin\i îndemnuri 

De munc` 

C@nt` furtunos la pian – ]i cui îi mai pas` 

De muzic`…   

CINE-L VREA  
Pl@nge-n scoar\` 

Un copac. 

Este toamn`, 

E bolnav; 

Are dor, 

N-are durere; 

Ar pleca ]i-ar sta in loc… 

Cine-l cheam`? 

Cine-l vrea? 
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HANNA BOTTA
ROMANIA

O C H I U L   

Biciclistul s-a strecurat dup` remorca unui camion, a]e fac tinerii, povestea b`tr@nul sf`tos, afectat 

]i el de cele înt@mplate, dar mai st`p@n dec@t cei din jur, asupra emo\iilor; poate faptul c`-]i d`dea cu 

p`rerea în a explica fenomenul catastrofei, îl f`cea s` simt` c` în\elege rostul fetid al celor înt@mplate, ca 

urmare, e st`p@n pe situa\ie. A]e fac tinerii, relu` d@nd din cap, am mai v`zut ]i alt` dat` c`, st@nd aci în 

sta\ie, p@n’ vine nenorocitul cel de autobuz num`ru’ 5, auzi, s` stai s` a]tep\i 40 de minute, o or`, ]i apoi 

s` te ca\eri în aglomera\ia aia, nu-i lucru u]or, da nu ]tiu de ce mai stau ]i tinerii prin sta\ii, c`-n timpu’ 

`la ar putea ajunge pe gios, io-s b`tr@n ]i nu mai poci, c-a] mere ]i eu t`t pe gios. Da nu ]tii niciodat` c@t 

ai de a]teptat, interveni unul mai t@n`r, ca s` explice pesemne de ce nu merg cei în putere pe jos, nu ]tii 

c@nd vine ]i pe c@nd te treze]ti taman între sta\ii, trece pe l@ng` tine, ]i te apuc` o ciud` ]tiind c@t ai de 

lucru acas`, iar tu-\i pierzi vremea umbl@nd lela, c` mai bine stai în sta\ie ]i a]tep\i sper@nd c` de data 

asta vine. Apoi c@teodat` îl nimere]ti c` vine mai repede, c@teodat` mai t@rziu, încheie el, tocmai c@nd se 

mai apropiar` c@\iva oameni înm`rmuri\i de cele înt@mplate, ca s` primeasc` ]i ei ni]te explica\ii.

Mili\ienii m`surau locul, camionul era tras pe dreapta, destul de departe de locul accidentului, fr@nele 

se vedeau departe ]i nu foarte hot`r@te, se f`cuser` tot felul de semne în jurul biciclistului, dar nu era 

nicio ambulan\` nic`ieri, nu era nevoie de ea. Biciclistul s-a strecurat în spatele remorcii, explic` b`tr@

nul înc` o dat`, dar de data asta mai atent la limbaj, îl ascultau ni]te doamne foarte p`trunse de emo\ii, 

eram aici, nu am v`zut dec@t c@nd totul era gata, adic`, dup` ce a tras în spatele remorcii, a]a fac ei, ca 

s` intre în golul de aer din spatele ma]inilor mari, merg mai u]or, cu vitez` mai mare, dar s`racu’ b`iat 

nu ]i-a dat seama c` ma]ina asta mare trage dou` remorci, a]a c` a fost lovit în cap de col\ul remorcii din 

spate, s-a dezechilibrat ]i apoi l-a c`lcat remorca.

Îl v`zusem ]i eu pe biciclist. Ascultam povestea b`tr@nului, dar g@ndul meu era stopat, se blocase în 

fa\a realit`\ii mor\ii. Aveam 13 ani. Ce minunat e s` ai 13 ani. Eram lung` ]i f`r` forme, ]tiu asta, orice 

amintire a pubert`\ii ]i adolescen\ei timpurii îmi readuce imaginea trupului meu ca lujerul de floarea 

soarelui, prelung, av@nd un cap portocaliu cu p`rul vrai]te ]i doi ochi neast@mp`ra\i în curiozitatea lor. 

Atunci am v`zut pentru prima dat` moartea în fa\`, am privit-o în ochi. Biciclistul, neverosimil de redus 
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ca volum dup` ce trecuse remorca uria]` peste el, avea fa\a întoars` spre sta\ia de autobuz, unde oamenii 

se holbau la el de la o oarecare distan\`. M-am strecurat printre ei ]i l-am privit acolo cum z`cea strivit: 

ochiul drept, albastru ca cerul senin, era deschis ]i uria] în corpul acela împu\inat. Ne privea viu, tot 

restul murise, s@ngele se înnegrise pe asfalt, nici nu p`rea s@nge de om, s@nge de b`iat t@n`r pedal@nd 

v@njos cu c@teva minute în urm`, îns` ochiul acela era at@t de intens albastru, at@t de senin ]i mirat 

albastru în tot ce se înt@mpla, înc@t nu voia s` moar`. Cel`lalt cedase a stingere, îl acoperise pleoapa 

]i praful de pe asfaltul denivelat, îl încleiase s@ngele v@scos, dar cel drept îl sfida, hot`r@t s` izbuteasc`. 

Ce s` izbuteasc`? Poate nu ]tia nici el, doar nu era creier ca s` g@ndeasc`, era doar un ochi care privea, 

acesta e rostul ociului, s` priveasc`, s` nu se închid` atunci c@nd e nevoie de imagine, ori ochiul ]tia c` 

e singura surs` de imagine, m` privea pe mine cu un strig@t sf@]ietor, nu ]tiu cum de nu au în\eles to\i 

c` striga sf@]ietor ]i albastru, gata s` ias` din orbite, cu tot albul din jurul lui evident ]i rotund, se holba 

strig@nd la cei care se holbau t`c@nd, p`trun]i de tragismul evenimentului. 

Mili\ianul lua datele de la ]oferul camionului, nu, ]oferul nu era de vin`, abia dup` ce se ar`ta c` nu 

era de vin`, suflase ]i în fiol`, ca s` arate c` nu e în stare de ebrietate, nu-i de vin` omu’, spuneau 

]i ceilal\i, dar totu]i, s` ]tii c` ai ucis un om, un b`iat at@t de t@n`r, chiar dac` nu e]ti de vin`, tot nu te 

sim\i bine, ]i ]oferul nu se sim\ea bine; afl@nd c` nu i se imput` nicio vin`, deveni mai uman, se apropie 

de b`iat ]i-l privi duios, cu p`rere de r`u, era gata-gata s` pl@ng`, coment` unul, eu nu cred c` era gata 

s` pl@ng`, îmi era ciud` pe ]ofer pentru c` purta dou` remorci, trebuia s` nu accepte dec@t una, uite, l-a 

omor@t pe b`iatul acela care se uita la mine s`-l salvez. Iar eu nu ]tiam cum pot fi salva\i oamenii mor\i, 

chiar dac` ochiul albastru e viu ]i m` implor` strig@nd. Mili\ianul se apropie de b`iat (nicicum nu pot 

scrie cadavru, pentru mine, nici azi b`iatul nu e mort) ]i-l acoperi cu un sac de rafie. Nu avea altceva la 

îndem@n`, apoi veni pentru a nu ]tiu c@ta oar` s` se adreseze oamenilor din sta\ie: circula\i, circula\i, nu 

bloca\i strada, nu bloca\i trotuarul! Oamenii se retr`geau pu\in, apoi ref`ceau cercul mai str@ns, reve-

nind cu pa]i mici pentru a privi tragedia de aproape. Acum ]tiam c` ochiul m` vede prin sacul de rafie, 

prin ochiurile largi ale \es`turii, doar eu nu mai putea vedea ochiul. Hot`r@t, nu-mi pl`cea moartea, am 

descoperit-o insidioas` ]i perfid`, un gest scurt ]i de neprevenit, ]i uite, b`iatul a fost zdrobit de camion. 

Aveam 13 ani ]i-n capul meu portocaliu, ochiul albastru, înconjurat de albul exoftalmiat, a continuat s` 

tr`iasc` nop\i la r@nd, cer]ea salvare în vise, în co]maruri, în dorin\a de a nu disp`rea. Bicicleta îndoit`, 

cu ghidonul intrat plat în roat` printre spi\e, nu-mi servea la salvarea ochiului. Chiar ]i acum, scriind, nu 

fac altceva dec@t încerc s` salvez b`iatul, s` fi avut 18 sau 19 ani, spunea b`tr@nul care a]tepta autobuzul 

num`rul 5 în sta\ie. Iar eu nu mai am demult timp 18 sau 19 ani . . .   
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ANGELA BACIU
ROMANIA

- 1 –         

inceputul (pe terasa foisorului - la malul marii)  

Soare de amiaza. Iulie. Inceputul.  

Barbatul se aseza la aceeasi masa preferata pe terasa foisorului – la malul marii. Semet, distins, cu un aer indife-

rent, dar atent in acelasi timp…fu mirat sa vada o prezenta straina la aceeasi masa. Isi trecu mana peste pielea 

capului, scoase ochelarii de soare si cu cei mai patrunzatori ochi saluta politicos. Atat. parea calm, emana un 

parfum puternic, nemaiintalnit, exotic, fiecare miscare a sa parea sa trezeasca la viata totul din jur…ceilalti, deo-

potriva barbati si femei il priveau cu admiratie, simpatie, respect si ii placea acest lucru, se simtea bine in pielea 

lui. Aseza cu grija pe masa de pe terasa, ochelarii, trabucurile cu nume necunoscute pentru ea, ; nu reusise sa-si 

aprinda imediat bricheta si acest lucru il irita putin, dar nu-si ridica privirea spre ea, stia ca e privit…nici macar nu 

era curios…fuma calm cu gandurile numai de el stiute…  

forma fumului de tigara, lungita, se misca odata cu el, iar mirosul – acea savoare exotica ce te ducea cu gandul in 

alte lumi – inchise pentru o clipa ochii si inspira (mai tarziu aflase ca avea gust de cirese!)…nu-l va uita niciodata 

; apoi il privi : nu mai vazuse de multa vreme un chip de barbat cu forme atat de clare – ochi mari, directi, mereu 

intrebatori, pometi puternici, rezistenti, gura vorace, voluptoasa ce parca mereu cerea ceva, iar vocea…ooo, vocea 

aceea de neinlocuit, ce-ti intra prin toti porii, strigand sunt aici, am venit, uite-ma…  

nu-si vorbeau… ea privea mereu marea de parca ar fi fost singurul loc in care s-ar simti in siguranta,  el oriunde, 

era preocupat de orice : de vecinii de la celelalte mese, de copiii ce se jucau pe terasa, flori, cainii dragastosi, cate 

o stire la tv, mancarea din farfurie…manca grabit, calm dar grabit, parea ca nu vrea sa piarda timpul, ca ar avea 

mereu ceva de recuperat sau de descoperit…acelasi lucru il simtea si  

- 2 -

ea, dar din alte motive, ea nu se grabea, NU SE MAI GRABEA, acum avea tot timpul din lume..dar el inca nu stia 

acest lucru, nu avea cum… 

***

ajunsese acolo sa vada marea, sa fie in lumea ei, departe de tot ce doare, de lupta, razboaie, masti, sa-si deschida trupul 

solar sa se incarce cu energie, sa simta in sfarsit cum viata ii da picatura cu picatura acea ambrosie de liniste interioara.  
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Nu spera nimic, multa vreme n-a sperat nimic, a vrut doar sa-si poata duce crucea primita, sa mearga pe drumul 

drept, sa nu se abata, sa nu se lase invinsa, sa nu dezamageasca, sa aiba puterea de a merge mereu mai departe…

isi dorea acele cateva zile sa se contopeasca cu soarele…nu cerea prea mult…chiar daca nu mai stia ce e BUCU-

RIA, dorinta, vroia doar  

liniste! de cand ajunsese acolo nu facuse mai nimic : schimb de vorbe cu cativa cunoscuti, salutari prietenesti, o 

vizita prin statiune, o plimbare la malul marii cu cativa caini, savoarea unei inghetate cu gust de migdale…  

in amiaza acelei zile simtea nevoia unui ceai prospat (prefera ceaiul verde, dar neavand va bea doar ceai de 

menta!) ii placea sa se relaxeze in fata unui ceai, gustul acela o linistea si ii dadea o senzatie de energie fireasca – 

apoi aparu el. Stiuse ca va imparti aceeasi masa (si preferata ei, ce coincidenta! ca multe altele ce vor urma) cu un 

barbat, dar nu era nimic nefiresc in acest lucru, nu putem trai singuri si acest gand o facu sa zambeasca discret…. 

n-avea motive sa se amuze si nu putea sa-l lase pe el s-o vada razand asa fara motiv…cine o fi barbatul acesta din 

fata ei, emanand atata putere, forta, agilitate, sexualitate…un vanator de destine ?! oare cine pe cine va vana ? ce 

lupta, ce incrancenare…doi oameni emanand aceleasi energii…  

« nu te ridica tu primul! » il rugase in gand – tocmai terminase de mancat si savura gustul havanei, o sarbatoare 

pentru cerul gurii, cum ii placea ei sa zica. Ii era teama sa n-o lase acolo, singura, acest sentiment il traia de prea 

multi ani, stia cum e… 

ceaiul se terminase, femeia misterioasa se ridica semeata de la masa, isi puse ochelarii de soare, zambi usor, isi 

aranja putin parul, parca mereu pregatita sa se apere, sau sa se razvrateasca si pleca….lasand un parfum ca un 

trandafir negru, ocult, amestecat cu un puternic miros de mosc…  

***  

zi de Duminica. 

Soare puternic. o asteptase la masa, ar fi vrut s-o revada, dar ea n-a aparut, culoarea si ochii ei negri ii starnise 

simturile poate de mult inchise, si-a dorit sa deschida larg o usa spre ea, s-o invite in lumea lui, poate doar pentru 

o noapte, dar n-o gasea, de unde venise femeia asta…cine era…ce era… O cauta…se indrepta spre mare, plaja 

plina de oameni, valuri mari se spargeau de buza marii si ea…facand cruce cu pamantul…era acolo, cu parul rasfirat, 

intinsa, cu pielea lucind, incalzita de razele soarelui, aproape adormita…  

Si-o imagina deodata adormita in bratele sale, daruita somnului, luand forma trupului sau, ar vrea sa-i supuna 

mandria de pe chipul ei, sa o posede, sa-i ia tot aerul, sa-i muste buzele, s-o faca sa-l implore ceva…uitat de 

mult…sa-l priveasca asa cum este el….sa-i vada sufletul….usa se deschidea din ce in ce mai mult….va intra 

femeia aceasta pe o usa deschisa larg ? 

Se linistise putin stiind-o acolo – chiar daca nu suporta s-o vada inconjurata de atatia barbati, - nu era departe, pu-

tea sa intinda mana si s-o atinga dar…jocul abia incepea…cine va face primul pas…cine va muta primul (un altfel 

de joc de table, sau sah)…

 Barbatul mai privi o data marea si se indeparta…. 



14

*** 

alta zi. 

cativa stropi de ploaie racorise parca aerul. ceruse o cafea fara cofeina cu doua pliculete de zahar si…il astepta. In 

mintea ei revazuse scena reintalnirii de zeci de ori parca regreta timpul pierdut (ii placea sa leneveasca toata ziua 

pe plaja) si ar fi vrut sa opreasca clipa in loc …nu stia inca daca pe langa politetea lui si aerul acela aristocratic 

avea sa vada si altceva…poate ar fi fost doar o discutie banala despre vreme, despre vacanta sau cine stie…si ar 

fi fost dezamagita….poate ca n-ar trebui sa scoata nici un cuvant, sa ramana doi straini impartind aceeasi masa in 

mijlocul unei veri…  

i-a auzit mersul apasat, din trei pasi fu langa ea, isi tinu aproape respiratia, acelasi salut politicos de data aceasta 

larg, destins cu un zambet luminos, bucuros parca de a o vedea in fata lui. Nu si-a aprins imediat tigara, a adul-

mecat-o, s-a lasat usor pe speteaza scaunului si a comandat ceva de la bar…nu se mai grabea incerca sa-i ghi-

ceasca ritmul ei si sa mearga in aceeasi directie, o privi direct, infruntand-o si asta i-a placut cel mai mult. Deseori 

barbatii sunt intimidati, dominati de raceala si imaginea acestei femei, el insa o privi direct, sustinandu-i privirea, 

incercand sa vada dincolo si o forta aproape…sa-si lase ea ochii in jos.  

jocul incepu 

stia ca nici unul nu se va retrage 

fiecare va merge langa celalalt  

deodata aerul devenise uscat, ploaia se oprise, nu se misca nici o frunza, ceilalti de la mesele vecine terminase de 

mult de mancat, fiecare se odihnea in dupa-amiaza acelei zile,  

el invartea intre degete tigara, nu era hotarat daca s-o aprinda sau nu… 

femeia nu acceptase ca privirea lui s-o patrunda atat de mult, trebuia sa-i raspunda, sa stie ca nu e slaba si atunci 

ii iesira primele cuvinte : « daca suntem vecini la aceeasi masa, ar trebui sa facem cunostinta, ma numesc … » 

se mira de ea si ii intinse mana aproape barbateste ; el fu surprins de reactia ei, credea ca va face el primul pas, 

se ridica pe jumatate, ii lua mana ei mica in palma lui si i-o atinse…atat…ar fi vrut sa- i spuna ceva, orice, ca se 

bucura s-o revada, ca e frumoasa, dar…i se parea prea putin, femeia aceasta asteapta mult, mult mai mult…  

in sfarsit, reusise sa-si aprinda tigara, trase cu lacomie din ea de parca ar fi gasit acolo toata puterea de care ar fi 

avut nevoie….   

Se auzeau valurile izbindu-se de stanci, la tv. anuntau calduri mari, doamna ce servea la bar se apropie de masa 

lor si ii intreba daca mai doresc ceva, surprinzator, de parca ar fi format deja un cuplu…el ii raspunse ca ar mai 

dori o sticla din acelasi vin…femeia inchise ochii – intelese aproape imediat, muntele acesta de om, barbatul 

acesta cu trasaturi perfecte, firea aceasta directa are cotloane ascunse, cine il va descoperi pe celalalt mai repede ? 

pentru moment n-avea nici o importanta, dar el va fi atat de uimit de ea incat va dori si mai mult s-o cunoasca…   

ea se mira gasindu-se atat de calma in fata lui, ar fi vrut sa-i spuna ca e prima vacanta din viata ei cand se simte 

libera, ca ii place sa se arunce in valuri, sa danseze draceste in picioarele goale, sa mearga in tari exotice, ca ii 

curge sange nomad in vene sau sa rada copilareste intr-un parc de distractii, a trecut atata vreme de cand n-a mai 
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ras….ar fi vrut sa-i spuna multe, dar nu va sti nimic din toate astea, le va tine doar pentru ea, se va proteja cum va 

sti mai bine sa nu fie ranita… 

***

« v-am adus o carte, un dar de suflet » ii zise barbatului, « voi scrie o dedicatie si ma voi semna » si se apuca 

imediat de scris.  

El o privea uimit, nu stia ce sa creada, femeia din fata lui ii adusese ceva, o carte, si nu putea intelege ce ii putea 

scrie, era atat de curios sa citeasca ce scria ea, nu-si dezlipea ochii de la chipul ei preocupat si senin, isi aprinse 

alt trabuc si astepta…ea terminase de scris dedicatia, intreba in ce zi se afla – incepuse sa uite deja zilele – « nu 

conteaza in ce zi » raspune el si pentru prima data rasera impreuna…era atat de bine…  

Ii oferi cartea, el abia apuca sa-i multumeasca, femeia se ridica dreapta, mandra, isi trecu mai intai mana prin 

parul negru, ii ura o dupa amiaza placuta, trecu pe langa el…   

si facu cel mai firesc gest pe care ea il simtise atunci : ii trecuse usor palma peste umarul lui stang dar FARA 

SA-L ATINGA, asa ca apropierea unui inger ce ti-ar da toata BUCURIA unei clipe…dar nici unul dintre ei nu 

stiau ce va insemna aceasta  

b

   u

    c

     u

       r 

      i 

       e….!

  (August 2008)   
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ANGELA BACIU
ROMANIA

INTERVIU CU ALTETA SA REGALA RADU, PRINCIPE AL ROMANIEI     

“Ducem o viata privata la fel de simpla ca orice alta familie din Rom@nia...”   

Catre Casa Regala a Romaniei,   A.B.- Altetei Sale Regale Radu, Principe al Romaniei,       

 Alteta Voastra, facand un documentar despre cartile publicate in ultimii ani, am recitit cartea Domniei Voastre 

“Sapte” - pe care ati lansat-o si la Galati in 21 ianuarie 2004 (carte ce mi-ati oferit-o cu autograf si va multu-

mesc) atunci realizand impreuna si un scurt interviu pe care nu l-am publicat niciodata intrucat conditiile din 

libraria respectiva (bruiaje) nu ne-au permis realizarea unui dialog foarte clar. Revin astazi cu rugamintea de a 

finaliza acel interviu in contextul in care atat cartile Dumneavoastra, proiectele, actiunile din ultima vreme, si in 

special candidatura Dumneavoastra la Presedintie, toate acestea dovedesc dorinta de a va implica tot mai mult 

in tot ce inseamna siguranta, bunastare, intelegere, parteneriate, viitor.  Va multumesc foarte mult ca ati acceptat 

acest interviu (n.a.de fapt el a fost inceput cu ocazia lansarii volumului Dumneavoastra “Sapte” la Galati in data 

de 21 ianuarie 2004), pentru cei ce nu au citit aceasta carte, ce ofera ea publicului cititor?
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 - “Sapte” este o carte publicata in anul 2003. A fost, la vremea aceea, o incercare de a vorbi despre sapte ani 

din viata mea publica, intr-un moment de trecere de la cariera de actor, adica de om de arta, la cea de membru al 

Familiei Regale, asezat in prima linie a vietii publice romanesti. Intre timp, am publicat o forma extinsa a cartii, 

tot la editura Nemira, numita “Persona”, in care am adaugat celor sapte ani, 1996-2003, perioada din 1982 pana in 

1996. A rezultat un volum mai amplu, care analiza, din perspectiva personala, o perioada de douazeci de ani foarte 

diferiti ai Rom@niei si ai mei, ca persoana.   

A.B. - Dar celelalte carti: “Dincolo de masca”- “Unitext” 1997, “L’Ame du masque” - “Les Presses de l’avenir” 

Bruxelles 1998, “Ana a Romaniei-Un razboi, un exil, o viata”-”Humanitas” 2000, “Michael of Romania- 

A Tribute” -San Francisco-Stockholm 2001, “Mihai al Romaniei”-”Humanitas” 2001, “Anne of Romania-

A  War,An Exile, A life”-The Romanian Cultural Foundation 2002, “Kildine” traducere dupa “Maria, Regina 

Romaniei - adevarate documente pentru istoria noastra, dezvoltati ce au ele in comun si ce dezvaluie concret 

(nume, locuri, personaje, intamplari)  

- Toate volumele mele au un numitor comun: Familia din care fac parte si demersurile noastre publice in 

serviciul Rom@niei. Eu nu sunt un scriitor propriu-zis si nici nu voi fi vreodata. Imi fac doar datoria fata de 

societatea rom@neasca, inform@nd-o, din c@nd in c@nd, despre ceea ce am facut sau facem pentru tara.  

A.B.- In toata implicarea Dumneavoastra sociala, culturala, istorica, traind in Casa Regala, cum credeti ca 

sunteti perceput de omul de pe strada si ce doriti sa lasati mostenire acestei lumi? 

- Oamenii au inceput sa perceapa mai bine si mai mult serviciul nostru in interesul natiunii. Ultimii opt ani au 

adus o crestere a increderii, a simpatiei, a intelegerii importantei efortului nostru pentru Rom@nia.   

A.B. - Ati anuntat ca veti candida pentru functia de presedinte a Romaniei, de ce ati facut-o?  

- Cu aproape 150 de ani în urm`, Carol I a construit Statul rom@n pe principiul profesionalismului. Institu\iile 

moderne s-au f`urit, atunci, pe temeiul calit`\ii profesionale ]i al meritului. A fost timpul unei aspira\ii c`tre 

Binele Na\ional.  Travaliul Casei Regale, din 1866 p@n` ast`zi, a fost unul de punere împreun` a energiilor bune, 

a talentelor ]i a oamenilor pricepu\i ai \`rii.  În ultimii dou`zeci de ani, sistemul a depins mereu, prea mult, de 

comportamentul ]i de ac\iunile indivizilor, de multe ori incompeten\i. Mercantilismul ]i superficialitatea au 

men\inut mediocritatea în spa\iul public, au instalat modele false, cu grave consecin\e sociale.  Nu sunt ast`zi 

în fa\a aleg`torilor s` promit miracole. Nu am ie]it înaintea \`rii s` aduc paradisul promis de al\ii la ie]irea din 

comunism. Candidatura mea cheam` s` fim împreun` la de]teptarea acestei \`ri. S` punem ordine  ]i demnitate în 

treburile Rom@niei, s` respect`m institu\iile, Constitu\ia ]i legile, s` ne respect`m pe noi în]ine, în fiecare zi, de 

diminea\` p@n` seara, chiar ]i atunci c@nd nu ne prive]te nimeni.  

A.B.-Sunteti sustinut de Casa Regala? ce sanse credeti ca veti avea? cum se vor impaca cele doua titulaturi: de 

Alteta Regala si Presedinte.  

- Majestatea Sa Regele a facut o declaratie publica in care a anuntat ca incurajeaza si sustine candidatura mea la Presed-

intie, in ziua de Sf@ntul Gheorghe, pe 23 aprilie 2009. Gestul pe care îl fac dore]te s` deblocheze impasul politic ]i 

institu\ional la care s-a ajuns în Rom@nia. Men\inerea ]i escaladarea controverselor dintre principalii responsabili politici 

ai \`rii risc` s` împing` Rom@nia spre haos politic, economic ]i social, precum ]i spre izolare interna\ional`.  
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Ca Pre]edinte voi garanta constitu\ional independen\a Justi\iei, domnia legii ]i nu voi tolera nedrept`\ile ]i 

abuzuile. Valoarea drept`\ii în justi\ie trebuie ap`rat` permanent ]i cu toate mijloacele. Rom@nii trebuie s` se 

simt` bine reprezenta\i ]i proteja\i în \ara lor, în Europa lor ]i în lumea larg`.  Rom@nia european`, folosind f`r` 

complexe de inferioritate valorile care au fondat statul modern, va fi o \ar` mai puternic`, pragmatic` ]i capabil` 

s` înfrunte timpuri care nu se anun\` nici lini]tite ]i nici pa]nice. Toate acestea sunt valori si idei care vin in spriji-

nul respectabiltatii statului rom@n, o institutie in slujba careia Casa Regala a fost constant, in ultima suta cincizeci 

de ani. Regele, ca si Principesa Margareta si cu mine, credem ca tara este, in acest moment, mai important de 

servit dec@t familia.  

A.B.- Daca veti castiga alegerile, aveti anumite planuri, strategii, proiecte? Ce schimbari veti aduce? 

- Voi aduce respectabilitatea si efectivitatea exercitiului de reprezentare statala a Rom@niei. Confuzia dintre 

exercitiul politico-administrativ si cel de reprezentare prezidentiala a Statului este maxima.  Voi aduce coerenta 

si competenta in Institutia Presedintelul Rom@niei, ceea ce se va raspandi binefacator, prin puterea exemplului 

personal pentru celelalte institutii, care sunt democratice si responsabile. Raportul dintre institutiile Statului este 

de asemenea un domeniu care are nevoie urgenta de clarificare si de coerenta, in exercitiul practic, cel de zi cu zi. 

Voi porni imediat la incurajarea, intarirea si eliberarea de complexe a comunitatilor locale, precum si a profesiilor 

si a elitelor lor.  

A.B.-Descrieti, va rog, o zi din viata Dumneavoastra in familia Dumneavoastra. 

- Ducem o viata privata la fel de simpla ca orice alta familie din Rom@nia. Desigur, insa, in plan public avem alt 

fel de a actiona. Timpul pentru viata noastra de familie este mai redus dec@t al celorlalti rom@ni. Suntem fericiti sa 

putem contribui la dezvoltarea durabila a Rom@niei din interiorul societatii noastre.   

A.B.-In incheierea dialogului nostru transmite-ti, va rog, un cuvant cititorilor nostri, va multumesc foarte mult. 

- Le doresc, incep@nd cu decembrie 2009, sa nu trebuiasca s` î]i mai ascund` pa]aportul, de ru]ine. Respect ]i 

lege în \ar`, demnitate ]i m@ndrie în afar`. Capul sus în lume. Aceasta va fi Rom@nia!   

A.B.- Alteta Voastra, va multumesc foarte mult pentru acest interviu.  

Interviu realizat de Angela BACIU, poet, publicist, 27 mai 2009 
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ROTARY CLUB TIMI}OARA  
Punte peste Decenii - 80 de ani  

Rotary este o organiza\ie a oamenilor de afaceri ]i reprezentan\i ai diferitelor profesii din întreaga lume care 

consider` important` asigurarea de servicii umanitare, care încurajeaz` înalte standarde etice în toate domeniile de 

activitate ]i ajut` la men\inerea p`cii, precum ]i la stabilirea de rela\ii de bun` în\elegere între popoare.

Rotary Interna\ional întrune]te circa 1,2 milioane de membri, în 32.000 de cluburi din 200 de \`ri, unind oamenii, 

indiferent de ras`, religie ]i convingeri politice, într-o atmosfer` de cooperare.  

Rotary a luat fiin\` pe 23 februarie 1905, la ini\iativa avocatului Paul P. Harris, odat` cu formarea clubului Rotary 

din Chicago, Illinois, S.U.A., ca prim` organiza\ie de serviciu voluntar din lume.  Rotary Interna\ional reprezint` 

asocia\ia tuturor cluburilor Rotary din lume, av@nd drept principal motto: „A servi mai presus de sine”. 

Obiectivele Rotary Interna\ional sunt: încurajarea, extinderea ]i supravegherea activit`\ii Rotary în întreaga lume, 

precum ]i coordonarea ]i conducerea în general a activit`\ilor interna\ionale rotariene.  

Cluburile Rotary, grupate pe zone geografice - numite districte Rotary, au în frunte un guvernator care, pe o 

perioad` de un an, devine func\ionar al Rotary Interna\ional. În prezent exist` peste 515 districte Rotary în în-

treaga lume, grupate în ]ase regiuni, una dintre ele fiind CEEMA (cuprinz@nd Europa Continental`, zona med-

iteranean` r`s`ritean`, precum ]i Africa). În zonele unde nu exist` districte, Rotary este organizat sub form` de 

zone speciale de extindere.  Consiliul Central, care se întrune]te de regul` de patru ori pe an, este organismul de 

elaborare a politicii Rotary Interna\ional. Printre membrii acestuia se num`r` pre]edintele în func\iune, precum ]i 

pre]edintele ales al lui Rotary Interna\ional, c@t ]i al\i 16 directori din întreaga lume. 

Pre]edintele este ales pe o perioad` de un an. To\i conduc`torii Rotary, at@t la nivel interna\ional, c@t ]i la cel lo-

cal, sunt voluntari, nefiind salariza\i.  Secretariatul Rotary Interna\ional sprijin` cluburile Rotary pentru îndeplinirea 

proiectelor ]i ac\iunilor de ajutorare. Cartierul general al organiza\iei Rotary se afl` în Evanston, Illinois, S.U.A. 

Serviciul regional al lui Rotary Interna\ional, pentru Europa ]i Africa, se afl` la Zurich, Elve\ia. Exist` înc` alte ]apte 

filiale ale serviciului regional: în Argentina, Australia, Brazilia, India, Japonia, Coreea ]i Anglia (RIBI).  

Scopul Rotary const` în dorin\a de a ajuta („A servi mai presus de sine”), încerc@ndu-se sa ating` acest scop prin: 

LUCRE|IA BERZIN|U
ISRAEL
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1. Între\inerea prieteniei ca pe o oportunitate de a-i ajuta pe ceilal\i;  

2. Aderarea, nu doar la înalte principii etice în via\a personal` ]i în afaceri, ci ]i recunoa]terea valorii fiec`rei 

activit`\i care se dovede]te folositoare umanit`\ii; 

3. Înt`rirea ]i stimularea activit`\ilor responsabile private, profesionale ]i publice, pentru membrii Rotary;  

4. Cultivarea bun`voin\ei pentru promovarea în\elegerii interna\ionale ]i a p`cii omenirii, prin comunitatea mon-

dial` a profesiilor umane, unite prin dorin\a de a ajuta.  

În Rom@nia, Rotary Interna\ional a venit prima oar` în 1929, c@nd au fost create cluburi la Bucure]ti, Cluj ]i 

Timi]oara. În 1936 a fost înfiin\at Districtul 84 - Rom@nia, iar toate cluburile rom@ne]ti înfiin\ate pe parcurs au 

func\ionat p@n` în anul 1940, c@nd au fost desfiin\ate de regimul totalitar din acea vreme.  

În 1992 se reia tradi\ia întrerupt`, re@nfiin\@ndu-se Clubul Rotary Bucure]ti. Ca ]i prima dat`, el va fi urmat 

imediat de cluburile din Cluj ]i Timi]oara. P@n` în 1996, num`rul cluburilor din Rom@nia ajunge la 30. Din 1999, 

cluburile rom@ne]ti fac parte din propriul district 2241, Rom@nia ]i Republica Moldova. 

În prezent, în acest district activeaz` peste 80 de cluburi.   

În ziua de 22 mai 2009, Rotary Club Timi]oara a s`rb`torit 80 de ani de la înfiin\are ]i am considerat c` este 

binevenit` o informa\ie detaliat` privind activitatea acestei organiza\ii. De aceea l-am contactat pe pre]edintele 

Clubului Rotary Timi]oara, domnul Aliakbar BARMAYOUN, pentru un dialog, pe care îl redau în continuare 

pentru publicul cititor: 

Lucre\ia BERZIN|U: Domnule Pre]edinte Aliakbar BARMAYOUN, a\i 

s`rb`torit evenimentul rotarian pe 22 mai 2009, odat  ̀cu Ziua Ierusalimului, ]i v` 

urez un sincer „La Mul\i Ani”! Totodat ,̀ v  ̀rog s  ̀primi\i un salut c`lduros din 

Israel! În continuare, a] dori s  ̀ne vorbi\i despre evenimentul s`rb`torit recent.  

Dl. Aliakbar BARMAYOUN, pre]edintele Rotary Club, Timi]oara 
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Aliakbar BARMAYOUN: V` mul\umesc pentru interesul acordat evenimentului pe care Rotary Club Timi]oara 

l-a aniversat în data de 22 mai a.c., 80 de ani de la înfiin\area clubului. Pentru un rotarian este un prilej de m@ndrie 

s` poat` vorbi despre istoria Rotary ]i despre istoria clubului sau, în special c@nd aceast` istorie este înc`rcat` 

de ac\iuni ]i proiecte care contribuie în mod direct la progresul comunit`\ii. A]adar, evenimentul pe care l-am 

s`rb`torit în 22 mai este unul înc`rcat de semnifica\ii pentru clubul nostru, unul dintre primele cluburi Rotary 

din Rom@nia, a c`rui istorie începe din anul 1929, la mai pu\in de un sfert de secol de la înfiin\area primului club 

Rotary din lume. Evenimentul aniversar a purtat numele simbolic ”Punte peste Decenii” ]i a subliniat prezen\a ]i 

implicarea rotarian` în Timi]oara de-a lungul anilor. 

Lucre\ia BERZIN|U: La eveniment a\i avut ]i invita\i speciali?  

Aliakbar BARMAYOUN: Evenimentul nostru a fost onorat de prezen\a Maiest`\ii Sale, Regele Mihai I al Rom@

niei, a unei delega\ii din partea Alte\ei sale Regale, Principele Radu, Înalt Prea Sfin\ia Sa, Mitropolitul Nicolae al 

Banatului, de domnul Gheorghe Ciuhandu, primarul Timi]oarei, de doamna Martha Maria Mocanu, guvernatorul 

districtului 2241, de numero]i prieteni rotarieni de la cluburi rom@ne]ti ]i str`ine: Anglia, Austria, Fran\a, Israel, 

Italia, Germania, Olanda, Serbia. Un alt invitat special a fost rotarianul Dumitru - Dorin Prunariu, care, ca o 

fericit` coinciden\` s-a aflat al`turi de noi, transmi\@nd felicit`rile clubului s`u, în ziua ]i la ora c@nd a aterizat din 

c`l`toria întreprins` în spa\iul cosmic, 22 mai, ora 16.58.  

Lucre\ia BERZIN|U: Cum descrie\i activitatea celor 80 de ani de la înfiin\area clubului ]i p@n` în prezent?  

Aliakbar BARMAYOUN: Pe parcursul celor 80 de ani de la înfiin\are, Rotary Club Timi]oara a pus constant în 

practic` ac\iuni ]i proiecte menite s` sublinieze deviza rotarian` „Serve]te mai presus de sine”. Doar în cei 15 ani 

scur]i de la reînfiin\area clubului, din 1994, au fost investi\i în comunitatea timi]orean` mai mult de un milion de 

euro, în proiecte sociale, culturale ]i sportive.   

Realiz`m ac\iuni în folosul spitalelor, al institu\iilor care se ocup` de persoanele cu diferite dizabilit`\i, al institu\

iilor culturale, al copiilor ]i tinerilor din comunitatea noastr`. Avem în vedere aspecte care vizeaz` educa\ia, 

s`n`tatea, apa, alimenta\ia.   

Cu titlu de exemplu, pe parcursul acestui an am finalizat trei matching grant-uri cu cluburi Rotary din Anglia, S.U.A. 

]i Germania, în valoare în mai mult de 100 de mii de euro, cu ajutorul c`rora am adus 110 c`rucioare cu rotile pentru 

persoane cu handicap locomotor, am dotat o clinic` de protezare cu aparatur` performant` ]i am înfiin\at un atelier 

de ucenicie pentru ca tineri defavoriza\i social s` poat` practica meseria însu]it` pe parcursul uceniciei.  Am organi-

zat concursul „Bega duck race”, iar fondurile ob\inute au fost folosite pentru montarea de filtre de ap` la ]coli ]i 

gr`dini\e din ora] ]i pentru reabilitarea unei f@nt@ni publice din Timi]oara precum ]i pentru campania „Nu te pune 

cu timi]orenii” care î]i propune s` modifice atitudinea cet`\enilor fa\` de cur`\enia ora]ului.  Am organizat ac\iuni 

de plantare de copaci, de sus\inere a mijloacelor de transport alternativ, de implementare a necesit`\ii adopt`rii 

unei alimenta\ii s`n`toase, de sprijinire a unor ini\iative de arhitectur` urban` eficient`, toate sub sloganul „Timi]

oara - ora] s`n`tos”. Am premiat elevii cu rezultate deosebite la înv`\`tur` prin includerea lor în tabere ]i excursii 

interna\ionale.  Cea mai recent` ac\iune pe care am pus-o în practic` este „]tafeta Ciclist` Rotary”, o ac\iune care 

se desf`]oar` la nivelul Districtului 2241, Rom@nia ]i Republica Moldova ]i care const` în predarea ]tafetei între 

bicicli]ti rotarieni ]i nerotarieni din ora]e vecine, de la punctul de start Jimbolia, p@n` la cel de finish, Mangalia, 
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str`b`t@nd aproape întreg teritoriul Rom@niei. Ac\iunea î]i propune s` implementeze cultura ciclismului, ca un 

hobby s`n`tos ]i nepoluant, s` transmit` un mesaj autorit`\ilor locale în leg`tur` cu necesitatea construirii de piste 

pentru biciclete ]i finalizarea celor existente. 

Lucre\ia BERZIN|U: Care sunt principiile ]i deviza membrilor implica\i în activit`\ile clubului?  

Aliakbar BARMAYOUN: Membrii clubului nostru urmeaz` ]i accentueaz`, prin activitatea lor în cadrul clubului 

prin implicare ]i entuziasm, motto-ul Rotary ]i cele 4 c`i de a servi, rotariene, care sintetizeaz` calitatea de membru.  

Lucre\ia BERZIN|U: Ave\i planificate ]i ac\iuni de sus\inere a comunit`\ilor rom@ne]ti din afara Rom@niei?  

Aliakbar BARMAYOUN: Pe l@ng` ac\iunile desf`]urate în folosul comunit`\ii, noi suntem preocupa\i ]i de comunit`\

ile rom@ne]ti din afara Rom@niei. Un exemplu de proiect în acest sens este donarea de carte rom@neasc` la ]coli din 

Republica Moldova. În prezent, planific`m un proiect asem`n`tor pentru o ]coal` din Banatul s@rbesc, de l@ng` V@r]e\.  

Lucre\ia BERZIN|U: V` rog, c@teva exemple de principii rotariene care au fost puse în practic`...  

Aliakbar BARMAYOUN: A]a cum aminteam anterior, am urmat îndeaproape cele patru c`i de a servi: serviciul 

în club, serviciul în comunitate, rela\iile profesionale ]i rela\iile externe. Serviciul în club a fost realizat prin 

unitatea creat` între membrii clubului ]i prin sprijinul constant acordat cluburilor Rotaract ]i Interact. Serviciul în 

comunitate este ilustrat prin ac\iunile pe care le-am exemplificat mai sus. Rela\iile profesionale au urm`rit îm-

bog`\irea clubului cu reprezentan\i ai c@t mai multor profesii, fiecare f`c@nd parte din elita meseriei sale. În ceea 

ce prive]te rela\iile interna\ionale, am colaborat str@ns cu cluburi str`ine prin înfr`\ire, prin realizarea de matching 

grant-uri, prin contacte constante cu prilejul întrunirilor interna\ionale, prin participare activ` în ICC-uri. De altfel, 

clubul nostru face parte din TMB, colaborare transfrontalier` cu cluburi Rotary din Rom@nia, Ungaria, Serbia, din 

zona delimitat` de r@urile Tisa - Mure] - Bega.  

Lucre\ia BERZIN|U: C@\i membri are Clubul Rotary din Timi]oara? Scopul urm`rit a fost îndeplinit? Din ce 

categorii sociale fac parte membrii rotarieni?  

Aliakbar BARMAYOUN: În prezent, clubul nostru num`r` 55 de membri care se m@ndresc cu faptul c`, prin 

activitatea sus\inut` ]i implicat` am reu]it s` ne atingem scopul propus; acela de a fi un participant direct la pro-

gresul comunit`\ii. Membrii clubului reprezint` fiecare c@te o profesie, conform principiului clasific`rii, ]i sunt 

fiecare parte a elitei profesiei sale: medici, ingineri, profesori, avoca\i, economi]ti.  

Lucre\ia BERZIN|U: Ce condi\ii trebuie s` îndeplineasc` un doritor de a deveni membru rotarian?  

Aliakbar BARMAYOUN: În conformitate cu procedurile Rotary, pentru ca o persoan` s` devin` membru 

al unui club Rotary trebuie s` aib` un profil moral irepro]abil, o persoan` activ`, energic`, care demonstreaz` 

preocuparea pentru problemele comunit`\ii, s` fie proprietar al unei companii sau cu o func\ie de conducere într-o 

institu\ie. O astfel de persoan` va fi propus` de un alt membru al clubului, ]i dac` candidatura sa este acceptat` în 

unanimitate de c`tre membrii clubului respectiv, va deveni rotarian în acel club. Trebuie precizat faptul c` statutul 

de rotarian se bazeaz` pe voluntariat, dar dup` admitere, participarea la ac\iuni ]i proiecte este obligatorie.  
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Lucre\ia BERZIN|U: Felicit`ri pentru implicarea dumneavoastr` în aceast` munc` de caritate ]i La Mul\i Ani! 

În final, ave\i un mesaj pentru cititori? 

Aliakbar BARMAYOUN: Le doresc cititorilor dumneavoastr` multe succese, împliniri ]i s`n`tate. le mul\umesc 

celor care direct sau indirect au contribuit poate la reu]ita unei ac\iuni rotariene ]i astfel, au ajutat organiza\ia de 

caritate cu cel mai mare num`r de membri din lume.   

V` mul\umesc!  Lucre\ia Berzintu 26 mai 2009, Israel  

Fotografii st@nga (de sus in jos):    
a.  Gh. Ciuhandru, MS Regele Mihai, Ioan Talpos; 
 b.  Simina Mezincescu, MS regele Mihai, Ioan Talpos 

(rector UVT);   
c. Rotary Club Timisoara 80   
d. Gh. Ciuhandru (primarul Timisoarei);   
e. Rotary Club Timisoara 80;   
f. Rotary Club Timisoara 80. 

Fotografii dreapta:    
a.  MS Regele Mihai si reprezentantii Clubului Rotary 

Timisoara;   
b.  Presedintele Clubului Rotary Timisoara, Aliakbar 

BARMAYOUN;   
c.  Presedintele Clubului Rotary Timisoara, Aliakbar 

BARMAYOUN;   
d.  Presedintele Clubului Rotary Timisoara, Aliakbar 

BARMAYOUN, Dumitru - Dorin Prunariu;   
e.   Romeo Saleno, Lia Lucia Epure, Silvana Saleno;

.  MS Regele Mihai la balul de caritate, organizat de 
Rotary Timisoara.
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ZIUA IERUSALIMULUI (YOM YERUSHALIM) 22 MAI 2009  

Motto: ”Jerusalem of gold, and of bronze, and of light   
Behold I am a violin for all your songs.” 
(by Naomi Shemer)     

Vineri, 22 mai 2009, Ierusalimul aniverseaz` 42 de ani, dup` calendarul ebraic( Anul Gregorian 2009 
corespunde anului 5769 ebraic. În Israel se folosesc în prezent ambele calendare), de c@nd Ierusalimul a 
fost reunificat. 

Evreii nu ]i-au pierdut speran\a niciodat`, de-a lungul istoriei îndelungate ]i zbuciumate. De aceea, ]i 
imnul na\ional al statului Israel se cheama ”Ha-Tikva”, (in ebraic`, Speran\a), text care a fost scris 
la Ia]i (Rom@nia), de poetul sionist Naftali Hertz Imber (1856-1909), adaptat dup` o melodie popular` 
rom@neasc`, care a fost c@ntecul sioni]tilor din Rom@nia. 

Între anii 1948 ]i 1967 întreaga cetate (ora]ul vechi) s-a aflat sub administra\ie iordanian` iar evreii au 
fost împiedica\i s` ajung` at@t la Muntele Templului c@t ]i la Zidul Pl@ngerii. Pentru evreii din toat` 
lumea, ”Zidul Pl@ngerii” este unul din cele mai sfinte locuri ale religiei iudaice. Ei vin aici în fiecare 
vineri, la ceea ce a mai r`mas din patria lor str`bun`, ]i pl@ng distrugerea Ierusalimului, to\i cu fruntea 
plecat`, sprijinit` de zid. 

Nu se poate explica în c@teva fraze, de ce Ierusalimul nu poate sa fie divizat. 

În timpul r`zboiului de 6 zile din 1967, al treilea r`zboi israeliano - arab, este eliberat întregul Ierusalim (în 
cea de a treia zi), ]i capitala statului evreu intr` liber` în componen\a statului Israel. ONU for\eaz` încetarea 
focului. Uniunea Sovietic` rupe rela\iile cu Israelul, iar \`rile socialiste o urmeaz` - cu excep\ia Rom@niei. 

De c@te ori merg la Ierusalim, tot de at@tea ori m` cutremur emo\ional. Este ceva inexplicabil în cuvinte! 

Ierusalimul, este Ora]ul Sf@nt pentru lumea întreag`; spiritual, aici se înt@lnesc cele trei religii, în or-
dinea cronologic`: mozaismul, cre]tinismul ]i islamismul. Aici se înt@lnesc trei continente: Asia, Europa 
]i Africa; Aici se înt@lnesc culturile: arab` a Asiei ]i cultura european` a evreilor ]i cre]tinilor; Aici se 
termin` Orientul ]i începe Occidentul. Aici a fost poarta de intrare a europenilor în Asia. De aici omenirea 
m`soar` timpul, de unde începe anul 0 al erei cre]tine, religie îmbr`\i]at` de un sfert de omenire.  

Aici s-a n`scut, a predicat, a murit ]i a înviat Iisus Hristos. De Iisus se leag` speran\a cre]tinilor în m@ntuire. 

De aceea la Ierusalim se afl` cele mai multe biserici din |ara Sf@nt` (Biserica Sf@ntului Morm@nt, Bi-
serica ortodox` Rom@n`, Biserica Agoniei sau a Tuturor Na\iunilor ].a.)  
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Ierusalimul are o vechime de 4000 de ani. Cu 2000 de ani înaintea erei noastre, se chema Urusalem, 
evreii îi spun ast`zi, Yerushalaym, ceea ce în ebraic` înseamn` ”Ora]ul p`cii”.  

De 3000 de ani este capitala evreilor. Aceasta a fost cu 1000 de ani înainte de apari\ia cre]tinismului ]i 
cu peste 1500 de ani înainte de apari\ia Islamului. 

Cine cunoa]te istoria evreilor, cunoaste istoria Ierusalimului, o istorie plin` de evenimente, de-a lungul a 
4000 de ani. 

Ierusalimul str`vechi, care azi nu se mai vede dar se g`se]te peste tot, printre pietre ]i ruine, pe sub p`m@
nt, a fost construit ]i demolat de 6 ori, de trei ori în Antichitate ]i de trei ori în Evul Mediu. 

Azi, Ierusalimul, cu o suprafa\` întins`, de 126,4 kmp (datorit` reliefului muntos, situat la o altitudine de 
606 - 826m), este format din ora]ul vechi ]i ora]ul nou. Are o popula\ie de 760.800 de locuitori, din care 
65% evrei ]i 35% arabi, cu o densitate de 5577 locuitori/kmp. 

Ca obiective turistice: Platoul Moscheilor, Zidul Pl@ngerii, Cartierele Cet`\ii (în num`r de patru), Via 
Dolorosa sau Drumul Crucii, Muntele m`slinilor, Gr`dina Ghetsimani, care ocrote]te ]i acum opt m`slini 
roditori, martori ai faptelor din Evanghelii; Muzeul de Istorie al Ierusalimului, Muzeul Israelului ]i Altarul 
C`r\ii, Knessetul - Parlamentul israelian, Macheta Vechiului Ierusalim, Yad - Washem (Mzeul Holocaustu-
lui), Kanionul Malha - cel mai mare centru comercial din Orientul Mijlociu, ocup@nd 100.000 mp. s.a. 

Foarte multe locuri se pot vizita in Ierusalim, ]i, spa\iul nu-mi permite s` continui. Dar, v` invit la Ieru-
salim! N-o s` regreta\i deloc!  

”De te-oi uita Ierusalime, uitat` s`-mi fie dreapta!” 
   (Psalmi,137.5)  

LA MUL|I ANI, IERUSALIME!     
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INTERVIU CU LUIZA CALA  
UN NUME DE ARTIST }I UN SUFLET DE ROTARIAN  

„Am v`zut c@teva tablouri semnate de Luiza Cala. M`rturisesc dubla mea surpriz`: 

în primul r@nd înt@lnirea cu viziunea personal` a unei pictori\e bune ]i, apoi, însu]i 

faptul c` ea, o femeie, abordeaz` surrealismul. Pentru c` sunt pu\ine cele care s-au 

aventurat în acest gen. A] ad`uga impresia c` e vorba de realism fantastic. Aceast` 

asociere, a dou` no\iuni aparent paradoxale, realizeaz` un tablou corect, dar 

incomplet. Pentru c` acolo unde este loc de fantezie, grani\ele se îndep`rteaz`, 

se l`rgesc, ajung@nd pe teritoriul artei adev`rate. Am sim\it în crea\iile Luizei Cala 

aluzii onirice, erotice, istorice, sociale... Imagina\ia ei abund`, alunec@nd în`untrul 

]i în afara obiectelor reale ]i în secven\e inedite ale subcon]tientului. Uneori 

extravagant`, alteori academic`, pictori\a surprinde. Ea î]i propune o lume 

complex` în care nu lipsesc figurile (]i apropourile) mitologiei populare, 

modelele nude, ochiul, drumul, pustiul, fundalul grav sau înc`rcat de sensuri ]i 

poezie... Ea invit` privitorul într-o lume de vis, în care elementele realului servesc 

substan\a mesajului. Metaforele (toate tablourile Luizei Cala sunt metafore sau 

alegorii), ne invit` s-o înso\im într-o c`l`torie aventuroas` între spirit ]i materie, 

între realitate ]i magie.”   

Dr. Dorel Schor - scriitor umorist, gazetar ]i cronicar plastic israelian 

de limb` rom@n`  

---------------------------------  

Drag` Luiza Cala, iat`-ne ]i la un dialog pe calea internetului - minunea, cum spuneai, ce apropie spiritual 
oameni afla\i fizic la mare distan\`. Daca ar fi ca cineva s`-\i cear` o biografie, cum ai începe? 
Într-un început bogat de toamn`, inundat de mult` culoare, undeva pe planeta albastr`, venea la încarnare un spirit 
curios ce nu contenea a se mira de frumuse\ea acestei lumi... A]a a ]i r`mas acel spirit.  

Despre descoperirea talentului de pictor, ce po\i s` spui? 
Cei care au dispozi\ie spre descoperirea ]i aprecierea frumosului - ]i eu m` num`r printre ei, din fericire - acu-
muleaz` p@n` la preaplin ]i au nevoie de exteorizare, de împ`rt`]irea tr`irilor cu ceilal\i. La mine aceast` necesi-
tate s-a manifestat prin intermediul culorilor. În copil`rie m` jucam cu curcubeul... apoi am descoperit c` exista 
tehnici ]i medii potrivite acestei forme de expresie. Am v`zut cum culorile îmi exacerbeaz` sim\urile, îmi amplif-
ic` ]oaptele interioare, îmi deschid fereastra spre mine ]i m` poart` u]or într-o lume diferit`, bogat`, lini]titoare, 
mirific`. A]a a început totul.  
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Ce factori au contribuit în aceast` carier`?
Dac` nu ar fi fost Tinel, cel care a fost so\ul meu, homo pragmaticus, cel pe care îl \ineam prea mult prin muzeele 
de art` în peregrin`rile noastre prin lume, cel care mi-a f`cut cadou un ]evalet, schimb@ndu-mi astfel destinul, 
nu a] fi ]tiut niciodat` c@t pot. Dotat` cu tot ce-mi era necesar am l`sat sufletul meu s` se a]tearn` pe p@nze. M` 
minunam cum g@ndul meu facea liniile s` zburde n`valnic, s` împart` spa\iul necer@nd încuviin\are, cum culorile 
î]i permiteau libert`\i, se înc`rcau de noi în\elesuri ]i, mai ales, cum privitorii sim\eau mesajul meu. Evantaiul 
provoc`rilor î]i uitase m`sura ]i îmi permisese accesul într-un cerc magic de care voiam s` m` bucur. Deoarece 
nu am beneficiat de un cadru formativ, la început m-am ajutat de ceea ce privirile mele culegeau cu aviditate din 
operele marilor mae]tri. Apoi, universul m-a r`sfa\at aduc@ndu-mi aproape oameni minuna\i care m-au înva\at cu 
mult drag ceea ce nu ]tiam ]i care nu au dorit s` î]i pun` amprenta pe crea\ia mea, ba chiar au insistat s` r`m@n eu.  

Ce stil preferi? 
Ca mai to\i arti]tii, trec ]i eu prin diverse stiluri, dar o fac doar ca exerci\iu. Eu cea adev`rat` sunt, a]a cum bine a remar-
cat domnul Dorel Schor, c`ruia te rog s`-i mul\ume]ti din partea mea, o onirica, o c`l`toare între realitate ]i magie.  

Care sunt temele abordate în lucr`rile tale? 
Migrez u]or prin tot felul de teme, dar o fac în stilul meu. E mo\ionalitatea (limbajul lucrarilor mele) este impregnata 
de citirile ]i visele mele. Doamna Florica Cruceru, criticul de art` spunea: „În pictura sa, Luiza Cala, ia în st`p@nire 
tot universul... adic` tot ceea ce iube]te... ]i totul este subsumat, condensat în p`r\i „necesare” pe care le ordoneaz` 
apoi dup` propria-i dorin\`-voin\`, ferm`, echilibrat`. Configurarea în imagini a tr`irilor, impresiilor, a timpului s`u 
interior se face prin culori puternice, aplicate cu siguran\` ]i dezinvoltur`, cu o vigoare care îi este proprie...”   

Ai avut vreun model de influen\` în pictur`? 
Sufletul meu vibreaz` la operele lui Matisse, Klimt si Dali, dar „bogata sa informa\ie nu face dec@t s` catalizeze declan]
area ideilor, energiilor proprii. Luiza Cala nu se las` cople]it` de bog`\ia sugestiilor; ea aspir`, ]i reu]e]te, c`tre o pictur` 
proprie care o reprezint`, mai spunea doamna Cruceru. Apoi Sabin B`l`]a ]i Rafael Fuentes m-au înv`\at c` modele 
sunt cei care te fac s` te în\elegi mai bine, s` te define]ti, nu cei ce doresc s` te schimbe, s` te a]eze în umbra lor.  

C@te expozi\ii personale ai avut p@n` acum? Dar în grup? 
Am avut 16 expozi\ii personale ]i nenumarate de grup.  

Cum a fost la prima expozi\ie personal`?  
„Î\i cer s` tr`ie]ti nu din ceea ce prime]ti, ci din ceea ce d`ruie]ti, c` doar a]a te vei împlini” spunea Antoine de 
Saint Exupery ]i... venise vremea d`ruirii-împlinirii mele. Eram timid`, neîncrez`toare în for\ele mele, voiam 
s` nu se ]tie c` eu sunt autoarea lucr`rilor, primeam cu sfial` laudele ]i felicit`rile privitorilor. Aprecierile criti-
cilor de art` îmi p`reau c` vorbesc despre lucr`rile altcuiva... m` tot minunam r`t`cit` printre sim\`minte str`ine. 
Fondurile ob\inute din v@nzarea lucr`rilor (]i s-au v@ndut toate) le-am donat copiilor bolnavi de SIDA din ora]ul 
meu. M`car s` ajut, dac` nu puteam s` ]i vindec. Am p`strat acest obicei ]i la fiecare expozi\ie personal` d`ruiesc 
unu-trei tablouri unor organiza\ii care se ocup` de semenii no]tri mai pu\in ferici\i.  

Ai reprezentat Rom@nia la concursul interna\ional de la Cannes, Fran\a, „Le monde de la Culture et des 
Artes” la a opta edi\ie din 16 – 23 aprilie 2006. Cum a fost? Care au fost ecourile?  
Decernarea medaliilor la MCA Cannes 2007- a doua mea participare încununat` de aur - s-a f`cut imediat dup` ce 
Cristian Mungiu c@]tigase Palme d’Or-ul ]i, dup` ce prilejuisem francezilor evocarea unor mari nume ale cul-
turii rom@ne]ti, nu mica mi-a fost mirarea, întoars` acas`, s` constat c` semenii no]tri se str`duiau din r`sputeri 
s` minimalizeze premiul s`u, a]a c`, despre doar o medalie de aur pentru pictur`... La Cannes am fost mandr` c` 
sunt rom@nc` ]i c` „vocea” mea se face auzit`. 
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Cum caracterizezi arta rom@neasc`? Dar pe cea european` din ultimii ani? 
E pu\in dificil s` caracterizezi arta contemporan`, traseul ]i tendin\ele ei. În art` actual` exist` o multitudine de 
voci, stiluri, concep\ii, modalit`\i de expresie ]i fiecare încearc` s` î]i g`seasc` publicul propriu, chit c` unul este 
rafinat, dedat la delicii culturale ]i altul este neavizat. Cred c` cel mai bine s-ar potrivi s` o caracterizez ca fiind 
sub imperiul libert`\ii.  

Ai colindat lumea, unde \i-a pl`cut mai mult? 
Din Egipt, în China, \ara Sf@nta ]i Europa, peste tot m-am înt@lnit cu amintiri din alte vie\i ]i... pe acele locuri le 
îndr`gesc cel mai mult, locurile în care pietrele vorbesc interioarelor mele.   
Dac` te ui\i în urm`, \i-a r`mas ceva ne@mplinit? 
Multe! Parc` via\a este prea scurt` pentru at@tea dorin\e! Sunt mul\umit` c` am reu]it s` îmi p`strez mereu în 
fruntea priorit`\ilor sufletul ]i în timpul ce mi-a mai r`mas voi încerca s` îmi mai împlinesc m`car una, una care 
se pare c` a început s` se coac`, c` i-a sosit clipa.  

Cum a început pasiunea pentru medita\ie?  
Cred c` m-am n`scut medit@nd... ]i asta fac ]i acum. Nu este o fuga de realitate, ci o nevoie de armonizare cu 
energiile subtile ale universului, o nevoie de înt@lnire constant` cu adev`rul din mine.  

Se spune despre rotarieni c` sunt oameni speciali, c` au un suflet mare, ]i ei respect` principiul „A servi 
mai presus de sine”. Care a fost primul imbold, atunci c@nd \i-ai dorit s` intri în Clubul Rotary Mangalia? 
Ce a urmat apoi, ca membru deplin în aceast` organiza\ie? 
Nu este nimic înt@mpl`tor, eu sunt un voluntar ]i sunt membr` în mai multe ONG-uri. „Rotary” mi-a oferit ]ansa 
de a m` al`tura unei re\ele mondiale de voluntari ]i sunt fericit` s` fac parte din ea. Sunt membru fondator al clu-
bului din Mangalia, past president, cu func\ii districtuale în ultimii trei ani.  

Ce crezi c` ar trebui f`cut pentru a fi o lume mai bun`? 
Am un exercitiu de imagina\ie pe care îl fac curent: îmi imaginez c` to\i oamenii, a]a dintr-o dat`, au înv`\at 
iubirea, iubirea adevarat`, iubirea necondi\ionat` ]i consecin\a este o lume f`r` conflicte, f`r` grani\e convenite pe 
diverse criterii, criterii desp`r\itoare ]i limitatoare. Con]tient` fiind de utopia exercitiului meu ]i de for\a exemplu-
lui, încerc s` construiesc armonie în jurul meu.  

Ce î\i place la oameni ]i ce nu? 
Multe. Cel mai mult îmi place faptul c` suntem purt`torii acestui miracol care se cheam` suflet. Cel mai mult îmi 
displace faptul c`, m@na\i de ambi\ii de]arte, uit`m tot mai des de el ]i c` nu înv`\`m din lec\iile care decurg din 
aceast` uitare.  

Ai un hobby? 
S` visez. ]i chiar nu glumesc - cel mai mult îmi place s` visez la o lume mai bun`! În afar` de asta ascult muzic` 
de relaxare, meditez ]i citesc. Acum sunt îndragostit` de Orhan Pamuk. M` fascineaz` zbudarnicia imagina\iei 
sale ]i stilul clar, sigur. Este un bun companion al singur`ta\ii mele.  

Ce moment din via\` te-a impresionat mai mult? 
Iata o întrebare grea! Multe lucruri m` impresioneaz`, dar cel care m-a marcat ]i m-a ajutat mult în via\`, este 
acela în care am fost inv`\at` în cadrul unei ]coli de yoga s` m` iert pe mine îns`mi. „Homo sum, humani nihil a 
me alienum puto”*. To\i gre]im, e firesc, dar pu\ini ]tim s` ne iert`m, s` alung`m din suflete poverile grele, mai 
mult sau mai pu\in imaginare. De aici mult` durere ]i chin. 
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Care este percep\ia personal` asupra acestei lumi? 
Oare c@\i dintre noi au în\eles c` avem ]ansa de a avea aceasta lume? C@\i dintre noi se str`duiesc s` o merite? 
Eu m` rog ca scurta mea trecere prin aceast` lume s` lase un strop de lumin` în plus, o amintire frumoas` ]i o 
invita\ie la con]tientizarea frumuse\ii acestei lumi.  

Cum î\i petreci timpul liber? 
Locuiesc pe malul m`rii ]i deseori privirea mea are nevoie de nemarginirea ei - m` plimb pe nisip deci. Am mul\i 
prieteni cu care împ`rt`]esc g@nduri, idei ]i... noi re\ete culinare. Dansez cu pl`cere ]i vara mai gr`din`resc.  

Ce proiecte ai? 
Ma preg`tesc acum, dup` ce am vernisat expozi\ia din ora]ul meu, s` plec la Balcic într-un art camp de dou` s`pt`m@
ni. În acela]i timp voi avea ]i o expozi\ie la Muzeul de Art` Balcic. ]tii, pentru pictorii rom@ni, Balcicul a reprezentat 
mereu un miraj. Este „provincia didactic` a picturii rom@ne]ti” cum spune Doina Pauleanu, directoarea Muzeului 
de Arta Constan\a în exhaustivul album „Balcic”, locul în care aproape to\i marii no]tri mae]tri au pictat în perioada 
interbelic`. Cine nu dore]te s` calce pe urmele pa]ilor lor? În septembrie voi participa la un festival interna\ional de 
art` la „Cuibul lini]tit”, castelul reginei Maria, tot la Balcic. August la Varna, octombrie Croa\ia, o m@n` de ajutor pe 
ici, colo ]i... mai am înc` ceva important de f`cut, ceva despre care, de voi avea puterea ]i putin\` s`-l împlinesc, vei 
auzi printre primii. Peste toate acestea, pe primul loc, este satisfacerea nevoii mele permanente de prieteni cu care s` 
stau, a]a ca acum cu tine, la împ`rt`]it cr@mpeie de g@nd ]i sim\ire. Î\i multumesc!  

Mul\umesc ]i eu, ur@ndu-\i s` ai parte numai de bine!  

Interviu realizat de Lucre\ia BERZINTU Israel, iunie 2009  „Sunt om ]i nimic din ceea ce este uman nu îmi este 

indiferent” (Publio Terenzio Afro)

Luisiana CALAIDJOGLU cunoscut` ca Luiza CALA, s-a n`scut la 23 septembrie 1957 în 

B`ile]ti, jude\ul Dolj, Rom@nia. Ea a studiat cu Sabin B`la]a (Rom@nia) ]i Rafael Fuen-

tes (Spania), iar acum locuie]te la Saturn, Mangalia. A participat la numeroase expozi\ii 

personale ]i de grup, în Rom@nia, Grecia, Spania, Bulgaria, Fran\a, Italia. 

Este autoarea a opt coper\i, patru pentru c`r\i, ]i patru pentru casete de medita\ie. 

Lucr`rile ei se afl` în colec\ii ale statului ]i private în Grecia, Spania, Fran\a, U.S.A., 

China, Canada, Olanda, Bulgaria, ]i Italia.  

Este de\in`toarea premiilor:  - Premiul Na\ional Art top 2002; Premiul Na\ional Art top 

- Rom@nia Magic` 2004 - Medalia de Argint MCA Cannes 2006 - Medalia de Aur MCA 

Cannes 2007 - Men\iune AIAM Roma 2007 
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„INEDIT: BIBLIOTECA „V.A.URECHIA” 
SI-A DESCHIS O SUCURSALA LA… GARA!”   

Un fapt inedit s-a petrecut ieri (15 iunie 2009, ora 11) la Galati 

(Romania): chiar de comemorarea lui Eminescu, Biblioteca 

„V.A.Urechia” si-a deschis o sucursala chiar la…gara din 

orasul de la Dunare. Informatia ne-a fost data chiar de 

directorulbibliotecii cu putin timp inainte, precizand 

faptul ca filiala nr.4 va fi dedicata altui poet disparut si 

va purta numele „Grigore Vieru”.  

Aceasta filiala cuprinde doua incaperi destinate bibliotecii: sala de lectura de la etajul intai ii va imbia pe toti 

calatorii si turistii, pe cei ce asteapta trenul si sunt in tranzit, folosindu-si timpul pentru a citi o carte, reviste, ziare, 

pentru a citi si trimite mail-uri, sa vada un film, sa asculte muzica pe aparatura multimedia, sa caute informatii 

necesare folosind internetul.  De asemenea, exista si un punct de informare, unde, personalul calificat poate da 

informatii necesare celor interesati despre turism, obiective turistice si istorice.  Cu ocazia acestui eveniment, au 

fost prezenti numerosi iubitori de arta, presa, oficialitati, colegi,scriitori, tineri, institutii partenere, turisti. Dupa 

obiceiul de a se taia panglica si dupa cuvintele de lauda asupra initiativei (de altfel, minunata idee!) acestui amplu 

proiect de catre oficialitatile orasului, au fost pregatite programe artistice de muzica, poezie, dans, ateliere de cre-

atie. La incheierea acestui eveniment am reusit sa realizez un interviu in exclusivitate chiar cu directorul Bibliote-

cii „V.A.Urechia”:  

1. D-le Ilie Zanfir, pentru cei ce nu va cunosc inca, cine sunteti Dumneavoastra?  

Sunt în primul r@nd un pasionat al c`r\ii ]i al culturii, un ve]nic îndr`gostit de opera marelui nostru poet na\ional 

Mihai Eminescu. Îmi place s` fiu înconjurat de oameni competen\i ]i iubitori de carte.  În prezent, doctorand în 

filologie la Universitatea „Dun`rea de Jos” Gala\i ]i în jurnalism la Universitatea de Stat din Chi]in`u, m` aflu într-

un continuu proces de autoperfec\ionare. Îmi doresc s` fiu permanent în contact cu informa\ia de ultim` or`, ceea ce 

în perioada actual` ar trebui s` fie o caracteristic` universal valabil` pentru oricine dore]te s` se men\in` la un nivel 

profesional ridicat. Actualul context al activit`\ii mele profesionale îmi ofer` oportunitatea de a fi ]i mai aproape de 

oameni ]i de a oferi comunit`\ii locale acces la servicii de bibliotec` de calitate. 

2. Pe langa faptul ca sunteti un excelent manager, iubiti arta si...artistii din toate domeniile, cum reusiti 

acest lucru?  

Dup` cum am precizat ]i mai sus, cultura, în variatele ei forme de manifestare, a intrat mereu în aria preocup`rilor 

mele, ceea ce a dus la o apropiere fa\` de lumea scriitorilor ]i arti]tilor, în special a celor g`l`\eni.  ]i, pentru c` 
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nimic nu este posibil f`r` colaborare, am \inut întotdeauna ca în lumea cultural` g`l`\ean` s` existe o bun` co-

municare. Aici a] putea s` dau un exemplu concret. Dup` cum ]ti\i, exista la un moment dat o scindare între cele 

dou` frac\iuni ale vie\ii culturale g`l`\ene reprezentate pe de o parte de Uniunea Scriitorilor, filiala Gala\i-Br`ila, 

al c`rei pre]edinte este Corneliu Antoniu ]i de cealalt` parte de Societatea Scriitorilor „C. Negri” condus` de Ste-

rian Vicol. Av@nd în vedere c` am@ndoi se num`r` în r@ndul prietenilor mei de cca 25-30 de ani, am f`cut tot ce 

mi-a stat în putere ]i am reu]it într-un final s` îi conving c` totu]i, ajun]i la v@rsta maturit`\ii, ar trebui s` renun\e 

la dispute sterile ]i s` colaboreze, pentru c` numai unindu-]i for\ele vor putea s` realizeze lucruri deosebite în 

planul culturii g`l`\ene. 

3. Ce proiecte faceti impreuna cu ei? cu scriitorii, pictorii etc.  

Biblioteca „V.A. Urechia” este pe l@ng` un depozit de informa\ie aflat la dispozi\ia comunit`\ii locale ]i un centru 

cultural ce antreneaz` în jurul s`u activit`\i ]i evenimente de înalt` \inut` cultural`, precum proiecte educa\io-

nale, concursuri, lans`ri de carte, înt@lniri ale oamenilor de cultur` g`l`\eni, expozi\ii de carte sau de art` plastic`, 

seri de literatur`, ateliere de crea\ie literar` ]i multe altele.  De exemplu, în cadrul colabor`rii pe care o avem cu 

Muzeul de Art` Vizual` ne-am propus în acest an s` realiz`m p@n` la sf@r]itul anului o expozi\ie Schweitzer-

Cump`na ]i una Georgeta Ar`mescu-Anderson, lucr`ri ale acestora exist@nd at@t în patrimoniul muzeului, c@t ]i în 

cel al Bibliotecii „V.A. Urechia”. Nu pot s` nu amintesc manifest`rile desf`]urate de cur@nd în cadrul primitor al 

bibliotecii: S`pt`m@na Comunit`\ii Italiene, Serile de literatur` ale Revistei Antares, Proiectului educa\ional „Lec-

tura, informarea ]i documentarea, factori esen\iali pentru promovarea culturii în Uniunea European`”, concursul 

„Biblioteca - Tezaur cultural ]i informa\ional”, „Atelierele de cultura ale poetei Angela Baciu”, „Poetele orasului 

Galati”, Atelierul de crea\ie „Speran\a Miron” ]i multe, multe altele. 

4. Va sprijina colectivul?  

Bineîn\eles. F`r` sprijinul colectivului nu se poate realiza nimic durabil. Serviciile pentru public, manifest`rile culturale, 

realizarea de noi puncte de acces la serviciile bibliotecii, îndeplinirea obiectivelor pe care mi le-am propus în planul 

managerial, toate acestea ]i multe altele nu ar fi posibile f`r` un efort în echip` al întregului colectiv al bibliotecii. 

5. Ce doriti sa lasati in urma Dumneavoastra?  

Pe l@ng` cele trei filiale pe care doresc s` le ofer g`l`\enilor, din care una deja a intrat în func\iune, marea mea 

dorin\` este de a realiza o bibliotec` metropolitan` modern` cu care întreaga comunitate local` s` se poat` m@ndri, 

un templu al informa\iei ]i al culturii pe m`sura apeten\ei de cultur` din ora]ul nostru.  Aceast` nou` bibliotec` 

ar pune la dispozi\ie pe l@ng` serviciile moderne cu care i-am obi]nuit pe utilizatorii no]tri, zone expozi\ionale 

propice, o libr`rie, un anticariat, precum ]i spa\ii adecvate pentru scriitorii ]i jurnali]tii g`l`\eni în care ace]tia s` 

se poat` înt@lni în mod curent, în concluzie un centru de cultur` cu care g`l`\enii s` se poat` m@ndri. 

6. Astazi are loc un mare eveniment, despre ce este vorba?  

Este vorba despre primul pas în aducerea la îndeplinire a planului managerial pe care l-am conceput pentru institu\ia 

noastr` ]i anume: inaugurarea unei noi filiale, în spa\iul primitor al G`rii CFR de c`l`tori. Filiala nr. 4, „Grigore Vieru” 

pune la dispozi\ia utilizatorilor s`i o colec\ie enciclopedic` de peste 3.000 documente de diverse tipuri, precum ]i acces 

la internet.  În acest demers, cont`m pe impactul asupra celor ce pleac` sau vin din ]i spre Gala\i, dar ]i pe atragerea la 

lectur` ]i informare a locuitorilor mai mari sau mai mici din blocurile ANL , CFR ]i din Valea ora]ului.  
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7. Ce evenimente mai pregatiti?  

Pe l@ng` urm`toarele dou` filiale ce vor fi deschise anul acesta în cartierele Dun`rea ]i Aeroport, în perioada imediat 

urm`toare va avea loc „Festivalul Na\ional al C`r\ii Axis Libri.”  Festivalul C`r\ii se va derula în perioada 27 - 30 iunie pe 

spa\iul pietonal care duce spre falez` ]i va reuni peste 60 de edituri din \ar` si din str`in`tate. Al`turi de Bibliotec` în acest 

demers sunt: Consiliul Jude\ean Gala\i, Prim`ria Gala\i,Consiliul Local Gala\i, Editura Eikon, Editura VOX, Asocia\ia 

Difuzorilor ]i Editorilor – Patronat al C`r\ii (ADEPC), S.C. „Accente Noi” ]i Universitatea „Dun`rea de Jos” Gala\i. Fes-

tivalul presupune al`turi de standuri de carte, ateliere de crea\ie, lans`ri de carte, recitaluri de poezie ]i muzic`, o Tombol` 

a Festivalului C`r\ii, dar ]i un festival literar-gastronomic dedicat Zilei Dun`rii (29 iunie).  Dedicat cititorilor de toate v@

rstele, evenimentul î]i propune s` stimuleze lectura printr-un viu dialog între edituri ]i cititori, s` fidelizeze consumatorii 

de produse culturale specifice prin prezentarea ofertei de carte actuale ]i viitoare. 

8. Un cuvant de incheiere pentru cititori si pentru cel (cea) ce va intervieveaza, va multumesc.   

Av@nd în vedere bugetul auster impus de recesiunea economic` actual`, ne dorim s` avem parte ]i în continuare de 

în\elegerea ]i de sprijinul Consiliului Jude\ean Gala\i în alocarea de resurse financiare suficiente pentru a putea onora 

solicit`rile cititorilor no]tri prin noi achizi\ii de carte.  Îi a]tept`m cu drag pe utilizatorii no]tri s` ne p`]easc` pragul 

pentru a împrumuta sau consulta cele mai noi documente ]i pentru a beneficia de serviciile de calitate oferite de per-

sonalul nostru specializat ]i, nu în ultimul r@nd, pentru a participa la manifest`rile ce au loc zi de zi în spa\iul primitor 

al Bibliotecii.  Iar pentru dumneavoastr`, d-na Angela Baciu, ne dorim s` v` sim\im c@t mai aproape de noi ]i c@t mai 

implicat` în proiectele noastre, cunosc@nd apeten\a pe care o ave\i pentru pentru via\a cultural` de la Dun`rea de Jos.      
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PROF. DR. ANASTASIA DUMITRU
ROMANIA

LABIRINTUL LUI ULISE 
tornad` printre lucruri sfinte, capodoperele,  
icoanele str`bunilor zac în gunoaiele tale, post-istule 
ciulinii ismelor au n`p`dit urzeala scrisului, 
Artistul este mort, p@nza distrus`, 
ochelarii zdrobi\i, miopi suntem cu to\ii 
noi-c`l`i ]i victime deopotriv` 
arunca\i în cele patru patru z`ri, 
furtun` pe mare, niciun port nic`ieri 
c`ut`m un far, doar umbrele, naufragia\i peste tot 
tr`im într-un dincolo, post-ule, cioclu al culturii,  
ce creezi? scrisul t`u e literatur` second-hand, 
cump`rat` de preas`racii spiritului 
dup` tine, ce mai r`m@ne?  
totul e r`sturant, p@n` ]i punctele cardinale sunt haos 
Biblia ]i toate textele sacre sunt gunoi pentru tine, post-ule, 
pe Dumnezeu l-ai omor@t odat` cu Nietsche 
Luceaf`rul ]i Poemele luminii le-ai f`cut bezn` total`, 
ai ars Coloana infinitului, iar Simfonia rom@n` 
ai transformat-o în manea globalizat`. 
]i Pomul vie\ii în pomul mor\ii... 
Oare chiar e]ti cel mai iubit dintre p`m@nteni?
cine va fi cel mai iubit dintre scriitori? sau poate c` dup` tine nu vor mai fi nici c`r\i 
c`rturar tu, sclav al sexului, nu al scrisului ... 
homosexual printre cadavre, efemer`-\i e soarta 
a]a cum ]i co]urile pubert`\ii dispar.
eu, îns` nu–l distrug în calea mea pe Eminescu, nici pe Blaga 
fiin\a mea se întoarce în sine pentru a se reda 
salveaz` icoane din gunoaie pentru a se salva pe sine 
poezia mea este c`r`mida noului Turn Babel
o unitate în diversitatea slovelor lumii... 
vino ]i tu, a]az` c`r`mida noului umanism al Rena]terii
reînvie-\i fiin\a- postmodernitatea înal\` ode ]i \ie,
cultur` minor`, cultur` major`, intra\i în zidul firii
din cenu]` Pas`rea Phoenix se înal\` 
spre Coloana infinitului, unde Luceaf`rul 
e c@ntat în Poeme de lumin` ]i Poeme cu îngeri 
unde Simfonia rom@n` se aude printre monade în cer,
prin scris m` voi oglindi în icoane,
revino ]i tu, înstr`inat c`rturar, Ulise modern, post-istule
Ithaca înc` te mai a]teapt`.



34

TEXTUALIZAREA CLIPEI 
Vreau s` opresc 

Timpul 

s`-l operez pe coloan` 

s` fie imobil ultima clipa s-o prind 

s`-i scot inima s` potrivesc 

Timpul O 

s` leg începutul cu sf@r]itul 

s` nu fie ieri ]i m@ine, 

aici ]i acolo 

între tine ]i mine, 

doar poezie  

magia cuv@ntului 

sacr` s` fie 

s` m`-nvelesc  

definitiv într-un papirus 

s` m` crucific în Tine 

Textule, Timp  

p`ianjeni s` m` înghit` 

nici tu, s` nu mai ai sc`pare 

nici tu s` nu mai po\i ie]i 

totul se-nv`luie, devine mister…  

GHEM DE GANDURI  
Un ghem de g@nduri sunt 

aplecat` spre mistere 

în c`ut`re de cuv@nt, 

sunt semn de întrebare 

ce caut` un început, 

sunt ghemuit` 

ca însu]i g@nditorul, 

f`r` odihn`  

mi-e firea ]i g@ndul. 

În mine fierb  

întreb`rile toate, 

caut ]i sper 

s` g`sesc o cale, 

o cheie cu care 

s` descop`r 

mistere.   

LABIRINTUL IUBIRII 
Motto: 

,,Iubi\i! amorul vostru puternic e ]i sf@nt!” 

Neb`nuit e labirintul iubirii, 

ad@nc` - pr`pastia regretului 

am c`zut în capcana p`catului  

a m`rului celui dint@i. 

M` doare trecutul-r`ni s@nger@nde, 

m` dor amintirile toate, 

drumurile sunt pe veci z`vor@te 

]treangul suferin\ei se-ntinde 

în fa\a mea o miri]te în fl`c`ri, 

în spate-foc ]i pulbere ]i fum, 

cad în genunchi ]i v`d, r@mele-s scrum 

]i m` chircesc ]i strig din r`sputeri. 

Para trosne]te degetele cioturi, 

m`dulare-mi se ghemuiesc, 

caut un loc cu greu eu m` t@r`sc 

o arip` m` duce în nem`rginiri, 

neb`nuite trepte de lumin` 

se-nal\`-n noapte ]i-o lacrim` 

pe-obraz se strecoar` 

]i cad la picioare Tale, Sf@nt` Fecioar`!  

ECOU  
Ulise eu- cuv@ntul e siren`, 

insula- foaia alb`  

timpul neadormitul 

Caron cere vam` 

m`–nghite valul 

în jur doar ape 

suflete-n deriv`.  

Unde e malul? 

M` domin` valul 

Corabie nu-i 

m`-nghite cuv@ntul  

slav` Lui.  



35

DOR  
Lui Lucian Blaga 

fir nev`zut, ne]tiut ce cheam` pas`rea la cuib 

dor - fiu al Geei, blestem al gliei,  

dor - r`d`cina unei flori pe sub p`m@nt, 

dor – c@ntec de doin` pe plai mioritic 

ce inima sf@]ie la chemarea unui fior transcendental

cenzura Marelui Anonim se ridic` 

lumina sofianic` p`trunde în fiece g@nd 

monade ne cheam` în lini]tea dintre sfere 

ca ploaia în brazda însetat` a mitului  

dor- înaltul vorbe]te cu ad@ncul  

în oglinda inimii la chemarea unui c@ntec  

ini\iatic al focului prin cor`bii de cenu]`  

trimise în cele patru puncte cardinale 

c@nd to\i alearg` în marele labirint al trecerii  

Prea mult` lini]te în nelini]te metafizic`  

diferen\iale divine se metamorfozeaz` în dor  

la cur\ile dorului prin era v`rs`torului. 

Oare ce aude unicornul? 

Nu cumva c`derea unei stele din Miori\a pe rune

Sau poate r`s`ritul magic al neb`nuitelor trepte?

Ce e poetul? 

un rob blestemat 

al scrisului ]i al slovei, 

un sclav înc`tu]at  

precum Prometeu 

în piscul g@ndului 

]i al Golgotei. 

Nelini]ti metafizice 

nasc litere în  

cremenea plumbului,  

înviate de-o sf@nt`  

ap` neînceput` 

din curcubeul 

Logosului.    

POETUL? 
E un martir

b`tut de profani. 

Poetul? 

un pom al vie\ii 

crin cu floarea în cer 

alinat` de îngeri 

cu r`d`cina-n infern 

ars` de neadormi\ii demoni 

ce au cheia cunoa]terii, 

cu frunzele în neant 

hr`nite din necuv@nt, 

cu tulpina-n p`m@nt 

jupuit` de semeni.

COLONISTUL 
Sunt colonist ]i a]tept s` descalec 

s` cuceresc profanul foii albe, 

s` scot duhul din manuscris 

ca-n prima zi s` se-nfiripe-n logos. 

Nu am curaj …]i a]tept… . clipe trec, 

s`p@nd morm@nt pe fa\a-mi leg`m@nt: 

Cum s-a-nt@mplat? Cum am ajuns la cap`t? 

De ce nu este drum, nici început.

NU POT S~ DORM 
Nu pot s` dorm 

în mine ca dintr-o pe]ter` 

se aud ecouri 

ale zilei de ieri, 

din timpul facerii 

c@nd Cel de Sus 

umbla pe p`m@nt 

]i interzicea singurul fruct 

cel al cunoa]terii. 

De-at@ta nesomn 

îmi plesnesc creierii, 

se nasc himere, 

întreb`ri, întreb`ri 

dar niciun r`spuns. 

-Doamne, de ce te-ai ascuns?
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CONSTATIN CIUBOTARU
ROMANIA

PREFABRICATUL  

Curtea ]colii, în pauz`: g`l`gie, strig`te, copii care alearg`, se joac`, dar ]i mul\i care stau, sau se plimb` de colo-colo. 
Unii se bat ]i atunci în jurul lor se adun` curio]ii, s` vad`, s` comenteze, s` ia partea unuia sau altuia. 
Un g`ligan \inea, cu ambele m@ini deasupra capului un pu]ti care, curios, nu se zb`tea, nu \ipa. R@dea. 
- Zi, b`, îmi sufli la mate? 
-Nu.  
 - Dau cu tine de p`m@nt! 
-D`-l, Pap`t`t, d`-l, au strigat c@\iva. -Tot nu!  
 - Te înv@rt p@n` ame\e]ti! Un jet sub\ire a \@]nit de la cel \inut sus în cre]tetul capului agresorului ]i lichidul înspumat 
]i g@lg@ind a prins a se scurge pe fa\a, pe umeri, pe piept. Normal c` namila a sc`pat din m@ini prizonierul. Hohotele de 
r@s au acopoerit glasul sub\irel, de contraalto al autorit`\ii reprezentat printr-o t@n`r` profesoar`. -Ce-i aici? a întrebat.  
 - Am aplicat în practic` principiul pendulului lui Maxvel, a zis cel tr’ntit, acum, în picioare!  
 - Ba s-a pi! Ba s-a pi-n capul meuu! Îl omorrr!  
 - Are dreptate, tovar`]a profesoar`. Totul a pornit de la Pi la p`trat. P`p`t`t voia s`-i suflu la ore ]i eu i-am zis c`-i torn 
în cap doi de pi. N-a crezut. 
Aveam 19 ani, terminasem Liceul Pedagogc ]i eram înscris` la sec\ia matematic`-fizic`, f`r` frecven\` la Institutul 
Pedagogic de doi ani. Fusesem martor` la scen` ]i în loc s` urechesc pe careva m-a pufnit ]i pe mine r@sul. R@deam 
al`turi de zecile de copii ale s`tenilor acestui sat de sub munte, veni\i la ]coal` în izmene ]i bluze de doc, în catrin\e 
]i ii, în rochi\e cusute de mamele lor sau de croitoresele din sat, care de care mai l`l@ie, dar av@nd buzunare aplicate, 
vol`na]e, gulera]e. Pantalonii de „a\@c`”, un doc mai ieftin, erau ]i ei croi\i dup` tipare f`cute din ziare, cu tururile mult 
mai mari dec@t ceea ce acopereau, cu buzunare aplicate, cu bretele din acela]i material.  
- B``, strig` namila, dup` ce s-a ]ters cu poala c`me]oiului b`gat în ni]te bernevici prea mari, te înghit cu fulgi cu t`t!  
- Poftim, tovar`]a profesoar`, acum ]ti\i de ce-i poreclit Pap`t`t? Bag` în el ca o batoz`!  
- Ce-ai f`cut ? îl întreb proste]te pe puiul de om, de]i fusesem martor`.  
- Treaba mic`-n capul lui cel mare ]i gol. Trebuia umplut cu ceva, nu? 
Îl priveam prostit` pe pu]tiul din fa\a mea. Fa\a numai col\uri ]i unghiuri neregulate, piele ]i os. Ochi mari, mi s-a 
p`rut c` unul e mai mic dec@t cel`lalt… Urechile cl`p`uge, una , din dreapta, l`sat` în jos, îndoit` ca o foaie de varz`, 
cealalt` dreapt`, ascu\it`, ca de iepure. Mi se p`rea c` sunt transparente, acum ]tiu, pu]tiul era nemaipomenit de slab, 
de aceea pielea p`rea pergamentoas`. Nasul era scurt, turtit? Parc` da, parc` nu. Gura mare, buze groase, tipul de om 
despre care se zicea c` are buzele t`iate cu sapa. Prin compara\ie cu al\ii era un om normal, dar în nici un caz frumos. 
C@nd r@dea toare aceste „neîmpliniri” se topeau, devenea simpatic. D`dea impresia c` din ochi îi curge un soi de ironie 
fin`, în\eleg`toare… Z@mbet de om b`tr@n, mi-a \@]nit prin minte. Hopaa! 
-„~sta are de toate, ca omul, a spus profesorul de practic`, Haldan, dar d` impresia c` nu-i finisat. E ca un prefabricat. ]
i a]a i-a r`mas porecla: Prefabricatul! 
Ne-am cunoscut în fa\a clasei a VII-B. Eram de serviciu, eram în primul an, fusesem repartizat` prof` de mate-fe, adic` 
predam matematica ]i fizica.  
B`iatul pe care-l dusesem la director st`tea în fa\a u]ii acestei clase, la etaj.  
- Hei, b`ie\a], la parter cu tine, acolo înva\` cei mici! -]i atunci Pap`t`t ar trebui s` înve\e în pod? Mi-a întors spatele ]i 
a intrat în clas`. Aveam or` la ei. Predam lec\ie nou`, f`ceam schi\e pe tabl`, el se uita pe pere\i, pe tavan. 
M-am pref`cut c` nu-l v`d, m` enerva, am trecut pe la banca lui. Pe caietul pe care mi-l ar`t` z@mbind cumva ironic, fel 
de fel de cifre, s`ge\i, semne de întrebare. Literalmente nu ]tiam ce s` zic, am t`cut. În pauz` m` pl@ng Luizei, colega 
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de rom@n`, care este mai veche aici. . Dodel? Hai s` cite]ti ce zice despre sine ]i ai lui, apoi coment`m. „Cine sunt eu? 
P`i fiul tat`lui meu. ]i al mamei. Odrasla lor num`rul cinci. Dup` mine au mai venit altele nu ]tiu c@te. Nicu]or a plecat 
pe lumea cealalt` c`lare pe un proiectil de tun, L`z`ric` a fost comisionul familiei dat tifosului. Pe Dumitru ni s-a spus 
c` l-a luat dezinteria. Mi-s Fecioar` dup` zodie, de aceea mi-i fric` de tot ce nu în\eleg, încep@nd cu umbra mea. Cu as-
cenden\` spre Rac, fiindc` din la]itate dau înd`r`t la înfrunt`rile unde se cere for\` fizic`. Lucrul meu mecanic rezultat 
din subnutri\ie ]i mu]chii de ]ahist e lamentabil. Realitatea e c` mereu mi-i foame. La mas` am impresia c` suntem în 
hait`. M`n@nc, dac` apuc. Mi se pare c` fra\ii mai mari au m@na lung`, iar celor mici li se d` de p`rin\i. Pentru ei sunt 
mare, pentru ceilal\i sunt bun de fentat… Concluzia: Eu sunt mic la o v@rst` cam mare! 
Tata-i un fenomen. A venit din prizonierat jurat s` nu mai munceasc`. S` bea, s` se distreze. A zis c`-i samahonkist. Cu 
al\i trei fo]ti prizonieri, care au lucrat în minele din Siberia au venit deci]i s`-]i scot` p@rleala, s` leneveasc` 99 de ani. 
Fac în p`dure, în fostele cazemate nem\e]ti \uic` din sfecl`. Zicea c` nu-]i vede familia cu anii, cînd era el treaz, noi 
eram pleca\i, adic` diminea\a, în restul timpului ori era el plecat, ori dormea, pentru c` lucrase în schimbul de nopate, 
la r`sturnatul paharelor pe g@t. Zice c`-i Pesionar de lene. Explic` asta de fiecare dat` c@nd la noi vine un str`in ]i el a 
luat mai multe pahare: 
„La 25 de ani aveam 4 copii. C` era r`zboi, mie nu-mi p`sa, dar m-am trezit mobilizat pe loc, la Chefere, p`lma], adic` 
înc`rc`tor de vagoane. 
Purtam uniforma numai duminica, dac` ie]eam s` bem o \uic`, s` ne plimb`m. ]i m-a pus Naiba s` ies pe peronul unei 
g`ri, cu g@nd s` întreb c`l`torii dac` n-are careva de v@nzare o sticl` de b`utur`. În gar` era un tren, m-am apropiat, doi 
solda\i m-au suit pe locomotiv`, mi-au dat lopata în m@n` ]i mi-au f`cut semn, cu pistolul s` arunca în cazan c`rbuni. 
Am tot aruncat p@n`-n Siberia, unde mecanicul ]i ceilal\i fochi]ti au fugit, iar pe mine m-au v@r@t tot la lopat`, într-o 
min`. C@nd ie]eam, sute de femee v`duve ]i nu numai, din ]apte sate tr`geau de noi, se b`teau pentru noi. Cred c` am 
l`sat acolo un pluton de Dodei. ]i eu am fugit de acolo. „Dac` ajung acas`, jur s` nu mai pun m@na pe nici o unealt`! 
M` fac pensionar de lene! Mi-am f`cut norma de munc` de-o via\` acolo. Copiii trebuie s` munceasc` pentru p`rin\i, 
a]a spunea batiu]a \arul rusnacilor. ]i are drepate, nu? P`cat c` l-au împu]cat ciolovecii”! 
Pe b`ie\i, fra\ii mei mai mari, i-a trimis cu vitele oamenilor la lunc`. Pe cele dou` fete le-a b`gat slujnice la ora]. Am 
r`mas „cel mare”de la 11 ani. Îi am în grij` pe cei trei mai mici, care au supravie\uit, merg cu vaca… Fac ]i eu ce pot…

Tata, despre fra\ii mei: 
Dodel Unu e f`cut de prob` ]i-mi seamn` de parc` am fi gemeni:\uicomicar, ple]car. Dodel Doi e cel mai fain dintre 
noi. Dup` ce a sc`pat de la paza vitelor, s-a suit în trenul de Bucure]ti ]i de vreo zece ani nu mai ]tim nimic de el. 
Fetele au avut noroc de tovar`]ul Regim! Fiindc` s-a interzis esplotarea omului s`rac de omul bogat ele au sc`pat f`r` 
s` fie ru]inate de or`]eni, au fost date s` înve\e o meserie, au ajuns la profesionale. Ne scriu c` sunt clas` muncitoare. 
De cel mai mic zice c` l-a f`cut din resturi. A]a explic` de ce dup` doi ani n-a trecut într-a doua. Eu ]tiu c` nu-i prost. ]
i el ]tie, zice c` de ce s` nu fie mai lene] ca tata? C` are cui îi sem`na.”. 
Mama o sf@nt` care-l iube]te-n prostie pe tata ]i-l spal` ]i pe picioare, se ceart` cu lumea, îl ap`r` ]i-mi aduce anual 
c@te un plod, care moare dup` c@teva luni…Zice c` tata e bolnav. P`i nici s`n`tos nu e , dac` o las` pe mama s` taie 
lemne, s` taie un pui. M` resemnez, Dodel Cinci”.  
- Drag`, o întreb pe Luiza, copilul `sta e dus cu pluta?   
-Cred c`-i mai normal ca noi to\i. Foaia asta,c@ndva, o s` fie un document de mare valoare…  
- Dar tovar`]ul Haldan, fostul profesor de mate, zice c`-i diliu bine-mersi.  
- Domnia-Sa a fost t@mplar. Pentru c` a ]tiut s` calculeze volumul butoiului, s` cubeze un lemn, s` spun` c@t` tabl` 
trebuie pentru un acoperi], în timpul r`zboiului a fost foarte bun de profesor de mate, pricepi? De aceea acum e de prac-
tic`. Are ]i el destule p`s`rele…  Normal, am auzit c` are omul o gospod`rie… 
-Are, da. Dar dac`-\i cere s` te cubeze? Sau î\i spune c@te kile de boabe intr` într-o c`ciul` sau un sicriu, dup` ce-i 
m`soar` dimensiunile? 
Iar nu mai ]tiam ce s` zic, iar ceea ce a] fi vrut… 
Dodel îmi r`spundea cuminte, cerea politicos voie s` corecteze c@nd un coleg gre]ea. M` trezeam pe la jum`tatea orei 
c` cerea voie afar`. Odat` iritat` l-am întrebat de ce nu calculeaz` ]i el problema. Mi-a întins foaia. O rezolvase. 
Credeam c-a f`cut-o acas`. Ca s` m` r`zbun i-am dat o problem` cu care m-am luptat seara tzrecut` c@teva ore.  
- M-am luptat ]i eu cu madama…Ori enun\iul e gre]it, ori rezultatul pe care ni-l d`. Am dat din cap ca proasta, pur ]i 
simplu nu-mi trecuse asta prin cap. Eram furioas`, îngrijorat`. Mi s-a spus c` p`rin\ii nu sunt mul\umi\i de mine, c` n-am 
metod`. Au venit în asisten\` ni]te tovar`]i, m-au l`sat cam în cea\`, pl@ng@nd…c` de ce n-am aplicat metoda nu ]tiu care, 
c` de ce n-am material didactic? „De unde?” am întrebat. Al\ii cum pot s` ]i-l confec\ioneze? Apoi bomba cu brigada 
mixt` de la minister ]i jude\, cu to\i inspectorii pe cap. Mi s-a spus la ureche, dar ]i oficial c` eram prima vizat`.  



38

- A]a p`\im to\i cei care suntem la început, m-a încurajat Luiza.   
- Degeaba. Fusesem informat` oficial c` Eu eram principala vinovat` de Inspec\ie. Anual ne veneau la gimnaziu elevi 
din satele comunei. S-a aflat p@n` „Sus de tot”, c` ace]tia nu ]tiau s` calculeze nici volumul putinei de varz`. Domnul 
Haldan sus\inea c` i-am luat catedra… Inspectoarea de mate-fizic` era o aschimodie la trup, o acritur` la suflet, fiic` de 
ilegalist, to\i tremurau de teama ei. L-a scos la tabl` pe pr`p`ditul de Laz`r, poreclit Pap`t`t. Inspectoarea-l mitralia cu 
întreb`ri, el replica cu un „H@? H`?”.  
- Ce f`cu]i, feti\o, jum`tate de an? E Clei de Manciuria! Lemn!  
- L`sa\i-l, tovaro]a Inspectoare, c` la toamn` recruteaz`. E de tri ani în clasa a ]`ptea. ]i, v` rog frumos, tovar`]a 
noastr` nu-i Feti\`, z`u! 
În clas` erau doi inspectori de la minister, Generalul, un ]tab de la Jude\eana de partid, to\i inspectorii, directorul… S-a 
f`cut lini]te.  
- M`garule, c@nd vorbe]ti cu mine s` te ridic`-te în picioare! 
-Bi\`, mili\ianu-mi zice c` c@nd vorbesc cu el s` tac. Da-s în piciaoare, v` rog.  
- Boule, mai ]i comentezi? Ie]i afar`! -Ies, da pot s` mai zic ceva? S-a ridicat în picioare un b`rbat frumos, cu 
must`cioar`, c`ma]` alb`, cravat` ro]ie, s-a îndreptat spre inspectoarea cu o palm` mai înalt` dec@t profesoara, ambele 
cam „doi la metru”, adic` scunde, care ridicase m@na, probabil s` loveasc`, a împins-o bini]or mai încolo ]i a dat din 
cap, c`tre copil, c` da.  
- Tova inspectoare, a]a aud c` se zice, dac` accepta\i teoria evolu\ionist` a lui Darwin, v` mul\umesc pentru c` m-a\i 
situat printre mamifere. E ceva. Dup` exprimare, p`rerea mea, ca ]ef` n-a\i trecut de gasperopode. Am auzit c` v` t@r@\i 
ca ]erpii pe l@ng` cei mari ]i-i ciocni\i cu ciocul, ca g@s]tele pe cei mai slabi. Aici, cu to\i de fa\`, v` rog s` zice\i c` nu. 
În clas` nu s-a mai auzit nimic secunde bune.  
- }i pentru c` v`d tovar`]a noastr` se teme de mata, v` rog , pot s-o rog pe doamna inspector s`-mi arate cum s` rezolv 
o problem` din carte? 
- Tovar`]e Director General, cum permite\i g@ng`niei `steia?! Dodel, cu cartea într-o m@n`, cu creta în cealalt` le-a 
întins inspectoarei. 
- Problema 7, pagina 72. Se d`, uita\i, scriu eu enun\ul…se cere… Poftim!  
- Va s` zic` avem…  
- P`i e floare la ureche. Pierdem timp cu calculele…  
- Nu, c` le-am f`cut, de la înlocuirea necunoscutelor cu valoarea rezultat` din calcule se încurc` lucrurile…sumele ob\
inute fac imposibil` continuarea.  
- De unde ]tiu c` rezltatele nu-s gre]ite?  
- Pentru c` le putem face ]i acum. ]i Dodel spunea cifrele de înmul\it, de împ`r\it adunat ori sc`zut ]i scria rezultatul, 
f`r` a le lua la r@nd pe fiecare. A, scuza\i, v` rog efectua\i dv. verificarea în scris, aici. Eu am f`cut-o acas` de mai 
multe ori. 
Dodel scria numerele de înmul\it, de împ`r\it, bolborosea ceva c@teva secunde ]i screia rezultatul. Creta inspectoarei 
alerga secunde bune în]ir@nd c@rnat de cifre ]i… se ajundea la acela]i rezultat.  
- Tuu faci înmul\irile în cap? se b@lb`i mai marele b`rbat.  
- E de r`u? ]i împ`r\irile ]i radicalul ,dar nu mai mult de patru cifre cu patru.   
- Pot s` m` conving? 
B`rbatul scria sume, la înt@mplare, cu c@te patru cifre, ]i efectu` înmul\irea cu prima cifr`, pe tabl`. Dodel, al`turi scria 
o alt` sum` ]i întors cu spatele se uita pe geam. Creta \`c`nea, a urmat totalul. Cei prezen\i, cu sufletul la gur` urm`reau 
dac` cifrele scrise de inspectorul de la Bucure]ti coincideau cu cele scrise de Dodel. Erau identice. A urmat a doua, a 
treia opera\ie. La a patra:  
- N-a\i vrea s` m` întreba\i ]i altceva? M-am plicrisit de adunare ]i sc`dere… O t`cere brusc`, apoi hohote de r@s ]i 
aplauze. Domnii se certau între ei.  
- Unde o s` dai admiterea?  
- La D@rlea. E unul dintre cei mai buni ciobani din sat. Tata a ]i vorbit cu el. Am numai 24 de kile, f`r` 30 medical nu 
m` admit la liceu. Înv`\ s` fac br@nz`, mai pun ceva pe mine, îmi d` bani de tren p@n` la t@rg, îmi face haine… Au ur-
mat comisii, m-am dus cu el la fel de fel de doctori. A dat examen la Bucure]ti, la Liceul Gheorghe Laz`r, dar a trebuit 
s`-l preg`tesc, s`-l înv`\ cum se \ine furculi\a, peria de din\i, cum s`-]i sufle nasul. Ba odat`, fiind chema\i la CC l-am 
sp`lat pe cap de parc` ar fi fost copilul meu. Veneau ni]te str`ini s`-l vad`. Au zis c` da, e un fenomen, m-au felicitat. 
Emo\ionat`, fericit`, l-am s`rutat pe gur`, de fa\` cu to\i. 
- S` nu mai face\i treaba asta, a spus tare, ap`sat.  
- De ce,? am întrebat r@z@nd, îmbujorat`.  
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- De libidou. Sau nu ]tia\i c` am ]i eu dintr-`sta? 
A fost un r@s homeric, dar eu sim\eam c` iau foc. Atunci am constatat c` de]i e cu un lat de palm` mai scund ca mine, 
mi s-a p`rut frumos, fiindc` ]i el s-a f`cut ro]u la fa\` ]i ce frumos, ce dulce z@mbea…  A ie]it din sal` ]i nu l-am mai 
v`zut. L-au dus la studii în str`in`tate. Atunci am sim\it c` în lunile c@t am fost aproape permanent împreunp ne.am 
legat suflete]te, îl sim\eamca pe fratele meu pe care mi l-a] fi dorit, întreba tot felul de lucruri, m` ruga s`-l altoiesc 
atunci c@nd s`rea peste cal, îl amenin\am cu o b`tut`, nu-mi venea, îi ciufuleam ]i-l pedepseam ner`spunz@ndu-i la 
întreb`ri o perioad` de timp, apoi tr@ntea o gidu]ie, îl ciufulem ]i… 
Mi-a fost tare greu c@nd mi l-aiu luat a]a f`r` nici o explica\ie. Apoi a venit prima scrisoare. Plin` cu rug`min\i de a-l 
aduce înd`r`t. În a doua cuprindea întreb`ri despre felul cum s` se comporte. Încheia cu acuza c` numai eu eram de 
vin` de plecarea lui, c` poate era mai bine s` fi r`mas la oile lui D@rlea. Apoi n-am mai primit nici un r@nd. L-am mai 
visat o vreme, apoi…ceea ce ]tiam de la p`rin\i: c` e la colegii, apoi la universitate, în Anglia, c` e profesor la nu ]’ce 
mare universite, membru al Academiei Regale din Anglia, dar ]i c` cerceteaz`, apoi c` e în America. Am`nunte nu. 
Nu ]tiau dac` e însurat sau nu. La p`rin\i nu ajungeau dec@t c@teva r@nduri, restul scrisorilor erau ]terse cu tu] negru. 
„Prost’scrie secrete”, se hilizea securistul care le d`dea, numai s` citeasc`,. Aceste epistole. De r`spuns, p`rin\ii nu 
aveau voie. Le-au trimis o fotografie cu un b`rbat care ”aducea cu Dodel”, dar parc` nu era el… 
M-am transferat la ora], nu m-am m`ritat, n-a] putea spune de ce. La Dodel m` g@ndeam a]a, ca la m`rul din fa\a casei 
de care tata ag`\ase un scaun ]i m` d`deam hu\a, apoi a fost tr`snit ]i l-au t`iat. Cu Dodel era cam la fel, îl visam c@teo-
dat` c` se roag` s` m` s`rute el ]i…m` trezeam furioas`. C@nd m` înt@lneam cu cineva din satul lui, dintre fo]tii colegi 
sau elevi schimbam despre el o vorb`, apoi îl uitam cu lunile, poate ]i cu anii. În primul an dup` Revolu\ie.Înt@lnire cu 
fii satului, Luiza, acum directoare, m-a str@ns la pieptul ei de peste opt chintale.. M-am scuturat intrigat`, nedumerit`, 
c`ut@ndu-mi „colega de c@ntar”, am@ndou` nu f`ceam c@ndva o ton`, acum amenin\a s-o fac` numai ea. Refuzase un 
b`iat care avea doar liceul, pe motiv c` este un ratat, ea fiind calificat`. Îmi ar`r` Sala de festivit`\i a ]colii. Pe pere\i, 
înr`mate, pagini din lucrarea lui Dodel, pe care o citisem. 
-Vezi? \i-am spus eu c` o s` fie cineva? ]i te mai informez, de]i nu sunt informatoare, c` ne-a promis c` ne onoreaz` cu 
prezen\a sa.
A venit spre mine un cr`c`nat bondoc, chelos. Mi-a întins o cutie de pantofi legat` cu…panglic` ro]ie. Îl ]tiam. 
Era locotenent , r`spundea de licee, ne-am certat pentru c` un elev ascultase muzic` str`in`, voia s`-l exmatricul`m, 
n-a reu]it. L-am privit cumva reticent`, iritat`, nici eu nu-mi explicam de ce.  
- V` rog, sunt scrisori de la marele nostru fiu al satului. Le-am oprit atunci ca s` nu v` fac r`u… Am avut senza\ia c` p`m@
ntul se înv@rte cu mine. Vorba rom@nului, m-am f`cut baleg` , m-au stropit cu ap`, m-au t@r@t peste drum în casa Luizei… 
Trezit`-n cas’ce mare, priveam o fotografie a Luizei din anii de tinere\e. „Unde e]ti tu, Luiza de atunci?” m-am întrebat, 
dup` ce aflasem c` s-a c`s`torit cu un tractorist, „Om cu meserie”, iar mo] Haldan, acum pensionar, mi-a ]optit la ureche: 
- }tii, are patru plozi, fiecare cu alt tat`… 
Luiza m-a rugat s` mai \in o lec\ie, s`-i re\in în clas` pe copii, c` „Domnu’cel celebru, academicianul Dodlly, tocmai a 
plecat de la ora] spre noi.  M-am trezit cu el în clas`. Purta ochelari, era la patru ace. Am sc`pat creta jos. Cred c` m` 
sc`pam ]i pe mine, dac` n-a] fi con]tientizat c` sunt în fa\a elevilor. A venit la mine, m-a s`rutat lung, s-a întors spre 
clas`. M-a luat de mîn`…  
- Copii, regret, va trebui s` v` c`uta\i alt` prof`. Pa! ]i Pusi! 
- S`-mi iau geanta...  
- Las-o, cump`r`m alta.  
- Dar de buletin avem nevoie?  

- Da.     
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„Handicapul conştiinţei”, o istorie 
despre zbuciumul sufl etesc dintre 
coperţile unei cărţi  

Leagănul pisicii – un joc pe care probabil, toţi l-am jucat în copilărie. 
Faci rost de o aţă lungă, pe care o “înnozi” printre degete, după 
care treci modelul obţinut pe degetele unui prieten. Dacă transferul 
nu reuşeşte, o iei de la capăt. Dacă îţi iese, atunci tu ai scăpat 
de complicaţie, iar celălalt trebuie să ştie să se descurce. Un astfel 
de joc ne propune Ligia Seman în cartea „Handicapul conştiinţei”. 
O mamă înnoadă iţele propriei conştiinţe şi apoi, aşează pe degetele 
fi ului ei ceea ce obţine. La rândul său, acesta leagă mai departe 
şi încearcă să transfere tiparul rezultat pe degetele femeii de care 
crede la început, că este îndrăgostit şi mai târziu, pe cele ale 
viitoarei soţii. Şi astfel, leagănul pisicii continuă. Eroii cărţii sunt 
prinşi în ochiurile unei urzeli ce formează rostul. Iar rostul este 
chiar viaţa lor. Fin psiholog, Ligia Seman comunică foarte clar şi 
curajos adevărul că părinţii sunt cei ce le dau copiilor startul. 
Iar atunci când între noţiuni ca revoltă, dezamăgire, înjosire şi educaţie există o relaţie de sinonimie, 
odraslele sunt obligate să deprindă un joc nou – leagănul pisicii.

Ligia Seman este o autoare prolifi că, evoluând în cărţile sale, „Funiile dragostei”, „Handicapul conştiinţei”, 
„Tragedie şi triumf”, de la forme „simple” la confl icte complexe, într-o prezentare utilă a speciei umane cu 
toate contradicţiile şi controsiunile ei. „Handicapul conştiinţei” vorbeşte despre condiţia esenţială a omului ce 
se simte marginalizat de societate pentru că nu este în rândul lumii. Nu se întâmplă nimic catastrofi c în viaţa 
personajelor, ci doar în conştiinţa lor. Pentru că ne defi neşte unicitatea, reacţionăm într-un mod greu de ex-
plicat, în momentul când realizăm că şi handicapul ne poate face să ne simţim unici. Atâta doar că în alt fel. 
În consecinţă, implicaţiile infi rmităţii noastre se regăsesc pe toate planurile: social, moral şi spiritual.
Maria, Ana, Nina, Amalia, Adina – femei şi mame, pe care existenţa le pune în situaţii asemănătoare, dar 
care aleg să aibă atitudini diferite. Atitudini diferite faţă de handicapul fi zic, însă mai ales faţă de cel al 
conştiinţei. Maria este o femeie în vârstă, trecută prin multe greutăţi. Bărbatul îi moare în fl oarea vârstei, iar 
ea rămâne să îşi crească singură fi ul. Se războieşte cu Dumnezeu, dar din acest război Dumnezeu îi câştigă 
inima pentru El. Unicul ei fi u, Ionel, devine infi rm în urma unui accident. Infi rm şi surd, şi totuşi singurul care 
scapă cu viaţă. Se căsătoreşte cu Ana, o femeie al cărei handicap fi zic, merge cu ajutorul unui baston, 
pentru că picioarele nu o ajută, este mult depăşit de cel psihic. Au împreună un copil perfect sănătos, pe 
Emanuel, pe care Ana însă, prin modul ei de a gândi, prin complexele şi frustrările chinuitoare ce o macină, 
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reuşeşte să îl transforme într-un handicapat psihic. Băiatului îi este ruşine cu părinţii săi, în special cu mama 
(chiar din primele pagini ale cărţii îi vedem reacţia în faţa copiilor de la grădinţă – “Nu mai râdeţi de mama 
mea!”) şi tinde spre o respingere totală a ceea ce înseamnă socializare. În acest moment de criză, se întâmplă 
că mergând să îşi petreacă vara la bunica Maria, în acelaşi compartiment cu Emi, cum este alintat micuţul, şi 
cu părinţii săi călătoreşte Amalia Neag. Şi ea este mamă, dar nu o mamă obişnuită, ci mama unei fetiţe oarbe, 
Adina. Numai că spre deosebire de Ana, aceasta ştie să lupte pentru copilul ei în aşa fel încât Adina nu are nici 
o clipă sentimentul neptuinţei, al inferiorităţii, al handicapului. Educaţia pe care i-o dă fi icei sale, deşi pare la 
prima vedere una spartană, are darul de a o ajuta să „vadă”, să înţeleagă că are un rost, că viaţa nu înseamnă 
întuneric. „De ce te plângi că nu poţi? Erau cuvinte folosite des de Amalia. Cum nu poţi? Hai să încercăm o 
dată şi fără lacrimi şi să vezi că se poate! Dacă vrei, poţi! Ai văzut! Nu există „Nu pot!”  Cei doi copii 
se împrietenesc, iar Adina, în mod paradoxal, deşi nevăzătoare, handicapată, se transformă într-un fel de 
baston alb pentru Emi, un copil sănătos fi zic, dar handicapat sufl eteşte. Ea este oarbă, şi totuşi vede, el 
este normal din toate punctele de vedere, însă are nevoie de o călăuză. Treptat, pe lângă Adina, băieţelul 
va descoperi cu ajutorul bunicii Maria că mai există o Călăuză, Dumnezeu. Din acest moment, două forţe 
intră în confl ict. Pe de o parte, Ana, care Îl urăşte pe Creatorul ei şi consideră că handicapul ce îl poartă este 
răzbunarea Sa („Ce bine ştia Dumnezeu să-Şi ia revanşa!”), iar pe de altă parte, Maria şi Adina, ce îi insufl ă 
lui Emi puterea de a merge înainte şi de a se recupera spiritual. Prima reuşeşte acest lucru prin credinţa în 
Hristos, a doua prin educaţia primită acasă. Anii trec, cei doi copii cresc, iar Emanuel, aşa cum era şi fi resc, 
ajunge să îşi dea seama o iubeşte pe Adina. Simţământul este reciproc, însă din nefericire, tânărul încă mai 
poartă un handicap – acela al conştiinţei. Dacă în copilărie, Ana trăieşte gelozia mamei ce se simte dată la 
o parte de lângă copilul ei de o intrusă, Adina, odată ce Emi devine conştient de sentimentele ce i le poartă 
fetei, aceasta ajunge să o urască. Motivul? Acelaşi, dintotdeauna - infi rmitatea. Femeia îşi doreşte altceva 
pentru cel căruia îi dăduse viaţă. Emanuel, un bărbat frumos şi inteligent, nu poate să îşi petreacă viaţa 
alături de o oarbă. „Când ajunse acasă, pe Emanuel îl aştepta maică-sa, grozav de înfuriată. Răbufnea cu 
o forţă nestăvilită. Îi dorea numai binele! Mai bine să moară ea, îi spuse, decât să-şi nenorocească viaţa 
alături de o soţie handicapată. Viaţa lui alături de o handicapată ar fi  o umilire pe viaţă.” Iar Emanuel, la 
insistenţele ei („Eu am s-o omor! Da... Fac o crimă şi ştiu că aş fi  în stare pentru tine”) şi sub presiunea gru-
pului de camarzi din armată, renunţă la dragostea sa pentru Adina.

Din acest moment, destinele lor merg in paralel. Adina învaţă, ajunge să fi e absolventă a două facultăţi, 
psihologie şi litere şi devine, alături de soţul ei, Alin, un bărbat infi rm, însă fără a fi  mutilat sufl eteşte de 
imperfecţiunea sa, realizator de emisiuni creştine la radio. Este respectată în oraşul în care locuieşte, 
cunoscută şi căutată. Are o fetiţă, Diana, pe care ştie să o educe la fel cum Amalia o educase pe ea. Fetiţa 
moşteneşte problemele de sănătate ale mamei, fi ind ameninţată de orbire, însă dezinvoltura şi siguranţa de 
sine cu care se poartă demonstrează că va evolua normal în viaţă, în ciuda handicapului. Indiferent cât de 
greu le-ar fi , Adina şi Alin rămân una în Dumnezeu, singura forţă ce le conduce viaţa.

Spre deosebire de ei, Emanuel se transformă într-un om care reuşeşte să îşi depăşească condiţia. 
Se apucă de afaceri şi câştigă. Uită de Dumnezeu, dar învaţă la şcoala vieţii. Împrumută bani şi intră în 
afaceri. Totul îi merge ca pe roate. Nu ştie ce înseamnă eşecul, neşansa, lipsa. Se foloseşte de cunoscuţi, 
de femeia pe care o iubeşte, de oricine şi de orice. Cu alte cuvinte, deprinde puterea de a călca peste 
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cadavre. „În aceşti ultimi doi ani se ridicase fi nanciar mai mult decât toţi concurenţii lui de afaceri. Crescuse 
în oraş popularitatea lui, oamenii îl invidiau pentru banii pe care îi avea.” Se căsătoreşte cu Nina şi au doi 
copii, un fi u, Mihai şi o fi ică, Ela. Nu îşi mai aminteşte de părinţi, refuză să mai aibă vreo legătură cu aceşti 
oameni handicapaţi. Şi îşi găseşte şi o justifi care pe măsură. „Este exact ceea ce tu, mamă, m-ai învăţat, 
nu-i aşa? Handicapaţii sunt marginalizaţi, inferiori, eu, însă nu fac parte din această categorie, sunt superior 
pentru că... oare nu era mai bine să mă ajuţi să iubesc şi să apreciez lumea din care faci parte? Observi 
cum mă exprim? Lumea din care faci tu parte... şi o altă lume.”

Ana culege deja roadele comportamentului pe care a decis să i-l inducă fi ului ei în copilărie. Ca mamă, rămâne 
cea care a conturat în mintea lui Emanuel cele două lumi. Vina de a fi  făcut din el un om cu un puternic handi-
cap al conştiinţei îi revine. Din păcate însă, aşa cum ar fi  afi rmat ea însăşi, altădată, Dumnezeu îşi ia revanşa. 
Abandonată de fi u, îşi petrece restul zilelor într-un azil, văduvă (soţul îi moare pentru că nu au bani să facă o 
operaţie pe inimă). În tot acest coşmar, apare o rază de lumină exact de acolo de unde se aştepta mai puţin. 
Primeşte o vizită din partea Adinei şi a lui Alin. Se împotriveşte la început, pe Adina se oferise chiar să o ucidă 
cândva, însă încet, încet, se obişnuieşte cu situaţia şi ajunge să îi îndrăgească pe cei doi. Din păcate, starea 
sănătăţii i se înrăutăţeşte şi ajunge să îşi piardă cunoştinţa. În această situaţie o găseşte fi ul ei risipitor atunci 
când, forţat de împrejurări, îşi aduce aminte că are părinţi şi decide să se întoarcă. De ce? Pentru că un eveni-
ment nefast îl readuce cu picioarele pe pământ, îl coboară din turnul de fi ldeş în care se închisese. Fiica sa, 
Ela, se afl ă pe patul de moarte. Este momentul când Nina descoperă că socrii ei sunt infi rmi, că reproşurile pe 
care i le adusese Emanuel că Ela s-ar fi  născut cu handicap din cauza ei, nu au nici un temei. Nina înţelege că 
trăise într-un noian de reproşuri inutile, că fusese împinsă să dobândească un handicap al conştiinţei. Emanuel 
îi mărturiseşte tot trecutul său, inclusiv iubirea pentru Adina. „Şi dintr-o dată, în inimă i se ridică deasupra tu-
turor sentimentelor confuze, privindu-l cum se târa ca un vierme, ideea triumfului. Triumfase în sfârşit, 
asupra lui.” Nina înţelege că dobândise victoria asupra tuturor umilinţelor, durerii, deznădejdii, nefericirii aduse 
în sufl etul ei de un om cu un uriaş handicap – acela al conştiinţei.

„Cât timp Nina fusese internată în spital, nici măcar odata Emi nu o vizitase. Era înnebunită de atâta durere, 
biata femeie, din pricina copilului. Suferea cumplit ca mamă, însă durerea ei era mult accentuată de atitu-
dinea soţului ei. Emi nu ii este alături nici în cele mai grele momente.” Un fi u risipitor, un soţ dezinteresat 
– aşa arată Emanuel după toţi anii în care fusese „prins în goana după îmbogăţire.” Se mai poate schimba 
ceva în al doisprezecelea ceas? Prin puterea lui Dumnezeu, da. Copleşit de amintirile adunate în copilărie, 
când Maria, o a doua mamă pentru el, îi vorbise despre Mântuitorul lumii, Emi trăieşte un adevărat proces 
de conştiinţă. Îşi caută părinţii, o ia pe Ana acasă la el şi o îngrijeşte cu devotament până în ultima clipă, 
îi regăseşte pe Adina şi pe Alin şi îşi mărturiseşte greşelile. Alin afl ă cu această ocazie că „întâmplarea” 
dramatică prin care trecuse chiar înainte de nuntă, când este atacat şi bătut de un grup de necunoscuţi, i se 
datorează tot lui Emanuel, însă îl iartă. Ce simte vinovatul? „... dar prin mărturisirea aceasta, el, un bărbat 
veşnic mândru şi plin de sine, se înjosise peste măsură. Oare ce gândise Dumnezeu despre el în acele 
momente? Cum putuse să-i mai îngăduie de atunci o viaţă cât de cât liniştită?”  Ela moare, însă lui Emanuel 
îi rămân Nina, pe care trebuie să o convingă că el este acum un alt om şi Mihai. Din fericire, Emi înţelege că 
pentru hanidcapul de care suferă nu există decât un singur leac – iertarea lui Dumnezeu. Pe care o acceptă. 
Se întoarce la El şi fi rul lucrurilor, al gândurilor se reînnoadă de acolo de unde se rupsese. 
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Redevine cel din copilărie, când împreună cu Adina cutreiera pădurea din staul bunicii. „Aşa îi plăcea ei, 
numai ea să conducă, iar el să fi e ascultător în toate. În preajma lui se simţea ca o prinţesă. Hotărâ să-l facă 
prinţ pentru totdeauna. Dar nu un prinţ mascat, ci prinţ cu adevărat.” Prin puterea lui Dumnezeu, Emanuel se 
transformă abia acum, târziu, într-un prinţ adevărat, aşa cum a fost şi Prinţul al Cărui Nume îl purta. Cartea 
se încheie frumos, într-un cadru potrivit pentru o astfel de metamorfoză - la biserică. Aici se întâlnesc Nina, 
Adina, Emanuel şi Alin. Pentru prima dată, Nina înţelege că soţul ei nu o minţise atunci când îi mărturisise 
că în sfârşit, sentimentele faţă de Adina s-au limpezit, că dragostea lui pentru de aceasta era una frăţească. 
Urmărindu-şi discret, soţul la sfărşitul serviciului divin, Nina are confi rmarea şi revelaţia viitorului. Emanuel 
„alerga neobosit în toate părţile, pentru a-i ajuta pe cei suferinzi. Ridica scaune cu rotile, ducea de mână 
orbi. Îi mângăia pe copiii infi rmi şi le dădea bomboane. Se oprea, se apleca, îşi dăruia zâmbetul.” Venise 
rândul ei să se apropie de el, să îl susţină, să îi arate că l-a iertat. Iar Nina nu se dă înapoi. Emi „redescoperi 
în ochii ei lumina dragostei pentru el. Arăta ca un foc care niciodată nu se va mai stinge. Îşi surâseră unul 
altuia, înţelegând că aveau acelaşi gând.”  Aici se încheie jocul. Cei care s-au încurcat în iţele Anei au reuşit 
să se elibereze şi să îşi lămurească absurditatea lucrurilor trăite cândva. Va rămâne doar o amintire stinsă 
peste rana vindecată din sufl et. Nu mai este loc pentru nimic spectaculos în sens rău, de acum înainte. 
Dumnezeu nu lucrează haotic, iar miracolele Sale sunt liniştite. El îi cheamă pe toţi cei trudiţi şi împovăraţi 
pentru a le da odihnă. Nina, Emanuel, Adina şi Alin vor spune fi ecare, pentru sine – „S-a sfârşit!” Ei nu 
vor mai relua jocul. Vor uita că au fost prinşi cândva, din voia altora, într-un leagăn ce îi purta cu o viteză 
ameţitoare nu spre cer, ci spre adâncuri, spre tenebre. Experienţa aceasta a avut pănă la urmă şi ceva bun. 
I-a ajutat să îşi descopere şi să îţi înţeleagă diferenţele şi afi nităţile. A fost o şcoală la care s-au maturizat. 
Au parcurs-o pentru că aşa a dorit Ana, cea care a ales pentru ei. Însă cine s-a întâlnit cu Dumnezeu începe 
o viaţă nouă. Iar handicapul, golul din sufl et este umplut cu putere, cu înţelegere, cu nădejde.

Copilăria şi adolescenţa târzie a personajelor Ligiei Seman din „Handicapul conştiinţei” cunoaşte un fi nal. 
Cuvintele Anei, care cândva au produs suferinţă, se pierd în neant. Ecoul lor se aude vag, estompat, din 
ce în ce mai încet, aproape ca în vis. Cine să îşi mai aducă aminte că ar fi  existat vreodată, un fi r comun 
de la care a pornit totul? Faci rost de o aţă lungă, pe care o “înnozi” printre degete, după care treci modelul 
obţinut pe degetele unui prieten. Jocul se cheamă leagănul pisicii...
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GLOSSE 
Passe le temps, le temps revient, 
Les vieux temps se tiennent en forme, 
C’est le mal ou c’est le bien, 
Penses à ces deux chloroformes. 
N’espère pas et n’AS PAS PEUR 
Car le mal comme l’onde trépasse. 
Il t’incite ou il t’appelle? 
Tu demeures comme de la glace 
Des choses passent devant toi, 
Dans l’oreille les choses bourdonnent? 
Te souviens - tu de ces cas, 
Voudrais – tu qu’ils te sermonnent?  
Prends ta place, mais à-côté. 
Retrouvant ta propre @me. 
Comme de vides bruits passés, 
Les temps voguent et se réclament. 
Que leur langue n’incline jamais 
De l’esprit balance froide 
Vers l’instant qui masque ainsi 
Le bonheur d’une croisade. 
De leur propre mort naissant 
Des secondes seulement survivent 
Pour les hommes et ces passants 
Les vieux jeux, les jeunes suivent. 
Regardant ce monde de fous, 
T’amusant comme au thé@tre, 
Comprendras – tu et surtout, 
Le pêcheur qui triche pour quatre. 
Et s’il pleure ou se querelle, 
Tu t’amuse au fond de L’@me, 
Tu comprends l’art éphemère 
Et le mal qui bien se clame. 
Le présent ou le futur, 
Deux côtés d’une même médaille, 
Elles nous montrent le début 
Pour qui sait trouver les failles. 
Choses passées ou choses futures, 
Se retrouvent même aujourd’hui, 
Mais de leur petite nature 
Parlons sans faire de bruit.      
Car à tous ces faits moyens 

Se soumet ce qui existe 
Et durant toutes ces années 
Le monde chante même s’il est triste. 
La même gamme, mais autres bouches, 
La même pièce, autres acteurs. 
Si souvent quand tu trébuches 
N’espères pas et n’as pas peur. 
N’espères pas voyant des l@ches 
Au triomphe léchant la patte. 
Tu perdras devant ces l@ches 
Apprends, donc, leur faire chah – matte 
Eux, pour t’attirer parmi, 
Cacheront les vraies crevasses. 
Ne deviens pas leur ami, 
Car le mal comme l’onde trépasse. 
Comme le chant d’une vieille sirène, 
Le monde tend ses vils filets; 
Pour cacher le mal en scène 
Ils feront blanchir le vrai 
Ne leur donnes pas D’importance, 
Évites-les, passes à – côté. 
S’ils pourrissent dans l’arrogance, 
S’ils t’implorent, passes à-côté. 
S’ils te touchent, prends tes distances, 
S’ils blasphèment, gardes bouche fermée. 
Les conseils et la clémence 
Soit une chasse pour toi gardée. 
Parlent ceux qui bruyamment 
Passent partout sans laisser trace. 
Pour serrer tes sentiments 
Tu demeures comme de la glace. 
Tu demeures comme de la glace 
S’il t’incite ou s’il t’appelle. 
Car le mal comme l’onde trépasse 
N’espères pas et n’as pas peur. 
Penses à ces deux chloroformes, 
C’est le mal ou c’est le bien. 
Les vieux temps se tiennent en forme, 
Passe le temps, le temps revient.  
ADAPTATION de Mihail Eminescu dans la langue de 
Molière par Eugen de Panciu Caraghiaur

EUGEN CARAGHIAUR
CANADA
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TR~IND ÎN CERCUL VOSTRU STRAMT, V~ CREDE|I GENII  

Am trecut de cur@nd prin Ia]i ]i acesta p`rea neschimbat. C@t` lini]te, c@t` candoare, c@t` bucurie, c@t` 

frumuse\e. Aceea]i pace patriarhal` te înconjoar`. M-a] fi dus ]i acuma la biblioteca de la filosofie s` citesc 

de diminea\` p@n` seara. Îmi amintesc de starea aceea c@nd citeam c@te o carte la o zi sau dou`, c@nd mistuiam 

pagin` cu pagin` f`r` s` m` mai intereseze altceva dec@t ceea ce scria acolo, lumea aceea care se deschidea în 

mintea mea era totul pentru mine. Citeam filosofie ]i literatur`, teologie ]i istorie, nu conta, dar mai tare m` 

interesa tot ce era legat de reflec\ie, de g@ndire, de medita\ie. În cei nou` ani de facultate, cinci de matematic` ]

i patru de filosofie, nu îmi amintesc s` fi f`cut altceva dec@t preocuparea aceea nebun`, de a citi ]i a scrie pe cont 

propriu tot ceea ce g@ndeam ]i sim\eam ca este în mine bun sau r`u. În perioada aceea am reu]it s` adun în jur de 

o sut` de manuscrise pe care nu le-am mai deschis niciodat`, dar le am. Habar nu am ce am scris în ele. Nu am 

publicat nimic în niciun ziar, în nicio revist` literar` pentru c` pentru mine era important s` scriu, nu s` public, dar 

urm`ream cu fervoare ]i cu cea mai mare aten\ie tot ceea ce se scria. Citeam cu un sa\ extraordinar c@nd apucam 

c@te o revist`, tot ce scriau al\ii. Printre preferate erau Timpul, Echinox, Dialog, Gazeta studen\easc` ]i altele.

Eram foarte fericit` c@nd vedeam c` cei care scriu sunt la fel ca ]i mine, au acelea]i sentimente, îi dor acelea]i 

probleme, c` pl@ng la fel, se revolt` la fel, ca poezia lor e legat` de acelea]i sentimente ]i tr`iri ca ale mele.

Ga]ca de studen\i care avea aceast` ambi\ie s` scrie într-o forma original` ]i proprie m-a format în spiritul ei, 

chiar dac` eu st`team a]a mai retras`, la distan\`, m` izolam. Erau zile în care nu vorbeam cu nimeni nici m`car 

un cuv@nt. Anii grei de la matematic` erau a]a. Spiritul celor care scriau în reviste îmi d`dea încrederea în mine ]

i tupeul c` a]a trebuie s` fac ]i eu, ca ei, s` fiu liber` ]i s` g@ndesc cu propria minte, s` nu m` iau dup` nimeni. ]

i pictura o f`ceam la fel, din puterea acestei libert`\i, pictam pe holuri în c`min dup` acela]i principiu al libert`\

ii. Cu spiritul acesta am r`mas ]i acuma, dac` al\ii au libertatea toatal` în a se exprima, aceea]i libertate o am ]i eu 

în edeile mele ]i în felul meu de a fi. Eram at@t de ahtiat` s` citesc ]i at@t de cuprins` de filosofia lui Imanuel Kant 

pe care o studiam cu un creion în m@n` ]i cu dictionarul în cealalt`, l@ng` mine, înc@t eram în stare s` stau acolo 

în bibliotec`, de diminea\` p@n` seara, f`r` s` m` ridic nici m`car s` m` duc s` beau ap` sau alte nevoi, de a lua 

aer ]i a respira pu\ina pauz`, mi se f`cea alb în fa\a ochilor , dar nu m` l`sam, Kant era ca teoria cea mai compli-

cat` de la matematic` ]i eu trebuia s` biruiesc. Nu plecam s` mai iau aer, încremeneam acolo pe carte, pentru c` 

îmi fugeau ideile ]i le pierdeam, m` enervam c` trebuia s` o iau de la cap`t ]i mai bine st`team acolo.

Într-o zi m-am pro\`pit în sala bibliotecii de diminea\` de la ora opt. Am fost foarte revoltat` c@nd am v`zut c` 

biblotecara întarz@ie, ]i tot trece, ]i tot trece, ba un sfert de or`, ba un alt sfert de or` p@n` însf@r]it a venit la opt ]

i treizeci ]i cinci. Mi-am luat cartea cu filosoful meu preferat ]i m-am a]ezat acolo f`r` s` m` mai ridic. Am facut 

doar c@teva pauze întreaga zi ]i spre sear`, aproape de ora opt am ignorat faptul c` cea care statea la ghi]eu d`du 

strigarea de plecare, nu am fost atent` la cele ce se petreceau în jur ]i cum în bibliotec` totul r`m@nea cu lumina 

aprins` m-am trezit pe la ora nou` seara c` sunt încuiat` în`untru ]i nu mai pot s` ies.

Am r`ms acolo cu Imanuel Kant sub nas. Brusc mi s-a f`cut foame, ce s` m`n@c, nu aveam ce, de ie]it nu pu-

team, c` erau gratii, la baie s` m` duc, am r`suflat u]urat` c@nd am v`zut c` e deschis` ]i am b`ut ni]te ap` ca s` 

mi se mai potoleasc` foamea. Am g`sit un covrig uscat prin ruksac ]i la-m ron\`it. M` s`turasem de citit, tot con-

VICTORI|A DU|U
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fortul mi-a disp`rut brusc ]i nu mai aveam nici un chef s` citesc, la g@ndul c` o s` stau o noapte întreag` s` dorm 

în bibliotec`. Era vara , cald, prin mai la sf@r]it, dar totu]i s` dorm acolo pe b`ncile acelea de sc@ndur` nu prea 

îmi d`dea mana. Am început s` m` plimb de colo, colo ca un leu într-o cu]c`. C@nd îmi arunc ochii pe un ziar ce 

v`d, o revist` uitat` de un student sau aruncat`, sau poate l`sat` acolo cu bun` inten\ie, era Echinox. O citise ]i o 

aruncase. A]a c` am luat-o, parc` eram un de\inut în celula care pune m@na pe un elixir. Era îndoit` de la mijloc, 

a]a c` am a]ezat-o de la început ca s` o pot citi. C@nd m` uit, pe prima pagin` ce v`d. O figur` a unui individ, 

slab, deformat, cu ni]te ochelari negri pe nas de îi acoprea to\i ochii, cu rama neagr` ]i lat` a]a cum se purtau pe 

vreamea impu]catului ca s` ar`\i c` e]ti rasat, acest individ era pozat cu un cap al lui mare, în spatele unor gratii 

de geam nu de pu]c`rie, cu o gramad` mare de c`r\i care se r`sturnau peste el, iar dedesubt era scris mare cu ne-

gru sub ochii holba\i ai individului: ” tr`ind în cercul vostru str@mt, v` crede\i genii”. C@nd am v`zut o asemenea 

ar`tare, am început s` r@d de m` \ineam cu m@na de burt`.

- B`, eu sem`n cu `sta, ha ha ha ha Era imaginea mea în oglind`, o imagine care se uita batjocoritor la mine. 

Tipul care pozase era nespus de frumos de dup` ochelari, dar cu figurile bicicletelor mari, negre si ur@te care se 

uitau str@mb@ndu-se la mine, avea o figur` a]a de pocit` ]i de haioas`, de str@mbat` de î\i venea s` r@zi la fiecare 

cinci minute.

Am aruncat ziarul c@t colo, r@deam ]i iar m` uitam la el. M-am dus la baie, m-am sp`lat pe fa\` ca s` îmi treac` 

somnul ]i enervarea, plus c` aveam o u]oar` senza\ie de n`du]eal` c` nu mai erau geamurile ]i u]ile deschsie, 

parc` nu aveam aer ]i trebuia s` m` duc s` m` r`coresc. M-am mai înv@rtit pe ici pe colo, m-am mai uitat pe geam 

la oamenii care treceau gr`bi\i , la troleibuzele care mergeau a]a de lin ag`\ate de s@rme, la tramvaiele care hur-

uiau de se cutremura p`m@ntul, m` uitam a]a la toate care treceau pe sub ochii mei, eu care eram coco\at` a]a de 

sus pe geam, vedeam totul de la distan\` f`r` s` fiu v`zut`. Dup` care mi-am zis în g@nd -Deci a]a dom’le, “tr`ind 

în cercul vostru str@mt, v` crede\i genii”, ha ha ha ha nostim` treab`…ha ha ha ha..de]tept care a f`cut asta. Uit@

ndu-m` la ziarul acela mi-a venit din nou pofta de Kant, m` calmasem, am mai citi o bucat` de timp, dup` care 

m-am întins pe masa de lemn, mi-am pus ni]te scaune ]i m-am culcat.

A a doua zi m-am sculat devreme, pentru c` dormisem destul de greu pe sc@ndurile acelea, am p@ndit c@nd a venit 

bibliotecara, de data asta nu a mai înt@rziat, m-am ascuns la baie cu c`r\i cut tot, s` nu m` vad` ]i s` m` dibuiasc`, 

dormisem în spa\iu interzis, am ie]it tiptil de acolo, ]i m-am dus în camin unde am tras un pui de somn ca la mama 

acas`, la \ar`, în satul meu, vara, cu ferestrele deschise, ]i cu miros de copac, gr`din` ]i iarb` intr@ndu-mi pe geam. 

Picturi realizate de Victorita Dutu
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VACA, REVOLUŢIA ŞI OZN-UL 

COMEDIE   PERSONAJELE :  
Ioncică 
Dragobete 
Lae  
Vântuleţu 
Ion Cărău, inginer 
Mariţa lu Curcă, primăriţă 
Bătrâna  
Niţă  Leuştean   
VOCEA  

SCENA 1  

E o zi de toamnă frumoasă, către prânz. Imaginea unei vâlcele la capătul unui lan de porumbi…Un nuc, mai mult uscat…
O fântână aproape părăsită. Lângă nuc o construcţie ciudată, de tinichea şi de lemn vopsit, aşezată pe trei roţi. Pe una din 
faţetele ei scrie cu vopsea roşie, OZN. La colţul din stânga şi din dreapta ard două becuri sugerându-ţi ideea unor stopuri de 
maşină…Vântul adie molcom, mişcând frunzele lanurilor de porumb, făcându-le să foşnească. Din când în când pe câmp se 
aud glasuri sau râsete. Undeva departe trece un tren…Din lanul de porumb apare furişându-se, aplecat, un bărbat…
  
IONCICĂ: (rămâne uimit privind construcţia din faţa lui) Ce drăcovenie o mai fi  şi asta ? Mamă, Doamne ! ( se apropie, îi 
este teamă s-o atingă) Că aseară nu era… Ei, drăcia dracului ! 
LAE: ( apare şi el din porumb mergând aplecat) Ioncică…Bă, Ioncică. 
IONCICĂ: (privind curios ciudata construcţie. Venindu-i să râdă) Lae ! (mică pauză ) Bă, Lae, Ce dracu...e, bă, asta ? 
LAE: ( privind şi el, holbând ochii) Da, bă, fi r-aş al dracului să fi u… 
IONCICĂ: (intrigat, oarecum speriat ) Ce dracului e asta, bă? Că aşa ceva n-am mai pomenit. 
LAE: (apropiindu-se, priveşte cu ochii măriţi) Aseară când am plecat eu nu era…( o examinează, holbând ochii) Parc-ar fi  
coteţ de porumbei…Este coteţ de porumbei, bă, eu aşa cred. 
IONCICĂ: Coteţ pe dracu…ce eşti nărod ? Cum să fi e ăsta coteţ ! (respiră adânc, se strâmbă) Tu nu vezi că are roate…şi 
becuri, bă ! Fir-aş al dracului, are becuri care semnalizează, bă ! 
LAE: ( curios) Bă, Ioncică…(se citeşte pe chipul lui cum creşte spaima în el) Am dat-o dracului…Asta e ozeneu, bă ! Am păţit-o ! 
IONCICĂ: Bă, fi r-aş al dracului, farfurii de alea zburătoare, te pomeneşti ? De alea care-au aterizat în America, de s-a oprit 
lumina în tot oraşul ! 
LAE: ( şi mai îngrozit, defi nitiv) De ăla e…bă, ce zâsăi eu ! ( respiră agitat) Uite, că şi scrie pe el, (silabisind) o-zee-ne-neu, 
(tare) ozeneu ! Aoleleo, mamă care m-ai făcut ! (se ia cu mâinile de păr, îngrozit ) Aoleu ! Mor de frică ! Mi se face părul 
măciucă în cap ! ( se ia cu mâinile de cap) 
IONCICĂ: (îngrozit şi el ) Laeee… Parcă mă trage cineva de păr, bă…Şi-a băgat mâinile în părul meu şi trage în sus…( pe 
chip i se citeşte groaza) 
LAE: Ai şi mult păr…al dracu. 
IONCICĂ: În cazul ăsta ce facem ? O rupem la fugă ! 
LAE: (speriat, mai realist) Unde s-o rupă, mă, tu eşti nărod ? Ăştia cu ozeneu zboară măi repede decât avionul cu reacţie. 
IONCICĂ: ( Îngrozit, priveşte în jur) Fugim în porumbi… 
LAE: ( tremurând de frică ) Ne ajung…cât ai zice peşte au şi pus mâna pe noi ! (curios) Dacă fugim văd că ne este frică…şi 
în cazul ăsta am dat-o dracului… Mai bine hai să ne dăm cu binişorul pe lângă ei. 
IONCICĂ: ( are o idee, scărpinându-se în cap) Mi-adusăi aminte…Aseară am lăsat damigeana cu ţuică în mărăcini… 
LAE: ( s-a mai înseninat) Bună idee…Stai că mă duc eu s-o iau. (se duce şi ia damigeana din mărăcini. În timp ce se întoarce 
cu ea o duce la gură şi bea cu sete) 
IONCICĂ: ( părându-i rău) Ajungeee, băăăă ! C-o termini dracului de tot ! Şi-şi formează ăştia din ozeneu o impresie greşită 
despre noi. 

}TEFAN DUMITRESCU 
ROMANIA
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LAE: (ştergându-se la gură) Bună e, bă! Ce măi, dacă e bună, e bună, n-ai ce-i zice ! Ia şi tu. (îi întinde damigeana) 
IONCICĂ: ( după ce a băut şi el cu sete) Bună e, bă ! ( cercetând ozeneul, ia mai trecut spaima) Fir-aş al dracului să fi u ! 
LAE: ( examinând atent ozeneul) Să fi i, ce. zic eu să nu fi i ? (după un timp) Ce este? 
IONCICĂ: (lovindu-se cu palma peste obraz) Mama ta, Doamnee ! Bă , da proşti suntem, bă ! Bă, da proşti suntem, bă, Lae! 
LAE: Asta cam aşa este. De ce suntem proşti? IONICICĂ : Păi nu trebuia să fi  băut, bă, nărodule ! Călcarăm legea. Tu nu ştii 
că nu este voie să aduci beutură la locul de muncă ? Ori ai uitat ? Ce părere îşi fac ăştia despre noi dacă ne-au văzut că bem la 
locul de muncă ? Ai ? 
LAE: (ridică din umeri) Poate că nu ştiu legea, nu cunosc legea asta. Poate că pe la ei nu este legea asta, bă. 
IONCICĂ: Ei nu ştiu, pe dracu !? Ăştia ştiu totul despre noi, bă ! Sunt cu o mie de ani înaintea noastră ca evoluţie. Ştiu şi 
ce-a mâncat Veta lu Varzăfi artă acum zece zile. 
LAE: Varză fi artă a mâncat, ce dracului să mănânce, dacă o cheamă Varzăfi artă ! Că n-o fi  mâncat varză prăjită ! 
IONCICĂ: (minunându-se) Ie-te, bă, băiete, al dracu, ce deştept e Lae ăsta ! Da de unde ştii ? (în timpul acesta Lae a dus iar 
damigeana la gură) Şi nu bea ca prostu singur, auzi ! Bea şi tu ca nărodu, împreună cu mine ! 
LAE: ( ştergându-se la gură, geme de plăcere) Da cum se bea că nărodu, că nu ştiu ? 
IONCICĂ: Dă şi tu noroc cu ei…(gest cu capul) Cu ozeniştii. Ne împrietenim cu ei…(îi ia damigeana şi o loveşte de ozene) 
Noroc, tovarăşi ozenişti ! Fiţi bineveniţi pe pământul C. A. P-ului nostru !  
LAE: (uimit şi bucuros) Deştept eşti, bă, Ioncică, fi -ţi-ar creierii ăia ai dracului, pe care-i ai în cap, să-ţi fi e, că de deştepţi ce 
sunt parcă ar fi  corcoduşi înfl oriţi ! (scărpinându-se la ceafă fericit) Ideea e nemaipomenită ! Da, nemaipomenită, bă! 
IONCICĂ: (tare, ca şi cum ar vorbi într-un microfon) Vă mărturisim sincer şi din toată inima, dragi tovarăşi ozenişti, că 
pentru noi momentul acesta este unul istoric…( se încurcă) pe pentru no noi, este o cinste deosebită să vă fi n gazde ! Şi şi pro 
promitem să fi m la înălţime ! ( termină cu mâna ridicată, cum fac oratorii la tribună) 
LAE: (gest cu mâna) Ptiu, fi r-ar al dracului să fi e. Bă da proşti suntem, bă ! Păi trebuia să-i primim cu pâine şi sare, bă, 
Ioncică, nărodu dracului ! 
IONCICĂ: (punând mâna pe damigeană ) Până măi ciocnesc eu o ţâră cu ei tu du-te şi adu pâine şi sare ! Ca să-i primim 
cum trebuie ! 
LAE: ( uitându-se în jur, gest refl ex) Păi de unde să iau, bă, de unde ? Ai ? Că n-avem de unde. 
IONCICĂ: ( bând singur, ciocnind cu OZN-ul) Hai, noroc, stimaţi oaspeţi, dragi ozenişti ! (lui Lae) De unde lăsarăm traist-
ele, cum de unde, ori uitaşi, fi -ţi-ar mintea a dracului să-ţi fi e, că e toată ziua dusă cu sorcova ?! 
LAE: (scărpinându-se în cap) Păi da…Să mă vadă ăia că fugii şi să mă pună la cules… 
IONCICĂ: Hai noroc, tovarăşi ozenişti…(tare, lui Lae) Lasă că nu te vede nimeni…O iei şi tu pitiş prin porumbi... Încă o 
dată, hai noroc, şi bine aţi venit pe planeta noastră, pe pământul C. A. P.-ului nostru, mult stimaţi şi dragi ozenişti ! 
LAE: (oftând, ezitând) Du-te tu, Ioncică, că eşti măi descurcăreţ, bă ! 
IONCICĂ: (revoltat) Bă, da puturos eşti, mă, Lae ! Păi câţi ani am eu şi câţi ani ai tu, bă, ai ? I-a spune ? 
LAE: Eu n-am pâine, mă, nea Ioncică, mă… 
IONCICĂ: Da ce ai ? 
LAE: (amărât) Nişte turtă… o amărâtă de bucată de turtă. Îmi pusă şi mie muierea nişte turtă în traistă… Că a făcut Veta ieri 
o turtă cât roata carului. 
IONCICĂ: ( după ce a băut) Foarte bine. Îi primim cu turtă şi sare ! Nu-i mai primim cu pâine că n-avem ! Şi dacă n-avem 
or să ne înţeleagă şi ei ! 
LAE: (întristat) Ne facem dracului de râs, nea Ioncică…(supărat deodată) Şi măi dă dracului să măi ciocnesc şi eu cu 
ozeniştii nu număi mneata ! Că până mă întorc să duce toată ţuica. 
IONCICĂ: (bun la sufl et, îi întinde damigeana) Hai, ciocneşte şi tu. Şi apoi te duci. 
LAE: (ciocnind, loveşte damigeana de OZN-eu) Bine aţi venit la noi, domnilor vizitatori ! Că… 
IONCICĂ: (uimit ) C-aşa e , bă! Trebuie să le zicem domnilor că or fi  din alt lagăr. Poate nu sunt din lagărul socialist, ca noi. 
Or fi  din ălălalt. 
LAE: (care a prins curaj) Păi da, dacă or fi  şi ei acolo tot în lagăre ca noi !!! Vai de ei, săracii ! 
IONCICĂ: ( cu chef ) Dracu ştie ? 
LAE: ( cu chef) Lasă că-i întrebăm noi…Bine-aţi venit la noi, tovarăşi ozenişti, în sânul nostru…Noi vă rugăm din toată 
inima să ne daţi o mână de ajutor la culesul porumbului !  
IONCICĂ: ( lovindu-l peste gură ) Taci, mă, dracului din gură, nărodule, păi ei abia aterizară şi tu îi şi pui la culesul porum-
bului…? Păi ce sânt, ăştia sunt studenţi ? Elevi ? Acum îi vezi, (gest) fi u, fi u, fi u, fi u…că se ridică în slăvile cerului cât ai zice 
peşte, şi adio …Adio contact cu altă civilizaţie extraterestră ! 
LAE: Bă, nea Ioncică, eşti bătrân şi prost, bă ! Păi crezi că ăştia culeg porumbul cu mâna ca noi !? Ăştia au mijloace 
ultraperfecţionate, electronice şi atomice, de cules porumbul, bă. 
IONCICĂ: De unde ştii tu chestia asta, mă, Lae ? 
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LAE: Am citit eu într-o carte cu ozene…Ăştia într-o fracţiune de secundă, cu mijloacele lor ultraperfecţionate, cimermetice, 
automatizate, folosind forţa gravitaţională a câmpului magnetic, îţi culeg tot câmpul ăsta de porumbi. Într-o secundă, îl aşează 
şi-n stive şi ţi-l transportă şi la ceape. 
IONCICĂ: (nemulţumit, se scarpină-n cap) Nu e bine nici aşa. 
LAE: (uimit) De ce ? 
IONCICĂ: Lasă-i pe ei să-i culeagă şi să-i facă stivă, că de transportat îi transportăm noi… 
LAE: (nedumerit ) Şi de ce, mă rog, nu-i lăsăm pe ei să-l transporte ei ? Pentru ei este un fl eac. 
IONCICĂ: Păi da, bă, da ăştia ni-l transportă pe tot la ceape ! Şi noi ce măi furăm în cazul ăsta ? 
LAE: (scărpinându-se la ceafă, încurcat) Măi dă-i dracu, că n-or fi  aşa de năroji. 
IONCICĂ: Păi ăştia sunt măi cinstiţi ca nemţii şi japonezii, bă ! Ce, te pui cu ei ! (mică pauză ) Ăştia sunt cinstiţi ca sfi nţii ! 
Că au atins demult un nivel înalt de civilizaţie ! Şi evoluţie ! 
LAE: Păi da, bă, nea Ioncică, nărodule…pe când la noi omul nou, constructor al socialismului, este încă în formare, nu-i 
aşa?… Ei l-au format demult, c-au şi uitat. 
IONCICĂ: Păi aşa este de bună seamă ! Ăştia au şi uitat de când au realizat omul nou. Atunci roagă-i să nu-i culeagă şi gata, 
dă-i dracu de porumbi, cu cine i-a pus. 
LAE: (luând damigeana şi lovind-o de OZN-eu) Vă rugăm, aşa dar, din sufl et, tovarăşi ozenişti, să ne culegeţi tot porumbul. Să 
ne măi lăsaţi o parte ca să furăm şi noi. (tare) Apoi să realizaţi dezarmarea totală şi generală ! (o adiere de vânt trece prin porum-
bii care foşnesc dulce) Să-i obligaţi pe americani şi pe englezi şi pe toţi imperialiştii nenorociţi, să nu ne mai ameninţe în fi ecare 
zi cu războiul nuclear, să ne lase dracului în pace şi pe noi măcar o noapte, să durmim liniştiţi…să ne iubim şi noi nevestele ca 
lumea…că nu ni le-am iubit demult ! Din cauza voastră, fi r-aţi ai dracului de imperialişti năroji, cu tugile ălea pe care le purtaţi 
degeaba pe gât ! (mică pauză, tare) Şi vă mai rugăm, tovarăşi ozenişti ceva, daţi genii cât măi multe poporului român, ţării ! 
IONCICĂ: (luându-i damigeana ) Bă, Lae, acum te pornişi, ai ! Tu când ceri nu te măi opreşti, dar când e să dai… (tare) Păi 
ce-ţi trebuie ţie genii, mă, Lae ! Ce dracului să faci cu ele, că geniile nu sunt bune la nimica ! 
LAE: (revoltat că celălalt nu înţelege ) Să aibă poporul ăsta cât măi multe genii, mă, nea Ioncică, să se dezvolte şi el în timp 
extraordinar de mult, ca un meteor…Că destul suntem de rămaşi în urmă…(tare) De asemenea vă rugăm din sufl et, domnilor 
ozenişti… 
IONCICĂ: Ho, bă, prostule, că dacă-i rogi prea multe nu-ţi măi îndeplinesc nici o dorinţă…ce dracului de eşti nărod aşa… 
LAE: Număi una, bă, nea Ioncică ! Să ne ajute Universitatea Craiova să câştige Cupa campionilor europeni...şi atâta tot. 
Dă-I dracu de nărăji ! (către O.Z.N, strigând) Şi pe Dinamo şi pe Steaua să le faceţi să retrogradeze, că ăştia cumpără toate 
meciurile, auziţi ! Fir-ar buricul lor al dracului să fi e, că din cauza lor am pierdut noi şi cupa şi campionatul…(tare ) Şi vă măi 
rugăm, tovarăşi ozenişti… 
IONCICĂ: Ho, băă, nărodule, destul…Nu ţi-am spus că dacă-i rugăm prea multe nu ne măi îndeplinesc nici o dorinţă ! 
LAE: (mai trage o duşcă din damigeană) Gata, mulţumesc, am terminat… (mai trage o duşcă ) Hai noroc, tovarăşi ozenişti. 
Şi măi veniţi pe la noi, măi des, să ne ajutaţi, că ne este tare greu ! Civilizaţia umană a rămas mult în urmă ca dezvoltare. Şi 
se afl ă într-o stare jalnică. ( bea) 
IONCICĂ: Hai, du-te, o dată... 
LAE: Mă duc… O iau pitiş prin porumbi şi vin acuşi...( o rupe la fugă, mergând aplecat) 
IONCICĂ: ( ia damigeana pe care Lae a lăsat-o jos ) Hai noroc, domnilor ozenişti…Că pe când voi sunteţi domni, noi 
suntem tovarăşi… Că poate sunteţi din Lagărul capitalist de pe planeta de pe care veniţi... (bea cu sete) Suntem tare bucuroşi 
că putem vorbi cu dumneavoastră…De ani de zile aşteptăm să se întâmple o minune…( melancolic) mă gândeam în gând 
noaptea, dă, Doamne, o minune…! Şi, iată, că minunea s-a întâmplat. (pauză ) 
IONCICĂ: ( mai trage o duşcă) Şi dacă nu v-aţi supăra, nici nu vă închipuiţi câte avem să vă cerem… Iar dumneavoastră cât 
de mult ne puteţi ajuta pe noi. (i se cam împleticeşte limba) Pentru că suntem la mare ananghie, (în şoaptă, cu palma la gură) 
vai de fundul nostru cum o ducem sub comunişti… (tare, precipitat) Vă rugăm frumos să ne ajutaţi, în o mulţime de chestii. 
( cu sete ) Daţi cu bomba atomică în imperialişti, fi r-ar mama lor a dracului să fi e, de năroji ! Şi omorâţi-i dracului o dată, 
să nu ne mai ameninţe cu rachetele lor termonucleare ! Hai cu ălea nucleare mai merge, că nu ne e aşa frică de ăsta, dar şi 
cu termonuclearele ne ameninţă ? (revoltat, pilit ) Păi ce înseamnă asta ? Până când să-i măi suportăm ! (foarte supărat) Din 
cauza lor suferă toate popoarele şi au rămas în urmă ca dezvoltare. ( cu obidă ) Nu măi durmim de frică, tovarăşi ozenişti…( 
din porumbi apare cineva, o mogâldeaţă de om care merge aplecat) 
DRAGOBETE: (furişindu-se pe sub lanul de porumbi) Ioncică, bă, Ioncică ! Ieşiră-ţi, bă, scosărăţi, bă, rându ? 
IONCICĂ: (cu damigeana în mână) Ieşirăm, bă, ieşiră... e bine ? (mică pauză ) Şi nu te măi uita în toate părţile că nu e nimeni.
DRAGOBETE: (uitându-se speriat la OZN-eu) Oleleu, mamă ! Ce e drăcăraia asta? 
IONCICĂ: (râzând, cu damigeana ridicată) Ghici, ciupercă ce e ? 
DRAGOBETE: (uimit) Oleleu! O fi  vreo instalaţie de irigat…că l-am auzit alaltăieri pe inginer că au descoperit şi ei o nouă 
metodă de mărit producţia la hectar, prin irigare nu ştiu cum. 
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IONCICĂ: Aha ! Care, aia japoneză, iakana-nakana? 
DRAGOBETE: ( serios ) Nu, băăă…Zice că un inginer din Moldova, (gest) care are creierii uite aşa de mari, cât două verze, 
ce cât două, cât patru sau cinci… (gest) zice că a făcut o descoperire nemaipomenită, irigatul pe ploaie. Şi-a dat producţii de 
trei ori măi mari la hectar…(ca pentru el ) Dacă nu cumva o fi  fost hectaru de trei ori măi mare ? 
IONCICĂ: E, pe dracu ! Bă, ai dracului sunt oamenii ăştia de ştiinţă, bă! Descoperă ce nici prin cap nu-ţi trece. Ce nici cu 
gându nu gândeşti. (gest către OZN) Ghicişi ce e asta ? 
DRAGOBETE: (uimit, foarte uimit. Dându-i ocol) O fi  vreo maşină de cules porumbi, bă... ( holbând ochii) Eu aşa zâc ! 
IONCICĂ: (făcând pe deşteptul) A-a-a-a ! 
DRAGOBETE: ( a ajuns în dreptul unde scrie OZN. Citeşte, silabisind, este uimit şi speriat ) Ooo-zzzz-ne ! Ozene! Ozeneu? 
(tare, îngrozit) Ozeneu? (speriat, vrea s-o rupă la fugă ) Măiculiţă, Doamne ! (acum o rupe de-a binelea la fugă, ţipând după 
ajutor) Aoleeeu ! Ajutooor ! ( s-a îndepărtat) Doamnee, apără-ne ! ( a dispărut în porumbi) 
IONCICĂ: ( se prăpădeşte de râs) Ha ha ha ha ha ha ha ha ( se ţine cu mâinile de burtă de râs) Ha ha ha ha ha ha ha ! (ţipând 
după el) Dragobeteee ! Bă, Dragobete ! ( ha ha ha ha ha ! Ce nărod eşti, bă, Dragobete ! Ha ha ha ha ha ha ! O rupi la fugă, ai, 
fi ţi-ar mintea aia a dracului să-ţi fi e, de deşteaptă ce este ! Că de proastă nu măi vorbesc ! (strigând după el) Dragobeteteeee ! 
Vino, bă, nărodule înapoi ! Vino, bă, prostule, că nu e nimic ! 
DRAGOBETE: (speriat, venind din porumb, rămânând în marginea porumbilor) Ioncicăăăă! Ioncică, fugi, bă, nărodul 
dracului, că te iau ăştia la bord şi cine ştie unde dracului te lasă, prin Antarctia sau prin Anstralia ! Şi după aia n-ai bani să 
măi vii acasă, că ăştia de la ceapeu nu ne dau măi nimica la ziua de muncă ! ( tragic) Şi-ţi putrezesc oasele pe acolo şi nu ştie 
nimeni de tine, nărodule, ce eşti ! 
IONCICĂ: ( abia mai poate să mai râdă) Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ! (se apleacă de râs) Ha ha ha ha ha ! Eşti măi fricos ca 
un iepure, Dragobeteeee! (tare ) Păi vezi că-mi fac mie ozeniştii ceva, băă, nărodule ! Ori ai căpiat la cap ! (râde aplecându-
se) Ha ha ha ha ha ha ! Uite, îmi făcură ceva ? 
DRAGOBETE: (se apropie speriat) Că n-ai fi  rudă cu ei ! Numai aşa se esplică. 
IONCICĂ: Sunt, bă, sunt ! Şi ce dacă sunt ? Ai ceva împotrivă ? Tu nu vezi că mori de necaz ! Fi-ţi-ar tărâţele ălea ale 
dracului din cap să-ţi fi e, că le ţii degeaba în capul ăla sec ! Mai câştigat ai fi  dacă le-ai da la porci. (tare ) Suntem veri primari 
şi cumnaţi de-al doilea după unchi, bă, dacă vrei să ştii, cu ozeniştii.  DAGOBETE : ( se apropie temător şi neîncrezător) Ce, 
bă, Ioncică ? Tu nu vezi vă că eşti nărod? Fugi dracului de acolo, că acum te iau pe sus ! 
IONCICĂ: ( râde, epuizat de râs) Ha, ha ha ha. Aoleu, Dragobete, mă omorîşi, bă ! Aşa eşti de deştept. 
DRAGOBETE: (care a mai prins curaj, s-a apropiat mult ) Ştiam eu că ai pile sus…da nici aşa. Atât de sus nu-mi închipuiam eu să ai ! 
IONCICĂ: (mâncând cuvintele ) Am, bă, am…Am pile şi măi sus, dacă vrei să ştii. (apare Lae) 
LAE: ( venind pitiş, aplecat, pe sub porumbi, să nu fi e văzut, este foarte trist, îngrijorat) Ioncicăăă, fi r-aş al dracului, bă ! 
(gâfâind, furios) Ne furară traistele, bă ! (cu părere de rău ) Ce dracului îi facem acum ? 
IONCICĂ: (tare, nevenindu-i să creadă. Se înfurie deodată) Ce făcură, băă ? 
LAE: ( trist) Ne furară trăiştile cu mâncare, bă, în care aveam şi noi mâncarea…că n-avem acum nici turtă să-i primim cu 
turtă şi sare pe ozenişti. ( îi pare tare rău) 
IONCICĂ: (îngrozit, respiră adânc) Atunci înseamnă că ne făcurăm rău de tot de râs. (tare ) Şi pentru totdeauna ! 
LAE: (mâhnit tare) De râsul lumii ne făcurăm, fi r-aş al dracu…Că ăştia ( arată cu bărbia înspre OZN) măi aterizară şi prin 
alte părţi şi au văzut cum au fost primiţi…bine de tot, cu pâine şi sare, nu ca noi, nişte năroji. 
IONCICĂ: ( de necaz ciocneşte din nou cu OZN) Hai noroc, tovarăşi ozenişti, şi vă rugăm să ne iertaţi că nu avem turtă, ca 
să vă primim cu turtă şi cu sare…(arată către Lae) Număi el e turtă. (tare, înveselindu-se deodată. Gest) Dar vă primim cu 
braţele deschise şi cu multă dragoste, şi asta recompensează. 
LAE: (tare, ca şi cum ar fi  salvaţi) Asta-i ! (bucuros că lucrurile s-au rezolvat) Vă primim cu braţele deschise...(bâlbâindu-
se ) Şi şi şi entu entuziaşti ! (tare, poticnindu-se ) Că ne ne ştiţi, noi, românii , ce ospitalieri suntem! (mai tare) Îi primim cu 
braţele deschise şi pe turiştii ăştia care umblă tăind frunză la câini prin lume, dar pe dumneavoastră. 
IONCICĂ: (fericit) Aşa ! Aşa! Aşa, Lae ! Măi zii, bă, că zici bi bine ! Să-i impresionăm, să le luăm maul ! 
LAE: (continuând în forţă) Că noi, românii, avem o adevărată pasiune pentru ozene…Cu ce altceva să-ţi mai treci viaţa decât 
cu fotbalul şi cu ozeneu…(respiră adânc ca să reia) Acum, tovarăşi ozenişti, stimaţi şi iubiţi ozenişti, o echipă, Universitatea 
Craiova, să-i cunoaşteţi dumneavoastră, nişte băieţi de aur…Nişte… 
IONCICĂ: (făcându-i semne disperat să continue discursul) Mai, zii, mai zii, Lae ! Mai zii de Universitatea Craiova, bă, că 
n-avem cu altceva cu ce să ne lăudăm. Important este să nu taci deloc, bă, nărodule ! Asta e toată şmecheria ! 
DRAGOBETE: (supărat) Cum n-avem cu ce să ne lăudăm, bă ? Cu Oltcitu, bă, nărojilor, ce vorbiţi voi aici ! Că facem la 
Craiova un Oltcit…ce mai…la fel ca farfuriile zburătoare. Poţi să pui şi mâncare în ele. 
LAE:(gest, îi dă înainte) Aşa e, tovarăşi ozenişti… ( se vede că aburii alcoolului îşi fac efectul) că-mi adusăi aminte…În întâmp-
inarea dumneavoastră, intenţionăm să construim la Craiova şi farfurii zburătoare. Cu toate locurile în faţă, ca oltciturile noastre ! 
DRAGOBETE: (făcând ochii mari ) Poate farfurii cu fasole, bă, nărodule, o să facem la Craiova, ce dracu îţi veni ! 
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IONCICĂ: Taci, mă, Dragobete, din gură, că te aud ce vorbeşti ! 
LAE: (reluându-şi discursul) Că noi, oltenii, nu măi vrem să mergem cu maşinile...Dă-le dracului, că nu sunt bune de 
nimic…după ce că sunt proaste şi urâte măi facem şi accidente cu ele. ( respiră, apoi mai tare, gest cu mâna) Vrem să umblăm 
cu farfurii zburătoare prin aer, tovarăşi ozenişti. Acesta este adevărul. 
IONCICĂ: (fericit, îi sticlesc şi lui ochii în cap de la ţuică ) Zii, mai departe, nu te opri, Lae ! Că le zici bine, bă ! 
LAE: ( reluând pe un alt ton) Că dacă are Universitatea Craiova meci cu Naţionala Angliei, noi mergem cu farfuriile 
zburătoare la meci...(sughite) 
DRAGOBETE: (priveşte speriat la becul care semnalizează mai des) Bă, ai dracu… (îngrozit, a înţeles că este vorba de un 
OZN. Cu mâna întinsă) Ioncicăăăăă ! (privind către Ioncică) Cui semnalizează ăştia, mă ? 
IONCICĂ: (pilit, dă din umeri) Io ştiu. De unde să ştiu eu ? 
DRAGOBETE: (privind către Lae) Fiţi atenţi că ăştia au aterizat şi acum îi cheamă pe alţii de...de unde de vin ei. (este gata 
s-o rupă iar la fugă) 
LAE: Lasă să-i cheme…Ce dacă-i cheamă ! Să fi e măi mulţi ! 
IONCICĂ: Cu atât mai bine…Ba chiar ar fi  excelent să aterizeze toate ozeneurile aici…(gest) la noi. (loveşte damigeana de 
ozene) Hai noroc ! Aşa să se împlinească! (bea cu sete câteva guri) 
DRAGOBETE: (apropiindu-se) Asta e ţuica de aseară ? 
LAE: Da… 
DRAGOBETE: Păi dă să ciocnesc şi eu cu eu ei...Până nu se termină. ( se apropie de OZN-eu, ia damigeana şi o ciocneşte 
de câteva ori de OZN-eu) Noroc, tovarăşi şi stimaţi ozenişti…Bine aţi venit la noi şi vă rugăm din sufl et să ajutaţi echipa 
noastră, Universitatea Craiova, să câştige Cupa campionilor Europeni. 
IONCICĂ: Lasă, bă, că pe asta o câştigăm noi singuri, nu avem nevoie de ajutor, dă-i dracului de proşti, că la fotbal se 
pricep. (tare, se simte cum limba a început să i se împleticească ) Să-i rugăm măi bine să-i oblige pe ăştia cu dezarmarea 
generală şi totală să se lase dracului de poante…că toată ziua vorbesc ca nişte ţaţe număi de asta, şi să treacă dracului la fapte. 
DRAGOBETE: ( care a băut cu sete, după ce se şterge la gură de plăcere) Aoleu, Doamne, că bună fu, bă ! ( respiră adânc) 
Bă, ştiţi ceva ? Ia să nu măi aud cuvântul ăsta, că simt că înnebunesc. 
LAE: (uimit) Care cuvânt ? 
DRAGOBETE: (inervat) Dezarmare... (tăind cu mâna prin aer) Nu măi pot să-l aud…Cum îl aud, cum arunc în bătătură cu 
difuzoru. Ce măi ! O s-o iau dracului razna ! 
IONCICĂ: (fl uierând a pagubă, dezamăgit) Uite, bă, al dracului, cum luptă Dragobete al nostru pentru dezarmare ! ( dând 
din cap) Bravo, Dragobete ! O zâsăşi ! ( trist, căinându-l ) O dădurăm dracu… DRAGONETE : Păi voi n-aţi văzut, bă, 
proştilor, că altfel n-am cum să vă zic, că dacă vă zic năroji, ziceţi că vă subapreciez…N-aţi văzut, bă, proştilor, că ăştia cu 
dezarmarea îşi bat joc de noi ? Ori voi n-aveţi nimic în dovleacul ăla pe care-l purtaţi pe umeri ?! ( în momentul acesta din 
porumbi apare furişându-se altcineva) 
VÂNTULEŢU: (gâfâind) Ioncică ! Bă, Dragobete…Aici eraţi, bă, aici vă pitularăţi ? 
IONCICĂ: (cu chef ) Aici, nea Vântuleţule, aici. Da unde ziceai ?  
VÂNTULEŢU: (luându-şi căciula din cap) Scosărăţi rândul înaintea mea, ai ? 
LAE: Păi da…dacă dumneata culegi fi ecare ştiulete, ce să-ţi fac. Noi măi sărim…  
VÂNTULEŢU: Lae… Rândul tău nu e cules nici pe jumătate, nene! Ţi-l culesăi eu ! 
LAE: Mulţam mult, nea Vântuleţule…. Fac cinste şi te plimb şi cu ozeneu. (râde) Ce n-ai văzut în viaţa dumitale.  
VÂNTULEŢU: Nu e bine, nene…Sunteţi, tineri, bă…Rămâne porumbu ceapeului necules. V-aţi învăţat chiulăi rău de tot…
Muncesc săracele muieri de se spetesc şi cu elevii, şi voi vă furişarăţi aici şi trageţi chiulul…Cei măi mulţi oameni din sat nu 
sunt aşa, să ştiţi de la mine. 
IONCICĂ: Vino şi dumneata cu noi, nea Vântuleţule şi măi lasă dracului munca, că nu e bună. (tare) Munca e pentru proşti, bă !  
VÂNTULEŢU: ( care e cel mai bătrân şi simte nevoia să le facă educaţie ) Bă, nene, aşa cum e ea munca asta, dar ea ne dă 
de mâncare…Să ţineţi minte vorba asta de la mine, să nu uitaţi cât o-ţi trăi ! (mică pauză ) Muuuunceau înainte oamenii de se 
rupeau. Şi ăi vrenici muncesc şi acum. 
DRAGOBETE: Am o ideea, Ioncică. 
IONCICĂ: (vesel, undeva departe se aude o talangă) Ziii ! 
DRAGOBETE: Hai, bă, să anunţăm miliţia că a căzut un ozene…aici pe pământul ceapeului nostru…Şi ne dau şi bani, 
pentru asta, că noi l-am descoperit…Eu dau fuga…(e gata să plece) 
IONCICĂ: (cu chef ) Ia şi căciula, Dragobete, că ţi-o umplu ăia de la Miliţie cu bani, bă ! 
DRAGOBETE: Păi da, bă, că descoperi unu dintr-un sat du pe Olteţ un os de dinozaur, sau de dihor, că uitai, şi-i deteră ăia 
de la muzeu 6o de lei…(gest de a pleca, îşi îndeasă căciula pe cap) Eu mă duc… 
LAE: Nea Dragobete! Vino, domne, încoace, că ne facem dracului de râs… 
IONCICĂ: (arătând către OZN) Se supără ăştia pe noi şi dăm de dracu. 
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DRAGOBETE: ( care o luase la fugă, se opreşte ) Bă, chiar se supără ? ( privind îngrijorat către OZN) Te pomeneşti, ai? 
IONCICĂ: Şi încă rău de tot. (arătând cu mâna) Ăştia pot să ne distrugă într-o secundă…Ţine minte ce-ţi spui ! 
DRAGOBETE: (speriat, se scarpină sub căciulă) E, pe dracu…Măi să fi e ! ( respiră adânc, se gândeşte ) O fi , bă…Deşi eu 
zic că au căzut cu ozeneu şi acum sunt cu toţii morţi înăuntru.  
VÂNTULEŢU: (priveşte şi el îngrozit OZN-ul) Îuuu, Doamne ! 
LAE: ( mai calm, făcând pe fi losoful ) De unde ştii? 
DRAGOBETE: Păi de ce nu ies atunci să ne răpească dacă sunt vii ! Că am auzit că ăştia cu ozeneurile lor răpesc oameni. 
Au răpit mulţi oameni. 
IONCICĂ: Bă, da proşti sunteţi, bă ! Păi cum să iasă, măi, oameni buni, dacă noi, ca nişte tâmpiţi ce suntem n-am fost în 
stare să-i primim cu pâine şi sare !? 
DRAGOBETE: ( realizând) Da, bă, aşa e ! 
LAE: (amărât) Că ne-au furat trăiştile cu turtă, fi r-ar capetele ale dracului să le fi e, în care n-au nimic…Că s-au făcut toţi 
şmecheri acum . Nu măi pot de şmecheri ce sunt !  
VÂNTULEŢU: (tresărind ) Ce, bă ? Vă luară trăiştile ? 
IONCICĂ: Ni le luă, pune-şi-le-ar în cap noaptea când îşi pupă nevestele…ca să nimerească în altă parte când le pupă.  
VÂNTULEŢU: (repezit) Nu le fură nimeni, bă…Câinii lu Veta lu Ciocă…adunară trăiştile şi le mâncară oamenilor mâncarea… 
IONCICĂ: (furios) Ăia de mănâncă număi carne, te pomeneşti ?   
VÂNTULEŢU: (supărat şi el) Ăia ! 
IONCICĂ: ( furios rău de tot, dă cu căciula de pământ) Mamă, o omor ! (tare ) Şi câinii ăia tot nu scapă nedeşelaţi de 
mine…Ţine-ţi minte ce vă spui eu acum ! 
DRAGOBETE: (calm ) Le mănânci fuduliile…Ce să le faci, sunt câini ? Poate să-i pupi su coadă. (tare) Dacă n-are femeia 
ce să le dea să mănânce, păi sigur că bietele animale mănâncă şi ele ce găsesc.  
VÂNTULEŢU: Io zâc măi bine să lăsam vorba şi să intrăm pe rânduri să culegem porumbii...că la iarnă n-o să avem ce mânca. 
LAE: (speriat, a văzut ceva ) Aoleeuuu, măiculiţă, ascundeţi-vă ! 
IONCICĂ: (speriat ) Cine e, bă ? Ce e , bă ? 
LAE: Mariţa cu al lu Cărău, cu ingineru. 
IONCICĂ: (alergând să se ascundă ) În gaură de şarpe ne băgăm…(pentru un moment sunt toţi disperaţi, se uită îngroziţi în 
toate părţile, căutând un loc unde să se ascundă şi nu găsesc. Joc comic. Aleargă de colo colo căutând ceva în care să se bage 
sau după care să se ascundă) Aoleuu, Doamne ! 
DRAGOBETE: Am dat-o de dracu, ne mănâncă ăsta.  
VÂNTULEŢU: (speriat şi el ) Măi, oameni buni, haideţi să intrăm pe rânduri. 
LAE: (îngrozit, disperat, aleargă de colo colo ) Doamne, crapă pământul să intrăm în el ! VÂNTULEŢI : (tare ) Măi, oameni 
buni, haideţi să intrăm pe rânduri. 
IONCICĂ: ( are un moment de inspiraţie ) Am găsit! (tare) Intrăm în ozene! 
DRAGOBETE: Hai şi dumneata, nea Vântuleţule, că dacă te văd ăştia dai de dracu…Iţi taie ăştia ziua !  
VÂNTULEŢU: (uitându-se speriat în jur) Hai să mă bag şi eu, că dau de dracu. (intră ultimul în OZN) 
LAE: (iese din nou afară) Aoleuu ! Uitai damigeana, bă! Uita-m-ar moartea ! (ia repede damigeana şi intră în OZN-eu)  
sfarsitul fragmentului 
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 DARIE DUNCAN
ROMANIA

 PSALM TRUFA}  

Cine suntem ]i cine nu suntem? 

C@t mers la femei încape într-un g@nd la mam`? 

Mergem prin p`duri descul\i s` ne-ap`s`m b`]icile 

ca g`urile-n fluier ]i sub n`p`dirile de mu]chi de 

z`voare de u]i d`m, ignorate.  

Cine ne duce-n p`duri dep`rtate ]i de c@nd prostern 

C` ne tragem din oameni ce scriau pe ciuperci 

]i-n linguri s`pau morminte s` î]i îngroape 

suratele, familia ]i sfin\ii?  

În intestine curge material 

De prisos pe-orice statuie în lucrare. 

Moneda de-o s` cad` pe un sf@rc 

Va iriga sigur p@n` departe, în dispare. 

Se va-nt@mpla s` preasl`vim doar ghipsul Bra\elor 

de dup` m@ng@iere. 

C@nd sare iarba de sub varul lui  

Ca o sutan` franjuri ]i ne-ntreab` de ce nu c`lc`m 

cu fruntea pe sol 

C` precum t`lpile dup` potop e în striere.  

C` tot mai mult ne-apropiem de sete 

cu c@t se-usuc` ]i epava ei 

}i nici cu boturile nu 

va trece de-o vom linge  

Cum mirosirea-n dosuri se poart` la c`\ei. 

  

18 martie 2009           

EMIN  
Suflul de fior mai are 

Pinten s` opreasc`-un stol 

De n`dejdi ]i de ierbare, 

Timp fix, contratimp matol.  

Pas`rea mai are fibr`, 

Are mu]chi de a c`dea, 

Nu i-i rugina de la tij` 

Scrum de phoenic]i lui a pleca.  

Eminescu-al limbii mele, 

Cerdac în jurul m`rului domnesc, 

De n-a] avea bani de cartea-\i  

A] cer]i s` te citesc  

}i m-a] da eu mie, mie 

Ca palm` s` m` primesc.  

25 martie 2009 
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MIHAELA DONCIULESCU
CANADA

 

LA CUMP~NA SECOLELOR 
41 de reportaje rimate  
Dedic aceast` carte memoriei tat`lui meu, 

Colonelul 

C. Donciulescu, drept osta] al Rom@niei ]i iubitorilor P`cii ]i drept`\ii de pretutindeni  

În vremuri ale minciunii universale, a spune adev`rul este un act revolu\ionar (George Orwell)   

Cele „41 de Reportaje Rimate” ale Mihaelei Donciulescu, adunate în volumul „La 
Cump`na Secolelor” nu sunt „reportaje” în exclusivitate. Unele poeme sunt elegii, în care într-un limbaj poe-tic personal, î]i exprim` 
experien\a de via\`, emo\iile, ata]amentele, idealurile, visele... 

Pentru o debutant`, chiar dac` nu timpurie, Mihaela Donciulescu are o pan` exersat`, reu]ind s` emo\ioneze ]i s` transmit` cititorului 
nuan\e delicate ]i diafane ale sim\irilor cele mai intime. Imaginile „c`prioarei s`lbatice, cu inima r`nit`”, ale „P`uni\ei frumoase ]i 
mireasa” vorbesc despre felul în care se vede autoarea în momentele de r`s-cruce ale vie\ii sale. „Perla de destin l`sat` s` cad` pe 
fa-leza sufletului” ei de c`tre „albatrosul mire”, „s`ge\ile otr`-vite” abandonate de „v@n`torul cu nas acvilin”, „tat`l ap`rut din brazd`” 
de sub nuc, amintirile din copil`rie, sunt imagini lirice folosite în poemele „nereportaje”, emo\ionante, înfior`toare, înduio]`toare, 
elegiace.  Dar c@nd î]i scrie „reportajele”, autoarea face art` militant`, cu curaj, combativitate, sinceritate, virulen\`. Abordeaz` teme 
legate de evenimentele cruciale ale ultimelor decenii care fac trecerea de la un secol la altul. Analizeaz` fenomene globale ]i fenomene 
locale, care se a]eaz` ca piesele unui puzzle pe fundalul zbuciumat al planiglobului. Mihaela Donciulescu este o „revolu\ionar`”, pentru 
c` a]a cum spune George Orwell, „În vremuri ale minciunii universale, a spune adev`rul este un act revolu\ionar”. Autoarea spune 
adev`rul, a]a cum îl vede ea, cu ochiul pasionat al poetului, e sincer` ]i combate ipo-crizia, demagogia, minciuna.  

Literatura diasporei rom@ne se îmbog`\e]te cu volu-mul Mihaelei Donciulescu, care vorbe]te despre experien-\ele emigrantului/
imigrantului care venit pe continentul nord american este ]ocat, înc@ntat ]i dezam`git de desco-pe-ririle din noul loc, p`str@nd în inim` 
dorul de locurile natale, nostalgia trecutului drag, pentru c` face parte din via\a de dinainte a individului, petrecut` între cei apropia\i, 
rude ]i prieteni într-un univers familiar ]i familial...  
Cei care o cunosc pe autoare, ]tiu c` se implic` emo-\ional în toate evenimentele politice contemporane. Opi-niile ]i viziunea ei se pot 
g`si în aceste reportaje rimate, scrise cu patim` ]i ardoare, cu curaj ]i putere, cu dragoste pentru cei în suferin\` ]i n`p`stui\i de soart`, 
cu revolt` împotriva nedrept`\ilor, cu speran\` într-o lume bun` ]i curat`, cu încredere în Dumnezeu. 

Folosind metafora perlei pentru a o descrie pe au-toare, Mihaela Donciulescu a crescut într-o via\`, perla poemelor sale, o perl` 
cenu]ie cu iriz`ri multicolore, de m@hnire ]i revolt` pentru relele lumii, de dragoste de via\` ]i de oameni, de durere pentru durerile 
omene]ti. Menirea reportajelor autoarei, este de a trezi oame-nii, de a le ar`ta ce se înt@mpl` în culisele politicii mon-diale, de a-i chema 
pe cei mul\i la în\elegerea si descifrarea fenomenelor, g`sirea ]i rezolvarea cauzei r`ului. Pe fondul dezn`d`jduit al reportajelor ei, cre]te 
floa-rea miraculoas` a încrederii în Dumnezeu.  

Felicit`ri Mihaelei Donciulescu la debut ]i succes în activitatea literar` în v@ltoarea c`reia s-a aruncat cu mult 
curaj, ]tiindu-se o temerar` înot`toare!   

ing. Mihaela Gheorghe Vere]  
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20 DE REPORTAJE PENTRU 
SECOLUL XX 

REPORTER DE OCAZIE  
Înainte de pr@nzul vie\ii 

Citeam 

Nu mai ]tiu 

Parc` uitasem s` scriu 

C@nd mi-am amintit 

Mi-am a]ternut g@ndurile pe h@rtie 

Pe la chindie 

Num`ram filele din calendar 

Semn@nd reportaje cu litere de tipar 

Pe-nserat mi-am pus uniform de soldat 

}i cu rani\a 

P`cii-n spinare 

Trec fronturi de destin 

Ca reporter clandestin 

Dac` nu ]tia\i 

Reporterii sunt organiza\i, cenzura\i 

Reportajele din presa de propagand` 

Se scriu la comand` 

Astfel Pacea 

Într-un context semantic studiat 

Devine r`zboi – neap`rat – 

Dac` interesele o cer. 

Un mister, 

O-ncreng`tur` de cuvinte… 

Din care nimeni nu ]tie cine minte 

Ajut` la confuzia total` 

Prostituatele vorbesc de virtute 

Milioanele celor uci]i în r`zboi 

Devin sute 

Criminalii sunt victimele victimelor 

Prin grija presei ]i a reporterilor Oamenii 

P`cii 

Cu lec\ia de semantic` înv`\at` 

Citind printre r@nduri 

Demasc` organiza\ia toat` 

CARE 

A perfec\ionat tehnica de-a masca adev`rul 

LA EXACERBARE 

Cu rani\a 

P`cii-narmat V` spun c` tot ce-am scris este 

ADEV`RAT ]i permite\i s` raportez: Eu,reporter de 

ocazie 

Cu onoare semnez!  

ARIPI 
M-a] întoarce printre stele În cerul pove]tilor mele 

Dar me]terul 

Dedal 

Nu-mi d` speran\a m`car 

C` ceara m@nerelor 

Nu se va topi Vreau s`-ncerc iar! 

Me]terul m` ceart`: Ai uitat de fiul meu Icar? E-adev`rat 

Mai am treab` pe-aici Îns` pe drumul greu Aripile m`-

ncurc` mereu ]i mereu, Le-acuz de poticneli, 

De nefiresc, de rele, 

Dar le iubesc, le m@ng@i, Am grij` de ele 

C`-mi sunt Icari de n`dejde În visele mele...   

RUG~ 
Tat`l meu 

Mi-a spus odat`, la o cafea 

C` vor veni revolu\iile de catifea 

M`sluite de mae]trii decep\iilor 

}i-nf`ptuite prin m@na adep\ilor 

R`ii ]tiu\i p@n`-atunci 

Vor fi înlocui\i cu al\ii mai r`i 

La porunci 

Cei cu crezul cioplit în 

Dumnezeu 
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Am privit spectacolul suspect 

Circumspect 

A]teptam ]i speram 

Ca marele proces public al comunismului 

S` se judece ca cel al fascismului 

La crimele comise în mas` 

Holocaustul ro]u avea probele la dosar   

Se vehiculau întreb`ri de tot felul 

Unii care st`teau mai bine cu zelul Au mers mai departe 

]i-au început s` bat` la u]ile Z`vor@tele 

Cu mii de lac`te ]i sisteme electronice 

Cum îi ]ade bine erei tehnotronice 

Nici o u]` nu s-a deschis 

Misterul a r`mas închis… 

Noi, 

Ce vrem taina s` dezleg`m 

Ne întreb`m? 

Cine ne-a comunizat? 

Cine p`m@nturile ni le-a luat? 

Cine s-a urcat 

Primul pe tancurile sovietice? 

Sufletele mai poetice 

Cu speran\ele spulberate 

S-au mutat din trup în cetate 

}i c@nd la]ii erau gata de fug` 

Au în`l\at o rug`: 

Doamne 

Nu l`sa tainele nedezlegate 

Iart`-ne de p`cate 

Arat`-ne ale Tale c`i 

}i-n memoria celor uci]i 

De ro]ii c`l`i 

Revars`-\i dreptatea din al T`u senin 

Peste oamenii T`i 

AMIN!   

CIRE}AR (11-13 IUNIE) 
C@nd au venit ortacii la ]utul de sear` Tinerii, 

Cu corturile speran\ei afar` ]i crezul copt în stamine 

Împ`r\eau cire]e fra\ilor de la mine 

La un semn 

O b@t` de lemn 

A-nchis calea celor ce-ncercau s` scape 

Din codrii cozminului 

În\esa\i de sape, topoare ]i t@rn`coape 

Cine sc`pa cu \easta nesf`r@mat` 

Î]i înjura mam`, tat` 

C` i-au adus pe lume, le-au dat nume… 

Noi, cu g@ndurile nesupuse 

Am în\eles 

Cruciada ru]inii-ncepuse: 

B`t`u]i profesioni]ti si barbari 

Deschideau brazde ad@nci 

În trupurile tinerilor cire]ari 

}i c@nd osteneau, 

Aprindeau l`mpa]ele-nela]ele 

S` lumineze pia\a toat` 

Oameni s` vad` – s`-i bat`… 

C@nd s-au ivit zorii 

Golanii alungau cu c@rja norii ]i-]i c`utau fra\ii printre 

suspine  

Durerile s` le-aline 

De dup` o coloan` ionic` 

O voce laconic` 

A mul\umit ortacilor pentru represiune 

}i cu solemn` promisiune i-a asigurat 

C` nu este ultima dat` 

C@nd vor fi solicita\i s` bat` 

Noroc bun! 

Norii de fum 

Se-adunau pe cer in v`l`tuci de nemul\umire 

Iar în pia\` ploua cu dezam`gire…  
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VISUL PRIN|ESEI 
Era ziua unui sf@nt Al Lui 

Dumnezeu pe 

P`m@nt 

C@nd prin\esa a murit ]i martor` sunt eu 

C` nu m-a uimit! 

Misiunea regal` se încheiase 

Prin\esa se purificase 

Arunc@nd perle, inele, rochii de prost gust 

Se-n`l\a spre marele 

Amin 

Privind la mascarada regal` cu dezgust. 

Din umbr`, 

Marii mae]tri de ceremonii deghizate 

Care lovesc întotdeauna pe la spate 

Preg`teau jerbe ]i coroane pentru spectacolul funerar 

Împodobite cu panglici 

Pe care scriau formule de regret cu litere de tipar. 

Iubind ]i fiind iubit`, în crez dumnezeit` 

Prin\esa m@ng@ia m@inile lepro]ilor 

}i str@ngea la piept copiii mutila\i 

De minele plantate de r`zboinicii plutocra\i 

Înainte de marea trecere 

Prin\esa femeie ]i mam` 

A avut un vis: 

Maica Tereza i-a zis: 

Nu te teme 

C@nd vei fi la picioarele Lui 

Dumnezeu 

Voi fi al`turi de tine ]i eu.  

Anii au trecut 

Fostul so\ al prin\esei 

B`rbat în v@rst` ]i plin de riduri 

La bra\ cu o femeie b`tr@n` 

Ce purta o p`l`rie cu pan` de coco] 

Ar`tau lumii c` se iubesc ]i se c`s`toresc 

Iubirea n-are v@rst` ]i e frumos s` ar`\i c` iube]ti 

}i e]ti iubit 

Oare nu pentru acest sentiment prin\esa cu via\a a pl`tit? 

V@ntul dezam`girii zbura ca un repro] 

S`lt@nd de pe capul miresei p`l`ria cu pan` de coco] 

Cum este foarte protocolar 

S` por\i p`l`rie la un spectacol regal 

Ridicola adunare cer]ea o raz` de soare 

S` opreasc` v@ntul ce-i tortura 

Umfl@ndu-le rochii, p`l`rii 

Adaosuri de prost gust 

La care 

Prin\esa renun\ase cu dezgust. 

B~NUIALA 

– LUI BASSAM –  

B`nuiai 

C-a fost un destin 

Cu nasul semitic, acvilin 

Ai mirosit urmele c`prioarei s`lbatice 

Atavic ]i senin 

Presim\ind sub copit` 

Inima c`prioarei R`nit`… 

Când vân`toarea s-a terminat 

La u]a cortului ai l`sat 

Tolba ]i s`ge\ile otr`vite 

Te-ai smuls din convoi 

Împletind speran\e 

Pe spirala vie\ii în doi 

}i toate astea parc`-au fost ieri… 

Num`r filele calendarului din perete 

}i observ c` n-am timp de regrete 

M` str`bate un giulgiu de fior 

}i cu aripile-nfrângerilor pe blazon 

Îmi dau seama 

C-am uitat s` zbor! 
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MIHAELA DORDEA
ROMANIA

„Stephanus ille magnus”          
Motto:  „Io }tefan Voievod, din mila lui Dumnezeu domn al \`rii Moldovei”  

Prim`vara înflorise pe valea Siretului c@nd }tefan, fiul lui Bogdan cel ucis la R`useni, înso\it de 6000 de 

oameni, intr` în Moldova întru m@ntuirea ei, pentru 47 de ani. Era la începutul lui aprilie 1457. Locul numit 

Direptate a fost cel al miruirii domnului Moldovei.

De atunci, fiul lui Bogdan ]i-a d`ruit mintea ]i bra\ul pentru ca \ara s` fie lini]tit` întru înflorire ]i prop`]ire. A avut 

for\a s` aduc` cea mai lung` pace în acele timpuri în care poporul se m`cina în lupte interne sau cu n`v`litori str`ini.

A înfr@nt cerbicia turcilor care, în cele din urm`, s-au v`zut sili\i s` recunoasc` autonomia Moldovei, în 

condi\iile recunoa]terii suzeranit`\ii otomane pe care moldovenii ]i fra\ii lor munteni au f`cut-o „nu ca învin]i, 

ci ca înving`tori”, cum spune cu admira\ie umanistul italian Filippo Buonaccorsi – Callimachus.

În timpul domniei lui }tefan, supranumit cel Mare dup` moartea sa, Moldova a cunoscut o efervescen\` 

economic` ]i cultural`, cum nu mai cunoscuse p@n` atunci, ]i nici dup` aceea.

Puterea credin\ei l-a înso\it permanent pe voievod, care a luptat pentru ap`rarea ]i men\inerea cre]tinismului 

]i cre]tin`t`\ii.

În 47 de ani a c@]tigat 34 de r`zboaie din 37 ]i a construit întru slava lui Dumnezeu 44 de m`n`stiri ]i biserici.

Sim\ind c` nu mai are prea mult` vreme de p`storit Moldova din pricina s`n`t`\ii, }tefan las` un hrisov cu sem-

nifica\ii testamentare pentru Sf@nta M`n`stire Putna, unde în cur@nd avea s` î]i g`seasc` ve]nica odihn`. Docu-

mentul este datat 2 februarie 1504.

Ca om, era un bun p`str`tor de datini ]i tradi\ii, pe care le respecta cu tot sufletul. ]i tot ca om, avea ]i sl`biciuni.

Se ]tie foarte bine c` aprecia sexul frumos ]i, ca atare, a avut ]i copii nelegitimi. Cei mai dragi i-au fost copiii 

R`re]oaiei, Rare] ]i mai ales Oana.

Rare] a fost d`ruit cu calit`\ile ilustrului s`u tat`, ]i l-a mo]tenit ]i la vitejie ]i la în\elepciune, av@nd ]i el 

perioada sa de domnie în tronul Moldovei, cinstind memoria marelui voievod, tat`l s`u.

La 1472 }tefan se c`s`tore]te cu Maria Cocunen, de care se va înstr`ina din pricini cunoscute: distan\a, ]tiut 

fiind c` a fost o vreme fugar prin \ar`, dar ]i iubirea ce încol\ea pentru frumoasa fiic` a lui Radu numit cel 

Frumos, dup` chipul s`u, Maria-Voichi\a.

Dup` doar cinci ani de la c`s`torie, Maria de Mangop moare în postul Cr`ciunului anului 1477.

Abia în 1450 }tefan se une]te prin c`s`torie cu Maria-Voichi\a Basarab, care va fi al`turi de domnul ei 24 de ani, ]i 

care i-a d`ruit doi copii: Maria, zis` Chiajna, ]i Bodgan, zis Chiorul, cel care îl va urma la tron, însc`unat chiar de }tefan 

în 1504. Maria-Voichi\a va fi înmorm@ntat` dup` o v`duvie de ]apte ani, în 1511, al`turi de prima so\ie a domnitorului.

}tefan a p`storit Moldova 47 de ani în respectul str`mo]ilor ]i speran\a celor ce vor veni: „c` Moldova n-a fost 

a mea ]i nu e a voastr`, ci a urma]ilor urma]ilor vo]tri, în veacul vecilor!”
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În urma unei r`ni mai vechi la un picior, }tefan î]i pierde puterile. Nu mai era t@n`r, de]i voin\a era de fl`c`u, 

într-o inim` viteaz`, a]adar, cei trei vesti\i medici care îl îngrijiser`, chiar dac` au f`cut tot ce le-a stat în putin\` 

]i ]tiin\`, au privit cu admira\ie ]i respect cum apune, demn, soarele Moldovei, la 2 iulie, într-o zi de mar\i, cum 

spune cronicarul, la 1504.

O alt` prim`var` înflore]te plaiurile Moldovei ]i Bucovinei. O prim`var` mai t@n`r` cu aproape ]ase sute de 

ani. Este 1 mai, 2009. Un alt cronicar, v` spune acum o alt` poveste, care a început atunci, de mult, continu` azi, 

în mileniul trei, ]i va continua at@t timp c@t Dumnezeu va l`sa pe p`m@nt un col\ de rai, numit Bucovina. 

Început de mai, luna florilor. M` aflu pentru prima oar` în Suceava. Ma]ina m` poart` printre coline înverzite ]

i monumente din veacuri de demult trecute. M` uit în jur ]i nu m` opresc din exclama\ii de uimire. Uimire de at@ta 

splendoare. Cineva îmi explic` , în timp ce trecem peste apa Sucevei, ca acest r@u împarte ora]ul în dou`, portiunea 

pe care tocmai am l`sat-o în urm` face parte din Moldova, iar locul care m` înt@mpin` cu frumuse\e este fantasticul 

\inut al Bucovinei. Undeva în st@nga mea, sus pe în`l\imile unui deal împ`durit, un zid m@ncat de trecerea secolelor 

împrejmuie]te vechea cetate de scaun a marelui voievod moldovean, }tefan cel Mare ]i Sf@nt. În mintea ]i sufletul meu 

apar imagini pe care le-am perceput înc` de copil ca fiind ale unei pove]ti minunate ce mi-a înc`lzit inima întotdeauna. 

Îmi amintesc c` la examenul de admitere în liceu, la proba de istorie oral, am cerut s` schimb subiectul pentru c` 

doream foarte tare s` vorbesc despre domnitorul pe care îl adoram. ]i iat`-m` acum, c`lc@nd pe urmele sale.

Ajung la hotel ]i bucuria este ]i mai mare, pentru c` locul unde este amplasat Continentalul sucevean, este a]

ezat l@ng` o biseric` plin` de istorie ]i din camera mea, m` pierd într-o mare de flori de m`r.

Beau o cafea ]i cobor la restaurant unde fac cuno]tin\` cu membrii juriului Festivalului Na\ional de Literatur` 

„Eusebiu Camilar-Magda Isanos”( Mircea A. Diaconu – pre]edinte; sec\iunea Proz` ]i sec\iunea Reportaj literar: 

Adrian Dinu Rachieru, Vasile Spiridon, Marcel Mure]eanu – membri; sec\iunea Poezie: George Vulturescu, Gellu 

Dorian, L.D. Clement – membri). Pentru c` am venit aici pentru a-mi primi premiul ob\inut pentru proza mea.

Atmosfera este pl`cut`. Se discut` lejer, cu umor, cu u]urin\a celor care au ca har de la Dumnezeu : 

CUVANTUL, pentru c` noi to\i cei prezen\i aici, cu asta ne ocup`m.

Poeta Carmen Veronica Steiciuc este directoarea Festivalului ]i are o atitudine de m`mic` grijulie cu toat` 

lumea, de]i figura o arat` ca o feti\` foarte frumoas`.

Abia a]tept s` m` înt@lnesc cu trei dintre partenerii mei de concurs, ]i ei laurea\i, ca s` mergem „în pelerinaj”- 

a]a îmi place mie s` spun, ]i nu sunt departe de adev`r, la M`n`stirea Sf@ntul Ioan din Suceava. P@n` acolo, îns`, 

înt@lnim alte biserici care poart` patina vremii ]i ne înc`rc`m cu istorie, istorie v`zut`, tr`it` cu mintea, respirat` 

odat` cu aerul Moldovei ]i Bucovinei. ]i m` g@ndesc c` aici, între aceste dealuri ]i mun\i parc` picta\i de o m@

n` divin`, au trecut Mihai Eminescu, Ion Creang`, Ionel Teodoreanu, Eusebiu Camilar, Magda Isanos, ]i al\i 

purt`tori ai cuv@ntului r`mas p@n` la noi ]i mai departe, scris cu patim`, cu iubire, pentru c` nici nu se poate altfel, 

în asemenea loc, binecuv@ntat de Dumnezeu.

Mergem încet pe l@ng` zidurile M`n`stirii ]i intr`m cu capetele plecate, cople]i\i de ceea ce vedem. 1388. 

Acesta este anul în care Petru I Mu]at a construit acest loca].

Facem poze, ]i intr`m în biseric`. În dreapta noastr`, moa]tele Sf@ntului Ioan cel Nou de la Suceava, odihnesc 

în straie aurite. Ne rug`m în t`cere ]i ascult`m slujba de vineri, care abia a început. Nu ne putem desprinde dec@t 
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la finalul ei. Apoi din nou printre ziduri sfin\ite de secole ]i de credin\a în Dumnezeu. Plec`m cu greu de aici, c@

nd deja seara cade ca un v`l transparent peste Suceava.

A doua zi, 2 mai, este o zi pe c@t de plin`, pe at@t de frumoas` ]i înc`rcat` cu mai multe emo\ii ca de obicei, pentru 

c` ast`zi, mergem la Ude]ti, locul în care s-a n`scut scriitorul Eusebiu Camilar, cel al c`rui omagiu este adus ]i prin 

acest Festival de literatur`. Plou` ]i e foarte rece. Dar c`ldura cu care primarul Ude]tiului, ne prime]te cu pl`cint` 

cu br@nz` ]i cafea fierbinte, face norii s` fie mai buni cu noi ]i s` se împr`]tie, pentru pu\in, pentru c` picuri mici de 

ploaie de munte cad din nou c@nd ie]im de aici.

Am plecat de la prim`rie în sus, la biserica din comun`. Aici am fost pentru o or` cu g@ndul ]i sufletul aproape de cei 

pe care i-am comemorat, Constantin Stefuriuc ]i Mircea Motrici, slujitori ai cuv@ntului scris, copii ai locului, pleca\i 

dintre noi prea devreme. A fost o slujb` frumoas` ]i emo\ionant`. Drumul spre cimitir, situat undeva în v@rful unui deal, 

a fost o adev`rat` înc@ntare. Ploua ]i era foarte frig, dar frumuse\ea din jur m` fascina. M` g@ndeam, privind cu nesa\, c` 

aici este o buc`\ic` de rai unde tr`iesc îngerii. Dealurile Bucovinei, unde str`juie]te Oadeciul, Everestul Ude]tiului, 

cum i se spune, par imagini fantastice, at@t de frumoase locuri, înc@t nu po\i crede c` sunt reale.

Ajungem la casa memorial` Eusebiu Camilar. Apoi la Centrul Cultural „ Unirea sub Oadeci”. Aici, un grup de 

copii au prezentat un program artistic în care au recitat poezii ale poe\ilor udi]teni. M-a impresionat în mod spe-

cial, un b`ie\el care a recitat cu o sensibilitate uluitoare poezia Topora]ii a Magdei Isanos.

Ce a urmat? Festivitatea de premiere de la C`minul Cultural „Mircea Motrici” din Ude]ti.

De aici, filmul meu m` are în prim plan, pentru c` Premiul Înt@i la sec\iunea de proz` scurt` a fost al meu, împreun` cu 

o alt` surpriz` mai mult dec@t pl`cut`, Premiul Revistei Ateneu din Bac`u, revist` fondat` în 1925 de George Bacovia. 

Ce s` v` mai povestesc? Poate despre programul artistic, cu muzic` bucovinean`, care ne f`cea s` mi]c`m picioarele pe 

sub mas` în ritm de joc, a]a cum spunea poeta Carolina Ilica, invitat special al Festivalului de la Suceava.

Apoi s-a terminat. Am plecat în ziua urm`toare, cu bagajele mai grele, pentru c` o diplom` de la 

Festivalul Eusebiu Camilar – Magda Isanos , at@rn` greu. Are valoarea multor carate.

A trecut o noapte ]i o zi de c@nd am ajuns acas`, ]i mintea ]i sufletul meu nu se pot desprinde înc` de frumuse\ile 

pe care le-am v`zut cu ochii mei , pe care le-am sim\it din plin, organic, a] putea spune.

M` g@ndesc c` nimic nu este înt@mpl`tor ]i c` înt@lnirea mea cu o buc`\ic` de istorie î]i are rosturi mult mai ad@nci. Mai 

mult, nu mai sunt decat dou` luni, p`n` îl vom comemora, la Putna, pe marele domnitor, „Stephanus ille magnus”.

P@n` la o nou` înt@lnire cu acest col\ de rai, fii binecuv@ntat`, sf@nt` Bucovin`!  
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GEORGE FILIP
CANADA

MIHAIL EMINESCU 1850 - 1889 
REMEMBER: 125 de ani de la plecarea 

în cer  a marelui nostru EMINESCU   

MIHAI R~SPUNDE-MI… 
Frate Mihai - azi e mileniul trei. 
Cum e pe-acolo, prin eternitate? 
S` ]tii c` m` tot duc la bl@ndul Tei 
Cu frunzele de timp cutremurate. 
Pe-aici, pe jos, sunt vremuri de restri]ti 
}i nimei, nici cu sine nu-]i e frate. 
Au n`v`lit pira\ii anticri]ti 
Iar Dumnezeu ne ceart` ]i ne bate. 
Întreab`-L Tu pe mo]ul-Dumnezeu: 
Au belzebu\ii I-au furat puterea ? 
Dac`-I b`tr@n,Mihai,spune-I c` eu 
Îl rob s`-\i lase \ie cerul ]i averea. 
Averea de a pl@nge pentru noi. 
Averea de-a ne na]te ]i-a murire. 
Averea de-a rodi sub sfinte ploi. 
Averea sfintei Sf`nta-Pomenire. 
De fapt noi te serb`m în ori ce zi 
}i chiar în ciuda haitelor lichele; 
E dreptul nostru- dreptul de a fi 
Redut`-n calea frun\ilor tembele. 
N-am mai c@ntat de mult, nu mai c@nt`m. 
Tu ne-ai l`sat doar Doina-miori\`, 
Dar ]tim al dracu s` ne împu]c`m 
Apoi pl@ngem colivele-n troi\`.            
Mai ieri am vrut, Mihai, s` te zidim 
L@ng` pribeaga noastr` m`n`stire 
Dar n-am primit verdict s` te sfin\im 

}i te-am l`sat acolo-n nemurire.    
Fratele meu, o clip` doar mai stai 
C`-mi pl`nge iar plaivasul între de]te; 
Luceaf`r bl@nd, prea pute-a putregai 
Iar Teiul t`u e trist ]i rugine]te. 
Bocir-ar ]i irozii `]tia surzi 
Care se nasc prin ro]ii cafenele. 
Tri]orii lumii, Doamne, sunt absurzi 
Fiindc` au supt turbatele c`\ele. 
Du-te Mihai, azi e mileniul trei. 
Eu sper s` fii Luceaf`r printre îngeri; 
Pe-aici trudim s` punem un temei 
L@ng` golgota marilor înfr@ngeri. 
Nu \i-am mai scris de mult fiindc` sunt rob 
}i robii n-au sentin\a de-a da grai 
A]a c` eu r`m@n cer]ind la pod 
}i te a]tept s`-mi scrii - frate Mihai! 

Iunie, 2004 - la Montreal.                         
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LA MIHAI - R~STIGNITUL
 
MIHAI, te-am răstignit la Montreal 
şi ţi-am bătut piroane în pământ, 
pământul ăsta care ne mai rabdă_ 
un colţ de rai promis, râvnit şi sfânt. 
ridică fruntea, numără-ţi nepoţii, 
atâţi câţi prin pierzanii am rămas; 
suntem români şi prin legenda noastră 
noi pribegim cu limba ta în glas. 
cu trăiştile prea pline de bucate 
prin lumea asta largă pribegim 
iar când simţim cuţitu-nfi pt în spate 
ne amintim - Mihai, că ne iubim. 
fi i blând pe soclul tău şi ne mai iartă. 
colacul ce-ţi aducem azi e mic 
şi iartă-ne Mihai - şi ne tot ceartă ; 
iubirea nu dospeşte din nimic. 
tu dormi Mihai - respiri eternitate. 
noi am uitat de sfi ntele pomeni 
şi prea sătui de-atâta voluptate 
noi nu mai suntem buni samariteni. 
e ziua Ta - când te-ai urcat la ceruri. 
ţi-am pironit picioarele-n pământ 
la Montreal - şi te jelim prin leruri 
MIHAI al nostru, doamne drept şi sfânt
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POEM SUB TRICOLOR 

scarabeii lucizi 

s-au dus pe plaja comun` 

democra\ia nud` f`cea propagand` 

normal : vagabonzii politici actuali 

o tratau ca pe o vagaboand` : 

pune-\i FA fusta - foiau 

în jurul ei - testicularii 

]i c@nt` proasto interna\ionala 

dac` vrei s` coincozi 

orizontal - cu mai marii. 

falsa democra\ie concret` 

cu frunza Evei bine lipit` 

bolborosea din oracole 

]i 

îi ducea pe nebuni în ispit`. 

Soarele - mai ]ti\i : VOTA|I SOARELE! 

profanat r@njea printre ziduri-paragin` 

domnii pseudo- intelectuali 

scuipau pe ochelarii 

de sub care au p@ng`rit istoria cu-acea pagin` 

atunci c@nd au tr@ntit TRICOLORUL de p`m@nt 

apoi ne-am rugat mult la Dumnezeul cel sf@nt 

s` închid` pu]c`riile 

]i s` sece Canalele 

Domnul trist ne-a ascultat osanalele 

]i-n voia Lui poruncind ]i mai r`u s` ne fie 

ne-a dat un hibrid puhav de democra\ie 

s` ne m@ntuim de toate p`catele 

]i-n vecii-vecilor s` nu mai facem ]i altele. 

lumea vr`jit`, obosit`, smintit`, 

cre]tin`...vai!, lume nou` 

Dumnezeu v-a dat ]ansa la inoplu\ia din ‘ 89 

c@nd v-a\i trimis copiii în strad`, s` moar` 

într-o revolu\ie imaginar` 

pentru destin, pentru credin\` ]i |AR~ 

iar voi - p`rin\i, a\i privit din balcoane; 

nu v-a\i ridicat Gheorghe, Vas@le, Ioane!... 

]i iat` : acum, dup` o chit` de ani 

ne m@n` \ara o ]leath` de golani 

pui de comuni]ti 

cu porunca spurcat` în gur` 

semin\e ro]ii din iad - de nomenclatur`. 

str`bunii no]tri, 

voievozii, se-ntorc prin morminte, 

se p@ng`resc turba\ii pe datinele sfinte 

]i noi n-avem puterea s` d`m un nou ROMAN 

s` fie peste \ar` ]i peste noi st`p@n 

]i cu ocaua-mic` s`-i prind` pe mi]ei, 

s`-i duc`-n balamuce pe noii derbedei 

]i biblia marxist` s` le-o at@rne-n g@t; 

d`-ne putere Doamne, f` semnul T`u : AT@T!  

+  

]i-a] vrea iubit` \ar`, sub vechile-\i hotare 

cu-o nou` demnitate s` te înal\i spre soare 

]i s` se afle-n vremuri de datini mari - ]i mit 

c`-n vremuri de restri]te POE|II n-au murit!  

GEORGE FILIP  

26 iunie, 2009, la Montreal    
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GEORGE FILIP, PORTRET DE POET  

George Filip este unul dintre putinii mari poeti romani de astazi...Destinul si opera sa seamana 

cu corabia argonautilor, pe care Dumnezeu a luat-o pe brate si a trecut-o Atlanticul... Este 

atata lumina si atata soare in versurile lui Geoge Filip incat iti vine sa canti. Este soarele 

adunat in copilarie pe plaja tarmului romanesc al vesnicului Tomis. Auzi in poezia lui 

Geoge Filip valurile cum se lovesc de inima ta, care incepe sa cante ca ghiocul unei scoici uriase. 

George Filip, ca orice mare poet a ramas acelasi mare copil, care se joaca, vai, cu nisipul 

desertului, cu privighetorile si ciocarliile codrilor nesfarsiti din Carpati, cu tragediile lumii, cu 

destinul omenirii, cu dragostea, cu moartea! Cand ii citesti cartile de poezie ale lui George Filip 

ti se face un dor cumplit de copilarie, de puritatea si de sfintenia lumii! De bisericile si de 

tintirimul de pe culmile dealurilor, de clipocitul izvorelor, ce cerul siniliu! Poet profund fiind, 

este si un mester stralucit al rimelor, si al uneltelor poeteice, pe care le invarteste, le arunca 

in sus, apoi le prinde si le tine la inima lui!  

De aici, de la malul M`rii Negre, il imbratisez cu dragoste pe el si pe prozatorul Alexandru 

Cetateanu, felicitandu-i si multumindu-le, ca acolo, foarte departe, in Canada nesfarsitilor codri 

de artar, vorbesc atat de frumos despre Romania, ca au dus sufletul romanesc si l-au rasadit in 

departarile lumii, ca sa creasca in zilele care vor veni, codri de crini si paduri imense de lalele!  

Il imbratisez cu dragoste, il felicit si ii urez izbanzi tot mai mari!  

}TEFAN DUMITRESCU 

POETUL  
Eram poet si plangeam, 

Mergeam pe strazi frumos luminate, 

Se mira lumea si se-ntreba, 

Cine e domnul cu marea in spate!   

MIHAI EMINESCU  
Vine poetul cu inima in palme, 

Iata-l la marginea lumii pagane 

Cum isi intinde bratul peste haos 

Si cum cu el in veci asa ramane. 

Coloane de lumina tac in univers 

Cata solemnitate pe pamnt, 

Aud pustiul cum creaza lumea, 

De mii de ani de cand eu nu mai sunt!  

Versuri dedicate poetului George Filip 

de c`tre poetul }tefan Dumitrescu
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IMAGINI DE LA LANSAREA VOLUMULUI 
“GEORGE FILIP DIN PONTUL EUXIN” (Foto: Maria Filip)
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Duminic` 14 iunie 2009, George Filip a demonstrat înc` o dat` c` este poetul comunit`\ii din Montreal.  În Sala 

parohial` „Pr. Dr. Petre Popescu” a Bisericii Buna Vestire din Montreal, plin` de admiratori, George Filip a lansat 

al XXVI-lea volum de poezie.  „George Filip din Pontus Euxin” a fost scris cu inten\ia de a marca cei 70 de ani 

împlini\i de autor în acest an (2009). În realitate, poetul ne-a dezv`luit taine ale p`mântului românesc, de care nu 

s-a putut desprinde niciodat`.  Cartea a fost prezentat` publicului de Victor Ro]ca, Florin Oncescu ]i Alexandru 

Cet`\eanu. Lansarea a fost organizat` de redac\ia revistei Candela de Montreal.  

* * *  

Volumul „George Filip din Pontul Euxin” a fost conceput de poet ca un omagiu la cei 70 de ani ai s`i, de]i cartea 

este un omagiu adus locurilor natale.  Cu toate c` „George Filip din Pontul Euxin” a fost scris` la 30 de ani dup` 

emigrare, resursele suflete]ti ale poetului refuz` în continuare s` se rup` de r`d`cinile române]ti, unde: „a prins 

altoiul str`bunilor din vremuri” (Leg`mântul) }i unde s-a n`scut el, mama Floare ]i tat`l Pandele. ]i, pentru c`, ne 

spune el, „ Aici la Pontul Euxin / P`mântul il arau str`bunii / Cu plug din oase de rechin” (Aici la Pontul Euxin).  

Cine l-a cunoscut nu ]i-l poate imagina pe George Filip decât ca un maistru al versului. La el, poezia curge natu-

ral, ca apa unui izvor. El gânde]te în versuri ]i poveste]te în versuri, râde ]i plânge în versuri, î]i exprima atât sim-

patia, cât ]i repulsia tot prin versuri. El este n`scut poet. El este un poet care ]i-a purtat amintirea locurilor natale 

pe toate coclaurile vie\ii lui: „ Când r`t`cesc prin lume / Prin timpul migrator, / Mi-e dor de Marea Neagr`, / de 

Marea mea mie mi-e dor./Copil`ria trist` / pe \`rmuri mi-a r`mas, / De acolo de departe / M` strig` al ei glas./În-

toarce-te acas`, / Chiar prea b`trân de e]ti; / Vino pe malul m`rii / }i ai s` întinere]ti./Mi-e dor de Marea Neagr`, / 

Cu valurile mari, / Mi-e dor de cherhanaua / ]i satul de pescari,/De caii ce se scald` / În spume de opal,/De brizele 

ce cânt` din fiecare val./S` mângâi briza rece / Sub norii juc`u]i/]i s` pun pe umeri / Invol\ii pesc`ru]i.” (Dor de 

mare)  De câte ori s-a sim\it cople]it de via\`, ca s` soarb` o gur` de optimism, George Filip s-a întors la sursa sa 

original`. }i cu fiecare ocazie a mai scris un volum de poezii. A]a a ajuns azi la al 26-lea volum.  George Filip n-a 

fost ]i nu este un emigrant fericit. Pentru c` spune el:„ Când a fost s` plec în lumea larg` / }i destinu-n cârc` s` 

mi-l port / Fericirea mi-a r`mas acas` / Fericirea n-are pa]aport.” (Fericirea)  

În multe din poeziile lui se oglinge]te via\a sa tumultoas`, lipsit` de conformism. Am putea spune c` el este un 

donchi]ot care î]i cunoa]te ]i î]i urmeaz` supus destinul f`r` s` se sinchiseasc` de lumea din jur. }i, nu numai 

c` el îl ]tie, dar, ]i-l trâmbi\eaz` tuturor în gura mare. Ca s` v` convinge\i de ce v` spun, n-ave\i decât s` forma\i 

num`rul s`u de telefon. Cutia vocal` va r`spunde automat, în locul lui: „Aici e casa celui mai mare poet în via\`. 

Aici e casa lui George Filip.”  }i chiar atunci când drumul lui devine impracticabil datorit` neconformismelor 

sale, el subtil se refugiaz` în catahrez`, care-i permite s` transfere în\elesul asperit`\ilor în balsamul victoriei. 

Pentru c`, spune el: „A]a-i dobrogeanul r`nit, vis de lumin` / Copil al timpului rezemat lâng-o floare / Î]i în-

groap` taina de aur, adânc, în p`mânt / }i glasul ]i trupul ]i dorul mistuie-n soare.”   

VICTOR RO}CA
CANADA
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George Filip nu regret` ]i nu-`i deplânge trecutul, el nu seam`n` poe\ilor care se smiorc`ie dup` anii trecu\i ai 

tinere\ii. }i, dac` vre\i s` ]ti\i, cum era el la 9 ani, e suficient s` afla\i c` mama Floare, ca s`-l poat` st`pâni, i-a 

dus c`ma]a la c`lug`rii de la schitul Costine]ti ca s`-i citesc`.  

Cine ajunge s` cunoasc` esen\a poeziilor lui va descoperi c` ele sunt pansamente pe r`nile dezr`d`cin`rii: mama, 

casa, satul, marea, farul, pesc`ru]ii nimic nu este uitat:„ în oaza odihnei, cu iluzii / am poposit la \`rmul însorit / 

]i pesc`ru]ii ning pe noi cu vise / din axioma ce ne-a definit.” (Zborul pesc`ru]ilor)  Dar el nu uit` nici câmpia, 

mun\ii, ogorul, stânca, \`ranii, Murfatlarul, Histria, Ceahl`ul:„ Acas`, când rostim acas` / Vis`m o cas` în Carpa\i / 

Zidit` din chirpici ]i lacrimi / Ce nu ne-a vrut înstr`ina\i...”/„ Oriunde Domnul ne va duce, / Sub crucea lui, pe-al 

vie\ii drum, / Vom fi cu România-n inimi / Acas`, în Carpa\i, acum...” (Acas`)  }i pentru a-]i spune oful pân` la 

cap`t, nu uit` nici pe conduc`torii vinova\i de plecarea ]i neîntoarcerea lui acas`: „ Fii blestemat vampirule s` fii / 

Mu]cat de viermi ]i lepr` prin pustii.” (Ceau]escu), sau:„ Umbl` rânjetul prin \ar` / cu calea]ca desfrân`rii / Lacrima 

cea mai amar` / Curge-n râurile \`rii.” (Rânjetul uman. Tov. Ion Ilici Iliescu)  George Filip este ]i va r`mâne poetul 

dezr`d`cin`rii. „Înot prin ochiul meu de veghe / spre portul care m-a uitat, / sunt zdren\uit de naufragii / ]i 

mi-am pus umeri de b`rbat.”/.../„pe um`r mi-am pus stegul alb / pe steagul alb am scris destin / ]i n-am st`pâni 

care s`-ntrebe / de unde plec – de unde vin...” (Naufragiu ). Cei care nu pot prinde r`d`cini în \ara de adop\ie, 

citind poeziile lui vor g`si întotdeauna alinarea dorului de meleagurile natale.    

Foto: Maria Filip. De la stânga la dreapta: Alexandru Cetăteanu, Victor Rosca, 
Florin Oncescu si George Filip  
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MARIANA GHEORGHE
CANADA

NU MAI PLANGE, 
TAT~, CALUL  
Nu mai pl@nge, tat`, calul 

Care-a]teapt` trist în poart` 

Cu copita-i care iart` 

C-ai iubit precum hamalul.  

}i-ai str@ns riduri de ocar` 

Ziua tot b`t@nd uluca, 

Noaptea ascunz@nd porunca 

Pe obraz, s` nu te doar`.  

Pune-n cui biciu]ca, tat`, 

Dup` u]`, ca pe-o \oal`, 

Ast`zi lacrima-mi din poal` 

B`t`tura nu-\i mai cat`.  

Cump`r`-\i din t@rg o via\` 

}i ascunde-o în p`tul, 

Fiindc`-a ta s-a rupt destul 

}i-i c@rpit` doar cu a\`.  

Pe-un cojoc mai d` parale 

Pentru calul trist din poart`. 

Cu c`ldura din covat`, 

Coama-i, Domnul s`-i \esale.               

GR~DINA CU IUBIRI   
Iubite, e t`v`lit` gr`dina cu iubiri 

Cea îngr`dit` de-o parte ]i de alta 

C-un p@lc de lacrimi, ]i-unul de m`lini 

S` \in` umbra de cuvinte laolalt`.   

În toamna de t`ceri care-a trecut 

Am fost nebuni gr`bi\i, ]i am uitat, 

S-ascundem înt@mplarea acelui început  

În cuiburi, printre pietre de agat.   

}i-a scos ]i iarna col\ii ei de ghea\` 

}i a mu]cat din bl@nda rumeneal` 

Prin iarba t`v`lit` z`pada se r`sfa\` 

}i-n jur e doar mireasm` de dulce oboseal`. 

S` nu l`s`m, iubite, gr`dina pustiit` 

La vremea cînd m`linii dau în floare 

Cand verdele se-a]terne pe fruntea încre\it`, 

Iar lacrima se str@nge-n curcubeul de culoare.   
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UNUI PRIETEN   
Prin geamul s`rutat de Dumnezeu 

Sub fruntea lumii de odinioar` 

Prietene, strivesc un curcubeu 

}i-l pîng`resc cu lunga-mi oboseal`. 

  

În poala mea, doar îngerii descul\i 

Mai calc` truda urmelor de iarn` 

Pe t`lpi imi spal` r`taciri cumin\i 

Ca s` m`-ntorc la poarta ta în goan`.   

S` ung cu mirul lumii dealtadat` 

Gherghirul care toarce între t@mple 

Altarul de mirade. Tu îmi iart` 

Pana ce scrie, ]i fila ce se umple.   

NUNTE}TE-M~, VAR~  
Tu, var`, zorit` în cirezi de lumin`, 

O rug` aprinde-n altarul cu muguri. 

De-mi cade o gean`, în s@n mi-o anin` 

C@nd ard pe coline ale fragilor ruguri.  

Nunte]te-m`, var`,-n mireasma de ploaie, 

Azi b`rbile ninse în salc@mi se îng@n`. 

Nun mare, ia v@ntul ce ziua o-ndoaie 

}i-n carul cu stele ia Luna ca nun`.  

Alaiul porne]te. E nunt`, nu sfad`. 

Salc@mii dau chiot. Mireasa-i furat`. 

Sub stelele albe nu-ncape t`gad`. 

La s@nul meu, Doamne, e-o gean` de fat`.    

S~ M~ MAI MIN|I   

Dac` nu ]tii s` m` mai min\i, 

N`b`d`ios ]i lacom d` n`val` -

Î\i las cire]ii care-]i ies din min\i: 

Vara le cat` buza pe sub poal`.  

Dar p`p`dia din dumbrav` 

}i-a scuturat pufo]ii ei argin\i 

Topind sub un c`lc@i de lav` 

L`ptosul vis, ca s` î\i ie]i din min\i.  

Te-mbujorezi. O boare aburind` 

Fr`m@nt` pulberea de-ng`duin\i. 

Cire]i ]i p`p`dia cea pl`p@nd` 

Plesnesc din biciul verii. Tu m` min\i.   

S~ NU R~NE}TI  
S` nu r`ne]ti blînde\ea prim`verii 

Cu norii orbi rostogoli\i pe stre]ini 

Cand ploaia-\i spal` palmele uit`rii 

Cu gustul crud al crengilor de vi]ini. 

 

Ai grij`, nu-i r`ni în\elepciunea 

Cu roua de-ndoial`, ]i îi cru\` 

Un mugure de vis ]i goliciunea 

Ascuns` in ha\i]uri, ca o ciut`.  

O lacrim` de-i cade, tu o soarbe 

Îmbat`-te cu ea sub firul ierbii 

S` nu te doar` dac`-n urme oarbe 

M-oi pierde, precum pierd coroana cerbii. 
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GANDURI CATRE FLORILE DE TEI  
Floare galbena de tei,  

Floare dulce, flori de rai,  

Da mireasma ta, de vrei,  

Voievodului Mihai –  

Pune-i, floare, printre carti  

Amiros de mangaiere,  

Si din cupe, drege-i harti  

Catre fratii de durere -  

Flori de tei anahoret,  

Floare galbena de stea,  

Voievodului Poet,  

Da-i din fratii Lui, sa bea –  

De la unii,dor si chin,  

De la altii, bucurie -  

El sa dea din sange, vin,  

Si din trupu-i - Romanie –  

Floare galbena de rai,  

Floare cu parfumul greu,  

Voievodului Mihai  

Da-i alean din Dumnezeu –  

Sa-l cuminece in gand,  

Sa ni-l dea intru iubire,  

Eminescu, Domn durand  

In romana, o psaltire -  

Floare galbena de tei,  

Floare cu parfum de crai,  

Scutura-te, daca vrei,  

Pe mormantul lui Mihai…  

12 iunie 2009          

CE FEL DE CREDINTA…  
Ce fel de credinta-mi ceri in orice zi,  

Cand atat de simplu, cand atat de sfant,  

Te-ntrebai odata: “cand voi reveni  

Va mai fi credinta, oare, pe pamant?”  

Doamne, eu, credinta, de-am avut vreodata,  

O impart pe zile, ultimul nevrednic,  

Pentru un Cleopa, un bunic, sau tata,  

Pentru cei in viata, scrisi pe un pomelnic –  

Cum nu mai vad bine, de atata bine,  

Cum nu mai vad zare, de atata vina,  

Bat la Tine-n poarta, cat se va mai tine,  

Sa imi dai in bezna sfarcul de lumina –  

Si asa pun pasul, care nu se pune  

De nu pui Tu pasul, si asa-mi indrept  

Dreptii pentru care faci inca-o minune  

Dincolo de viata, sa paseasca drept –  

Doamne, eu, credinta, de-am avut vreodata,  

O impart pe zile, si cate-un dar mic  

Il aduc acelor care va sa poata  

A-mparti la Lume, totul, din nimic –  

Si nu stiu credinta, ce e, cum se poarta,  

Si nu stiu ce-i simplu, nici ce este sfant,  

Doar citesc din Tine: “vin din nou, si iata,  

Va mai fi credinta, oare, pe pamant?”  

11 iunie 2009   

JIANU LIVIU FLORIAN
ROMANIA
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CE ASTEPTATI DE LA CEL PE 
CARE IL VOTATI? 
De-ai sa ma-ntrebi, mangaietor: “Ce vrei?” 

Nu am sa stiu, o iota, a raspunde – 

Caci eu, in Raiul lumii, sunt un bei, 

Si Tu, sa-ti asezi capul, nu ai unde – 

Sunt mai bogat decat atati bogati – 

Ca am, in Iadul Lumii, un serviciu– 

Dar de au toti, ce-ai zamislit si-mparti 

Ajunge Lumii, Consumist Ospiciu? 

Sau e de munca, numai, si rabdat ? 

Cu cat vom fi mai multi, nu se ajunge – 

Si iata, nici cocosul n-a cantat – 

Si necredinta-n Tine, ma impunge – 

De-ai sa ma-ntrebi “Ce vrei?” - eu am sa tac – 

Caci vrere-am numai pentru nedurere – 

Dar e destul sa vad un nerv, in veac, 

Fara de leac, ca nu mai am vreo vrere – 

De-ai sa ma-ntrebi “Ce vrei?” – deloc nu stiu - 

Masura omeneasca-i de rusine - 

Si totusi, doar Te rog, cat mai sunt viu, 

Sa vii din nou, Iisuse, sa faci Bine… 

9 mai 2009 

INMULTIREA CIRESELOR 
Copilului ce esti, atat de Mare, 

Copiilor din leagane si fese, 

Nu am, sa va impart, la Inaltare, 

Decat o mana plina de cirese – 

Cum voi tamadui cu ele, vie, 

Atata saracie, suferinta, 

Doar bunatatea care esti, o stie, 

Si numai ea, o face cu putinta – 

Cu ganduri rosii, galbene, sau albe, 

Impart cirese-n fiecare zi, 

La gat, urechi, va darui cercei, salbe, 

Ciresele ce bucura copii – 

Si poate n-am decat in poezie 

Livezi de-ajuns de fructe, si minuni, 

Si poate n-am sa-mi sature nici mie, 

Un nerv, durand – cirese, rugaciuni – 

De-aceea, poate, de-mpartim cirese 

Cu totii, inflori-vor noi livezi, 

Pentru copiii care plang in fese, 

Pentru Copilul ce Te-nalti, si crezi! 

26 mai 2009 
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MIRCEA GHEORGHE
CANADA

 

A F~CUT MILAN KUNDERA POLI|IE POLITIC~?  

Întrebarea aceasta era o afirma\ie net` cu cîteva luni în urm`, în octombrie 2008 cînd Adev`rul, 

Gardianul, Jurnalul Na\ional, Rom@nia liber`, Ziua etc. preluînd informa\ii difuzate de agen\iile interna\ionale 

relatau c` marele scriitor ceh, în tinere\ea lui filo-comunist`, prin 1950, ar fi denun\at poli\iei un alt tîn`r, 

Miroslav Dvoracek, dezertor din armata comunist` ]i întors în \ar` ca spion. Condamnat la 22 de ani munc` 

silnic`, Dvoracek a f`cut 14, dintre care cî\iva într-o min` de uraniu.

Acesta era nucleul ]tirii care apoi s-a amplificat pîn` la propor\iile unui adev`rat dosar infamator, cu, ini\ial, 

piesele extrase dintr-un articol semnat de Adam Hradilek ]i ap`rut într-o revist` ceh`, reputat` pentru seriozitatea 

ei, Respekt. Ulterior s-au ad`ugat ]i alte piese. Personajele lui erau, s` ne reamintim, în afara lui Milan Kundera 

]i a nefericitului Miroslav Dvoracek, Iva Militka prieten` din copil`rie a lui Dvoracek ]i cuno]tin\` a lui Kundera, 

precum ]i Miroslav Dlask, prieten apropiat al lui Kundera ]i totodat` partenerul de via\` al Ivei care ulterior i-a 

devenit so\ie.   

Dvoracek, intrat clandestin în Cehoslovacia sub un nume fals, cu o misiune de spionaj, dup` ce fusese instruit în 

Germania, o întîlnise întîmpl`tor pe Iva pe strad`. Iva era la curent cu parcursul vie\ii lui, ea îns`]i nutrise o vreme 

gîndul s` fug` din \ar`, astfel încît revederea a fost fericit` ]i plin` de amintiri. St`tuser` de vorb` ]i apoi Dvora-

cek îi încredin\ase o valiz`. I-a spus c` are ni]te lucruri de rezolvat la Praga ]i c` o roag` s-o p`streze pentru dou` 

ore. Va trece mai tîrziu pe la caminul studen\esc unde locuia Iva spre a o recupera. Dar îi ceruse totodat` g`zduire 

pentru o noapte, urmînd ca a doua zi s` ias`, din nou clandestin, din \ar`. Fiindc` avea sentimentul c` este urm`rit.

Totul s-ar fi desf`]urat cu bine, dar Iva i-a povestit iubitului ei, Miroslav Dlask, despre întîlnirea cu 

Dvoracek ]i despre rug`mintea acestuia de a fi g`zduit peste noapte, rug`minte pe care Iva nu putuse s-o refuze. 

Era o punere în gard`, spre a evita ca Dlask s`-l surprind` la ea pe Dvoracek.

Rezultatul este c` doi poli\i]ti au venit la Iva înainte de sosirea lui Dvoracek din ora], i-au interzis s` intre în 

contact cu el ]i l-au arestat. Iva, scrie autorul articolului din Respekt, n-a uitat niciodat` scena la care a asistat 

dintr-o camer` al`turat` ]i pe care a retr`it-o adesea în visele ]i co]marele ei nocturne. Nu ]i-a putut explica 

niciodat` cum a fost arestat Dvoracek, l-a b`nuit tot timpul pe so\ul ei Miroslav Dlask de denun\, dar f`r` s` 

poat` ob\ine totu]i de la el vreo m`rturie incriminatoare.

 Tîrziu, în anii 90, pe patul de moarte, Miroslav Dlask i-a spus Ivei c` în afar` de el, cel care mai ]tia de 

existen\a lui Dvoracek era Milan Kundera. Într-adev`r, atunci, în ziua arest`rii, Dlask se întîlnise cu 

Milan Kundera ]i îi relatase tot ce-i spusese Iva. 
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Aflat` în posesia acestei informa\ii, Iva ]i-a adus aminte c` are o rud` îndep`rtat` care lucreaz` la Institutul de 

Cercetare a Regimurilor Totalitare. Era autorul articolului, Adam Hradilek. Acesta r`scolind arhivele în c`utarea 

urmelor lui Dvoracek, a dat de raportul nr 624, care descria arestarea ]i în care ap`rea numele lui Kundera: 

“Praga, 14 martie 1950. Studentul Milan Kundera, n`scut la 1 aprilie 1929 la Brno, rezident în complexul univer-

sitar Praga VII, s-a prezentat la commisariatul nostru ]i a semnalat c` un anume Miroslav Dvoracek [...], dezertor 

va trece pe la reziden\a studen\easc` în cursul dup`-amiezii. /…/ Ofi\erii Rosicky ]i Hanton s-au deplasat la locul 

men\iionat ]i l-au arestat c`tre ora 20. ”

Raportul a fost ulterior analizat (hîrtie, cerneal`, caracterul literelor dactilografiate, semn`tura celui care l-a 

redactat) spre a se verifica dac` nu era un fals. Nu era. Iar func\ionarul semnatar existase cu adev`rat ]i lucrase la 

comisariatul acela în perioada men\ionat`.

Revista Respekt i-a trimis un fax lui Kundera în Fran\a aspre a-i cere l`muriri. Kundera nu a r`spuns nimic ]i 

revista, peste o lun`, a f`cut public` descoperirea sa. Care fire]te, a provocat un mare scandal.

Milan Kundera a negat totul ]i în pofida faxului care-l avertizase despre raport, s-a declarat cu totul 

surprins c` exista a]a ceva, spune el, “despre care ieri nu ]tiam înc` nimic ]i care n-a avut loc”.  

Articolul din Respekt men\iona ]i unele ciud`\enii ale scriitorului: c` detest` interviurile ]i s` i se fac` biografia, 

c` atunci cînd vine în vizit` în \ara natal`, o face incognito ]i doarme la hotel sub nume de împrumut, c` interzice 

prietenilor s` fac` referiri la trecutul s`u etc.

Foarte repede dup` publicarea “bombei” din Respekt, pe 15 octombrie a ap`rut îns` o alt` m`rturie, opus`: un 

istoric literar Zdenek Pesat î]i aminte]te c` în anii 50 Miroslav Dlask i-a m`rturisit c` el e cel care l-a denun\at pe 

Dvoracek. El presupunea c` Dlask a f`cut-o ca s` o fereasc` pe Iva de acuzarea de colaborare cu un spion, ceea ce 

i-ar fi adus ani mul\i de închisoare. 

M`rturia lui lui Zdenek Pesat a avut, se pare, o credibilitate limitat`. Fiindc` b`trînul istoric era foarte 

bolnav ]i retractil: “Sunt bolnav grav ]i incurabil /…/tr`iesc sub un aparat de respirat. /…/ sunt obligat s` refuz 

orice interviu. Ieri, dup` ce-am citit ziarul, am vorbit despre întîmplarea asta so\iei mele. Am convenit s` scriu tot 

ce ]tiu. Asta am ]i f`cut. »

 Dar iat` c` în sprijinul lui Kundera a ap`rut ]i un ap`r`tor de marc` : Vaclav Havel. 

« Milan, r`mîne\i deasupra [ntregii agita\ii. ]ti\i desigur c` exist` lucruri mai rele în via\` decît o def`imare în pres`. »

Iar ceva mai tîrziu, 11 scriitori celebri printre care patru distin]i cu premiul Nobel, au semnat o scrisoare în fa-

voarea lui : « Nu e vorba nici mai mult nici mai pu\in decît de a p`ta onoarea unuia dintre cei mai mari romancieri 

în via\` pe temeiuri cel pu\in suspecte. Dorim s` ne exprim`m indignarea în fa\a uneia semenea campanii orches-

trate de calomnie ]i s` ne afirm`m solidaritatea fa\` de Milan Kundera ». 

Cine erau oare cei interesa\i s` « p`teze » onoarea lui Kundera? Scriitorul ]i romancierul Martin Danes afirm` 

un lucru uimitor: cehii.

Într-adev`r explic` el, în Cehia un om de litere care-]i p`r`se]te \ara este v`zut ca un tr`d`tor. E o mentalitate 

care vine din secolele al XVIII-lea ]i al XIX-lea, cînd s-a fixat identitatea na\ional` ceh`. Lucrurile se îndulcesc 

dac` cel care a emigrat se întoarce plin de remu]c`ri. Pe de alt` parte, de]i Vaclav Havel i-a luat ap`rarea lui Kun-

dera, în Cehia este notorie rela\ia lor de adversitate. Iar istoricii cehi, cînd evoc` Prim`vara de la Praga din 1968, 

o fac accentuînd spiritul de sacrificiu al lui Havel ]i egoismul lui Kundera care nu doar c` ]i-a p`r`sit \ara, dar ]i-a 

abandonat ]i limba ca s` fac` o carier` interna\ional`. 
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Culmea afrontului, el nu permite traducerea romanelor scrise în limba francez` în ceh`! În februarie 2009, a 

ap`rut un alt document st@njenitor pentru Kundera : un facsimil de pe pagina de gard` a unei c`r\i de versuri 

publicate în 1953, Omul, aceast` vast` gr`din` ]i pe care se afl` o dedica\ie olograf` adresat` Ivei ]i lui Mirek, 

diminutivul lui Miroslav : « Pentru Mirek ]i Iva spre a-]i aminti, nu spre a citi. Milan ».

Or Kundera sus\inuse c` nu a cunoscut-o pe Iva Militka. 

Pe fondul acesta de suspiciune, pîn` ]i pruden\a lui a devenit suspect`. La început, protestînd împotriva 

def`im`rii, Kundera pretinsese scuze din partea revistei ]i amenin\ase c`, în caz contrar, o va chema la judecat`. 

Dar amenin\area a fost uitat` cînd revista a refuzat s` se scuze ]i cînd editorii ei au declarat c` vor merge lini]

ti\i la tribunal. Cam acestea ar fi elementele care pledeaz` pentru ]i contra acuza\iei c` Milan Kundera a f`cut poli\ie 

politic`.

“Chiar dac` /Milan Kundera/a fost cu adev`rat la poli\ie ca s` anun\e c` exista un spion undeva, ceea ce, dup` 

opinia mea, nu s-a întîmplat, trebuie s` încerc`m – m`car s` încerc`m – s` privim asta în contextul epocii”, scrisese 

Vaclav Havel, ap`rîndu-l pe Kundera în articolul publicat în revista Respekt la o s`pt`mîn` de la declan]area scanda-

lului. 

Cu toat` admira\ia pentru marele scriitor care este octogenarul Milan Kundera, cred c` tîn`rul comunist de 21 

de ani Milan Kundera a f`cut denun\ul acela. Exist` în continuare coeficientul important de ambiguitate care face 

posibil ca nu el, ci Dlask s-o fi f`cut. Dar r`mîn ]i celelalte elemente care-l pun în cauz` ]i care nici ele nu pot fi 

înl`turate cu certitudinea c` ar fi false.

Autorul articolului din Respekt încerca s`-]i explice pentru ce ar fi f`cut asta ]i g`sea dou` motive posibile: ori 

un fel de ini\iativ` prieteneasc` în favoarea lui Miroslav Dlask, gelos pe amintirile ce-o legau pe Iva de Dvoracek 

(acesta era prietenul cel mai bun al iubitului ei din adolescen\`), ori o ac\iune menit` s`-i amelioreze rela\iile sale 

cu Partidul Comnist din care Kundera tocmai fusese dat afar` cu pu\in timp înainte. (Va fi reprimit în 1956 dar 

devenind unul dintre scriitorii cei mai incomozi, prin c`r\ile sale, ai regimului va fi exclus a doua oar` definitiv 

dup` Prim`vara de la Praga).  

Ar mai putea fi un al treilea, ]i acesta s-ar descifra din contextul la care se refer` Vaclav Havel. Se ]tie c` în 

perioada cea mai represiv` a regimului comunist, unul dintre delictele majore care a trimis mii de oameni în închi-

sori era « omisiune de denun\ ». Este posibil ca, fiind de curînd exclus din partid ]i intr@nd în posesia unui secret 

compromi\`tor, tîn`rul, foarte dotatul ]i carieristul Milan Kundera s` fi tr`it un acces de panic`. 

Dac` Dlask sau, dincolo de el, Iva întinsese o capcan`? Cu foarte mult` fine\e, Havel sugereaz` aceast` ipotez`, 

de]i afirm` tot timpul c` nu crede despre Kundera c` a f`cut denun\ul. « Nu trebuia s` fii un comunist angajat 

]i zelos ca s` faci a]a ceva nutrind credin\a c` ac\iunile tale vor netezi calea spre o lume mai bun`. Era suficient s` 

gînde]ti sau s` fii aproape sigur c` cineva \i-a întins o curs`, \ie sau cuiva care \i-e apropiat. Puteai pur ]i simplu 

s` nu fi fost un erou de r`zboi ]i s` te fi gîndit numai la tine : pentru ce-ar trebui s`-mi petrec zece ani într-un 

lag`r de concentrare doar pentru c` am ]tiut ]i n-am spus? Lag`rele de concentrare sunt pentru eroi, nu pentru 

oameni ca mine »

« Puteai pur ]i simplu s` te fi gîndit numai la tine. » 

S` fi fost contextul epocii interpretat de Kundera total diferit de cum a fost mai tîrziu? Nu este exclus ca el 

s`-]i fi spus, ca oricare ceh, potrivit lui Martin Danes, c` Dvoracek p`r`sindu-]i \ara devenise numai ]i prin acest 

fapt un tr`d`tor. Cu atît mai mult cu cît fugise în Germania, inamicul na\ional de ieri. Dvoracek se întorcea acum 
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ca spion în slujba Occidentului, or Milan Kundera, care va scrie mult mai tîrziu rînduri memorabile despre aban-

donarea Cehoslovaciei în fa\a lui Hitler, la München, nu iubea acest Occident. 

Denun\ul nu i se va fi p`rut o fapt` descalificant`. Dar urm`rile acesteia, cu toate circumsta\ele istorice 

la care se poate apela pentru a r`mîne în limitele unui examen obiectiv, au fost tragice pentru via\a unui om 

]i ra\ionamentul fals, ori oportunist din tinere\e va fi devenit în con]tiin\a lui Kundera un abces care nu s-a închis 

niciodat`. C`ci iat` romanul Via\a este în alt` parte, publicat în 1973, în care Kundera întoarce definitiv pagina 

trecutului s`u comunist : personajul principal al c`r\ii, a c`rei ac\iune se petrece în anii 50, este poetul Jaromil, de 

o vîrst` cu tîn`rul poet Kundera. Are acelea]i credin\e comuniste ca ]i Kundera, scrie acela]i gen de versuri ca ]i 

Kundera ]i devine poet comunist de succes, cum a devenit Kundera în tinere\e. 

Jaromil îl va denun\a la comisariatul de poli\ie pe fratele iubitei care voia s` fug` în Occident : « Vreau s`-\i 

spun un lucru extrem de important, spune el poli\istului.Cunosc un tip care se preg`te]te s` treac` ilegal în Vest, în 

orele urm`toare. Trebuie f`cut ceva. »  

Dup` denun\, Jaromil merge la facultate, scrie poezii ]i spre sear` vrea s`-]i viziteze iubita. « Dar propriet`reasa 

îl anun\` c` ea nu se întorsese /…/ ]i c` doi domni o c`utaser` deja în urm` cu vreo jum`tate de or` » Peste cîteva 

minute, Jaromil asist` la arestarea ]i dispari\ia ei într-o ma]in` neagr` a poli\iei ]i, pornind spre cas`, devine subit 

con]tient de gravitatea a ceea ce-a f`cut : « C`ci de data asta , el gîndi pentru prima oar` c` fapta lui îl f`cuse s` 

intre în tragedie ». Jaromil moare de pneumonie la pu\in timp dup` aceea. 

Milan Kundera nu voia s`-i continue destinul. Era oare un fel de a alunga o imagine detestabil` despre sine 

care-i revenea ca o fantom`?

Nu vom ]ti niciodat`, cît` vreme biografia oficial` a lui Milan Kundera se reduce de zeci de ani de la dou` 

fraze, singurele autorizate de scriitor : « Milan Kundera s-a n`scut în Cehoslovacia. 

În 1975 el se instaleaz` în Fran\a » ]i astfel revenim la întrebarea din titlu : A f`cut oare Milan Kundera poli\ie 

politic`? 

Nu, n-a f`cut poli\ie politic`, ci doar, probabil, o imens`, o ireparabil` gre]eal` care-l urm`re]te toat` via\a ]i 

care a f`cut din el un personaj failibil, vulnerabil ]i de o complexitate trist`. Un personaj pe m`sura personajelor 

din romanele sale.   
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ANA MARIA GIBU
ROMANIA

EMINESCU  

Eminescu-i aici…  

Eminescu-i aici  

unde eu m` joc,  

tr`iesc, înv`\ ]i cresc.  

Eminescu-i acolo  

unde tu r@zi ]i pl@ngi,  

unde speri ]i iube]ti,  

unde vrei s` te odihne]ti, 

 la umbra deas`  

]i dulce de tei…  

Eminescu-i aici  

]i acolo,  

oriunde pe p`m@nt,  

unde frunza de plop  

mai tremur`-n v@nt…  

Eminescu va fi  

]i aici ]i oriunde,  

c@t luna ]i stelele  

cu chip de fecioar`,  

î]i vor vedea pletele  

în lacul albastru,  

iar` ]i iar`...      

Imagini de la lansarea de carte a tinerei poete 
Ana Maria Gibu (Foto Marioara Marcu)
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SUFLET DE CIRE} 
 -poetului George Filip -  

C@nd prima oar` a-nflorit  

Din muguri verzi ,cu dalbe flori,  

Cire]ul nu ]i-a-nchipuit  

C` va rodi de-at@tea ori...  

}i-a]a vl`star, pe alt meleag  

Va prinde r`d`cini ad@nci  

}i c` va z`misli cu drag  

Din albe flori cuvinte dulci.  

}i an de an, zi dup` zi,  

El scutur` cuvinte-flori,  

Le str@nge-n suflet, poezii  

}i-apoi le-mpr`]tie în zori,  

Cu flori ce zboar` lin în v@nt,  

Z@mbind, pe cerul vie\ii- a scris  

Poemele-i, grele de dor  

Covor spre \ara s-au întins.  

}i celor care l-au privit  

Veseli sau tri]ti, sau z@mbind ]ters,  

Le-a prins pe piepturi, m`r\i]or  

Sculptat de un poet- în vers.  

Trecut-au multe prim`veri  

De c@nd, din sufletu-i ales  

Ne-mparte celor ce-l iubim  

Flori albe... suflet de cire]...     

|IE, DOAMNE!   

În jurul meu frumoasa prim`var` 

Aduce-n lume via\` ]i culori 

}i to\i copacii care sunt afar` 

Rotesc în v@nt volanele de flori.  

 

}i fiecare floare ce r`sare 

În locuri p@rjolite ieri de ger 

Mi-aduce-aminte de acela care 

A înviat ]i S-a urcat la cer.   

}i-acolo sus, din cerul plin de stele, 

Eu ]tiu c` m` prive]te Dumnezeu.  

-\ie m` rog etern, doar \ie DOAMNE 

}i în credin\a Ta tr`iesc mereu.  

M` bucur c` la Sf@nta s`rb`toare 

Eu pot rosti: “Hristos a înviat!” 

}i-n via\`, cu Lumina Învierii  

Smerit calc - cu sufletul curat.  
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ION MURGEANU
ROMANIA

TAT~L NOSTRU  

Dup` at@tea vuiete ]i risipire-n lume 

Via\a mea a devenit o rug`ciune. 

Ison de t`inuial` repet@nd sfios 

Textul dictat de bl@ndul Domn Hristos.  

O rug`minte Maicii Preacurate Sfin\eniei sau 

V`rului Ioan Cel ce ne botazase în Iordan 

Pl`tind cu capul pentru a sa idee 

Dansul zmintit al dezm`\atei Salomee. 

 

Un lucru ce revine ciclic ]i nu st` 

Mai actual ca m@ine ast`zi pentru c` 

Puterea ]i Pl`cerea sunt surori 

Care ucid de seara p@n`-n zori.  

Acoperind de-a valma orice g@nd 

Al zorilor trec@nd pe r@u la r@nd 

G`sindu-ne smeri\i în rug`ciune

S`tui de vuiete ]i alunga\i de lume.

IN ZORI 

În zori de zi chem un altfel de c@ntec 

Ceva a triumf ]i a bl@nd` izb@nd` 

Ferici\i cei uita\i între filele c`r\ii 

Feerici vor fi –nimic pentru p@ntec.  

Ferici\i cei neciti\i azi c`ci m@ine 

Se vor citi din nou semnele în azur  

Dup` pa]ii l`sa\i pe fil` de îngeri 

Feerici vor fi- pu\in vin o f`r@m` de p@ine. 

 

Trebuitu-ne-a oare mai mult? Infim. 

Cine pricepe s` priceap` p@n` la cap`t 

Cum ard mor\ii cei mai lipsi\i de sandale 

]i pe cenu]a lor alb` zorii de aur vin.  
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ELEGIE PENTRU CEZAR IV~NESCU
  
Prietenul meu a fost lichidat mi]ele]te 

Pentru c` înc`lca prea des viteza libert`\ii

în\eleas` ca necesitate de fo]tii marxi]ti 

Deveni\i mo]ieri de carton sau belferi

Imorali sadici corup\i ]i cumularzi st`p@ni 

Pe ferma de vite a scrisului cu past` de scris 

Cei doi i-au încropit un scenariu profit@nd 

De naveta lui din turcitul ora] în ora]ul cu tei

Dar mai ales de oplo]irea sa de trei zile 

În ora]ul de pumb pentru o banal` opera\ie- cur 

]i l-au remis turcitului ora] pe chitan\` cu acte 

fantasmagorice potop de inexactit`\i medicale

cum se înt@mpl` la noi at@t de des ]i de cinic 

normal c` nici dup` un an nu s-a f`cut lumin` 

asupra cazului ]i se va face poate peste un veac

ca-n alte cazuri asem`n`toare de genii excluse din peisaj

prietenul meu at@t de vehement cu nedreptatea 

din fraged` pruncie ]i p@n` la morm@nt; 

tineri eram în ora]ul Baad ]i-n tot |inutul Canaan 

fiecare dotat cu norocul ]i determinarea lui;

c@nd am survolat primul f`r` antrenament spa\iul 

ca s` ating globul de aur al lunii ]i în tot acest timp pri-

etenul meu se antrena singur la trapez f`r` plas` 

din exerci\iul meu am produs fire]te un ecou de arhiv`

în timp ce prietenul meu ameriz` ulterior la fix 

f`r` probleme primul din genera\ia noastr` 

  f`r` a trezi aclama\ii

de]i erau la mod` aclama\iile: mai cur@nd du]m`nii 

  ]i grimase – 

însu]i r`m@n@nd pentru rest cu grimasa nerecunoa]terii

nemeritate: deci p@n` la urm` s-au hot`r@t s`-l scoat` 

  din peisaj 

lichid@ndu-l; nu f`r` a-l umili ]i mort refuz@ndu-i 

trupul s`-i fie 

expus dup` datin` la muzeul de igrasie al scrisului 

cu p`st` de tomate ]i cu vin la damigean` trezit

h`ituit s` fie remis din nou- acum nemuritor ]i rece- 

în ora]ul cu teii unde fu îngropat în mare triumf 

a treia zi cu salve de tun si cu fanfare numai c` 

la ultima deschidere a sicriului fu g`sit descul\

pantofii de firm` ]i ]osetele lui fuseser` împ`r\ite 

loru]i -se purta elegant în ultima vreme ca 

  un inving`tor- 

înc@t ce era de f`cut au tras capacul peste sicriu peste

trupul acestui om al durerii el care ne-a purtat 

  în sufletul s`u

toate neputin\ele noastre ca însu]i 

Domnul nostru Hristos Iisus.

 

Cezar Iv`nescu - una dintre ultimele 

imagini ale poetului [n via\`
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ROMÂNI-CANADIENI  
 
Membru activ al realitätilor socio-culturale român-canadiene din Montréal, domnul ing. Daniel 

Constantin Manolescu a fost onorat cu Diploma de Merit pt Voluntariat : ‘’ Anul Benevolilor’’ 

de cätre Ministrul canadian al Dezvoltarii si Cooperarii Internationale, Pierre Pettigrew, pen-

tru contributii deosebite aduse la rezolvarea unor dosare environnementale de interes public si 

implicare în viata socialä canadianä. A primit, recent, doua burse de excelenta de la Departa-

mentul de cercetare al Centre Hospitalier de l’Université de Montreal. A completat un al doilea 

ciclu de studii de Master si a publicat articole pe teme stiintifice in SUA, Canada si Europa. 

Continuä actualmente studiile la nivel de Doctorat în Nutritie Biomolecularä. La acestea se 

adauga statutul de asistent universitar la Facultatea de Medicina, departamentul de Nutritie al 

Universite de Montreal. Colaboreazä ca redactor-sef la Revista Starpress de Vâlcea si redactor 

la jurnalul Actualitatea Româno-Canadianä.  

1. Domnule Daniel Constantin Manolescu cum ati decis sa emigrati in Canada si ce reprezinta pentru dvs. cul-

tura francofona de pe continentul american?  

Emigratia este întotdeauna o decizie pluri-factorialä. Pe scurt însä, ea a fost initiatä de atitudinea regimurilor numite de 

tranzitie, în Romania de dupa 1989, care au neglijat enorm cercetarea stiintificä, fortând mii de universitari sa parase-

asca tara. Nu am cerut niciodata azil politic nicaieri, dar Mineriadele, Guvernele Iliescu, jupânismul si alte nedreptati 

flagrante m-au determinat sa emigrez legal pe alte meleaguri, in cautarea unui viitor mai bun. Am facut tot ce am putut 

in strainatate pentru a proiecta o imagine buna Romaniei, diferita de ceea ce proiectau atunci luptele pe ciolan si corup-

tia din tara. Am ales Canada si mai ales Montrealul pt compromisul socio-cultural si lingvistic ( pozitiv cred eu) pe 

care-l oferä. În acest context, limba francezä si cultura francofonä are pentru mine un aer de familie ... neo-roman dacä 

vreti, care permite sä nu mä simt 100% rupt de rädäcinile mele latine ca român.  

2. Ce mostenire spiritual-culturalä, v-a lasat tatal dvs. prof. de istorie-geografie si omul de culturä Constantin Manolescu?  

Pasiunea pt istorie!Tatäl meu , Constantin Manolescu, era Profesor de Istorie-Geografie, iar eu sunt näscut în Do-

brogea, zonä a tärii extraordinar de bogatä în semne si fructe ale rädäcinilor latine ale românilor. Deasemeni multe 

informatii inedite pe care nu le-am väzut în nici una din biografiile precedente ale lui Împäratului Traian.Unele sunt 

mai putin cunoscute,de pildä faptul cä TRAIAN este creatorul primei alocatii oficiale pentru copii ( Lex Alimenta) din 

istoria ultimilor 2000 de ani. Tot, Traian este cel care a împiedicat persecutia si condamnarea gratuitä a crestinilor si i-a 

pedepsit pe denuntätorii lor. Cine este curios poate studia viata Sfîntului Grigore cel Mare, cunoscut Papä din istoria 

Romei - si va avea multe informatii despre opinia Sfântului Pärinte în legäturä cu TRAIAN. Tatäl meu promova dease-

meni ideea originei proto-latine a limbii geto-dacilor, ceea ce ar fi permis dacilor si romanilor sä se înteleagä destul de 

bine, dat fiind cä latina italicä si geto-daca erau înrudite sau oricum aveau încä un destul de bogat fond comun indo-

C~T~LIN S. MIH~ILESCU 
DIRECTOR ACTUALITATEA ROMÂN-CANADIANÄ 
interviu cu d. ing. Daniel Constantin Manolescu/Montréal 
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european arhaic. 

       3. Cum vä exprimati calitatea dvs. de tribun pt Istorie, Culturä 

si Latinitate?   

       Prin implicarea peronalä in activitati socio-culturale sau prin Foru-

mul AGORA ROMAGNA LATINA, o fundatie in memoria tatalui 

meu, profesorul de istorie-geografieConstantin Manolescu (medaliat 

cu Meritul Cultural al Romaniei, clasa I), de la care am mostenit 

pasiunea pentru istorie, cultura si literatura. 

       4.Care este misiunea Forumului Agora Romagna Latina?    

 Asa dupä cum si subtitlul säu spune, promovarea Istoriei, Culturii si 

Latinitätii neo-romane, cu accent pe contributia de origine românä 

la aceste trei dimensiuni sociale, aici în Canada.     

 

 5. Ce activitati ati organizat pana in prezent si ce aveti in agenda 2009 pentru Agora?       

 La anul , 2010 conceptul Agorei asa cum a fost el initiat de tatäl meu, împlineste 20 de ani. De-a lungul acestei 

perioade, activitätile de partenariate, benevolat, serviciu de Presä AGORA care functioneazä ca o mini-agentie de presä 

pt vestile mai putin cunoscute, mecenat, etc. sunt atât de numeroase încât depäsesc spatiul acestui interviu. Foarte multe 

detalii despre activitätile Forumului AGORA ROMAGNA LATINA pot fi gäsite pe linkul urmätor :  

http://www.google.ca/search?as_q=&hl=fr&rlz=1T4GGLR_frCA290CA290&num=10&btnG=Recherche+Googl

e&as_epq=AGORA+ROMAGNA+LATINA&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_

occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images sau descärcând interviul radiofonic recent realizat de 

redactora Mihaela Dincä de la Radio România International pt emisiunea Asociatii Românesti din lume  pe linkul: ( 

http://s4.transfer.ro/storage/transfer_ro-7ca5f8c651.zip )  

Pt 2009 ne concenträm pe aniversarea a 1900 de ani de la consacrarea Monumentului Tropaeum-Traiani în Dobro-

gea. Avem colaboräri în acest sens cu Agentia de presä Romanian Global News si cu prof.Dr. Sorin Vasilescu de la 

Institutul de Arhitecturä Ion Mincu din Bucuresti, referitor la stimularea unui program guvernamental al României cu 

participare Europeanä pt amenajarea si punerea în valoare turistico-istoricä în context European a monumentelor de la 

Adamclisi. Vom organiza si la Montreal sensibilizäri în acest sens în Parc des Rapides în cadrul partenariatului nostru 

estival anual cu grupul pt Naturä si Istorie Héritage Laurentien. Reluäm deasemeni pt 2009 programul Trofeului literar  

Scripta Manent , pe care-l oferim începând de anul trecut, Asociatiei Canadianä a Scriitorilor Români pentru concursul 

lor anual : Cel mai apreciat debut literar român în volum la Montreal. Militäm de asemeni pt afilierea Canadei la Uniu-

nea Latinä Internationalä. 

6. In ce consta contributia comunitatii romanesti la perpetuarea spiritului latin la Montreal?  

În primul rând în efervescenta propriei vieti socio-culturale comunitare român-canadiene dar si în contextul Gintei 

Latine bineînteles, deci si în colaborarea cu alte etnii de origine latinä ( italieni, portughezi, spanioli, francezi, que-

bechezi, hispanici, etc. ) aflati la Montreal. Din päcate trebuie sä ne mai dezbäräm un pic de “tendinta balcanica de 
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interpretare negativo-denigranta a vecinului.” Astfel, unii români înterpreteazä încä benevolatul sau implicarea in viata 

publica drept “ce se da mare si ästa!”. Sau mecenatul sau generozitatea vor fi taxate drept “io-te-l, ba, vrea s-arate ca-i 

bogat!” Sau nealinierea partizana in vreo controversa individualä dintre doua parti iti va atrage dusmania 

ambelor lor tabere comunitare . Trebuie învätat si de cätre noi românii sä nu mai amestecäm pasiunile sau animozitätile 

individuale în viata socialä. Din fericire, majoritatea comunitatilor romane din Diaspora fac dovada generozitatii si 

ospitalitatii romanesti.  

7. Rotonda tricolora sau Flora Tricolora Românä din Canada - care dealtfel sub forma ei stilizatä reprezintä 

acum si Bannerul Agorei (foto)- a devenit un simbol deja cunoscut. Care sunt criteriile in baza carora oferiti 

aceasta distinctie?  

Rezultatele dar si simpla participare sau colaborare la viata culturalä, sportivä, universitarä, etc. (pe scurt la realitätile 

sociale definitorii ) ale românilor-canadieni.  

8. Credeti in sintagma “Eminescu-poet national”?  

Nationalismul ( definit sub aspectul säu pozitiv ca afectiune fatä de istoria, originile si valorile etno-culturale ale 

propriului popor) este färä discutie una dintre dimensiunile majore al operei Eminesciene. Din päcate, diverse interese 

politice ale epocii au manipulat aceastä dragoste de neam sincerä a lui Mihai Eminescu, prezentând-o sub formä de 

sovinism. Din fericire, generatiile urmätoare au scos în evidentä din ce în ce mai mult valoarea metafizicä si artisticä 

universalä a liricii eminesciene. În acest context Eminescu devine un port-parole national al spiritului românesc, însä 

perfect si legitim integrat în concertul culturii universale.  

9. Ce alte pasiuni aveti in afara de istorie?  În primul rând Biologia pe 3 axe ale ei aplicate la sänätate: Ecologicä, 

Sportivä si Nutritionalä. Pe lângä acestea însä, mä simt atras ( poate în mod complementar ) de filozofie, filologie si 

literaturä. Am publicat câteva scurte eseuri pe tema eristmica ( un mic studiu al conceptului de armonie analizat între 

paradox si superlativ în eristica megarianä ) ,  comentarii, scurte poeme cu inspiratie din naturä, traduceri din Eminescu 

armonizate în francezä, epigrame, pamflete, mici-reportaje. Dincolo de gândirea analiticä si logica hyper-organizatä 

necesare în Laboratorul de cercetare stiintificä, stiintele umane îmi aduc acea complementaritate metafizicä, chiar spiri-

tualä as spune, necesarä în viatä echilibrului emotional pe care îndeobste îl numim ...fericire :)  

10.De unde vine pasiunea dvs. pentru Biologie si Nutritie ? Care ar fi parcursul dvs pânä astäzi când activati în 

cercetare si ca asistent universitar la Universitatea din Montreal?  

Mi-am ales aceasta cariera din dragoste pentru natura si din interes fata de miracolul evolutiei vietii pe pamant. Cred în 

potentialul preventiv si curativ al nutritiei. Am un interes constant pentru prezervarea unui mediu inconjurator sanatos 

si pentru o dezvoltare ecologica durabila. Mi-am inceput studiile la Facultatea de Tehnologia si Chimia Produselor 

Alimentare - Galati, Sectia Acvacultura si Ecologie acvatica. Am continuat cu studii de nivel masteral in Franta (fizi-

ologie comparata pentru nutritie si reproducere la vertebrate), finantate din munca personala, urmate de un Master in 

Nutritie la Universite de Montreal. Cariera mea ramane in domeniul biologiei aplicate la sanatate, fiind dirijata spre trei 

domenii de interes: biologie a mediului (specializari in eco-toxicologie), biologie sportiva (Brevet Amerique du Nord 

ca antrenor personal de educatie fizica si fitness, brevet de scafandru sportiv) si biologie nutritionala (industria alimen-

tara initial, apoi orientare spre fiziologia nutritiei, nutriterapie si spre cercetarea academica in Nutritie clinica si biomo-
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leculara). De unde si cartea mea de vizitä: Ing. Chimie alimentara si Biologie acvatica, B.Sc., M.Sc., candidat pentru 

Doctorat (Ph.D.) Nutritie biomoleculara, Facultatea de Medicina, Universite de Montreal.  

11. Care este abordarea dvs. legata de conceptele de “integrare culturala” si “multiculturalitate” in provincia 

Quebec si în Canada?  

Dacä multiculturalismul este un lucru bun dupä opinia mea, termenul de integrare culturalä mi se pare cam fortat. As 

propune mai bine sincronizare multi-culturalä. Consider ca exista inca o mare lipsa de comunicare a fondului con-

ditiilor specifice catre imigranti, inainte de venirea lor aici. De exemplu, multi stiu dinainte ca se va face o evaluare 

teoretica a nivelului de studii, insa putini inteleg ca asta nu valoreaza nimic apoi, pe piata muncii (evaluare nu inseamna 

echivalare). De asemenea, exista (inca) o mare rigiditate in structura unor recunoasteri - armonizari rapide ale com-

petentelor imigrantilor, prin programe de formare cu orientare functionala imediata (pentru a nu fi necesara reluarea 

studiilor de la capat). In ciuda eforturilor care se fac in ultima vreme, exista multa dezinformare, confuzie si ingreuiere 

administrativa in gestiunea programelor de profil. Canada e o tara inca tanara si, incet-incet, lucrurile se pot ameliora. 

12. Daca ar fi sa lasati o inscriptie in piatra pentru generatiile viitoare, care ar fi mesajul dvs?  

Gândeste întru infinit, träieste întru prezent ! 

consemnat de Cätälin S. Mihäilescu – Director Actualitatea Român-Canadianä    
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DANIEL MANOLESCU
CANADA

G~LU}TI COMUNITARE  

Epigrame estivale 2009, la Montréal  
Din ciclul - La Montréal ... “Tzunami în Tzucal! “    

Poetului George Filip în lupta cu diver]i... chalengeri 
pt. gloria literar` la Montréal   
Pe Nelu, Adi ]i ...mo] Ene  

Recent, în pres`... i-ai zobit! 

Ce se înt@mplä cet`\ene ? 

Scoti un nou gen...pentru caftit ?!?   

Pre]. ASRC - Alex Cet`\eanu  
anun\` o concuren\ä deloial` la Montréal :   
- Doi ga]peri prin literaturä, 

Au pritocit un nou ...Kibutz . 

P`i ca s` vezi! Poftim cultur` : 

La noi în Lac...]i-au f`cut PU\!   

Poetului George Filip, recent ..Mazilit ...
de Marele Han-T`tar -Cuman, 
Karaghiaur-din-Montréal  
Ve]ti bune! Khanul te-a iertat 

}i s-a milostivit de ...toi! ( fr.) 

La Cort vei fi ...reîncadrat: 

De ast` dat`...Fou-du-Roi! (fr :)  
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Inginerul-scriitor Florin Oncescu, fin umorist la Montréal, 
]i-a angajat c`\elu]a Sake drept ...’’ porte-parole ‘’... de frica cenzurii 
“political-correctness”- ului   
Drag` Florin, pune-o pe fa\`!  

Nu-\i fie fric` de vecin! Mai d`-o-n mama ei de via\` 

}i ...antropomorfism canin!    

Unor parveni\i tip ‘’Gouglou’’ , färä studii dar cu tupeu, 
ce pretind a da tonul intelectualit`\ii la Montréal:  
“ E unii” ce se dau... titra\i 

]i tot ce mi]cä... ei ignorä. 

Deci, în intelectuala horä, 

Ei sunt de fapt...cei ignor\i!   

Unui jurnalez, s`-i zicem fictiv...Adenoid Adrenal, 
aflat în defazaj  cronic cu deontologia ]i evenimentele importante , 
la Montréal :  
Cu etica-n ...zig-zag-uri str@mbä, 

Mai mult ignori dec@t ar`\i! 

Tu jurnalist ? - Poate la dr@mbä, 

La anul ]i la...alte d`\i!    

Unui ‘’ hand-balistic’’ chinuit de obsesia auto-declar`rii  
drept geniu cronic al liricii rom@ne contemporane la Montréal  
Cert, esti bun... s-o iei în m@nä!!! 

(Mingea, c@nd e]ti pe teren :) 

Dar î\i ia o s`pt`m@n` 

S` compui ...un biet catren!    

“Am revista mea...Novaya Ziemlea!” Sau... 
povestea unei webzine de calitate 
ce riscä transformarea în...blog directorial :  
Suburbani de D@mbovi\a... 

(Ne trateazä el cu spor ) 

Ce mai tura-vura-fi\a: 

`sta-i omul... din TOPOR!!!  
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Bravului Mo] Teacä de vi\`-nou`, însetat de gloriole,  
cel care-l trage de br`cinari pe Dante Alighieri ...la Montréal  
A sale texturi ultra-plate, 

Cam Epigon, ce si-a zis omul ? 

Un vers, un c@nt, ciupind din Dante  

El, una-douä...]i-a tras Tomul!    

Lui Sorin Cerin, adept consacrat al Filozofiei, 
care se considerä... päcälit de unii  pseudo-poeti de pe Internet  
Pe Google mare-i minciuna! 

Kitsch-ul e... de necuprins : Vezi ? 

Cu toatä-ntelepciunea,  

“CARAGATI|A”...te-a prins!    

Debutantului liric diletant Ionut-Google-Caragea, 
care ( printre alte apelative 
laudative auto-lansate ) î]i adaug` recent 
]i aluzii genitive de...s@nge albastru   
Recent l-a cam tr`snit ideea  

C-ar fi dintr-un Priap - Elin! 

Caragea-Vodä avu’...CIUMA!!! 

El azi ...doar Virusul Porcin!    

Gurile rele spun cä t@nära debutantä literarä  
Miruna Tarcäu este str@ns gestionat` 
de poruncile mamucäi, la Montréal  
Miruna-i tare prin scripturä, 

De c@nd era doar...at@tica! 

Dar dacä-i doar o...sinecurä 

}i diletantul e...mämica ?!?  

 Ing. Daniel Constantin Manolescu  Tribun pt Istorie, Culturä si Latinitate - Montréal - 24.VI.2009                           
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LIVIA NEM|EANU-CHIRIACESCU
CANADA

 
LE CAPITAINE DE SICILE
 (suivie de nr.3)

4
 Lucia est partie ramasser des champignons dans un endroit boisé, bien éloigné de leur maison, 
puisque jusqu’à l’horizon je ne voyais pas de bois. Elle avait laissé sur le fourneau un pot à soupe, 
dense et crémeuse, et des spaghettis avec une sauce tomate et romarin qui sentait bon. 
 Le vieux était assis devant la fenêtre, renfrogné et maussade comme d’habitude. Je l’ai regardé 
prudente d’un coin d’œil. Ses pensées ressemblaient à deux navires – celui du passé et celui de la réalité 
présente – qui traversaient son espace intérieur en deux sens contraires. En l’étudiant quelques instants 
j’ai cru surprendre que, quoique séparés et en contresens, ils se rencontraient des fois, par hasard. 
 Je me hasardai à lui parler de ma journée à Agrigento. Un long moment il n’a ni parlé, ni bougé 
et j’ai eu l’impression qu’il ne m’entend pas. Pourtant, j’ai osé continuer. J’avais une sensation bizarre. 
D’abord que mon monologue s’adressait à un mur, puis que ce mur s’est transformé en un mur avec 
oreilles, comme celui de Jérusalem, « le mur des lamentations » et que je me parlais à moi-même, pour 
déborder le trop plein de mon @me. 
 – Comment êtes-vous arrivée là-bas ? 
 Je tressaillis et je lui ai raconté mon autostop. 
 – Savez-vous que c’est dangereux de faire ça avec des étrangers ? Il y a eu des meurtres. 
 –Je l’ai fait souvent avec mon mari en Europe. 
 – C’est différent. Sicile est mafiote. 
 – Il n’y avait pas autre moyen et tout s’est bien passé. Et puis, si on a peur de tout, on ne peut 
pas vivre. 
 – Vous êtes courageuse, mais imprudente. Si vous envisagez d’autres sorties, parlez-moi, je peux 
vous trouver un moyen de transport plus convenable. Et Agrigento a apaisé vos peines ? 
 – Oh oui ! Je lui ai parlé de mon émerveillement. Et de Maupassant qui l’a été aussi un siècle 
auparavant. 
 – Les étrangers se sont multipliés depuis lors. Mais savez-vous qu’à Agrigento naquit le prix 
Nobel Luigi Pirandello ? 
 – Non, je ne savais pas qu’il était sicilien. 
 – Je vous donnerai à lire son œuvre la plus connue « Six personnages en quête d’auteur ». 
 – Je l’ai lu, et aussi d’autres nouvelles et pièces de thé@tre que j’ai trouvé depuis  mon adoles-
cence dans la bibliothèque de mes parents. 
 – Connaissez-vous aussi Giusepe Tomasi de Lampedusa ? Son île n’est pas loin d’ici. 
 – J’ai lu le Guépard. Je crois que c’est son œuvre unique sur la décadence 
de l’aristocratie sicilienne. 
 – Qu’est ce que faites-vous dans votre vie ? 
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 – Ça n’a pas de liaison avec mon travail. J’ai été attirée par la littérature depuis mon très jeune 
@ge. Mais vous, dans cette terre déserte, et isolé comme vous l’êtes, comment avez-vous lu ces livres ?   
 – Avez vous une bibliothèque dans votre chambre ? 
 – Ce n’est plus une bibliothèque que j’ai, mais un coffre que j’ai sauvé il y a longtemps depuis 
mon navire. 
 – Vous avez eu un navire ? fis-je étonnée. 
 – C’est une longue histoire. Voulez-vous me donner un café, il doit y être là, sur le four. 
 Je me suis dépêchée de le servir, tant j’étais bouleversée par sa conversation. 
 Là, il se tut. Il buvait son café à petites gorgées, en ne regardant nul part, ayant un regard vide. 
Le temps passa. Je me demandais si je devais partir ou rester. L’atmosphère devenait lourde. 
 – Vous allez partir dans quelques jours et vous n’allez pas revenir. 
 – Non, je ne crois pas. 
 – Autant de me libérer de mon poids, que vous aller emporter loin et le jeter par-dessus bord. 
 J’étais étonnée, et j’ai dit : 
 – Je vous écoute. 
 Après un long silence, en baissant un peu plus ses épaules, et en regardant à l’intérieur de soi-
même, il parla, d’une voix faible et égale. C’était comme un oracle. 
 – J’étais le fils unique d’une famille bourgeoise, bien aisée. J’aimais la mer et je fus quelques 
années capitaine sur des navires commerciaux des gros patrons. J’ai connu des pays nordiques et tropi-
caux, des îles, l’Extrême Orient. Des femmes aussi. Je ne me liais pas, les aventures m’attiraient et j’en 
ai vécu. Jusqu’au jour où j’ai rencontré une femme pour laquelle j’ai senti un coup de foudre. Un vrai. 
Nous nous sommes attachés l’un à l’autre. Je ne voulais pas l’abandonner. Alors, comme j’avais ramas-
sé une petite fortune, j’ai quitté mon poste de capitaine et le navire et je suis resté avec cette femme que 
j’ai du acheter à sa patronne, parce qu’elle était une prostituée. Comprenez mon désarroi. Et pourtant, 
j’étais décidé de faire ma vie avec elle. Mais sachez qu’elle était d’une étoffe différente des autres. Elle 
était entrée dans ce bordel étant orpheline et n’ayant aucune source de revenu et de vivre. Elle était 
triste là-bas et depuis qu’elle m’a connu sa vie avait changé. Elle était radieuse en me voyant et sup-
portait péniblement ses devoirs. 
 « Après l’avoir racheté, on a vécu un temps ici et là. Puis j’ai acheté un bateau et j’ai commencé 
à transporter des marchandises pour gagner de l’argent. Après m’avoir fait connaître, j’ai fait du com-
merce à mon propre compte. Nous étions heureux. Trois ans sont passés. Elle voulait un enfant, mais 
n’est jamais tombée enceinte. Tout aller pour le mieux, jusqu’au jour quand – étant dans une taverne 
– un scandale éclata et une balle égarée a frappé mortellement ma femme. Ce fut comme si cette balle 
m’avait frappé moi-même. J’ai cessé de vivre. Mon amour, mon unique amour disparaissait de ma vie 
à la vitesse de l’éclair. Je fus ébranlé. Je vous ai déjà dit que d’un amour essentiel on ne guérit pas. Et 
je ne me suis jamais remis. J’ai vendu mon bateau et je suis rentré dans mon pays natal. Mes parents 
m’ont laissé cette maison. J’avais encore de l’argent, quoique j’aie dépensé une fortune avec la femme 
que j’ai aimée. 
 « Après un certain temps, comme je devenais rustre, j’ai pris une domestique pour s’occuper de 
l’entretien de la maison et du ménage. Au fur et à mesure que les mois passaient, je m’engloutissais de 
plus en plus dans ma douleur et j’ai commencé à boire. Ainsi qu’une nuit j’ai couché avec cette femme. 
Elle est tombée enceinte, mais je ne voulais pas de cet enfant, en souvenir de l’enfant désiré de ma 
femme aimée et que je n’ai pas eu. Je lui ai donné de l’argent pour qu’elle se fasse avorter, mais elle 
était catholique et n’a pas voulu entendre. Le jour quand sa grossesse a commencé à se voir, la honte 
l’a submergé et elle s’est enfuit. 
 « J’étais de nouveau seul, jusqu’au jour où, après seize ans, une jeune fille, non douée par la 
nature et marquée comme d’un sceau génétique, s’est arrêtée devant moi et m’a demandé :  
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 – Êtes-vous le capitaine Moruzio ? 
 J’ai confirmé. 
 – Alors vous êtes mon père. 
 « Je fus stupéfait. Elle m’a raconté l’histoire que sa mère lui avait racontée avant de mourir et 
le conseil qu’elle lui avait donné d’aller chercher son père. C’est depuis quinze ans qu’elle vit sous mon 
toit. J’ai voulu l’envoyer dans une école, mais elle n’est pas capable de faire des études. Elle est assez 
bornée, mais résignée et calme. Sa mère n’était non plus rien d’autre qu’une domestique, et encore pas 
des meilleures. Mais je ne demandais pas grande chose. Je n’aurais pas pu vivre avec elle, et surtout 
pas l’aimer. Elle ne comptait pas pour moi, elle n’était qu’une simplette. Je l’ai supporté, comme je 
supporte sa fille. Elle est ma fille aussi, mais je ne la ressens pas comme telle. Elle m’est plus étrangère 
que vous ne me l’êtes. On n’a rien en commun. Mais elle est venue au monde par ma faute et c’est mon 
ch@timent. Je vis toujours dans l’ombre de mon unique amour et c’est comme ça que je mourrai. » 
 Je sentis une présence. Lucia était revenue sans que j’entende la porte s’ouvrir. Depuis quand 
était-elle ici ? Comme je ne l’ai pas senti avant ce moment, j’ai pensé qu’elle venait de rentrer. Elle mis 
sur la table un panier plein de champignons dont émanait la senteur de la forêt, de la terre humide et un 
parfum délicat. Elle s’y employa à les préparer et je lui dis : 
 – Vous allez nous faire une polenta aussi j’espère, Lucia ? 
 – Oui, si vous voulez. 
 Je suis sortie pour prendre l’air, pour bouger mes pieds et mes idées. 
 Des vies g@chées, réfléchissais-je. Quatre vies g@chées. Le capitaine et sa bien aimée et ses deux 
domestiques, la mère et la fille. Car quoi que sa fille, elle ne vivait qu’une vie de domestique dans la 
maison de son père. Mais elle était aussi à l’abri de tous les pièges qu’une vie libre pouvait lui tendre. 
Et aussi à l’abri de travailler pour un mauvais patron. 
 Qu’est-ce-que c’étaient mes soucis en les comparant avec les leurs ? Moi, que j’ai vécu quand 
même une longue vie avec un mari aimant et aimé ?! Bien sur que leurs peines ne pouvaient pas 
anéantir les miennes, mais il faut être juste pour reconnaître que mon ange gardien m’a protégé de 
bien de malheurs. 
 Nous avons mangé ce bon plat de champignons et j’ai manifesté le désir d’aller le lendemain à 
Selinonte. Le vieux regarda Lucia et lui dit qu’elle doit en parler tôt le matin à Nicolo Salvo qui s’en 
va toujours avec sa marchandise à Selinonte, parce que la majorité des fermiers vont à Agrigento et le 
marché y est débordé de produits agricoles. Ainsi je pourrais voyager de façon plus sécuritaire et puis 
aussi rentrer de la même façon. Mais on ne le saurait que demain.  

5  
 Je me suis levée tôt, parce que les fermiers voyagent de bonne heure, et je suis partie 
avec Lucia en haut de la colline, car c’était là que ce Nicolo habitait et là aussi la route pour descendre 
vers Selinonte. 
 Nicolo m’a pris avec enjouement en charge. 
 – Savez-vous qu’est-ce-que signifie Selinonte, où vous allez ? 
 – J’ai cru comprendre que c’est l’une des deux rivières qui embrassent la ville et qui lui a donné 
son nom. 
 – Oui, mais le mot Selinonte signifie quoi ? 
 – Ça je ne sais pas, je pensais que ce n’est qu’un nom. 
 – Oui, un nom, celui du céleri sauvage qui poussait ici partout et figurait même 
sur les monnaies. 
 – Donc c’est comme pour Athènes qui a pris le nom de la déesse de la Pensée, ou Bucarest qui a 
pris le nom du berger Bucur qui a fondé la ville, en s’établissant là avec ses troupeaux. 
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 – Quelque chose comme ça. 
 – J’ai appris que cette ville fut jadis l’adversaire d’une autre fameuse ville de l’antiquité en 
proximité, Ségeste. Quelles ont été les causes de ces guerres ? 
 – Ah ! C’est facile à comprendre. Les villes sont comme les hommes. Dès que l’un est 
plus prospère, plus riche, les envies naissent. Selinonte, à son apogée, était une ville d’une puissance 
considérable qui avait environs cent mille habitants et qui a suscité la jalousie de Ségeste, des 
Carthaginois aussi. 
 Mon bonhomme eut l’amabilité de m’amener près de la zone antique et me dit qu’il repasserait 
pour me retrouver et rentrer ensemble au commencement du soir au plus tard, peut-être plus 
tôt s’il arrivait à tout vendre. Comme il s’agissait d’une zone vaste je savais que j’allais bien employer 
ma journée. 
 Là, à Sélinonte, ce que Hannibal n’a pas terminé (la destruction de la ville) en 409 a. J.Ch., un 
tremblement de terre a achevé 150 ans après. 
 Comme Athènes et Sparte, toujours en conflit et guerres, Sélinonte, la plus occidentale colonie 
grecque en Sicile, était l’ennemie jurée de Ségeste. Les Carthaginois venus pour soutenir Ségeste ont 
saccagé la ville et les temples, ont massacré la population et ont pris 6000 habitants de Sélinonte en 
captivité. Tombée dans l’oubli, abandonnée même par les survivants, Sélinonte fut redécouverte en 
XVI-ème siècle, mais les travaux de fouilles n’ont commencé qu’en XIX-ème, comme pour l’Égypte. 
 Je suis arrivée dans un énorme parc archéologique. Un tas de troncs de colonnes, des rochers 
de dizaines de tonnes sont tombés les uns sur les autres. Parmi eux se sont mélangés des acanthes, du 
fenouil, des fleurs sauvages, jaunes en majorité. Mais ci et là on voyait quelques colonnes à la verticale, 
comme des gardiens de ce cimetière sacré. 
 J’avance et je me renseigne sur une carte que les huit temples en ruines sont désignés par des 
lettres de l’alphabet comme nul part. La raison est que personne n’a pu identifier les divinités aux-
quelles ils étaient dédiés. 
 À l’ouest, se dresse parmi les ruines désolantes de quelques temples une rangée d’une douzaine 
de colonnes doriques monolithiques. Elles portent encore une partie de l’architrave et soutiennent 
même des dalles qui faisaient partie du mur supérieur. Cet alignement de colonnes jaunes, quasi dorées, 
projeté sur le ciel bleu d’été est d’une rare beauté. Il appartient au Temple C qui était le plus grand et le 
plus ancien de l’acropole occidentale. 
 Mais la merveille de ce site est le Temple E, qui se trouve sur la colline orientale. Il a été récem-
ment restauré et met en valeur un temple dorique avec six colonnes sur le devant et quinze sur les cotés.
  Je monte les quatre gradins qui le contournent et pénètre à l’intérieur. Comme dans nos églises, 
il possède à l’entrée un pronaos séparé par des colonnes. Lui, il était à l’origine orné de superbes mé-
topes avec des figurations mythologiques, qui se trouvent à présent au Musée d’Archéologie 
de Palerme. D’après les sujets de ces métopes on suppose qu’il était consacré à Hera. 
 La majesté et la beauté de ce temple me retiennent longtemps parmi ses colonnes d’une gracieuse 
simplicité. Je m’attarde au long de son naos en respirant l’air pur et sec de cette journée claire et chaude. 
Dans la lumière mûre du couchant de soleil toute l’antiquité grecque renaît et se dresse autour de moi 
avec une patine d’ambre et de miel. Les quelques visiteurs passent aux alentours sans troubler ni la splen-
deur de cet édifice isolé, ni ma méditation. Car un facteur très spécial de cette zone archéologique est 
l’isolement de ces temples. La ville moderne, avec ses maisons et ses boutiques, ne l’a pas envahie. Ce qui 
reste de l’une des plus importantes cités grecques est somptueux. Ainsi elle vit dans son temps, son époque 
d’il y a 2500 ans et son @ge respectable me rappelle un proverbe français qui dit que « la vraie tragédie 
n’est pas de vieillir, mais de ne plus être capable de voir la beauté qui nous entoure ».  
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6  
 J’arrive en fin d’après-midi à la maison de Lucia et de son père. 
 Que j’étais contente de ma journée, de mon exploit ! Des splendeurs pareilles pouvaient enfin 
m’arracher à ma tristesse. 
 Mais qu’il fut mon étonnement en trouvant la maison pleine de monde, de policiers et 
d’une Lucia effondrée ! 
 Elle m’a regardé et m’a dit avec fougue : 
 – J’ai tué le monstre ! Et c’est à peine alors que j’ai vu et compris. Le capitaine gisait mort sur 
le sol, derrière la table. Des voisins s’entassaient muets dans la cuisine. On attendait le procureur et le 
médecin légiste. Des ragots sur un probable empoisonnement me parvinrent. 
 Je me suis effondrée moi-même. J’ai compris que la confession du capitaine que j’ai écouté à 
la veille, fut entendue, au moins en dernière partie par sa fille. Elle aurait du entrer bien avant que je 
remarque sa présence. Je maudissais en ma pensée sa façon lente de se déplacer, comme un chat furtif. 
Même si elle était bornée, ça ne l’empêchait pas d’être rusée et revancharde. Et même son manque de 
jugement la portait peut-être à une exacerbation de ces traits de caractère. Les dires de son père sur sa 
mère et sur elle-même, des choses que sa propre mère lui avait caché, la troublèrent et la poussèrent à 
la vengeance. Une vengeance aussi inutile qu’injustifiée, puisque le capitaine n’était pas mauvais, mais 
était lui-même la victime du destin. 
 Le médecin et le procureur arrivèrent ensemble. Je me suis présentée au dernier, en lui disant 
que j’ai une déclaration à faire. Il m’a regardé surpris, s’est enquerri de mon identité et m’a demandé si 
j’ai été témoin du meurtre. 
 – Non, je n’ai pas été témoin, car j’étais partie pour toute la journée à Sélinonte et je viens à 
peine de rentrer, mais j’ai eu hier une longue conversation avec le capitaine et il m’a dit des choses qui 
ont probablement poussaient sa fille à cet acte extrême. 
 – Était-elle présente ? 
 – Non, au commencement, mais je pense qu’elle est revenue du village et entrée dans la maison 
sans que nous nous rendions compte. 
 Alors il a demandé au policier le plus hautement gradé de prendre ma déclaration, mais pas là, 
mais au siège de Police du village. 
 Il m’a dit que la femme Lucia va être arrêtée, le corps du mort enlevé après les photos de ri-
gueur et la maison fermée, car une enquête sera ouverte. Ainsi je devrais prendre mes bagages et suivre 
le policier, qui va me trouver une gîte pour la nuit. Et je fut priée de rester 48 heures au moins au vil-
lage à la disposition de la police, en cas de nécessité pour l’enquête. 
 J’ai observé ces dispositions et je fis de mon mieux pour dégrever le poids de ce meurtre de la 
responsabilité de Lucia. J’ai écrit sur le témoignage du capitaine, en insistant sur la non-culpabilité 
de la mère de Lucia, sur le désarroi de cette dernière, son enfance difficile étant orpheline d’un père 
absent, le manque de tendresse et d’amour paternel quand sa fille est venue vivre avec son père et la 
douleur et la révolte de sa fille concernant son comportement envers sa mère et envers elle-même. 
Que son geste criminel a des circonstances atténuantes venant d’un être anormalement développé 
intellectuellement et qu’une maison de traitement de maladies mentales serait peut-être plus appropriée 
pour elle que la prison. Pourtant, je n’avais pas beaucoup d’espoir pour que ma défense soit prise au 
sérieux, car le capitaine n’avait dévoilé sa vie à personne. Donc il n’y aurait pas d’autres témoins pour 
soutenir mes dires. 
 Par contre, tout le village savait que depuis une longue date la fille vivait dans la maison de son 
père qui ne l’avait pas maltraité. Et le manque de reconnaissance de sa fille sera vivement condamné. 
Un meurtre prémédité surtout, car elle ne s’est pas manifestée tout de suite sous l’emprise de la colère, 
mais le lendemain, après une nuit de réflexion et après qu’elle est restée seule avec son père.  
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Que pourrais-je faire de plus ? Je savais que la main du Destin tombera lourde de conséquences sur 
elle, qui était sa victime depuis le commencement de sa vie. Je me demandais s’il existe vraiment des 
êtres prédestinés pour vivre les malheurs, les tragédies. Je méditais sur l’Électre d’Euripide, celle 
d’O’Neill, et sur l’Œdipe de Cocteau, des personnages tragiques devenus des points de références. Rien 
de plus clair et terrible pour donner vie à la théorie de la prédestination. 
 Le policier prit ma déclaration et me trouva un gîte pour la nuit au curé du village, qui avait 
l’espace et la bienveillance de me recevoir. On m’a renouvelé la demande de ne pas quitter le village 
avant deux jours le plus tôt. D’ici là on me le dira. 
 Pour ne pas être importune je partis le lendemain pour l’île de Lampedusa. 
 Ce qui m’a attiré là-bas était le livre et le film « Le Guépard » de Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa. Le grand acteur Burt Lancaster interpréta avec une parfaite dignité, élégance et sagesse la vie de 
ce prince solitaire qui vivait dans un magnifique palais. Dans la superbe décadence de l’aristocratie 
sicilienne, de laquelle l’auteur a voulu nous laisser un portrait amer et réaliste, je n’ai pas vu que la 
splendeur des lieux et des acteurs (Alain Delon et Claudia Cardinale y compris). 
 Lampedusa est la plus grande des îles de l’archipel Pélage, située à mi-chemin entre Agrigente 
et Tunisie, au-delà de l’île de Malte. 
 L’île este couverte d’une végétation typiquement méditerranéenne de chênes-lièges, myrtes, bru-
yères et lauriers roses. Dans la rade d’un port se trouve l’unique bourgade de l’île. Le travail principal 
de ses habitants est la pêche et surtout celle des éponges. J’ai profité de l’occasion pour me procurer 
quelques-uns à prix modique. J’apprends dans le port qu’on peut faire le tour de l’île en bateau. Je me 
décide sur l’instant et je pars pour la journée. En revenant, je trouverai à me loger pour la nuit dans 
une auberge et je rentrerai le lendemain en Sicile. Le tour de l’île se révèle intéressant, agréable et 
bon marché. Ce plateau de calcaire a deux curiosités. Au nord une falaise escarpée impressionnante et 
au sud une coté déchiquetée avec des bais et des criques. Je découvre dans la falaise des nombreuses 
grottes qui donnent sur la mer et des étonnants rochers, comme les écueils de Sacramento et le Fara-
glione. Par contre au sud alternent promontoires allongés et des criques profondes abritant des petites 
plages de sable. Parmi celles-là se trouve la baie Tabaccara accessible seulement en bateau, baignée de 
flots cristallins bleu-turquoise. Quelques jeunes-hommes font des plongeons pour voir le monde sous-
marin qui promet ici un merveilleux spectacle. 
 Un marin bavard me renseigne sur le passé de l’île qui fut longtemps un repaire des brigands, 
des bandits et des femmes de mauvaise vie. 
 L’île a été sujet à la déforestation incontrôlée, ce qui offre à présent un paysage lunaire, et me 
rappelle les mots de Chateaubriand : « les forêts précèdent les peuples et les déserts les suivent ». 
 Mais je suis bien contente de mon voyage à Lampedusa. Même sans forêts, l’île est envahie par 
ce maquis méditerranéen qui sent bon et divertisse les yeux. 
 Trouver une gîte pour la nuit s’est avéré difficile, mais en fin de soirée tout était réglé. Le 
lendemain je pris la route vers la Sicile et à l’arrivée je me suis présentée à la police locale pour 
demander si ma présence est encore nécessaire, car le temps de mon départ, ainsi que l’argent, son-
naient le glas. Comme Lucia avait reconnu le meurtre, l’enquête était close. Le jugement aura lieu bien 
plus tard. Je n’étais pas un témoin, n’ayant ni vu ni entendu quoique ce soit, alors je pouvais partir dès 
que je le désirais. J’ai demandé de voir Lucia avant de partir, mais cette démarche n’a pas été approu-
vée. J’espère que son avocat utilisera ma déclaration pour essayer, au moins, d’alléger sa peine. 
 Je rentrais chez moi moins malheureuse que je ne l’étais en partant. Oui, il faut voir le monde et 
du monde. Et savoir écouter. 
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* 
 Il y a longtemps que j’ai fait ce voyage. J’ai souvent médité sur les gens et les faits que j’ai vécus 
là-bas. Mais il n’y a que maintenant que j’entrevois un aspect nouveau qui me met mal à l’aise. 
 Pourquoi me suis-je arrêtée juste à cette maison et pas à une autre ? Juste à cet endroit où un 
homme vivait une tragédie et une femme vivait son drame, père et fille, séparés l’un de l’autre comme 
deux montagnes qui ne se rencontrent jamais ? 
 C’est à présent seulement que je conçois que je sois tombée dans cette maison comme la fou-
dre qui détruit tout ! Car sans être là, le vieux capitaine n’aurait pas fait sa douloureuse confession et 
sa fille n’aurait jamais su les terribles secrets de la vie de ses parents. J’ai été sans le vouloir, sans le 
savoir, le catalyseur de leurs malheurs. Ma présence fut maléfique.
  J’avais cru, jusqu’à présent, que j’ai allégé le poids de l’@me et de l’esprit du capitaine. J’ai cru 
aussi que par ma déclaration j’ai fait un acte de justice qui peut rendre service à cette meurtrière pas 
très responsable de son crime. 
 Et maintenant je me vois plutôt comme l’instrument horrible du Destin qui m’a utilisé pour 
détruire deux vies, pourtant assez ch@tiées à longueur du temps. Si ce n’est pas moi qui ai apporté le 
malheur, c’est moi qui l’ai déclenché. 
 Je me déteste. Je porte déjà le double poids, de ce meurtre et de la sentence de son auteur. Je 
me sens responsable des deux vies écrasées, que ma simple présence a eu l’effet d’un b@ton de dynamite 
que j’ai allumé rien qu’en passant par-là. 
 C’est mon ch@timent. Et je subis aussi mal la déroute de ne pouvoir me rendre compte quand 
le bien qu’on croit faire se transforme en malédiction, pour l’éviter. À cause de quoi je perds mon 
équilibre, car si je ne peux être certaine de bien agir, je deviens le fruit du hasard qui peut faire de moi 
n’importe quoi. 
 À vrai dire, je doute de la réalité de la maxime de La Rochefoucauld : « le sort est l’excuse 
des faibles et l’œuvre des forts. ». Car être faible ou fort c’est aussi un sort. Rarement la volonté des 
hommes peut changer le destin. Et je pense qu’Ovide était plus près de la vérité en disant : « sic erat in 
fatis » (c’était le Destin). 
 En pensant au capitaine, je crois qu’il aurait été d’accord avec ma déclaration. Qu’il n’aurait 
pas pris le dévoilement de son secret comme une trahison, mais comme un dernier soutien pour 
sa pauvre fille, qu’il n’aimait mais ne haïssait non plus. Je ne peux pas concevoir que ce soit peut-être 
mieux que son chagrin a pris fin par sa mort, non, car il a vécu toute sa vie en chérissant le souvenir 
de la femme aimée qui veillait sur lui. Je réprouve de toutes mes forces l’idée que la mort pourrait être 
considéré salvatrice. Par contre, il a accueilli cette enfant non désirée avec générosité, en lui offrant un 
abri et un traitement humain. Personne ne peut avoir le droit d’enlever la vie. « Une vie ne vaut rien, 
mais rien ne vaut une vie » disait en si peu de mots l’écrivain André Malraux, mieux que les lois des 
hommes. 
 Le souvenir de ce beau voyage est devenu pour moi un cauchemar. 
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GHEORGHE NEAGU
ROMANIA

MARIA  

Din cauza ar]i\ei, traversele fumegau. C`l`torii se întrebau: c@nd vor izbucni fl`c`rile? Un rest de \igar` aprins ardea 

cu putere sporit` în atmosfera supraînc`lzit`. Din difuzoare izbucni mole]it` o voce, anun\@nd sosirea trenului. 

Mul\imea se îndrepta cu încetineal`, form@nd ]iruri uleioase, negr`bite s` se urce-n tren. Iar în valul mi]c`tor, cu 

o valiz` neagr` uria]`, se strecura privind nelini]tit`, o b`tr@nic`. De parc` nu i-ar fi p`sat de c`ldura în`bu]itoare, 

purta peste p`rul albit, o b`sm`lu\` colorat`. Valiza îi îngreuna mi]c`rile mai mult dec@t vipia mole]itoare. 

Din c@nd în c@nd o mai l`sa jos ]i o t@ra pe ro\ile ce se g`seau ata]ate la fundul ei. Urcat` în tren se a]ez` 

în compartimentul gol, r`sufl@nd u]urat`. Nu-i pl`cea singur`tatea.

- Merge\i departe? m` întreb` ea deschis f`r` ocoli]uri, dornic` de sporov`ial`. 

- La Constan\a, i-am r`spuns sec, f`r` a-i încuraja pofta de vorb`. 

- Înseamn` c` schimba\i la Buz`u, preciz` ea, ca o cunosc`toare sadea, a]tept@nd de la mine o confirmare. 

N-am zis nimic. Îmi era prea cald. Fusesem nevoit s` plec, iar o c`l`torie pe asemenea c`ldur` îmi era destul de 

nepl`cut` ]i mai ales greu de suportat. De parc` i-ar fi fost mil` de starea mea sufleteasc`, b`tr@na m` l`s` în pace. 

Iar c@nd u]a compartimentului se deschise l`s@nd s` intre un b`rbat, se bucur`. Drumul lung avea s` i se par` mai 

u]or dac` avea cu cine sporov`i. 

- Merge\i departe? îl întreb` ea pe b`rbat. 

- La Bucure]ti nu ajung. Merg doar la Foc]ani. De aceea am ales personalul. E o distan\` scurt`.  

- Eu merg întotdeauna cu personalul. E mai pu\in` lume ]i mai pu\in gr`bit`.  

- Fuma\i? 

- Da, dar de ce m` întreba\i? 

- Fuma\i, dac` v` face pl`cere! Îmi place mirosul de tutun. Al meu nu s-a l`sat, din cauza mea. Trage din pip` 

numai ca s`-mi fac` mie pl`cere. 

- Bun` ziua, se auzi din cadrul u]ii deschise vocea unei tinere femei, întrerup@ndu-le conversa\ia. 

- Bun` ziua drag`, bun` ziua, îi r`spunse b`bu\a înveselit` la g@ndul de-a avea înc` un înso\itor. Mai mult, o fe-

meie avea mult mai multe de spus altei femei, dec@t un b`rbat. 

- ]i cum î\i spuneam, po\i s` fumezi f`r` grij`, î]i continu` b`tr@na g@ndul. B`rbatul î]i scoase pachetul de „Start” 

- Fuma\i? zise el c`tre b`tr@n`. 

- M-a ferit Dumnezeu, se ap`r` ea cu am@ndou` m@inile, în fa\a pachetului întins. 

- Dar dumneavoastr`? î]i continu` el invita\ia. 

- Mul\umesc, nu, îi r`spunse sec femeia nou venit`, deschiz@ndu-]i ostentativ o revist` în care î]i cufund` privirile. 

B`rbatul î]i aprinse \igara, tr`g@nd cu sete c@teva fumuri ce umplur` compartimentul. 
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- Ei, a]a mai zic ]i eu c` merg cu un b`rbat! Am mai mult` siguran\`. N-am încredere în cei care n-au nici un 

viciu. Nu sunt sinceri. B`rbatul îi z@mbi. P`rea plin` de în\elepciunea unei vie\i tr`it` f`r` nici un fel de opreli]ti. 

- Merge\i la copii, la Bucure]ti? întreb` el mai mult ca s`-i fac` pl`cere, dec@t din curiozitate. 

- Da de unde! Merg la b`i. Al meu m` trimite în fiecare an la Herculane. Dac-ar fi fost mai t@n`r a] fi b`nuit c` m` 

trimite ca s` r`m@n` cu una, dar a]a, m` trimite ca s` mai scape de gura mea. Ei, maic`, nu-i prea vorb`re\. Copii 

n-am avut c` nu i-am putut face, dar am crescut o mul\ime de copii de prin cartier. Dac` mergi ]i întrebi de Mama 

Maria, m` ]tie toat` lumea. Am leg`nat doctori, ingineri, ]i scuza\i-m`, derbedei, cu aceia]i dragoste. P`rin\ii la 

serviciu ]i Mama Maria cu ei. Aveam ]i c@te trei-patru deodat`. Al meu se bucura c`-l l`sam în pace. Tare-a] fi 

vrut s` am ]i eu. C@teodat` pl@ngeam ca o proast` de nenorocul meu, dar acum nu mai pl@ng. Uite, acum, c@nd am 

plecat, to\i s-au adunat s`-mi aduc` ceva. Ciocol`\i, bani, tot felul de fleacuri femeie]ti, rochii ]i m`rgele de-alea 

scumpe, care mai de care cu ce a crezut c` m` bucur`. A]a fac în fiecare an. De-abia pot s` le car. Dar n-am spus 

nimic. Georgel ar fi pus m@na pe volan ]i m-ar fi dus p@n` acolo. Dar eu ]tiu c` n-are cum. Cu cota de-abia poate 

s` m` duc` la spital c@nd mi-e r`u, dar`mite la b`i.  

- }i so\ul cu ce se ocup`? o întrerupse b`rbatul a c`rui \igar` se stinse la jum`tate din cauza tutunului cioturos, ce 

se înc`p`\@na s` ard`. 

- Uite vezi, de aia al meu fumeaz` pip`. Ia \ig`rile, le sf`r@m` ]i le arde lini]tit. ]i-a]a nu mai g`se]ti tutun de pip`. 

Al meu a fost profesor, profesor la Liceul de construc\ii, complet` b`tr@na. B`rbatul n-o mai întreb` nimic. Î]i 

scoase o alt` \igar`, pe care o frec` cu degete tremur@nde pentru a-i înmuia eventualele cioturi. T@n`ra continua 

s`-]i r`sfoiasc` revista, nelu@nd seama la conversa\ia lor. C`ldura din compartiment devenise de-a dreptul în`bu]

itoare. Mama Maria deschise fereastra, dup` ce-]i desbrobodise capul, l`s@ndu-]i p`rul albit în b`taia v@ntului ]i a 

z`ng`nitului ro\ilor de tren. 

- T`c`-t`c`, t`c`-t`c`, uite a]a se duc ]i zilele noastre. Ca m@ine ve\i fi ca mine. 

- Cum ca dumneata? zise b`rbatul ipocrit. 

- A]a ca mine, b`tr@n` ca mine. 

- Oho, a] vrea s` fiu ca matale. C@\i ani ai? 

- Înc` pu\in ]i fac ]aptezeci, zise ea cu nedisimulat` m@ndrie. 

- P`i cum, dumneavoastr` mai ad`uga\i?! Toate femeile se str`duiesc s` mai scad`, iar dumneavoastr`... 

- Dragul meu, prefer s` se zic` de mine, uite o b`tr@nic` frumoas`, dec@t uite-o ]i pe asta cum o face pe tinerica! 

Nu mi-a pl`cut niciodat` s` fiu ridicol`. M` simt mai bine c@nd ar`t ca o b`tr@n` ce s-a \inut bine, dec@t ca altceva... 

Ascultam sporov`iala ei ]i m` bucuram c` nu m` implicasem în tainele vie\ii, pe care cu at@ta non]alan\` ne-o relata. 

B`rbatul continua s` fumeze ascult@nd sau pref`c@ndu-se c` ascult` cu bun`voin\` spovedania simpaticei b`tr@ne. 

Nu mai aveam mult p@n` la Foc]ani. B`rbatul cobora înaintea mea ]i presim\eam c` voi deveni eu \inta spove-

daniilor cu care „Mama Maria” îl asaltase pe el. Într-adev`r, dup` ce trecur`m de M`r`]e]ti, b`rbatul se ridic`, 

înh`\` valiza diplomat, apoi lu@ndu-]i ]i r`mas bun, coborî. M` a]teptam ca s`-mi adreseze un cuv@nt. Dar spre 

norocul meu m` l`s` în pace. B`tr@na nici nu privea spre mine, cu toate c` eu o priveam destul de direct. Probabil 

c` avea s` converseze cu t@n`ra care-i era mai apropiat` pentru astfel de lucruri. A]teptam, f`r` nici un rezultat. 

T@n`ra continua s` fie t`cut`. Frunz`rea cu aceea]i aten\ie paginile revistei. Str`dania ei mi s-a p`rut curioas` la 

început, apoi am început s` m` obi]nuiesc. Eu nici m`car asta nu f`ceam ]i tot nu scosesem un cuv@nt. Nu mai 

aveam mult. Trebuia s` cobor la Buz`u. N-aveam încotro, nu era tren direct spre litoral, iar singura posibilitate 

de a ajunge acolo, era cu schimbare la Buz`u. A]a c`, dup` ce am trecut de halta Boboc m-am ridicat, mi-am luat 

saco]a de voiaj din plasa de bagaje, am spus bun` seara ]i-am ie]it din compartiment. Nu mi-a r`spuns nimeni. In-
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trigat, le-am privit prin geamul u]ii pe care abia o închisesem. Cele dou` femei nu se sinchisir`. De parc` nu m-ar 

fi v`zut. Curios, am mai deschis odat` u]a compartimentului. Nici o reac\ie. Am mai spus odat` bun` seara ba 

chiar ]i la revedere ]i, nimic! Am plecat uluit. A]a ceva nu mi se mai înt@mplase. M-am repezit la toalet`. M-am 

privit în oglind`. Eram eu, cel dintotdeauna. Trenul începu s` încetineasc`. Intra în gar`. 

Pe coridorul vagonului, se auzi un strig`t. 

- Da\i-mi, da\i-mi voie, îi este r`u! Dar nimeni nu se mi]c`. 

„Mama Maria” vroia s` dea ajutor, dar nu putea trece de c`l`tori. Fa\a t@n`rului o z`ri îns` at@t de palid`, iar un 

tremur din ce în ce mai accentuat pusese st`p@nire pe el, înc@t ea, care v`zuse at@tea în via\` se sperie. „Precis c` 

este foarte bolnav”, î]i zise ea lupt@nd s` str`bat` coridorul plin de c`l`tori gr`bi\i s` coboare. ]i-ntradev`r, dup` 

c@\iva pa]i t@n`rul, sc`p@nd geanta de voiaj se pr`bu]i. Cineva scoase un strig`t de spaim`. În jurul t@n`rului 

culoarul se eliber` brusc. To\i se fereau privindu-l cu team`. Nimeni nu se gr`bea s`-l ajute. B`tr@na se apropie de 

el. 

- Dragul mamei, zise ea ridic@ndu-i cu o m@n` capul ce se lovise de linoleum. Îl privi cu aten\ie în albul ochilor 

b`nuind despre ce-ar fi vorba. Chiar dac` trupul nu-i era scuturat de frisoanele specifice, la c@te v`zuse ea ]i din 

c@te aflase de la via\`, î]i d`du seama c` era epileptic. Nimeni nu-i putea face nimic. Nici un doctor m`car. 

În vremea asta t@n`ra din compartiment, r`mas` singur`, î]i scoase cu precau\ie capul pe culoarul aglomerat. O 

z`ri pe b`tr@n` printre picioarele c`l`torilor, aplecat` deasupra t@n`rului c`zut. În]f`c` valiza neagr` cu o energie 

pe care nu i-ai fi putut-o b`nui. Apoi se îndrept` cu iu\eal` spre cel`lalt cap`t al coridorului. 

- Oameni buni, da\i-mi o m@n` de ajutor, se auzi glasul b`tr@nei. C`l`torii r`ma]i, se privir` st@njeni\i. 

- Trebuie s`-l cobor aici. Din c@te spunea, aici trebuia s` coboare. Ajuta\i-m` v` rog, insist` ea cu înd`r`tnicie. C@\iva 

c`l`tori, apucar` de trupul celui c`zut. B`tr@na ridic@nd saco]a acestuia, coborî la r@ndu-i pe peronul plin de lume. Îl 

întinser` pe una din b`ncile de pe peron. B`tr@na î]i apropie urechea de pieptul lui, ascult@ndu-i b`t`ile inimii. 

Le auzi distinct, regulat. Nu-i nici o primejdie î]i spuse ea, d@nd s` plece spre trenul din care cobor@se. Dar trenul 

pornise, f`r` ca ea s`-]i fi putut da seama. Îi fu fric` s` urce ]i privi în urma trenului ce se dep`rta. „Mama Ma-

ria” abia mai z`ri luminile aprinse din spatele garniturii. „Acum ce m` fac? Bagajele mele!” îi fulger` prin suflet 

groz`via în care intrase f`r` voie. 

„Iaca pozn`” î]i mai zise ea, lipindu-]i cu triste\e palmele una de alta în poalele fustei u]oare de var`. T@n`rul 

gemu. B`tr@na îl privi cu comp`timire. „Eh tinere dac-ai ]ti...” T@n`rul gemu din nou, în vreme ce „Mama Maria” 

se repezi la ci]meaua de pe peron s`-i aduc` cu baticul de pe cap, r`coarea apei str@nse cu grij` de fibrele \es`turii. 

Compresa trebuie s`-i fac` bine, g@ndi ea. C`ldura asta-i de vin` zise oft@nd. Merse înc` o dat` la ci]mea, muie 

din nou broboada ]i se întoarse v@ntur@nd-o c-o mi]care de rota\ie în aerul încins, r`corind-o c@t mai mult. Apoi a]

tept`. A]tept` s`-]i revin`... C`l`torii treceau pe l@ng` ei, îi priveau ]i cl`tinau din cap. Deodat` bolnavul î]i mi]c` 

o m@n` gem@nd. „Mama Maria” se aplec` deasupra lui, gata s`-i surprind` orice cuv@nt. 

- Constan\a... Maria... Constan\a... rosti cu greutate, în incon]tien\a lui, t@n`rul. Înduio]at`, b`tr@na îl m@ng@

ie pe frunte. S`racul, cine ]tie ce Marie l-o fi a]tept@nd la Constan\a. Nu-i nimic! O s` m` urc cu el în trenul de 

Constan\a. O s`-i explic controlorului, o s`-i explice ]i el c@nd î]i va reveni, c`ci trebuie s`-]i revin`, dar cel pu\in 

fac o fapt` bun`. Bagajele… M` va r`spl`ti cel de sus. La Herculane m` pot duce ]i dup` aceea. Doar nu-s cu bi-

let. Gazdele n-au dec@t s` m` a]tepte, g@ndi ea lu@nd hot`r@rea de a se ruga de cineva s-o ajute s` se urce în trenul 

de Constan\a. G`si doi c`l`tori binevoitori. Ajun]i într-un compartiment liber, b`tr@na îl întinse pe o banchet` 

apoi se a]ez` ]i, ostenit` de drum, a\ipi. 

Noaptea se instalase de-a binelea, iar în lumina slab` de pe coridor, o t@n`r` cu un geamantan negru imens, î]i 
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c`uta loc într-un compartiment mai liber, în vreme ce trenul se apropia de F`urei. 

S`tul` de c`utare, z`rind b`rbatul întins pe banchet`, t@n`ra se g@ndi c` n-ar fi gre]it dac` l-ar ruga s` se scoale, 

s`-i fac` ]i ei loc. Trenul încetinea. Intra în gar`. T@n`ra trase de m@nerul u]ii. Pe bancheta de vizavi z`ri deodat` 

pe b`tr@na pe care credea c-o l`sase în trenul din care tocmai cobor@se, la Buz`u. Mo\`ia sau se pref`cea c` do-

arme, pentru c` la zgomotul u]ii începu s` se mi]te. Trenul oprise. 

F`r` a mai deschide u]a compartimentului, t@n`ra se n`pusti spre u]a de la cobor@re. Nu avea de g@nd s` coboare 

de partea luminat` a g`rii, c`ci putea fi v`zut`. Coborî pe partea cealalt` a trenului, profit@nd de faptul c` cineva 

l`sase în urm` u]a deschis`. Dintr-un salt fu jos, cu ochii a\inti\i în urm`, s` vad` dac` b`tr@na o recunoscuse. 

Trebuia s` treac` mai repede de ]inele de cale ferat` ]i s` se piard` în noapte. Apuc` valiza cu ochii m`ri\i de 

spaim` p`]ind pe ]inele c`ii ferate al`turate, dar... Un marfar trecu tocmai atunci în plin` vitez` ]i t@n`ra disp`ru 

sub ro\i. Nimeni nu auzi strig`tul de groaz` al tinerei disp`rut` în noapte pentru totdeauna... C@nd ]i c@t am a\ipit 

nu ]tiu. M-am trezit dup` un timp la zgomotul produs de închiderea u]ii compartimentului. Intrase p`]ind timid o 

t@n`r` zvelt` ]i gra\ioas`. Întreaga-i f`ptur` degaja un ceva, un fel de a fi ce-\i impunea o atitudine mai mult dec@t 

binevoitoare. 

- Bun` seara, murmur` ea închiz@nd u]a compartimentului. 

- Bun` seara, i-am r`spuns eu, cuprins brusc de o sfial` inexplicabil`. S-a îndreptat spre locul de la geam, în di-

agonal` cu locul meu, de parc` ]i-ar fi cerut scuze c` nimerise în acela]i compartiment cu mine. 

- Permite\i, a mai ]optit trec@nd prin fa\a mea. 

- Desigur, domni]oar`. Îmi face chiar pl`cere. ]ti\i, suport mai greu singur`tatea, m-am pomenit min\ind cu o 

senin`tate ]i un firesc pe care nu mi l-a] fi putut b`nui mai înainte. 

Ea se a]ez` ca-ntro plutire ciudat`. Î]i str@nse genunchii, acoperindu-i cu fusta lung` ]i m`t`soas`. O priveam 

t`cut, dar în ochi cred c` mi se putea citi dorin\a de a vorbi, de a comunica cu ea. 

- Merge\i departe? am îndr`znit eu într-un t@rziu. 

- La Constan\a, spuse ea firesc, cu încrederea pe care un suflet curat o poate avea în cei din jur judeca\i dup` 

propriile-\i porniri. 

- }i eu tot acolo, am rostit cu o bucurie nedisimulat`. Sper s` nu v` deranjeze prea mult compania mea. Obi]nui-

esc s` vorbesc mult, am continuat s` mint, d@nd glas pornirii mele suflete]ti ]i nu felului meu de a fi. 

- Nu m` deranjeaz` deloc. Abia trece timpul mai repede. At@t mi-a fost de-ajuns. Am început s`-i spun vrute ]i 

nevrute, de parc` ne-am fi cunoscut de c@nd lumea ]i p`m@ntul. Iar aceast` senza\ie punea st`p@nire din ce în ce 

mai mult pe fiin\a mea. Cu c@t conversam mai mult, cu at@t aveam senza\ia c` o mai înt@lnisem undeva. De la o 

vreme îmi sim\eam f`ptura chinuindu-se sub povara acestui sim\`m@nt. O u]oar` st@njeneal` punea st`p@nire pe 

rostirea fluent` a g@ndurilor mele. Cur@nd nu m-am mai putut st`p@ni ]i am întrebat: 

- Cum v` numi\i domni]oar`? 

- Maria. Dar de ce întreba\i? M-am g@ndit s`-i ascund fr`m@nt`rile mele, dar m-am trezit rostind: 

- Tr`iesc cu impresia c` v-am mai înt@lnit undeva. Ea ro]i puternic. Un tremur u]or al buzelor îi tr`d` emo\ia. 

- }i eu cred asta, murmur` ea privindu-m` de-a dreptul în ochi. Privirea ei m` tulbur` ]i m` reduse la t`cere. Tren-

ul se oprise undeva, într-o gar`, ce nici unul dintre noi n-ar fi putu spune cum se numea. Iar atunci c@nd t`cerea 

noastr` devenise ap`s`toare, odat` cu pornirea trenului, am realizat c` Maria cea din fa\a mea, sem`na cu „Mama 

Maria”. Am privit-o cu spaima unui presentiment ce doream s`-l ocolesc. 

Nu, nu mai eram în stare s` mai în\eleg nimic. B`tr@nica s` fi fost Maria? Era peste putin\`! Era peste puterile 

mele de în\elegere! 
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Am p`r`sit nedumerit compartimentul. Voiam s` în\eleg, s` m` lini]tesc ]i s` judec. Pe coridor nu era nimeni. 

Priveam din c@nd în c@nd, spre locul unde era Maria. Mi-am aprins o \igar`. O priveam ]i nu mai ]tiam ce s` cred. 

De parc` mi-ar fi în\eles g@ndul, Maria se ridic` ]i veni l@ng` mine. Am a]teptat-o cu ner`bdare. 

Voiam s`-i spun... Voiam s`-i vorbesc... 

]i n-am putut rosti nici un cuv@nt. Am întins m@na ]i i-am atins um`rul. I-am sim\it trupul înfior@ndu-se. Nu s-a 

retras. Privea t`cut` prin întunericul nop\ii spre luminile din dep`rtare. C@nd mi-am retras m@na, am sim\it c` tren-

ul î]i încetinise mersul. De parc` cineva ar fi tras semnalul de alarm`. Frecarea ro\ilor se prelungi ca un strig`t. 

Îmi imaginam ce sc@ntei erau sub ro\i. Din ]ocul fr@n`rii, Maria c`zuse în bra\ele mele. Eu însumi era s` m` 

pr`bu]esc. Din vagoane se auzir` strig`te de spaim`. C@nd trenul se opri, toat` lumea ie]i pe coridor În vagonul 

nostru erau at@t de pu\ini c`l`tori. Am deschis geamul. Ne oprisem undeva unde nu se z`rea nici o urm` de via\`. 

În lungul garniturii, aidoma nou`, c`l`torii î]i scoseser` curio]i capul prin geamurile deschise. 

Apoi s-a stins lumina. Toate vagoanele fur` cuprinse de întuneric. Se z`reau doar fl`c`rile brichetelor sau a chibri-

turilor aprinz@ndu-se în interiorul vagoanelor. Mi-am aprins o alt` \igar`. Maria î]i relu` pozi\ia din fa\a geamului. 

Am privit-o. Mi s-a p`rut c` pl@nge. N-am îndr`znit s-o întreb. De-a lungul coridorului c`l`torii începuser` s` fac` 

presupuneri. P`reri diferite… Afar` acela]i întuneric. Iar garnitura z`cea în aceea]i nemi]care. 

- Eu cobor s` v`d ce s-a înt@mplat. Pur ]i simplu nu suport s` nu ]tiu ce-i cu mine, am rostit îndrept@ndu-m` spre 

unul din capetele coridorului. 

- Vin cu tine, spuse ea cu voce tremur@nd`. M@inile noastre s-au înt@lnit în întuneric. Ne era oare fric` c` ne vom 

r`t`ci, sau ne sim\eam bine a]a? Greu de spus. 

Am ajuns la u]`, am ap`sat pe maneta de deschidere ]i am v`zut c` era blocat`. 

- Ce-i de f`cut? murmur` ea cu glas stins. ]i eu intrasem în panic`. Nu i-am r`spuns. Am str@ns-o mai tare de m@

n` ]i ne-am întors ajung@nd aproximativ în locul pe care-l p`r`sisem. Între timp c`l`torii se lini]tiser`. Intraser` 

iar în compartimente, continu@ndu-]i presupunerile. Am aprins din nou bricheta. Ne-am g`sit compartimentul, dar 

îmi disp`ruse cheful de-a m` mai întoarce în compartiment. F`r` a-i da drumul m@inii, am tras-o pe Maria dup` 

mine. 

De fapt n-a trebuit s` fac acest lucru. Ea m` în\elese ]i dorea s` m` urmeze. Am sim\it acest lucru. De data aceasta 

ne-am îndreptat spre cel`lalt cap`t al vagonului. De fapt era chiar cap`tul trenului. Am ajuns la u]`, am ap`sat 

clan\a ]i din nou blocat`. Începusem s`-mi ies din fire. 

- Mai încerc ]i aici, am zis îndrept@ndu-m` spre u]a prin care de obicei se trecea dintr-un vagon în altul. De obicei 

aceasta se închidea cu un lan\ ]i un lac`t. B@jb@ind pe întuneric n-am g`sit lan\ul. Nu-mi venea s` cred. Am aprins 

bricheta ]i am constatat acela]i lucru. Am tras de m@nerele u]ii culisante ]i u]a s-a deschis de parc` toate lucrurile 

normale trebuiau s` fie anormale ]i invers. Aerul nop\ii ne înt@mpin` lini]tit. Acela]i întuneric ]i nemi]care. 

- Risc`m?! am întrebat-o. Mi-a r`spuns cu o str@ngere de m@n`. Am s`rit în pietri]ul ascu\it dintre traverse. 

Le-am sim\it duritatea în t`lpi. Mi-am dat seama c` în`l\imea era mare. M-am întors ]i i-a întins bra\ele. S-a 

aplecat ]i s-a l`sat luat` în bra\e. Avea trupul mai încordat dec@t al meu. L-am sim\it c@nd s-a lipit de mine cu-

tremurat`. Pentru o clip` ame\isem. Ne-am revenit din surpriz` destul de greu ]i ne-am luat de m@n` ca la început. 

Apoi am ie]it dintre ]inele de cale ferat` cu g@ndul s` ne îndrept`m spre locomotiv`. Din c@nd în c@nd priveam la 

ferestrele vagoanelor. Întunericul lor era tulburat de lic`rirea vreunei \ig`ri. Cineva întreb`: 

- Pe unde a\i cobor@t? 

- Pe la cap`tul trenului, i-am r`spuns laconic d@ndu-mi seama c` ]i ei aveau u]ile blocate. 

 Ne continuar`m drumul, ghicind denivel`rile terenului cu v@rful picioarelor. Cur@nd am ajuns la locomotiv`. 
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- Hei!, am strigat. Nici un r`spuns. Am mai strigat de c@teva ori f`r` nici un rezultat. Atunci am luat o piatr` 

g`sit` pe pip`ite ]i am lovit în metalul locomotivei. Nici un r`spuns. La lumina nelipsitei mele brichete, am dibuit 

treptele spre mecanic. 

M-am urcat. U]ile erau blocate. Pa geam n-am z`rit nimic. Am strigat din nou, lovind cu palma în sticla fierbinte. 

Nici un r`spuns. Ea m` a]tepta. 

- Nu-i nimeni, i-am zis cobor@nd. În\elesese f`r` s`-i spun. Am t`cut însp`im@ntat. Nu-mi puteam explica nici 

asta, pe l@ng` celelalte lucruri ce se adunaser` în sufletul meu de-a lungul zilei. C`ldura ei m` lini]tea. Ne-am 

îndreptat spre cap`tul trenului. 

- Mergem, ne luam bagajele ]i plec`m. P`r`sim trenul `sta blestemat. Trebuie s` g`sim un sat, o cas`. Nu s-a sf@r]

it lumea cu asta, i-am zis cu hot`r@re, în vreme ce ne deplasam spre coada trenului. 

C@nd ajunsesem la jum`tate o voce din noapte întreb`: 

- A\i aflat ceva? Nu am r`spuns. De parc` ar fi vrut s` ne pedepseasc` pentru asta, trenul porni. Plec` la fel de 

brusc dup` cum oprise. Luminile nu se aprinser` dec@t dup` ce s-a îndep`rtat mult de noi. Plecase pe întuneric, 

f`r` a ne fi putut da seama c` avea s` se înt@mple ceva. Ne-am privit în t`cere, f`r` a regreta cu adev`rat pierderea 

bagajelor. Am pornit în urma lui f`r` a ne spune nici un cuv@nt. Întunericul prinse s`-]i îndulceasc` nuan\ele. Ie]

ise luna. Se înseninase ]i un v@nt r`coros cu miros de gr@u copt, n`v`lea peste trupurile noastre înfierb@ntate. 

O sprijineam atent. Traversele str`luceau mat, în lumina lunii, ajut@ndu-ne s` le dibuim mai u]or. Mergeam f`r` 

grab`, de parc` am fi vrut deopotriv` ca drumul nostru s` nu se mai sf@r]easc`. Deodat` ea se împiedic`. Era s` 

cad`. N-am l`sat-o. Am luat-o de umeri ]i i-am oprit c`derea. Apoi nu i-am mai dat drumul. N-am mai putut. Pur 

]i simplu n-am putut. Trupurile dogoreau în nemi]carea ce ne cuprinsese. Iar gurile noastre s-au înt@lnit într-o 

c`utare s`lbatec`. Ne-am cuprins în bra\e cu disperarea unei minunate reg`siri. De parc` ne-am fi c`utat toat` 

via\a. Doar nevoia de aer, ne-a f`cut s` ne reamintim c` exist`m. 

Ne-am desprins din îmbr`\i]are regret@nd. ]i ne-am continuat drumul. Str`lucirea mat` a traverselor ne d`dea 

încredere. St`team cu sim\urile treze la orice zgomot ce l-am fi putut auzi. Dar nimic. Mergeam f`r` oprire sper@

nd s` d`m peste ceva care s` ne poat` l`muri. 

Cur@nd am început s` sim\im oboseala. Dac` pentru lungimea pasului meu, trebuia s`-mi scurtez fuleul pentru 

a nu dep`]i intervalul traverselor, ceea ce era destul de greu, nici pentru pasul Mariei nu era u]or. Ceasurile de 

mers, într-o lini]te nefireasc`, treceau pe l@ng` noi f`r` s` le sim\im curgerea. ]i nici un semn de via\`. Nici un 

tren care s` mai treac`, nici un l`trat de c@ine. Al`turi de Maria, de t`cerea ei, m` sim\eam lini]tit ]i mai ales put-

ernic. Mi se p`rea c` nu exist` primejdie pe lumea asta care s`-mi poat` pune în primejdie lini]tea vie\ii. De aceea 

continuam s` merg încredin\at c` nimic nepl`cut nu mi s-ar fi putut înt@mpla. Timpul trecea f`r` ca noi s` ne d`m 

seama. Deodat`, de undeva se auzi ceva ce sem`na cu un murmur neclar, ca o rumoare mineral`, ciudat`. Ceva 

luminos clipi la orizont sem`n@nd cu fulgerele unei îndep`rtate furtuni. 

Ne-am oprit. M@na ei tremura în c`u]ul palmei mele. I-am str@ns-o în semn de lini]tire. De acolo, de unde z`risem 

fulgerul, zarea începuse s` se lumineze u]or. Nu se z`rea de fapt nici o lumin` în adev`ratul sens al cuv@ntului, ci 

doar un fel de tivire ca, o cea\` luminoas` în bezna v`zduhului spuzit de stele. P`rea c` luna-]i prime]te lumina 

înapoi, din oglinda unui lac îndep`rtat, cufundat într-o noapte ve]nic`. 

Nedumeri\i, ne-am continuat drumul. Trebuia s` ajungem neap`rat, acolo. Era singura noastr` ]ans` de a da de 

via\` ]i de a ne l`muri. Cel pu\in eu sim\eam aceast` nevoie de lini]tire a sufletului ]i nu voiam s-o însp`im@nt ]i 

pe Maria cu întreb`rile ce m` chinuiau ]i a c`ror r`spunsuri ar fi putut s` m` fac` s` în\eleg ceea ce v`zusem, sau 

poate credeam c` v`zusem. 

Poate ajung@nd în zarea luminat` crepuscular aveam s` aflu, aveam s` m` lini]tesc. 
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MELANIA CUC
ROMANIA

SOLIDARITATE SI TOLERAN|~, 
UN EXERCI|IU DE SOLIDARITATE UMAN~  

Antologia de texte a aparut sub egida PROADO Bistrita N`s`ud, corodonatori ai c`r\ii fiind Doina Orza ]i Menu\ 

Maximinian. Într-o \inut` grafic` elegant` ]i cu un con\inut bogat în semn`turi care fac împreun` un buchet 

adev`rat de idei care meritau a fi aduse în aten\ia cititorului blazat de rutina fiec`rei zile, volumul se distinge în 

peisajul de gen prin reunirea sub aceea]i umbrel` a ideii de solidaritate ]i toleran\`, a unor oameni care, poate 

c@\iva dintre ei, nu s-au g@ndit niciodat` s`-]i expun` g@ndurile între copertele de carte.  

Pe l@ng` scriitorii, majoritatea dintre ei, de circula\ie na\ional` ]i chiar interna\ional`, printre oameni cu func\ii 

sociale sau angajamente în sfera culturii, se eviden\iaz` persoanele despre care pressa , în general, scrie cu 

parcimonie dar care ele, persoanele acestea \in pe vertical` coloana vertetral` a societ`\ii la ora asta, în urbea 

noastr` dar ]i mai departe de Bistri\a ]i N`s`ud.  

Tocmai generozitatea organizatorilor, PROADO si Editura Mesagerul, care au adunat oameni cu profesiuni ]i 

aptitudini diverse într-un act cu tem` dat` ]i de crea\ie evident`, demonstreaz` c` Solidaritatea nu este un cuv@nt 

aflat pe “moarte”.  

Fiecare dup` inima sa si dup` talentul sau curajul de-a pune în pagin` propriile sale g@nduri, autorii volumului 

se aseam`n` între ei prin seriozitatea textelor ]i se deosebesc prin stilul ]i unghiul privirii pe care o arunc` peste 

lumea înconjur`toare, spre spa\iul de unde ]i –au extras eroii, subiectele, pildele… Fie c` sunt eseuri cu 

ramifica\ii filosofice, fie c` ideile sunt transpuse în poeme sau în fragmente de literatur`, fiecare lucrare 

în parte este un detaliu dintr-un joc serios de puzzle, ]i pe care, odat` ce le-ai aranjat pe t`blia mesei, ob\ii 

Opera final`, ceea ce ai vrut, de fapt, de la aceast` carte.   

Nou` ne pas`! Sintagma asta ar putea fi foarte bine subtitlul volumului.  

Doina Orza ]i Menu\ Maximinian au reu]it s` rup` iner\ia, s` ne fac` s` fim o clip` în miezul acelea]i idei, fiecare 

încerc@nd s` fim mai buni prin mintea ]i puterile noastre.  

Felicit`ri ]i succes în continuare. 
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ROMANUL CROIT DIN DANTELA CUVINTELOR 
Menu\ Maximinian       

     Ajuns` la a 20-a carte, scriitoarea Melania Cuc nu mai are niciun fel de inhibi\ie 

în jocul cu cuvintele. Ea scrie precum respir` ]i respir` precum ar avea tot timpul 

ac\iuni ce se \es în atelierul de crea\ie. Romanul „Dantela de Babilon”, ap`rut la 

Editura Nico, este o carte a conflictelor, a psihologiei în care personajele sunt 

construite în for\`. Dincolo de sensibilitatea lui, fiecare personaj conturat are o 

for\` interioar` pentru c`, altfel, i-ar fi fost greu s` reziste ca prizonier în r`zboiul 

rece din Orientul Mijlociu. Pornind de la premiza c` Alah este mare, Melania 

Cuc ne prezint` o jurnalist` care va \ine un jurnal al captur`rii ei al`turi de al\i 

oameni din diverse p`r\i ale lumii, de la Laila, cea care va contura în pa]ii pove-

stirii dantela, la Salomeea, femeia r`mas` v`duv` la fa\a locului. 

Cuib`ri\i în propria lor team`, av@nd în fa\` terori]ti firavi ca adolescentele, dar care se poart` cu haidamacul 

precum medicul de urgen\` cu femeia isteric`, eroii simt fluidul mor\ii care trece de la unul la altul, f`c@ndu-i s` 

uite c` mai exist` speran\` ]i via\`.  Este dificil s` \ii în fr@ie o asemenea povestire de r`zboi, Melania Cuc reu]ind 

s` aduc` dincolo de caracterizarea psihologic` a fiec`rui personaj, o lume care ne însp`im@nt`, în care nici m`car 

boga\ii precum Johnathan ]i ai lui Barby nu sunt favoriza\i. 

Impresionant` este scena în care de\inu\ii nu mai \in cont de religie sau culoarea pielii, copilul negresei Cecilia 

fiind salvat de la moarte de c`tre Barby, care accept` s` împart` laptele ei între doi copii. Pe m`sur` ce înaint`m 

în poveste, Laila înnoad` ochiuri de a\` în care pare s` pun` toate tr`irile celor prezen\i, dantela prinz@nd forme în 

timp ce eroii sunt din ce în ce mai obosi\i ]i mai lipsi\i de ap`rare. În momentul în care grani\a dispare, prizonierii 

fiind liberi, constat`m c` odat` asumat` libertatea este greu de st`p@nit. „De ce nu plec`m? De ce am pleca?, spun, 

prin cuvintele scriitorului, personajele, Melania Cuc l`s@ndu-ne libertatea de a filozofa pe aceast` tem`. Desco-

perim în roman povestiri care sunt parc` pictate din lumea Orientului Mijlociu, o solidaritate dincolo de grani\ele 

culturale ]i spirituale, un r`zboi al min\ii, un portret colectiv foarte bine transmis de la emi\`tor la receptor. 

Un roman care presupune medita\ie, analiz`, concepte ]i, dincolo de mesaj, oglindirea în art` ]i literatur`.
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VICTOR RONCEA
CANADA

Sanatoriul este impartit astazi in mai multe apartamente si camere de locuit. Intr-una dintre ele, Eminescu si-a 

petrecut ultimele zile ale vietii sale zbuciumate. Si, undeva, chiar in curtea fostului ospiciu, foto grafiata de noi, 

s-a scurs la pamant, lovit mortal de pacientul Petre Poenaru, la 15 iunie 1889. Atacul tenorului Poenaru a survenit 

unui alt incident, cel mai probabil din 9 iunie, cand Eminescu fusese lovit de acelasi individ cu o piatra de dimen-

siuni mai mici in tampla. 

       In ultima sa lucrare pe aceasta tema, “Cartea trecerii: Moartea si 

boala lui Eminescu” - disponi bila de azi pe portalul www.mihai-

eminescu.ro -, profesorul Nae Georgescu reda o marturie-cheie a 

uciderii ganditorului national, aproape necunoscuta publicului larg. 

Este vorba de marturia celui in bratele caruia a murit Eminescu: 

frizerul sau, fost coafor al Casei Regale, care se afla in acea zi la el. 

Textul a aparut prima oara in ziarul Universul, la 28 iunie 1926. Data respectiva semnaleaza momentul mortii 

civile a ziaristului si poetului national, cand, la 33 de ani, incomodul Eminescu, membru al Societatii Carpatii care 

avea drept obiectiv refacerea Daciei Mari, a fost arestat si internat, pentru prima oara, la nebuni. Republicat in 

cateva ziare ale epocii, articolul este de-abia acum evidentiat de cercetatori.    

La 120 de la moartea lui Mihai Eminescu, moment care se come-

moreaza chiar astazi, printr-o sluj ba de pomenire la morman tul 

de la Bellu, la orele 18.00, inca nu se stiu intru totul datele legate 

de acest eveniment tragic. ZIUA a mers pe urmele cercetatorilor 

avizati si a investigat chiar locul crimei. “Casa de sanatate” a 

doctorului Sutu, unde Eminescu a fost internat mai mult contra 

vointei sale, se afla in centrul Bucurestiului, pe strada Plantelor, 

la numarul 9, la doi pasi de Mantuleasa lui Eliade.  

Aici a murit Eminescu  
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“Mana imi era plina de sange”               

        “Soarta a facut insa ca intr-o zi sa-l vad murind, as putea 

zice, pe bratele mele...” relateaza Universul din 1926 

spusele frizerului Dumitru Cosmanescu, care continua: 

“Venisem la Sutu, cam pe la 3 dupa amiaza. Pe la vreo 4, 

cum era cald in camera, Eminescu zice uitan du-se lung 

la mine: < > Eu care stiam ca nu e bine sa-i fac impotriva 

am iesit cu el in gradina, unde se vede ca-l tragea soarta. 

Si a inceput sa cante < >, si eu dupa el. 

Canta frumos, avea voce. Cum mergeam amandoi, unul langa altul, vine odata, pe la spate, un alt bolnav 

d’acolo, unu’ furios care-a fost director sau profesor de liceu la Craiova si, pe la spate, ii da lui Eminescu in cap 

cu o caramida pe care o avea in mana. Eminescu, lovit dupa ureche, a cazut jos cu osul capului sfaramat si cu 

sangele siruindu-i pe haine, spunan du-mi: < > 

L-am luat in brate si l-am dus in odaia lui, unde l-am intins pe canapea. I-am potrivit capul pe perna, si cand 

am tras mana, imi era plina de sange. Au venit doctorii, cu Sutu in cap, si ne-au spus sa tacem, sa nu s-auda vorba 

afara, ca nu e nimic... Dar dupa o jumatate de ora, bietul Eminescu murise!”   

In halatul sau de spital s-au gasit, dupa moarte, doua poezii: “Viata” si - Stelele’n cer”, care se incheie astfel: 

“Pana ce mor, /Pleaca-te ingere/ La trista-mi plangere /Plina de-amor.//Nu e pacat /Ca sa se lepede / Clipa cea 

repede /Ce ni s-a dat?”.   

Sanatoriul Sutu   

Holul Sanatoriului
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DOREL SCHOR
ISRAEL

SUBIECTE EVREIE}TI ETERNE }I GR~DINA LUI DUMNEZEU
   

La prima vedere, e simplu s` scrii despre subiecte cu evrei… Ne putem referi la obiectele încadrate sub titlul 

„Iudaica”, de exemplu, at@t de frecvent solicitate de colec\ionari în marile galerii ]i la casele de licita\ie. Iudaica 

presupune îns` mai multe categorii: obiecte de cult, car\i de rug`ciune sau foliante cu comentarii talmudice sau 

filosofice, ketube cu desen creativ, vitraje, calendare, sfe]nice, por\elanuri, caligrafie ebraic`, bijuterii cu specific, 

utiliz@nd simboluri precum Steaua lui David, menora, litere din alfabetul ebraic, Hanukia… 

Dar tot un subiect cu specific stict evreiesc este cel peren, al t@rgu]orului evreiesc, ]tetelul lui Shalom Alehem cu 

personajele sale pitore]ti, at@t de cunoscute, în care au excelat pictori celebri. Oamenii cu îmbr`c`mintea lor caracter-

istica, cu ocupa\iile ]i tradi\iile lor, într-un peisaj de neconfundat, r`m@n în ve]nicie chiar ]i dup` ce realit`\ile geo-

politice au f`cut s` dispar` aproape de peste tot decorul autentic. 

Biblia este, desigur, o nesf@r]it` surs` de inspira\ie, nu numai pentru arti]tii evrei. Înt@mpl`ri ]i legende, mituri 

]i interpret`ri trecute prin filtrele religiilor, prelungesc în timp reprezent`ri plastice, precum crea\ia, Edenul, 

patriarhii, robia ]i fuga din Egipt, minunile ]i suferin\ele, peregrin`rile în de]ert, \inutul Canaan ]i sacrificiile, eroii ]i 

regii, judec`torii ]i lupt`torii, iubirile ]i tr`d`rile, psalmii ]i prevestirile… C@ntarea C@nt`rilor! 

De la Biblie la tradi\ie nu e dec@t un pas… ]i iat` subiectul s`rb`torilor evreiesti, bar mitzva ]i nunta la evrei, circum-

cizia dar ]i înmorm@nt`rile, ritualuri precum s`rb`toarea corturilor, cultul recoltei ]i num`ratul omerului, candela care 

nu se stinge ]i curajul Macabeilor, legenda Esterei ]i sp@nzuratoarea lui Haman, dansul ]i veselia de carnaval a salv`rii, 

lum@n`rile aprinse de ]abat ]i în amintirea mor\ilor dragi, titirezul minunilor ]i azima stoicismului, mierea ]i rodiile, 

cele ]apte plante ale împlinirii, laptele ]i mierea, \ara F`g`duin\ei... 

}i apoi Israelul... Un subiect, prin el însu]i, inepuizabil. Ierusalimul care a vr`jit imagina\ia at@tor arti]ti de pretutin-

deni, cu zidurile ]i turnurile cet`\ii, cu locurile sfinte ale celor trei mari religii monoteiste, cu dealurile sc`ldate de 

lumina unic` a r`s`ritului sau apusului de soare, acea lumina în care unii recunosc spiritul dumnezeirii ]i al\ii v`d aurul, 

bronzul ]i generozitatea demiurgului. Exist` pictor israelian care s` nu-]i fi muiat pensula în aceste culori inimitabile? 

Sau ora]ul cabali]tilor Tfat (Safed), devenit în aceea]i m`sura ora] al arti]tilor plastici ]i al c@nt`re\ilor de muzic` 

hasidic`, al cle\merilor care, adun@nd în jurul lor mul\imea de admiratori, devin ]i subiect de tablou. Adesea oferit 

turi]tilor, împreun` cu imaginea vechilor sinagogi, a peisajelor din Galileea, al hamselor ]i binecuvint`rilor incorporate 

grafic în argintul filigranat sau în binecuv@ntatul lemn de maslin. 

Din p`cate, în eternul ]i inepuizabilul subiect evreiesc, anii r`zboaielor au înscris groz`viile holocaustului, tragediile ]i 

incredibilele suferin\e ale poporului evreu. Dar, în acea]i m`sur`, ]i minunea refacerii c`minului în \ara Sf@nt`, unicitatea 

chibu\urilor, a solda\ilor, a tineretului, a imigran\ilor, o panoplie cu mii de chipuri ale poporului venit din cele patru z`ri.

Subiecte evreie]ti? Subiectele întregii omeniri….  
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]i c@teva cuget`ri:   

GR~DINA LUI DUMNEZEU  

Mare e gr`dina lui Dumnezeu, dar prea mul\i îi sar gardul… 

Orice cal ajunge gloab` (folclor). 

Problema noastra e c` suntem considera\i homo sapiens, chiar dac` nu vrem. 

Nae: „Cum viitorul ne at@rn` la to\i in fa\`, sper sa ne revedem c@ndva..” 

Pute\i m@nca f`r` grija, nu se mai vede nici un microb!! (citat convins). 

Ma îndoiesc, deci g@ndesc! 

Lumea, f`r` pro]ti, ar fi plicticoas` ]i jalnic`. 

}tii ce nu g`sesc? Numai ce caut!  

- Cum te sim\i?  

- Relativ a]a ]i-a]a… (Zoltan).  

„I-au f`cut un monument funerar at@t de elegant, s` mori de invidie!” 

Tez` de doctorat: „Uitatul în sus ]i privitul în jos”. 

Golan ]i gentlemen… 

Exigen\a este o calitate sau un defect… 

Depinde cum o prive]ti… 

Aflat în rela\ii proaste cu logica. 

Patriotismul este iar la mod`. Anul acesta se poarta str@ns în talie, cu croial` joas`, popular`. 

Uneori, mi se pare c` am nimerit într-un secol gre]it. 

„N-au dec@t s` se sinucid` între ei” (despre terori]ti). 

„]i nu-l mai confunda\i pe Dumnezeu cu o societate particular` de binefacere...” 

Un epitet: „infractor cultural”. 

Necazurile lucreaz` în trei schimburi... 

C@t dureaz` la dumneavoastra un „vin imediat”? 

Elitele sunt sub\iri. 

Adev`rul poate fi descoperit numai dac`, mai înt@i, a fost acoperit. 

Dac` eram ]i modest, a] fi fost perfect! 

Nimeni nu-i de]tept tot timpul… Depinde c@t \in pauzele… 

Dac` faci o propunere constructiv`, ri]ti s` se înceap` cu tine. 

Fiecare pitic are piticul lui. 

Imediat ce ai f`cut o gre]eal`, afl` cine e vinovatul! 

Comentariul era gre]it, a]a c` l-am tradus noi cum trebuie… 

Glumeam, dar nu serios … 

Prostia se pl`te]te, dar uneori te mai po\i tocmi…  

Mi se d` dreptate, dar nu mi se face… 

Unul moare de dor, altul moare de invidie… 
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Ce vremuri… Pentru acelea]i fapte po\i fi l`udat sau condamnat. 

Orice telefon sun` p@n` înceteaz`… 

Vrei s`-\i p`strezi amicii? Spune-le c` te sim\i excelent! 

Nu ]tiam absolut nimic, dar acum nu mai ]tiu nici at@t…

 Ecoul repet` orice, nu numai in\elepciunile. 

}i sfin\ii au probleme personale. 

Pot recunoa]te c` X e mai de]tept dec@t mine, dar în nici un caz c` sunt mai prost dec@t el. 

O revolu\ie nu se face a]a, f`r` aprobare (citat). 

Prostia e ieftin`, dar cost` foarte mult între\inerea... 

Cine s-a fript în st@nga sufl` ]i în dreapta. 

Cel mai bine ne-a fost dup` ce a plecat unul ]i înc` nu venise cel`lalt. 

Problemele noastre sunt mai mari dec@t ale voastre pentru c` sunt ale noastre… 

“\ie î\i place muzica clasic`…Mie îmi place muzica normal`…”(citat intelectual). 

Viitorul v` apar\ine…La ce v` trebuie ]i prezentul?! 

P`rin\ii încep s` în\eleag` cum se cresc copiii, din momentul c@nd devin bunici. 

 ---------------------------  

Dorel SCHOR (n. 30 iulie 1939, Ia]i) este un scriitor umorist, gazetar ]i cronicar plastic rom@n. La 13 ani public` la ziarul „Clopotul” din 
Boto]ani, apoi la „Tîn`rul scriitor”, revista Uniunii Scriitorilor din acea vreme. La 15 ani a fost invitat s` participe la Congresul tinerilor 
scriitori din Rom@nia, stînd la aceea]i mas` cu maestrul Sadoveanu. La 17 ani era student la Institutul de Medicin` ]i Farmacie din Ia]i, pe 
care l-a absolvit în anul 1962. Dup` cinci ani de munc` la St`uceni - Boto]ani ]i trei ani de specializare la Bucure]ti, deci în 1970 devine 
medic specialist dermatolog, venerolog ]i sexolog. În timpul studen\iei a colaborat la publica\ii literare ]i ziare ie]ene. A f`cut parte din 
subredac\ia revistei ie]ene „Via\a studen\easc`”, împreun` cu Mircea Radu Iacoban, Marin Sorescu, Roni C`ciularu. A colaborat la Radio 
Ia]i. Editorial a debutat cu volumul „}arpele ]i cupa”, ed. Junimea, Ia]i. Este titularul unor rubrici de umor, aforisme, medicin`, art` plas-
tic` în publica\ii de limb` rom@n` din Israel. Este colaborator la revista „Observatorul” din Toronto, Canada (în rom@ne]te), la revista „Crai 
nou”, Suceava, la „Jurnalul sapt`mînii” din Israel.  
Volume publicate: „}arpele ]i cupa”, „Zmeul cel mic”, „Am`r@tul fericit”, „Doctor în umor”, „Consulta\ii gratuite”, „Înger cu coarne”.  
Antologii: „Genera\ia confrunt`rilor”, Solo Har, Tel Aviv 1994, editura Papirus, Colec\ia Izvoare; „The Challenged Generation”, Solo 
Har - Herescu, Bucure]ti 1997, editura Hasefer, edi\ie bilingv` rom@no-englez`; „5000 ani de umor evreiesc”, O antologie subiectiv` de 
Te]u Solomovici, Bucure]ti 2002, editura Te]u; „Scriitori din \ara Sf@nt`”, vol.III, Ion Cristofor, Cluj 2004, editura Napoca Star; „Medici - 
scriitori de limb` rom@n` din Israel”, Al.Marton, Ierusalim, 2002.  
Dic\ionare: „Dic\ionarul Bibliografic al scriitorilor de limb` rom@n` din Israel”, Emanuel Aczel, Ierusalim; „Medici - scriitori ]i publici]ti 
rom@ni”, Mihail Mihailide, editura Via\a Medical` Rom@neasc`, 2003 (Dic\ionar bibliografic); ”Dic\ionarul Literaturii Rom@ne, vol.6(s-t), 
colectiv acad. Eugen Simion, editura Academiei Rom@ne, 2008.  
Referin\e critice: Aurel Baranga, Mircea Iorgulescu, Sebastian Costin, Iosif Petran, I.Schechter, Roni C`ciularu, Mihai Batog - Bujenita 
din Ia]i, Rodica Grindea, Amalia Scortaru - Saar, Shaul Carmel, Carol Isac, I.Avian, Zoltan Terner, Mircea Radu Iacoban, Andrei Bacalu, 
Liana Horodi - Saxone, Al. Bardieru, Ion Cristofor, Gellu Dorian, Cristian Livescu, Eugen Luca, Solo Har - Herescu, Sergiu Levin, Aurel 
Leon, Valentin Silvestru, Lucian Valea, I.Stiru, Liviu Moscovici, Ioan Miclau (Australia), Mihai Batog – Bujeni\`, Lucre\ia Berzintu, 
Liviu Antonesei, Lauren\iu Fulga (Australia), Roni C`ciularu.  - Premiul înt@i pentru proz` umoristic` la Concursul Interna\ional de Umor 
(2008) – Uniunea Scriitorilor din Rom@nia, Filiala Ia]i; - Premiul ”Ianculovici” pentru Cultur` ]i Art` (2009), Israel; - Membru de onoare 
al Academiei de Umor ”P`storel”, Rom@nia.  
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LA 14 ANI  
Toata casa-i numai jale: 

Croitori de trei parale 

Toate hainele-mi str@mtar` 

Într-o iarn` ]i-ntr-o var`. 

 

Bluze, pantaloni ]i fuste 

Ei mi le croir`-nguste, 

C@nd m`-mbrac, ochiul m` doare 

Parc` sînt sperietoare!  

Înc`l\`rile mi-s str@mte, 

De le-ncal\, ce de mai tr@nte! 

Doar un lucru îmi convine: 

Anii parc`-mi vin mai bine!  

VACAN|~  
Mergem la mare – 

ea nu-i metafor` ci personificare – 

pentru c` ne a]teapt` 

s` ne explice dragostea 

treapt` cu treapt`;  

iubirea e numai 

o parte dintr-o carte, 

ca un vechi poem: 

pentru unii noroc, 

pentru al\ii blestem.          

DOVEZI DE IUBIRE  
„Oh! My love, e]ti ca un dragon 

F`r` inim`, \i-aminte]ti? 

Acolo, sub rododendron, 

Tu mi-ai spus c` mi-o d`ruie]ti  

}i ai mai spus atunci: „Draga mea, 

Pentru tine, orice vrei, am s` fac, 

Ceea ce nimeni n-are!” „A] vrea  

S`-mi faci pantofi din piele de drac!”  

„Iubito, aici mi-ai pl`cut! 

Pantofii dori\i o s`-i ai 

Dar nu vreau, în schimb, un s`rut 

Ci doar pielea ta s` mi-o dai!”  

PRIETENI DRAGI  
Am prieteni cu duiumul: 

Floarea, pas`rea ]i drumul, 

Creanga, codrul, r@ul, lacul 

Ba ]i îngerul ]i dracul ]i z`pada, ploaia, v@ntul, 

Roua, cerul ]i p`m@ntul, 

Z@mbetul din c`limar`, 

Mai pu\in frunza amar`, 

Nu cunosc ce-i r`utatea ]i nici ce-i singur`tatea 

C` ei mi-s unul ]i unul 

M`rul, piersicul ]i prunul 

}i, mi-\i crede, nu mi-\i crede, 

Cea mai drag`-i frunza verde. 

OANA ANDREI PAVAL
ROMANIA
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            *** 

La revedere, dragostea mea veche, 

O nedreptate m` vîneaz` iar, 

Via\a plînge-n prag s`-i dau în dar 

Singur`tatea-mi f`r` de pereche.   

Orb, vîntul prohode]te-n drum t`cerea 

}i fuge-apoi în casa lui din stea. 

Nu-i cîntec mai frumos precum durerea, 

Ce se îmbrac`-n amintirea mea.   

POEM SMULS DIN ACUM  
În ochii mei e-un cimitir ce cre]te, 

Atîta lume se îngroap`-n el, 

Paznici sunt florile de mu]e\el, 

Ca o gr`din` lini]tea-nflore]te,   

Culeg de jos lumina pe f`ra], 

}oapte-mi fac din t`ceri de heruvim, 

Gropari b`trîni — copacii n-au s`la]. 

  

Se pot ascunde în privirea mea, 

Cas`-]i pot face-n amintiri de stea, 

Cît noi statui iubirii devenim.               

ULTIMUL STINGHER (II)  
Cas` de p`mînt avea-voi 

Într-un cimitir din cer, 

Nimeni s`-mi deschid` poarta, 

Fi-voi ultimul stingher.   

Cel mai trist! Laud` vou`  

C` o s` ajung a]a. 

Numa-n m`n`stiri de rou`  

Un copil va l`crima  

}i-n cel ceas sub stele-salbe 

Ninge-va cu lini]ti albe.  

***  Pe apa m`rii scriu poemul lunii, 

Îl scriu la nesfîr]it ]i-l vor citi 

Ale]ii universului, — nebunii 

Din zi în noapte ]i din noapte-n zi.   

Tot s`ruta-\i-a] numele, Iubire, 

C` doar de dorul t`u încerc s` scriu 

Din noapte-n zi ]i din zi în tîrziu, 

Încît aduc a iad ]i-a nemurire.   

Numele mor\ii nu-mi mai este drag, 

Dar o visez ]i-odat`, surîzînd, 

Am pus visul la zid ]i cînd s` trag 

L-am auzit pe Dumnezeu plîngînd.   
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***  

Cînd te aveam pe tine umblam ca un nebun, 

Ce copt era cuvîntul, ce sun`tor ]i bun, 

Durerea-mi da procur`, în numele-i s` cînt, 

Preot mi-era t`cerea, spunîndu-mi: «Fii cuvînt».   

M` tot soma triste\ea, m` obliga un dor 

S` fiu în orice clip` visarea tuturor, 

De-o via\`-apus ]i înc` fiu nen`scut al sor\ii, 

Citea în ochi-mi noaptea metaforele mor\ii,   

}i întreba aiurea instan\e de resort 

Cînd va veni po]ta]ul îmb`trînit de tot.   

VERDICT  
S` iau paharul plin cu vin — s`-l sfarm, 

S-arunc pachetul cu \ig`ri în vînt 

}i revolveru-n trupu-mi s`-l împlînt 

F`r` vacarm.   

Spre cer s` zbor ca Phoenix ]i s` ard  

În fl`c`rile marelui cuvînt ]i în pierzare fericit s` cînt ]

i-n voi s` cad.  27 iunie 2005   

RECVIEM ANTUM 
Ferice de cei care pot s` tr`iasc`-n iubire 

}i în Dumnezeu. 

Poezia e adus` în tr`sura muzicii line 

}i opre]te în sufletul meu.   

Ferice de cei care pot s` tr`iasc` în tain` 

}i-n ale ei mîngîieri. 

M` scriu cuvintele cu o alb` t`cere ]i sunt oriunde, 

fiind nic`ieri.   

12 iulie 2005 „MARELE SINGUR”, POETUL  

Purt@nd un nume de împ`rat roman, Traianus (Traian Vasilc`u) 

î]i propune s` fie un poet al vechimii zeiet`ti, invoc@nd mitica 

vreme ca pe un vis albastru. Vremile se adun` în el ca într-o cutie 

de rezonan\`; trecute prin sufletul lui fraged ele apar cu ecouri 

prelungite, stinse sau vii, av@nd un nobil r`sunet. 

Îmbr`cat cu o pelerin` romantic`, poleit` cu pulbere lunar`, el 

este un „vagabond”, un zeu t@n`r sau b`tr@n, un c`l`tor în stele ]

i în ere str`vechi. Discursul îi este neoromantic ]i neosimbolist cu 

inflexiuni de liric` galant` medieval`, îmbinate cu tonalit`\i de 

colind, roman\`, c@ntec, de poem „bolnav” sau senin. Se erijeaz` 

u]or, cu aceste mijloace, în postur` de Marele Singur, într-un ri-

sipitor de triste\e, de rege necunoscut de lume ]i, bineîn\eles, de ve]

nic cavaler îndr`gostit, trubadur ]i colind`tor modern. 

Bun creator de atmosfer`, Traianus scrie de fapt un singur poet 

constituit dintr-un continuum rapsodic cu varia\iuni, cu relu]ri ]

i but`]iri de motive ]i cu dispuneri de momente ]i st`ri afective în 

contrapunct. Firul poetic se toarce dintr-un caier, ca în continu-

are s` se resfire el însu]i în alte fire. Cel ce prezideaz` o astfel de 

poezie de st`ri de t@rziu autumnal sau hibernal este, bineîn\eles, 

Bacovia, invocat de mai multe ori ]i prezent subtextual cu motivele 

sale nevrotice: „Vino cu Bacovia, dulce lumin` / Spune-i c` este ]

i nu a murit”. Discursul poetic curge toren\ial, ca p@raiele umflate 

de prim`var`, cu viitur` cu tot, ]i aceast` n`boire de momente 

sentimentale impune la un moment dat o re\et` contraplinului: 

„Doctore, suf`r de foarte mult timp / Ca rezultat sunt bolnav de 

poezie / Într-adev`r, dac`-mi voie]ti binele / Prescrie-mi în iarn` 

z`pezi pe stre]ini / Cu floare de m`r”. Autocaracterizarea este 

exact`: Traianus e un bolnav de poezie, care produce continuu 

st`ri bolnave cu o mare degajare ]i prospe\ime, au courant de la 

plume, adic` din zborul condeiului... În torentul spumos de imagini, 

momente sentimentale ]i m`rturisiri sincere (Sinceritatea ca sen-

tin\`, zice poetul) str`fulger` poezii dens-sugestive: „Bate în por\i 

lumina fulger@nd / Biserica îmi d` cu mir pe g@nd / ]i pl@nge-nchis 

în ea un zeu fl`m@n”; „Floare de col\, ]i rar`, ]i sihastr` / Pe 

mun\i amari cre]te iubirea noastr`”; „Iubirea c@nt`-n ochii t`i, / 

Domne]te peste tot ]i toate, / Din visul ei la to\i împarte // Tu nu-\i 

mai apar\ii de-un veac, / E]ti trandafirul pl@ns din v`i - / ]i de-al 

t`u dor îngerii zac”.  

Mihai Cimpoi 
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METAFORA CA RITM AL GANDIRII POETICE  

Poezia este „timpul” izvor@t din spa\iul unui impuls ritmic de existen\`. În acela]i moment este un loc al meta-

forei. Fiindc`, în aceste condi\ii, metafora caracterizeaz` g@ndirea poetic`, fiind fundamentul acesteia. C@mpul 

magnetic creeat de metafor` are propietatea de a coordona semnifica\iile. Astfel, prin metafor` se realizeaz` 

inspira\ia poetic` ca expresie a g@ndirii. Poe\ii de mare anvergur` au intui\ia de a organiza metaforele într-un 

sistem, cre@nd o profund` g@ndire poetic`, cu un bogat fond metaforic. C@nd abord`m universul unei opere 

poetice, scriem de fapt despre for\a cu care poetul a ]tiut s`-]i construiasc` paleta sa de în\elesuri, subîn\elesuri 

înglobate într-un sistem de semnifica\ii, de specificitatea sa, deci despre metafora sa.   

Esen\a filozofic`, la unii poe\i profunzi, se afl` în c@mpul metaforic. C@nd poetul este el însu]i, adic` în metafor`, 

se realizeaz` o apartenen\` intim`, de profunzime la Idee,într-un univers al con]tien\ei ]i incon]tien\ei. Metafora 

este de sorginte filozofic`. Un tot filozofic ]i liric, inseparabil, se realizeaz`. O impresie de atemporalitate se 

realizeaz` prin metafor` c@nd realitatea imediat` este aparent respins` de aceasta. G@ndirea poetizant` este dat` de 

metafora înt@mpl`toare, c@nd nu se constituie într-un sistem metaforic. În poezie metafora este o necesitate, 

dar ]i semnul con]tiin\ei creatoare. Un ritm metaforic exist` la fiecare poet autentic, specific fiec`ruia. ]i 

Eminescu î]i are ritmul s`u metaforic, îns`, diferit de cel al lui Alecsandri, Blaga, St`nescu, Virgil Mazilescu.   

Universul poeziei este creeat de sistemul metaforic .Prin poezia lui Eminescu, sau a lui Blaga, a lui Nichita 

St`nescu, se creeaz` impresia c` se eviden\iaz` o disjunc\ie metaforic`, adic` o mobilitate a polilor în c@mpul 

metaforic, o glisare de sensuri. Prin metafore Lucian Blaga a recompus Spa\iul ]i Timpul. Blaga efectueaz` îns` o 

dubl` lucrare: el nu numai c` pune în eviden\` metafora ca o celul` poetic` sensibil`, ci ]i ca o celul` sensibiliza-

toare, prin incanta\ia de cuvinte. Îns` nu abunden\a de metafore imprim` for\` unei opere poetice, ci organizarea 

metaforelor, at@tea c@te sunt, într-un spa\iu de semnifica\ii.   

Prin metafore se esen\ializeaz` o realitate, se realizeaz` o glisare dintr-un spa\iu ]i timp determinat spre o zon` a 

tangen\ei imaginarului ]i realului. Am putea spune c` acest transport se duce spre mit, c`ci acesta are în sine 

ra\ionalul ca domeniu filozofic ]i imaginarul ca domeniu poetic. Astfel, prin aceast` structur` a metaforei, poemul se 

încarc` cu semnifica\ii de memorie a existen\ei, a]a cum orice mit este o istorie (memorie) despre sine a 

umanit`\ii.   Stilul unui poet trebuie dedus din consecven\a sa la sistemul de semnifica\ii care, în final, îl 
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define]te. Acest fapt înseamn` p`strarea ritmului s`u ini\ial. Din p`cate, rareori judec`\ile de valoare f`cute de 

criticii de poezie se fac din sistemul metaforic respectiv asupra acelui sistem. Marea poezie este factorul 

inestimabil al viabilit`\ii unei culturi, cum ]i al maturit`\ii sale, aceasta st` sub semnul ritmurilor distincte, de 

existen\` ini\iate ]i fundamentale. Poetul apar\ine poeziei sale în virtutea faptului c` el ]i-a contopit existen\a sa cu 

opera poetic`. Chiar dac` prin aceasta nu descoperim întocmai Omul, îns`, descoperim ]i în\elegem o 

esen\ialitate uman` r`sfr@nt` în destinul creatorului. Actul cre\iei poetice este o angajare la Infinit, iar poetul, con]

tient de lucrarea sa, nu va putea niciodat` s` fie suspendat într-un punct imobil, ori în zona confortului intelectual, 

adic` în spa\iul tr`irilor dob@ndite pe calea ideilor recep\ionate. Marea autenticitate eminescian` î]i are aici una 

dintre r`d`cinile sale.   

Opera poetic` autentic` este o interven\ie în Absolut, o sinfonie ce vibreaz` în spa\iu ]i timp definit` la Spa\iu 

]i timp infinite, ea este, în fiecare Timp al s`u, o structurare ce tangen\iaz` filozofia implicat`, a no\iunilor funda-

mentale ale existen\ei. În m`sura în care poetul r`spunde în existen\a sa despre existen\`, avem clar ritmul interior 

al operei sale. Acesta, adic` ritmul, nu este caden\are, ci o esen\`, un ritm ce exprim` o intimitate spiritual` cu 

poetul, prin care cititorul este sensibilizat, apropiindu-l de ceea ce r`m@ne inefabil, adic` esen\`. Poetului poezia 

îi devine o interiorizare ]i o interioritate necesare. Dac` pentru Mazilescu, poezia este un fel de expulzare a eului, 

pentru St`nescu ea este o ad@ncire a sinelui. Dar, pentru am@ndoi sistemul g@ndirii poetice disimuleaz` realitatea, 

c@t` vreme g@ndirea poetizant` a poe\ilor din secolul XIX nume]te o realitate. Dar nu se poate disimula o realitate 

mai înainte de a-i fi în\eles esen\ele, de a o fi tr`it printr-o experien\` proprie. O profund` ]i puternic` experien\` 

de via\` na]te un sistem poetic. Nu înt@mpl`tor c` Eminescu, O. Goga, Nichita St`nescu, Virgil Mazilescu, 

Radu Gyr, etc. care au tr`it mari experien\e de via\`, au c`utat un nou limbaj poetic.  

Sistemul de g@ndire poetic` se construie]te din semnifica\ii care r`m@n mult timp printre noi, ]i apoi trec în ecou, ca 

un sistem de citate. Ele sunt, ]i devin ]i ale noastre, pentru c` cuprind ]i exprim` esen\a uman`. Deoarece este revelat 

eternul uman. O chemare lansat`, o invita\ie disimulat`, spre Întrebare, spre Nelini]te este opera poetic`. Aceasta 

treze]te laten\e spirituale. Ea se identific` uneori cu speran\a, deoarece este ]i ea o tensiune spiritual` spre viitor.  

Poetul este locuitorul operei sale ]i cel care încearc` o rea]ezare de lumi. El este propria sa poezie. 

Iar Poezia este Poetul.  

Iunie 2009                  
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DAN VULPE
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HINDUISM }I SIKHISM  

Hinduism 
Datorit` întinderii Indiei pe un teritoriu vast, cu o varietate lingvistic` foarte mare - peste 300 de limbi si dialecte - a 
fost imposibil` o unificare religioas` a subcontinentului. Pe o baza comun`, Smakya-Yoga ]i Vedantism, s-a ajuns la o 
diversificare fenomenal` a vie\ii spirituale înc` din antichitate. Sub numele de Hinduism înt@lnim sute de curente, mi]
c`ri ]i tradi\ii religioase. Cu o sensibilitate deosebit` pentru spiritul uman, hinduismul permite oric`rui realizat spiritual 
s` porneasc` o mi]care proprie. Scopul final fiind eliberarea omului ]i realizarea lui Dumnezeu (Brahman), practic nu 
calea e important` în hinduism ci eficacitatea sistemului. Cum fiecare individ se afl` pe un nivel unic de evolu\ie, el 
este liber s`-]i aleag` mi]carea care i se potrive]te cel mai bine. ]i cine poate ]ti cel mai bine ce i se potrive]te 
individului dec@t el însu]i în contact cu via\a sa intim`. Prin aceasta manier` liberal`, ce permite calea proprie f`r` 
interven\ia unei autorit`\i religioase, hinduismul este religia cea mai democratic` din c@te se cunosc. 

Varietatea scrierilor religioase, de o complexitate ]i frumuse\e deosebit`, vedele, puranele, shastrele, dau contur ]i 
încredere fiec`rui individ c` o cale proprie exist` pentru fiecare. Vedele sunt texte antice considerate sacre ]i de origine 
divin`. Prin recitarea textelor se presupune c` omul atinge imortalitatea fizic` ]i poate s` „vad`” întreaga fenomenolo-
gie existen\ial`. Puranele reprezint` o colec\ie extins` de texte antice con\in@nd istoria Universului, narative despre 
regi, eroi, în\elep\i, profe\i, genealogii, dumnezei, cosmologie ]i filozofie hindu. Shastrele sunt texte educative bazate 
pe principii atemporale ]i nelegate de un anumit grup de oameni .  

În cadrul acestei variet`\i se remarc` totu]i trei curente principale fondate pe trinitatea fundamental`: Sivaism, 
Visnuism ]i Brahmanism. Acestea sunt coloana vertebral` a sistemului hindu. Pe l@ng` aceste trei arhetipuri, umane 
desigur, exist` o pleiad` de alte arhetipuri cu roluri bine definite. Indra, Agani, Varuna, Durga, Krisna, Kali, Murugan, 
Hanuman, etc. sunt doar c@teva din zecile care exist`. Pentru credinciosul de r@nd aceste structuri psihice devin inte-
grate în realitatea exterioar` ]i stabilizeaz` psihicul ajut@nd concentrarea pe o problem` specific`. Pentru un analist 
exterior sau un avizat ele r`m@n doar macro-structuri care nu sunt scoase din planul imaginar dar care ghideaz` 
ac\iunea în via\a de zi cu zi. Vorbind cu preo\i hindu am realizat c` datorit` practicilor îndelungate aceste arhetipuri 
devin o realitate mai pregnant` dec@t cea ce în mod curent numim realitate. Ei motiveaz` primatul acestei realit`\i prin 
faptul c` este mai profund ancorat` în psihic ]i pe baza ei se construiesc conceptele pentru defini\ia realit`\ii curente. 
Altfel spus, cauzele sunt mai interesante dec@t observarea efectelor. Prin ac\ionarea asupra cauzelor se pot modifica 
efectele. Psihologia occidental` pare pentru un hindu doar o m`sur` a ignoran\ei. Ritualurile se compun din imnuri, 
ofrande, rug`ciuni, m`t`nii, medita\ii ]i cereri pentru alocarea unei puteri sau a alteia. De exemplu, Murugan este ar-
hetipul emancipatorului. Prin rug`ciuni c`tre el, credinciosul aspir` la condi\ia de individ emancipat, liber fa\` de condi\
ion`rile vie\ii.  Curios pentru un occidental este faptul c` simbolul suprem în hinduism este falusul lui Siva (Sivalin-
gam), interpretat ca fiind surs` a crea\iei, a vie\ii, ]i prin urmare onorat cum se cuvine. Pentru un cre]tin educat c` de la 
curea în jos este numai p`cat, îngrijirea sacr` lingamului pare bizar`. Mi s-a p`rut totu]i plin` de bun sim\.   
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Locuri de practic` 
Templul Murugan 1611 boul. St-Regis, Dollard-des-Ormeaux, (514) 683-8044 Îl recomand pentru ca l-am g`sit cel 
mai fastuos ]i reprezentativ. Este un templu Visnuit ]i credincio]ii vin din sudul Indiei, Tamil-Nadu ]i Shri Lanka. 
G`si\i aici pe Ganesha, Krisna, Siva, Durga, Murugan ]i familia (trei so\ii ]i vreo c@\iva copii). Arhitectura e decora-
tiv`, mai bogat` la exterior, c`ci în interior se remarc` o mai mare sobrietate.  

Templul Subramanya-Ayappa Situat la Val Morin, modest, pe un v@rf de deal în cadrul ashramului Sivananda 
men\ionat în articolul precedent. Este tot un templu visnuit.   

C`r\i recomandate Vedele cu Rig Veda  Cea mai reprezentativ`, sastre ]i purane într-un num`r impresionant.  

Sikhism Invadat` de musulmani ]i supus` unei foarte dure asimil`ri religioase de c`tre Islam acum aproape 530 de ani, 
India a cunoscut apari\ia unei mi]c`ri de rezisten\` împotriva acestui fenomen. Mi]carea a ap`rut în partea de nord a 
Indiei ]i a fost fondat` de un sf@nt, Guru Nanak. Prelu@nd principii din Vedantism dar ]i din Islam, împreun` cu viziu-
nea personal` a fondatorului, apare astfel o religie bazat` pe principii stricte de via\` at@t în plan material c@t ]i în cel 
al con]tiin\ei. Pentru prima dat` credinciosul este obligat s` se deosebeasc` de ceilal\i oameni prin semne exterioare. 
Turbanul, ne t`ierea p`rului pe durata vie\ii, un pumnal la br@u fac din sikh personaje exotice dar ]i controversate în 
jurul lumii ]i în India. Persecuta\i de-a lungul istoriei, credincio]ii sikh au reu]it s` se impun` fie ca solda\i în armata 
britanic`, func\ionari pragmatici în India, poli\i]ti la Vancouver sau participan\i la Olimpiad`. Purtarea la ]coal` de 
c`tre copii a unui pumnal a creat, justificat de altfel, reac\ii vehemente în Montreal.  

Ritualul se bazeaz` pe devo\iunea fa\` de fondator iar prin invocarea continu` a mantrei Wahe Guru se caut` o conexiune 
intim` cu el ]i înv`\`turile sale. Templul sikh este nedecorat. Credincio]ii stau pe jos ascult@nd lectura textelor sacre de 
c`tre preo\i. Asem`narea cu moscheile musulmane este frapant`. Starea de pace ]i de bine apare odat` ce credinciosul - ]
i nu numai el - se integreaz` în decor, se las` purtat de rug`ciunile monotone si repet` con]tient sau nu dup` ofician\ii ritu-
alului.  Daca merge\i, ve\i fi foarte bine primi\i. Sikh-i sunt con]tien\i de reticen\a cu care sunt privi\i de restul societ`\ii ]
i încearc` s` stabileasc` pun\i de leg`tura. Dup` slujb` se poate m@nca vegetarian foarte bine, gratis desigur. Grija fa\` de 
vizitatori e m`gulitoare. Sentimentul de familie, comuniune ]i partajare a hranei este fabulos. O mic` introducere în religie 
e de preferat înainte de a merge. Dac` merge\i singur un sikh va fi onorat s` v` ofere o carte ]i un CD de la stand.  

Locuri de practic` Gurudwara  7801 rue Cordner, LaSalle, (514) 595-1881.   

Budism  Continu`m periplul nostru spiritual cu Budismul. Vom acoperi în acest articol dou` forme mai bine reprezen-
tate în Quebec, r`m@n@nd s` continu`m cu cel tibetan ]i japonez în episoadele urm`toare. Budismul are la baz` 
înv`\`turile unui prin\ indian, Siddhartha Gautama, ulterior cunoscut sub numele de Buda, adic` Iluminatul. Probabil 
plictisit de fastul cur\ii regale, at@t c@t aceasta putea însemna în India la 500 î.e.n., el porne]te un periplu spiritual de 
]apte ani, în urma c`ruia realizeaz` nu numai iluminarea proprie, eliberarea de durere, dar ]i o metod` simplificat` 
pentru atingerea acestei ilumin`ri. Dup` îndelungi practici yoga, înv`\`turi vedantice ]i un num`r de ani petrecu\i în 
ascetism, el realizeaz` c` omul de r@nd nu se poate elibera datorita dificult`\ii practicilor. 

Buda define]te o metod` mai simpl` ]i foarte eficace, devenind astfel foarte popular. Înv`\`turile lui au fost transmise 
pe cale oral` timp de aproape 500 de ani, vreme în care putem presupune c` multe dintre ele au fost modificate. 
În urma ilumin`rii, el creeaz` un curent de opinie care se opunea practicilor spirituale ale vremii. C` a fost detractat ]i 
chiar au existat încerc`ri de a fi asasinat, nu e de mirare, establishment-ul întotdeauna a încercat s` p`streze tradi\ia cu 
care era familiar. 

Paralela cu liderul cre]tin este foarte mare, mai ales ca Hristos înseamn` tot Iluminatul.  Înv`\`turile budiste se bazeaz` 
pe perfec\ionarea sim\urilor - vedere perfecta, auz perfect, etc. - fiind vorba, desigur, de reprezent`rile mentale ale 
acestor instrumente de percep\ie. În fazele ulterioare sim\urile se interiorizeaz`, mintea cap`t` valen\e supraumane ]
i spiritul poate în sf@r]it s` se desprind` de corp. Aceast` realizare, înt@lnit` în toate religiile ]i curentele spirituale, 
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schimb` profund con]tiin\a omului relativ la cine crede el c` este în mod curent. Un prim efect benefic este atitudinea 
fa\` de durerea fizic` dar ]i auto-vindecarea, abordarea vie\ii sociale, reu]ita în via\`.  Budismul este o religie dialectic` 
]i ra\ional`, destina\ia final` nu este Dumnezeu, no\iune care nu-]i are locul în sistem ci Nirvana, care e definit` ca o 
stare caracterizat` prin lipsa oric`rei dorin\e. Aceast` stare r`m@ne totu]i antagonist` pentru ca Nirvana este tot timpul 
asaltata de Dorin\a care trebuie anihilat`. 

Vom vedea mai t@rziu cum în Taoism ]i Zen aceast` polaritate dispare total prin spargerea paradoxului. Metoda const` 
în ascu\irea sim\urilor prin observare atent` a mediului înconjur`tor. Apoi sim\urile se obiectivizeaz`, moment în care 
omul poate s` le controleze. Altfel spus, aud ce vreau, v`d ce vreau, etc. Prin disciplina procedurii, obiectul poate 
disp`rea din c@mpul observa\iei ce a ce este suficient pentru minte ca s` se elibereze de respectivul stimul. Un alt proce-
deu important este controlul manierei de a formula g@ndurile. 

Ele nu mai sunt aleatoare, intuitive, ci bine determinate. Ritmuri sacadate, cititul unor texte cu un puternic con\inut 
psihologic, observarea atent` a spa\iului dintre cuvinte duc la o anumit` stare de con]tiin\` care în etape ulterioare de 
practic` duce la concentrarea pe spa\iul dintre g@nduri ]i la realizarea, eventual, a naturii intime a omului. 

Prin disciplina percep\iei omul devine imun la tribula\iile vie\ii, tr`irea interioar` este practic ordonat` ]i intelectul 
(Buddhi) se dezvolt` liber ]i flexibil. Practic, omul se debaraseaz` de o moralitate impus` ]i ac\ioneaz` eficient în func\
ie de circumstan\e. Budismul a cunoscut o mare înflorire în India îns` în urma unor r`zboaie religioase a fost anihilat în 
cvasitotalitate, probabil practican\ii pedepsi\i, scenariu cunoscut desigur, iar sistemul hindu a preluat hegemonia. 

Ast`zi India mai num`r` doar aproape zece milioane de budi]ti. Alunga\i, c`lug`rii budi]ti au g`sit teren fertil în zone 
mai pu\in dezvoltate spiritual: Thailanda, Burma, Vietnam, China ]i Japonia. S` ne amintim c` ]i cre]tinismul a trecut 
printr-un proces similar. Desigur, el a suferit modific`ri trebuind s` se adapteze la cultura local`, dar esen\a r`m@ne. 

Locuri de practic` 
În Quebec exist` dou` forme distincte de budism. Una este cea tradi\ional` în care sub instruc\ia unui c`lug`r afiliat la 
un maestru se fac sesiuni de medita\ie, ritualuri ]i practici specifice. Pute\i practica aceast` form` la 460 Ste-Catherine 
Ouest, (514) 397-0115. Am g`sit c` practica este foarte eficient`, bine organizat`, dar foarte stranie fa\` de sistemul de 
valori occidental. A c@nta o or` anumite sutras nu e pentru oricine.  
Al doilea curent este foarte dificil dar ]i foarte eficient. Se nume]te Vipassana ]i poate fi practicat ini\ial în sesiuni 
închise de 10 zile la centrul cu acela]i nume de la Sutton. Dup` acest „ curs intensiv” se practic` zilnic c@te o or` acas`, 
singur sau în grup. Un maestru indian, Goenka, fost om de afaceri, î]i face un titlu de noble\e din a sus\ine c` aceast` 
practic` este esen\a budismului, ea fiind golit` de toate artificiile ritualistice.  Practica const` în zece ore de medita\ie 
pe zi cu pauze de mas`. Pe timpul acestor chinuitore ore se observ` sistematic senza\iile corporale care trebuie „l`sate 
s` plece”. Ele sunt privite ca reziduuri ale proceselor psihice iar prin integrarea total` a procesului de neacordare a 
niciunui fel de aten\ie senza\iilor, psihicul se cur`\` de incongruen\e ]i percep\ia mediului se face extrem de rapid, f`r` 
a genera reac\ii de ap`rare. 

Spectacolul vie\ii interne observat de la un anumit nivel devine cosmic, observarea proceselor psihice ]i m`re\ia exis-
tentei umane devin o experien\` profund transformatoare ]i sistemul de valori, oric@t de bine a]ezat, este aruncat in aer. 
Pentru a observa, omul devine dumnezeu temporar, altfel cum ar fi posibil` observa\ia neutr`? Starea final` de Nirvana 
devine o consecin\` a acestei observa\ii neutre ]i înm`rmurite, nu un scop în sine. 
}ederea la centrul Vipassana e practic gratis dar se solicit` o dona\ie la sf@r]it. Pe tot timpul acestor zece zile practican\
ii nu vorbesc între ei.  

Vipassana, Sutton, (514) 481-3504   

C~R|I RECOMANDATE Orice carte despre budism v` va trezi curiozit`\i foarte greu de re\inut. Fiind o religie 
bazat` pe practica intens`, c`r\ile înseamn` mai pu\in.     
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HAI S~ NE CUNOA}TEM! 

Revista “Destine literare” va organiza un concurs intitulat “Hai s` ne cunoa]tem!”.

Inten\ia este de a descoperi, cunoa]te ]i aprecia rom@nii valoro]i din 
exilul canadian care nu mai sunt printre noi, precum ]i pe rom@nii de valoare 
care sunt [n via\`.

Regulile ]i modul de desf`]urare vor fi stabilite [n urma sugestiilor pe care
le solicit`m de la cititorii rom@no-canadieni, precum ]i de la cei din Rom@nia.
De exemplu, cine a auzit de Michael Solomon, scriitor rom@n care a tr`it [n
Montreal, Nicu Naum, mare anticomunist ]i om de mare suflet care a ajutat 
mii de emigran\i, Aurel Manolescu, umorist, scriitor ]i muzician, deportat [n 
Siberia, precum ]i mul\i, mul\i al\ii... sau cine a auzit de al\i rom@ni de valoare 
[n via\`, care au luptat [mpotriva comunismului, au ajutat, s-au implicat pentru 
binele Rom@niei ]i au r`mas anonimi, ba chiar \inta unor atacuri ale trimi]ilor 
celor care manipuleaz` acum Rom@nia? Trebuie s` ne cunoa]tem ]i s` ]tim 
adev`rul despre valorile noastre.

Se vor stabili primii cinci rom@ni din ambele categorii, pentru a fi cunoscu\i ]i
respecta\i a]a cum merit`. A]tept`m parteneri pentru ca acest concurs s` se
desf`]oare [n bune condi\ii ]i s` fie bine mediatizat. Poate a]a vom deveni mai
uni\i, ]i deci mai puternici, a]a cum sunt ]i alte comunit`\i din Canada.

A]tept`m sugestiile ]i propunerile celor interesa\i la adresa de email:
romwriters@yahoo.com (Destine literare)
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MIRUNA TARC~U
CANADA

Dialogues – Sur la nécessité de la guerre et la force de l’État

Des amis sont réunis lors d’un banquet où l’on discute d’amour, d’Histoire, de 
guerre et de politique. La discussion s’envenime tandis que l’on aborde le sujet de 
la guerre juste. 

(…)

BANE– Vous dites qu’une guerre juste est impossible. Et pourtant, le premier devoir de l’État est de protéger ses 

citoyens, autant de la menace qu’ils représentent les uns envers les autres lorsqu’il n’y a pas de cadre juridique pour 

rétablir l’ordre, que de la menace extérieure que représente un autre État, qui voudrait nuire aux intérêts du premier. 

Eh! Cet État n’est-il donc pas obligé de se doter d’un bras armé pour tenir à distance ses opposants éventuels, et lorsque 

ceux-ci deviennent trop envahissants, à attaquer le premier pour se défendre au mieux? N’a-t-il pas le devoir d’offrir 

à ses citoyens une protection qui est essentielle à l’épanouissement de la société, et en l’absence de laquelle toutes les 

structures sociales seraient menacées, et celle de l’État la première? Pour éviter de retourner à l’état naturel dans lequel 

ses citoyens vivent en perpétuelle guerre civile, il doit bâtir les sources de son pouvoir sur la crainte de sa force armée, 

tant à l’intérieur de son pays qu’à l’extérieur; car si ses citoyens ou ses voisins ne le craignent pas assez, ils n’obéiront 

pas à ses lois et défieront son autorité.

CAÈDES– Tu prétends donc qu’un État a le devoir d’être agressif envers ses éventuels opposants, afin de maintenir 

l’ordre dans sa société et remplir son mandat? Il faudrait donc que la guerre représente l’épanouissement de ses fac-

ultés; qu’une société ne soit jamais mieux gouvernée, ni plus libre, ni plus prospère, qu’au moment même où elle se 

trouve être la plus menacée, puisque lorsqu’elle est en guerre elle remplirait alors parfaitement son mandat, qui est 

d’assurer l’ordre et la justice par la force. Mais répondre à une menace par la force et ne trouver d’autre moyen de 

l’éradiquer qu’en affaiblissant son propre pays, en l’accablant de dettes, en le vidant de ses richesses ainsi que de sa 

jeunesse, n’est-ce pas là un signe évident de faiblesse? Tous les États ont d’abord le devoir d’offrir une protection en-

vers leurs citoyens, il est vrai, mais cette protection n’est-elle pas mise en péril dans l’immédiat lorsque, prévoyant des 

répercussions à long terme, l’État préfère faire des sacrifices trop grands par rapport aux risques qu’il encourt, ou même 

inutiles, plutôt que de perdre le pouvoir qu’il exerce sur la population? Il est vrai que perdre le pouvoir reviendrait à 

laisser planer la menace d’une guerre civile sur la société, qui ne sera alors plus encadrée par aucune loi; et que dans 

ce cas, les deux devoirs fondamentaux de l’État impliqueraient également qu’il ne doit en aucun cas se départir de son 

pouvoir, même lorsque la population se soulève contre lui, et que son pouvoir donc devient seulement légal et non plus 
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légitime. Cependant, l’État n’est jamais une institution immuable qui pense et agit par elle-même, indépendamment des 

hommes qui la constituent : il est nécessairement formé par un groupe ou un individu appartenant à l’élite, qui a reçu le 

pouvoir de naissance ou bien qui l’a conquis dans l’existence. Dans un cas comme dans l’autre, il sera peu enclin à le 

rendre une fois le temps venu, et confondra ses intérêts personnels avec ceux de l’État qu’il prétend incarner. La décla-

ration de guerre sous prétexte de veiller à la protection de la sécurité nationale, ainsi que l’utilisation de la force sur sa 

propre population dans le but officiel d’instaurer l’ordre et de faire respecter les lois, se convertiraient alors en façade 

destinée à dissimuler la raison véritable pour laquelle les hommes d’État s’accrochent si férocement au pouvoir qui leur 

est conféré. 

BANE– Vous accusez donc les chefs d’État de mêler leurs devoirs à leurs intérêts personnels, et d’agir ainsi selon un 

impératif hypothétique, et non plus catégorique? 

CAÈDES –Je dis que le Léviathan¹ est un dieu mortel, imparfait et ne peut échapper lui-même à la conception anthro-

pologique de l’homme d’après laquelle celui-ci est fondamentalement immoral : il faudrait donc qu’il y ait un corps 

au-dessus de son autorité, qui puisse juger de la légitimité de ses actions en dehors de toute influence extérieure qui 

rendrait son propre jugement biaisé ou subjectif. C’est-à-dire que la population n’est pas elle-même un juge convenable 

de la légitimité des actes de son gouvernement, puisqu’elle est nécessairement manipulée par l’État qui la gouverne. 

Qu’elle trouve elle-même que la guerre est juste ne suffit donc pas à la justifier aux yeux de la morale et des lois uni-

verselles. 

BANE –Vous comptez donc pour nulle la capacité du peuple à juger lui-même si la guerre qu’il subit ou que son État 

engage contre un autre est juste ou pas, de la même manière que l’État lui-même ne peut en juger sous prétexte que les 

hommes qui le constituent peuvent y trouver des intérêts personnels? Cependant, il existe bien des cas de figure où le 

peuple a non seulement le droit légitime de se soulever contre un pays tyrannique qui écrase la force de son propre État, 

mais également où les politiciens qui constituent cet État ne verraient nullement la guerre accroître leurs richesses per-

sonnelles ou défendre leurs intérêts, mais au contraire mettre en péril les avantages qu’ils pourraient avoir acquis par les 

négociations. Ces derniers sont-ils donc incapables de se rendre compte de l’injustice qu’ils subissent? N’ont-ils pas le 

droit de se révolter contre elle pour défendre non seulement leurs intérêts personnels, mais aussi leur survie, tant indivi-

duelle que celle de leur nation? Ce droit de révolte est aussi universel et qu’incontestable, de même que la révolte chez 

tout peuple opprimé est inévitable puisque l’instinct de survie, ou conatus², poussera les citoyens d’un État à persévérer 

dans leur être à tout prix. Il est donc juste et nécessaire qu’un État qui voit la sécurité de ses citoyens, son territoire ou 

ses intérêts menacés par un État voisin réagisse sous la forme d’une offensive qui visera à tenir l’État hostile à distance 

avant que celui-ci n’infiltre ses frontières et ne porte une atteinte directe à son autorité.

CAÈDES –Mais qui peut juger de ce qui constitue une menace directe à un État et à un peuple, et non pas le désir 

désintéressé de l’État conquérant qui voudrait imposer des lois justes à son voisin despotique? Car si l’on considère 

qu’un peuple incapable de se gouverner lui-même, soumis par la force à l’étau de lois qu’il n’approuve pas mais que 

son gouvernement fait néanmoins appliquer par des mesures sévères, a besoin de l’aide d’un État étranger pour se 

libérer de l’oppression que lui fait subir son propre État; dans ce cas, l’invasion devient juste, même si l’État con-

quérant n’est pas directement menacé par celui qu’il veut soumettre. Dans ce cas, peut-on encore considérer que 

l’invasion soit une atteinte à la sécurité d’un peuple, et que celui-ci voudrait nécessairement prendre les armes et se 
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soulever contre son agresseur? S’il ne le fait pas, c’est qu’il reconnaît sa propre impuissance à combattre le gouverne-

ment qui l’opprime, et dans une moindre mesure la légitimité de l’invasion, qui lui confère l’opportunité de s’organiser 

un autre État qui défendrait mieux ses intérêts. Cette guerre pourrait alors être considérée comme juste. Mais pourquoi 

l’État conquérant a-t-il voulu interférer dans la politique de l’État envahi, et risquer sa propre sécurité dans une guerre 

qui ne lui rapportera rien? L’État a d’abord le devoir de se préoccuper de la sécurité de ses propres citoyens et non 

pas de défendre ceux d’un autre État, qui est d’ailleurs peut-être lui-même légitime et soutenu du moins par une partie 

de la population. S’il prend le risque d’interférer, c’est que ses intérêts sont du moins potentiellement menacés; c’est 

qu’il considère qu’un État despotique peut vouloir atteindre à la liberté de ses anciens alliés ou voisins, pour étendre 

ses pouvoirs, renforcer son autorité et acquérir plus de richesses. Cette guerre est donc encore une fois justifiée par un 

impératif hypothétique : « nous devons renverser le gouvernement de l’État voisin afin d’assurer notre propre sécurité 

et, de ce fait, étendre notre influence ainsi que notre pouvoir aux yeux de nos ennemis potentiels ». Est-elle alors encore 

juste? D’autant plus que, dans ce cas de figure, le risque de l’invasion réelle et définitive subsiste si l’État conquérant 

refuse de rendre sa liberté à la population conquise, et profite de sa victoire pour extraire le maximum de richesses de 

son territoire en l’absence de forces militaires pour l’en empêcher. Quelle que soit la situation, le droit de conquête est 

toujours moins fort que celui de l’humanité.

LA TOUR –Et pourtant, tous les grands états se sont construits dans le feu et le sang. C’est l’éternelle malédiction 

qui s’abat sur les puissants, sur tous ceux qui ont refusé de sombrer dans le silence et dans l’anonymat; sur ceux qui 

ont forcé le destin à leur accorder un sort privilégié en employant la pure force bestiale, animale, physique, qui détruit 

tout raisonnement, écrase les quelques voix discordantes qui s’opposent à leur projet et imposent leurs lois aux vain-

cus aussi longtemps que ceux-là ne se soulèveront pas contre la contrainte qui étouffe leurs éventuelles protestations. 

Crois-tu que ce soient avec des mots que les grands dirigeants sont parvenus à s’emparer du pouvoir et à diriger leur 

état vers la prospérité en écrasant ou effrayant leurs ennemis extérieurs, tout en soumettant leur propre population de 

telle manière à empêcher le tumulte de se former? Crois-tu que les textes bâtissent la société davantage que l’armée? 

Que les notions abstraites de paix et de justice dépassent les faits concrets de l’État et de la politique, qui ne pourraient 

exister sans la guerre? Les philosophes peuvent bien prétendre à la moralité; sans un État pour garantir la protection de 

leur vie, ils seraient contraints au silence sous la menace du fouet qu’agiterait leur souverain au-dessus de leurs têtes. 

Sans une épée pour les défendre, ils seraient éternellement soumis à la loi des plus forts. Sans armée, sans guerre, ils 

ne pourraient que se réfugier dans leurs textes fantaisistes sans jamais espérer pouvoir faire appliquer dans les faits 

ces idées pacifistes dont ils martèlent incessamment les États. N’est-il donc pas hypocrite de critiquer la guerre, de la 

nommer injuste, lorsque c’est elle qui permet la naissance de la réflexion, de la raison, de la critique? Car sans guerre 

des États, toute guerre serait civile et opposerait alors tout homme contre chacun; et alors, nul homme ne songerait 

plus à raisonner sur des choses aussi abstraites que la vie ou la politique, ou encore à critiquer les autres ou soi-même 

pour cause d’immoralité et à s’interroger sur les racines du mal, car l’immoralité serait la règle –puisque la seule loi à 

laquelle obéissent encore des hommes sans État est celle de la survie. 

BANE –Mais il ne s’agit pas ici de critiquer l’État, mais bien la guerre.

LA TOUR –Ces deux notions ne sont-elles pas indissociables? Qu’est-ce qu’un État sans armée? Un État faible qui 

peut être renversé aussi bien par un ennemi trop gourmand que par son propre peuple. Et si l’État est bien doté d’une 

armée assez forte pour maîtriser son peuple, mais plus faible que celle de son voisin qui cherchera à s’approprier son 
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territoire, son pouvoir est encore une fois faible, voire dérisoire puisque, quoiqu’il fasse, il sera inévitablement soumis 

au géant qui le domine. Pour qu’un État soit souverain et certain qu’il exerce un pouvoir stable, afin de s’orienter par 

la suite vers des projets qui ne viseront qu’à l’enrichir et à rendre ses citoyens plus prospères, cet État doit être parmi 

les Grands, les géants que nul n’osera défier ou qui s’empressent de faire des exemples des quelques malheureux qui 

oseront se dresser sur sa route vers l’ascension au pouvoir. Pour qu’une société soit riche, elle doit être stable, et pour 

qu’elle acquière sa stabilité, il faut inévitablement qu’elle se construise dans le feu et dans le sang de ses ennemis… 

C’est pourquoi l’État ne devient riche et souverain que par la guerre, dont le but ultime justifie les vicissitudes et les 

excès qu’elle entraîne. La guerre est fondamentalement juste. 

CAÈDES –Pour défendre ce point de vue, il faut que tu aies développé un sens aigu de la justice, mon cher La Tour. 

Dans ce cas, pourrais-tu m’éclairer, moi qui ne prétends pas savoir ce que c’est?

LA TOUR –La justice, comme la liberté, la morale, et bon nombre d’autres notions auxquelles nous revenons sans 

cesse, est une idée, tout simplement; un concept abstrait et général auquel prétendent tendre les hommes et les institu-

tions afin de légitimer leur pouvoir et leurs actions, et peut-être aussi de vivre la conscience tranquille. Mais le danger 

est de confondre concept et réalité brute : s’il est nécessaire aux hommes de conceptualiser le monde, pour communi-

quer entre eux par exemple ou pour tenter de saisir la réalité, il leur faut cependant comprendre que les mots ne reflètent 

aucunement cette réalité qu’ils s’efforcent de rationaliser. Ainsi, les mots « guerre » et « justice » ne sont rien de plus 

que le reflet de la double nature humaine, partagée entre l’égoïsme primaire et le désir de tendre vers quelque chose de 

supérieur, auquel les hommes ne peuvent accéder qu’en communauté. Ni l’un ni l’autre n’existent dans l’absolu –c’est 

uniquement dans l’esprit des hommes qu’ils se trouvent, et si tous les hommes de toutes les nations oubliaient subite-

ment le sens de ces mots, je crois que les notions de guerre et de justice disparaîtraient, elles aussi, puisqu’il n’y aurait 

plus aucune façon de les nommer. Vous voyez bien dans ce cas à quel point il est ridicule de se livrer à de tels débats, 

et de passer des heures à définir ce que sont la guerre et la justice, et à débattre sur la possibilité d’une guerre juste; 

puisque, après tout, si ces deux notions n’existent que dans notre esprit, il est inutile de chercher à savoir si ce qui s’y 

trouve correspond ou non à la réalité. Tout dépend du point de vue selon lequel nous percevons les choses. 

(…)

In La République d’Anatole Valiéri de la Tour d’Oléra, adaptation théâtrale des 

Correspondances de l’Empereur Caèdes

EXTRAIT : Les Princes maudits de Miruna Tarcau (à paraître)

1 Le Léviathan : Référence à un ouvrage de Thomas Hobbes (1588-1679), philosophe anglais, fondateur du contrat social.
2 Conatus : Instinct de survie qui pousse chacun à persévérer dans son être; cause première de toutes nos actions (Spinoza).
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MAIA CRISTEA-VIERU
CANADA

DE DRAGOSTE  
P`relnicul bine 
Mustesc clorofile 
de fragede vrejuri 
balans@nd gracile 
ciorchini viole\i 
de glicine. 
De dragoste-mpins 
iar urci c`tre deal 
zdrobind sub picior 
parfuma\ii fragi cu 
bob ca rubinul. 
Cl`direa-vapor însorit- 
proiectul unui arhitect vestit, 
ascunde dureroase destine. 
Pe teras`-n chaise-longue 
o fat` viseaz` la tine. Presimte c` vii 
]i-n ]ubredul trup 
se-adun` emo\ii 
vertiginos cresc endorfine, 
noi speran\e-i aduci 
]i iubirea-paliativul- 
p`relnicul bine.  

IN DOI 
Tot c`ut@nd 
m-am r`t`cit cur@nd 
printre meridianele m@inii tale 
puternic`, ocrotitoare 
m` întorcea ades din cale, 
c@nd apucam pe o pant` 
care nu ducea nic`ieri.
Un semn, o stea, 
destinul t`u s-a împletit apoi, 
pentru un timp,cu via\a mea.           
At@tea-ntret`ieri, r`sp@ntii noi, 
de-atunci,tenebrele le-am infruntat 
mereu în doi.  

PRINTRE UIMITELE T~CERI 
Nu prea departe de b`tr@nul Dom,  
In vechea ]i vestita Lipsc`,  
la Thomas Kirche,  
unde celebra org`  
de secoli mai r`sun` înc`,  
umbrele noastre îmbr`\i]ate,  
a mea ]i-a ta,  
printre uimitele t`ceri,  
din alte neuitate- amurguri,  
sfielnic vor vibra,  
enigme vechi s-or decanta  
interog@nd aducerile-aminte.  

SUAV PRIZONIERE 
Pe bra\ul t`u ocrotitor 
direct din vis, încrez`toare  
ca s` te-ador am poposit,  
u]or ca-ntr-o poveste,  
ca raza de lumin`  
aerian sfioas`, cu înv`luiri febrile  
]i-n tandre leg`n`ri de cer,  
inima ta de-at@ta dragoste cuprins`  
cu frenezie  
c`uta ritmuri ]i candori  
din alte ireale sfere.  
In împletirea de mister  
vibra o cald` adiere  
]i ne-am trezit, f`r` s` ]tim  
dou` f`pturi  
marii iubiri, suav prizoniere.  
Din volumul „Doar baobabul “, recent premiat cu  
Premiul special al juriului de poezie.            
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MY WAY  

nu e adev`rat... 

prietenul meu nu a plecat, 

acolo, departe... 

]i ]tiu c` nici altcineva  

nu accept` asta... 

]i îl mai strig`, Gabi! ]i fiecare lacrim` ce cade, înc`, se face floare... de înger, de iris etern, în mijloc de 

cetate. ]i parc` îl aud pe Elvis, ]optind enigmatic... I planned each charted course 

Each careful step along the byway 

Oh, and more, much more than this 

I did it my way...  

nu e adev`rat... ]i-ncep s` c@nt, s` bat în u]a transparent` a timpului... s`-mi v`d prietenii venind! at@ta 

cer, s`-i v`d o clip`! s` le ]optesc un vers... s`-ngenunchiez de-at@ta dor! ]i s`-i privesc unde-au ascuns 

disperarea... at@ta cer, s`-i aud o clip`! rostindu-mi rostul acestei dureri, care m` desparte de lume.... ]i 

m` ridic` din praful \`r@nei, strig@nd... cu cel din mine... vreau un r`spuns, o dezv`luire, ce s` fac cu at@ta 

iubire...   

31 mai 2009, 18:21 

Daniela Voiculescu pentru Artur Silvestri   

DANIELA VOICULESCU
ROMANIA
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ALEXANDRU CET~|EANU
CANADA

EROII DE LA HAMILTON

De cum am ajuns în Canada, în decembrie 1984, am aflat  de existen\a  Câmpului Românesc de la Hamilton, Ontario. 

Am aflat c` acolo exist` oameni dârji ]i drep\i, lupt`tori vajnici împotriva sistemului totalitar comunist pe care abia îl 

p`r`sisem.  Eram speriat ]i obsedat de teroarea comunist`, care ne urm`rea oriunde în lume. Eram speriat de 

soarta copilului  de 12 ani, pe care îl l`sasem ostatec în RSR. Eram speriat de toate ]i de to\i, dar aflând c` exist` ace]ti 

români adev`ra\i ]i neînfrica\i, curajul ]i speran\a  spre mai bine pentru \ara mea, mi-au revenit.

I-am cunoscut anul urm`tor, în ziua de Pa]te, când au venit  f`r` ezitare la Ottawa  s` protesteze împotriva lui 

Ceau]escu ]i a Lenei lui, veni\i în vizit` oficial` în Canada. Pu\ini români au fost al`turi de noi – cum s` lase ei ou`le 

ro]ii ]i s`-]i mi]te fundul gras pân` la Ottawa ?  

În acela]i an, am ajuns la Câmp ]i am petrecut prima mea vacan\` în Canada al`turi de nea’ George B`la]u,  regretatul 

nea’ Nicu Naum, Mihaela Mosin ]i al\i români patrio\i. 

I-am apreciat ]i admirat, a]a cum o voi face-o toat` via\a. 

În anii care au urmat pân` la c`derea comunismului, m-am hr`nit cu speran\`, citind paginile ziarului Cuvântul Româ-

nesc, editat de marele George B`la]u. Nu am fost mirat când am aflat c` neocomuni]tii în frunte cu Ilici Iliescu nu l-au 

l`sat s`-]i revad` \ara ]i a fost întors în Canada de la aeroportul Otopeni. Ura lor, a comuni]tilor,  împotriva celor care 

le demascau nemerniciile vechi ]i noi, era mare. 

Anii au trecut, unii eroi de la Hamilton au plecat în lumea celor drep\i, al\ii sunt b`trâni ]i bolnavi. Dar \ara are nevoie 

de  eroi.  Noii comuni]ti ]i odraslele lor care st`pânesc \ara nu doresc s` se afle c` au existat ]i exist` români precum 

cei de la  Câmpul “fermecat” de la

Hamilton. Nici trimi]ii neocomuni]tilor în Canada  nu se bucur` c` mai  exist`  acest loc minunat de întâlnire al 

românilor iubitori de \ar` ]i de neam. 

Doar cei care iubesc cu ardoare  \ara, sunt al`turi de eroii no]tri de la Hamilton, cu sufletul ]i cu fapta. Mesajele 

renumitului general Pacepa ]i ale marelui profesor M`tasa, cu ocazia anivers`rii a 51 de ani de existen\` a Câmpului, 

publicate în revista Destine Literare, spun multe celor care vor s` le asculte.   

Al`turi de Gen. Pacepa ]i de prof. Matasa,  ur`m românilor demni de la Câmpul Românesc din Hamilton mult` s`n`tate 

]i noi succese, spre binele românismului ]i al \`rii noastre de dor !

Alexandru Cet`\eanu

P.S.:  Îl propun pe dl. George B`la]u candidat pentru concursul « Hai s` ne cunoa]tem ! » (Citi\i informa\ii despre acest 

concurs în revista noastr`)

Personal, sunt convins c` Dl. B`la]u are  mari ]anse s` fie ales ca cel mai important român canadian, din toate timpurile. 

AC   
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Stima\i prieteni,   

Conducerea Asocia\iei dvs. m-a rugat s` v` vorbesc despre un om care mi-a fost coleg în facultate ]i îmi este 
prieten acum: generalul Ion Mihai Pacepa. Am acceptat cu interes, deoarece at@t scrierile generalului c@t ]i atitudi-
nea autorit`\ilor romane fa\` de ele sunt definitorii pentru istoria ]i pentru viitorul \`rii noastre natale. 

La 28 iulie 1978 generalul inginer Ion Mihai Pacepa a primit azil politic în SUA. P@n` în acea zi el a de\inut 
simultan func\iile de consilier pentru securitate na\ional` al pre]edintelui Rom@niei, secretar de stat la ministerul 
de interne, ]i ]ef adjunct al serviciul de spionaj al Rom@niei (DIE). Iar pozi\ia sa în Pactul de la Var]ovia a fost 
at@t de înalt` înc@t guvernul SUA a trimis în Germania un avion militar ca s`-l transporte în Statele Unite în condi\
ii de deplin` securitate. 

Pentru fostul imperiu Sovietic, dezertarea generalului a avut cu adev`rat efectele unei explozii nucleare, cum 
bine a intuit gazeta dvs. din acele zile, Cuv@ntul Rom@nesc, la care am scris ]i eu. În urm`torii doisprezece ani, 
generalul Pacepa a colaborat cu guvernul SUA ]i al altor \`ri NATO în diferite opera\ii împotriva serviciilor de 
spionaj ale blocului sovietic. La solemnitatea din 28 iulie 1988, c@nd Pacepa a devenit cet`\ean SUA, i s-a înm@
nat festiv o scrisoare în stil tipic american - scurt` dar la obiect - din partea conducerii CIA:

 

“Drag` General Locotenent Ion Pacepa,  
A\i adus o important` ]i unic` contribu\ie Statelor Unite, de care pute\i s` fi\i pe drept m@ndru. De aceea 

suntem bucuro]i ca în acest important ]i solemn moment, s` v` dorim fericire ]i realizare în aceast` \ar`, ca cet`\
ean al Statelor Unite.”

La 7 noiembrie 1987 a v`zut lumina tiparului prima carte a generalului, Red Horizons, care a prezentat opiniei 
publice mondiale, pentru prima oar`, via\a de la curtea unui dictator communist. În aceia]i zi, congressman-
ul Frank Wolf, unul din cei mai buni cunosc`tori ai Rom@niei din Congresul SUA, ]i regretatul Senator Jessie 
Helms, atunci pre]edinte al Comisiei de Politic` Extern` a Senatului, au prezentat pre]edintelui Reagan exem-
plarul num`rul 1 al c`r\ii, cu un cald autograf din partea autorului.

Pre]edintele Reagan a declarat cartea “biblia mea pentru rela\ii cu dictatorii comuni]ti,” ]i a început s` se 
consulte cu autorul ei în probleme ale rela\iilor SUA - URSS. Num`rul din iulie 1988 al revistei Politique Interna\
ionale din Paris a descris ]edin\a cabinetului SUA care a aprobat mandatul pre]edintelui Reagan pentru vizita sa 
la Moscova. În timpul ]edin\ei, men\ioneaz` articolul, “Secretarul de Stat american George Schultz a propus ca 
în timpul vizitei s` se semneze un acord de cooperare tehnic` ]i ]tiin\ific` cu Uniunea Sovietic`. Reagan, care se 
consultase în prealabil cu Pacepa, a respins îns` idea sub motiv c` acordul avantaja unilateral Moscova. “Dac` 

CLAUDIU G. MATASA
S.U.A.
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Pacepa nu e de acord nici eu nu sunt”, a conclus Reagan, ]i a scos semnarea documentului de pe ordinea de zi.
“Such is the reputation of Pacepa,” a scris prestigioasa revist` The American Spectator în aprilie 1988, relat@

nd un caz similar în care Casa Alb` a respins o propunere comun` a Secretarilor de Stat ]i de Comer\ ]i a aprobat 
punctul de vedere, total opus, al generalului Pacepa.

În 1978, mii de exemplare din cartea Red Horizons, tip`rit` în limba rom@n` la New York, au fost introduce 
illegal în Rom@nia. Tot în 1978, o edi\ie în limba maghiar` a fost publicat` în format de buzunar ]i distribuit` 
ilegal în Ungaria.

În ziua de Anul Nou 1988, Radio Europa Liber` a început serializarea c`r\ii Red Horizons, care a avut efect 
devastator asupra lui Ceau]escu. Nici un dictator comunist nu a suferit mai mult datorit` prezent`rii unei c`r\i 
la radio. Azi toat` lumea ]tie cine au fost Ceau]escu. Atunci îns` cele relatate în Orizonturi Ro]ii erau noutatea 
nout`\ilor. Mul\i prieteni din Rom@nia mi-au spus c` str`zile Bucure]tiului erau goale la orele c@nd cartea era 
serializata la Europa Liber`.

Ca unul care mi-am cump`rat logodnica, pu\ini ]tiau pe atunci c` Ceau]escu vindea oameni pe valut`. Nici chiar 
pre]edintele Carter, care a scris pe informarea lui Pacepa: “Noutate absolut`!” Nimeni nu ]tia nici c` Ceau]escu 
avea conturi secrete. Nici chiar primul s`u ministru. Nimeni nu ]tia nici c` Ceau]escu instalase în secret micro-
foane în birourile conducerii partidului ]i guvernului. Dup` cum tot nimeni nu ]tia c` ordonase ca Noel Bernard, 
directorul programului în limba rom@n` a Europei Libere, precum ]i unul din redactorii postului - Emil Georges-
cu, s` fie asasina\i, iar reprezentantul Europei Libere din Paris, Monica Lovinescu, s` fie b`tut` at@t de crunt înc@t 
“s` devin` un cadavru viu.” Încheierea serializ`rii la Europa Liber` a constituit un eveniment f`r` precedent în 
istoria acestei organiza\ii. Vlad Georgescu, directorul programului rom@nesc, a descris ascult`torilor numeroasele 
amenin\`ri cu moartea primite de la Securitate pentru a-l determina s` renun\e la serializare, pe care o anun\ase la 
radio la data de 14 noiembrie 1987.

La sf@r]itul acestei spectaculoase încheieri, Vlad Georgescu a spus ascult`torilor: “C@nd am decis s` devin 
jurnalist mi-am asumat ]i riscurile acestei meserii. Dac` m vor omorî pentru c` am organizat serializarea c`r\ii 
generalului Pacepa, voi muri cu con]tiin\a împ`cat` c` mi-am f`cut datoria de jurnalist.”

Un an mai t@rziu, Vlad Georgescu a murit din cauza unei forme galopante de cancer. Avea doar 51 de ani. 
Nestor Rate]h, care i-a succedat la Europa Liber`, va publica cur@nd o carte ce va dovedi, cu documente ale 
Securit`\ii, ca Vlad Georgescu a fost iradiat fatal de aceasta infam` organiza\ie.

 În ziua de Cr`ciun a lui 1989, Nicolae ]i Elena Ceau]escu au fost executa\i la sf@r]itul unui proces ale c`rei 
acuza\ii au provenit aproape cuv@nt cu cuv@nt din Red Horizons. O a doua edi\ie, ap`rut` în februarie 1990, 
con\ine stenograma procesului Ceau]escu, care practic sintetizeaz` dezv`luirile c`r\ii despre cei doi tirani.

La 30 decembrie 1989, noul ziar oficial al Rom@niei, Adev`rul, care în acea zi înlocuise Sc@nteia, a început 
s` serializeze Red Horizons, despre care a scris c` - “a jucat un rol incontestabil” în r`sturnarea lui Ceau]escu. 
“Ceace citi\i în paginile acestei c`r\i,” scria editorul ziarului Adevárul în prefa\a primului episod, “pare s` fie 
fructul unei fantezii bolnave. Totu]i, fiecare cuv@nt al ei este adev`rat.” La 1 ianuarie 1990, Congressman-ul 
Frank Wolf a plecat la Bucure]ti s` elibereze fiica generalului Pacepa ]i so\ul ei, pe care Securitatea i-a terorizat 
timp de 11 ani. Noua conducere a Rom@niei le-a acordat imediat vize de ie]ire din \ar`, ]i la 6 ianuarie 1990 ei au 
aterizat la Washington împreun` cu Frank Wolf. Sosirea lor a fost prezentat` la toate sta\iile majore de televiziune 
din SUA ]i retransmis` în 45 de \`ri. Ea a fost de asemenea descris`, pe dou` pagini, în prestigiosul The Washing-
ton Post sub titlul: “The Pacepas Reunited.” La recep\ia dat` în cinstea celor doi prizonieri elibera\i, care a avut 
loc la Hotelul Mariott de l@ng` aeroport, au luat cuv@ntul reprezentan\i ai administra\iei ]i vie\ii politice ameri-
cane. Unul dintre ei, care a vorbit în numele administra\iei SUA, a spus noilor sosi\i:

“În ultimii vo]tri 11 ani în Rom@nia generalul locotenent Ion Mihai Pacepa, tat`l ]i socrul vostru, v-a fost 
descris ca “tr`d`tor” de \ar`. E timpul s` afla\i c` în lumea liber` el este considerat un erou ]i un simbol. Un erou, 
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pentru c` a avut curajul s` porneasc` cu m@inile goale o cruciad` împotriva unuia din cei mai crun\i tirani din 
istoria Rom@niei ]i a lumii. Un simbol, pentru c` a învins.”

În urm`torii ani Red Horizons a fost tradus` în 24 limbi ]i republicat` în 27 \`ri, devenind best seller 
interna\ional. Dup` 21 de ani de la publicare, cartea continua s` fie best seller în SUA.

* * *
Dup` executarea Ceau]e]tilor, am fost convins c` noii lideri ai Rom@niei vor recunoa]te aportul generalului 

Pacepa la eliberarea \`rii. Din p`cate noul guvern din Bucure]ti a p`strat îns` sentin\a de condamnare la moarte ce 
i-a fost dat` de Ceau]escu, a]a cum o p`streaz` ]i ast`zi pentru inginerul Constantin R`u\`, reputat savant care a 
defectat ca apoi s`-]i aduc` contribu\iile la NASA. ]i asta

într-o \ar` care a abolit pedeapsa cu moartea. Apoi acela]i nou guvern a început s` denigreze pe general cu ]i 
mai mult` s@rguin\` dec@t regimul lui Ceau]escu.

De ce? La sf@r]itul lui ianuarie 1990 generalul a acordat un interviu postului de radio Vocea Americii, în care a 
sugerat noului lider rom@n, Ion Ilici Iliescu, s` deschid` publicului uria]ele centre de interceptare telefonic` ]i de 
cenzur` po]tal` ale Securit`\ii tot a]a cum a deschis palatele lui Ceau]escu, ]i s` le transforme apoi în muzee. Muzee 
ale libert`\ii, ca cele din Dachau ]i Auschwitz, care sá dea lumii garan\ia c` trecutul nu se va mai repeta.” C@teva zile 
mai t@rziu ziarul american The Wall Street Journal a publicat un articol al generalului, intitulat “Rom@nia nu va fi 
liber` at@t timp c@t Securitatea continu` s` existe,” ce solicita pre]edintelui Iliescu s` lichideze criminala Securitate, 
care a izolat Rom@nia de restul lumii ]i a l`sat-o nepreg`tit` s` înfrunte complexit`\ile societ`\ii moderne. Con\inutul 
articolului a fost citit în repetate r@nduri la Vocea Americii ]i Europa Liber`. Din nefericire Ion Ilici Iliescu, format 
politic la Moscova ]i huiduit la Montreal de rom@nii canadieni, cuno]tea doar sistemul de guvernare sovietic ]i nu a 
putut concepe o Rom@nie al c`rui pre]edinte s` nu aibe o poli\ie politic` capabil` s` supravegheze întreaga popula\ie. 
La 26 martie 1990, el a semnat Decretul Nr. 191 prin care a romanizat Securitatea ca “Serviciul Rom@n de Informa\
ii,” sau SRI. Acela]i Decret a pus în fruntea SRI pe Virgil M`gureanu, care a declarat sub jur`m@nt în parlament c` 
nu a f`cut niciodat` parte din cadrele sau re\elele de colaboratorii ale Securit`\ii.

În vara lui 1992 o agen\ie literar` din New York, care reprezenta atunci pe Pacepa, a luat leg`tura cu edituri din 
Rom@nia în vederea public`rii unei noi c`r\i scrise de acesta, de data asta în rom@n`. Cartea, intitulat` Mo]tenirea 
Kremlinului, demonstra c` Securitatea ]i-a tras seva din plaiurile ]i tradi\iile Rusiei, nu din cele ale Rom@niei, c` a 
avut rol crucial în sovietizarea \`rii ]i men\inerea la putere a lui Ceau]escu, ]i c` a supravie\uit r`sturn`rii aces-
tuia cu o nou` firm` la u]`. Cartea demonstra, de asemenea, c` ]eful SRI, Virgil M`gureanu alias Virgil Astalo], 
a min\it c@nd a declarat sub jur`m@nt în Parlament cá nu a fost ofi\er de securitate. În realitate el fusese subaltern 
al generalului Pacepa în Departamentul de Informa\ii Externe al Securit`\ii (DIE), unde a fost încadrat în 1972 cu 
gradul de c`pitan ]i unde a lucrat sub numele conspirativ “Mih`il` Mihai.”

Acesta a fost momentul în care Virgil M`gureanu a ]ters cu buretele cei 12 ani în care generalul Pacepa a de-
mascat, cu riscul vie\ii, atrocit`\ile comise de Ceau]escu ]i de Securitatea lui. Într-un interviu dat ziarului Magyar 
Hirlap la 5 martie 1992, M`gureanu a afirmat:

“Pacepa a deconspirat o bun` parte a re\elelor noastre domestice ]i externe care erau importante pentru securi-
tatea noastr` na\ional`, nu pentru regimul lui Ceau]escu. Noi privim pe Pacepa ca pe o persoan` a c`rei activitate 
a provocat serioase daune intereselor rom@ne]ti.”

Cu alte cuvinte, faptul c` Pacepa a demascat agen\ii Securit`\ii care ne-au v@nat pe noi în exil constituie crima, 
deoarece ace]ti agen\i continuau s` ne v@neze. A urmat apoi o ofensiv`, organizat` de M`gureanu ]i securi]tii s`i, 
pentru a împiedica popula\ia s` ia cuno]tin\` de con\inutul noii c`r\i a generalului. În toamna lui 1992, manuscri-
sul c`r\ii Mo]tenirea Kremlinului s-a “pierdut” în circuitul po]tal. O a doua copie trimis` prin Federal Express a 
disp`rut de îndat` ce a ajuns la Bucure]ti. “Este primul pachet pierdut în ultimii zece ani,” i-a spus lui Pacepa pre]
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edintele companiei americane, Friederich Smith, cu care se cuno]tea de mul\i ani. Ei s-au înt@lnit prima oar` la 
27 iulie 1978, cu doar c@teva ore înainte ca generalul s` se îmbarce în uria]ul avion militar American C-31, care 
l-a mutat dintr-o via\` în alta.

 În 1993 Mo]tenirea Kremlinului a v`zut în sf@r]it lumina tiparului. M`gureanu ]i SRI-ul au f`cut îns` tot 
ce le-a stat în puteri ca s` previn` ajungerea ei în m@inile publicului. Editura Venus a publicat Mo]tenirea Kremli-
nului în 60.000 de exemplare, dar cartea a putut fi g`sit` doar în c@teva libr`rii din Bucure]ti ]i a disp`rut cur@nd de 
pe pia\`. Ulterior s-a speculat c` SRI ar fi cump`rat marea majoritate a exemplarelor. În 1999, generalul Pacepa a 
publicat trilogia Cartea Neagr` a Securit`\ii, care a devenit best-seller în Rom@nia. În 2007 el a publicat simultan, 
în SUA ]i Rom@nia, cartea Programmed to Kill: Lee Harvey Oswald, the Soviet KGB, and the Kennedy Assassina-
tion. Am citit-o în manuscris, ]i am devenit unul dintre entuzia]tii ei sus\in`tori: “As în a novel of Agatha Christie, 
every chapter of “Programmed to Kill” tightens the noose around the culprit, leading to the ineluctable conclusion 
that the whole series of events started from the Kremlin,” este scris pe coperta c`r\ii, sub propria-mi semn`tur`.  
Concluzia mea a fost recent înt`rit` de noi informa\ii ie]ite la lumin`, care atest` ca KGB-ul a fabricat numeroase 
documente pentru a sugera, în mod fals, c` asasinul lui Kennedy, Lee Harvey Oswald, ar fi fost agentul al CIA, nu al 
KGB. În o nou` carte despre asasinat (Zifcák Ludvik, Zabili jsme Kennedyho, Prague, May, 2008) KGB-ul recunoa]
te, pentru prima oar` în 45 de ani, ca so\ia sovietic` a lui Oswald a lucrat pentru KGB.

În afar` de c`r\i, generalul a publicat numeroase articole în diferite ziare americane, ca Wall Street Journal, 
Washington Times ]i Los Angeles Times, precum ]i în reviste din SUA ]i alte \`ri occidentale, ca American Spec-
tator, Na\ional Review Online, LOFT (American în Spanish), L’Express (Paris).

 * * *
A] putea vorbi ore întregi despre rolul generalului Pacepa în destr`marea imperiului sovietic. Aici voi pune în 

discu\ie doar un singur alt aspect, pe care îl consider important pentru istoria viitoare- nu trecut` - a \`rii noastre 
natale. V-a\i întrebat vreodat` de ce generalul Emil Bodn`ra] a devenit lider al aceluia]i regim politic care l-a 
etichetat pe generalul Pacepa tr`d`tor? A]a paradoxal cum arat` la prima vedere, cazurile lor juridice sunt aproape 
identice. Ambii au servit Rom@nia ca ofi\eri. La un anumit moment al vie\ii lor, ambii au ajuns la concluzia c` 
guvernul pe care-l serveau ac\iona împotriva intereselor na\ionale, ambii au decis c` este mai eficient s` lupte 
împotriva lui din afara \`rii, ]i ambii au cerut azil politic în str`in`tate. De ce atunci Pacepa a continuat s` fie 
condamnat la moarte iar Bodn`ra] continu` s` fie ]i azi considerat erou?

În viziunea mea, aceasta este racila cronic` a na\iunilor guvernate de oameni, nu de legi, cum continu` s` fie, 
din p`cate, cazul în Rom@nia. Conduc`torul la putere are dreptul s` decid` cine este “inamic” ]i cine este 
“prieten” ]i, în consecin\`, s` stabileasc` arbitrar cine este “tr`d`tor” ]i cine este “erou.”

Autorii Constitu\iei Americane, înv`\@nd din istorie c` politicienii pot folosi abuziv acuza\ia de tr`dare 
împotriva oponen\ilor politici, au decis s` nu dea nici Congresului ]i nici Casei Albe dreptul de a declara pe 
cineva “tr`d`tor.” Doar Justi\ia, cea de a treia putere în stat, o poate face. De aceea tr`darea este singurul act ilegal 
definit în Constitu\ia SUA care, în Articolul III, sec\ia 3a, stipuleaz`:

“Tr`darea contra Statelor Unite consist` în înrolarea în r`zboi împotriva lor, sau în aderarea cu inamicul prin 
acordarea de sprijin ]i ajutor.” Defini\ia nu a fost schimbat` din 1787, c@nd aceast` piatr` de hotar a democra\iei 
vestice ]i cea mai veche constitu\ie în func\iune a fost aprobat`. M` întorc acum la Bodn`ra] ]i Pacepa. Primul 
a cerut azil politic la “marele prieten” al regimului communist roman, Uniunea Sovietic`, pe c@nd Pacepa a ales 
Statele Unite, tara pe care chiar ]i pre]edintele postcomunist al Rom@niei, Ion Ilici Iliescu, a privit-o ca “inamic” 
întreaga sa via\`.

Bine, bine, o s`-mi spune-\i, Iliescu nu mai e. Este adev`rat. Dar actualul pre]edinte, Traian B`sescu, pare a 
suferi de aceia]i boala. Acum c@\iva ani, c@nd mii de romani din \ar` ]i str`in`tate i-au cerut s` condamne crimele 
comunismului, l-a condamnat doar formal. Ca fost de\inut politic, la Canal, Jilava, etc., am vrut s`-mi ajut tara 
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natal` s` dep`]easc` perioada de tranzi\ie moral` de la comunism la democra\ie. În cursul unei c`l`torii în \`rile 
foste satelite ale URSS, am admirat modul în care autorit`\ile na\ionale au înfierat teroarea comunista. Pentru asta 
nu a trebuit s` m` duc într-un col\ izolat al \`rii, cum este cazul Sighetului în Rom@nia, ci am g`sit numeroase 
muzee în capitalele acestor tari. Berlinul este un ora] în\esat cu muzee care de care mai fascinante, dar n-am v`zut 
niciunul mai plin de vizitatori dec@t Muzeul Crimelor Comunismului. Oameni de pe toate meridianele globului 
stau în el zile în ]ir, cum am stat ]i eu. Oamenii stau, de asemenea, la coad` ca s` viziteze Muzeul Comunismului 
din Praga ]i Casa Terorii din Budapesta. Toate capitalele celorlalte foste \`ri est europene au un asemenea muzeu. 
Doar Rom@nia n-are. În septembrie se vor împlini 4 ani de c@nd am oferit Pre]edintelui T. B`sescu contribu\ia 
de $100.000 pentru crearea unui Muzeu al Comunismului ]i Rezisten\ei în Bucure]ti, într-un loc în care s` poat` 
fi v`zut de turi]tii care viziteaz` capitala Rom@niei. V`z@nd c` sunt ignorat în continuare, sunt constr@ns s`-mi 
retrag oferta : Muzeul terorii comuniste din Tibilisi / Georgia, a fost construit în doar trei luni. C@nd vrei, nimic nu 
este imposibil.

 Reîntorc@ndu-m` la general, Raportul Comisiei Preziden\iale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Rom@nia 
a subliniat “rolul excep\ional jucat în demascarea naturii criminale a regimului ]i a Securit`\ii de cartea Orizonturi 
Ro]ii de Ion Mihai Pacepa. ... Informa\iile oferite de Pacepa au fost de asemenea un important revelator al caract-
erului criminal al dictaturii în influen\e cercuri politice ]i de media din Vest. Securitatea ]i mo]tenitorii s`i nu i-au 
iertat vreodat` lui I. M. Pacepa ceea ce ei consider` a fi fost o tr`dare.”

Cei mai mul\i dintre cei ce m` ascult` acum, au condamnat comunismul atunci c@nd era în plin` glorie - cum 
am f`cut ]i eu. Cei ce l-au slujit îns` p@n` în ultima clip` continu` s` trag` îns` de timp. Faptul c` documente ce 
atesta crimele securi]tilor dispar ca în neant ]i c` nimeni nu este tras la r`spundere pentru asta, st@rne]te 
neîncredere în conducerea Rom@niei ]i justi\ia \`rii. Faptul c` cei ce denun\` crimele comunismului, ca 
Ticu Dumitrescu, Marius Oprea, Vladimir Tism`neanu, sunt împro]ca\i cu noroi, ne face s` ne g@ndim 
de dou` ori înainte de a investi în Rom@nia. Iar faptul c` cei ce l-au slujit pe Ceau]escu p@n` ]i-a data duhul 
îl eticheteaz` ]i azi tr`d`tor pe generalul Pacepa, care s-a rupt de comunism c@nd acesta era în plin` glorie 
]i a distrus apoi imaginea interna\ional` a lui Ceau]escu, ne inspir` dezgust.  

V` mul\umesc pentru aten\ie.

Claudiu G. Matasa, DCE, D.Sc., DHC Profesor, U. Illinois Chicago,
Consul General Onorific al Rom@niei în Florida, Membru Onorific 
al Acad. de ]tiin\e Medicale din Rom@nia 
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Dragi prieteni,  

Permite\i-mi s` m` asociez, prin intermediul fostului meu coleg de facultate, Dr. Claude Matasa, celor ce va 

adreseaz` calde felicit`ri cu prilejul celei de a 51 anivers`ri, ]i s`-mi al`tur umila recuno]tin\` pentru 

contribu\ia Asocia\iei dumneavoastr` la eliberarea \`rii. C@nd se va scrie istoria adev`rat` a Rom@niei, ea va 

consemna c` “rachetele” ce au distrus tirania lui Ceau]escu au fost lansate de asocia\iile emigra\iei rom@ne din 

Occident ]i de postul de Radio Europa Liber`.

În anul crucial 1989, 61% din popula\ia adult` a Rom@niei asculta emigran\ii politici ce foloseau microfoanele 

Europei Libere. Faptul c` \ara nu a avut frontiere cu Occidentul ]i c` a fost izolat` de restul lumii datorit` bloca-

dei informa\ionale a Securit`\ii, a f`cut, în acele zile de fervoare, ca Radio Europa Liber` ]i cei care au luat calea 

exilului s` fie singurele surse credibile de informa\ii pentru popula\ia \`rii.

De atunci, Rom@nia a f`cut progrese imense. Barierele ridicate de Ceau]escu între Rom@nia ]i restul lumii pre-

cum ]i între cet`\enii ei au fost demolate. Inchizi\ia Securit`\ii a fost înlocuit` cu libertatea cuv@ntului. Armata a 

devenit parte integrant` a NATO. Institu\iile anchilozate ale birocra\iei comuniste sunt înlocuite treptat cu organe 

administrative contemporane modelate dup` normele Uniunii Europene. Bucure]tiul, odat` întunecat ]i înfometat, 

este pe cale s` redevin` un Petit Paris. O nou` genera\ie de rom@ni se str`duie]te s` renasc` în Rom@nia spiritul 

iluminismului lui Voltaire, Montesquieu, Rousseau ]i Diderot.

Din p`cate îns`, Rom@nia continu` s` aib` un inner sanctum inaccesibil acestei noi genera\ii de rom@ni: servi-

ciile secrete ]i justi\ia, a c`ror coloana vertebral` continu` s` fie format` din cei ce l-au slujit pe Ceau]escu p@n` 

]i-a dat duhul. Multe \`ri au pete negre în istoria lor, dar pu\ine guverne încearc` s` le ascund`. Cel al Rom@niei 

este, din p`cate, unul din ele. În 1996 el a publicat Cartea Alb` A Securit`\ii, o epocal` oper` de dezinformare în 

patru volume ]i 1.947 pagini, care acrediteaz` ideia c` Securitatea a servit interesul na\ional al Rom@niei într-o 

anumit` etap` istoric`.

Regretatul senator Ticu Dumitrescu, care a creat Asocia\ia Fo]tilor De\inu\i Politici, a condamnat îns` zguduitor 

aceast` deformare a istoriei: “Vorbesc rareori despre anii mei de temni\a ]i p`timiri, ]i aproape deloc despre co]

marele ce mi-au sf@rtecat somnul dup` eliberare. Aceste co]mare n-au fost generate de cei 14-15 ani de temni\`, 

lag`re de exterminare, de domiciliu obligatoriu sau via\a de “h`ituit”, ci de faptul c` ace]ti c`l`i care m-au 

“h`ituit” nu erau sovietici, ci erau fra\ii mei rom@ni îmbr`ca\i în uniforme de securi]ti, de mili\ieni ]i nu în ultimul 

r@nd de magistra\i.”

Mul\i dintre dumneavoastr` a\i simtit aceia]i tragic` experien\` din cauza acelora]i ”fra\i rom@ni”, 

exprim@ndu-v` frustrarea la 18 Septembrie 2004, cu ocazia dezvelirii statuii lui Mihai Eminescu în Montreal. Un 

grup de emigran\i rom@ni l-au huiduit pe pre]edintele Ion Ilici Iliescu, a c`rui administra\ie a lansat Cartea Alb` 

a Securit`\ii ce pretindea c` “fra\ii rom@ni” care l-au schingiuit pe Ticu Dumitrescu (si pe sute de mii ca el ) au 

GRAL. ION MIHAI PACEPA 
SUA
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servit interesul Rom@niei. Unul din ace]ti “fra\i,” devenit ministrul Culturii în administra\ia lui Iliescu, nu ]i-a 

putut termina discursul. “Manifestare de retarda\i,” a calificat fostul pre]edinte dreptul la liber` exprimare acordat 

de Constitu\ia canadian`.

Recent, ace]ti “fra\i romani” care constituie inner sanctum -ul Rom@niei de azi au dat dovada final` c` au r`mas 

un fel de Stan ]i Bran în tran]ee, care înc` nu au aflat c` au pierdut r`zboiul. În ianuarie 2009, anul c@nd celebr`m 

dou` decenii de la eliberarea \`rii de sub tirania lui Ceau]escu, Înalta Curte de Casa\ie ]i Justi\ie a Rom@niei a res-

pins cererea cet`\eanului american Constantin R`u\` de a i se anula condamnarea la moarte dat` de justi\ia comu-

nist` pentru c` a sprijinit lupta NATO împotriva imperiului sovietic. Dl. R`u\` este un remarcabil savant Ameri-

can. În ultimii 30 de ani, el a fost implicat în importante proiecte aerospa\iale ale SUA, ca HUBBLE, KOBE, 

EOS, LANDSAT, ]i în numeroase sisteme defensive militare care au contribuit substan\ial la ap`rarea SUA ]

i a alia\ilor s`i din NATO. Pentru inner sanctum -ul Rom@niei, Dl. R`u\` r`m@ne îns` un “tr`d`tor.” Dou` lumi 

antagoniste, desp`r\ite de ani lumin`. Am revizitat recent fosta vil` a lui Leon Trotsky din Coyoacán, nu departe 

de Mexico City. Este o citadel` cu ziduri de un metru grosime ]i ferestre blindate, în care singura lumin` vine din 

curtea interioar`. Acolo NKVD - istul Ramon Mercader l-a asasinat barbar pe Trotsky în 1940, despic@ndu-i capul 

cu un piolet. Succesorii Securit`\ii ]i a justi\iei comuniste, care refuz` s` dezv`luie crimele comunismului, arat` 

tot ca un fel de vil` a lui Trotsky: o citadel` izolat` de tumultul ]i soarele lumii înconjur`toare, în care singura lu-

min` vine doar din curtea ei interioar`. În aceast` lun`, c@nd celebra\i 51 de ani de existent`, eu s`rb`toresc 31 de 

ani de libertate. Iar în ziua de Cr`ciun vom celebra împreun` 20 de ani de c@nd Ceau]escu a dat socoteal` pentru 

crimele sale. Acum ]tim cum o democra\ie poate fi transformat` în tiranie, dar din p`cate continu`m s` înv`\`m 

cum s` invers`m aceast` tragedie. Asta înseamn` c` misiunea dumneavoastr` nu s-a încheiat. V` doresc din inim` 

succes în continuare.

Ion Mihai Pacepa 

S.U.A.

16 iulie 2009
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CLEOPATRA CORINTIU  

Artur Silvestri  

V o c a ţ i a   C ă i i    S i n g u r a t i c e  

Un scriitor care se sustrage categorisirii 
Un răzvrătit cu un farmec uluitor   

Volum îngrijit şi coordonat de MARIANA BRĂESCU SILVESTRI  
Editura Carpathia, 2009  

Extrase  

Cerul sufl etesc  

Acum, de când el nu mai este, aştept şi citesc fi ecare pagină care se publică despre Artur Silvestri cu o 
încordare şi o emoţie ce nu se pot descrie. M-ar înţelege doar acela care, naufragiat dramatic, pe un ţărm 
uitatde lume, pândeşte la orizont verticala subţire a unuicatarg salvator.  

Cleopatra Lorinţiu este prima care scrie o cartedespre Artur Silvestri. Mărturiseşte că nu-şi propune olucrare 
riguroasă, cu toate instrumentele ştiinţei pemasă. Este poetă şi îşi permite mai multă libertate destil şi în 
stilul de abordare. Scrie ce simte, scrie cumsimte. Nu a cuprins toată opera, o spune cu francheţe,n-a avut 
destul timp şi sunt de acord că e de preferat odocumentare imperfectă decât o amânare perfectă.Amânări 
vinovate, mai vinovate poate decât tăcerile vinovateîn voia cărora prea des ne lăsăm, avertiza cudurere 
Artur Silvestri. Cleopatra Lorinţiu ne arată călecţia merită învăţată.  

Tocmai pentru că natura ei poetică îi permite, ea seapropie de opera lui Artur Silvestri abordând-o din 
douăperspective ce o fascinează: misterul, taina şi stilul, scriitura. 

 Misterul - dar numai până unde se lasă descifrat,taina - până acolo unde nu e strivită frumuseţea ei.Pentru că se 
ştie: Artur Silvestri era clar unde voia săfi e clar, dar dacă voia să ducă scrisul acolo unde nuoricine poate pătrunde...  

Din naufragiul dureros al vieţii mele, ajunsă dintr-odată pe un ţărm unde, singură fi ind, nu mai recunosc-
nimic, formule de neuitat mă tulbură, călătorind spremine din această carte şi îmi par nu doar atât de fru-
mosspuse, dar eu ştiu, ştiu că sunt adevărate.  

E cunoscut, Artur Silvestri are o formulă eseisticăcare lasă o urmă adâncă, „labă de leu“, cum se spuneade-
spre stilul său, inconfundabil, şi mai ştiu şi că lui îifăcea plăcere. Dar Cleopatra Lorinţiu relevă, încă odată, 
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frumuseţea prozelor sale, marele său talent deprozator prea puţin luat în seamă şi nu doar în cărţile clasifi -
cate ca atare ea descoperă adeseori, cu încântare,„bijuterii ascunse între ierburile memoriei“.  

Dar cel mai important, cred eu, este că aceastăcarte sesizează la Artur Silvestri natura, esenţa feluluisău de 
a fi , de a scrie: o nesupunere generală la înregimentări,la etichetări, la clasifi cări. Era unic, nepereche.  

Sper din tot sufl etul ca această carte să-şi împlineascămenirea, să apropie cititorul de cărţile şi ideile sale. 
Să-lajute să înţeleagă câte ceva din personalitatea, din„modelul Silvestri“ şi nu în ultimul rând, aşa cumspu-
nea el însuşi, să-i înţeleagă „cerul sufl etesc“.  

Mariana Brăescu Silvestri   

C A P I T O L U L 1  

Arhetipul călugărilor sciţi 
O construcţie masivă şi durabilă pentru cei ce vor veni  

Se referă la următoarele cărţi:  

Artur Silvestri – Arhetipul călugărilor Sciţi – Eseuri despre „Bizanţul paralel“ – 2005  
Artur Silvestri – L’Archetype des moines Scythes – Quatre „heures astrales“ dans le Byzance parallele – 2005  
Artur Silvestri, Der ArchetypuS der SkytiSchen monchen, Kogaions editions, 2006  
Artur Silvestri – Fabula căii singuratice – “Elemente de „istorie culturală apocrifă“ – 2005 
Artur Silvestri – LA FAible de la voie solitaire – Quelques éléments d’histoire culturelle apocryphe – 2005

Subtilitatea analizei
O prismă valabilă pentru întreaga operă

Reunită într-o formă fi nală şi benefi ciind de o addenda lamomentul publicării în volum, Arhetipul călugărilor 
sciţi (Eseuri despre Bizanţul paralel, Carpathia Press 2005) este probabil cartea cea maimuncită şi 
totodată ceamai densă a acestui autor care nu s-a dat nicicând în lături din faţa faptelor cu caracter de 
unicitate, pionierat, deschidere culturală, investigând căi nu doar nedefrişate de alţii, dar chiar abandonate, 
ignorate cu voie sau fără voie. 

De la început suntem avertizaţi că aceste studii au fost scrise în altă limbă, anume în franceză şi că s-au 
publicat în Revista Română începând cu anul 1980, sub alte titluri decât cele sub care fi gurează în carte. 

Pentru cine nu ştie, această Revistă Română făcea parte din grupul publicaţiilor pentru străinătate ce 
apăreau în România acelor ani, fi ind în general destinate circulaţiei în străinătate, în limbi internaţionale. 
Nu cunosc în amănunt cazuistica acestui fapt de istorie literară, dar promit cititorilor că, până la următoarea 
ediţie a acestei cărţi, o voi elucida. O bună parte din cei care ar fi  putut avea ştiinţă de contextul publicării 
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(vreau să spun, numai în franceză) nu mai sunt printre noi. Totuşi, exista o tendinţă la nivelul acelor ani de 
a lăsa să circule într-o lume mai largă texte, adevăruri, mult mai deschis spuse. Asta însemna, din partea 
mai marilor epocii, un fel de turnesol al contextului cultural, autori pertinenţi, care avansau idei curajoase 
pentru care probabil, în mintea mai marilor, publicul românesc nu era încă pregătit, sau nu era încă oportună 
larga lor difuzare sau … etc, etc. 

Astfel, aceste studii au fost, ca să zic aşa, publicate, chiar dacă presa românească ignora într-un anume fel 
acest fapt.Altfel, autorul ar fi  fost în situaţia probabilă de a le publica în premierămultmai târziu, după 1990. 
Din acele studii ale anilor optzeci, prea puţin schimbate, căci autorul nu amai simţit nevoia refacerii lor, se 
alcătuieşte, se structurează, iată, Arhetipul călugărilor sciţi o carte în limba română, care include această 
Fabulă a Căii Singuratice, publicată şi de sine stătător, un studiu mai amplu despre literatura protoromână 
ce conţine: un eseu despre Apariţia şi consolidarea doctrinei, Epoca pătimirilor, Geografi a literaturii proto-
române şi Şcoala literară de la Tomis. Apoi un capitol dedicat Renaşterii isihaste (ce acoperă secolele XIV-
XV), unul despre Bizantinism şi românitate centrat pe Epoca literară brâncovenească, apoi un Studiu despre 
«Romantism şi profetism» şi în sfârşit un alt eseu intitulat «Marele Cod: Legenda cărţilor arse, industria 
de manuscrise şi reţelele populare.» Adunate în acest mod, eseurile se înlănţuie şi chiar se completează 
creând o prismă valabilă de privire a întregii culturi româneşti. 

Fabula Căii Singuratice sau sinteza sintezelor 
Misterul supravieţuirii unor culturi 

Fabula Căii Singuratice care deschide cartea este însă o scriere de maturitate, compusă în 2005 şi 
subintitulată Elemente de istorie culturală apocrifă republicată de sine stătător şi tradusă în mai multe limbi. 

Aceasta are o deosebită importanţă în ansamblul operei, în pofi da dimensiunilor reduse, căci este o chintesenţă. 
De aceea are o importanţă deosebită în operă, căci e un fel de credo, sau chiar un fel de carte de vizită. 

Altfel spus, este sinteza sintezei, este exprimarea în fraze limpezi şi frumoase a interpretărilor ce au la 
bază alte sute de pagini scrise, este un fel de quod erat demonstrandum. 

Este «un alt mod de a vedea misterul supravieţuirii unor culturi» căci, aşa cum scriitorul însuşi spune, e o 
cale de apropiere ce ar putea fi  posibilă şi chiar necesară şi altor culturi: 

Iată :«Prin natura preocupărilor mele preponderente, era inevitabil să expun aici «cazul românesc» dar, în 
acelaşi timp, mi-am dat seama că acesta ar putea deveni un model şi un exemplu de metodă posibilă când 
se studiază orice cultură din Tiers-Monde. 

La prima vedere poate desluşeşti mai greu rostul acestui îndemn. În defi nitiv, orice cultură se poate auto-
analiza cum vrea ea. Oare e adevărat asta? 
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Mă tem că nu, căci criticul literar completează: „Am încercat, aici, să elimin cronologia universalistă şi pe-
riodizarea canonică stabilită de cele mai multe din istoriile diverselor literaturi (de regulă cele europene) şi 
utilizată, printr-o extensiune, adeseori nepotrivită, în cazul tuturor istoriilor literare.” 

Evident pentru anumite culturi şi literaturi, cum ar fi  cea franceză sau cea italiană, studierea într-o anumită 
ordine clară este recomandabilă fi indcă ordinea însăşi a fost creată de existenţa unei evoluţii : «Ev mediu, 
Renaştere, Baroc şi Manierism, Clasicism, Enciclopedism, Romantism şi Risorgimento». 

Tipul de judecare a istoriei culturii şi literaturii prin această prismă însă ne văduveşte pe noi pentru că tradiţia 
locală e total diferită şi asemenea şi evoluţia popoarelor. 

«Extrapolarea nu este, însă, o soluţie deoarece, în alte regiuni, inclusiv europene, cronologia faptelor, 
ideologiile, tipul de creaţie şi, deci, o tradiţie locală constituită şi activă diferă demodel şi reclamă o cu totul 
altă periodizare, având o notă de specifi c şi chiar de localism. 

Tradiţia bizantină (cu fl uxuri şi refl uxuri) absentă în Occident şi care la noi are un rol atât de im- portant, 
marchează una din diferenţele majore de abordare. Se subliniază mai ales apariţia operelor distincte şi origi-
nale prin spaţiul « necontaminat » şi curente cu specifi c pur românesc pentru a căror traducere în alte limbi 
avem deja problema unei explicaţii de subsol. Brâncovenismul ( atât de prezent între 1690-1725), şi care 
nouă ni se pare clar şi natural, aproape consubstanţial, e greu de explicat străinilor. 

«Însuşi Romantismul mesianic, local, îşi extrage substanţa din epoca anterioară (secolul XVIII) de recesiune 
în manuscris şi cultură de mânăstire în chiar timpul Enciclopediei franceze.» 

De fapt acesta e punctul iniţial, convingerea autorului, de la care el a plecat în investigarea, desluşirea, 
aprofundarea fenomenului cărţii bisericeşti. Diferită profund de catolicism, ortodoxia a avut parte de un alt ev 
mediu, cartea şi tiparniţa au fost apărate cu fervoare acolo şi comorile rare ale culturii române au fost create 
în sânul bisericii. 

Sigur, abordările din perioada rescrierii istoriei româneşti, mai cu seamă din perioada 1945-1990 au făcut ca 
rolul cărţii bisericeşti să fi e cât mai umbrit, dacă se poate prin omisiune şi chiar prin necunoaştere. 

Din această perspectivă ce au făcut unii precum Mitropolitul Nestor Vornicescu, ori Mitropolitul Anto-
nie Plămădeală, ori Artur Silvestri însuşi, capătă deosebită substanţă şi importanţă esenţială. Unele din 
revelaţiile de carte bisericească au fost publicate cu destule difi cultăţi din partea cenzurilor 16 succesive, eu 
le cunosc pe cele de la Luceafărul şi, în mod ciudat, aceste descoperiri deranjau o anumită parte a criticii 
literare, plecată din start cu decizia interioară să minimalizeze sau să defăimeze cultura străveche română 
cu particularităţile ei. 

«Energia sublunară, secretă, ale cărei reţele misterioase am căutat să le identifi c şi să le probez, se 
explică, într-o bunămăsură, prin contribuţia creştinismului ortodox, prin materia aparent bizantină dar 
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originală, căci, indiferent dacă Bizanţul exista ori se prăbuşise, ca metropolă ori simbol, duhul lui căpătase 
consubstanţialitate în acest spaţiu de Limes pe care l-am putea denumi un Bizanţ paralel.» 

Asta în ceea ce priveşte o perioadă relativ apropiată de noi şi care ne-a impregnat cu semnele şi simbolurile 
ei. Dându-i partea de importanţă cuvenită, scriitorul nu îi sporeşte artifi cial importanţa, ştie să pună surdina 
necesară, căci, mai departe de acest strat istoric («ce desemnează totuşi un nucleu de europenitate care 
odată cu Renaşterea impulsionată de cărturarii fugiţi din Constantinopole, se revelează şi va modela») 
există un strat cultural distinct, numit de autor zăcământ «indistinct dar viu şi pulsatoriu, un ceva misterios 
care iradiază şi orânduieşte, adeseori fără o explicaţie imediată, fenomene ce par necanonice şi poate chiar 
necomparabile». 

Aici se vede maniera total diferită, fără pereche aş zice, de a aborda şi trata chestiuni de istoria literaturii. 
Aceasta nu se face în stilul rece şi uşor distant în care o fac istoricii culturii în mod obişnuit, ci într-un fel de 
învăluire de har care nu e una aproximativă, e corectă şi în acelaşi timp atât de spumoasă, de emoţionantă 
şi de plăcută la citire ! 

Harul şi intuiţia scriitorului s-au aşternut în aceste pagini scrise parcă dintr-o sufl are, de nici măcar nu se 
simte că îndărătul lor există o documentare de vreo treizeci de ani şi sute de nopţi de trudă adâncă. De fapt, 
acesta e marele secret al literaturii: să pară că e scrisă uşor… 

Iată acum una din spunerile cele mai frumoase din acest text, memorabil în sine, întru totul: Noi, de fapt, venim 
de demult şi suntem vechi, atât de vechi încât nu o dată, nici măcar nu ne mai putemidentifi ca rădăcinile care 
se văd cu greu ori ne scapă chiar, fără să ne dăm seama în imediat, vederii prea grăbite ori înceţoşate. 

Urmează descrierea acestui popor aşezat în Carpaţi, numit «un popor straniu ce a lăsat o urmă neverosimilă 
şi a putut exprima o cultură de o coerenţă ce aparţine miracolului», un popor «muzical» organizat într-un 
fel de comuniune ritualică, încrezător în veşnicia sufl etului. Recunosc elementele defi nite de Romulus 
Vulcănescu în «fenomenul horal», liniile de forţă ale acelei teorii antropologice. Autorul o numeşte Cucuteni, 
pentru a da un nume acestui popor magic zice el, care dispare şi în urma căruia rămâne «urmă groasă de 
incendiu şi de prăpăd». 

Aşa începe, în istoria locului, blestemul întreruperilor brutale, acela care ne-ar obliga mereu de-a lua, iar 
şi iar de la capăt, construcţia, opera. Totuşi, viziunea catastrofi stă asupra noastră ca popor nu e 18 cea 
potrivită. În sprijinul teoriei care o combate, vin revelaţiile şi accentuările care privesc scitul Anacharsis din 
Carpaţi, cel ce coborâse către Grecia, înţelept şi povăţuitor, precursor al lui Solon, Socrate însuşi, Anaxago-
ras şi Thales din Milet. 

În această lume în care «agatârşii îşi cântau legile lor» apăruse acel «legiuitor de munte» denumit Zamolxis 
şi despre care se spunea că ar fi  călătorit spre Egipt ucenicind la Pitagora. Cum se explică apariţia unui 
asemenea înţelept ? 
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Scriitorul spune clar «se ivise fără aparentă preistorie precum marii predicatori, deşi, fără de îndoială, nu 
ieşise din goluri.» 

Chiar dacă poveţele sale nu ni s-au păstrat în ceva scris, ele s-au păstrat în «gândirea, credinţa şi fi losofi a 
» celor care sunt străstrămoşii noştri, iar autorul continuă cu optimism raţionamentul: «când se vor curăţa 
de impurităţile de transmisiune apocrifă şi de coruptelă, vor arăta o fi losofi e articulată ce păstreazămult din 
ceea ce presimţimcă ar fi  comunicat «cucutenienii» şi s-ar fi  conservat pe căile enigmei ocolite.» 

E vorba despre un strat cognitiv mai degrabă misterios, care propagându-se chiar în sânul organizării de 
ermiţi de peMuntele sacru, au ecou în « apologurile lui Dromichete şi fabula lui Scorillo, prestigiul luiDece-
neu şi mai apoi înmileniul aşa-zismut, făcând creştinismul posibil în forme care, păstrândmateria getică, vor 
fi  socotite ortodoxe şi, de fapt, aşa vor fi  câtă vreme cântarea în biserică şi comunicarea prin muzică vor fi  
consacrate la Dunărea de Jos cu episcopulNiceta de Remesiana, autorul imnului Te Deum Laudamus.»  

Firul logic este convingător, elementele se înlănţuiesc şi asistăm cuceriţi la o repunere în drepturi a ceea 
ce ar fi  deopotrivă geneza getică a acestei culturi şi transmiterea prin marea tradiţie monahală. «Suntem 
într-o lume de continuitate sublunară, poate eretică şi, în orice caz, apocrifă, dar confi rmată prin efecte», 
subliniază Artur Silvestri. 

Ca text care exprimă o direcţie şi o convingere, Fabula Căii Singuratice priveşte istoria civilizaţiei 
româneşti într-un mod logic, bazându-se adeseori pe transmisiunea din zona subtilului, a tradiţiei orale şi 
a sensului divinatoriu existent înainte de creştinism în stratul cel mai pur al populaţiei, anume în ermiţi şi 
aspiranţi. 

Această tradiţie profundă, atât de profundă de se pierde în zorii istoriei, continuă în reţele nevăzute de 
tradiţie sapienţială şi de transmisiune prin oralitate. 

Urmează o înlănţuire de sfi nţi învăţaţi: Sfântul Nicodim de la Tismana în secolul XIV, apoi Daniil Sihastru, rele-
vat nouă şi prin literatura clasică cultă, despre care se spune că îl povăţuia pe însuşi Ştefan Domnul Moldovei, 
pe Grigorie Roşca (mitropolit din secolul XVI), apoi pe Paisie Velicikovski, iar enumerarea ajunge la istoricii 
enciclopedişti Haşdeu, Iorga, Pârvan: «stăruinţa acestui strat fundamental este impresionantă» spune autorul. 

Mă gândesc o clipă la faptul că alţii, unii care nu sunt de fapt sfi nţi, ci doar cărturari chinuiţi, au plătit cu viaţa 
sau cu exilul, sau cu amândouă, la o adică, curajul de a scrie în româneşte: Inochentie 20 Micu, exilatul, 
apoi Ioan Budai Deleanu, mort la Liov (Lwow) în 1820, Gheorghe Şincai, în nesfârşite hărţuiri în justiţia 
timpului său, Samuil Micu,mort la Buda, traducătorul unor părţi importante din „Sfi nţii Părinţi Răsăriteni”, 
autorul unei noi traduceri din Biblie în 1795, aceasta fi ind cea de-a doua tipărită în româneşte după Biblia de 
la Bucureşti. Apărător al vechilor rânduieli şi tradiţii răsăritene în Biserica Română Unită cu Roma, luptător 
împotriva „latinizării”, ceea ce se pare că i-a şi fost fatal în epocă. 
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Ar trebui să plasăm cu mai multă exactitate efortul de cercetător şi investigator al fenomenului literar proto-
român depus de Artur Silvestri şi concretizat în diverse scrieri, printre care cea sintetizatoare şi principală 
este aceasta. 

Căci lucrările sale se afl ă de fapt la îmbinarea cercetării şi investigaţiei cu continua descifrare a sensurilor 
acestor cercetări. 

Să fi m serioşi, chiar dacă au fost multă vreme văduvite de unele şi de altele şi împuţinate, nu cercetările 
propriu - zise ne lipsesc nouă, românilor: În primul rând explicarea lor, relevarea înţelesurilor, aducerea la 
lumină, forma de expresie şi punerea în continuitate. 

Căci este o artă să exprimi toate acestea, în timp ce sumedenie de pagini aparţinând unor cercetări poate 
minuţioase, dorm uitate în zilele noastre prin arhive şi prin colţuri prăfuite de biblioteci. 

Iată-ne dar în faţa începuturilor, o combinaţie de getism, romanitate şi religie ortodoxă! Un fond autohton pe 
care autorul îl vede dominat de prezenţa zamolxismului ca fond principal, iar creştinarea românilor, fi ind o 
creştere organică. Cert e faptul că în aceste începuturi, Roma era încă nu doar «necreştină», dar adversara 
cea mai cumplită a creştinismului. 

E epoca uciderii adepţilor acestei religii, «aruncaţi la lei» şi suportând cele mai cumplite morţi. Indife-
rent cumva fi  fost «războiul confesional», pare în afară de îndoială că doctrina culturală predominantă 
semenţine şi, deci, «evoluţia se produce într-un felmai degrabă conservator», remarcă autorul. Şi vechimea 
acţiunii apostolice este evidentă. Şi este evident faptul că penetraţia creştină era la momentul retragerii 
administraţiei romane deja în plin avânt, ca să zic aşa, fi indcă începuse cu misiunea Sfântului Apostol Andrei 
în Sciţia şi la traci. 

Sunt într-un fel începuturile creştinismului, dar să nu uităm că erau multe cultele Daciei Imperiale la vremea aceea. 

Ele demonstrau în ultimă instanţă că împotriva geţilor se produsese nu numai un război dur de ocupaţie, dar 
şi unul religios, şi a vedea lucrurile altfel se pare că e o eroare. 

sfarsitul fragmentului
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Un canadian la Festivalul internaţional “Nopţile de poezie de la Curtea de Argeş”

Anul trecut, într-un articol publicat în Curierul de Vâlcea, numeam acest festival de poezie « Minunea de 
la Curtea de Argeş ». Anul acesta m-am convins – se întâmplă o minune acolo. Ba chiar mai mult, aş numi 
acest festival « Minunea minunilor ».  Cum ar putea fi  altfel, când numai prin efortul a doi poeţi de excepţie 
(Carolina Ilica şi Dumitru M. Ion), s-au adunat şi anul acesta la C. de A. poeţi din 30 de ţări ale lumii ?

 A XIII-a ediţie a festivalului nu a fost marcată de proverbialul ghinion pe care îl aduce numărul 13, 
decât prin reducerea – sau lipsa totală (de la anumiţi foşti sponsori)  a  fondurilor pentru a se acoperi 
cheltuielile legate de un aşa eveniment de excepţie. Evident, criza actuală ar putea fi  o bună scuză, dar 
niciunul dintre musafi ri nu a simţit vremurile de restrişti din România, unde, din nefericire,  CULTURA  
a rămas pe ultimul loc în priorităţile guvernatorilor. Oare să nu mai fi e importantă imaginea şi percepţia 
despre cultura românească în lume ?

Totul a decurs minunat. Ca la orice festival de poezie, fi ecare poet a recitat în limba sa maternă şi s-au 
citit poeziile respective traduse în limba romană.

Într-o minunată “Antologie” a festivalului s-au putut găsi poemele respective traduse si în limbile 
engleză sau franceză.

Au fost mai multe runde de citiri. În plus, s-a inaugurat şi admirat expoziţia CĂRŢILE DE LA VIDRA – 
“Plângând de-atâta frumuseţe” de Carolina Ilica. Este vorba de magistrala idee de a se continua « Cartea de lut 
» din 2006 (în care s-au prezentat poeme incizate pe ceramică în forme apropiate celor de la Tărtăria – cea mai 
veche scrire din lume), cu « Cartea de lână » şi « Cartea de lemn ». De asemenea s-a lansat şi cartea mea de 
poezii « De la Herodot cetire ». Am avut bucuria să fi u felicitat de mai mulţi poeţi, care mi-au mărturisit că s-au  
“regăsit”  în poezia mea numită « Acolo... » (“There...” în traducerea lui Nick Cetăteanu). 

Vizitele la biserica Domnească, la mănăstirea meşterului Manole, la barajul Vidraru ( din cauza ploilor 
torenţiale, nu am putut ajunge la castelul lui Dracula – ce rău le-a părut la câţiva !) şi în comuna Corbi 
au « atins » sufl etele poeţilor.  

Mă voi opri mai mult asupra vizitei în comuna Corbi, deoarece această vizită a produs participanţilor la 
Festival un moment de mare bucurie şi chiar de stupefacţie. Cu toată ploaia care nu ne-a dat pace, am ajuns 
mai întâi la manastirea Corbii de Piatră (din Corbi), care a constituit o mare surpriză şi uimire pentru toţi 
oaspeţii. Primarul comunei, domnul Mihai Ungurenus ne-a însoţit. A urmat vizita la Muzeul satului, acor-
darea de medalioane din argilă arsă, schimb de cărţi etc. Apoi a urmat un program artistic de excepţie (unde 
formaţia de fl uieraşi a fost la înălţime) depăşindu-se  orice aşteptări. Tradiţiile şi costumele populare au 
impresionat profund pe poeţii şi scriitorii planetei, mulţi dintre ei şi ziarişti de vază  în ţările lor. La fel şi 
masa copioasă cu produse locale, brânza  şi sarmalele ocupând un loc de cinste în meniul bogat. 

Horele româneşti au devenit contagioase – toţi poeţii de toate naţiile şi religiile s-au prins la joc. Nimeni 
nu mai vroia să plece. 

ALEXANDRU CET~|EANU
CANADA
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Luni, 13 iulie (tot 13 !) s-au decernat premiile. 

Premiul « Valahia » pentru traduceri în limba romană a fost atribuit doamnei Mariana Bronisch-Lung 
din Germania. 

Premiul internaţional « Orient-Occident »  pentru artă s-a atribuit profesoarei universitare Paula Barbu. 
Rita Dahl din Finlanda, poetă, traducătoare, jurnalistă şi muziciană  care ne-a ţinut şi un concert superb, 
a fost nominalizată la această categorie, dar nu se puteau decerna două premii.

La Premiul European pentru Poezie au fost nominalizaţi : Niki Marangou (Cipru) ; Tadeusz Dobrowski 
(Polonia) şi Slave Ghiorghio Dimovsky din Republica Macedonia, căruia i s-a decernat premiul.  Slave 
este un reputat poet, eseist şi autor de literatură pentru copii. În prezent, este şi directorul renumitului 
Festival Internaţional de Poezie de la Struga. În această calitate, ne-a invitat pe toţi să participăm şi la 
Struga – invitaţie pe care eu am luat-o foarte în serios. 

Premiul Naţional pentru Poezie a fost atribuit cunoscutei poete, eseiste, istoric literar şi editor Doina 
Uricariu, care în prezent locuieşte la New York.

Activitatea poetei Doina Uricariu pe tărâmul literaturii este impresionantă. Printre multele sale realizări 
-  a publicat cele 10 volume de Antologie a poeziei române ale criticului literar Laurenţiu Ulici, 
Enciclopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti şi multe altele. 

La Marele Premiu Internaţional pentru Poezie au fost nominalizaţi următorii poeţi : Omar Garcia Obregon, 
originar din Cuba, dar care trăieşte în Anglia, Isam Alsadi din Iordania şi Martin Alexander din Hong Kong.

S-a decernat premiul simpaticului poet anglofon din Hong Kong Martin Alexander, pe care toţi 
participanţii l-au iubit şi simpatizat încă din prima zi a festivalului. 

Anul acesta, conform tradiţiei, au fost primiţi doi noi membri ai Academiei Internaţionale « Orient – Oc-
cident » - unul român şi altul de altă naţionalitate. Românul primit în Academie anul acesta nu este altul 
decât cunoscutul regizor  Sergiu Nicolaescu (nu a putut să fi e prezent din motive de sănătate). 
Profesorul de fi losofi e Kaisar Afi f, poet, eseist şi traducător, de origine libaneză, dar care trăieşte în Mex-
ic este noul academician « Orient-Occident ».  

Ar mai fi  multe de spus despre acest festival minunat. Personal, am fost bucuros să ajut ca traducător si 
voi fi  oricand gata sa ajut pe cei doi eroi ai festivalului, Carolona Ilica si Dumitru M. Ion.  Voi ajuta o 
cauză nobilă, spre binele culturii românesti. În revista Destine Literare vom publica cât vom putea mai 
mult poezii si recenzii ale cărtilor  participantilor . 

Nu pot să închei aceste rânduri scrise în România, fară să multumesc celor care – după stiinta mea,  au 
ajutat vizibil ca acest Festival să aibe loc: Nicolae Diaconu, Mihai Ungurenus, Florin Scărlătescu, Cris-
tian Mitrofan,Constantin Nicolescu, Florin Tecău, Teodor Dădălău (mare artist fotograf) Gheorghe Nicus 
si poate altor anonimi sufl etisti pe care nu îi cunosc.

Să ne ajute Dumnezeu să ne revedem la editia XIV-a a festivalului, în anul 2010 !
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FESTIVALUL INTERNA|IONAL “NOP|ILE DE POEZIE” CURTEA DE 
ARGES - 2009 (POSTER REALIZAT DE ARTISTUL THEODOR DADALAU)
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DE UNDE MĂ TRAG ŞI UNDE MĂ-NTORC
(O biografi e)

Eu sunt oltean. Născut în Amărăşti,
Sat pitit undeva între dealuri,
Între Vâlcea lui Anton Pan
Şi Drăgăşanii de legendă
Unde a văzut zorii
Gib Mihăescu.
Ce departe mi se păreau
Cele două oraşe
In care îşi aveau curţi şi case 
Boierii!

Peşeana era Dunărea mea.
Dealurile au fost Alpii mei.
Pădurile ascundeau toate misterele,
Biserica însemna pentru noi
Singurul templu,
Mai măreţ şi decât cel din Angkor!

Amărăştenii,
Unii dintre ei comunişti,
Alţii victime,
Se zbăteau an de an 
Între sărăcie şi secete,
Când pământului îi crăpau buzele
De dorul ploii,
Iar mama se chinuia
Să mă crească!

Desculţ,am plecat spre Craiova:
Pe şosea de pietriş până la Drăgăşani.
Iar de acolo cu trenul
Până-n Bănie,
Unde, cu puţinii bani de la mama, 
Mi-am cumpărat o pereche de tenişi albaştri!

La Craiova-am rămas
Doar atât cât să strâng nişte bani
Ca să-mi cumpăr pantofi  de o sută de lei.
De acolo am luat-o 
Spre Bucureşti.
Eram sigur că am ajuns tare departe!

Din România m-a alungat comunismul.
Am lăsat în urma mea Amărăştii
Şi Vâlcea şi Drăgăşanii
Şi munţii şi apele
Şi tot continentul!

Acum, încotro să mai plec de aici,din Canada,
Unde soarta mi-a pus 
Fereastra şi casa?
Înapoi de unde-am venit,
Între dealurile care aleargă, 
De când lumea e lume,
Între Vâlcea şi Drăgăşani!

Înapoi spre sufl etul meu rătăcit - 
Tot desculţ, tot desculţ, tot desculţ!

ALEXANDRU CET~|EANU
CANADA
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ACOLO
România şi Canada,
Canada 
      şi România...

Peste-Atlantic mă tot cheamă
Din Canada, ţara mamă.
Unde-aş fi , tot nu e bine;
Mă frământ - unde-i de mine?
Când acolo, când dincolo,
Când dincolo, când acolo...
Mă întreb: ce mă aţine,
Unde oare e de mine?
Unde oare e de mine?
Unde oare să mă duc?
Unde oare să mă duc,
Ce cărare să apuc?
Ce cărare să apuc?
Ţări cu sufl et, ţări cu dor,
Să le laşi nu e uşor.
Pâinea nu e totu-n viaţă.
Viaţa, dorul mă învaţă.
Să mă-mpart în două-aş vrea -
Unde-i oare ţara mea?
De acolo, sunt aici.
De aici, rămân acolo.
Împărţit în două ţări,
Între două depărtări.

LIBER, LIBER, LIBER
Am reuşit să evadez 
Din închisoarea comunistă
În anul lui Orwell,’84.
Coincidenţă a coincidenţelor,
În anul ‘84 am scăpat
Din puşcăria în aer liber
Numită pe scurt RSR.

Eram tânăr - ce fericire!

Fratele cel Mare mă iubea.
Eu am vrut să scap de dragostea lui.
Liber, în lumea largă.
Liber, liber.

Ce scumpă e libertatea!
Mai scumpă decât aurul!
Mai necesară decât aerul!
Mai caldă decât căldura soarelui!
Mai luminoasă decât lumina!

Ce scumpă e libertatea!

THERE...
Canada and Romania,
Romania and Canada…
I hear its call over the Pond
In Canada, my home land,
Here or there, still feels wrong
Tell me: where do I belong?
Some time here, some time there,
Over here, over nowhere
I ask myself again, again
Where on Earth do I fi t in?
Where on Earth do I fi t in?
Where on Earth am I to be?
Where on Earth am I to be?
Which one path is right for me?
These two nations I adore
Both are full of love and soul.
To break myself in two I want
And choose both places, but I can’t.
My heart is split, no matter where
I wish that I could go back there.

FREEDOM, FREEDOM, FREEDOM !
I managed to fl ee
The communist gulag
From the real-life 1984 foreseen by Orwell
By coincidence, in 1984.
I escaped from the open-air jail
Known in short as RSR.

I got out while still young, ha ha!

Big Brother loved me.
I wanted to dodge his love.
To be free in this big World
Free, so free.

So precious is freedom!
More precious than gold!
More vital than air
It’s warmer than the sun
And more brilliant than its light!

Sweet, sweet freedom!
(traducere din limba rom@n` [n limba englez` 

de Nick Cet`\eanu)  
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ELIZA GHINEA
CANADA

NINE NINETY NINE

Cand eram copil,
Fericirea se vindea ieftin ca braga
Dar ce spun eu,
Se dadea chiar pe gratis
La orice colt de strada
La chioscurile de inghetata
Sub forma de Vafe sau cornete…

Se mai dadea, in cantitati nemasurate,
In zambetul cald al bunicii
In parfum de orez cu lapte
De magiun sau de compot de visine
In dupa amieze de vara
Petrecute sezand pe un petec 
fi erbinte de iarba
Mancand cirese, care patau degetele, 
Colturile gurii si sortuletele
Cu pete dulci – peceti de neuitat ale 
Bucuriilor copilariei

Uneori, ea lua si un aer drastic
Cand in aer mirosea 
A toamna si cerneala
Fericirea capata atunci greutatea
Ghiozdanelor purtate in spate
Care saltau atunci cand copiii 
ieseau chiuind pe poarta scolii
Alergand si razand   
Razand si alergand
Si iesind in intampinarea
Adolescentei

Dar mai erau multe povesti de spus
Pana la adolescenta
Povesti cu nesfarsit farmec domol,
Cu zile de vara
Si zile de iarna
Cu saniute si fulgi 
Care cadeau ca in poezia lui Cosbuc
Cu  basme dulci, 
Cu Feti Frumosi coborati direct
din strafundul istoriei

Azi fericirea nu se mai da pe gratis
Totusi, este ieftina
Nu costa decat 
Noua si inca
Nouazeci si noua
De ceva
Cel putin asa promit
Reclamele care o vand -
Zgomotoase ca si ea - 
Fericirea promisa - 
Colorata, mult prea colorata,
Ca un fulger care
Zgarie retina,
Si lipsita de sfi ala
Si de radacini.

Ea te ademeneste
Cu  vopseaua ei vie
Cu pretul ei de nimic
Cu chemarea zgomotoasa
Cu prezenta ei neincetata
In viata ta, chiar daca
Nimeni nu a chemat-o
Nu a invitat-o acolo
Ea vine si se instaleaza
De ce nu ai primi-o?
Doar costa
Noua nouazeci si noua
De ceva
Nu are importanta ce

De ce sa nu o primesti deci
In viata ta?
Nici nu sta mult
Niciodata nu ti-a lasat aceasta Iluzie
De stabilitate
Caci schimbarea e buna
Zice ea, cu buze fardate
Rosu aprins
Culori de afi s
Tipator
Care ranesc.

Sufl etul ars
De multele fulgere orbitoare
Intrate
Prin lumina ochilor - si ei
raniti -
Cere tamaduire
Si nu o poate gasi
decat
in cealalta fericire
cu parfum de levantica, uitata
pe raft, intr-un colt de la Medeleni
Sau in poseta bunicii
Cu incuietoare
Cu model 
De acum jumatate de veac
Si care nu costa nimic
Si se da in cantitati nemasurate
In zambetul cald al bunicii
In parfum de orez cu lapte…
In dupa amieze de vara
Si zile de iarna
Si basme cu Feti Frumosi
Coborati din adancul timpului…
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(Reproducem textul din num`rul pe ianuarie al revistei Destine literare -
editorialul “2008 - AN AL MARILOR PIERDERI”)

... Despre maestrul Vasile Gorduz, sculptor de valoare mondial`, profesor univer-
sitar la Universitatea Na\ional` de Arte, câ]tig`tor a numeroase premii na\ionale ]
i interna\ionale, membru onorific al Asocia\iei Canadiene a Scriitorilor Români, ]
tiam de mult` vreme c` se lupta cu un cancer la gât. Se pare c` ]tia de cumplita 
boal` înc` din anul 2004, când a venit la Montreal pentru a asista la dezvelirea 
statuii lui Eminescu din Pia\a României, al c`rei creator era. A sc`pat de suferin\` 
pe 12 decembrie, în anul nefast 2008.

Când l-am vizitat la Bucure]ti ultima oar`, acum un an, nu mai putea vorbi. La gât, 
avea un bandaj care acoperea o ran` ce nu se mai vindeca. Avea corzile vocale 
distruse. Cu numai un alt an înainte, când l-am vizitat la atelier împreun` cu poetul 
George Filip, f`cea vin din strugurii pe care tocmai îi culesese din curte. Nu pentru 
el, ne-a explicat distinsa doamn` Silvia Radu, ci pentru prieteni ]i admiratori, care 
g`seau întotdeauna un pahar de vin bun la Maestru. Era fericit când putea face 
o bucurie celor din jurul domniei sale, a]a cum se bucura ]i sculptori\a ]i pictori\a 
Silvia Radu, distinsa vestal` a profesorului. A cerut o bucat` de hârtie ]i cu mâna 
tremurând` ne-a scris : « V` rog s` face\i tot posibilul ca statuia lui Eminescu de 
la Montreal s` fie în`l\at` pe un soclu, a]a cum am conceput-o. ».

Aceast` dorin\` sfânt` a Maestrului trebuie s` fie îndeplinit`, ]i fac un apel la to\i 
romanii iubitori de \ar` ]i de cultura noastr`, - din Canada, din România ]i de ori-
unde s-ar afla, s` contribuie la construirea unui soclu pentru statuia lui Eminescu 
de la Montreal. În num`rul viitor la revistei Destine literare ]i pe internet la site-ul 
ACSR se va reveni cu detalii. Numai atunci când magnifica sculptur` în bronz a lui 
Eminescu va fi prezentat` a]a cum se cuvine, chiar ]i cei mai sceptici români vor 
în\elege ce genial` capodoper` ne-a l`sat Maestrul, care se va bucura ]i ne va 
binecuvânta de acolo, de sus, din Rai.

Drum bun spre eternitate, Maestre Gorduz !

Alexandru Cet`\eanu

NR. Se pot trimite bani prin po]t` (cec) sau se poate face o contribu\ie cu VISA 
(tel. 450-373-8399).
Adresa: ACSR (pentru proiectul Gorduz), 7091 Hebért Boul., Salaberry 
de Valleyfield, Qc., J6S 2G6, Canada.

Lista contribuabililor va fi publicat` în revist`.
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CONCURSUL “HAI S~ NE CUNOA}TEM!” (CINCI }I CINCI) - CRITERII

1. Activitate anticomunist` 20 de puncte maxim
2. Persecu\ii ale regimului comunist sau postcomunist 20 de puncte maxim
3. Activitate de ajutorare a României în perioade critice 20 de puncte maxim
4. Activit`\i care au contribuit la cunoa]terea României ]i a culturii române]ti în Canada ]i invers 20 de puncte maxim.
5. Diplome ]i alte recunoa]teri ale activit`\ii anticomuniste 10 de puncte maxim
6. Activitate profesional` remarcabil`, recunoscut` în Canada 10 de puncte maxim
7. Diplome sau recunoa]teri oferite de regimul comunist sau postcomunist ]i acceptate -20 de puncte maxim
8. Diplome, titluri sau colabor`ri oferite de regimul comunist sau postcomunist ]i refuzate 10 puncte maxim
9. Cinste, voin\`, determinare, ajutorare a imigran\ilor ]i alte acte de caritate 10 puncte maxim

EXPLICA|II :
Un candidat poate s` ob\in` maxim 120 de puncte.
Criteriile ]i punctajul propuse mai sus nu sunt definitive. A]tept`m propunerile ]i sugestiile cititorilor. Aceste propuneri ]i 
sugestii vor fi publicate la Po]ta redac\iei, împreun` cu comentariile noastre.
În juriu nu va putea fi acceptat un eventual candidat la categoria « Primii cinci » în via\`.
Acest juriu pentru analiza ]i acordarea punctajelor va fi stabilit de redac\ie, func\ie ]i de propunerile cititorilor, îns` nu va fi
f`cut public decât în momentul anun\`rii clasific`rii finale.
Urm`rim s` existe maxim` obiectivitate ]i corectitudine posibil`.
Pentru categoria « Primii cinci » care nu mai exist` printre noi, rudele sau orice organiza\ie canadian` poate propune candida\ii.
Aceast` propunere trebuie s` fie înso\it` de toate documentele posibile (în copie, nu primim documentele originale) pentru a 
se ob\ine maxim de punctaj, împreun` cu explica\iile, m`rturiile ]i pledoariile considerate concludente ]i pertinente.
Pentru categoria « Primii cinci » în via\`, candidaturile pot fi propuse de cei care se consider` eligibili, de rude, de cuno]tin\e 
sau de diferite organiza\ii, înso\ite de documente, explica\ii, m`rturii ]i pledoarii pentru fiecare criteriu.
Data limit` de trimitere a propunerilor - 1 august, 2009. Anun\area rezultatelor : Ziua Na\ional` a 
României 2009. A]tept`m propuneri ]i colabor`ri.

Redac\ia revistei Destine Literare

Explica\ii referitoare la criteriile propuse:
1. Comunismul a f`cut mai mult r`u \`rii decât orice r`zboi sau cataclism. Comparând România de ast`zi cu \`ri din zon`
care nu au fost abandonate lui Stalin ]i comunismului precum Italia, Grecia, Turcia ne putem da mai bine seama de diferen\e.
În Canada au existat români cu dragoste de \ar` care au luptat ]i au demascat ororile dictaturii comuniste din \ara lor de origine.
Au organizat activit`\i anticomuniste, au participat la demonstra\ii anticomuniste, au scris împotriva comunismului etc. Unii mai 
exist`, al\ii au disp`rut. Func\ie de m`rturii ]i probe, se vor acorda maxim 20 de puncte candida\ilor din cele dou` categorii.
2. Unii români care au emigrat în Canada au suferit fel de fel de persecu\ii - pu]c`rie, re\inerea abuziv` în \ar` a copiilor ]i so\
iilor, confiscarea propriet`\ilor ]i alte pedepse ]i abuzuri. Se vor acorda maxim 20 de puncte candida\ilor eligibili.
3. În timpul Revolu\iei ]i în perioad` grea imediat urm`toare Revolu\iei, au existat români canadieni care au ajutat \ara. Se 
vor acorda deasemenea 20 de puncte pentru candida\ii eligibili.
4. Au existat ]i exist` români canadieni care au f`cut mult bine românismului ]i recunoa]terii culturii române în Canada.
De asemenea , exista români care au f`cut cunoscuta via\a ]i cultura canadian` în România. Li se vor acorda maxim 20 de 
puncte pentru acest gen de activit`\i.
5. La acest punct, nu mai este nevoie de explica\ii suplimentare.
6. Prin activitatea profesional` în cele mai diferite medii, mul\i români s-au f`cut remarca\i ]i simpatiza\i, ob\inând diplome ]i 
alte forme de recunoa]tere f`când s` creasc` respectul canadienilor pentru români ]i pentru România.
7.. Colaborarea cu regimul comunist sau postcomunist ]i primirea de diplome, titluri etc este discutabil`. În general, românii 
care au primit a]a ceva nu au fast v`zu\i cu ochi buni de ceilal\i români canadieni.
Mircea Eliade, Emil Cioran, Vintil` Corbu ]i mul\i al\ii au refuzat orice leg`tur` cu comuni]tii. Sunt penaliza\i cu pân` la 
20 de puncte cei care intr` în aceast` categorie.
8. Este vorba de demnitate, chiar dac` pot exist` argumente. Unii români au refuzat categoric orice contact cu cei care au 
f`cut atâta r`u \`rii lor, nef`când nici un compromis. Credem c` este firesc s` primeasc` maxim 10 puncte pentru comporta-
mentul lor demn.
9. Acest punct nu credem c` are nevoie de explica\ii suplimentare.
Oricum, repet`m: orice sugestii ]i propuneri vor fi binevenite, putându-se perfecta aceast` încercare de clasificare ]i punctaj.

Redac\ia
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EVENIMENTELE CULTURALE ALE LUNII

IMAGINI DE LA ROMFEST - 2009

Primarul Michael Tramblay si deputatul Mircea Lubanovici cu ro-
manii din Montreal (stanga sus si dreapta jos) (foto Maria Filip)



“Vă invit la un exerciţiu de parapsihologie, psihanaliză sau chiar 
de auto-hipnoză, dacă vreţi. 

Iată... închideţi ochii şi imaginaţi-vă că fi ecare dintre noi suntem 
câte un arbore cu rădăcinile acasă, în România - şi cu trupurile şi 
braţele aici - în Canada. Nu-i aşa că simţiţi pulsul pământului natal 
şi-auziţi doinele şi baladele noastre străbune? 

Aşa este şi revista noastră DESTINE LITERARE.

Oriunde ne-am afl a, noi, sclavii scrisului, aşternem în paginile 
virgine şi  tolerante toată chintesenţa acumulărilor de o viaţă - pe 
meridianele planetare. Revista, copacul deci, reprezintă strict 
cumulul strădaniilor şi năzuinţelor noastre. Iar frunctele sunt 
materialele semnate de noi: nuvele, eseuri, reportaje, versuri etc. 
Şi pentru ca fructele noastre să fi e pe gustul cititorilor - noi trudim! 

Acum deschideţi rogu-vă ochii. Aveţi revista în mână? Citiţi-o! 
Că aşa sunt destinele, oameni buni: Dumnezeu ni le hărăzeşte iar 
noi trebuie să le purtăm şi să le citim şi în DESTINE LITERARE. 
Lectură plăcută!” 

                           poet GEORGE FILIP - Montreal
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