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Urări de la Judy Hardin Cheung, președinta celui de-al 24-lea Congres mondial al poeților.
Holiday Greetings from the 24th World Congress of Poets/ Judy Hardin Cheung, California

16 noiembrie, 2016 - Deschiderea expoziției "Pogromul de la Iași", în holul impunătoarei
Biblioteci Evreiești din Montreal. Filmul "Duminica Neagră" a fost prezentat pe 23 noiembrie.
Poate fi vizionat aici: https://www.youtube.com/watch?v=eCZ3WCiH6Go
Amănunte și opinii despre tristul eveniment de la Iași, de la care au trecut 75 de ani,
în numărul viitor al revistei.
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CETĂŢEANU Alexandru
(CANADA)

Între două depărtări ….
Nu este uşor să trăieşti în «două lumi». De
multe ori mă întreb - cum de am plecat din România
anilor ‘84, oricât de rău era – şi de tot atâtea ori mă
apucă tristeţea. Am îmbătrânit? Unde era oare mai
bine? «Aş pleca şi aş pleca/ un‘să plec din Țara
mea,/ drumul paşii nu mi-i vrea…» - aşa se frământă
marele poet prieten Cezar Ivănescu într-o poezie, nu
îmi mai amintesc de unde o ştiu, poate că mi-a spuso chiar el. Iar eu spuneam în poezia «Acolo»: ―…Să
mă-mpart în două-aş vrea-/Unde-i oare ţara mea?...‖
«De acolo, sunt aici./De aici, rămân acolo, /Împărțit
în două țări/ Între două depărtări.» . Este dilema
emigrantului cu dragoste de Țară . La un moment
dat în viaţă nu te mai interesează «pâinea bună sau...
rea » nici la propriu, nici la figurat, ci te interesează
viaţa sufletului – care nicăieri nu este mai bună decât
acolo unde ai văzut pentru prima dată lumina zilei!
Lui Î.P.S. Bartolomeu Valeriu Anania i s-a propus să
rămână în Canada – mi-a spus asta părintele Petre
Popescu, un mare patriot român, mare anticomunist... şi nu a rămas. De câte ori mă duceam la Cluj
(exceptând ultima oară, când era bolnav) unchiul
Valeriu (cum îi ziceau nepoţii Lui Veronica şi Valeriu – vecinii și prietenii mei în copilărie, ba chiar şi
eu) lăsa treburile de la mănăstirea Nicula şi venea cu
bucurie să mă întâlnească. Odată l-am întrebat de ce
nu a dat curs invitaţiei de a rămâne la Montreal şi
mi-a răspuns cam aşa (spun din memorie) : - Nicăieri în lume pământul nu îţi ţine mai bine de cald
decât în Țara ta! Nu voi uita niciodată cu câtă convingere mi-a spus aceste vorbe . Am colindat lumea
« în lung şi în lat » dar parcă nicăieri nu mă simt mai
bine ca în România, mai ales în primele zile când
ajung…acasă. După un timp petrecut în România,
destineliterare@gmail.com

mă întristez şi parcă îmi vine să plec spre Canada…
încă nu ştiu bine ce fenomen se întâmplă. Tot aşa
îmi spunea şi poetul Florin Iaru – nu l-am mai întâlnit de multă vreme!
România este considerată o ţară europeană săracă (totuşi, înaintea a 9 ţări şi mai sărace, dacă asta
poate fi o consolare...) , dar este o ţară bogată în
evenimente culturale, poate cea mai bogată din Europa; festivaluri de poezie, de folclor, comemorări,
târguri de carte, lansări de cărţi, spectacole de teatru
– nu te poţi plictisi în România dacă te interesează
cultura. Există atât de mulți poeţi în România (orice
român este poet!) , cum nu prea mai există în alte
ţări de pe Planetă! Festivalul Internaţional de Poezie
de la Curtea de Argeş (de exemplu), prin devotamentul poeţilor Carolina Ilica şi Dumitru M. Ion a
sărbătorit în anul 2016, 20 de ani de existenţă! Nu
am putut participa şi mi-a părut tare rău. În anul
2015, am întâlnit la Curtea de Argeş zeci de poeţi
din peste 30 de ţări şi mi-am făcut buni prieteni.
Anul trecut am fost invitat la Congresul Spiritualității Românești de la Alba Iulia și am rămas
profund impresionat de măreția evenimentului. Oare
câți români știu că acest eveniment a ajuns la cel deal 20-lea an de existență, sau chiar că există? Distinsul academician prof. dr. Victor Crăciun este ‖sufletul‖acestei mari manifestări culturale și patriotice,
unde sunt invitați români din toată lumea. Nu am
mai reușit să trec Oceanul și anul acesta, dar sper ca
în 2017 să particip din nou, dacă voi mai fi invitat.
În continuare, spre știință, se poate citi Raportul impresionant al evenimentului, primit de la organizatori:
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RAPORT
Asupra desfășurării ediţiei a XX-a a Congresului Spiritualității Românești
S-a încheiat cu succes ediția a XX-a a Congresului Spiritualității Românești, desfășurat la Alba
Iulia, în perioada 28 noiembrie – 2 decembrie 2016.
În urma discuțiilor pe marginea proiectului de
Program elaborat încă din luna iulie și transmis
spre analiză comitetului director, în luna octombrie s-a definitivat Programul și s-a transmis prima
Invitație la lucrările Congresului, staff-ul tehnic reluând periodic contactul cu comunitățile din lume
pentru a definitiva în luna noiembrie lista participanților, astfel ca, în preajma celei de a 98-a aniversări a Marii Uniri din 1918 şi a Zilei Naţionale să
se desfăşoare Evenimentul.
Un număr de 144 delegați ai comunităţilor româneşti din întreaga lume, reprezentând 30 de țări și
zone de românitate s-au întrunit la Alba Iulia și
Zlatna, în cadrul Congresului Spiritualităţii Româneşti, Ediţia a XX-a, a cincisprezecea de când
lucrările se desfăşoară în Capitala Marii Uniri, manifestarea reunind mari personalităţi din comunităţile româneşti şi din ţară care au susţinut cuvântări în
Plen și comunicări pe temele propuse în acest an.
Congresul Spiritualităţii Româneşti, unica
formă organizată, unitară, de întrunire a reprezentanţilor românilor din întreaga lume, începând din anul
1993, a fost creat de către Liga Culturală pentru
Unitatea Românilor de Pretutindeni cu scopul de
a contribui la cunoaşterea românităţii, la întărirea
legăturilor românilor din lumea întreagă cu ţara şi la
stabilirea de măsuri concrete pentru ca organizațiile
neguvernamentale – și prin intermediul documentelor informale pe care le punem anual la dispoziția
autorităților, și oficialitățile, prin Guvernul Românei
și structurile special create pentru diaspora – să
acorde un sprijin real comunităţilor noastre de pretutindeni în vederea păstrării identității etnice prin
limbă, tradiții, cultură și promovării valorilor naționale în țările în care trăiesc.
În anul 2016 manifestarea s-a desfăşurat graţie
sprijinului acordat de Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, Consiliul
Judeţean Alba, de Primăria Municipiului Alba Iulia
şi Primăria orașului Zlatna, în perioada 28 noiembrie - 2 decembrie 2016, delegaţii la Congres parti2

cipând şi la festivităţile prilejuite de aniversarea a
97 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia din
1918 şi a Zilei Naţionale a României. Având ca
principale obiective analiza şi găsirea unor soluţii
concrete la problemele cu care se confruntă comunităţile româneşti în condiţiile globalizării şi ale crizei
economice mondiale, ediţia a XX-a a debutat pe
data de 29 noiembrie, la orele 9.30 cu lucrările în
Plen, cu intonarea, de către fanfara garnizoanei Alba Iulia a Imnului de Stat și a Imnului Uniunii Europene, continuând cu slujba oficiată cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, P. F.
Daniel, de Î. P. S. Irineu Pop, Arhiepiscopul Albei
Iulia. Au urmat Saluturi prezentate de domnii Ion
Dumitrel, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba;
Gabriel Pleșa, viceprimar al Municipiului Alba Iulia, care a adus și salutul Primarului Mircea Hava,
Silviu Ponoran, Primarul oraşului Zlatna.
Cu un Cuvânt de întâmpinare - acad. Victor Crăciun - Preşedintele Congresului Spiritualităţii Româneşti a declarat deschise lucrările ediției
a XX-a a Congresului, invitând să conducă în continuare lucrările Plenului pe acad. Mihai Cimpoi – R.
Moldova, care s-a achitat cu bine de această sarcină,
la dezbaterea temei congresului – Cultura românească în lume, astăzi, înscriindu-se un număr record de vorbitori, care au luat în parte cuvântul la
ședința de Plen din 29, alții în cea din 30 noiembrie,
intervențiile având ca și obiectiv lansarea unor noi
acțiuni, la propunerea participanților, privind proiectul Centenarul Marii Uniri – 1918 – 2018, conturat
încă de la ediția precedentă, publicat și transmis către societatea civilă și oficialitățile României.
Ca și la edițiile precedente, au fost prezentate
de către reprezentanții și conducătorii delegațiilor
participante rapoarte privind locul, starea individuală, colectivă, numărul, rolul românilor în țările de
reședință și legăturile cu țara. Între vorbitori s-au
numărat Acad. Mihai CIMPOI (Chișinău), Ionela
FLOOD (Marea Britanie), Acad. Kopi KYCYKU
(Albania), Pr. Constantin TÂRZIU (Franţa), Cornelia SALVAN (Austria), Acad. Vasile TĂRÂŢEANU
(Cernăuţi), Abigaila BUDAC (SUA), Preot Paroh
Marius MAGHIARU (Ungaria), Mariana PĂUN
destineliterare@gmail.com
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(Elveţia), Lidia NANSICOVA Cehia), Ştefan
BREILLER (Germania), Liviu PETRILĂ (Finlanda), Claudia MOTEA (Canada), ing. Armand
SCHOR (Israel), Elena DIMITRIU VASILIEVA
(Rusia), Adrian APETREI (SUA), Ec. dr. Avram
CRĂCIUN, Jorje VINŢAN (Spania), Drd. Ion
CIZMAŞ
(Serbia),
Conf.
dr
Alexandru
AMITITELOAIE, Deputat prof. ION POPESCU
(Ucraina), Vasile BARBU (Serbia), Nicolae POPA
(SUA), Ioan ONICIUC (Spania), Dinu Doru
GLĂVAN, prof. dr. Vasile GROZAV (Chişinău),
Lia LUNGU (SUA),Moni SENSTEIN (Israel),
Jenica RACHINOIU CESCA (Italia), Ivan
ALEXANDROV (Bulgaria), Nicolai PLUŞKIS
(Kazahstan), Ion ASTALUŞ (Austria), Gheorghe
POPA (Ungaria) • IOAN BOTOȘ(Transcarpatia Ucraina), Ion de HONDOL (Belize), Gen.(r.) dr.
Mircea CHELARU, Cristiana CRĂCIUN, Aurica
BOJESCU, Ucraina, Ionel OMORAN – Zona
Uzdin, Serbia ș. a.
După încheierea primei părți a Plenului s-a
vernisat expoziția de Artă Plastică găzduită de Salonul UAP – filiala Alba Iulia, realizată împreună cu
Ioan Mârza, Președintele UAP. Lucrările artiștilor
locali, la care s-au adăugat cele ale românilor de
pretutindeni – Ioan Oniciuc – Spania, Ligia
Podorean Ekström – Suedia, Ion Astaluș –Germania,
și au fost prezentate câteva dintre cele mai recente
publicații și apariții editoriale, despre care s-a discutat și în cadrul Cenaclului de la miezul nopții.
Desfăşurarea lucrărilor a continuat cu susţinerea celor câteva zeci de comunicări ştiinţifice în cele
patru SECŢIUNI (pentru evidență există atașat
Programul detaliat. Cu mențiunea că s-au susținut
alte peste 20 de titluri în afara programului):
• I. 100 DE ANI DE LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ÎNCHEIAT CU MAREA UNIRE. (Comunicări privitoare la începutul Războiului, 1916 şi efectele conflagraţiei asupra românităţii).
Alba Iulia, Casa de Cultură a Studenţilor,
marţi 29 noiembrie orele 17.00, miercuri 30 noiembrie orele 9.00 – 11.30.
• II. MITROPOLITUL ANTIM IVIREANUL – 300 DE ANI DE LA UCIDEREA SA
JERTFELNICĂ ŞI MOARTEA ALTOR MARI
CĂRTURARI ROMÂNI AI VREMII: STOLNIdestineliterare@gmail.com

CUL CONSTANTIN CANTACUZINO ŞI ŞTEFAN VODĂ CANTACUZINO.
Alba Iulia, Aula „Dumitru Stăniloae‖a Facultăţii de Teologie, marţi 29 noiembrie orele 16.30,
miercuri 30 noiembrie orele 9.00 – 11.30.
De menționat că la ședința de Plen Liga Culturală a primit din partea artistului plastic Ioan Astaluș
o Placă Memorială Antim Ivireanul, pe care intenționam să o dezvelim la Istanbul, dar, având în vedere situația tensionată de acolo și nedorind să punem
presiune pe comunitatea românească, Președintele
Victor Crăciun a luat hotărârea să o doneze, la
rându-i, Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba
Iulia, ÎPS Irineu primind cu o foarte mare bucurie
donația și instalând-o chiar în aceeași zi, într-un
timp record, la Biblioteca Facultății, care a primit
din această dată numele ANTIM IVIREANUL. Este
un exemplu de acțiune concretă și finalizată cu succes.
III. ISTORIA IMNULUI NAŢIONAL – REPER DE IDENTITATE ETNICĂ, DE LA „HORA
UNIRII”LA
„DEŞTEAPTĂ-TE,
ROMÂNE!”MEMORIA ISTORIEI ŞI CULTURII ROMÂNEŞTI. (Cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la
naşterea lui Andrei Mureşanu).
Alba Iulia, Casa de Cultură, marţi 29 noiembrie orele 17.00, miercuri 30 noiembrie orele 9.00 –
11.30.
IV. RELIGIA UNITEISTĂ ŞI REGALITATEA ELECTIVĂ LA TRACO – DACO – GEŢI:
NOI DOVEZI, CERCETĂRI, INTERPRETĂRI,
ÎN FUNDAMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ A ORIGINII NEAMULUI ROMÂNESC.
Zlatna, Sala Casei de Cultură, marţi 29 noiembrie orele 17.00, miercuri 30 noiembrie orele
9.00 – 11.30.
Cenaclul de la miezul nopții, condus de Ionela
Flood – Marea Britanie, Claudia Motea – Canada,
Jorje Vințan – Spania și Lidia Nansicova - Cehia a
prilejuit, ca de fiecare dată, descătușarea energiilor
creatoare, poeziile și textele citite în cenaclu fiind
apreciate de spectatori. Ședința cenaclului s-a încheiat cu un microrecital al solistei Abigail Budac din
SUA, a cărei voce a încântat audiența.
Pe 30 Decembrie, după ce s-au încheiat lucrările pe secțiuni, la orele 12.00, Congresul s-a reunit
în Plen la Alba Iulia, delegații la Congres continu3
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ând să prezinte problemele cu care se confruntă în
comunitățile din care fac parte, împlinirile lor, dar și
neîmplinirile, cel mai adesea cauzate de lipsa de
susținere din țară, fiind adoptate în forma de proiect
documentele – Rezoluția, Apelul pentru susținerea
valorilor etico-morale românești și a familiei tradiționale, Apelul pentru susținerea școlilor românești
din Ucraina, documente în legătură cu care, în mod
democratic s-au formulat observații și amendamente
consemnate, care, după o analiză ulterioară au intrat
sau nu în conținutul textelor definitive.
După masa prietenească a avut loc un spectacol extraordinar, cu participarea Liei Lungu – SUA,
Claudiei Motea – Canada, Abigailei Budac – SUA,
alături de formații folclorice din zonă și cu participarea maeştrilor Dumitru Fărcaș, Ionuț Fulea și orchestra sa și a actorului Dorel Vișan.
La revenirea de la Zlatna a delegaților cazați la
Alba Iulia, și din păcate impresionanta delegație din
Ucraina și cea din Serbia nu au putut participa la
discuții, dar și reprezentanții altor comunități, prea
obosiți pentru a mai veni la întâlnire, a avut loc o
întrevedere informală cu Excelența Sa domnul Secretar de Stat al DPRP dr. Paul Guran. Au luat parte
la această întâlnire șefii de delegații din Albania,
Bulgaria, Canada, Spania, Elveția, R. Moldova, Rusia, Ungaria, SUA – 3 reprezentanți ai importantelor
comunități din New York, California și Florida,
Austria, Italia, Cehia, Marea Britanie, Israel, pe
parcursul întrevederii alăturându-se și alți delegați,
discuția fiind moderată de vicepreședintele Congresului Cristiana Crăciun. Excelența Sa a avut o uriașă
răbdare și disponibilitate, ascultând pe fiecare dintre
delegații care au făcut o succintă prezentare a comunităților pe care le reprezintă, au vorbit deschis despre greutățile cu care se confruntă, despre nevoile
pe care le au. E. S. dl. dr. Paul Guran a răspuns
punctual la o serie de întrebări care i-au fost adresate. În final Excelența Sa a vorbit despre transformările din timpul mandatului său a legislației care privește relațiile cu românii de pretutindeni, în unanimitate delegații prezenți la discuții pronunțându-se
favorabil în legătură cu măsurile luate de domnul dr.
Paul Guran, apreciind debirocratizarea, transparentizarea și atitudinea pro activă, niciunul dintre cei care
au relații în prezent cu DRRP neresimțind ostilitatea
din trecut. Am fost mandatați și o facem cu bucurie,
4

să susținem, în măsura în care suntem luați în seamă,
o continuitate la conducerea DRRP, delegații la
Congres plângându-se de faptul că prea desele
schimbări ale conducerii Departamentului creează
confuzie și duc, de cele mai multe ori, la reluarea de
la zero a unor discuții deja avansate în multe dintre
probleme.
La acţiunile organizate de oficialităţile locale
de 1 Decembrie, cu prilejul Zilei Naţionale a României și aniversării Marii Uniri, încheiate cu o paradă
militară impresionantă, au luat parte și reprezentanții
comunităților istorice românești din 30 de țări și
zone de românitate. O parte a delegaților a depus o
coroană de flori în numele Congresului. Prezența la
evenimente a reprezentat şi de această dată pentru
delegaţii la Congres o ocazie de a-şi reîncărca inimile de acel inefabil sentiment al iubirii de patrie şi
neam, aşa cum numai la Alba Iulia se poate petrece,
pe care, la întoarcerea în ţările în care trăiesc, îl vor
împărtăşi celorlalţi membri din comunităţile, organizaţiile şi asociaţiile româneşti.
Pe data de 2 decembrie, după citirea formelor
definitive ale documentelor Congresului și după
ședința de bilanț, a avut loc o masă comună prietenească, s-au schimbat impresii asupra Congresului
și, ceea ce este cel mai important, s-au făcut proiecte
de colaborare între comunități, între personalități din
diferite colțuri ale lumii. Congresul se poate mândri
cu zeci de astfel de proiecte născute în urma relațiilor pe care le-a facilitat, de la cele culturale până la
relații economice, multe avantajoase și pentru partenerii noștri din Alba Iulia și Zlatna, delegații din
afara țării au plecat.
Preocupați să dovedim că, dincolo de hotarele
de astăzi ale țării, se află încă 13 milioane de români
și originari din România care trebuie să fie sprijiniți
să-și prezerve și să își dezvolte limba, credința, cultura, românii din lumea întreagă oferind valori incontestabile, contribuind la dezvoltarea tuturor domeniilor științei, artei, medicinii, sporturilor, impunând România în universalitate acest al XIX-lea
Congres a deschis, în opinia noastră, o cale nouă,
atât de necesară pentru cei trei ani care urmează, în
vederea pregătirii și organizării Centenarului Marii
Uniri. Încă din anul 2013 Congresul a lansat un amplu PROGRAM de acțiuni, unele de durată și complexitate, pe care le-am supus atenției oficialităților.
destineliterare@gmail.com
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Au trecut doi ani și nu s-a produs începutul necesar.
Congresul a revenit acum, solicitând noului Guvern
acțiuni ferme, atrăgând atenția că a rămas un scurt
timp pentru pregătirile necesare, iar Centenarul trebuie să devină un ACT ISTORIC DE REFERINȚĂ.
Privind în ansamblu activitatea anului 2016,
atât între Congrese cât și în timpul ediției a XX-a, o
putem considera, fără falsă modestie (anexăm și
volumul care ne susține afirmația), una fructuoasă,

mulțumitoare și care, coroborată cu aceea a partenerilor noștri – Consiliul Județean Alba, Primăria Alba
Iulia, Primăria Zlatna aduce reale servicii românității
și constituie un reper în păstrarea conștiinței de
neam pentru cele aproximativ 13 milioane de români
aflați în afara hotarelor țării de ale căror destine se
preocupă Asociația Congresul Spiritualității Românești.

COMITETUL DIRECTOR
Președintele Asociației Acad. VICTOR CRĂCIUN
La mulți ani România! La mulți ani și sănătate , stimate domnule Academician Victor Crăciun! Să
ne revedem sănătoși la Congresul din 2017!
De partea acesta a Oceanului, la Montreal, s-a sărbătorit ZIUA ROMÂNIEI de două ori : odată organizată de Consulatul României mai mult pentru Corpul Diplomatic (Consulul General Victor Socaciu a
fost ca de obicei la mare înălțime!) dar și cu invitați canadieni de origine română, si a doua oară numai
pentru români.
Toastul ținut la cea de-a doua sărbătorire de prof. dr. Anton Soare este concludent :
Doamnelor și domnilor,
Aş vrea, cu voia dumneavoastră, să închin, să închinăm de două ori în seara asta paharul. Să-l închinăm în primul rând, fireşte, României Mari, aşa cum ea a început să se făurească prin proclamaţia de la Alba
Iulie, de pe întâi decembrie 1918 şi cum nu încetăm încă să o făurim, dacă şi numai, în aşteptare de mai bine,
în visele noastre. Facă-se că fiecare dintre urările pe care Eminescu le adresă dulcei lui Romanii să se adeverească, cu ajutorul Domnului, cuvânt cu cuvânt. Cu toată modestia prozei noastre, vă invit pe toţi să ne alăturăm poetului repetând mesajul pe care Alexandru Cetăţeanu l-a trimis mai deunăzi listei lui de corespondenţi : La Mulţi ani, România! Sănătate şi prosperitate românilor de acasă şi din toată lumea. Dumnezeu să
binecuvânteze România!
Aş vrea de asemenea să închin, să închinăm paharul, la scara diasporei româneşti din Montréal de astă
dată, frumoasei echipe de televiziune TVESCU, care nu a încetat în cursul acestui an, în pofida dificultăţilor financiare greu de imaginat de care s-a izbit, să îşi dezvolte activităţile şi să dea tot mai mult de veste în
ţară despre îndeletnicirile şi realizările românilor de aici. Mă gândesc, evident, în primul rând, la Maria şi la
Marius Bălan, a căror profesionalism şi îndârjire nu le putem lăsa să nu răzbească. Cinste lor.
Mai aproape de Țară și totuși departe… sunt românii din TRANSCARPATIA. Îi asigurăm de toată dragostea și admirația noastră pentru eforturile de a se menține români, uneori în condiții vitrege, de-a lungul istoriei! La mulți ani, dragi români din TRANSCARPATIA!

destineliterare@gmail.com
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Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia "Dacia"

PROIECT
UNIUNEA REGIONALĂ A ROMÂNILOR DIN TRANSCARPATIA „DACIA”
– 15 ANI DE ACTIVITATE ÎN COMUNITĂŢILE ROMÂNEŞTI DIN TRANSCARPATIA
Proiectul este finanţat de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul Politici pentru Relaţia cu
Românii de Pretutindeni. Proiectul este derulat de Uniunea Regională din Transcarpatia „Dacia‖, Ucraina şi se desfăşoară în perioada 1.04.2016 – 30.11.2016.
Проект:
« Закарпатська обласна Спілка «Дачія»
- 15 років діяльності в румунських громадах Закарпаття».
Проект фінансований Міністерством Закордонних Справ – Відділ Політики по зв‘язках з
румунами за кордоном
в період з 1.04.2016 року – 30.11.2016 року.

COMUNICAT DE PRESĂ
"Uniunea Regională a Românilor din
Transcarpatia «Dacia» - 15 ani de activitate în comunităţile Româneşti din Transcarpatia‖ 07.10. –
09.10.2016 Apşa de Jos – Slatina
De fiecare dată când pregăteşti o manifestare
te gândeşti ca totul să fie bine, dar în primul rând te
gândeşti la invitaţi, în aşa fel încât, în urma întrunirii, să le rămână amintiri frumoase. Aşa facem noi
cei din partea dreaptă a Tisei – Maramureşul istoric.
În 7 octombrie au început să sosească oaspeţii,
unii pentru prima dată, dar majoritatea au vizitat
zona noastră de mai multe ori. Aşa cum era programat, cu toţii ne-am încadrat în program şi după masă
am vizitat Muzeul de Istorie şi Etnografie al Românilor din Transcarpatia, instituţie privată care se află
la Apşa de Jos, str. Borcaniuca, nr. 17, raionul Teceu.
Muzeul este dedicat românilor din partea
dreaptă a Tisei, dar acoperă toată Transcarpatia –
acolo unde au fost urme româneşti şi încă se păstrează suflet românesc; mă refer la localităţile unde
au dispărut românii şi la românii Volohi din
6

Transcarpatia.
De fiecare dată când avem oaspeţi la muzeu ne
străduim să le aducem la cunoștință tot ce a fost legat de viaţa românilor din partea dreaptă a Tisei, dar
în primul rând le povestim istoria noastră, pe care
am trăit-o pe parcursul anilor... alături de alte popoare şi de fiecare dată suntem înţeleşi. Atragem atenţie
la ultima sută de ani când le spunem tuturor că din 1
decembrie 1918 şi până în 26 iulie 1921 teritoriul
actual al regiunii Transcarpatia, Ucraina, cu raioanele Rahău (Rahiv), Teceu (Teaciv) şi Hust (zona istorică a Maramureşului de nord cu plasele Rahău,
Taras, Teceu şi Hust) au făcut parte de facto şi de
iure din componenţa Statului Român, judeţul Maramureş. ( Punct de vedere asupra statului românilor
din Transcarpatia (Ucraina), Academia Română –
Filiala Cluj Napoca, Institutul de Istorie "Gheorghe
Bariţiu‖Cluj Napoca, 23 iulie 2015, Directorul Institutului, prof. Dr. Nicolae Edroiu, Membru Corespondent al Academiei Române).
Ne bucurăm că toţi ne înţeleg, dar nu putem să
înţelegem noi de ce cei de la Bucureşti nu ne aud.
destineliterare@gmail.com
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Oare noi avem diferite istorii, vorbim diferite limbi?
Noi suntem şi ne mândrim că suntem români.
Limba noastră maternă este limba română, aşa ne-a
fost lăsată porunca strămoşească – şi cei care nu
înţeleg ce înseamnă poruncă - îi rog să se documenteze, poate se "limpezesc‖şi atunci ne vor înțelege.
Oaspeţii au vizitat localitatea Apşa de Jos,
unele locuri istorice, mulţi s-au foto-documentat
lângă primărie, pentru că deasupra capului fâlfâie
drapelul statului Ucrainean şi drapelul Apşei de Jos tricolorul.
De acum, seara, participanţii au avut posibilitatea să-şi "toarcă‖părerile şi să răsfoiască cărţile
vechi şi cele din biblioteca muzeului. Totul s-a finalizat târziu.
A doua zi de dimineaţă, românii din
Transcarpatia au început să se adune la Complexul
hotelier "Slatina - Resort", oaspeţii din afară cu „popasuri‖ prin vama Sighet-Slatina. După sosirea lor la
Slatina nu am auzit că au fost probleme la vamă înseamnă că încet totul se civilizează.
Sala pentru manifestare era de acuma pregătită
să îşi aştepte oaspeţii. Fiecare a avut posibilitatea să
se „plimbe‖prin istoria unirii pe parcursul celor 15
ani vizitând expoziţia dedicată "Dacia – 15 ani de
activitate
în
comunităţile
româneşti
din
Transcarpatia".
La ora 11.00, conform programului, a fost
deschisă oficial manifestarea. Ne-am bucurat de
oaspeţii sosiţi, în primul rând de misiunile diplomatice ale României din Ucraina. Ne-au făcut o mare
cinste tuturor românilor din Transcarpatia: Dr. Gheorghe Anghel, Ministru Consilier, Ambasada României la Kiev, Dr. Emil Rapcea, Consul General al
României la Odessa, Dr. Eleonora Moldovan, Consul General al României la Cernăuţi, Aurelian Rugină, Consul - Consulatul General al României la Cernăuţi, Gabriel Nicola, Consul - Consulatul României
la Solotvino, Valer Marian, Senator - Parlamentul
României, Cornelia Negruţ, Deputat - Parlamentul
României, Radu Baltaşiu, Director - Institutul Cultural Român din Bucureşti, Dr. Ion Popescu, membru
Asociat de onoare al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Preşedintele Comunităţii Româneşti
din Ucraina.
Ne-am bucurat de delegaţiile sosite din diferite
culturi ale Patriei-Mame, majoritatea au fost prietedestineliterare@gmail.com

nii noştri care pe parcursul anilor sunt alături de noi.
Le mulţumim din suflet tuturor delegaţiilor:
Timişoara – Benedict-Clement Lupu, jurnalist,Timișoara;
Târgu Ocna – Ștefan Silochi, primar Târgu
Oсna; Dorina Silochi, Târgu Oсna; Bucur Aurel,
consilier Târgu Oсna; Barna Liliana, consilier Târgu
Oсna.
R. Moldova, Chişinău – Dinu Rusu, jurnalist,
R. Moldova, Chișinău;
Oradea – Tiberiu Moraru, Oradea; Marinela
Moraru, Oradea; Maria Matei, Oradea; Mihai Matei,
Oradea; Ovidiu Bâncescu, istoric, Oradea; Elizabeta
Gavriș, profesor, Oradea; Daniel Bizău, preot, Oradea; Gheorghe Vasile Petrilă, Oradea;
Satu Mare – Dr. Viorel Ciubotă, Muzeul Județean Satu Mare;
Cluj Napoca – Victor Vizauer, istoric, Cluj
Napoca;
Negreşti Oaş – Dr. Natalia Lazăr, Negrești
Oaș, director Muzeul Țării Oașului; Mihai Big, consilier Primăria Negrești Oaș; Vasile Albiciuc, Negrești Oaș; Vasile Pop, Negrești Oaș; Livia Pop,
Negrești Oaș; Cristian Pop, Negrești Oaș;
Baia Mare – Dr. Teodor Ardelean, Director
Biblioteca Județeană "Petre Dulfu"; Dr. Ilie
Gherheș, Lector univ. Universitatea Baia Mare;
Cristina Gherheș, prof. Baia Mare; Delia Suiogan,
Baia Mare; Angela Buciu, Baia Mare; Mihai Cosma,
Baia Mare; Sorin Suiogan, Baia Mare; Marius Lazăr, preot Baia Mare; Adrian Marchiș, jurnalist, Baia
Mare; Florin Gogota, istoric, Baia Mare;
Sighetu Marmaţiei – Timur Chiș, Sighetu
Marmației; Toader Șuștic, Sighetu Marmației; Dr.
Boroica Ioan, Sighetu Marmației; Liviu Șiman, jurnalist, Sighetu Marmației; Ion Huzău, jurnalist, Sighetu Marmației; Alin Pralea, istoric, Sighetu Marmației;
Petrova – Dr. Ioan Petrovai, Petrova; Ion Gheorghe Petrovai, profesor, Petrova; Măricuța Petrovai,
istoric, Petrova;
Mulţumim autorităţilor statului ucrainean că
au răspuns pozitiv şi au fost alături de noi.
Dlui Palajineţi Mihailo, şef adjunct Administraţia Raională Teceu,
Dlui Vasile Gudac, seful secţiei de Cultură,
Administraţia Raională Teceu,
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Dlui Taras Daţio, lector univ. Universitatea
Naţională de la Ujgorod.
Mulţumim oaspeţilor sosiţi din regiunea Cernăuţi: Aurica Bojescu, secretar responsabil; Petru
Posteucă, Cernăuți; Viorica Predie, Cernăuți; Elizaveta Penteleiciuc, Cernăuți; Mihai Bojescu, Cernăuți; Elena Cârciu, Stănești, Cernăuți; Ion Sucevanu,
Cernăuți; Adrian-Mihăița Dragomir, Cernăuți; Nicolae Toma, Cernăuți; Felicia Toma, Cernăuți.
Odesa - Elena Rapcea, Odessa; Ilie Dascălu,
Odessa.
Poroşcovo – Vasile Lacatoş
Mulţumim reprezentanţilor românilor din
Transcarpatia care ne-au onorat cu prezenţa:
Cărbuneşti - Vasile Popovici, director Școala
Cărbunești;
Bouţu Mare - Gheorghe Opriș, director Școala Bouțu Mic; Ion Gandic, profesor Bouțu Mic; Ileana Gandic, jurnalist publicația "Apșa‖Bouțu Mic;
Strâmtura - Dumitru Buga, director Școala
Strâmtura; Dorel Creț, profesor Școala Strâmtura;
Vasile Buga, primar, Strâmtura;
Podişor - Larisa Covaci, director Școala Podișor; Vasile Covaci, Podișor; Dumitru Furt, profesor Școala Podișor; Ileana Furt, felcer, Podișor;
Topcino - Maria Dan, bibliotecară, Topcino;
Rodica Zmâcalo, director Școală Topcino; Alexandru Opriș, primar Topcino;
Plăiuţ - Nuțu Dan, director Școala Plăiuț; Aurica Dan, profesoară Școala Plăiuț;
Apşa de Mijloc - Nuțu Stan, poet, Apșa de
Mijloc; Nuțu L. Pop, jurnalist publicația "Apșa",
Apșa de Mijloc;
Biserica Albă - Mihai Clementiev, director
Școala Biserica Albă; Gheorghe Moiș, poet, Biserica
Albă; Lidia Moiș, prof. Biserica Albă;
Slatina - Adriana Pop, director liceu, Slatina;
Anuță Filip, bibliotecară, Slatina; Anica Bococi,
președinte Asociația Solotvino - Maramureș; Olimpia Popovici, Slatina; Iaroslav Popovici, Slatina;
Gheorghe Uhali, primar, Slatina; Mihai Opriș, director Școala Slatina; Liviu Țiple, Slatina; Ion Șiman,
Slatina; Ion Șiman a lui Ion, Slatina; Gheorghe
Șiman a lui Ion, Slatina;
Apşa de Jos - Maria Moiș, Apșa de Jos; Elena
I. Botoș, Apșa de Jos; Svetlana Marina, director adjunct Școala Apșa de Jos; Vasile Marina, Apșa de
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Jos; Gheorghe Pașcu, viceprimar, Apșa de Jos; Ion
Borca, Apșa de Jos; Ion Marina, Apșa de Jos; Ileana
I. Marina, jurnalist publicația "Apșa", Apșa de Jos;
Vasile V. Marina, jurnalist publicația "Apșa", Apșa
de Jos; Anghelina Iovdii, Apșa de Jos; Ion M. Botoș,
președinte URRdT "Dacia".
Manifestarea a fost deschisă cu intonarea imnurilor de stat ale Ucrainei şi României, apoi a fost
marcat un moment de reculegere în amintirea prietenilor care ne-au părăsit trecând în lumea veşniciei:
Membrii Consiliului Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia «Dacia»:
- Ion M. Filip, Apşa de Mijloc, om de afaceri,
- Vasile Tegza, Gruşevo, director, muzeul privat «Sribna Zemlea».
Membrii de onoare ai Consiliului Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia «Dacia»:
- Constantin Malinaş, Oradea, director, Biblioteca Judeţeană "Gh. Şincai",
- Mihai I.Vlad, Târgovişte, preşedinte, Fundaţia Culturală "La noi acasă".
Membrii Uniunii Regionale a Românilor din
Transcarpatia «Dacia»:
- Vasile Borca, profesor, Apşa de Jos,

- Ion Mihalca, jurnalist, Apşa de Jos,
- Mihai Şiman, profesor, Apşa de Jos,
- Nuţu Marina, medic, Apşa de Mijloc,
- Nuţu Dan, jurnalist, Dobric.
Pe urmă am trecut la programul manifestării
Uniunea
Regională
a
Românilor
din
Transcarpatia «Dacia» - 15 ani de activitate în
comunităţile Româneşti din Transcarpatia şi seminarul "Asociaţii Româneşti din Ucraina".
Timp de cinci ore a avut loc prima parte a manifestării, majoritatea au avut cinstea de a vorbi.
Sufletul participanţilor a fost îndulcit de folclorul
maramureșean în frunte cu d-na Angela Buciu sosită
de la Baia Mare. Alături de ea a fost dna Ileana Botoş, Anghelina Iovdii, Aurel Bodnar şi grupul condus de Ion Şiman de la Slatina (Stângaciu).
Partea a doua a avut loc după masă şi a început
cu semnarea în cadrul seminarului a 5 acorduri cu
asociaţii ale comunităţilor româneşti din Ucraina şi 5
parteneriate cu asociaţii din România având ca scop
întărirea capacităţii organizaţionale a asociaţiilor din
Ucraina şi România.
destineliterare@gmail.com
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Acorduri de parteneriat
În cadrul Seminarului internațional "Asociații
Românești din Ucraina", Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia "Dacia‖a semnat:
5 acorduri cu Asociații românești din
Ucraina
1. Centrul Bucovinean Independent de Cercetări
Actuale, Hliboca, regiunea Cernăuți, președinte Aurica Bojescu;
2. Clubul Cultural –Sportiv "Dragoș Vodă", Cernăuți, regiunea Cernăuți, președinte Viorica Pridie;
3. Uniunea Asociațiilor Românești "Pentru Integrarea Europeană, Hliboca, regiunea Cernăuți, președinte Elizaveta Penteleiciuc;
4. Clubul Regional "Magistru‖Hliboca, regiunea
Cernăuți, președinte Petru Posteucă;
5. Societatea jurnaliștilor Români Independenți
din regiunea Cernăuți, Cernăuți, regiunea Cernăuți,
președinte Nicolae Toma.
5 acorduri cu Asociații din România
1. Fundația Culturală PRO UNIОNE, Baia Mare,
jud. Maramureș, președinte Ilie Gherheș;
2. Asociația Morărița, Oradea, jud. Bihor, președinte Tiberiu Moraru;
3. Asociația Culturală "Mara Oaș", Negrești Oaș,
jud. Satu Mare, președinte Natalia Lazăr;
4. Centrul de Ecologie și Turism Maramureș Sighetu Marmației, jud. Maramureș, președinte Chiș
Vasile Timur;
5. Asociația Culturală "Familia Română‖Baia
Mare, jud. Maramureș, președinte Teodor Ardelean.
După iscălirea acordurilor s-au început discuţiile legate de activitatea asociaţilor şi problemele care
sunt azi mai acute.
Problema românilor din Transcarpatia cea mai
dureroasă azi este că Statul Român nu doreşte recunoaşterea acestora; amintim că documentele istorice
sunt de partea românilor în frunte cu Academia Română.
Atunci ne întrebăm de ce? Noi nu cerem nimic, noi dorim să primim ceea ce au pierdut bunicii
noştri, ceea ce niciodată nu li s-a luat - acel statut -,
nici atunci la despărţire – 26 iulie 1921, din partea
Statului Român, nici din partea Statului Cehoslovac.
Pentru aceasta vrem şi noi, românii, să primim înadestineliterare@gmail.com

poi statutul nostru pierdut. Nu vă cerem scuze, cred
că avem acel drept istoric.
La aceasta întrunire istorică a luat naştere un
apel către structurile de stat din România. A fost
făcută o adresare deschisă în legătură cu faptul că în
anul 2018 tot neamul nostru va sărbători 100 de ani
de la Marea Unire – 1 decembrie 1918.
Românii din Ucraina ar dori ca fiecare delegat
cu drept de vot (deputat) care a participat pentru a
vota Rezoluţia de la Alba Iulia prin care s-a pecetluit
pe vecie unirea Transilvaniei cu Regatul Român
(1228 deputaţi), la o sută de ani să aibă un monument funerar şi o cruce.
Noi cei care ne aflăm în vecinătatea României,
adică cei care formează "cununa neamului", să avem
posibilitatea dacă vom ajunge în România să depunem câte-o floare la mormintele eroilor neamului.
Dorim ca în numele românilor din
Transcarpatia să mulţumim tuturor participanţilor
pentru efortul depus la participarea istorică. Manifestarea istorică a dat posibilitatea tuturor la o mai
bună cunoaştere, a dat posibilitate diplomaţilor români să cunoască mai de aproape românii din
Transcarpatia şi tot odată să vadă că maramureşenii
nu se deosebesc cu nimic de cei din zone locuite
compact de români. Cu toţii vorbesc una şi aceeași
limbă – limba română şi sunt mândri că sunt români,
dar zona este specifică şi are ceva la mijloc – multă
apă a curs pe Tisa de la despărţire, românii au trecut
prin multe sisteme politice dar totdeauna au rămas
cu capul sus – despărţirea a fost dureroasă. Pentru
aceasta Mihai Marina, diacul de la Apşa de Jos a
plecat la Bucureşti şi a cumpărat clopote pentru biserica veche (1561). Clopotele erau interzise la export.
A apelat la Nicolae Iorga şi la Octavian Goga, pe
care îi cunoştea personal şi cărora le-a spus: "Dacă
ne-aţi lăsat în ţară străină, vrem cel puţin clopotele
să ne cânte româneşte, de aceea le-am cumpărat de
la Bucureşti".
Şi azi clopotele de la Apşa de Jos ne cântă româneşte. Invităm "prietenii‖de la Bucureşti care ne
umilesc şi încearcă să ne fure statutul nostru ca foşti
cetăţeni ai statului român să ne viziteze aici, la noi
acasă. Noi nu ne vom împăca niciodată cu ceea ce îşi
doresc ei – noi am fost, suntem şi vom fi români.
Dimineaţa, în data de 9.10.2016, după micul
dejun, oaspeţii s-au îndreptat spre bisericile de la
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Apşa, au stat la slujbă. După ce au auzit clopotele
cântând româneşte cu toţii ne-am îndreptat spre va-

ma Slatina-Sighet, convinşi că aici în partea dreaptă
a Tisei cântă clopotele frumos româneşte.
Ion M.Botoş
Preşedinte URRdT "Dacia”
Coordonator proiect

Și acum, o poezie pentru copiii românilor din toată lumea:
Motto:
Ţări bogate, pisici îmbuibate,
Ţări sărăcite, pisici hămesite!
A.C.
FIFI
Alex Cetăţeanu (pentru nepoţica Veronica şi pentru toţi copiii care iubesc pisicile)
Penicilina lui Fleming, cum ştie fiecare
A fost descoperită doar din întâmplare!
Aşa mi s-a-ntâmplat recent şi mie
Din neatenţie sau din… miopie.
Ce necaz, ciudată întâmplare!
Să v-o povestesc copii, la fiecare:
M-am dus să-i cumpăr pisicii de mâncare
Dar am uitat ochelarii acasă…
Supărare mare, neglijenţă crasă!
La magazin, în rafturi, zeci de cutii
Cu poze minunate de pisici zglobii;
Care de care mai frumoase-atrăgătoare
Pe cutiile de conserve, cu mâncare!
Şi reţetele combinate, garantate
Că ar conţine vitaminele toate…
Felinele să se bucure de sănătate!
Conserve cu pui, boeuf, miel sau curcan,
Ficăciori asortaţi şi iepuri de maidan
Amestecate cu peşte nesfârşit de ocean
(Somon, ton, ba chiar şi ciortan)
«Fruits de mer» – adică fructe de mare
(ce le mănâncă şi oamenii, cu mare încântare)
Fără oase, cu-arome fine, gusturi rafinate

Şi proteine multe, ştinţific împănate,
La preţuri reduse sau cam pipărate…
Pentru pisici mai simple ori aristocrate!?
Ce să alegi din aşa varietate?
Se găsea în rafturi şi lapte de pisică
Dar nu-i bun pentru Fifi, că nu mai e mică.
Încurcat, am ales o cutie mai mare
De conservă cu de toate, la-ntâmplare.
Dar când acasă, am privit mai bine
Să-mi crape obrazul de ruşine!
Vai de mine, ce-o să mă certe pisica
Cum n-am ştiut să-i aleg mâncărica!?
Poza pe cutie era de canin, nu de felină!!!
Desigur, de confuzie, am fost singur de vină,
Aversiunea mare dintre câini şi pisici
Fiind bine cunoscută de oricare pici!
Dar cum pisica Fifi era înfometată
I-am dat-o s-o mănânce... dacă o să poată.
Credeam c-o să mă certe, dar nici n-a protestat
Ba chiar… ciudat! În grabă, s-a pus pe mâncat!!!
Şi ce credeţi copii ca s-a-ntâmplat ieri noapte?
Fifi a mea iubită, a început să latre!!!
Montreal, septembrie 2016

NR: Într-o primă lectură făcută scriitorului Marian Barbu, poezia «Fifi» a primit „Premiul de popularitate‖!
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Slavomir ALMĂJAN
(CANADA)

Petru Lascău – Omul pe baricade
„Regret că anii care au trecut de atunci, peste
treizeci acum, au lăsat patina uitării peste numele si
faptele multora. Știu că este imposibil să pomenesc
numele și faptele tuturor. Mângâierea mea este că,
acolo sus, există mai multe cărți, care se vor deschide la urmă, în care vor fi toate numele și faptele
fiecăruia. Dumnezeu are evidențe perfecte și El vine,
și răsplata este cu El.‖
Petru Lascău este, așa cum un titan al poeziei
romînești, Ioan Alexandru, îl numește, o „conștiință
șiroind pe crucea veacului în ranele Mielului răstignit de la începutul lumii pentru izbăvirea neamurilor
și fiecăruia dintre noi.‖
El, Petru Lascău, a vorbit și vorbește încă, cu
cerul pe inimă, prin tainicul glas al metaforei în
„Semnătura iubirii‖, prin umorul senin deslănțuint în
„Între zâmbet și suspin‖, prin graiul grav al unui
pastor pe baricadele adevărului în „Biserica în asediu‖ și încă odată zîmbind prin „Memoriile lui
Eutih‖ sau „Jurnalul lui Ion Pocăitul‖... El vorbește,
în purtare de grijă familiilor, risipitorilor, vorbește
în lupta noastră comună în biruirea fiarei din noi
pentru ca slobozenia iubirii să ne însoțească în mersul nostru pe care încă ne mai căznim să-l învățăm...
El a înțeles că o mână pe umăr și cuvântul rugii se
împreunează cu senina înțelegere că noi ne suntem
unii altora sprijin. Sau și mai simplu: NOI NE
SUNTEM.
Nu demult am avut prilejul neașteptat să-l cunosc mult mai personal, chiar în casa lui, în arșița
Arizonei. Am beneficiat tot atât de neașteptat de
ospitalitatea lui si a soției lui Rodica. Căminul lor
era un loc de caldă simplitate, unde doar biblioteca
inspira bogăție. Restul era un loc unde „acasă‖ primea un sens deosebit, accentuat prin deschiderea
sufletelor gazdelor mele către oricine era pregatit sa
observe si sa asculte. Puteai vedea revărsarea de
destineliterare@gmail.com

viață și optimism contagios în tablourile sorei Rodica, culoarea și contururile din ele erau acolo pentru
ca aveai impresia ca locul unde erau ele era astfel
menit încât lipsa lor ar fi chiar inacceptabilă. Găseai
în toate un început de conversatie cu miez, adîncă și
domoală precum inimile ardelenilor.
Ceea ce m-a urnit să scriu ceea ce scriu acum
este „BETEL- Construcția Casei lui Dumnezeu în
timpul comunismului ateu” pe care am citit-o pe
nerăsflate. Nu știu dacă „Istoria Literaturii Creștine‖,
daca se va scrie vreuna cu acest titlu, va da spațiul și
atenția cuvenită acestui autor câtre care m-am deschis mai mult prin ecoul gândurilor și simțămintelor
lui la gândurile și simțămintele mele. Am avut revelația că ceea ce face autorul in această lucrare este
dezvaluirea a ceva ce era ascuns în plina vedere, la
lumina zilei. Zâmbeam în sinea mea citind rândurile
cărții nu la gândul a ceva nostim și nou ci la gândul
că cineva a avut bunul simț să ne spună că... Oh, da,
gîndiți-vă că circulați pe o autostradă largă căt calea
lumii cu o viteză de melc pentru că semnul și regula
de circulație pe care o respectați cerea asta și nu vați întrebat ce-i cu toate celelalte semne acoperite cu
pungi negre de gunoi? Ei bine, autorul a avut bunul
simț să le descopre ca noi să știm că cele după care
circulam până acum erau false. Actul scriitorului, și
Petru Lascău știe asta, este deci un act eliberator, un
act de iluminare. Și cum să nu fie așa când Dumnezeu insuși nu este vazut deși se arată în toate lucrurile făcute de El? Scriitorul Petru Lascău știe asta și își
înțelege chemarea. El a înțeles că umblarea prin labirintul comunist are un sens și o direcție numai prin
lumina înțelepciunii lui Dumnezeu. Există o singură
direcție adevărată pentru un om închinat slujbei Împărăției: afara din labirint. Cartea sus amintită este o
încondeiere a unui context cuprinzător în ceea ce
privește societatea românească a zilelor ceaușiste din
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punctul de vedere a unui om/scriitor temător de
Dumnezeu liber de paradigmele vremii. El privește
de pe înălțimile învingătorilor lupta continuă dintre
întuneric și lumină, dintre bunul simț divin si sfidarea acestuia, dintre misiunea Bisericii și impunerea
cu violență a dogmelor comuniste. Acum, după ce
praful prăbușirii „epocii de aur‖ s-a așezat, în timp
ce alte prafuri de toate felurile se ridică, rămâne flacăra credinței să ardă ca mărturie că atât „lumea și
poftele ei‖ trec dar ceea ce am cladit prin ea în afară
de labirintele orice fel vor rămâne.
Un alt context încondeiat în această carte este
cel al vieții așa cum este cu oamenii pe care autorul
atât în text cât și în context îi îmbracă în dragoste
prin descrierile vii, presărate cu gravitate și umor
deoptrivă. Autorul este conștient că atât idealizarea
propriei tabere cât și demonizarea taberei adverse nu
țin de meseria unui scriitor care se respectă. Dimpotrivă, cele doua tabere sunt de fapt doar una, tabăra
condiției umane, unde atât binele cât și răul manifestat prin oameni sunt factorii care fac din om fie un
privilegiat fie o victimă. Sursa conflictului de orice
natura este dincolo de noi iar armurile cu care ne
echipăm în vederea luptei nu sunt ale noastre. Suntem una în lumina crucii, suntem una în căldura dragostei lui Dumnezeu, suntem una în planul de mântuire al lui Dumnezeu. În lumea reală, surprinsă de
autor, sunt lumi paralele, încătușate în matrixul paradigmelor iar cei liberi de ele, credincioșii, sunt
datori să întindă mâna dragostei lui Cristos, deseori
prin dialoguri prin care lumina Evangheliei răsare ca
un liman de libertate. Șeful de birou este o persoană
„pragmatică‖ etichetează pe credincios drept „anacronic‖ fiindcă pot crede Biblia care este „plină de
greșeli‖. Autorul are o obiectivă privire de dinlăuntru dar și o regească privire a omului cu perspectivă
divină. El navighează cu dezinvoltură printre oameni
și macarale, prin sistemul bilanțurilor coapte în
brutaria fricii și a minciunii și în cele din urmă iese
la mal cu o inimă liberă de poverile revanșelor dar
împovărată cu motivația divină de a trudi cu dăruire
de sine în efortul împăcării. Desigur, cicatricele rănilor din luptă vor dăinuii dar o inimă împăcată și binecuvântată cu destinul divin va răspândii mireasma
lui Cristos peste cele ce au rămas.
„BETEL- Construcția Casei lui Dumnezeu”
este o cronică a credinței în lucru, o cronică a zidirii
nu atât a unor ziduri din betoane și fier, din sticlă și

lemn ci a Bisericii ieșită de sub paradigmele comuniste cu oamenii cu defectele și calitățile lor uniți
într-o armonie divină într-un ceva ce aproape că nu
poate fi descris în termeni pământești. Cartea este o
cronică a miracolelor petrecute în lanț, manifestate
atât în ceea ce este tangibil dar mai ales în ceea ce sa petrecut înlăuntrul celor implicați direct și mai
apoi în inimile celor ca mine care au citit despre
asta. Este o cronică scrisă înspre slava lui Dumnezeu
extrapolând minunea implicării umane la actul divin
printr-o contribuție infinit mai mare decât decât ceea
ce orice om poate da prin entitatea lui pamântească.
„Multumesc mereu Domnului pentru această experiență, pentru frații și surorile de atunci care au fost
instrumentele lui Dumnezeu pentru plămădirea
acestei minuni: Biserica Betel, Oradea.‖
Cartea scoate la lumină o experiență umană
dar și un act divin de încercare a credinței. Nici zidurile, nici destoinicia constructorilor, nici chiar
amintirile nu vor dăinui dar ceea ce s-a zidit prin
pildele de curaj și sacrificiu, prin credința atât de
intens exprimată prin fapte vor continua să zidească
divina marturie, o mărturie vașnică pentru viața de
biruință pe care suntem chemați s-o trăim.
Petru Lascău este un scriitor prolific, neobosit,
în ciuda travaliului lui de pastor, mereu în prima
linie, mereu prima țintă a atacurilor puterilor întunericului. Din tezaurul experienței lui s-au nascut, nu
fără durere, pe lângă volumul de față multe alte lucrări dintre care enumeram: Biserica în Asediu, Între
Zâmbet și Suspin, Familia Între Zâmbet și Suspin,
Memoriile lui Eutih, Risipitorii, Jurnalui lui Ion Pocăitul, Mâhnit de Împietrirea Inimii Lor, etc.
Aș dori, într-unul din eseurile viitoare, să va
nvit să ne adâncim în scrierile poetului Petru Lascău
cuprinse în volumul Semnătura Iubirii. Dacă ar fi să
reduc la doar câteva cuvinte cea ce se poate desprinde din Semnătura Iubirii aș folosii ceea ce atât de
cuprinzător a exprimat Ioan Alexandru: „Un mare
poet se ridică din Ardealul răstignit de istorie încă
odată prin acest fecior de țărani cât munții, biciuit
de flăcările teologiei, și pucioasa unor ani amirosind a blestem și ură și apostazie din care Dumnezeul cel viu l-a smuls și azvârlit ca pe Iona în pântecul chitului exilului pustiitor. Vorbește o conștiință
șiroind pe crucea veacului în ranele Mielului răstignit de la începutul lumii pentru izbăvirea neamurilor
și a fiecăruia dintre noi.‖ (Ioan Alexandru - Cuvânt
înainte la volumul Semnatura Iubirii).
Kelowna, British Columbia, Canada
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Lia Maria ANDREIȚĂ
(ROMÂNIA)

Copil de suflet
(roman – fragment)
De ieri, din zori, era pe drum. Se sculase la
patru dimineața, odată cu tot dormitorul. O asistaseră toate colegele, la îmbrăcat și la făcut bagaje. Erau
curioase cum o să arate Sorina în costumul de nună,
dăruit de gardianca lor, când i se hotărâse eliberarea.
Femeia se îngrășase, că abia își mai găsea uniformă
care s-o încapă, așa că-l adusese cu mare bucurie
acestei ființe, numai pielea și osul, de a cărei nevinovăție se convinsese chiar și ea.
Cu mâinile tremurânde de emoție, începu să
se îmbrace, ajutată ba de una, ba de alta, dintre colege. Arăta bine. O pieptănă Melania, care era coafeză,
și-i făcu un coc ca la concursurile de „Miss
Frumusețe‖. Dificultatea a apărut la încălțat.
Monturile refuzau să intre printre curelele de piele
fină ale sandalelor de nașă, aduse de aceeași
binefăcătoare. Cum timp nu mai era să mai caute
careva dintre salariate pe-acasă ceva mai nimerit,
găsiră la magazie o pereche de gumari negri, în care
Sorina se simți perfect, chiar dacă nu se potriveau cu
costumul.
Bagajele nu erau multe: o sacoșică, în care
așezară fiecare, cu duioșie, mici amintiri lucrate de
ele. Într-o batistă brodată, din cele de care coseau
pentru Romartizana, șefa îi legă toată agoniseala ei,
strânsă în șapte ani de închisoare. O ajută să pună
legăturica în sutien, dar constată că locul nu prezenta
siguranță; sutienul era mai mult gol, iar banii ar fi
alunecat cu ușurință. A trebuit s-o dezbrace, să-i
înnoade bretelele, să mute copcile; apoi gardianca,
femeie aprigă, privi din toate unghiurile cele două
cupe și, când se încredință că totul este bine, îi dădu
batista s-o bage sub sânul stâng, cu recomandarea ca
din când în când să pipăie locul, să se asigure că nu
i-a pierdut.
destineliterare@gmail.com

S-a îmbrățișat cu fiecare – și a plâns.
De la Târgșor a venit la București. Drumul a
fost lung; și gândurile ei au fost multe. Se uită în
sacoșa cu suvenirurile primite și zări cel mai
voluminos pachet: era buchetul de flori artificiale,
maci, dăruit de Magda. Erau așa de reușite aceste
flori, încât plecau camioane întregi, pentru piaţă, cu
produse lucrate de mâinile ei. Uitându-se la petalele
roșii, îşi văzu colega de celulă stând la masa
încărcată cu petice apretate, de toate culorile, care
nu-şi ridica ochii toată ziulica din buchețelele ce se
înfiripau cu o viteză uimitoare. Avea picioarele ca
buștenii, gemea toată noaptea de durerea
tromboflebitei, și până dimineața nu se dezumflau.
După vreo șase luni, Magda, care dormea la
parter, stând cu mâna sprijinită de marginea patului
de deasupra, în care se foia Sorina, a început să
depene, cu șoapte gâtuite, pricina pentru care se afla
în locul acela. O simte parcă și acum cum se foia şi
se văicărea înfundat, ca pentru ea, dar să audă și
Sorina, ca să se mai ușureze:
„Ceasul rău ne-a chemat pe toți trei la masă
în ziua aceea. Eu cu soțul și fata, care tocmai venise
de la București cu câte ceva, dar mai ales, să ne arate
mașina, că începuse să-și strângă bani de cum
intrase în serviciu. Nu avea salariu mare, dar avea un
serviciu de vază: era muzeografă la Mogoșoaia; era
deșteaptă, terminase Istoria artelor.
…Bărbatu-meu n-a fost un om rău, dar în
ultimi ani începuse să bea. De la băutură i se
năzărea, de câte ori mă primeneam, că mă dichisesc
și mă uit după altul. Dacă-ar fi fost numai să zică,
dar el mă bătea de mă desfigura. De câte ori venea
fata, îi povesteam, iar ea îl certa, îi punea în vedere
să nu mai facă așa ceva, însă lui nu-i păsa. În
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sâmbăta aceea se întorsese beat de la cârciumă, dar
nu ne-am speriat. La masă a început să mă înjure,
fără să țină cont de fată și, ca din senin, mi-a smuls
basmaua din cap, îmbrâncindu-mă jos de pe scaun.
Mă izbea cu pumnii, cu picioarele – și din curvă nu
mă scotea. Speriată… de mila mea... ca să mă
salveze‖...
Magda făcu o pauză, apoi, oftând din adâncul
ființei ei, reluă:
„Ceasul rău, ceasul rău‖...
Repeta și plângea, înecându-se cu clipa aceea
fatală. Cu greu reuși să-și dezlege băierile inimii:
„Speriată, că nu-l putea lua de pe mine‖...
Își căuta argumentele, ca în fața unei instanțe
– și repetă:
„Ceasul rău, Doamne, ceasul rău... A înșfăcat
sticla de bere de pe masă și l-a lovit unde a nimerit.
Ceasul rău… – că s-a nimerit la tâmplă. Am simțit
că se lasă moale peste mine, iar pe ea am auzit-o
țipând: Tăticulee!...Tăticuleee!... Dumnezeu mi-a dat
putere și mi-a luminat mintea în clipa aceea. M-am
ridicat și, amândouă, îl zgâlțâiam, dar degeaba. Ea
jelea și se zbătea: Tăticulee! Tăticuleee!... Atunci iam spus: Ești tânără, fata mamii, nu-ți mai zdrobi
suflețelul pentru un bețiv, care ne-a adus aici; iau eu
totul asupra mea, că eu nu mai aștept nimic de la
viață, în afară de un nepoțel pe care să mi-l aduci la
poarta pușcăriei; ai făcut-o din iubire pentru mine,
mama ta. Dar ea nu mă auzea. Atunci am înțeles că-l
iubise la fel de mult și pe el, ca pe mine. Îl săruta, îl
mângâia și-l striga cu toată iubirea ei de copil. Am
smucit-o, m-am uitat în adâncul ochilor ei disperați
și i-am repetat decizia mea. Nu mai era timp, trebuia
să chemăm poliția. Am aruncat în closet sticla folosită de ea și am luat alta cu care i-am atins locul lovit.
În felul acesta au fost găsite amprentele mele, și ancheta a mers așa cum am pregătit-o eu.
…La prima vizită, fetița mea mi-a spus că este înecată de vinovăție. Și mi-a făcut demonstrația
pe puncte: 1. Mi-am omorât tatăl; 2.Mi-am băgat
mama în pușcărie; 3.Mi-am distrus bunicii; 4. Am
dat de clevetire întregului sat, de nu mai putem
scoate capul nici în Radovanu, nici în satele vecine.
Am asigurat-o atunci că voi munci mult, voi bine,
voi încerca să fiu model, așa încât să-i scurtez, cât
îmi va sta în putință, perioada de suferință.‖
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Așa era. Magda mai avea câteva luni; își
scurtase mult pedeapsa prin comportamentul ei de
muceniță. Va sosi și un ceas bun, când va sta cu
nepotul în parc, împlinindu-și visul.
La gândul acesta, Sorinei i se umplu inima de
bucurie pentru Magda, care-i fusese mai mult decât
o mamă, gândindu-se că ea nu avusese mamă
niciodată. Ar fi vrut să încheie cu amintirile, dar
când puse buchetul la loc, observă un costum
oșenesc de păpușă și, deodată, o văzu pe Viorica din
Certeze, care fusese condamnată pentru faptele
alteia, ce-i furase pașaportul. Ea nu declarase furtul,
iar când a înțeles instanța cum s-au petrecut
lucrurile, era cam târziu și nu mai putea da înapoi;
așa că se pronunță o condamnare simbolică, de un an
și șase luni; simbolică au zis ei, în raport cu faptele
comise de cea care furase documentul și se
legitimase cu el – nu şi pentru cine urma să petreacă
acest timp puşcărie. Viorica se specializase în
confecționarea păpușilor în costume oșenești,
dublând norma fiecărei zile de muncă. Seara spăla
podele, closete, geamuri, pardoseala din curte și tot
ce se putea spăla. „Vrednică și curată femeie‖ –
ziceau colegele ei.
Sorina se trezi ca din vis și-şi pipăi sutienul –
gata să-i sară inima de spaimă, că-i zburase gândul și
uitase de recomandarea gardiancei de a verifica
prezența ghemotocului. Se liniști; viitorul ei era la
locul lui. Îi intrase os prin os, pe banca de scândură a
vagonului de clasa a II-a, de când se tot legăna acest
tren, încărcat cu lume de tot felul. Știa că trebuie să
ajungă la București, în Gara de Nord, unde era
capătul. De aici, traversa orașul cu un tramvai și un
troleibuz, ale căror numere se aflau pe un bilețel
notate de gardianca lor grijulie și cumsecade, ca să
ajungă la Gara Obor, de unde avea să ia trenul spre
Budești. Cumsecade femeie, de aceea Magda
croșetase kilometri de lasetă și-i făcuse o față de
masă din macrame, în nopțile lungi de iarnă, tocmai
pentru că era cumsecade. „Dumnezeu – zicea Magda
– a pus deoparte un strop de ajutor și pentru noi,
pustiitele de noroc‖.
Cu vreo trei stații mai devreme, Sorina se
apropie de ușa vagonului. Când porni trenul din
Vasilați, inima începu să-i bată cu putere, gata să-i
arunce legăturica din sân. Se mira și ea de ce îi ard
obrajii, că nu o așteaptă nimeni în gară sau
destineliterare@gmail.com
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altundeva; nu i-a fost nimănui dor de ea, în toți
acești ani, și nici ei de nimeni. Șuieră trenul lung
intrarea în Budeşti; lung-prelung, anunțând parcă
întoarcerea ei: Unde? Coborî, în costumul de nună
de culoare neagră, cu garnitură albă la guler, la
manșete și la buzunare, cu gumarii care-i arseseră
tălpile de atâta timp de când asuda în ei.
Șeful gării trase țanțoș un țignal, și trenul se
urni din loc. Mișuna ceva lume pe peron, dar nu
recunoscu pe nimeni. Mai pipăi o dată pachețelul din
sân și, gândindu-se la viitorul ei, oferit de această
comoară, începu să privească peste calea ferată, la
locurile virane, întrebându-se care ar fi mai ieftin și
mai potrivit pentru cele două cămăruțe, pe care le
visa de când începuse să strângă banii.
Nu se grăbea, că nu avea unde. Un gând o
măcina de ieri-dimineață, de când ieșise pe poarta
închisorii: Unde va dormi ? Simți o adiere pe obrajii
ce purtau încă vizibile urmele plasei de nailon – și
pași o luară singuri spre capătul celălalt al localității,
spre biserica lui popa Brad.
*
Era pe seară, și lăcașul se umpluse de femei.
Luminată numai de câteva lumânări, care ardeau
cuminți, neadiate nici la dreapta nici la stânga, și de
două candele aprinse la icoana Mântuitorului și la
cea a Maicii Domnului, biserica părea plină de
umbre mișcătoare. Lucrul acesta o liniști. Ea, care
putea fi recunoscută dintr-o mie, datorită semnelor
de pe față, se simți protejată, în semiîntuneric, de
gurile rele; ale celor care chiar și aici, în sfântul
lăcaş, nu s-ar fi putut abține să nu șuşotească: „Uiteo pe-asta, înfiata, a ieșit din pușcărie‖.
Din când în când, răzbăteau din ușa altarului
frânturi de sfaturi ale părintelui sau oful vreunei
surde care nu realiza cât de tare și-l deapănă.
Atmosfera era primitoare – și un aer de mister te
învăluia. La popa Brad veneau femei din Budești,
dar și din Negoești, din Gruiu, din Aprozi. La
Negoeşti, de când murise părintele Alecu, slujbele
erau ținute de preoți navetiști, care nu zăboveau prea
mult în acest loc. Popa Brad, însă, avea rădăcini
adânci în Budeşti și era renumit pentru slujbele
ținute vinerea.
Negoeștencele se uneau câte patru-cinci, că
drumul era lung și trecea prin Valea Rea, unde se
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ascundeau hoții, la pândă de jaf. Cam toate aduceau
în trăistuțele lor câte cinci ouă, ofrandă pentru harul
părintelui. Numai a lui Pușcă nu avea ouă, că-n
sărăcia din curtea ei nu se auzea cotcodăcit de găină.
Ea se trăgea dintr-o familie nu prea bogată, dar harnică și cinstită, însă pe când se afla în burta mamăsii, Dumnezeu i-a lipit de nas o măslină, care,
urâțind-o, a făcut să fie ocolită de băieți. A trebuit so dea părinții după al lui Pușcă.
La țară, lumea îl poreclește pe câte unul
„pușcă‖, atunci când este sărac și leneș, de nu are de
nici unele; adică e gol-pușcă. Sărac și leneș, dar cu
gândul la furat, Pușcă se tocmise cioban la oile sătenilor – unde, se socotise el, nu sta nimeni să te controleze ce faci, primeai mâncare și băutură de la
oameni când luau rândul de lapte, și furai liniștit
brânză, lână, câte o oaie ori vreun miel, pe care le
declarai moarte. Așa se face că femeia cu măslina
avea și ea o trăistuță pentru părinte; nu cu ouă, ci cu
o felie de brânză.
Sorina vru să ajungă la preot, ca să-l roage so găzduiască peste noapte, dar se opri, pentru că
tocmai o zări pe dada Lina din Negoești, vecina
părinților ei naturali. Nu-i fuse greu s-o recunoască;
se cocoșase mult, dar la fel de neagră la față și cu
părul crescut de la jumătatea frunții. Sorina nu putu
să nu-şi treacă privirea gândului peste chipul fetei
acesteia, care era leită mamă-sa, la fel de urâțică.
Așa cum era așezată, auzi fără voia ei tot oful
dadei. Dada Lina întinse lumânarea aprinsă și trăistuța, sărută mâna părintelui şi, după ce acesta primi
darul, se puse pe depănat. Părintele asculta cu
răbdare, că ședea pe un scăunel, în ușa altarului, iar
Lina era în genunchi:
– Părințele, să vă rugați pentru Lenuța mea
s-o ajute Dumnezeu să-l ia pe Puiu.
– Dar de ce-ți faci griji, Lino, că o fată
frumoasă se descurcă singură – zise părintele, mai
mult s-o iscodească.
– Păi, părințele, fetița mea seamănă cu mine,
mai negruță, nu seamănă cu prostu-ăla de tată-său,
că sar de la una la alta; l-am prins, părințele,
îmbârligat după grămada de nisip cu vecina Fănica.
Nu-i este ei rușine, părinte! Cât am ajutat-o eu, de
când l-a călcat trenul pe bețivu-ăla de bărbatu-său!
C-am împrumutat-o și cu bani...
Părintele încercă să-i întrerupă șuvoiul
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mărturisirilor.
Sorinei, care sta neclintită în strana de după
colț, ținându-și respirația, nu cumva să fie
descoperită, îi trecu un curent prin inimă când auzi
că Fănica, mama ei naturală, se îmbârligase cu nea
Gogu; iar de bietul ei tată nici nu auzise că murise.
Slujitorul Domnului nu se opri asupra
păcatului săvârșit de nea Gogu, că și dânsul fusese
bântuit de astfel de ispite, pentru care maica
preoteasă îi scotea peri albi şi acum, la bătrâneţe.
– Dar ce nume e ăsta, Puiu? E țigan? –
întrebă preotul brusc, întorcând-o pe Lina la
problema fetei.
– Nu se poate, părinte, că e alb la față; fata
mea e negruță ca mine. Mai degrabă, cei ce nu știu
din ce neam se trage – apăsă ea cu mândrie pe
cuvântul neam – ar bănui-o pe ea de țigancă; dar nu
se poate, că sunt amândoi cu carte, sunt laboranți.
– Ei, dar ce, n-ai văzut și țigani albi la față?
Iar de carte, ce să mai vorbim! Și fără să aștepte
răspunsul, continuă:
– Nu că aș avea ceva cu ei, că doar între
țigani slujesc și trăiesc de-o viață, aici, unde este cea
mai mare densitate de țigănime din lume. Unii dintre
ei sunt oameni de ispravă, câteodată chiar mai
serioși decât vreun român certat cu legea.
– Nu e, părințele, nu mă mai fierbeți… că se
mai ține una după el. Și nu știu dacă știți, dar și pe
învățătorii de la noi, din sat, tot Puiu îi chemă.
Dar părintele, întărâtat, nu se lăsă:
– Și ce, parcă ei nu pot fi țigani comuniști,
veniți din sărăcia Moldovei; cine poate ști!? Dar la
ăștia… n-o pot ierta pe ea și, nici Dumnezeu n-o s-o
ierte pentru ce-a făcut cu fetița aceia, înfiiată de babele-alea.
Părintele se aprinsese și vorbea cu năduf, că
el se trăgea dintr-o familie avută, căreia i se confiscase aproape tot. La fel și maica preoteasă, fusese
deposedată de toată zestrea de la părinți. Îi luaseră
comuniștii ostrovul, ca la toți cei care avuseseră
pădure, și îi naționalizaseră casa din centru, pe care
o bătea ploaia și n-o repara nimeni, că statul mutase
din cocioaba lui un țigan activist, pe care nu-l durea
sufletul, că n-o făcuse el, cu sudoarea lui. Nu degeaba răbufnea părintele, chiar și în fața altarului.
Pe Sorina o trecu un fior, când îl auzi pomenind de fetița înfiiată. Era vorba chiar despre ea.
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– De, părințele, părinți tâmpiți: el bețiv, ea
curvă. Ptiu!... – şi-şi făcu semnul crucii. Că fac păcate în fața altarului. Să mă iertați, părințele, dar unde
mâncau trei guri, mânca și a patra.
Preotul puse capăt bârfei și dezvoltă o
rugăciune, cu vocea lui baritonală, încât Lina plecă
sigură că duminica viitoare Puiu și-ai lui vor veni săi pețească stăncuța.
Părintele ridică privirea și întâlni ochii blânzi, calzi și sinceri ai unei negoeștence care venea la
el din tinerețe. Erau cam de aceeași vârstă.
– Anicuțo, ce-ți fac copiii?
– Bine, părinte, mulțumesc lui Dumnezeu;
dar suntem necăjiți, că n-a luat nepoata la facultate;
învățase atât de mult... – şi două lacrimi mari i se
rostogoliră pe obrajii brăzdați de arșița vremii.
– Unde a dat? – întrebă părintele, care
urmărea cu interes evoluția copiilor din familiile
celor ce veneau la biserica dânsului.
– La medicină, părinte; nu veneam eu
mereu, aici, la dumneavoastră, ca să vă rugați de
reușită?
– Ei, acolo se intră greu, dragă, nici a
macedoneanului de la noi, din Budești, n-a intrat,
deși a cheltuit taică-său, cu meditațiile pe doi ani, de
și-a vândut toată turma.
Dar Anica nu se lăsă:
– Am auzit şi eu de aia, părinte, cică nu prea
învăța, umbla mai mult cu băieții; a noastră a
învățat, dar n-a avut noroc – spuse ea, convinsă că
acesta era adevărul.
– O fi mai emotivă, că nu-ți trebuie mult să
te zăpăcești; unii, de emoție, uită tot. Da, da, îți spun
eu, că eu am trecut prin examene și-am văzut cum
este. Lasă că ne rugăm, iar la anul o să ia sigur. Să
facă însă pregătire cu cineva. Dar și aici trebuie mare atenție: la cel cu care se pregătește, că ai auzit de
cazul acela de la Ulmeni.
– Da, părinte, focul iadului o să-i mănânce
pe doctorii ăia.
Părintele, care știa drama cu detalii, nu
întârzie să i-o spună Anicuței, cu toate ascunzișurile
ei. Femeile din biserică începură să se întrebe ce se
petrece cu Anica, de-l făcu pe părinte să zăbovească
aproape un ceas cu ea, așezată în genunchi.
Sorina auzi de viol, și o undă neagră îi
cuprinse chipul; dar la ea necazul cel mare fusese,
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atunci, osul din plămân. Un șuvoi de lacrimi îi
scăldă obrajii mutilați, încât femeile din preajmă, cu
tot întunericul din biserică, nu-și mai puteau lua
ochii de la ea. Privirea îi alunecă pe chipul Maicii
Domnului, atât de blând, de împăciuitor, și începu să
se lumineze.
Anicuța sărută dreapta părintelui și se
întoarse la grupul ei. Negoeștencele plecară, iar
Anica se opri direct la nepoată, ca să spună fetei și
părinților adevărurile zguduitoare, aflate chiar din
gura părintelui Brad.
Când o văzură pe bunica, se mirară toți, că ei
se pregăteau de culcare. Se așezară pe prispa casei,
mulțumindu-se cu lumina lunii, fiindcă bântuiau
hoardele de țânțari. Fiecare căută o pernă sau o
bucată de preș pe care să stea, numai ea se așeză
direct pe piatră. Ea nu era deloc pretențioasă. Cu
darul povestirii, stârni repede atenția ascultătorilor,
care căscaseră a somn până să intre în subiect.
– Maică, eu știam despre întâmplarea asta de
anul trecut, dar nu v-am spus, ca să nu vă sperii și să
stric rostul fetei. Și tot căuta să amâne dezvăluirea
faptelor, tocmai ca să le sporească tâlcul.
– Hai, mamă, spune odată, că mâine avem
treabă, nu putem sta toată noaptea, că nu e
revelionul – o repezi fiică-sa, frântă de cât muncise
în ziua aceea.
– Dacă popa Brad a ținut o biserică de lume,
ca să-mi spună mie lucrurile astea, n-a făcut-o de
prost – le-o trânti bunica, dorind să devină cât mai
convingătoare – şi dădu drumul la poveste:
– La Ulmeni, o familie a vrut, ca și voi, să-și
dea fata la medicină. Fiind oameni cu relații, au găsit
prin niște rude doi doctori mari, care lucrau la un
spital mare în București – mi-a spus părintele, dar
am uitat cum se chema spitalul. Doi ani a făcut
pregătire, cică așa se face, că și macedoneanul din
Budești a vândut toată turma, că de..., tot doi ani, dar
degeaba, că fetei nu-i ardea de carte, se ascundea în
Ostrov cu unul care lucra la Siloz; așa mi-a spus mie
Stelica lui Tase al lui Friptu. Și ce femeie e aia! când
spune ea o vorbă, așa este cum a spus-o ea. Dar asta
de la Ulmeni era de familie, cu tată contabil, nu
cioban ca macedoneanul. Și-au luat oamenii de la
gură, ca și voi, dar voi ați dat-o numai două luni și
vreați să reușească. Nu se poate – şi făcu un gest cu
mâna, a insuficiență, cum făcuse popa Brad când
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aflase că nepoata ei fusese la meditații numai două
luni.
Reluă, mai sigură de adevărul celor aflate:
– Zice că era frumoasă fata aia, era
deșteaptă, învăța cu ușurință tot ce-i spuneau
doctorii, cică ar fi compus și poezii. Deși popa Brad
spunea despre poezie a laudă, eu nu văd în treaba
asta mare brânză; că ăștia care stau cu gândul să
scrie și nu muncesc serios, n-au nici pingele. Așa că
aici nu m-a convins părintele; dar eu știu... Cică o
luau în sala de operații, iar când terminau operația,
le recita, le cânta de bucurie că mai salvaseră o viață.
Se ducea la București sâmbăta și duminica, iar în
vacanțe sta numai acolo.
– Păi, să-i cumpărăm caietele cu lecțiile
luate, ca să învețe și fata noastră după ele – zise
ginerele, considerând că a găsit soluția cea mai
înțeleaptă.
– Stai nu te grăbi, că eu am ținut drumul
drept la voi, ca să vă deschid ochii la ce se poate
întâmpla în lumea în care vreți voi să pătrundeți. E
greu maică...e greu.
Își frecă mâinile, oftă, în sensul că „sunteți
tineri și proști, cu copilul nu te joci‖ – şi continuă:
– Doctorii ăștia, cică ar fi avut putere multă,
erau secretari de partid sau poate și mai mari. Au
mâncat ei banii părinților doi ani și, când să se
prezinte fata la examen, au chemat-o la spital seara,
că erau de gardă, ca să mai repete niște lucruri mai
importante. Și acum să băgați la cap: copila s-a dus
cu toată încrederea la cabinetul lor, că îi știa de atâta
timp, erau oameni de peste 60 de ani. A bătut la ușă
şi a intrat. Erau amândoi la o măsuță, cu o sticlă de
băutură. I-au dat și ei, și-au tăbărât pe ea ca niște
fiare pe hoit, unul pe-o parte, altul pe alta – şi
bunica, oprindu-se puţin, trase cu ochiul la nepoată.
Fata stătea cu capul în jos. Văzând-o așa, bunica se
și porni, zicându-și în gând: „Te pomenești că și noi
avem necazul în casă și nici nu știm‖. Îşi trecu mâna
peste față, parcă înlăturând o pânză de păianjen – și
reluă vorba:
– Dar, cică nu s-au oprit aici, că au necinstit
un copil nevinovat. După ce i-au adunat hainele
sfâșiate într-o geantă, încercând să șteargă urmele, iau făcut în vână, așa zicea părintele, morfină, ca la
operație. Au înfășurat-o apoi într-un cearșaf, au
băgat-o în salvare și-au dus-o la profesorul Artene,
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pe care l-au chemat urgent la servici. Au mărturisit
fapta colegului lor și l-au rugat s-o închidă într-o
rezervă cu gratii, ca pe un caz adunat de pe drum,
leșinată, fiindcă luase droguri de la studenții străini.
Că asta vream să vă spun, că voi nici nu știți pe ce
lume trăiți. Nu și nu, că fac fata doctoriță.
Aici lovea în ginere, că el avea ambiţia asta.
– Vedeți ce e la medicină? Că dacă v-aș fi
zis s-o faceți croitoreasă, v-ați fi supărat pe mine. Că
se ducea de drag, când venea de la liceu, după lecții,
la Maria Caterinii. De cum i-a pus aia foarfeca-n
mână, ți-a și croit o fustă. Femeie cumsecade, a Caterinii; ce de lucruri bune învățase de la ea. Să
croșeteze fețe de masă, tot felul de mileuri, să facă
prăjituri, dulcețuri de toate felurile; ce-i trebuia mai
mult? Lua un șofer și o aveai lângă tine, sănătoasă și
cu onoare. Așa, uite ce se întâmplă acolo.
– Dar părinții fetei n-au făcut nimic? – întrebă ginerele revoltat.
– Ce mai puteau să facă, maică? – se repezi
bunica, de parcă fusese de față. Artene, acela, zice
că a încuiat-o, așa cum i-au zis ăia, că de, corb la
corb nu-și scoate ochii și, cum se trezea din somnul
ăla adânc și lung, bătea cu pumnii în ușă, de zornăia
grilajul. Atunci profesorul trimetea o asistentă care îi
mai băga-n sânge morfină, după cum îl învățaseră
tartorii care o batjocoriseră și vroiau să scape cu fața
curată. După vreo săptămână, într-o zi, când fata
zgâlțâia ușa, a răsucit cheia-n broască tocmai profesorul. A ascultat tot ce i-a spus ea și, spre
surprinderea ei, i-a zis că o crede, și vrea s-o ajute.
Avea un prieten de-al lui, director pe un mare
şantier, cu care a vorbit s-o angajeze pe șantier – şi-n
felul acesta, să-și piardă urma. Copila a plecat la
Gara de Nord cu un taxi plătit de profesor și cu bani
în buzunar pentru biletul de tren și un covrig de
mâncare. Acolo a primit-o directorul, care a dat-o pe
mâna unei femei de serviciu. Aceasta a dus-o într-o
baracă, unde îi aducea de trei ori pe zi mâncare de la
cantina muncitorilor. Tot femeia asta i-a cumpărat
un plic, ca să scrie la părinţi. După două săptămâni
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de baracă, de odihnă, se mai întremase fizic, se mai
luminase la minte, că nu-i mai băga nimeni otravă în
sânge. A mers la director, care a înțeles-o și i-a dat
bani de întoarcere acasă. Părinții n-au primit-o,
pentru că nu crezuseră nimic din scrisoarea ei. Ei
cunoșteau ce le spuseseră meditatorii, prin rudele
unde locuise în gazdă. A dormit la o vecină, iar a
doua zi, după ce a plecat tată-său la servici, a bătut
din nou în poartă. Mama, ca orice mamă, a ieșit
plângând, a îmbrățișat-o, i-a fiert un oușor moale,
cum îi plăcea ei, și a ascultat-o de-a fir-a-păr, în tot
zbuciumul. I-a zis că o crede, dar ar vrea să meargă
la București, să vorbească ea cu profesorul Artene.
Acolo, profesorul, zice că i-a spus și mamei cele
întâmplate, dar a povățuit-o să nu-și lase bărbatul să
facă vreo plângere, că nu au nici o portiță, n-o să-i
biruie pe ăia și, mai mult, ar fi şi situaţia lui în
pericol. Oamenii, săracii, ce să mai facă; și-au văzut
de necazul lor – oftă bunica a încheiere și-și lăsă
mâinile în poală. Părinții amuțiseră, dar nepoata îi
surprinse:
– Nu cred că această întâmplare poate fi
adevărată; este o invenție a mamelor ale căror fete
nu au curaj nici la o școală tehnică să dea admitere.
Din răutate și invidie au țesut această poveste, pe
care au difuzat-o peste tot, inclusiv părintelui.
Dânsul de unde o știa? – se adresă ea bunicii, cu
aerul unui detectiv.
– Păi, aveam, maică, eu, curaj să-l întreb pe
popa Brad de unde știe? – răspunse bunica, jignită,
că tocmai scumpa ei nepoată, în binele căreia se
făcea această lecție, îi pune vorbele la îndoială. Fata
n-ar fi crezut în ruptul capului un asemenea
comportament din partea unor persoane care
practicau o profesie atât de nobilă. Mai ales că ea se
întâlnise, odată, chiar cu noblețea în persoană, și nu
putea să creadă că cineva din breasla aceasta ar fi
putut fi altfel.
Îngândurați, plecară cu toții la culcare.
*
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Ion ANDREIȚĂ
(ROMÂNIA)

De la Matei Basarab şi Elina Doamna citire…
(povestea satului Negoești, a patra capitală a Țării Românești, şi a unei mânăstiri din Bărăgan)

Negoeşti, satul acesta micuţ (din imensitatea
Bărăganului) în care abia încap o iubire şi veşnicia
(sădit de mâna celuilalt Basarab, Neagoe) a fost
duminică, 9 octombrie (Anno Domini 2016) centrul
lumii, axa dintre el şi Dumnezeu. În această zi a avut
loc Liturghia de (re)sfinţire a Bisericii fostei celebre
Mânăstiri Negoeşti, după 367 de ani de la sfinţirea
iniţială.

Dar pentru a înţelege mai bine evenimentul,
să dăm timpul înapoi către începuturi. Cum
spuneam, numele îi vine de la Neagoe Basarab, însă
date certe avem din timpul lui Matei. Nu ştim ce
strategii au stat la baza hotărârii domneşti, dar
adevăr este că între anii 1640 şi 1650 – zece ani
rotunzi – Matei Basarab a avut aici reşedinţă de
vară, Negoeştii devenind astfel a patra capitală a
Ţării Româneşti. Aici întrunea divanul ţării, semna
documente, primea ambasadori – în timp ce ochiul
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său veghea la hotarul de sud, de care-l despărţea
numai 20 de kilometri. Atunci s-a hotărât şi Elina
Doamna să înalţe, la Negoeşti, o mânăstire. Pentru
ea, aceste locuri erau oarecum familiare, întrucât se
născuse nu departe: la Hereşti – o alergătură bună de
cal – în conacul Năstureilor, fiind soră cu învăţatul
boier Udrişte Năsturel. Biserica şi mânăstirea au fost
construite între anii 1645-1649; cu chilii pentru
călugări, clopotniţă impunătoare şi puternice ziduri
împrejmuitoare (care, în parte, se văd şi astăzi).
Domnitorul, apoi, a înzestrat mânăstirea cu 8.400 de
pogoane teren arabil, un clopot, nouă sălaşe de
ţigani, 15 pogoane de vie (în satul Greaca) un
eleşteu de peşte – peste care s-au aşternut alte danii
bogate, din partea lui Constantin Brâncoveanu.
Personalităţi de seamă au vizitat această mănăstire.
La scurt timp după ctitorirea ei, satul Negoeşti l-a
avut ca oaspete pe Patriarhul Macarie al Antiohiei,
împreună cu diaconul-cărturar Paul de Alep, care a
scris despre eveniment în cartea „Călătoriile
Patriarhului Macarie al Antiohiei în Ţara
Românească‖. Mai târziu, în anul 1737, la Negoeşti
se întâlneşte domnitorul Constantin Vodă
Mavrocordat cu Ibahim Paşa de Rusciuc, pentru
rezolvarea unor litigii legate de graniţa de sud a ţării.
Cărturarul Neofit Cretanul, Mitropolit al Ţării
Româneşti între anii 1738-1753 – fiind, pentru o
perioadă, şi Episcop al Mirelor Lichiei – a vizitat
biserica şi mânăstirea în anul 1746, notând în
„Jurnalul‖ său: „În dimineaţa zilei de joi, 5 iunie,
după sfânta liturghie, am făcut agheasmă şi litanie
împreună cu toţi creştinii, cu femei şi copii,
împotriva secetei; iar după ce am mângâiat poporul
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şi am dat porunci preoţilor să spovedească enoriaşii
şi să-i împărtăşească cu Sfintele Taine, am trecut
Argeşul pe un pod plutitor…‖.
Peste două secole şi ceva de la înfiinţare,
domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin Legea
secularizării averilor mânăstireşti, o deposedează de
o parte din imensele bogăţii, călugării luând calea
Căldăruşanilor şi Snagovului, iar biserica devenind
parohială. Tot pe atunci, pictorul Constantin Lecca
pictează, în 1864, interiorul bisericii. În arhivele
acesteia se păstrează o scrisoare aparţinând
pictorului, cu referire la această lucrare:
Preacuvioase părinte,
Am grăbit a împlini dorinţa ce aveţi a vedea
biserica pe deplin împodobită, şi iată trimisei cu
toate Icoanele Tâmpei pe Dl. Iakşici, colaborator al
meu; vă rog dar primiţi-le, şi cu ajutorul Sfinţiei
Voastre, după ce le va da lustrul cuvenit, va şi aşeza
dintrinsele câte se va putea aşeza, iar cele ce vor fi
cu neputinţă a le aşeza vor rămâne până la venirea
Dlui. Babicu sculptorul, ca să le aşeze dlui.
Veţi binevoi, prea cuvioase, a-mi trimite o
dovadă c-aţi primit toate Icoanele, cu un cuvânt cam săvârşit toată lucrarea mea, ca să-mi pot lua de
la On. Minister restul ce mai am a primi, prin care
veţi îndatora prea mult p-al Sfinţiei Voastre prea
supus,
Const. Lecca
1864, fevrar 11, Bucureşti
N.B. Vă rog prea-mult a înlesni fără zăbavă
întoarcerea Dlui. Iakşici, fiindcă-mi este prea
trebuincios la lucrarea d-aici.
În arhiva bisericii de află şi o epistolă de la scriitoulministru Dimitrie Bolintineanu:
Cuvioase Părinte,
Spre răspuns la raportul Cuvioşie Voastre
No. 14, vă încunoştinţez că pentru via acei
Monastiri, de la Greaca, s-a scris Prefectului
respectiv a o avea în vedere la efectuarea circulării
ce i s-a trimis, spre a o arenda.
Primiţi, Cuvioase Părinte, asigurarea
osebitei mele consideraţii,
Ministru
D. Bolintineanu
Bucuresci, Anul 1864, Luna Mart, 23
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice,
Secţiunea Administ. Biroul 1, No. 8935.
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Precum se poate observa, se pare că pe
atunci funcţiona corect proverbul „De la vlădică
până la opincă‖ – dovadă că Vlădica se simţea
onorat să scrie Opincii.
Dar să revenim la momentul sfinţirii acestei
biserici (şi mânăstiri). Cea dintâi sfinţire a fost
oficiată (în prezenţa ctitorilor, Matei Basarab şi
Elina Doamna) de către Mitropolitul Ţării
Româneşti, Ştefan I, născut la Râmeşti-Vâlcea, fost
copist de seamă la Mânăstirea Bistriţa, călugărit şi
hirotonit la Tismana, ales Mitropolit în anul 1648
(cel ce-a iniţiat „Condica Sfântă a Mitropoliei
Ungrovlahiei‖, în care sunt cuprinse toate hirotoniile
de arhiereu până în ziua de astăzi). Perioadă în care
aşezământul a trecut atât prin înălţătoare momente
faste, cât şi prin dureroase clipe datorită
vicisitudinilor istorice, şi nu numai. Mai aproape de
memoria noastră se înscrie cutremurul din 1977,
care pur şi simplu a ruinat-o. După tergiversări şi
soluţii pasagere, care mai mult au mutilat-o, în
ultimii zece ani a fost restaurată conform exigenţelor
artei, cu bani din funduri europene – şi prin
abnegaţia şi munca până la epuizare a preotului
paroh Nicolae Truşcă. Şi astfel astăzi, un alt arhierei,
Prea Sfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei
şi Călăraşilor, a resfinţit Biserica din Negoeşti,
slujind Sfânta Liturghie la 367 de ani după Ştefan I.
Liturghie la care au asistat sute şi sute de
credincioşi, localnici şi oaspeţi, trăind emoţii
înălţătoare, care i-au apropiat mai mult de
Dumnezeu.
Cu acest prilej au avut loc şi două
evenimente artistice. Lia-Maria Andreiţă, diplomat,
scriitoare şi artist plastic, a deschis Expoziţia de
tapiserie „Ave Maria‖, în centrul căreia s-a aflat
sugestiva lucrare „Crucificarea lui Iisus‖, care s-a
bucurat de frumoasa apreciere a Prea Sfinţitului
Episcop Vincenţiu. O delegaţie de scriitori şi
credincioşi, în frunte cu Ioan Barbu, a sosit de la
Vâlcea, și alta dce la București, însoţindu-l pe Emil
Catrinoiu, directorul general al Editurii Fortuna, care
a editat, recent „Pravila de la Govora‖, tipărită
pentru prima oară (tot) din îndemnul domnitorului
Matei Basarab, în anul 1640, cu litere chirilice,
tradusă din limba slavonă de renumitul monah de la
Mânăstirea Bistriţa, Mihail Moxa. Noua apariţie, în
care sunt puse faţă-n faţă pagina cu litere chirilice şi
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cea cu literele limbii române, beneficiază şi de o
diortosire a textului princeps (pentru a putea fi
înţeles de cititorul de azi) datorată preotului profesor
Petre Mateescu.
Pravila de la Govora, ediția 2016, se
deschide cu o Binecuvântare, cu părintească
dragoste, din partea ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, pentru cei care au trudit la facerea și
tipărirea acestei noi lucrări a primului cod legislativ
bisericesc în limba română.

*
Pentru această rară sărbătoare de suflet și
credință – organizarea, pregătirea și desfășurarea
ei ireproșabilă – se cuvine să mulțumim încă o dată
preotului paroh Nicolae Trușcă și doamnei sale
preotese Alexandrina Trușcă – doi oameni minunați,
pe care Dumnezeu i-a trimis în apostolat pe acest
vechi și binecuvântat plai negoeștean – cărora
Lia-Maria și Ion Andreiță le aduc un special cuvânt
de mulțumire.

P.S. Vicențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor – într-un grup de scriitori și artiști plastici

Biserica Negoești, județul Călărași
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Mihai ANTONESCU
(ROMÂNIA)

Gând bun la „casa cu fete multe”
Există multe feluri de a povesti. Unii,
bunăoară, au harul luxului de amănunte fără să aibă
însă şi adâncime. Pe ăştia îi asculţi cât îi asculţi,
după care începi să caşti plictisit, dând vădite semne
de nervoasă oboseală. Alţii, dimpotrivă, adoptă
concizia dintr-o inexplicabilă grabă fără a-i adăuga
şi necesara încărcătură de interes, lipsind astfel
povestea de esenţa ei şi trecând-o în banalul
enervant al spunerii pe jumătate. Conchidem, aşadar,
că echilibrul este tuşa harului unui povestitor cu
ştaif, atenţia cu care mânuieşte cuvântul, locul şi
însemnătatea folosirii lui, în aşa fel încât naraţiunea
să stârnească, să ţină trează atenţia ascultătorului, a
cititorului, în cazul celui care se încumetă să facă din
arta de a povesti carte bună de ţinut minte.
Mergem, în fine,
la cartea scriitoarei Ioana
Stuparu, ZBOR PESTE
MAREA PANONICĂ,
roman, Editura Amanda
Edit, Bucureşti 2015, şi
emitem
la
rându-ne
câteva
consideraţii
absolut prieteneşti, fără a
avea pretenţia că deţinem
prin asta adevărul ultim,
de bună seamă. Cartea
are darul de a stârni un
interes cumpătat punând
în evidenţă talentul cu care autoarea scoate din
comun şi obişnuit o idee destul de interesantă,
credem noi, reuşind cu bune mijloace de autentic
povestitor să contureze aura luminoasă a unui roman
în devenire. În devenire, zicem, fiindcă ZBOR
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PESTE MAREA PANONICĂ se cere continuat
dacă scriitoarea îşi doreşte musai să-i dea o ţintă şi
un ajuns.
Pe scurt, un „el‖ şi o „ea‖, Rădiţa şi Simion,
se plac, se căsătoresc şi după două naşteri nefericite
ale femeii urmează la rând încă patru fete din alte
trei naşteri. Primele trei fete poartă nume de flori în
amintirea copiilor morţi din primele două naşteri, iar
cea de-a patra fată, Brânduşa, îşi pierde numele de
floare, din uitucenia tatălui care merge să o declare,
şi astfel devine Aurora, Aura mai pe scurt, numele
mic al personajului principal din romanul în
discuţie. Resemnarea mamei, bucuria reţinută a
tatălui, dorinţa nestăvilită a fetei de a pleca în lume,
de a-şi face un viitor „altfel‖ fără a avea încă bine
conturată această chemare spre „altceva‖, spre
„altcumva‖. În fine, după oarece evenimente şi
întâmplări peste care scriitoarea trece cam „ventre a
terre‖, ele nepărându-i-se, credem noi, semnificative
în desfăşurător, Aura ajunge să învelească cu pomi
fructiferi dealurile unui sud-vest de graniţă
românească, unde oamenii vorbeau pe mai multe
limbi, numai pomii şi copacii pe una singură, a
vântului, după cum reiese din roman. Fire
sentimental sensibilă, înzestrată cu simţul datoriei
dar şi al cuminţeniei deopotrivă, Aura este nevoită
să ţină piept unor încercări ce dau măsură şi
frumuseţe unui caracter cumva aparte. Şi aici,
trebuie spus, Ioana Stuparu se vădeşte a fi o bună
perfomeră în a contura personaje cu adevărat demne
de marile romane.
Interesul cărţii pare să devină unul şi mai
motivant atunci când Aura află din gura maistrului
Răducu, că tot ce cuprindea cu ochii şi sufletul
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tânăra venită de aiurea era un vechi fund de mare,
Marea Panonică. Apropierea de mister şi sacru
deschide noi porţi în imaginarul ei, limpezindu-i
privirea şi stârnind în sufletu-i adânci ecouri dinspre
un trecut ce se vrea recompus la alte dimensiuni.
Brusc, Aura îşi pierde interesul pentru omul
momentului ce nu vede în ea decât o promisiune
carnală, o amazoană ce trece una cu calul ei peste
dealuri şi suflete, apropiindu-se până la duioşie de
pomii ei şi de istoria locurilor. Totuşi, insistenţa cu
care este vânată şi amarul vieţuirii lângă personaje

mult mărginite şi defel asemeni ei în trăire, o
determină să plece într-un final. Şi pleacă.
Aproape ca o tăietură de sabie, se încheie
romanul ăsta. Cum să-l catalogăm? Exact aşa cum
trebuie, cât trebuie, credem, după ce într-o discuţie
avută nu demult cu scriitoarea Ioana Stuparu, am
obţinut promisiunea că el va continua. Că ce am
citit, nu-i decât o parte din ceva mult mai mare, mai
amplu, mai interesant. Ei, atunci nu ne rămâne decât
să salutăm cu bucurie acest prim eşantion, hai, prim
volum dintr-o dorinţă ce se vrea musai întregită, şi
să adăugăm: e bine, e foarte bine! Ave!

SEMNAL EDITORIAL
În luna decembrie 2016 a apărut, la Editura SINGUR, volumul de versuri „În umbra cocorilor‖,
semnat de scriitorul Mihai Antonescu. Cartea face parte din Colecţia SCRISUL DE AZI, are 104 pagini,
format A5 şi conţine 83 de poezii în vers liber sau clasic. Redactor de carte: Emilia Dănescu, Tehnoredactor:
Ioana Măeruş, Ilustraţii coperta I şi interior: Cătălina Drăgulin, Lector de carte: Ştefan Doru Dăncuş.
Felicitări autorului!

Poezii din volumul „În umbra cocorilor”
Despre cum te iubim fiecare
În amintirea lui Nichita Stănescu
Fratele meu Nichita
spunea ceva de un cal
cu care te asemuia
de frumoasă ce erai.
Eu spun că eşti o vale şi un deal
şi-ţi trec prin sânge
herghelii de cai.
Fratele meu Nichita
te asemuia cu mirarea
culorilor dintr-o icoană bizantină.
Eu spun că eşti mireasmă,
înserarea
lacrimii pe-o geană de lumină.
Fratele meu Nichita
ar fi vrut barem călcâiul
să ţi-l aştearnă cu un vers.
Eu, cel din urmă
ori poate cel dintâiul,
ţi-aş logodi fiinţa cu apele în mers.
Fratele meu Nichita
spunea ceva de-un vis
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şi un trup dumnezeiesc
din altă lume, poate.
Eu, biată umbră a unui scrib proscris,
mă înveşmânt cu tine
acum, aici şi-n moarte.
În umbra cocorilor
Eu nu mai ştiu cât timp să fi trecut
De când sunt singur, Doamne, şi sărac,
De când tot vreau cu mine să împac
Vedeniile altui eu durut.
Oglinzile mă mint că-s tot aşa
Frumos şi sfânt ca visul unui flaut,
Eu mă uimesc de mine şi tot caut
Şi aflu-n ele chipul altcuiva.
Peste întinderi toamna-i de mătase,
Vârtejuri prind scaieţii în rotund
Şi-n liniştea departelui afund
Aud jelind cuibarele rămase.
Sunt trist şi singur, Doamne, şi mă dor
Copacii goi şi zborul din cocori
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Mi-a mai rămas acum şi uneori,
Să mă-nvelesc barem cu umbra lor.
Curând întâia brumă o să cadă
Peste ce-a fost şi peste umbra mea,
Va plânge poate-n cerul ei o stea
Cu lacrimi de târziu şi de zăpadă.
Desprinderea de Neptun
Aminteşte-ţi ultima seară
a Neptunului dintr-un alt veac!
Mă desfăcusem din surâsul tău
să-ţi pot vedea cealălaltă parte
a sufletului ostenit.
Îmi părea că
un urlet mut zăcea pe el răstignit.
Îmi părea că
eu eram cu un dor mai sărac.
Pe urmă ne-am scurs
într-o dureroasă tăcere spre gară.
Rămâneau în urmă plaja,
întinderile sărate
şi un corb nepereche.
Căzuse luna pe gânduri întâia oară,
iar vântul
îi şoptea numele tău la ureche.
Din tren
coborâse noaptea să întrebe de noi.
Arborii o priveau trişti,
într-o dungă,
aproape gata să strige şi plângă,
pe umbrele noastre rătăcind înapoi.
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Alt om sărac
Încă se mai cântă, încă se dansează
În ograda largă-a mirilor plăpânzi.
Cana Galileii încă mă visează
Busuioc uscat, ascuns pe după grinzi.
Încă vinul curge din străvechi ulcioare,
Apa rece încă nu e de băut.
Noaptea vrea din ceruri, iată, să coboare
Steaua mea pălindă, trupul meu durut.
Poate la o vreme, un Iisus cuminte
Va fi tras cu ochiul înspre umbra mea,
Tremurând pe ziduri şi pe vechi morminte
Crucea dinlăuntrul plânsului cuiva.
Se aude toamna-n ceara din gutui,
Răsucind pe sâmburi timpul altui veac.
Sunt un strop din vinul viei nimănui
Şi mă beau la nunta altui om sărac.
Nonsens
Scrie şi tu ceva,
mi-a zis poetul,
vecinul meu de saltea.
Despre ce,
l-am întrebat
interesat şi nu prea.
Bunăoară,
despre cum urcă nisipul,
pe gleznele atâtor femei,
în sus,
până-n umbra muntelui Venus.
Degeaba!
Femeile vor intra în mare,
iar cuvintele-mi astfel călătoare,
vor fi fiind talazuri până la apus.
Pentru ce atâta osteneală,
să arunci un poem
fără colac de salvare,
într-un ocean de cerneală?
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Dragoș BĂLAN
(CANADA)

Shoulders of Giants
I dare to stand on shoulders of giants,
trudging up slippery foothills with ache;
I watch the peaks of mountains with defiance,
and dream of beauties that I too could make.
I‘ve made it, or so my delusions say:
inhale crisp cleansed air, the Sun‘s fated heir,
a deity of the Gods‘ own chalet.
The filling of a chocolate éclair.
But giants take lumbering and far strides,
for which to grasshoppers, shake their small
world.
The now dizzying heights brush me aside,
from feather to a rock, I become furled.
Having landed changed, to myself descant,
humility, even to the plain ant.
Backspace
Nothing compares:
101 keys, and the backspace is the harshest;
a lucidly enrapturing sentence, phrase, passage,
wrought of dark, hidden metals
interlaced with exotic thread
written on reams of gold,
upon a lonely island
where the salt of the sea foam
battering onto the limits of your shore,
brings you no solace, no reprieve
from nature‘s savage beasts;
rising from the dregs and chasms
of darkness that no shine penetrates,
even if at its very core was
destineliterare@gmail.com

pure and brilliant light,
there would still be no escape;
for with every pen stroke are
a dozen scratches,
every word typed, double erased,
exposed for fraud, ―another thousand lashes!‖
where even in complete solitude,
you are victim of reproach,
and tear out scribbles,
wear out that dreadful key,
walk into the thrashing sea
and take your place
right next to me.
Scatter
Where will the wind carry my words?
Will they slowly carve a path into the world
like rivers rushing towards the sea?
Or be left on infertile earth unable to attach
roots or base?
The soil is not rich. It does not stain
your fingers, latching on for days before
a good scrub finally eliminates it.
It is dried and cracked, chalky between your
fingertips,
crumbling like skulls into dust.
Forgotten, with no link to the past.
So where will the wind carry my words?
Nowhere.
There is a duty: to dust off antiquated wings
rusted from doubt,
to violently revive a conquered heart
and under the strength of your own wings,
create your own wind.
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Free Form – The Wind Sighs in Tempests
Tonight
The wind sighs in tempests tonight.
Leaves swirl ferociously.
Frost clings to every windowpane.
My fingerprints remain as I retreat
from its cold and glossy skin.
I sit here, at my withering desk,
and wonder what I‘ve done with every grain of
time.
I think of a dying species of which I‘ve had no
part of.
Where they read and wrote profusely, with
mastery and obsession.
Where their words mattered, their lives mattered.
I find it hard to think they thought otherwise,
Although I‘m told that they too were weak,
and fragile.
I find it hard to think, maybe Kafka, the
blessed soul.

May he find solace, may he know in the afterlife, that yes!
He is worth so much.
Some might say, see! See! He held the same
insecurities as you
And wrote so much! And so well! And was
loved!
Yes, wrote so much, and so well.
It is unnecessary to say much more about that.
No one can dredge the sorrow from my shivering heart,
and dispose of it in a lake of fire.
I must carry this incomparable weight forever,
figure creaking and malformed, bones grinding upon bone.
I have been overlooked by the cosmos,
as it chose to borne me in a time that is not my
own.
In a time, where a species is dying, and I not
with them.

Vasile Mic – Cer simplu
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Ioan BARBU
(ROMÂNIA)

Două povestiri
Cimitirul de sub ape
Se dedică eroilor dispăruți în anii crânceni ai comunismului stalinist din România.
Ceea ce voi povesti mai departe nu e o
închipuire a mea, nu s-a întâmplat nici în Rusia, nici
în China și nici în Germania. Faptele s-au petrecut
pe pământ românesc, undeva între Dunăre și Marea
Neagră, în Dobrogea călcată pe la începutul lumii
creștine de anticul nefericit Ovidiu Publius.
…Se căsca în fața mea un fel de crater.
Privirea nu-i atingea adâncul. Deodată, de-acolo din
fundul pământului, se ivi un jet de scântei albroșiatice care mă strânseră de jur împrejur. Pară ar fi
fost un om nevăzut care mă luase în brațe. Era rece,
venit cumva dintr-un calup de gheață. Din jetul acele
de scântei se desprinse un schelet. Oase înșirate, cu
tălpi, cu picioare, cu coaste și cu un craniu căruia îi
jucau în orbite pulberi de foc. Avea și mâini ca niște
lopeți. Zic în capul meu: „I-au crescut anume pentru
a săpa canale și în lumea din adânc, de unde vine.‖
Ideea mi-a venit de la o vorbă ce-o auzisem cu vreo
câteva zile în urmă de la un prieten. „Ce mai face
vără-tău Ion?‖ „Ce să facă, sapă la tunele… Ce-a
făcut o viață întreagă. I-o fi mai greu pe-acolo, i-o fi
mai ușor, n-am cum să-l mai întreb… ‖ „De ce, a
plecat prin vreo țară străină să lucreze?‖ „Nu, a
murit cu câteva luni în urmă. Mai are un pic și face
jumătate de an.‖ De la vorbele acestui amic mi-a
venit și mie în minte că scheletul din fața mea ar
lucra pe-acolo, de unde vine, tot la vreun canal
subteran… Să-l întreb. Oare mai vorbește?
Scheletele ar putea comunica altfel între ele! Numai
Dumnezeu știe cum…
Mi-a ghicit gândul. „Vorbim ca tot
românul‖, îmi zice. Scap din strânsoare. „De unde
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vii?‖ îndrăznesc. „De la Canalul Dunărea - Marea
Neagră… Erai puști pe-atunci. A fost una dintre
primele construcții staliniste din România, ale unei
lumi care se întorsese pe dos. Cu o fervoare unică,
s-a depus calciul unei generații a cărei formulă de
viață a fost mai complicată decât ne-am putea-o
închipui, decât ar fi cu putință în granițele a ceea ce
cade sub controlul judecății omului. Auzi gândire la
ei: «Clădim o societate nouă, care să aibă la bază
învățătura marxist-leninistă!» Vorbe goale, în vise și
minciuni, praf în ochii poporului român. Începuse
deja să fie clădită o lume deformată și absurdă.‖
„Ești sigur că vii din altă lume? Parcă ai coborât
acum o oră de la un pupitru universitar…‖ „Da, am
fost profesor universitar. „Ai mai ajuns acasă, să-i
vezi pe-ai tăi?‖ „Da de unde!... Într-o zi m-au lăsat
brațele și am rămas spânzurat de târnăcop. Se
înfipsese adânc în pământul acela cleios. «Ridică-te,
bă!» Nu m-am putut ridica. «Stai acolo, atunci, că un
intelectual mort e un dușman al poporului mai
puțin!» Când s-a întunecat bine, peste noi toți, care
n-am putut să ne mai ridicam, au aruncat câteva
basculante cu o fiertură din pietre și smoală. În
câteva zile eram cum mă vezi…‖
De câte ori mă gândesc la Canalul anilor
1949-1953, la amintirile pe care le-am auzit din
gura acestui schelet mi se pune un nod în gât. Un
tremur ca de frică începe să mă furnice, iar șocul
întâlnirii cu întâmplări de-atunci aflate de la martori
oculari mă fac să iradiez în timp.
…Anii au trecut, cu vreun deceniu în urmă
m-am încumetat să străbat iarăși drumul șantierului
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morții. Aș fi vrut să mai întâlnesc scheletul
profesorului. L-am strigat, dar n-a răspuns. Eram
însoțit de un poet din Sibiu care îl cunoscuse. Vroia
să stea de vorbă cu el. Poetul scăpase cu viață din
infern.
Luăm la pas locuri arse de soarele
dobrogean. Locuri care încă mai plâng, pământ care
încă mai geme, fragmente de viață sub dureri care nu
se sting… Și peste toate, iarăși și iarăși, ca și în
vremurile de-atunci, păsările cerului. Pe sub bolta
zborului lor s-au născut și au pierit, ca pretutindeni
în gulagurile staliniste, eroi. Au încolțit și s-au
desfrunzit speranțe, s-au năruit vise și aspirații. Iar
catastrofele, și morțile, și durerile rămase, toate au
fost compensate sus, în zenit, doar cu o fâlfâire de
aripă. A rămas, însă, marea catastrofă ca o rană de
nevindecat pe trupul țării.
Îmi spune poetul: „Când mi-au dat drumul de
la Canal, printr-o întâmplare l-am cunoscut pe
Nichifor Crainic. I-am spus de unde vin și mi-a
recitat versurile astea: Dunăre, Dunăre, drum
legănat,/ Drum fără pulbere și fără leat,/ Du-ne spre
apele mediterane/ Dorul izvoarelor după oceane‖.
Autorul memoriilor „Zilele albe, zilele negre‖ nu
trudise la Canal, ca mine, dar mi-a spus într-o zi,
ceva mai târziu: «Și eu am făcut Canalul, ca deținut
politic, unde mi-am târât anii în temnițe la fel de
cumplite.» Îți voi povesti mai încolo un alt crâmpei
din viața acelui „drum fără pulbere‖, care a fost de
fapt un drum al caznei, al durerilor, dar și al morții.
Astăzi, puținii care au mai rămas în viață din mulții
care am trudit la Canal și-și află mormintele sub ape,
sar noaptea din somn, cutremurați de coșmare. Îmi
crapă și acum urechile de rafalele armelor care îmi
doborau frații de suferință secătuiți de puteri.
Scheletul cu care ai stat de vorbă a fost al unui
profesor universitar, fiu de învățători dintr-un sat
argeșean, care se înscrisese în partidul lui
Mihalache. A fost săltat într-o noapte și dus cu o
dubă, împreună cu alți membri ai Partidului Național
Țărănesc, să muncească la Canal. L-am întâlnit
acolo și ne-am legat unul de altul. Era cam firav și daia s-a dus repede… Visez și azi, cum se prăbușește
malul de roci friabile, mai înalt decât un blockhaus,
îngropându-mi camarazii aflați în cale. Sau, sub
invazia apelor de infiltrație ale Dunării, săreau prin
izbirile valurilor să-i salveze pe cei prinși de urgie,
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neștiind dacă apucă o mână de om sau un trup de
arbore.‖ „Domnule, în timp ce alții dorm liniștiți,
deși coșmare au iscat ei înșiși. Și nu în vis! Cel
puțin, așa mi se pare mie, că dorm liniștiți, poate
chiar fericiți, ca unii cărora coșmarele le-au adus și
le aduc numai bine: grade militare, pensii grase,
vacanțe în insule exotice…‖
Nu v-am făcut cunoștință. Cel care mă
însoțește este scriitor român de limbă germană. Se
numește Wolf von Aichelburg, poet destul de
cunoscut în Sibiu. „Care a fost drama ta, de unde ți
s-a tras?‖ „Am scris o poezie, „Minciuna roșie‖/
„Die rote Lüge‖ și am încercat s-o trec granița spre
lumea liberă, refuzând orice apropiere de regimul
comunist instalat de sovietici în România. Am fost
trădat, prins și împotriva mea s-a dezlănțuit o
prigoană cum nu-ți poți închipui. După zile lungi cu
bătăi nemiloase și după nopți fără număr nedormite,
am fost condamnat la muncă silnică la Canal, fiind
încartiruit în comuna Valea Neagră, în lagărul
Peninsula, nimerind în brigada fiorosului torționar
Ștefan Dorneanu, suflet de fiară. Dar câte nu am
să-ți povestesc…‖
Un subiect care mă interesa în mod special.
Wolf îi confiase unui confrate din Sibiu secrete carei fuseseră destăinuite de unul care pe vremea
detenției sale tot bântuia locurile dobrogene. Dornic
să cunosc un om care pătimise la Canal, aflat în
viață, am ajuns la Wolf. „Insul ăla, sub privirile
mirate ale deținuților, se tot plimba pe-acolo ca
Vodă prin lobodă. El promisese autorităților
comuniste că se documentează pentru un roman pe
care îl va încadra «realismului socialist», curent
literar ce-și avea sorgintea în colonialismul sovietic.
De la acesta am aflat, după ce m-am eliberat, că un
jurnalist foarte tânăr, la vreo 20 și ceva de ani, era
corespondent special al ziarului Scânteia pe șantierul
Canalului Dunărea - Marea Neagră. Era o demnitate
să reprezinți
oficiosul Partidului Muncitoresc
Român pe un șantier de o asemenea importanță…‖
Îl incit și Wolf își dă drumul la vorbă. „De
vreo câteva ori, în treacăt, l-am zărit și eu pe tânărul
scânteist. Avea mașină la scară și cu ea cutreiera în
lung și-n lat șantierul… De unde să știu eu pe atunci
că respectivul trimetea redacției niște informații
anoste! Într-o dimineață, băiatul ăsta alerga ca un
bezmetic prin șantier, radiind de bucurie, înfoindu-se
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în pene: «Am primit o veste mare. Sunt numit
corespondentul Scânteii la Moscova!» O promovare
care, am aflat ulterior, i-a uluit pe toți șefii
șantierului. Mai pe urmă s-a deconspirat secretul
promovării tânărului corespondent. Îi
expedia
redactorului șef informări acuzatoare de sabotaj la
adresa unor directori și ingineri ai șantierului sau ai
loturilor de lucru. Redactorul șef, la rându-i,
informa
conducerea superioară de partid.
Securitatea i-a priponit repede pe toți cei acuzați – o
asemenea ocazie aștepta! – apoi smulgându-le
mărturisiri complete că sabotaseră măreața operă,
ca dușmani ai poporului puși în slujba imperialiștilor
americani.‖
Nu e nici 10 dimineața. Pe Wolf amintirile
astea l-a obosit deja. Mă cuprinde cu o privire
mișcătoare, ca și cum mi-ar spune: „Nu mai pot…
Ajunge pentru azi!‖ Ne împărțim rolurile. „Un
pretext, dragul meu, pentru ca lucrările să fie
stopate. Canalul Dunărea - Marea Neagră își făcuse
datoria. Deţinuţii politici, nemâncaţi, înjuraţi, bătuţi,
din zi în noapte, care munciseră pe orice vreme, fără
să ştie ce înseamnă odihna, își aveau de-acum
mormintele sub ape, conform planului inițial.‖ „Au
avut un plan mare. Jumătate rusesc, jumătate
românesc, pus la cale de Stalin și Gheorghiu-Dej.
Totul s-a petrecut atât de repede că așa-zișii vinovați
nici n-au avut timp să se apere. A urmat un proces
public pus în scenă la Poarta Albă și toți cei din
conducerile șantierului mare și ale loturilor de
muncă au primit condamnări de s-a cutremurat
Europa. Cinci au primit pedeapsa capitală, trei fiind
executați pe loc, iar celorlalți doi li s-a comutat
pedeapsa cu moartea în temniță pe viață. Alți 20 au
primit între 20 și 25 de ani muncă silnică. Metoda
generalisimului Stalin, care își omora colaboratorii
apropiați, chiar și rudele, începea să dea roade și în
România.‖
Vieți furate. Cândva impetuoase, agere și
drepte. „Din cei care am supraviețuit, niciunul nu
mai fost întreg la minte. Toți aveam sănătatea
șubrezită. Ne-au trebuit ani mulți să ne revenim, dar
am rămas marcați pentru toată viața, primind pe
pielea noastră și pe suflet un semn invizibil, dar
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distinct, un tatuaj de un fel aparte, ceva ce s-ar putea
numi iradierea istoriei.‖ „Iar cu acel corespondent al
Scânteii ai aflat ce s-a întâmplat?‖ „A fost cadorisit,
cum striga el în gura mare, cu un lung sejur la
Moscova, unde, probabil, a terminat și vreo școală.
Apoi, cu unul în Grecia, cu altul în Turcia, tot ca
trimis al ziarului Scânteia, apoi cu alte demnități, ca
onest, demn și curajos ostaș al partidului comunist.
Lichelele cu onoruri, noi cu morminte sub ape!
Șantierul Dunărea - Marea Neagră se
împotmolise, în realitate, de la sine, sucombase prin
propria-i slăbiciune. Tehnica din România de-atunci
nu permitea lucrări de-o asemenea anvergură, prea
ambițioase pentru ani de cruntă înapoiere. Lucrările
de săpare a doritului Canal, pus la cale de Stalin și
Gheorghiu-Dej, au început la 25 mai 1949. Potrivit
unor studii sovieto-romane, șantierul trebuia închis
până la 20 iulie 1953. Atât le trebuia satrapilor să-și
ducă opera la capăt. Lucrările s-au efectuat cu jertfa
noastră, a deținuților politici, pentru că în termenii
regimului de-atunci, canalul era văzut drept «un
mormânt comun al moșierimii și burgheziei
romanești». După cele mai prudente estimări, în
lagărele canalului au fost concentrați, numai în anul
1950, peste patru mii de deținuți.
Canalul, în tentativa, eșuată, dintre anii 1949
- 1953 a fost una dintre isprăvile comunismului care
mărturisesc, mai adânc ca orice, puterea diabolică și
neputințele celor mai negri ani din istoria modernă a
României. S-a spus atunci, înșelându-se milioane de
minți, că se construiește o nouă magistrală de apă
pe continent, care, implicând destinul românilor,
eliberați de sub jugul regimului burghezo-moșieresc,
va cuprinde întregul circuit biologic – apă, pământ și
cer – dintr-o perspectivă de facere și refacere a
naturii, sugerând, prin dimensiuni și consecințe, o
geneză. Li se infiltra românilor în creiere că pe
spinarea Dunării vor cărăuși vapoare de mare tonaj,
imprimându-se așezărilor riverane dimensiuni de
nouă roditură.‖
Au rodit însă, spusele scheletului din jetul de
scântei: «Domnule, vorbe goale, în vise și minciuni,
praf în ochii poporului român.»
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Grota vameșului
Orașul cu vreo șase sute de mii de locuitori,
capitala regiunii Pays de la Loire, mă primește la o
oră între noapte și zi. Astrul ceresc se arată palid,
șters. Crește liniștit. Doar un pui de vânt coboară
dinspre soare-răsare, făcându-și de lucru în
dimineața asta de vară uscată. Verdele pârjolit al
orașului aflat sub tălpile puternice ale unui dalaj
dogoritor așteaptă de ceva vreme stropii de ploaie.
Mă descurc greu prin labirintul metropolei
Nantes. Din om în om, pe firul aducerilor aminte,
ajung la călugărul pisar despre care citisem în
„Republicain Lorrain‖. O notiță aruncată în colțul
unei pagini pomenea despre o grotă misterioasă:
„Călugărul
pisar
Etienne,
de la
mânăstirea Ursulines, nepotul lui Jean-Pierre
Honoré, servitorul lui Jules Verne, a eșuat și la a
treia tentativă de a dezlega misterul grotei celebrului
scriitor francez. Se vorbește despre ceva care nu
există.‖
Intru în lăcașul sfânt al Domnului tocmai când
blândul vânt, apucat de un soi de nebunie, se preface
în uragan, desferecând norii. Valuri de ploaie rece
cad din ceruri peste pământ. Semn bun, zic, ploaia
aduce noroc!
Călugărul a aflat povestea grotei de la tatăl
său. Într-un fel este secret de familie. „Jules Verne,
înainte de a se așeza la masa de scris pentru un nou
roman, se făcea nevăzut vreo câteva zile. Dispariția
stăpânului l-a pus pe gânduri pe Jean-Pierre, bunicul
meu. „Măi, să fie la mijloc o amantă, de piere
stăpânul ăsta ca o nălucă!?‖ Într-o bună zi, l-a
urmărit și a ajuns pe insula din mijlocul râului
Erdre, cunoscută încă de pe vremea tribului galez
Namnetae. Într-o uriașă stâncă se căsca gura unei
grote. Gabriel (Jules Verne primise la botez și acest
prenume) și-a pierdut urma dintr-o dată. Bunicul
credea că stăpânul lui îl zărise și i-a întins o cursă,
ascunzându-se. A așteptat o oră, două, trei… Când a
văzut că nu mai apare, s-a apropiat de grotă și când
să facă primul pas înspre adâncul ei, minune! Nici
urmă de gura grotei. Stânca uriașă o astupase! Parcașa ar fi fost de când lumea.
…Jules Verne a revenit acasă după trei zile și
trei nopți. S-a așezat la masa de lucru și s-a apucat
vârtos de scris. Bunicul și-a văzut liniștit de
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treburile sale, ca și cum nu se întâmplase nimic
deosebit. Dumnezeu îi ștersese din cap întâmplarea
cu grota. Uitând totul, nu-și mai amintea nimic de
stânca aceea uriașă și de grotă. Mai mult, i-a ieșit din
cap și nechibzuința de a-și mai urmări stăpânul. Nu-l
mai interesau decât treburile lui, din jurul casei.
Jean-Pierre l-a slujit pe romancier până ce
acesta și-a dat sfârșitul, în 1905. După vreo doi ani,
boabele de nisip din clepsidra vremii i s-au terminat
și lui. Era pe patul de moarte, când lui Jean-Pierre
i-a revenit în minte întâmplarea cu grota,
dată
uitării de ani buni. Din cei doi fii, l-a ales pe
Armand, pe tatăl meu, suflet puternic, soldățos, bun
protector, căruia i-a povestit ce i se întâmplase cu
mulți ani în urmă. Deși îl lăsase puterile, mintea îi
rămăsese întreagă. Judecase bine, alegându-l pe tata.
Băiatul lui cel mic, Emile, era un bărbat ceva mai
amar, rebel. Tata și-a apropiat urechea de buzele lui
Jean-Pierre, care abia se mai mișcau.
– Mai aproape, fiule, s-auzi bine. E o taină
pe care Dumnezeu mi-a ocrotit-o de când eram cam
de vârsta ta. O fi vrut s-o dezlegi tu! … Dacă
Domnul mie mi-a impus s-o uit… Abia azi-noapte,
într-un vis lung, mi-a adus-o în minte…
I-a povestit totul în șoaptă. Tata îi deslușea cuvintele
mai mult după buze. Suflarea bătrânului se stingea
cu fiecare sunet șuierat.
– Armand, fiule, misia ta e să dezlegi
misterul acelei grote unde dispărea Jules Verne, pe
care eu l-am slujit o viață, în mare credință.
Armand n-a reușit să dezlege misterul și l-a rugat pe
fiul său, Etienne, călugărul pisar, să deslușească
tainele grotei.
– Nu-mi îngăduie Dumnezeu… și pace! O
să plec și eu din astă lume fără a dezlega misterul
acelei grote. Unde o fi?... Dacă nici tata n-a găsit-o,
nici eu… Să nu existe? Byron spunea că pe cât
exiști, pe atât năzuiești să exiști cât mai departe!
Oare, o fi acea grotă sau era doar în închipuirea cea
de pe urmă a bunicului meu? A venit rândul să mă
descarc și eu de povară. Am să rup tradiția familiei,
aruncându-ți ție în cârcă dezlegarea misterului.
*
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Am aflat că legenda grotei a circulat cu multă vreme înainte de Jules Verne. Destui curajoși au
mers pe insulă cu gândul s-o cerceteze, dar de fiecare dată i-a întâmpinat o stâncă uriașă așezată pe
pieptul grotei pe care numai Jean-Pierre ar fi văzuto. A trecut vreun secol și jumătate de la acea întâmplare, dar nimeni n-a putut descifra până acum
enigma. Vorbele călugărului, îmi stăruiau în minte,
ambiționându-mă: „Acolo, pe insula aceea din mijlocul râului Erdre, nu există nicio grotă. O stâncă
uriașă stă de veacuri neclintită de pe locul ei.‖
După destăinuirea călugărului pisar, am stat
în fața altarului rugându-mă: „Doamne, ajută-mă să
dau de capătul enigmei! Poate codul absolutului se
află tăinuit în adâncul acelei grote… S-ar părea că
acela care-l află poate ieși în afara timpului, de care
pomenea Mircea Eliade…‖
*
La insula de pe râul Erdre am ajuns cu barca
închiriată de la un pescar. Apropiindu-mă de stâncă
mi-a răsărit în față grota. „Călugărul, cred, a nimerit
în ală parte‖, îmi fulgeră prin minte. Barca înainta.
Vedeam grota din ce în ce mai clar, ca gura unei
reptile uriașe… Cu cât înaintam, gura se căsca tot
mai mult… Părea ceva nemaivăzut pe pământ … Mă
și miram că tocmai mie îmi fusese dat să văd așa
ceva! O șoaptă mi-a adeverit bănuiala. „ Cu
adevărat, numai ție ți se arată.‖ „Parcă ești mintea
mea, cum vorbești?, m-am arătat uimit‖ „Sunt, ai
dreptate și singura care îți poate dă curaj să-ți
înfrângi frica…‖
Acum, înaintam, într-adevăr, fără frică
Mintea mă încurajase. Iar când am făcut pasul să
intru înăuntru am rămas pironit locului. Grota nu s-a
închis. „Intră!‖ m-a îndemnat mintea. Coloana ca o
poartă înaltă din bazalt mi-a deschis calea prin stânca de neclintit până atunci.
„Cu cine se întâlnea Jules Verne?, întreb
ispitit de curiozitate‖ „Ai să afli curând răspunsul.
Se vede că arzi de nerăbdare…‖, vine răspunsul, dat,
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în închipuirea mea de minte. „Să fi fost hărăzit de
ursită ca prin cărțile lui să prevestească viitorul?
Sau, poate, se întâlnea aici cu vreun înțelept din altă
lume?, mă arăt și mai nerăbdător…‖ „Dai semne că
te afli pe drumul cel bun.‖ „Forțez nota, mergând la
amănunte: Nu cumva în grota aceasta misterioasă i-a
întâlnit chiar pe cei doi vestiți exploratori islandezi,
eroii romanului său O călătorie spre centrul
Pământului, profesorul Otto Lidenbrok și nepotul
său Axel, care i-au povestit inimaginabila lor
călătorie prin craterul vulcanului Sueffels? Ca, mai
apoi, după alte și alte asemenea întâlniri secrete, să
scrie 20.000 de leghe sub mări sau De la Pământ la
Lună. .. În total , vreo 70 de romane, pe timpul celor
șaptezeci și șapte de ani trăiți…‖ „Ei, ei… o cam iei
înaintea timpului… Fii mai cu răbdare!‖, îmi e
potolit avântul.
Pașii mi se făceau din ce în ce mai grei.
Dintr-odată, o voce ca un ecou mă oprește:
– Stai! Dacă mai ții la viață nu intra în
sanctuarul vameșului.
Se vede că mori de
curiozitate…
– Mai degrabă aș vrea să știu cine ești și cum
de ai ales să-mi deschizi grota tocmai mie?… Am
încercat să-mi ascund nerăbdarea de a desluși taina
locului misterios.
– Nu-ți pot spune nimic mai mult. Adevăr e
în tot ce ai afirmat. Poți răspândi vestea în lumea
largă!, a rostit glasul sentențios.
– Și cine să spun că m-a împuternicit?
Am vrut să întreb, dar grota dispăruse.
Dinaintea mea străjuia stânca aspră și impunătoare în pieptul căreia era greu de închipuit cum
se ascunsese grota din care glasul îmi întărise bănuiala că fiecare dintre romanele lui Jules Verne îi
fuseseră, de fapt, dictate în acele zile când se făcea
nevăzut… O enigmă cu dezlegarea căreia cititorii
pot proceda după cum le este voia, fie acceptând-o,
fie neluând-o în seamă… Că unii dintre ei, cu
siguranță, vor fi în pierdere, îi privește!
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Marian BARBU
(ROMÂNIA)

Valurile vremii
-însemnări de scriitor Mâine – poimâine se-mplinesc trei luni de
când m-am despărțit de Oceanul Atlantic. Îl văzusem doar pe facebook. Mă pregătisem minuțios să-l
întâmpin cu tot ceea ce se cuvenea în cazul unor
astfel de evenimente. Ele rămân unice în viața fiecăruia dintre noi. Emoțiile mi-au fost stingherite, cumva diminuate, dar deloc dislocate, ba de mașină, ba
de tren, ba de avion (București-Varșovia-ChicagoPalm Beach – Florida).
Primisem o bursă de familie și o invitație expresă de la nepotul meu , de acum licean (student,
na, cum se zice în toată America de Nord), în clasa a
X-a, chipeș nevoie mare și dezvoltat cât un baschetbalist. Îi promisesem lui, și fiicei mele Simona, cu
trei ani în urmă, că după ce voi mai strânge bani din
pensia de scriitor, îi voi vizita negreșit.
Cum Dumnezeu mi-a făcut o neașteptată
surpriză de a împlini 75 de ani, fiind încă în viață, și
catadicsind eu că obolul meu se cuvine împărtășit și
de unii contemporani, am conceput o Carte aniversară, intitulată (cum altfel ?) Cercuri de vârstă –
75. Între colaboratorii de bază – nepotul Thomas
Gabriel, Simona,mama lui (celălalt nepot, Ștefan, na ajuns la vârsta ... scrisului).
Așadar, iată-mă aflat în avionul care zbura
spre Florida. Ginerele meu, Radu Stănilă, a avut în
grijă închirierea unei mașini Toyota care ne-a însoțit
peste tot în deplasările noastre , toate întâmplate în
orașul riveran oceanului. Cazați într-un hotel de patru stele al companiei Marriott, întâi la etajul 35,
apoi la 9 și în final la 7, Oceanul Atlantic ne-a ispitit
din prima zi.
Vălurind apa din adâncuri (se spune că ar
avea cinci mii de metri până ce iese dincolo, în spa32

țiul galactic, odată cu sororalele lui acvatice, și cu
noi toți oamenii care pretindem că îl stăpânim),
Atlanticul mi s-a arătat destul de prietenos, în zilele
însorite. Și el, ca și noi, suntem sub oblăduirea Soarelui, împăratul galaxiei noastre. El, oceanul, nu
vuiește decât prin interpuși – valurile. Cum în interiorul său, nemăsurat și răsucit până la durere ,nu
prea are loc de întors, se repede „spre înainte‖ cu o
grabă înțeleasă doar de vânturile iscate din te miri
ce-mprejurare atmosferică. Așa încât, apa, ajunsă la
țărm „înfoiată‖ ca un curcan, te poate izbi în plin ori
ți se întinde lingușitor la picioare. De sus, împăratul
luminii o supraveghează atent și dă bătălia cu norii
mișcători pe cerul albastru. Aci, culoarea se capătă
mărturisitor din zeci și mii de nuanțe, încât aspectul
luminii umple de bucurie fraternă pe toți astronauții
aflați în misiuni de exploatare a altor universuri, pe
aviatori și păsările cerului, până la noi, pământenii,puțini fiind și buchiniști ai cuvintelor.
Răsfățul îndoit al apei de ocean sub pavăza
brizei permanente – la început, ca o adiere de seară,
când tremolul zefirului pătrunde prin toate ungherele
ființei, mai apoi, într-o totală liniște eseniană, ca să
bolborosească noaptea într-o fierbere de vin năbădăios, pierdut în tainele așteptării.
Puțină lume se află pe plaja de lângă tâmplele oceanului-suntem la început de noiembrie, și se
prefigurează ca în pragul și toiul sărbătorilor de iarnă – decembrie/ianuarie -, să fie mai multă lume...în
vacanță. În ciuda faptului că zăpada n-ajunge niciodată pe aceste locuri. O îndepărtează Oceanul.
Privesc, cât poate cuprinde ochiul, salba de
hoteluri ridicate foarte aproape de ocean, ai căror
proprietari de companii ademenesc oamenii prin tot
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mai multe oferte – de la spațiul de cazare, până la
deplsările , fie cu mașini închiriate (cum este cazul
nostru), fie cu microbuze elegante, de la 6 locuri
până la 20.
În privința meniului, alegerea individuală este suverană. Odată luată cartela de deschidere a ușii
apartamentului, până la înapoierea ei, în ziua plecării
(vai, la ora 10 neapărat !), poți mânca în cameră. Se
găsesc acolo tot ceea ce înseamnă o bucătărie normală – de la tacâmuri , pentru șase persoane, la farfurii, pahare - , frigider, mașină de spălat și de uscat
vase și rufe, dulap pentru haine, lenjerie de pat și
prosoape albe-albe.
Abia instalați, cineva, misionar, bate la ușă,
consultându-ne dacă mai trebuie ceva și mâine, la ce
oră să vină pentru curățenie.
Un amănunt scăpat din vedere. Toyota noastră a fost parcată la etajul cinci.(De notat că toate
blocurile companiilor acreditate au rezervate, până
la etajul al șaselea, locuri de parcare a mașinilor celor cazați în respectivul hotel ! Și ele, mașinile, sunt
„dotate‖ cu un anumit tip de cartelă necesară la intrare. Pe bază de senzori, totul funcționează așa cum
a fost stabilit).
În spațiile de parter, la intrarea principală, se
găsesc serviciile administrative, începând cu biroul
de recepție și cu cel de consultanță pe diverse subiecte de management.
Lângă pilonii clădirii propriu-zise sunt fixate
grătare pentru desfătări culinare; bănci pentru repaus, jocuri de șah cu piese uriașe care se mută cu mâna. Sub o arcadă stau în așteptare două mese de biliard. Mai încolo, în colțurile hotelului, un ciopor de
palmieri, înalți de 4-5 metri, își unduiesc trupul întrun balet fermecător. De altfel, peste tot palmierii
pichetează spațiile libere. Unii sunt chiar uriași. Și
toată zona e patria lor.
La trecerea din hotel spre plaja oceanului
mărinimos, „stăpânii‖ au rezervat două spații din
piatră lustruită, gen lacuri, nu prea adânci – unul
pentru copii și altul pentru bătrânii „cu probleme‖ .
Dinspre ocean spre aceste lăcașuri cu apă
permanent încălzită, se ajunge printr-o poartă, funcțională numai cu o cartelă. Senzori, peste tot senzori.
Dominația acestora este așa de larg răspândită, că și
toaletele din aeroporturile prin care am trecut te lasă
curat de fiecare dată când le-ai apelat. Ce zicem, și
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în toate molurilepe care le-am străbătut, nu mânat de
vreun interes comercal anume, eu neuitând vreodată
că în USA viața se afișează numai în dolari, grija
față de elementarele cerințe ale vieții umane se găsește cu prisosință, fiind socotită, de ce nu ?!, un fapt
normal. (Ce să faci ?, dacă eu sunt european, adică
român, și mă minunez de câte văd pe unde umblu, ca
odinioară Dinicu Golescu când a trecut granița în
Austria ca să-și ducă fiii la studii în Occident . Era în
1824 !).
Vrând-nevrând, la nivelul unei gândiri exclusiviste , noi europenii datorăm totul sau aproape
totul Atlanticului în măreața vârtoșenie a existenței
sale în cele patru anotimpuri ale anului nostru calendaristic.
Dacă apelăm la mitologie, la sacralitate, zeii
Apei și ai Soarelui străjuiesc (sic ?!) detașat, ca să
nu spun, indiferenți față de existența noastră – cea de
ieri, de azi, de mâine.
S-ar putea ca-ntr-una din zilele viitorului,
Atlanticul, poate și frații lui de pe celelalte continente, să se prea încarce de toate cele lumești pe care le
deversăm în apele lor, și să ajungem ca să fim înecați de propriile-ne scârnăvii. Asta ne-ar trebui dacă
nu știm să păstrăm curate toate apele. Fiindcă nu
știm să transformăm mizeriile vieții în bucurii stăruitoare. Nu numai pentru noi, cei de azi, ci și pentru
cei care vor veni după noi. Vorba scriitorului, urmașii urmașilor noștri, în veacul veacurilor...
Pentru românii cunoscători, mitologia noastră a rămas exclusiv dacică. Totuși, zeii invocați de
mine- ai Apei și ai Soarelui – n-au fost stingheriți în
cultura unor spirite cu deschidere universală. Ele sau numit Dimitrie Cantemir, Ion Budai Deleanu,Gheorghe Asachi, Ion Heliade Rădulescu, Mihai
Eminescu, George Coșbuc, - toți aceștia până la suirea pe tronul culturii universale , în această privință
tematică, și a lui Mircea Eliade, Lucian Blaga, Mircea Vulcănescu și a altor învățați din perioada interbelică.
Apoi, prin urmările nefaste ale celor două
războaiemondiale, cultura, marea cultură a lumii, a
fost împinsă spre marginea intereselor naționale.
Fiecare dintre țări a chibzuit cum e mai bine să-și
adjudece numai ce a crezut că-i trebuie acum ori
mâine.
O asemenea înstrăinare, din cauza chingilor
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naționale politice sau nu, manifestate par lui même,
au dus la dizolvarea unor teme specifice, devenite
austere cu asupra de măsură.

În acest spirit, eminescin, am vrut să spun,
reflectând îndelung la marginea Atlanticului, pe ale
cărui tâmple preistorice am zăbovit și eu zece zile,
într-un noiembrie lumesc al lui 2015.
18 dec. 2015 - Algonquin

Dansul pelicanilor cenușii
- însemnări de scriitor Corabia acostase în micuțul port de la piciorul
podului Blue Heron, din Palm Beach (statul Florida). Ora era stabilită și respectată cu mult timp în
urmă de toată lumea, dar mai cu seamă de pescarii
dornici de aventuri cinegetice în largul Atlanticului.
Era un program riguros și de staționat și de plecat în
larg, de întors cu sau fără captură, pe vreme liniștită.
Dacă sufla vântul cu putere, făcând oceanul să spumege, nu se angaja niciun căpitan de vas să-și pună
viața în primejdie.
Îmbarca 10-12 oameni distribuiți pe puntea
ambarcațiunii cu undițele în poziție... de tragere !
Căpitanul avea legitimitatea de a controla și
de a decide ce, cât și care dintre peștii „vânați‖ pot
să-i aparțină în exclusivitate celui care i-a prins. Oficial, Căpitanul îndeplinea și misiunea unui consultant de proximitate. Se cuvine să înscriem în calcul
un procent maxim de sinceritate a acestuia în deciziile luate ad-hoc. Iar tu, pescarul Radu, să nu cumva
să cârtești că ... Smokinowski Karell te-a obligat să
arunci doi pești înapoi în ocean, specia fiind protejată. Așa că pentru 45 de dolari dați stăpânirii, adică
buzunarului său, privat, mai încearcă să găsești peștele care te cheamă doar pe tine și numai pe tine.
Mai ai timp !
Așteaptă, nu numai tu , ba și fiul tău, americanul Thomas Horn. L-ai luat cu tine, în această
croazieră, vrând să-l inițiezi în migăloasa vânătoare
de pești în Atlanticul, astăzi când...s-a îmblânzit.
Suntem în luna noiembrie.
Și ieri a fost tot așa. L-ai văzut și tu și el, ca
de altfel toată familia cu care te-ai deplasat de la
Chicago până aici, măcar să faceți cu toții câte o
baie. Oficiile de cazare ofertate de hotelul Marriott
te-au îmbiat de pe vremea când compania ta de
muncă te găsise indicat în afaceri și pentru această
zonă.
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Așa se face că „virusul‖ pescuitului , hai să-i
spunem pasiune, a crescut în intensitate și s-a maturizat, până peste cap, după ce ai venit în America.
Acuma, vrei să transmiți ... învățătura fiului tău. Te
știu de pe vremea când te hotărâseși să fii ghid unor
români, găzduiți de tine, și, plecând în voiaj spre
centrul megapolisului Chicago, ai zărit la marginea
lui Fox River doi undițari pătimași, ca și tine. Ai
parcat mașina, și lucind de bucurie, te-ai apropiat
conspirativ de cei doi . În urma ta, oaspeții să asculte, pentru prima dată , o conversație între profesioniști. N-a fost chip ca ei să înțeleagă ceva.
Iată de ce fiul tău a tăcut cât timp tu bodogăneai că domnul Karell ți-a azvârlit cei doi pești
înapoi, în ocean. Poate că-i recuperam eu, dacă mă
lăsai să iau loc lângă tine. Dar tu, nu și nu !
-Învață, fiule, de la oceanul ăsta, că numai prin
muncă, prin zbatere cu valurile ăstea, ajungi la mal.
...E, vezi, eu am prins câțiva pești , dar nu știu
ce sunt, daddy !
-Cu toți, n-ai să mulțumești gușa unui pelican
cenușiu de la ponton ! Ei dau ora exactă a prânzului.
Mai avem timp.
... La ora prânzului, nava cu cei 16 pescari s-a
întors la chei. Fiecare a hotărât cum să procedeze cu
peștele prins în largul a 10 Km. în apele liniștite ale
Atlantcului.
În micuțul port, a intrat și barca prietenilor
unor români. I-am lăsat să-și vadă de-ale lor, căci lam zărit pe Radu îndreptându-se spre... un măcelar
de pești. I-a întins satisfăcut un pârdalnic de pește
Mahi, cam la 7-8 Kg., după ce s-a pozat cu el, pentru
internet, rugându-l să-i aplice operația „cusco‖ . Asta însemna să-l facă fileu, gata pregătit pentru tigaie.
Operația a fost executată, în schimbul a 5 dolari. În
câteva mișcări de mare maestru, peștele a fost decapitat, iar sângele scurs spălat ca la carte cu furtunul
destineliterare@gmail.com
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pus alături pe masa de sacrificiu a vietăților din
ocean. Restul, jupuit pielea, scoase măruntaiele și
aruncate peste bord, în apă. Până aici, nimic spectaculos, nimic deosebit.
Pe platforma acoperită, unde se afla măcelarul de pești, trebăluiau alți doi-trei pierde-vreme, să
le zicem asistenți de regie, și câțiva dintre pescarii
care fuseseră în largul oceanului ,așteptând să fie
luați în seamă la ... cusco.
De pe platformă, se trecea direct în barca
acostată cu o parâmă din material plastic. Aci, căpitanul și ajutoarele, de obicei voluntari, spălau puntea
și spațiile eliberate cu timp în urmă.
Sigur, o pregătea pentru următoarea cursă în
apele albastre ale Atlanticului.
...Să revenim la dansul de lipani, de lăboși
cât frunza de brusture, pe care îl executau cu o patimă devoratoare cei 7 pelicani cenușii, în prinderea
resturilor de pește aruncate de Hutopilă, dincolo de
tejgheaua lui de lucru. Nu numai că înghițeau pe loc
tot ceea ce prindeau din zbor, dar fâlfâiau în piruete
care încotro, fără putință de a le scăpa ceva în
apă.Aici,mulțimea de pești cu solzi negri ca-ntrun
meci de polo pe apă, era gata să-și ia zborul pentru a
prinde și ei câte ceva. Pericol mare, nu glumă !

Înotători recunoscuți, acești pelicani, mereu
înfometați, dansau dezordonat pe apa tulburată de
peștii mânați de veșnicul instinct al supraviețuirii. Și
ei cerșeau, dar nu renunțau la lupta inegală cu pelicanii cenușii așezați dezordonat pe suprafața apei.
Nu în puține cazuri , peștii erau mai atenți la munca
lui Hutopilă și câștigau primii duelul cu înaripatele.
Ba el însuși, Hutopilă, da slavă Cerului, că și unii și
alții, adică pelicanii și peștii, îl scuteau pe el de a
face operația aceasta, adunând în containere
rezidurile de pești. Altfel, urma să-i caute pe cei de
la salubritate ca să ridice ceea ce el strângea.
Nu știu dacă în astfel de situație, se poate
aplica zicala românească o mână spală pe alta și
amândouă , obrazul. Dar eu am văzut la Palm Beach
forme de într-ajutorare între om - păsări și animale.
...Și era luna noiembrie 2015 zi de plajă pe
toată întinderea Atlanticului din spațiul statului Florida.
***
În loc de concluzii
Am înțeles atunci că lupta pentru supraviețuire, printr-o firească extrapolare, în cazul Omului, se
impune o voință de fier, ca toate ale Pământului să
fie curate, dincolo de otrava mentalităților nestatornice, venind din diferențierile de rase și religii.
2015
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Mircea Ștefan BARTAN
(USA)

Savonarola
(unde sunt caii mei)

grădinile Semiramidei
şi cântecul sirenelor

m-am împăcat cu vânturile toate
m-am împăcat adeseori cu voi

e timpul să laşi câinii
pe mal în asfinţit
prin iarba grea de molii
adulmecând cosit
să fie totul simplu

dar unde este mâna să mă scape
de reflectarea în atâtea ape
să pot călca pe stradă demn şi drept
spunând
eu sunt părinte-al vostru
şi vă sunt aproape
eu sunt al ploilor izvor
eu sunt necruţătorul dintre ape
Savonarola a privit spre Orion
apoi a spus
să renunţăm la culori
să le ardem
se pierde vremea-n contemplarea lor
sunt numai vanităţi şi umbre goale

să nu ne laşi ispitei
ca în poveste
trist
şi să ne vinzi mai candid
la un arab vestit
departe este marea
ecoul muntelui
ceaţă în destrămare
umbră de sare
rămasă pe buzele tale

a spus-o-ntr-o tăcere lângă moarte
ard pânzele în pierdere şi fum-

să nu mai vezi
vechii maeştri ce mult ar fi dorit
să nu mai vezi nicicând
această mare

îţi cade părul alb
dinţii din gură
prin libertatea mea
când paşii tăi trecură

unde sunt caii mei Savonarola
să ardă ora sub copita lor-

unde sunt caii mei Savonarola
tu ai privit spre Orion
şi-ai spus

Vecernie

―mă doare vanitatea voastră
e rug în care eu nu mă mai recunosc‖

era spre seară
când ardeau copaci
departe corul viu
al grupului de maici

dar unde-s caii mei Savonarola
să ardă ora sub copita lor

cărări de vânt
spălate iar
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se surpă cerul
roşu spre Ardeal
era în seară
nu voiam să fiu
doream ca Ana
să mă uite viu
să mă strecor
în zidul greu să ştiu
cum e acolo
când va fi să scriu
iar ochii-i să-i ating
atât de sfânt
în ceasul necuprins
când zidul îl fărâm

De toamnă
din ochii tăi
un şarpe se prelinge
cum ploile de toamnă alunecă pe geam
ascultă dar iubito
amurgul cum învie
pe drumul fără brazde
copitele de cal

Umbra unui poem dureros de lung
atât de aproape grădina
e timpul în care trăim
cum
juvaerul liniştii senin
şi noul anotimp se deschide-n septembrie
poetul Antonio Machado
ultimul exilat de pe Terra a murit nu departe de patrie

dar nu asta voiam să-ţi povestesc
în labirint de oglinzi
vine seara-n grădină
cu haina ei de înger ninsă
eu mă lupt şi visez
la umbra unui poem dureros de lung

Poem însingurat
poemul urcǎ muntele cu mine
atât de trist
atât de-nsingurat
o cruce grea el poartă după sine
sunt omul care moare dezarmat
şi recitindu-l pe Rimbaud
dispar
în umbra vânătorii de tâlhari
dar
unde eşti tu fratele pescar
să nu mă laşi în ceaţa de la mal

Timp revolut
trăiesc mai mult acel timp revolut
în frigul care mǎ apasă
şi rugi în foc
şi ramuri care bat
printre misterele decembrelor se lasă
alunecǎ schiorii peste secunda serii
în ritmul monoton ce le-a rămas
de la un cer în sus
către tăcere
cum ţii un fulg în mânǎ fǎrǎ glas

umbra lui tristă pe malul Guadalquivirului
curge spre mare
pe dunga unui nor
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Secundele se desprind
fiecare cuvânt este un început
pe străzile de chihlimbar când am trecut
cu o noua poveste în mine

şi va rămâne
poate
din Nego un parfum

Dimineaţa
eu am trăit mai mult în Sumbria
urmărind cum secundele se desprind de pe ziduri
iar trupul meu
ce departe de mine
chiar şi poemul mǎ duşmăneşte nespus
atât l-am chinuit şi schimonosit
încât nu ne mai recunoaştem unul pe altul
pe vatrǎ se stinge încet
un foc proaspăt aprins
şi aceastǎ întâmplare
precum orice apropiere de Wagner
Câte ceva despre obiecte pierdute
cu regret am vorbit despre voi
vorbele s-au răspândit în aer
cum şi elicopterele ce se hrănesc numai cu sânge de
aer
sau păsările mari cu oasele lor golite de sevǎ
aşa
pe cărări de poem
din când în când
va învia pădurea frumoasei adormite
în cercurile apei la moarǎ e taifun
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la malul apei
într-un picior
bâtlanul
iar cerul înspinat curge prin ciocul lui

Departe
între tristeţe şi singurătate
numai cerul
căpiţele de fân
pe dealuri spânzurate

Sunǎ ca o trădare
dar nimeni nu mai râde în ţara aceasta
e linişte cum aţi dorit în Sumbria
copii mâncaţi de câini
vǎ bateţi joc
umbre de patrioţi
de hoţi
sau de stǎpâni
mi-e silǎ şi nu pot sǎ mǎ mai spăl pe mâini
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W. B. Bayril
(TURCIA)

BABİL

BABEL

Yetişir! Kalbimin üstünden
bu göğü indir!

Enough! Lower from above my heart
this sky-roof!

Gel! Ateş içre Aşk gibi gel.
Geldikçe dönsün iç içe tennûreler.
Bana h i ç l i ğ i n o g ü z e l
elbiselerini
giydir!

Come now! As love comes to fire.
Let each skirt to swirl one in the other.
Wondrously spun wrappings
of nothingness let
me wear!

Zaman, ankebut zaman! Sen,
tenimden sökül!

Time, your spider, time! Detach
yourself from my flesh!

Uğursuz kule ve akan yılan
nağmeleri yükseliyor yine
bağçelerde. Sözlerse,
git gide, bulanık
gül!

As before, melodies rise from the gardens
as omninous tower and serpent‘s
slither. As words, by
and by, blurred
rose!

Yâ, t a h a mmüüül!
Yâ, t a h a mmüüül!

Oh, patience! Oh, sweet forebearance!

Atım tüy döktü. İşte altın telekler.
Sürt birbirine. Kalksın perde.
Berhâva olsun mühür!
Dün gece, Babil‘e iki melek
indi sessizce. Ruhum, sus ve seyret.
Başladı t e k e r r ü r !
Yâ, t a h a mmüüül!
Yâ, t a h a mmüüül!

My horse has shed its hair. See the golden
plumes.
Rub them together. Raise the curtain.
Crack wide open
the seal!
Last night, two angels descended
silently onto Babylon. Be quiet, my soul, and
attend.
The refrain starts anew!
Oh, patience! Oh, sweet forebearance!

W. B. Bayrıl (Şer Cisimler: 50)
Translated by Mel Kenne- Saliha Paker
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o temprano ¡empaňada rosa!
Oh, ¡la paciencia! Oh, ¡dulce indulgencia!

¡Suficiente! ¡Baja de las alturas mi corazón
este cielo-techo!
¡Ven ahora! Como el amor va al fuego.
Permítase a cada falda arremolinarse una con
la otra.
¡Envolturas prodigiosamente hiladas
de vacios he de vestir!
¡El tiempo, tu araña, el tiempo!
¡Desanídate de mi carne!
Al igual que antes, las melodías se elevan
desde los jardines
tal ominosa torre y ondulación serpentina.
Como las palabras, tarde

Mi caballo han mudado su cabello. Mira las
plumas de oro.
Frótalas juntas. Levanta el telón.
¡Agrieta abiertamente
el sello!
Anoche, dos ángeles silenciosamente
descendieron en Babilonia. Quédate tranquila,
alma mía, y precensia.
¡La inhibición reinicia!
Oh, ¡la paciencia! Oh, ¡dulce indulgencia!

Traducido del inglés por Luz María López
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Nicolae BĂLAȘA
(ROMÂNIA)

Despre Cotul Donului și pensia, ajutor de la stat
Dragii mei,
În vara lui `90, imediat după balamucul din
`89, la doar vreo... două, trei, săptămâni mai târziu,
după marile isprăvi petrecute, începând cu data de
13 iunie (ziua următoare, 14, e ziua aia, n-ar mai fi
fost!, în care s-au dus minerii să sădească panseluțe
în fața Teatrului Național din București.), oarecum
rătăcit în mine, în una din serile ce abia putea stăpâni căldura zilei, am ieșit din casă. Întâi și-ntâi, ca
într-un ritual, m-am dus la locul în care era gata,
gata, să fiu împușcat. În ziua de Crăciun, în toiul
evenimentelor. Nu-l împușcaseră încă pe Ceaușescu!
...Sau cine știe?! Mă rog, odată ajuns, am pironit cu
ochii, mai întâi pământul, în care se scursese sângele
celui ce murise acolo, probabil în locul meu, apoi
cerul, și m-am luat, o idee, la sfadă cu Dumnezeu.
De niciunde, nimic! Oamenii treceau care încotro și
surzi, și orbi, și muți. Într-un târziu, Dumnezeu, plictisit: ,,Ceea ce este a mai fost, și ceea ce va mai fi a
mai fost în alte vremuri; și Dumnezeu cheamă iarăși
ceea ce a lăsat să treacă‖ – am auzit, undeva, în
adâncul ființei mele, o voce ce ar fi vrut să mă liniștească. Biblia, Ed. Institutului Biblic, București,
2002, cap. III, versetul 15, pag. 666. Da, ,,și ceea ce
s-a întâmplat se va mai, petrece, căci nimic nu este
nou sub soare‖ ,,...Și, totuși, Doamne, noi încotro?‖
– am vrut iarăși să strig spre bolta ce mi s-a părut,
atunci, un fel de fund de oală spartă. Am tăcut. Pașii
m-au dus în părculețul din cartier. M-am așezat pe o
bancă, în așteptarea unei adieri de vânt. Dacă aș fi
fost un fumător, mi-aș fi aprins o țigară. Uite, așa, să
fac eu ceva rău împotriva mea. Nu doar să mă otrăvească alții. În jur, totul părea răvășit. Aceeași stare
și în mintea mea. Aproape nimic din ce știam stabil,
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în anii anteriori, nu mai era. Câteva clipe mai târziu,
lângă mine, s-a aşezat, pe nesimţite, un bătrân. Mirosea a stătut. Și-a scos pălăria, parcă de pe un gând
învechit şi a oftat adânc.
,,Greu, greu, mă, tată! Of, și arşiţa asta!… Zăpușeală acum, zăpușeală și după toiul nopții! Nimic
nu mai e de mine! De! Așa mi-a cântat mie cucu!
Vreau sau nu, trebuie să umblu pentru un căcat de
pensie. …Ca după potcoave de cai morţi! Am fost la
răzbel, încolo, în vale, spre ruşi, şi-acum, că de ce
am fost?! Apoi, prizonier tot la ei, tocmai la capătul
pământului, în Siberia! Ai auzit de Siberia? Cât
vedeai cu ochii, bălării! Nu zăreai omul călare! Şi
lupii: Hauuu, hau-hauuu! Mai bine crăpam acolo!
După ce ne-au prins la Cotul Donului și am umblat
prin ăl pustiu, ne-au descărcat ca pe vite, la o moară,
într-un fel de sat. Am căşunat în hambare. Era acolo
grâu... Ca aurul! Mult grâu! …Şi foame-n noi, pe
măsură! Trei săptămâni, cât ne pișaseră rușii, băusem apă din copitele cailor, rămase urme în pământ,
și linsesem un grunj de sare. A doua zi, jumătate au
plesnit. …Iar lupii o vreme au tăcut. Apoi, frig de
crăpau dracii. Şi lupii: Hauuu, hau-hauuu! Zi şi
noapte! Mi s-a speriat somnul, iar ăştia,… că sunt
nebun! N-am închis ochii de vreo… Ehe, ani!
...Poate şi mai bine! M-am întors acasă. Nu m-aş
mai fi întors! Nu tu nevastă, nu tu copii… Casa mea,
sediul ceapeului. Dormi, dacă poţi! I-auzi-i: hauhauuu! Lupii! Lupi, peste tot! Uneori mi se-arată!
Iar ăştia, …să mă duc la nebuni! Zii și dumneata?!
Pentru un căcat de pensie! Ajutor de la stat?!... Of, și
zăpușeala asta!...‖
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Despre
Zdrențele din istorii,
ticăloșiții timpului și identitatea de a fi
Oameni buni,
Nu demult vă spuneam că mie, la vremurile de
acum, îmi miroase a ăl de gură - cască, de pe timpul
meu, adică a tot ăia de demult și a rostul lor fără de
rost. Desigur, nu trebuie să ne facem iluzii, ei, un fel
de zdrențe în istorie, au tot fost, sunt și o să mai fie.
Dar ca să vedem cum au apărut și care este a lor
menire, dați-mi voie să mă întorc tot la anii
copilăriei. Parcă acolo, într-un fel de primordii, îmi
găsesc eu rădăcinile și tot de acolo începând, simt
cam cum a apărut, cum a curs și cum se extinde și
astăzi răul în lume.
Pe de altă parte, privind introspectiv, într-un
fel mă știu copil și altfel sunt când mă privesc cu
ochii omului de acum. Una peste alta, copilăria, la
general, este una specifică vremurilor în care n-am
născut. Într-un fel striga pe atunci bunica după mine
și altfel ar striga acum. Un anume gust aveau
fructele copilăriei mele, mâncate direct din pom, de
pe dealuri și vâlcele, și altul au (dacă mai au?!) cele
luate acum de la mall, spălate prin șapte ape. Într-o
altă ordine a ideilor, totuși, cumva ne-am și asemăna, chiar dacă viața este curgere și iar curgere. Bunăoară, cum v-am mai spus, și eu, ca și cei
din ziua de astăzi, am mers la școală. Primele patru
clase le-am făcut într-un fel de cocioabă, ridicată de
oamenii din sat cu zile muncă slugă la stat. Voiai sau
nu, aveai sau ba, trebuia să dai statului cărămizi,
lemne, cuie și bineînțeles zile muncă neplătite. Mai
pe românește, să dai pielea de pe tine și, evident,
zilele, oase-frânte, pentru a se construi omul nou și,
evident, noua societate... Doar Dumnezeu ştie cum
s-o numi, câtă vreme întreaga omenire, direct sau
indirect, s-a tot târât prin mocirlă în timp ce, fără
voie, mediat prin bezmeticii ei, și-a venerat călăii. Și
ca să vedeți că nu bat câmpii, vă reamintesc cam ce
spuneau lingăii și lătrăii, pe aci, pe la noi, prin urbea
Bucureștiului.
,,Prin noi, poeții, tot poporul nostru/Care vă
știe somnul nedormit/Pentru această Patrie de
aur/Vă vrea un drum de viață fericit.‖ ,,Omagiu‖
(1979)
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Că să mai zic? Amintesc doar pentru noua
generație că pe-atunci, prin `79- `80, începuse
raționalizarea. Pâinea era pe cartelă, uleiul și zahărul
la fel... Curentul se împiedica pe sârme și lumină în
casă, omul avea doar când și când. Apa caldă din
calorifere dăduse bir cu fugiții, o sticlă cu lapte și un
borcan cu iaurt le apucai la alimentară, dacă te postai
la rând, iarna, vara, de la ora trei noaptea... În sălile
de operație nu mai era nimic, nici măcar ață de
cusut. În aceste condiții, când până și un răsărit de
soare bătea în cenușiu, când la orice colț de stradă
vedeai doar oameni triști și fără dinți, doar orbii,
chiorii, imbecilii, în nesimțirea lor, se întreceau în a
dedica ode și iar ode iubitului conducător.
Of, Doamne! ...Dar dacă tot am amintit
de curgere (nu în sensul filosofic, pomenit
de Heraclit din Efes, unde ea, curgerea, conținea
intrinsec firescul, iar schimbarea nu putea însemna
decădere sub limita umanului, cum s-a întâmplat la
noi, cu marea parte a tembelizaților, după cel de-al
Doilea Război), haideți să punem în scenă felul în
care au îngenuncheat subtil poporul ei, cei ce astăzi
pretind a fi morală întruchipată a zilei. Desigur, din
nesimțire, plasându-se în frunte, precum păduchii
sau alți paraziți!
,,Avem în fruntea noastră un fiu al ţării/Cel
mai iubit şi cel mai ascultat./Ce-n lume, pînă-n
depărtarea zării/E prețuit de oameni şi stimat./Şiaceste trei cuvinte minunate,/ Cuvinte demne ca un
tricolor,/Noi le purtăm în inimă săpate,/Spre
comunism, spre anii viitori./Poporul, Ceauşescu,
România,/Partidul, Ceauşescu, România./Poporul,
Ceauşescu, România,/ Partidul, Ceauşescu,
România.‖
Of, of, of, Doamne! Mizeriile astea erau puse
și pe note. Se cântau! Le înregistrase Madrigalul, iar
radioul român, la ora șapte fără un sfert, fix, le
redifuza nu știu a câta oară, pe unde și oriunde, înveninând și mai rău un popor înfometat. TVR-ul o
făcea seara, mai pe la opt și un sfert, după ce
aduceau la zi aceleași mărețe și noi realizări ale, dedestineliterare@gmail.com
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acum, regretat iubitului conducător. Doamne, cum
om fi putut răzbi, ca popor, prin acele vremuri?!
... Ca să-mi mai treacă năduful, of și iar of!
Tabloul descris mai sus, ce încă pute a hoit, nici că
putea fi un altul, câtă vreme imbecilitățile fuseseră
bine puse la punct, cu mult înainte de către idioții ce
se cățăraseră zi de zi, cu ghiare otrăvite pe sufletul
unui popor ce tocmai fusese scos din lume, fusese
scos din timp. Ca nu cumva să se simtă sau să cadă
careva în gât, unul pe altul s-au sprijinit, evident la
linsu`-n dos, pentru un scaun, pentru același ciolan
râncezit. Dacă nu ar fi fost cretinii acelor vremuri,
probabil, nimic din tot ce-a fost înainte de 1989, n-ar
fi existat, iar astăzi, am fi alții, am fi în rând cu civilizații lumii. Dar iată:
,,În fabrici, pe șantiere sau în gospodării
agricole colective, tineretul participă cu entuziasm
la desăvârșirea construcției socialismului. În condițiile preluării puterii de către clasa muncitoare,
un relief deosebit l-au căpătat tinerii muncitori. Ei
și-au însușit socialismul ca pe un mod de viață,
identificându-se cu peisajul inedit al țării. (...) Ce a
însemnat Revoluția socialistă pentru tot acest tineret
osândit la nerealizare (sub burghezie) e ușor de
înțeles. În peisajul țării, devenit un imens șantier,
literatura a surprins nemaipomenita dezlănțuire de
energii, munca trepidantă, entuziasmul sutelor de
mii de tineri, închinând o laudă tinereții... o laudă
efortului uman eliberat. (...) Devotamentul și eroismul acestor tineri, născuți și crescuți după Eliberare, educați în spiritul moralei comuniste, trebuie
să facă obiectul unor opere pe măsura cerințelor
epocii noastre. ,,Tinerii muncitori în creația literară
contemporană‖ , Contemporanul, nr. 18, 14 mai
1962, ….)
Oameni buni, nu credeți că în afară de Dosarul
Revoluției ar trebui deschis un Dosar al îndobitocirii
poporului român, cu premeditare, un dosar al
prostituției intelectuale? Din câte îmi aduc aminte,
doar curvele, înainte de `89, înfundau pușcăriile, iar
după aceea, doar ele au fost și sunt încă hulite,
bătute și amendate. Nu ar trebui deschis încă un
dosar pentru nesimțiții ce au acoperit crime și au
spălat, cu acele cuvinte ticluite, sângele vărsat prin
închisori de către marii intelectuali și patrioți ai
neamului? Nu credeți că cei ce au debitat tot timpul
fel și fel de inepții, ajutând voit cuplul Ceaușescu la
destineliterare@gmail.com

înfometarea poporului, sunt la fel de vinovați ca și
ei? Nu credeți că toți acești tembelizați sunt la fel de
vinovați ca și cei ce au vărsat sângele pe străzi, în
89, în zilele teribilei lovituri de stat? Lovitură lălăită
și ascunsă tot de către ei, prin fel și fel de
semantici, sub masca unei revoluții? Mă
rog, după atâția ani și după ce zilnic văd, nici nu
mai sper și nici nu mai cred că cineva s-ar putea
trezi și-ar spune: ,,sunt sau suntem vinovați‖. Morala
este în cui demult, iar dreptatea în justiția română mi
se pare a fi, cu mici excepții, una de dugheană! Așa
e la noi, de ochii lumii, doar pe ici pe colo... Însă eu
încă mai sper în cea din ceruri! ,,Nu scapă, maică,
nici dacă ar încremeni în fața altarului! Ai dat în cap
cu parul, la par să te aștepți! Uite, acuș le vine
rândul! - m-a liniștit o babă de pe la mine de prin
sat.
Dar să revenim! Cum vă spuneam, încă de pe
vremea când eram eu copil și până în `89, tot ce un
întreg popor dădea gratis statului, se numea muncă
patriotică. Al dracului patriotism! Despre identitatea
de a fi, despre a fi omul om în rândul lumii, nu
pomenea nimeni nici atunci și nici în ziua de astăzi.
Păi câtă vreme ,,mălaiul‖ vine de peste ocean sau de
pe aci, de prin împrejurimi, de ce, doamne iartă-mă,
ar mai vorbi?! Numai că și tăcerea asta e tot un fel
de îndobitocire la care aceiași toarăși telectuali
depun din plin eforturi.
Dragii mei, trebuie să spunem că termenul de
patriot, în post, postmodernismul ăsta idiot, s-a
schimbat. Aceeaşi Mărie, evident, sub aceeași
pălărie, se numește voluntar, iar acțiunea în sine,
voluntariat... Domnule, nu mai știu ăștia cum să te
facă să muncești pentru binele și îndestularea lor?!
,,Că trebuie și gura lor să mănânce ceva‖ – cum ar
spune unul pe maidan sau în partea ailaltă, prin vreo
mahala. ,,Apropitar‖, acum, în plin avânt al
capitalismului sălbatic, nu mai e statul, ci un O.N.G.
al to`arășilor specializați în chestii, socoteli și în
treaba cu tăcutul și cealaltă treabă cu furatul. Adică,
specializați în trai, nineacă, pe banii proștilor!
,,Proști, dar mulți!‖ …Și să te ferească Dumnezeu
din fața prostului când de furie este orbit!
Oameni buni, sincer, aș fi trecut și peste beleaua asta cu patriotismul, cu voluntariatul, vopsită
și revopsită, dacă nu mi-aș fi amintit de faptul că
abia împlinisem nouă ani și cei ce se ocupau cu
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înregimentatul, cu îndoctrinatul, mai pe românește,
cu îndobitocitul, nu mi-ar fi agățat cravata roșie la
gât și nu m-ar fi pus să jur că, ,,nu-mi voi precupeți
sângele și viața pentru partid și conducătorul său
iubit, pentru viitorul luminos‖ (viitorul meu de atunci e prezentul de acum! Priviți-l și voi! Al dracului
de luminos!), pentru ,,eroul între eroi‖ sau pentru
idioțenii de tipul : ,,În luptă pentru cauza lui Lenin și
Stalin, înainte!‖ Ăsta zăcea formolizat la Moscova,
în Piața Roșie, dar to`arășii citați mai sus, la datorie,
tot to`arăși! Iar mie îmi arde de justiție și mă mai și
întreb de ce oamenii îngenunchează te miri cum și
tot pupă moaște?! Păi credeți că astfel de sloganuri
au fost formulate de către baba Floarea, văduvă de
război, sau de către Mitroacă, ăla despre care vă
spuneam că a trăit o viață întreagă, mâncând te miri
ce ierburi, dude, corcodușe sau porumbe? Nu,
fraților! Cei de vârsta mea îi știu. Doar prezentul
sumbru ce seamănă teribil cu cel ce a urmat imediat
colectivizării, le mai întunecă mințile, că în rest...
Voi, cei tineri, îi intuiți, dacă nu vreți să fiți
prostiți de veșnicii slugoi, ce pozează, mai nou, în
excelențe-cărturari de soi. Cu siguranță, printre ei,
repet, cei citați mai sus.
Mă fraților, vă mai amintiți, pionieri au fost
făcuți toți, mai puțin cei ce repetau clasa I, a IIa uneori și de trei ori. Adică ăia de miroseau de la o
poștă, a prost! Acum, ce să mai zicem, nu în orice
tărtăcuță pune Cel de Sus ce trebuie, creier, inimă
și suflet. La câte unii mai greșește și toarnă-n ea
venin, tărâțe. E, ăștia, ultimii, cu un fel de troacă în
loc de cap, pe umeri, din frustrări, în împrejurări
care mai de care, te pârau, ba la învățătoare, ba la ai
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tăi din casă, ba spuneau tot felul de aiureli încât să-i
bage lumea în seamă... Ei, pârâcioșii de atunci, au
devenit, pe parcurs, delatorii specializați în a turna
până și pe cei din groapă sau pe ai lor părinți. Printre ei, printre delatorii de trei parale, pârâtori pe scara blocului, la serviciu și etc., desigur, Joiține, Țârdei, Cacavele, Cucuvele, adică și cei ce ajunseseră
cumva în a face șase, șapte sau opt clase. Povestea
s-a complicat și atunci și mai târziu, când până și cei
ce aveau, totuși, un gram de minte, au devenit, pentru sistem, din cârpe, zdrețe bune doar de șters la
cur. Au devenit cum s-ar zice : to`arășe în sus,
to`arășe în jos…
,,Mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, (...) Ceea ce am numit eu «Politica
Ceaușescu» a fost tocmai lichidarea acestor «drepturi» (de ce nu o fi zis, Doamne, lichidarea omului,
lichidarea dreptului de a trăi, că i-aș fi căzut, astăzi,
în genunchi și i-aș fi pupat tălpile?!) de obicei ale
unor uzurpatori,(aci cu uzurpatorii, combate, ce să
zic?!) a unora, foarte puțini, de a se erija ca
adevărați iubitori de țară, a iubirii de partid.‖(
1981, nu mai spun unde și cine… oricum,
,,becher‖, vorba lui Caragiale)
Dragii mei, pentru că tot am vorbit și despre
justiție, poți învinge, în instanță, acești ticăloși
înțepeniți în sistemul din vremuri ticăloșit? Aiurea,
nu! Sigur nu, chiar dacă justiția, vorba unui prieten
de-al meu, ,,este competentă, independentă,
inamovabilă‖
și…și...
,,Cioclopedică!‖
,,...
Cioclopedică!‖ – tot Caragiale! Asta era! Identitatea
de a fi! Trăiască ticăloșia, trăiască justiția!
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Lucreția BERZINTU
(ISRAEL)

Ein Hod - satul artiștilor din Israel
Ein Hod, satul artiștilor, se află pe un deal la
poalele Muntelui Carmel și SE de Haifa, cu vedere
la Marea Mediterană. În 2014 avea o populație de
265 de locuitori. Este o veche cetate din secolul al
12-lea. După Războiul de Independență zona a fost
abandonată fiind lăsată în ruină. În anul 1950, un
grup de artiști condus de artistul Marcel Iancu a decis ca Ein Hod ar putea fi un loc bun pentru a lucra,
unde să construiască studiouri și ateliere de lucru și
să formeze un mediu creativ pentru educație artistică
și artă. În anul 1953 visul lor a devenit realitate. Astfel, treptat, Ein Hod a devenit satul artiștilor din Israel - unul din puținele din lume, unde artiștii crează
în arte vizuale, teatru, muzică și literatură.
Marcel Iancu (ns. 24 mai 1895, București,
România - d. 21 aprilie 1984, Tel Aviv, Israel) a fost
unul dintre cei mai importanți intelectuali evrei români ai generației sale.
150 de artiști și familiile lor locuiesc în Ein
Hod. Ei trăiesc, muncesc crează în localitate - în
fiecare mediu cultural și domeniu de activitate. De-a
lungul anilor, atmosfera specială în sat a influențat a
doua și a treia generație în a alege să trăiască aici și
să devină artiști în propriile lor drepturi.
Din primele zile până în prezent, bogăția și talentul diversificat al membrilor din sat - al artiștilor,
au fost o sursă nelimitată de entuziasm și creativitate
pentru comunitate, și multe dintre evenimente, precum și celebrarea sărbătorilor sunt inițiate și desfășurate de talente locale. De-a lungul anilor Ein Hod
a devenit renumit pentru activități culturale și de
inspirație și este vizitat de turiști și artiști care doresc
deopotrivă să se bucure și să se inspire.
Printre membrii satului sunt 10 câștigători ai
prestigiosului premiu național Israel, arhitecti, bijudestineliterare@gmail.com

tieri si designeri ale caror proiecte sunt de renume
mondial. Mulți dintre artiști Ein Hod au câștigat
aprecierea mondială. Lucrările lor sunt incluse în
importante colecții particulare și instituționale. Ele
sunt prezente în muzee și mari galerii din Israel și
străinătate, de a participa la importante expoziții de
grup.
Satul are o gamă largă de resurse culturale.
Galeria de Artă Ein Hod, Muzeul Iancu - Dada și
Casa Artiștilor, și galeriile sunt completate de o varietate de expoziții și activități artistice pe tot cuprinsul satului. Casa Gertrude Krause sponsorizează
concerte de două ori pe săptămână de muzică de
cameră și prelegeri pentru cei interesați.
Ein Hod are 22 galerii, 14 ateliere de artă, 2
muzee și 14 camere de închiriat pentru turiști. Ateliere de lucru includ imprimare, sculptură, fotografie,
screening-ul de mătase, muzică (voce), ceramică,
mozaicuri, design, vitralii.
Muzeul Dada Iancu, construit în 1983, în
onoarea fondatorului satului, include o expoziție
permanentă a activității lui Iancu, spații de expoziție
pentru tinerii artiști și artă contemporană, precum și
un Dadalab, un laborator pentru experiența artei Dada pentru tineri.
Restaurante și cafenele, situate în centrul satului, servesc drept locuri pentru adunări sociale ale
artiștilor și vizitatorilor. Galeria de Artă Ein Hod
prezintă opere de artă ale tuturor artiștilor membri
care trăiesc în sat, care au fost aprobate de către un
juriu local.
Picturi și sculpturi, fotografii, ceramică, bijuterii din aur și argint, sticlă și obiecte de design din
metal fac galeria una din cele mai mari colecții de
artă sraeliană din țară.
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Se pot găsi opere de primă generație (lucrări
de valoare istorică) alături de tineri artiști contemporani, abia recent acceptați în sat. Ein Hod se caracterizează prin așezarea specială a satului, pe o coastă
de deal, înconjurat de plantații de măslini, cu vedere
la Marea Mediterană.
În ciuda lipsei fondurilor și a resurselor de
dezvoltare, satul a reușit să păstreze natura sa originală, istorică și farmecul romantic și simplu al Israelului, din primii ani de independență. Foarte puține
locuri din Israel au reușit să-și păstreze calitatea au-

tentică a Mediteranei. Se poate observa, încă, vechile structuri si forme arhitecturale ale ocupanților
anterioari - din cruciade creștine către Imperiul
Otoman. Drumurile, un amestec de vechi și modern,
toate se adaugă la o atmosferă foarte specială. Peisajul și vegetația fac ca acest loc să atât de unic și
interesant - grădini naturale mediteraneene de măslini, migdale, rodii și roșcove, viță-de-vie și smochine. Ein Hod a rămas o rezervație naturală.
Păstrarea florei biblice a Israelului din vechime este un mediu perfect pentru muza creatoare.
http://ein-hod.info/#Top
15 octombrie 2016
Ein Hod, Israel

Vasile Mic – Floarea aceasta
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Mircea BOTIȘ/ Radu BOTIȘ
(ROMÂNIA)

Cultură și spiritualitate la Ulmeni – Maramureș
De la sfârșitul antichității, pe parcursul evului
mediu și până în a doua jumătate a secolului XIXlea, învățământul și școala erau strâns legate de biserică, primii învățători fiind de fapt preoții. Cum era
si normal,cărțile tipărite în spațiul românesc și, implicit în zona noastră, au fost de factură religioasă.
Astfel, parohia Ulmeni-Țicău este prima din zonă în
care apare carte tipărită în limba română. „Cartea
românească de învățătură – Duminicile de peste an
si la praznice împărătești și la sfinții mari‖, a mitropolitului Varlaam, tipărită la Iași, in 1643, este cartea la care făceam referire mai sus.
Într-o conscripție școlară din anul 1700 se
menționează o întreagă rețea de școli sătești pe teritoriul fostului comitat Sătmar, printre care și localități ce aparțineau de plasa Baia Mare, între ele fiind
amintită școala din localitatea Țicău, cu vechime de
un an, avându-l ca învățător pe Gabriel Pop, de confesiune greco-catolică. A fost prima școală atestată
documentar pe teritoriul comunei. Învățământul în
limba română va lua avânt în Transilvania în special
după intrarea în vigoare a celebrei ―Ratio educationis‖ (1777) a Mariei Tereza, o reformă ce avea să
pună în valoare perioada monarhiei luminate a
împărătesei austriece. De altfel, dominația habsburgică în Transilvania avea să se arate net superioară,
prin consecințele ei, autorității țariste sau otomane
care s-au exercitat asupra Moldovei sau Țării Românești.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea se organizează învățământul românesc pe lângă biserici,
în locuințele cantorilor, care ocupau și funcțiile de
învățători, fiind plătiți de către părinții copiilor.
Printre primii cantori-învățători sunt amintiți Sas
Vasile si Cupcea Alexandru; numărul elevilor varia
intre 15-20, la nivelul localității. Într-o altă consdestineliterare@gmail.com

cripție școlară din anul 1867, se amintește existența
unei școli din lemn, cu un efectiv de 50 de copii,
fiind amintit si învățătorul, fără ca numele acestuia
să fie precizat. Se știe astăzi foarte sigur că este vorba de școala confesională greco-catolică, aceasta
având o singură sală de clasă. Pentru a-și exprima
acordul în legătură cu beneficiile morale ale
învățământului confesional, locuitorii români de
confesiune greco-catolică din Ulmeni, au trimis o
declarație în acest sens episcopului din Gherla, prin
protopopul Noțigului, Vasile Gheție. Școala confesională a funcționat la Ulmeni până în anul 1912.

Cel mai vechi învățător român din localitatea
Ulmeni a fost Cristea Gheorghe ; tatăl său, Mihai
Cristea, a fost preot până în anul 1840. În anul
imediat următor revoluției de la 1848, Gheorghe
Cristea a fost înlocuit în funcția de învățător de un
anume Șoimu, om cu mai multă pregătire, primul
rămânând cantor bisericesc în Ulmeni. Din anul
1875, treburile școlii locale au fost preluate de către
învățătorul Vasile Sas, fiu de țăran vrednici și
înstăriți din Ulmeni, care urmase cursurile școlii
normale la Vlădicia din Gherla. Concomitent, timp
de 2 zile pe săptămână, acesta a fost învățător și în
satul Țicău. Cu efective destul de reduse funcționează școala și în anul 1886-25 de copii, când este
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atestat un alt învățător, pe nume Vasile Moldovan,
cantor fiind la biserică , fostul învățător, Vasile Sas,
până în anul 1899. De la dascăl, copiii învățau, pe
lângă carte, altoitul pomilor, stupăritul, cioplitul,
împletitul, ș.a. Sala în care se realiza instrucția și
educația elevilor se muta de multe ori, de la un țăran
creștin la altul, în căutarea unor condiții mai bune.
Așa s-a întâmpat, de exemplu, în timpul învățătorului Vasile Sas, când din lipsă de spațiu școlar, corespunzător, acesta aduna copiii în propria casă.
Încălzitul singurei săli de clasă se realiza prin contribuție individuală, fiecare copil aducând lemne de
acasă. Curățenia era, de asemnea, realizată de către
elevi, iar întreținerea, de către locuitorii satului.
Învățătorul era zilnic invitat să ia masa la părinții
copiilor, deoarece nu avea salariu de stat. Serbările
școlare erau interzise, singura zi festivă fiind atunci
când se dădea examenul școlar, în fața părintelui
protopop.
Legea Appony din anul 1908 va avea efecte
dezastroase pentru învățământul în limba română;
acesta va fi interzis, tot tineretul școlar fiind obligat
să învețe în limba maghiară. Acest lucru se întâmplă
și în Ulmeni, în anul 1912, elevii trebuind să renunțe
la învățământul în limba română, trecând la cel în
limba maghiară. Sigur, această lege nu urmărea altceva decât deznaționalizarea elementului românesc
din Ardeal. Alți învățători care și-au desfășurat activitatea în această perioadă tulbure, au fost Ioan
Mateșan, Costan Păcurar, ș.a.
După realizarea istoricului act de la 1
Decembrie 1918 va fi reluat învățămâmtul în limba
română. În anul 1919 se construiește o școală cu o
sală de clasă și, alături de aceasta, locuința dascălului. Este pentru prima dată când sunt menționate în
activitate două cadre didactice, Ștefan Șuteu și
Alexandru Boitor, ce aveau de îndrumat un număr
de 50 de copii. Tot în această perioadă a luat ființă o
grădiniță de copii, care avea ca educatoare, pe Luiza
Covaciu, fiica primarului la aceea dată. Acestea sunt
primele cadre didactice care apar cu retribuție plătită
de stat.
Între anii 1921-1922, a fost construită o
școală nouă din cărămidă și piatră, acoperită cu țiglă,
ce avea o sală mare de curs, în care încăpeau până la
100 de copii, și o locuință pentru învățător, acesta
fiind Ștefan Setiel, originar din satul Tohat. În anii
48

următori ai perioadei interbelice, atunci când la conducerea Ministerului Învățământului s-a aflat Dr.
Constantin Angelescu, numărul școlilor a crescut
simțitor; se poate vorbi de o explozie a rețelei școlare, în contextul în care, covârșitoarea majoritate a
românilor (peste 80%), erau neștiutori de carte. În
perioada ministeriatului său (1922-1926), au fost
construite nu numai școli gimnaziale, ci și școli
normale, care să pregătească învățători. A fost o
perioadă de emulație culturală, guvernarea liberală a
lui Ion I. C.(Ionel) Brătianu încercând să mai recupereze din handicapul temporal în care se găsea societatea românească.
În cursul anului 1938, s-a mai construit încă
o sală mare de clasă, pentru ca în anul următor,
1939, zestrea școlii să se îmbogățească cu încă 3 săli
de clasă.
În perioada dominației horthyste (19401944), școala românească a fost închisă, redeschiderea ei realizându-se la 20 Noiembire 1944, toți copiii
români înscriindu-se la școală.
În anul 1927, s-a construit la Mânău, pe locul
vechii școli de lemn, o clădire nouă, cu două săli de
clasă și locuință pentru cadrele didactice; este vorba
despre cele 3 cadre didactice retribuite de către stat.
În satul Vicea, învățământul pe lângă biserică
se organizează în anul 1858. În perioada 1924-1925,
a fost construită școală care avea 27 de elevi, iar ca
învățătoare, pe Bud Mărioara. Din anul 2009, o nouă
școală a fost dată în folosință.
În satul Tohat, se construiește pe locul vechii
școli de lemn, în anul 1938; actualul local de școli a
avut la început o sală de clasă și o locuință pentru
singurul învățător care preda la toate clasele.
În satul Țicău nu a existat un local propriu
pentru școală până în anul 1945, când prin exproprierea moșierului Pecsi Sigismund, castelul acestuia a fost transformat în unitate de învățământ.
Multă vreme, această locație a reprezentat sediul
pentru școala din localitate. Pentru populația de etnie
rromă, s-a construit cu fonduri europene, școală și
grădiniță.
În perioada dominației Horthyste (1940-1944)
în școlile din Ulmeni, Mânău și Arduzel, a fost introdus samavolnic, învățământul în limba maghiară,
semn că se dorea continuarea procesului de maghiarizare, început după 1908, prin legea Appony,proces
destineliterare@gmail.com
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întrerupt în anul 1918.
Anul 1960 aduce generalizarea învățământului
obligatoriu de 8 ani, concomitent cu creșterea bazei
materiale alocate învățământului. În toate localitățile
mari mari ale comunei, s-au construit localuri noi de
școală, s-au extins spațiile existente. Astfel, la Chelnița, în anii 1960-1961, a fost construită clădirea
școlii actuale, cu 4 săli de clasă și două săli pentru
învățământul preșcolar. Tot în aceea perioadă, se
extind localurile școlilor din Mânău, Arduzel,
Someș Uileac, cu câte două săli de clasă, asigurându-se și o mai bună dotare a unităților cu material
didactic și mobilier școlar.
În penultima decadă a secolului al XX-lea
funcționau în comună un număr de 12 unități școlare: școala cu clasele I-X, la Ulmeni, 6 unități cu
clasele I-VIII, 5 unități cu clasele I-IV si 10 unități
preșcolare. Totodată, la școala de centru, existau 2
ateliere școlare, unul de lăcătușerie și altul de croitorie, in care se desfășura practica productivă de
către elevii claselor a IX-a și a X-a.
Baza materială a școlilor de pe cuprinsul
comunei Ulmeni, în anul 1985, a fost estimată la
5.158.178 lei, din care clădiri in valoare de
4.099.902 lei, mașini, utilaje și instalații de lucru
pentru dotarea celor două ateliere, în valoare de
89.964 lei iar pentru dotarea laboratoarelor de Chimie, Fizică si Biologie, a cabinetelor de specialitate,
au fost procurate aparate si instalații de măsură, control si reglare, în valoare de 73.250 lei, la care se mai
adaugă materialul didactic confecționat de către
cadrele didactice sau cel procurat prin autodotare.
În anul școlar 1985-1986, populația școlară a
comunei a ajuns la 1752 elevi și preșcolari, acestia
fiind instruiți și educați de un număr de 91 cadre
didactice, toate calificate, majoritatea având gradele
didactice II sau I. Această explozie de natalitate se
datorează faptului că, la unitățile economice de pe
teritoriul comunei activa multă populație tânără, din
comună sau chiar din satele învecinate,populație
care s-a stabilit definitiv în Ulmeni. De altfel, blocurile de locuințe au fost construite în totalitate în perioada comunistă.
Concomitent cu extinderea rețelei de
învățământ și cu generalizarea învățământului de 10
clase, s-a dezvoltat si activitatea de culturalizare a
maselor sătești. Acest lucru s-a realizat cu mare sucdestineliterare@gmail.com

ces in cadrul Căminului Cultural, construit in anul
1933, la inițiativa colonelului doctor Florian Ulmeanu, fiu al comunei,stabilit in București.
Născut la Ulmeni, la 3 noiembrie 1903, doctor
docent Florian Ulmeanu, a fost unul din fondatorii si
animatorii Facultății de Medicină sportivă din
București. Lucrările sale de specialitate au fost recunoscute și elogiate în țară și în străinătate, fiind premiate în 1936 de Academia de Medicină a Franței,
iar în 1970, de Federația de medicină a sportului din
Italia. Patriot înflăcărat si neobosit animator cultural
in cadrul Societății Culturale ASTRA, Florian Ulmeanu reunește tineretul din comună și din împrejurimi creând o societate culturală intitulată ―Tinerimea din Ulmeni și din jur‖, înființând în mai multe
sate, biblioteci și înzestrând cu material didatic demostrativ mai multe școli primare.
În anul 1931, datorită intervenților făcute de
către doctorul Florian Covaciu-Ulmeanu, Societatea
ASTRA din Zalău,a construit monumentul poetului
Petre Dulfu, la Tohat. În cadrul unei ședințe de mai
mare amploare a Societății ―Tinerimea‖, ținută în
anul 1933, s-a luat decizia construirii unui monument în centrul comunei, dedicat celor care s-au
jertfit în timpul primului război mondial. Fără a avea
sprijinul efectiv al autorităților, in anul 1933, Societatea ―Tinerimea‖construiește actualul Cămin Cultural, cunoscut sub numele de ―Casa Națională‖, al
cărui președinte a fost dr.Ion Covaciu.
Legătura aproape indisolubilă a Societății Tinerimea cu Societatea ASTRA, s-a consolidat prin
alegerea în anul 1936, ca președinte de onoare, a
Elenei Pop de Băsești Hossu-Longin, neobosită activistă a societății ASTRA. Sub directa sa coordonare
au fost organizate mai multe manifestări culturaleducative în centrul de comună, la care au participat
și oameni din satele din împrejurimi.
Începând din anul 1946, același Florian Ulmeanu inițiază un program pentru înființarea unei
școli pentru sătence cu profil de îndrumătoare sanitare, o țesătorie, o secție pentru colectarea și uscarea
plantelor medicinale, cursuri sanitare, de bibliotecar,
de cooperație, etc.
La inițiativa sa, in vara anului 1973 s-a organizat reușita întâlnire a Fiilor satului, la care din
păcate nu a putut participa, înbolnavindu-se grav. Sa stins din viață la 30 octombrie 1973, fiind înmor49
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mântat la Cimitirul Militar Ghencea din București.
O altă mare personalitate a comunei este
poetul, pedagogul, eseistul si celebru autor de
snoave, Petre Dulfu. S-a născut la Tohat, în anul
1856, și moare la București în anul 1953. Tot aici sa mai născut publicistul si poetul Gheorghe Crișan,
cel care, în perioada interbelică, a condus revista
Cronica, ce apărea la Baia Mare, publicație care a
jucat un rol deosebit în educarea patriotică și culturalizarea locuitorilor de pe teritoriul județului
Maramureș.
La Chelința vede lumina zilei, în anul 1915,
Emil Gavriș, unul din cei mai importanți rapsozi ai
cântecului popular românesc, interpret al multor
melodii de pe Valea Someșului și din satul natal.
Este fiul învățătorului Vasile Gavriș, dascălul școlii
din Chelnița în perioada interbelică, începând cu
anul 1924, când a fost organizat învățământul școlar
românesc din localitate.
Din anul 1955, în clădirea Căminului Cultural
a funcționat, până în urmă cu mai mulți ani cinematograful sătesc și comunal.
În anul 1956 a luat ființă o bibliotecă comunală, care avea în jur de 4000 de volume. Numărul
acestora a crescut, astfel că la 1960, a ajuns la 5.500
de volume (cărți), în 1967-12.250. Acestea sunt
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aranjate conform sistemului clasificării zecimale şi
depozitate
în
cinci
încăperi.
La sfârşitul anului 2015, biblioteca Ulmeni
avea aproape 13.000 volume înregistrate şi un
număr de 884 utilizatori.
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Ovidiu BUFNILĂ
(ROMÂNIA)

Călătorii
Acum cinci ceasuri am ajuns în sfârşit la New
York după o serie de peripeţii care mai de care mai
haioase. Dimineaţă am coborât în port. Mi-a spus
cineva că o să găsesc termite gustoase la restaurantele apolodoriene din New York. Le-am căutat, le-am
găsit.
Termitele prăjite în New York sunt ceva mai
crocante decât cele pe care le-am înfulecat la Moscova anul trecut. Chelnerul era un soi de ucrainian
turcit care o stâlcea binişor pe româneşte. S-a aplecat încet la urechea mea şi mi-a şoptit, mister,
sunteţi urmărit, aveţi grijă. Am privit uşor peste
umărul lui. Salonul era impecabil. Frumos decorat
cu termite din sticlă ce scoteau sunete melodioase.
Undeva, printre palmierii de porţelan, o tipă bine se
binocla la mine. L-am întrebat pe chelner dacă nu
cumva tipa e de la FBI. El a negat.
Mi-a şoptit, e şi mai şi. M-a pufnit râsul. S-o fi
trimis Bush special să mă urmărească? Nu putea să
mi se tragă de la aventurile mele pe Facebook!
Nimeni nu ştie cine se ascunde sub numele cu care
semnez acolo/aici, Ovidiu Bufnilă. E un nume banal,
comun chiar. Multe lucruri din Waved Wonderful
World le-am inventat.
În sfârşit, mă aflu în New York cu nişte bisnisuri. Mâine dimineaţă o şterg spre Lima. Trebuie să
mă întâlnesc cu Pitoşkin. Pitoşkin ăsta e un ageamiu
dar are nişte legături utile în Peru.
Mexiko City îmi rezervă o surpriză! Să vezi şi
să nu crezi. Eduardo Pascalero s-a înclinat în faţa
mea acum cinci minute şi m-a poftit politicos să-l
urmez la Komenduirea Mehicana del Sole.
Tocmai am reuşit să scap teafăr din New York.
Termitele mi-au căzut greu la stomac, FBI-ul m-a
confundat cu un cecen supărat pe americani, gherilele ruse din Los Angeles s-au luat de mine pentru
nu ştiu ce pricini legate de Insula Şerpilor, un
destineliterare@gmail.com

cubanez, văr cu Fidel Castro, a vrut să mă împuşte,
hahalera, bla, bla, bla.
Am bănuit că-l trimisese Obin Oba şucărit pe
mine pentru că-l încondeiasem la Bucureşti, la Primul Ministru Belizarie. Belizarie îmi era dator cumva dar, mai mult decât atât, era sub controlul meu
prin purtătorul lui de cuvânt, agent dovedit al maghiarilor, dar eu sunt prieten cu ei! Ce credeați? Istoria are umbre și penumbre!
E clar de lună. Komenduirea nu arată rău. Pute
un pic a bălegar, a sudoare de soldăţoi nespălat de
toate războaiele lumii, a poponeaţă de gagici înfierbântate, bla, bla, bla. La un casetofon rablagit şi unsuros, Elvis urlă în draci, burduşit bine de marijuana.
Un maior mehicaneros se zgâieşte la mine. Îmi
întinde un trabuc şi mă roagă frumos, culmea, mă
roagă frumos, să le povestesc despre Bucureşti. Au
auzit cu toţii că în Bucureşti sunt femei mişto. Mişto
zice, pe româneşte. Eu le zic tuturor nişte dumnezeiimamiivoastre de marocani de căcat, ei neagă,
zic că-s mehicaneros. Ne facem criţă. Bem tequila.
Halim virmişorii albăstrui din tequila. Ne pupăm. Ne
strângem în braţe. Vizitatores, aha, zic maiorii mehicani holbându-se prin hârtiile mele.
Şi ei sunt convinşi că-n 2020 o să fie mişcări
de trupe. Mă duceţi la Lima? Ne dai secretele de la
Bucureşti? Mă învoiesc. Le dau nişte emailuri de
curveturi de prin Bucureşti de pe vremea când eram
student la arte plastice. Chiar le fac portretu în cărbune să mă ţină minte. N-au auzit de Pitoşkin. Dar
au ei nişte legături la serviciile los secretos care sunt
pe jumătate americane, pe jumătate ruse. Asta-i
treaba.
Mă opresc în Havana. Nu ştiu dacă Fidel Castro e pe-acasă dar nu cred că ar fi bucuros să mă
vadă. Pe vremuri a trimis o beizadea să mă caute dar
atunci eram eu plecat într-o misiune în Tunguska, la
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vreme de iarnă. În Havana e o căldură insuportabilă.
Mehicaneros m-au lăsat undeva pe coastă şi-apoi au
turat elicopteru tulind-o într-un nor de benzen din
ăla puturos sau matrafox aviatic, mama lor de
bazbuzuci. În şlapi sunt, pe o plajă din Havana,
scărpinându-mă în cot. Uite, se apropie o planturoasă de mine. Nu, nu e o midinetă de plajă nici
animatoare la Cordillios, cafe baru ăla rău famat.
Nu. Vai de capul meu. Tre să fie o NKDV-istă din
aia fără inimă care mănâncă sufletu din om cu tot cu
ideologie, naţionalitate, patriotism şi alte cucuri din
astea sălcii.
Soarele e de trei suliţi peste Havana. Mă bronzez binişor. Când NKD-ista ajunge în dreptul meu,
îmi trimite o bezea. Apoi îmi face semn s-o urmez la
Komenduirea Cubanero. Asta e, planeta asta, şi am
văzut-o cu ochii mei, e plină de komenduiri din astea
unde te servesc cu ţigarete mişto şi te iau la întrebări, la şuturi sau la buleală din aia nasoală, cu
sânge, oase rupte şi tot felul de crime pe care de altfel nu le-ai făcut, nu le-ai plănuit şi nu le-ai gândit
vreodată.
Dar pe care ofiţerii burlaci din întreaga lume
ţi le pun în cârcă ca să avanseze să ia şi ei o leafă
acolo, mai de Doamne-Ajută.
Am fugit de Bucureşti, am fugit din Bucureşti.
Nu pentru că m-ar fi urmărit careva. Prim Ministrul
Belizarie tre să fie fericit că a scăpat de mine. Cui iar plăcea să se ştie în curu gol în faţa altuia. Beliza-
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rie ştie că ştiu toate secretele lui dar neavând controlul total asupra Serviciilor Speciale n-a reuşit să
pună la cale un şantaj, o ambuscadă sau mai rău. Că
un Prim Ministru ca el e omul Moscovei ce importanţă are?
Politichiile zonale s-au schimbat total. S-au
încâlcit. Iar noi nu prea mai avem multe lucruri de
făcut. Probabil că de asta am pornit în călătorie prin
lume. Dar totuşi, trebuie să recunosc, am fugit de
dimineaţă din Bucureşti pentru că oraşul ăsta caraghios parcă mă sufoca.
Iau masa cu Bobolina în Hawai! Cam într-un
ceas. Un telefon misterios m-a scăpat de nebuna de
NKVD-istă din Hawana şi m-a pus pe direcţie, direct spre Hawai.
Când să cobor din aeroport, dau nas în nas cu
Bobolina. O întreb ce mai e prin România. Toate
bune zice Bobolina, şi ea incognito prin Hawai să se
bronzeze un pic.
Păi să luăm masa la Los Cambos Cha Cha, zic
eu, că e cel mai vestit restaurant din Americile de
mijloc. Bobolina râde de mine, Los Cambos Cha
Cha e taman dincolo de ocean, la Casablanca. În
fine, zic, ajung eu şi la Casablanca. Vrei să luăm
masa împreună, Bobolina?! Da, zice ea, bucuroasă
că e pe poziţie aproximativ de pe vremea Războiului
din Afganistan.
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Lunga vară
Hyeronimus din Arkantila, un zăbăuc, s-a
prins cu Ibab Kabab că o să vâneze Marele Rechin
Alb într-o zi de vară. Ţin minte că starostele cerşetorilor s-a îndoit de aceasta şi nici în ruptul capului nu
a vrut să pună rămăşag.
Eu m-am dus în Komarovka să cumpăr nişte
sare de Lună de la un şmecher de fotograf. Fotograful avea o ţeastă roşie şi luptase în Războaiele
Purpurii acum două sute de ani. De cum am intrat în
prăvălia lui m-a ţintit cu archebuza. M-a făcut cu ou
şi cu oţet şi m-a ameninţat în fel şi chip. A zis că ma simţit după miros ca aş fi omul lui Ibab Kabab şi
că precis am de gând să-l scurtez de cap ca să-i fur
comoara. Eu am devenit dintr-odată foarte curios dar
şi tremuram ca varga pentru că nebunul părea să nu
se codească în vreun fel, gata fiind să mă plumbuiască.
Căldura verii l-a mai moleşit un pic şi, după ce
a dat pe gâtlej o duşcă bună de bere, m-a tras după el
în haznaua lui să-mi arate comoara. Era o balerină
de tinichea. Cum acţionai un arcușor, balerina făcea
nişte piruete ameţitoare şi-ţi arunca bezele de mucava. Fotograful mi-a întins o papaciocă să trag şi eu
un fum ca barosanii şi pe urmă mi-a băgat sub nas o
halbă rece, rece. Toată viaţa o să-mi aduc aminte de
nebunul ăla.
Cum stăteam tolăniţi pe terasa lui bine scorojită şi flecăream de una, de alta, a coborât din cer
un călător stelar. Ăla avea un geamantan cât toate
zilele şi o grozăvie de puşcoci. Şi-a oprit elicea şi,
încruntându-se la fotograf, i-a zis printre dinţi să
scoată balerina la interval. Eu m-am făcut mititel,
mititel dar am răsuflat uşurat în cele din urmă că nu
pe mine mă căuta fiorosul călător. Fotograful nici na vrut s-audă şi-n două minute a zăcut lat într-o baltă
nasoală de sânge. Călătorul s-a apropiat de mine şi

m-a mirosit cu trompa lui rozalie. A mârâit nu ştiu
ce şi apoi şi-a luat zborul cu tot cu balerină.
Nişte navigatori care tot făceau zarva cu o
ghildă au pus lăboiul pe mine şi m-au ţinut şapte zile
şi şapte nopţi pe mâncare şi băutură să le fac curat în
santină şi să frec bine de tot toată rugina de pe punte.
Până la urmă am rămas toată vara cu ei şi am trecut
prin tot felul de aventuri care v-ar face să vă-nghețe
inimioara-n piept.
Acum, de ce să mint? L-am văzut pe Hyeronimus într-un târg de sclavi. Îl tot pocnea un
burdihănos cu o cravaşă de piele. Hyeronimus urla
ca din gură de şarpe dar eu m-am făcut că nu-l recunosc şi m-am dus cu navigatorii ăia să ne zgâim la
cometa Bantusalian care tocmai ieşea din gura universului plin de universuri.

Ce-ar spune oare Freud despre toata povestea asta?!
Dacă mă privesc dinspre Apus, parcă aş fi un
zburătoriu. Dacă mă privesc dinspre răsărit, parcă aş
fi un saurian solzos şi zâmbăreţ. Garbarola Gumbolao, şi ea, pare un schimbător de imagini. Îi zăresc
codul genetic zburătăcind prin pliurile magnetice.
destineliterare@gmail.com

De unde vine fabuloasa asta? Poate că am inventat-o
eu însumi sau poate că numai psihismul meu care nu
are decât o vagă instrucţiune perceptivă. Mă întorc
în mine însumi căutând o vecinătate liberă. Aş putea
fi un organic sau poate un electric sau poate un ma53
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gnetic, vălurit şi văluritor.
Plaja scânteietoare trebuie să fie pielea unei
balene de sticlă. Balena asta e de fapt o corabie
incendiată de luptătorii Nordului. Luptătorii
Nordului pot fi instrucționați de psihismul meu, se
înțelege. Ce-ar spune oare Freud despre toata povestea asta?!
Când Garbarola Gumbolao se trezeşte, soarele
se ridică pe cer obligând spaţiul lui periferic să se
plieze. Eu alunec pe pantele spaţiului transformându-mă fie într-un eveniment, fie într-o fabuloasă de
rangul I. Ficţionalitatea mea excesivă bulversează
continuităţile sistemelor cosmice din arealul Roşu.
Arealul Portocaliu produce făpturi lente în timp ce
arealul Verde produce făpturi dinamice. Comunicăm
prin semne. Găsesc semnele pe plajă.
Plaja se întinde cât vezi cu ochii. Dar ce sunt
ochii? Ei VĂD? Sau psihismul meu contruiește
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VĂZUL. Timpul se vălurește construind Imagini
Perverse.
Tot ceea ce VĂD e anterior sau simultan cu
mulţimea de puncte care sunt?
Plaja scânteietoare se pliază sub forma unei
case. Mă apropii de casă sau sunt chiar eu această
casă. Dacă aş fi chiar eu această casă, m-aş vedea,
MĂ VĂD, apropiindu-mă dinspre Sud. VĂD un
navigator înaripat, solzii lui strălucesc. Gândurile lui
sunt gândurile mele.
Garbarola Gumbolao, stăpâna acestei case,
ficțiunea mea, se ascunde după jaluzele mustind de
dorinţă. În apropiere se afla un Orgasm. Navigatorul
o strigă pe Garbarola Gumbolao. Cei doi se întâlnesc
pe plajă. Se iubesc pe nisip. În cel mult câteva
minute vălurite, Garbarola Gumbolao va naşte un
EROU. Eu, Marea Casă, voi chema Eroul înăuntru
pentru a-l pregăti pentru războaiele de imagine care
deschid Noul Mileniu, Era Vălurită.
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Constantin BUTUNOI
(ROMÂNIA)

Poeme
oraşul e plin de tristeţe
oraşul e plin de tristeţe
de când celebrul poet haş
a ratat încercarea de a-şi procura o pălărie nouă
prima tentativă eşuată
s-a petrecut într-un magazin central cu articole aşa-zise de firmă
speriat că va trebui să se lipsească de raţia zilnică de votcă
timp de un an de zile l-a cuprins o dezamăgire de care
a scăpat numai după ce a intrat în primul birt ce i-a ieşit în cale
a doua tentativă eşuată
a avut loc când proba o pălărie şi vânzătoarea
i-a atras atenţia că se află la raionul cu articole de damă
cuprins de o stare nervoasă puternică într-un fel explicabilă
a părăsit brusc magazinul
cea de a treia tentativă eşuată
s-a consumat după ce a colindat mai multe magazine
în urma diverselor probe a ajuns la concluzia
că deocamdată
modelul care să corespundă
exigenţelor ilustrului său cap nu s-a produs
pe surse circulă zvonul
că la repetatele tentative eşuate ar fi contribuit şi însoţitorul său
care era nu altul decât nu mai puţin celebrul poet leac cu observaţiile lui acide:
că n-are iniţiativă că e timid că e lipsit de hotărâre şi că toate le poate rezolva votca
descindeau apoi în primul birt uitau de pălărie
şi celebrul poet umblă tot cu pălăria veche
iar tristeţea circulă şi mai abitir pe străzile oraşului
pisicile din orașul de vest
e imposibil să treci prin oraşul de vest şi să nu-ţi
ajungă
la ureche întâmplarea petrecută la pisica neagră
un client a dat cu pumnul în masă zdrang
au zburat halbele cu bere în toate zările
iar clienţii au rupt-o la fugă care încotro
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pe unii i-a prins poliția să-i amendeze
pentru încălcarea regulilor de circulație
iar pe alții să-i interneze în ospiciu
pisica albă e un paravan pentru agenţii secreţi ai lui
bachus
care racolează la greu adepţi
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atraşi începătorii devin
adepţi de nădejde ai normelor alcoolice obligatorii
mă felicit că am ales pisica albastră
aici e cu totul altceva dacă te îmbeți
și cazi sub masă
nimeni nu te bagă în seamă
fiecare e liber să se exprime cum consideră
și apoi am colțul meu unde se discută literatură
chiar pisica în persoană ne asigură protecția
când apar intrușii miorlăie puternic:
să-i fie lăsați literații în pace și
îi dirijează spre alte mese unde
politica e pe primul loc
se fac și se desfac guverne
se pune țara la cale și se pregăteşte chiar un complot
pentru a salva omenirea
cu o miorlăitură severă intervine pisica
la mine nu face nimeni revoluție și
anunță ora închiderii
fiecare pleacă
cine este norocos nimerește locuința
nimeni nu mai știe cu precizie adresa
pisica albastră îi are în grijă
n-au motiv de îngrijorare şi
dispar pe străzile pustii ale oraşului
tandreţuri cu luna
insomniile mă scot noaptea în balcon
de unde privesc luna în trecerea ei maiestuoasă pe
cer
dacă n-ar exista blocul uriaş de vizavi
care imi blochează privirea
poate m-ar vizita şi pe mine somnul
o dată disperat de atititudinea colosului nemilos
am invitat-o în apartament
invitaţie acceptată fără obiecţii
apoi seară de seară venea luna
se aşeza pe colţul mesei şi clipea
cu lumina ei galben-odihnitoare
eu îi povesteam de-ale mele până adormeam
scăpasem într-un fel de insomnii
asta până când administratorul de bloc
care le ştie pe toate m-a luat la întrebări:
cum pot fi atât de inconştient
ademenită luna în locuinţă
îşi neglijeajă îndatoririle cereşti
nu realizez ce implicaţii nefaste
pentru locuitorii planetei pentru întregul univers
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pot urma
câţi oameni s-au panicat alarmaţi de această dispariţie
spunea că a mai auzit de asemenea indivizi
care s-au dedat la tandreţuri cu luna
şi toţi au ajuns la balamuc
dacă nu încetez va trece la măsuri drastice
am încetat nu pentru că m-aş fi temut de balamuc
administratorul era în stare să-mi crească
cheltuielele de întreţinere
considerând luna un locatar în plus
şi să-mi ceară evacuarea
pentru relaţii cu persoane extraterestre
refuzată acum ea străluceşte trist pe cer
iar cu mă lupt cu insomniile
(Din volumul ―Poeme scrise-n fugă)
timp liber
când şantierul merge bine
îmi pot permite
timp liber
atunci mă aşez la birou
şi fac pe scriitorul
în jur postez cât mai multe cărţi
le privesc până mă apucă ameţeala
apoi încerc să-mi imaginez
ce s-ar fi întâmplat dacă le-aş fi scris eu
nu vă sfătuiesc să-mi urmaţi exemplu
experienţa te demolează
norocul meu e şantierul
el mă aduce la realitate

zi proastă
când mă îmbăt
devin artist
urc pe sârmă
şi cad
lumea crede
că am avut
o zi proastă
pe şantier
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punctul de vedere

diva-sudoriţă

preocupările mele
exclusiv şantieristice
produc îngrijorare
cu familia mă descurc cumva
a învăţat să mă suporte
ce mă fac cu ceilalţi
cel mai bun prieten
alertat la maximum
mi-a făcut rost de o
pereche de ochelari
care are o configuraţie dubioasă
cu care speră
să-mi schimbe punctul de vedere
şi să-mi scoată şantierul din cap

şefa de la personal e acră
şi urâtă
pentru a spulbera
intenţiile vreunei dive-sudoriţă
de a se angaja pe şantier
se previn într-un fel accidentele de muncă
şi alte întâmplări nefaste ce se pot produce
în cazul minţilor sucite prin seducţie

mărinimie
când deschizi un şantier
alege să fie lângă o cârciumă
angajaţii
nu vor mai pierde timpul
căutând-o
în drumul spre casă
dovada ta de mărinimie
va fi veşnic amintită
pentru ei vei fi nemuritor
don quijote şi motorina
un tip s-a prezentat don quijote
cetăţean onorabil din mancha
şi i-a cerut motorină
spunea că are de dat lupte grele
şi rosinantei nu-i mai place jarul
eşti cam băut i-ar fi zis
nu ştiu care i-ar fi răspuns
şi în timp ce era dus cu vorba
şmecherul de sancho pantza
care-i era slugă plecată
a şterpelit motorina
a declarat paznicul
la părăsirea şantierului
cu direcţia puşcărie
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cea care a venit într-o zi
de-o frumuseţe
ce poate lumina orice interior întunecat
făcând să vibreze coardele ascunse ale fiinţei
adormind raţiunea
surprinsă de refuz mi-a cerut ajutorul
am acceptat prin semne
fără să aflu vreodată
de ce acea frumuseţe
a ales şantierul meu
îndrăgostiţii n-au loc pe şantier
îndrăgostiţii n-au loc pe şantier
ameţeala dată de iubire
produce neglijarea atribuţiilor
drept urmare randamentul scade
cum s-a întâmplat cu ditamai macara
care a prins slăbiciune
pentru un buldozer
ea înaltă şi sfielnică
din înălţimi îl avea sub privire doar pe el
ce cu tupeu pe când presa pământul din jur
să-i asigure stabilitate
mai scăpa şi câte o mângâiere
destul ca biată de ea să se lase
sedusă de monstru de oţel
dacă vedeţi o macara la braţ cu un buldozer
mergând fără o direcţie anume
să ştiţi că au încălcat
regulile şantierului meu
„dragostea face minuni‖ e o
poveste în care nu cred
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frumoasa şantierului
ieşită parcă de sub penelul lui da vinci
matilda din vecini
este făcută
să fie secretară
ştie să-şi expună farmecele
cu care stimulează inspiraţia şefului
când oboseşte
iese pe terasă în costum de baie
spre bucuria soarelui
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şantierul întreg e cuprins de fior
maşinile îşi înteţesc duduitul
împletit cu cântece de dragoste
pe şoferi îi apucă fluieratul
nimic nu rezistă rotunjimilor atrăgătoare
se clatină în înălţimi chiar şi macaralele
matilda matilda
te aştept pe şantierul meu
Poeme din volumul „Şantierul‖
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Gabriela CĂLUȚIU-SONNENBERG
(SPANIA)

Bilanț la final de an 2016
Anul 2016 a fost un an zguduitor, din multe
puncte de vedere. Deși la prima vedere aspectele
sănătății friabile la vârste mult prea tinere și ale finanțelor clătinate serios, din cauza devalorizării subtile a banilor, par să aibă mai degrabă o natură personală, privată, observ că nu numai în cazul nostru
se perpetuează starea de alertă. Mulți dintre cei care
înainte nu se confruntau cu astfel de impasuri încep
să-ngroașe rândurile categoriei silite să-și facă grijii
cum trece cu bine ziua de mâine. Bunăstarea fizică,
mentală și financiară nu mai sunt lucruri de la sine
înțelese, indiferent cât de mult am munci pentru ele.
Traiul decent costă din ce în ce mai mult efort, peste
tot în lume (durata medie de viață a scăzut mai ales
în America, spun statisticile!).
Undeva în adâncime crește revolta surdă
împotriva acestei stări nefirești de lucruri: robia
pentru bunurile volatile, impuse aproape cu de-a sila
de societatea de consum nu mai este acceptată cu
aceeași resemnare ca-n trecut, pe post de jug zilnic,
destinic. Se dezbate activ, mai ales în mediile noi,
neconvenționale, virtuale, despre renunțarea la multe
obiceiuri păguboase, moștenite pe linie mentală de la
un trecut digerat necorespunzător. În replică, se
revine la viața în versiune simplificată (hrană
ecologică, energie nepoluantă, aparatură mai ușor de
manevrat, intuitiv, producție în cantități mai mici,
dar sustenibile, muzică "unplugged", producții
cinematografice cu tentă nostalgică, de epocă,
literatură cu tentă filosofică etc.)
Explicația mea este că se zgâlțâie din balamale
fundamentele mai multor edificii pe care le credeam
bătute-n cuie. Sună pompos, dar așa este. Începem
să ne-ndoim de lucruri fundamentale, care nu demult
erau tabu, până și ca subiect de conversație. De
exemplu: democrația (clasa politică nu mai face față;
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alegem afaceriști ca gospodari de țară); valorile
morale nu mai sunt univoce (o mână de ajutor
acordată unui sinistrat poate fi refuzată, pe motiv că
... jignește); iubirea aproapelui transcende limitele
sexului-pereche; tema religioasă se ascute
(experiența milenară a secularismului e scuturată de
ofensiva virulenței religiei mai tinere, de la Răsărit);
substanța dubioasă din care sunt făcuți banii se
schimbă și devine alunecoasă, nesigură (Hârtie?
Plastic? Biți? Aer?); rolul tradițional al femeii în
familie revine la modă ca temă de discuție; diverse
scenarii nonconformiste dobândesc credibilitate
(legate de schimbarea climei, reîmpărțirea lumii,
destrămarea unor coaliții, răsturnarea unor
‖împărțeli‖).
Redescoperim valențele reducerii la formate
mai mici, ca trend opus globalizării, care probabil se
va dovedi a fi fost un experiment eșuat. Raportul
dintre patriotism (în sens constructiv) și naționalism
(în sens exagerat, violent) se schimbă. Am reținut o
comparație frumoasă de-a Academicianului român
Gheorghe Păun: comparația dintre naționalism și
colesterol. Naționalismul rău e pus la zid în
massmedia: nu e corect politic să pui o națiune în
fața alteia, să-ți jignești aproapele, marginalizându-l
pe motiv că nu e neam cu tine etc. De frica de a nu fi
catalogați drept xenofobi, mulți dintre noi se tem să
se mai declare adepți ai propriei națiuni, țări, religii
etc. Tot străduindu-ne să reducem nivelul ‖rău‖ al
naționalismului (LDL în cazul colesterolului) riscăm
să eradicăm și patriotismul ‖bun‖ (HDL). Așa ne-am
putea trezi într-o bună zi ... vegetali, adică fără
colesterol. Dar el e un ingredient vital, indispensabil
bunei noastre funcționări, dacă se menține la niveluri
rezonabile. Patriotismul e ceva constructiv, nu
trebuie aruncat pe geam ca-n povestea cu copilul și
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copaia. În mod cert, trebuie întreprins ceva pentru
echilibrarea rezultatelor acestei analize de ... sânge-n
vene. Altfel ceva nu e-n regulă cu... valorile ce dau
măsura sănătății noastre, ca societate. După ce să ne
mai (re-)orientăm? Cumva după Orient, așa cum
spune particula din cuvântul ‖orientare‖? Punem
naționalism în loc de globalismul sau descoperim o
a treia dimensiune, care unește cele două extreme?
Partea pozitivă a nevoii de a ‖strânge rândurile
la nevoie‖ este că se întărește coeziunea, reveninduse la justa apreciere a valorilor necuantificabile,
perene: întrajutorare, bucurii simple, inițiative de
asociere pe baze de preocupări comune etc

Anul 2017 începe cu o stare de expectativă
mai degrabă tonică decât apatică. Au avut loc multe
alegeri politice în toamna și iarna anului anterior iar
schimbările neașteptate din balanța puterii în puncte
cheie ale lumii (Brexit în Europa, Trump în SUA
etc.) prevestesc schimbări și mai mari ce vor să vină,
lucru menit să stârnească la noi toți curiozitate.
Nu știm încotro ne duce valul, dar un lucru e
cert: traversăm o etapă care e orice altceva decât
stagnantă, plictisitoare. Pasionant! E nevoie să ne
adaptam și noi din mers. Asta cere atenție,
implicare, spirit deschis și permeabil la schimbare!
Ne pregătim de un salt; paradigma se schimbă și ne
schimbă și pe noi.
Spania, decembrie 2016
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Sorin CERIN
(ROMÂNIA)

WISDOM COLLECTION
Complete Works of Aphorisms
Reference Edition
(In this collection is published the entire work of aphorisms written by the author, until the date of
printing, April 2014, summing 11,486 aphorisms !)
V. THE BOOK OF THE DEAD
4698. Death is the reverse of illusion.
4699. Death is the only thing that separates the existence‘s Destiny from its own self.
4700. You will never find death beyond yourself, but only in yourself.
4701. Understanding death is like understanding life with the difference that each exists because of the other.
4702. Death is the flight of the Illusion of Life further away than can its own wings of thoughts.
4703. Death is the colossus that can never be moved by life.
4704. Death is the miracle through which life exists.
4705. As life comes from birth, death comes from rebirth.
4706. Death envelops you only if you want eternal life, otherwise your life can be an unconscious extension
into your own death, determined and born by your own birth and life.
4707. Death will never be as different from life as life is from death. This is the existence‘s paradox.
4708. Death is the soul of the hope to find itself through time.
4709. Death is the only abstruse we live the most intense, causing it with our own life.
4710. Death is a piece of moment from the hard years of life.
4711. Death is the biggest salvation of man by his own destiny.
4712. What is the biggest savior? Death or God?
4713. Death is the wave of eternity that washes the tear of life with self oblivion.
4714. Death is the big longing of love‘s abstruse though the eternity of the moment.
4715. Death is the magic of the existence to defeat time at Destiny‘s roulette.
4716. Death is the meaning of all meanings of life.
4717. Death is the tear that drips on the cheek of the eternity to be.
4718. Death is the last dream of eternity.
4719. Death is the beauty through which love can understand life, giving birth to it to be able to die.
4720. How much death is in every moment of the life that passes and how much life is in the eternity of a
single moment of life?
4721. Death is the memory of life that does not know how to be painful.
4722. We cannot imagine life without pain like death without feeling.
4723. Life is the shadow of death.
destineliterare@gmail.com
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4724. Will there ever be death without the memory of the last
moment? If it will, it means that there is no death, because it is completely forgotten in life, as if it has never
existed, and if it won‘t it means that death is the true
life!
4725. Death is the reason for which life can afford to hurt!
4726. Death will always be the first life, the life‘s only guilt
of exiting, and being born.
4727. Without death life will not have any meaning like without life even death would not have any.
4728. Should death be the oblivion of life‘s entire memory? It
cannot be, because if it is the entire meaning of the
world would crumble in its nonsense.
4729. Live life as you would always have the age of youth.
Only this way you will enter young in eternity, defying
what life believes about death and old age.
4730. You will never understand death without understanding the love of your life before everything.
4731. Death‘s meaning overtakes you only if the one of life seems familiar.
4732. Death is more than a verse from a love poem, it is the eternity whispered in the entirety of a moment‘s
piece.
4733. Death is Destiny‘s longing for God.
4734. Death represents all that cannot be present in the Illusion of Life.
4735. Death is the dream of Destiny of being beyond of your own self.
4736. Death is so bitter only for the ones that do not understand the true meaning of life: the one to die!
4737. How much death can the horizon contain that for you remains uncontainable?
4738. Death‘s absolute is life as the absolute of life is death.
4739. Death is the incandescent steam that makes life the nothingness of dream‘s eternity.
4740. All that begins will die as all that dies is not sure to eventually end.
4741. Death is the memory of God about the future.
4742. Death is the future of everything that exists no matter how eternal it believes itself to be.
4743. Death is without doubt the judge of Destiny.
4744. Death is never mistaken in front of life while life is always mistaken in front of death, because it exists
and it hurts.
4745. Death is the absolute of boundless and life‘s absurdity.
4746. Death is the longing of nature to have a future more unknown by any known.
4747. Death trusts life as life trusts Destiny.
4748. Death is the shadow of quietness.
4749. Death is the emptiness‘ desire to save itself at the divinity‘s sun, forgetting its big memory to be emptiness.
4750. Death is the beauty of stars that live only with the memory of the light that will never live them.
4751. Death is the tenderness of spring that is in bud while forgetting the old leaves.
4752. How much death can there be in oblivion?
4753. Memory is the one that plays an essential role in front of death, thus determining it.
4754. Without memory there would not be death because you remember that you live and thus you are dead
or you don‘t remember anything and thus you are eternal.
4755. Memory is the mirror of death.
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4756. Death is an illusion as big as is the Illusion of Life.
4757. Death is the sense of nonexistence to be in its own memory.
4758. Death is the background in which memory feels that it lives more alive than ever.
4759. Death is the struggle between memory and Destiny on the battlefield that is in life‘s custody.
4760. Death is less than everything we believe it might be and much more that we know it is.
4761. Death is existence‘s game of life when it escalades the divine mountain of infinite.
4762. Death is the big disappointment of life, fulfilling eternity, thus receiving what it life would have wanted.
4763. Around death it can only be a memory and around life it can be hazard and illusory fulfillment.
4764. What else could death remember than the illusory hazard of life/
4765. It is logical that beyond the Illusion of Life should be death, just because we can never conceivably
access there.
4766. Death starts from the moment in which we do not think about the Illusion of Life.
4767. Death is oblivion for our self and decay for the ones around us.
4768. Who does forget and what decays? The Illusion of Life about a certain subject.
4769. I have regarded the stars dead millenniums ago on the starry sky. They lived more intense as ever inside of me. This is death.
4770. What is death? My great love, will you ever be able to understand that we will be only a memory from
an eternal dream about love?
4771. Maybe that the most incomprehensible and fiery longing is the longing of death from the heart of love.
4772. Death does not hurt and neither should love ever do. This is why it always wants to escape beyond the
border of life.
4773. Death is the only absolute of life.
4774. Death is first of all wait, then memory as in the end to become oblivion for the wait and memory of
life.
4775. Death can never be found inside the soul that does not love because it is the absolute inside us. This is
why all that live like they are eternal are beings that deserve our entire pity and compassion.
4776. Death is the gift of life put by God on the table of Destiny, while life becomes the mirror of death,
erased by God together with self oblivion.
4777. Death is the meaning of the nonsense of having a meaning in life.
4778. Death becomes eventually the only meaning of life.
4779. Death represents the ocean where all the life‘s rivers become the waves of a Destiny and break at the
feet of the infinite, who will remember that oblivion exists, giving thus birth to the illusion of a new
life.
4780. Death is the fern that grows in the shadow of the Illusion of Life.
4781. Death is God‘s longing for the dream of life.
4782. Only through death can the Illusion of Life be fulfilled.
4783. Death is the most incomprehensible apropos said by the life‘s Destiny.
4784. Inevitable, life will trip on death, falling from its ivory tower forever sheathed with the illusory
dreams.
4785. What does God think when we believe to be wise or geniuses in the dream of life that hits death so
hard that it forgets everything?
4786. Death is the light that struggled for a piece of moment in the darkness of life.
4787. Death always makes you understand life as being an enigma which eternity will never remember.
4788. To play with the dream of death is maybe the only real job from the entire Illusion of Life.
4789. Death is life‘s compromise with its own self.
4790. Death always declares war to any other meanings besides the ones of love, forgiveness and oblivion.
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4791. Death is the step made by the Illusion of Life in the eternity of its own dream, forgetting its entire
memory of being a dream.
4792. Through death any dream can become reality.
4793. Death substitutes life only in memory.
4794. Death amazes Destiny with its eternal life that happened only once, in the moment of the oblivion of
the Illusion of Life, and becoming Destiny.
4795. In front of death only life needs courage!
4796. In the end, death becomes man‘s true regression with its own self.
4797. What does life mean when watched from the threshold of death? What about the millions of stars of a
single galaxy? Nothing!
4798. Nothing is more eternal than the moment in which you pass into life and the death in which you never
pass.
4799. Why should we be afraid of death since it does not feel the cold of the illusion of life?
4800. We all are alone before death and free from ourselves afterwards.
4801. As death is a void of life, the same we each are nothing before death.
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Livia CIUPERCĂ
(ROMÂNIA)

Oreste Tafrali - personalitate proeminentă a ştiinţei şi culturii europene
În această toamnă s-au împlinit 140 de ani de
la naşterea lui Oreste Tafrali 1, personalitate de
prestigiu în ştiinţa şi cultura europeană şi mondială
de secol al XX-lea. S-a născut, a copilărit şi a
absolvit liceul – şef de promoţie – în oraşul
dobrogean Tulcea, acolo unde s-a stabilit încă din
zorii secolului al XIX-lea familia sa cu viţe
strălucinde în vechea Eladă. Profesorului Tafrali nu
i-a plăcut să ofere detalii despre originile sale 2,
totuşi se mândrea cu faptul că un grec, adică bunicul
său, Georgeos Tafrali – „secretar al Patriarhiei de la
Constantinopol‖, şi un turc, Husni Bey, „guvernator
de regiune‖, au ctitorit oraşul modern Tulcea.
Presupunând că ar fi putut intui că niciun
ghid turistic nu are bunăvoinţa de a menţiona aceste
date de istorie locală, profesorul Oreste Tafrafi nu sar fi supărat, pentru că, prin toate ale sale realizări,
el a pecetluit imaginea unui om inteligent, onest,
vertical, adevărat român, bun patriot. Mai mult, s-a
dovedit perseverent, competent şi valoros, atât ca
student al Facultăţii de Litere şi Filosofie, „secţia
clasică‖, a Universităţii din Bucureşti, sub bagheta
unor iluştri profesori 3, pe toată durata cursurilor
postuniversitare de la Paris, cât mai ales ca profesor
la Universitatea Mihăileană din Iaşi. Nu întâmplător,
compatriotul său, profesorul Constantin Moisil l-a
numit „eruditul dobrogean‖. Încă din anii primei
tinereţi, profesorul Tafrali s-a bucurat de multe
formulări apreciative, rostite fără emfază, în diferite
împrejurări. Profesorul Constantin Rădulescu-Motru
l-a numit, la 1916, „bărbat competinte în
specialitatea sa, dacă nu cumva chiar singurul
competinte‖ 4. La Paris, s-a bucurat de preţuirea lui
Dimitrie Iuraşcu 5, care-l considera „cel mai
învăţat‖, iar renumitul bizantinolog francez
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Hippolyte Delehaye (1859-1941) – „savant
bollandist‖. Asemenea, şi mai mulţi foşti colegi de
facultate. Radu Cosmin îl numeşte – „mare
arheolog şi profesor de Istoria Artelor‖ 6, iar
Christofi Cerchez crede că prietenul său „a lăsat să
dăinuie lumina sub specie aeternitas‖ 7.
Oreste Tafrali şi-a dorit mult să se
perfecţioneze şi o va face, strălucit, la Universitatea
Sorbona din Paris, urmând concomitent cursurilor
doctorale: Şcoala de Înalte Studii (şase ani), Collège
de France (trei ani), Şcoala de Belle-Arte (patru ani)
şi Şcoala Muzeului Luvru (un an) 8. O mică mărturie
a acestui împătrit efort 9, o dovedesc cele două caiete
ce se păstrează în zestrea Bibliotecii Centrale
Universitare „Mihai Eminescu‖ din Iaşi, la secţia
„Colecţii speciale‖.
Efortul depus pe toată durata şederii sale la
Paris va fi o binemeritată încununare.
În 1912, Universitatea Sorbona, Facultatea
de Litere, îi acordă titlul de doctor în litere. Teza
complementară, Topographie de Thessalonique, va
fi premiată de Association pour l‘encouragement des
études grecques en France, apoi va fi numit lector de
Limba Română la „École des Langues Orientales‖
din Paris (1912-1913), iar Colonia română din Paris
îl va sărbători cu tot fastul în localul „Căminului
românesc‖ din capitala Franţei.
Dar cum cercetările sale, în cetatea bizantină
Salonic, au fost atât de minuţioase, vor rodi trei lucrări: Thessalonique au XIV-e siècle 10, Topographie
de Thessalonique 11, Mélanges d’Archéologie et
d’Épigraphie Byzantines 12, iar peste alţi câţiva ani,
se va adăuga şi studiul-sinteză: Thessalonique – des
origines au XIV-e siècle 13, care va fi şi acesta premiat de Académie des Inscriptions et Belles Lettres
65

Destine Literare
din Paris, la 11 iunie 1921.
Demn de reţinut că toate cele patru studii ale
compatriotului nostru vor fi mult apreciate în
străinătate, iar părerile formulate vor fi admise în
manualele de Istoria Artei, ale profesorilor Charles
Diehl – Manuel d’ art byzantin (1910) – şi Ormonde
Maddock Dalton – Byzantine Archaelogy (1911).
Revenind în ţară, are şansa de a fi titularizat,
prin decret regal, profesor la Catedra de Arheologie
şi Antichităţi, la Facultatea de Litere şi Filosofie din
cadrul Universităţii Mihăilene Iaşi, începând de la 1
septembrie 1913. Din acest moment, încep să se
contureze toate proiectele sale. Între timp, profesorul
Tafrali va pune bazele unui muzeu unic în Moldova
(1916), un muzeu în care, la 1935, avea deja şase
secţiuni, cu o zestre arhivistică impresionantă la acel
timp, deţinând chiar şi obiecte de tezaur 14.
Studiile sale 15, publicate în perioada 19171918, ca membru activ în Consiliul Naţional al Unităţii Române de la Paris au avut un rol covârşitor,
pentru cauza României Mari. Compatriotul nostru a
explicat şi a argumentat, cu probe şi statistici
actualizate, situaţia Dobrogei din punct de vedere
istoric, geografic, politic, economic, etnografic şi
cultural 16. La acel moment, doar profesorul Tafrali
va fi fost cel îndreptăţit a explica realitatea din
străvechiul ţinut dobrogean, şi de a convinge pe
reprezentanţii europeni, cu rol decizional, privind
graniţele României Mari: „Sub numele de Dobrogea
se înţelege întreaga Românie Transdanubiană,
mărginită la Est de Marea Neagră, la Vest şi Nord de
Dunăre şi la Sud, printr-o linie care merge de la Sud
de Balcic şi la Vest de Turtucaia‖ 17. Toate
argumentaţiile formulate, precum şi harta Dobrogei,
conturată de însuşi Tafrali, într-o singură noapte, vor
cântări mult în favoarea României Unite.
Din 1913, când a fost titularizat pe Catedra
de Arheologie şi Antichităţi a Facultăţii de Litere şi
Filozofie, din cadrul Universităţii Mihăilene, Iaşiul
îl va adopta ca pe un vrednic şi iscusit profesor,
cercetător, istoric, arheolog, bizantinolog, publicist,
scriitor, fondator al Muzeului de Antichităţi (1916)
şi al revistei „Arta şi Arhitectura‖ (1927) – unice în
Moldova interbelică. Arhivele din ţară deţin
suficiente mărturii despre
bogata activitate
ştiinţifică, civică şi literară a acestui intelectual,
preţuit deopotrivă, în Europa şi chiar peste ocean,
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prin toate scrierile sale, unele dintre ele reeditate şi
în prezent. A fost un sensibil profesor universitar,
decorat, premiat, elogiat în Europa pentru studiile şi
cercetările sale. Tocmai de aceea va fi cooptat în
forumul celor mai prestigioase Academii şi Societăţi
Ştiinţifice din Europa.
Personalităţi internaţionale care l-au încurajat
şi l-au sprijinit în cercetările sale sale, elogiindu-l şi
recunoscându-i meritele, se cuvin amintiţi: Charles
Diehl (1859-1944), Jacques Doucet (1853-1929),
Aimé Puech (1860-1940), François Nau (18641931), Ormonde Maddock Dalton (1866-1945),
Gabriel Millet (1867-1953), Louis Bréhier (18681951), Jean Ebersolt (1879-1933), Ernesto Buonaiuti
(1881-1946), arhitect George Ghiulamila, deopotrivă
profesorii români: Grigore Tocilescu (1850-1909),
Ion Kalinderu (1840-1913), Constantin RădulescuMotru (1868-1957), Alexandru D. Xenopol (18471920), Ion Petrovici (1882-1972) şi mulţi alţii.
Aceasta nu se poate ignora, cântărind mult în
evoluţia sa de iscusit profesor, coordonator şi
cercetător ştiinţific, gândind, cu mare tristeţe la
acele, totuşi, proeminente figuri ale vieţii noastre
universitare care şi-au dovedit o structură
dihotomică-antonimică.
Oreste Tafrali a fost un Philopoemen de
început de secol al XX-lea, în sensul că a înţeles să
fie cinstit, modest şi muncitor. Şi mai mult ca orice a
iubit adevărul şi dreptatea. În numele acestor
deziderate a pledat (chiar în conjuncturi speciale),
pentru ca lumina adevărului să strălucească
întotdeauna. Gândind, spre exemplu, la doi foşti
studenţi ai săi, în care recunoştea calitatea, numindui, aici, pe Emilian Condurachi şi Mihai Berza, viitori
academicieni 18. Intuiţia profesorului Tafrali a lucrat,
anticipând, cu verticalitatea-i binecunoscută.
Profesorul Oreste Tafrali a fost precum un pom cu
roade. S-a lăsat lovit, pentru ca fructele sale să
rodească până-n miez de secol al XXI-lea, deşi a
plecat spre zările nemuririi, mult prea devreme, în
plină putere creatoare, lăsând multe proiecte în fază
de bruion, la 5 noiembrie 1937.
Apreciat a fost şi ca scriitor, povestirile şi
schiţele
sale
reprezentând
un
exerciţiu
complementar cercetărilor sale istorice. Descrierile
de peisaj, atmosfera unor timpuri mitice,
personajele, totul îmbracă veşmânt nu doar de
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legendă, ci se vor reconstituire a ceea ce a iubit, cu
adevărat omul, dobrogeanul Tafrali, cu străfulgerări
naratologice care reînvie cultura bizantină şi dacoromană, în prim plan. Înţelegem că oriunde s-ar fi
aflat, şi oricât de captivat de profesie ar fi fost, inima
sa vibra şi spre vastul şi mult încercatul ţinut al
Moesiei antice şi al Dobrogei sfârşitului de secol al
XIX-lea.
Ochiul său a trecut dincolo de dalta
zămislitoare, pentru că a fost înnobilat cu acea
tainică sclipire, hărăzită doar fiinţelor predestinate
cu har; harul de a surprinde mini-scene de viaţă
antică. El a înţeles că oricâte vârtejuri ar fi trecut
peste vestigiile descoperite, oricâte dălţi duşmănoase
le-ar fi mutilat, ochiul arheologului se cuvine să
surprindă esenţa, să aducă la lumină şi să recompună
acel timp zămislitor.
Citindu-i poveştile şi schiţele – inspirate de
vestigiile vizualizate şi cercetate în Dobrogea sau în
Grecia Antică – , vom înţelege că a avut intuiţie.
Privirea sa a pătruns nepătrunsul, a recompus
înlăcrimările unui timp, căruia noi îi spunem,
generic, timp mitic. În aceasta constă talentul lui
Oreste Tafrali, povestitorul.
A vizualiza este prea puţin. Însă a străpunge
tăcutul pietrei înseamnă a transfera sinelui fărâma
aceea de viaţă fulguită de zvârcoliri duşmănoase,
care a amestecat-o cu pământul. Arheologul a privit
sau a descoperit. Imaginaţia a înflorit cu privirea. O
privire care a trecut dincolo de bucăţile împovărate
de forma primitivă a unor forme arhitecturale.
Uimirea şi admiraţia s-au transformat în poveste. S-a
plasat în centrul lor, le-a animat, le-a adus în
prezentul său, imaginând câte un scenariu. Aşa s-a
născut povestea. Aşa se vor contura volumele.
Fără a exagera, prin Oreste Tafrali
povestitorul, arheologia devine artă a cuvântului.
Puţini arheologi autentici (şi istoria cunoaşte multe
nume celebre) au îmbrăcat vestigiile în veşmânt de
poveste. Şi-avem a reţine, plăsmuirile lui Oreste
Tafrali, adunate-n volumele: Scene din viaţa
dobrogeană (1906), Idylle din viaţa antică (1935) şi
Poveştile lui Moş Vremelungă (1937) nu reprezintă
altceva decât pânze vorbitoare pe harta istoriei,
reîntrupări ale unor fiinţe care au respirat (spre
exemplu) în preajma lui Burebista, a geto-dacilor, a
vechilor greci şi romani, a multor seminţii trăitoare
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în spaţiul de la Pontul Euxin, Scythia Minor, Roma,
Athena, Pompei, Theba, Ninive, Muntele Athos etc.
Oreste Tafrali rămâne profesorul care face
plăcută
armura ştiinţifică printr-o îmbinare
armonioasă, coborând în inima pietrei şi redându-i
viaţă, cu fior artistic.
În panoplia creaţiei sale literare, un loc
reprezentativ, apreciat şi de criticul G. Călinescu, la
1937, îl reprezintă romanul Urmărind idealul 19.
Publicat mai întâi în foileton, în revista
„Literatură şi artă română‖ 20, iniţial, cu titlul Mina
Frunză, romanul va suferi vizibile modificări şi
adaosuri. În noul său veşmânt, romanul Urmărind
idealul 21 se vrea oglindire a unor evenimente
istorice ce l-au impresionat pe autor. Scheletul
compoziţional este cel moştenit de la Montesquieu,
prin implementarea manuscrisului descoperit,
precum şi a tehnicilor naratologicului specifice, a
romanului în roman. Elemente de substrat, care
trădează notaţii de natură autobiografică, se
recunosc cu uşurinţă, prin diversitatea spaţială:
Galaţi – Tulcea – Bucureşti. Bifurcaţia Tulcea –
Kiev demonstrează preferinţa tinerilor din Moldova
Basarabeană de a studia în marile oraşe de cultură
ale Răsăritului: Kiev sau Moscova. Studiind
medicina la Kiev, Mina Furtună (româncă din
Basarabia, orfană, ocrotită de o mătuşă, căsătorită cu
un negustor rus dobrogean) se implică emoţional în
iureşul mişcărilor ce vor declanşa revoluţia
bolşevică. Aceasta este o mărturie certă că printre
revoluţionarii ruşi s-au aflat şi tineri români din
Basarabia. Pe de altă parte, Radu Flueraş, student la
Drept, în Bucureşti, posibil, sub imboldul emoţiei
erotice, pare convins de necesitatea unor schimbări
radicale în lume, deşi, în acel moment, Bucureşti –
Kiev, erau la poli oarecum opuşi.
O notă de adâncă subtilitatea se intuieşte din
titlul romanului care plasează în centru un gerunziu,
ce se doreşte perceput ca o deschidere-închidere în
vâltoarea tinereţii şi care deschide aventuros arc
peste timp.
Aventuroase aripi fluturând, îndrăzneţ,
pentru Mina Furtună şi Radu Flueraş, doi studenţi
înnobilaţi de visuri îndrăzneţe, „avânturi‖
bulversante, cu zvâcniri dramatice (care ştim prea
bine cum au triumfat, prin suferinţă, maltratări,
asasinate, gulag, deportări, „canal‖, Sighet, Aiud,
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gropi comune etc.), pe care nu ştim cât de profund ar
fi putut fi intuite, la început de secol al XX-lea, de
către Oreste Tafrali. Nu vom afla niciodată dacă
omul Oreste Tafrali avea clar în mintea sa, triumful
„neghinei‖, şi nu cel al „grâului‖, la care face
referire, cu fină detaşare, al său alter-ego, Radu
Flueraş.
Interesant este mesajul pe care doreşte să-l
transmită autorul. Într-un spaţiu restrâns epic,
descrierile peisagistice au darul de a recompune
imagini din istoria îndepărtată a ţinutului Scythia
Minor. În egală măsură se doreşte implantarea unor
tradiţii şi obiceiuri cu intenţia vădită de a sublinia
particularităţile
acestei
provincii
a
multiculturalismului şi a diversităţii etnice. Şi un
exemplu concludent ni-l oferă personajul Sofronie
Kalinenko, al cărui nume trădează originile, dar în
schimb, unele expresii pe care foloseşte, precum şi
unele deprinderi curente, trădează vizibile influenţe
turceşti.
Prin toată activitatea sa la catedră, prin toate
studiile şi volumele publicate, Profesorul Oreste
Tafrali rămâne (sau ar trebui să rămână) în memoria
şi a acestui început de mileniu, ca un om ataşat
poporului şi ţării în care s-a născut, s-a cultivat şi a
trăit, un om onest, cu plusuri şi minusuri inerente
fiinţei umane, devotat profesiei, lucid promotor al
culturii universale.
Monografia ce i-a fost dedicată reprezintă un
gest onest şi binevenit, întru cinstirea unui savant, a
unui excelent profesor, a unui adevărat patriot şi bun
creştin, la 140 de ani de la naşterea sa.
NOTE DE SUBSOL:
1.Fiul lui Constantin Tafrali şi a Elenei (Kanaki)
Tafrali, Oreste Tafrali s-a născut la Tulcea, la 14
noiembrie 1876 şi a murit în Iaşi, la 5 noiembrie
1937. Odihneşte întru vecie, la Cimitirul
„Eternitatea‖ din Iaşi (parcela 14/I, rând 9, locul 11)
2. A repetat mereu: „…aparţin prin opera mea
culturii româneşti, iar prin sentimentele şi activitatea
mea socială şi politică Ţării Româneşti…‖ (26 mai
1936. Către bunul său prieten, Ion Petrovici)
„... j' appartiens à la culture roumaine par rapport à
mon oeuvre et par rapport à mes sentiments et à mon
activité sociale et politique au Pays Roumain…‖ (le
26 mai 1936, à son grand ami, Ion Petrovici)
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„… I belong to Romanian culture through my work
and to Wallachia through my feelings and social
activity... ‖ (26 May 1936, Oreste Tafrali to his best
friend, Ion Petrovici)
3. Generaţia sa, o mărturiseşte şi un fost coleg al
său, Radu Cosmin, la 1935, a avut fericirea de a fi
fost instruit de o pleiadă de străluciţi profesori:
Grigore Tocilescu, B. P. Haşdeu, Titu Maiorescu,
Coco Dumitrescu, Nicolae Iorga şi mulţi alţii / 4.
„Noua Revistă Română‖, martie 1916
5. Dimitrie Iuraşcu, fost ministru plenipotenţiar
clasa I la Ministerul Afacerilor Extrene, diplomat de
carieră
6. Radu Cosmin, în Amintiri din viaţa culturală a
vechiului Bucureşti („Cele trei Crişuri‖, 1935)
7. Christofi Cerchez, în Murmurul Oltului, din
volumul Oltenia (1943)
8. Conform propriilor consemnări: Memoriu de
Titluri şi Publicaţiuni, Tip. „Gutenberg‖, 1913, p. 67
9. La care se adaugă prepararea lucrării sale de
doctorat, de fapt, conform regulamentului
Universităţii Franceze, prin materializarea a trei
lucrări: Thessalonique au XIV-e siècle, Topographie
de Thessalonique,
Mélanges d’Archéologie et d’ Épigraphie
Byzantines
10. Thessalonique au XIV-e siècle (Paris, Paul
Geuthner, 1912, 312 p., fig., planuri)
11. Topographie de Thessalonique (Paris, 1913, XII,
220 p. +32 planşe + 14 figuri + 2 planuri)
12. Mélanges d’Archéologie et d’Épigraphie
Byzantines (Paris, Paul Geuthner, 1913, 95 p.)
13. Thessalonique – des origines au XIV-e siècle
(Paris, Ernest Leroux, 1919, 339 p.)
14. Cu o suprafaţă totală de 6000 m2, acest imobil,
care avea „trei corpuri de casă‖, a fost cumpărat cu
suma de 1.350.000 de lei. Ministerul al Culturii şi
Artelor a alocat (la timpul respectiv) o sumă
importantă. În completarea sumei de cumpărare,
Profesorul Tafrali va susţine mai multe conferinţe
„cu plată‖. Aşadar, clădirea din strada Carol, nr. 16,
a aparţinut Universităţii Mihăilene Iaşi. Desfiinţarea
Muzeului de Antichităţii şi schimbarea destinaţiei
clădirii a fost un gest abuziv. Astăzi, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza‖ s-ar cuveni să recupereze
clădirea şi să-i redea strălucirea de altădată. Până
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atunci, totuşi, dacă profesorul Oreste Tafrali nu a
fost onorat cu un bust (deşi fonduri alocate acestui
demers au existat cândva), s-ar cuveni măcar o
inscripţie comemorativă – la intrarea în această
clădire – care să amintească ieşenilor (şi întregii
Românii) care a fost destinaţia, de fapt, a clădirii,
elogiind, totodată, efortul profesorului Oreste Tafrali
de a pune bazele unui muzeu unic în Moldova
secolului al XX-lea. Din zestrea muzeului făceau
parte nu doar cărţile, albumele, hărţile şi colecţiile
personale ale Profesorului Tafrali, ci mai ales
acuarelele pictate de el şi de colaboratorul său,
pictorul VASILE HUDICI, angajat al muzeului,
drept „desenator‖;
15. România şi popoarele balcanice, din Culegerea
România şi popoarele balcanice (Bucureşti,
Tipografia Românească, 1913, coordonată de Liga
pentru unitatea culturală a tuturor Românilor);
Carpaţii în România de Azi (revista „Convorbiri
literare‖, iulie-august, 1924); Influenţele mediului
fizic asupra capitalului biologic naţional („Buletinul
Eugenic şi Biopolitic‖, 1927); Basarabia (revista
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„Cultura‖, I, 1924); La Dobroudja et les prétentions
bulgares, par un autochtone (ziarul „La Roumanie‖,
nr. 5/14 februarie 1918);
La Roumanie
Transdanubienne (La Dobroudja).
Esquisse
géographique, historique, ethnographique et
économique (Paris, Ernest Leroux, 1918)
16. În România şi popoarele balcanice, O. Tafrali
arată că la Sud de Dunăre, mai precis, în N-E
Serbiei, trăiau în acel moment, „peste 300.000 de
români‖. Însă, într-acel „adevărat mozaic de
naţionalităţi‖, după cum aprecia şi profesorul
Constantin Moisil, românii erau majoritari
17. Oreste Tafrali – Apărarea României TransDanubiene în străinătate. Cţa, Tipografia
„Victoria‖, 1921
18. Livia Ciupercă – Oreste Tafrali. Capitolul
Loialitate profesională (Ed. StudIS, Iaşi, 2016, p.
402-409 )
19. Monografia citată, capitolul XIII / 20.1906, p.
450-466; 557-571; 622-651
21. Oreste Tafrali – Urmărind idealul (Bucureşti,
Editura „Viaţa Românească‖, 1921)
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Monica Ligia CORLEANCA
(USA)

Cutia cu fiare vechi
La timp de seară ruginie când toamna-şi
leapădă hainele vechi pentru cele de iarnă , am căzut
în patima amintirilor despre întâmplări uitate. Una
dintre ele este ieşită din comun prin neaşteptata
reacţie a unor oameni lângă care am trăit copilăria şi
adolescenţa, apoi nu i-am mai văzut douăzecitreizeci de ani; aproape nu mai ştiam dacă sunt în
ţară, sunt în afara graniţelor sau…. nu mai sunt. Cu
frângerea ţării în bucăţi de către odiosul sitem
comunist care ne-a forţat să plecăm unde am văzut
cu ochii, ne-am pierdut unii de alţii, ne-am rătăcit în
pustiul străinătăţii, am impus inimilor noastre
zdrobite să se vindece de toate dorurile cum s-o
nimeri şi ne-am făcut cârje de oţel pentru a merge
mai departe cu viaţa.
Legănându-mă în fotoliu şi cu mintea
rătăcind în trecut mi-a apărut deodată Georgică,
colegul meu din şcoala medie venit din alt oraş şi
locuind la internat. Era înalt, slab şi deşirat, cu nişte
ochi albaştri scânteind de inteligenţă, purtând bietul
de el acelaşi costum de doc cenuşiu în toţi cei patru
ani de şcoală. Aflasem că era orfan şi venise la
şcoală nostra fiindcă primea bursă de învăţătură şi
cazare, totul fiind plătit de ministerele de resort care
sponsorau şcolile medii tehnice la acel timp. Avea
un singur frate mai mare şi pe nimeni altcineva pe
lume! Îşi ducea însingurarea şi sărăcia cu demnitate
acoperind cu ironie durerile ce-l măcinau, lipsa de
mâncare bună, îmbrăcăminte şi dragostea unei
familii iubitoare. Nu l-am întrebat niciodată în ce
împrejurări pierduse ambii părinţi, se părea că nu
avea nici bunici , nici alte rude, fiindcă în toţi cei
patru ani de şcoala nu pleca în vacanţe; mergea la
practicile de vară impuse de programul şcoală, însă
noi făceam doar o lună, el rămânea până la
deschiderea următorului an şcolar, în septembrie..
Practicile de vară pe şantiere erau plătite şi noi toţi
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ne bucurăm de acei puţini bani să ne mai cumpărăm
câte ceva. Georgică nu a apărut vreodată cu haine
noi, deci cred că-şi cumpăra numai mâncare fiindcă
cea de la cantină internatului era mizerabilă. La fel
nu pleca nicăieri de Crăciun sau Paste, fiindcă nu
avea unde şi bănuiesc că n-ar fi avut nici bani de
drum.
Mă apropiasem de el fiindcă mă durea
singurătatea lui, sărăcia, lipsa unui cămin, iar el era
fericit că-l băgăm în seamă. Să fi avut atunci vreo
treisprezece ani, iar el ca şi colegii mei, erau mai
mari decât mine cu un an sau doi; ne-am petrecut la
şcoală timp de patru ani după care unii au plecat
tehnicieni în industrie sau construcţii, alţii la
facultăţi. Când venea Paştele, Crăciunul, apoi
Sfântul Gheorghe îi ducem lui Georgică cozonac sau
alte prăjituri la internat. Mi-a mărturisit într-o zi că
nu are unde şi cu ce să-şi spele unica pereche de
pantaloni; i-am luat pantalonii, dus acasă, spălat ,
uscat şi înapoiat la internat ca să-l ajut. Făceam
totul cu mare dăruire, ca pentru un frate, dar atentă
nu cumva să se simtă umilit. S-a mai repetat figura
când îmi spunea că a îmbrăcat pijamaua unui alt
coleg până m-am întors eu cu hainele lui învechite,
dar spălate şi călcate cu grijă. Mă întrebasem eu în
ce va fi dormit dacă nu avea nici pijama? Îmi frângea inima când îl vedeam cât de sărac şi prost hrănit
este, dar mai aducem de acasă câte ceva la pachet,
împărţeam cu el la recreaţie, pretinzând că aveam
prea mult pentru mine. Erau anii aceia grei de după
1951-54 când mâncarea nu era uşor de procurat, iar
săpunul era un lux dacă-l găseai. Aşa am dus-o toţi
cei patru ani de şcoală în care m-am străduit să fac
cât de cât ceva pentru Georgică. Ştiam că se bucura
întotdeauna ca un căţel ştiind că-i aduc mereu câte
ceva bun şi în acest fel s-a legat între noi o prietenie
solidă.
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Înainte de terminarea ultimului an de şcoală au
apărut nişte indivizi să recruteze băieţi pentru şcolile
de securitate oferindu-le avantagii pe care cu greu
le-ai fi putut refuza: studii superioare gratuite, limbi
străine, haine, bani, cazare excepţională, condiţii
absolut formidabile de viaţă, iar după terminarea
studiilor nişte salarii ademenitoare. Cum noi habar
nu aveam la acel timp ce era securitatea şi ce se
ascundea sub ofertele ameţitoare ale celor ce recrutau cadre, mai că m-aş fi dus şi eu la aşa o plăcintă
mare, dacă ar fi luat şi fete.
Georgică a acceptat primul oferta plecând
după terminarea şcolii direct la Bucureşti la şcolile
MAI unde a absolvit două facultăţi, iar mai târziu a
primit funcţii înalte la serviciul de contrainformaţii.
Nu erau prea mulţi inteligenţi ca el!
Eu am ajuns tot la Bucureşti , mai târziu m-am
căsătorit şi nu-mi mai amintesc cum m-a regăsit. Lam invitat odată la noi acasă, apoi îi mai dădeam
pachete cu mâncare de câte ori ne vedeam ; la un
moment dat a dispărut şi n-am mai auzit de el. După
mulţi ani mă aflam cu soţul meu într-o excursie prin
ţară când l-am zărit deodată pe Georgică mergând pe
trotuar; am oprit maşina , sărind ca un arc să-l ajung
şi l-am îmbrăţişat de parcă îmi regăsisem fratele
pierdut în lume. Mi-a şoptit la ureche ca ajunsese
şeful contrainformaţiilor, terminase facultatea de
drept şi de istorie şi mi-a dat un număr de telefon la
care răspundea numai el, funcţionând oriunde s-ar fi
aflat. Se căsătorise şi avea doi copii, arata bine, dar
preocupat şi temător. A dispărut şi n-am mai aflat
despre el. N-a venit niciodată la întâlnirile noastre
anuale celebrând anii de şcoală; fusesem o clasă tare
unită şi am rămas prieteni ca fraţii de-a lungul
timpului, chiar de ne aflam mai toţi departe de oraşul
unde studiasem. Un singur fost coleg rămăsese în
oraşul de la Dunăre care ne ţinea la curent pe toţi cu
data şi locul aniversării. L-am mai sunat pe Georgică
la acel telefon, secret, dar mi-a vorbit în grabă,
preocupat, foarte atent la ce rosteşte în cuvinte
controlate.
Au trecut mulţi ani până când eu am depus
actele de emigrare; nu ştiu ce m-a îndemnat să-l caut
pe Georgică la acel uitat telefon când, culmea, l-am
găsit. Ştiind că era implicat într-o funcţie importantă
cu securitatea i-am spus că plec definitiv din ţară şi
vreau să-l văd. Am simţit cum i s-a topit vocea în
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telefon, dar mi-a răspuns că va veni imediat la
Bucureşti, să stau acasă aşteptând să mă sune. M-a
sunat când a ajuns invitându-mă să ne vedem la un
restaurant din centrul oraşului. Ploua cu găleata, am
luat două autobuze să ajung la locul întâlnirii foarte
emoţionată şi udată ca un şoarece. Pe drum mă întrebam dacă ne vom mai recunoaşte şi ...cum a
ajuns el atât de repede de la peste 300 km de Bucureşti. M-a aşteptat în fata restaurantului , ne-am
îmbrăţişat şi intrat să ne aşezăm la o masă. A
comandat ceva de mâncare pentru amândoi. Ne-am
privit uluiţi de cum s-a aşezat vremea pe fetele
noastre, ce mult ne-am schimbat, el mai mult decât
mine. Arata buhăit la faţă, cu imense pungi sub
pleoape, tensiunea vieţii duse se vedea acum săpată
în cute grele cu excepţia ochilor lui albaştri, încă vii,
dar adânciţi în orbite. Era un alt personagiu foarte
uzat de viaţa lui stresantă şi periculoasă.
- Spune-mi ce se petrece cu tine, însă detalii
să nu-mi dai aici; mergem afară după ce mâncăm.
Mă bucur că m-ai găsit ca să te văd...pentru ultima
oară?
- Cum ai ajuns aşa de repede, că o furtună ,
l-am întrebat eu?
- Cu un helicopter care mă aşteaptă într-un
mic aeroport militar şi cu care plec imediat înapoi.
Maşina care m-a adus aici mă aşteaptă la vreo patru
străzi mai încolo.
Am tresărit! Ce ştab să fi ajuns Georgică dacă
avea la dispoziţie helicopter şi maşina gata de
plecare oricând, mi-am zis eu. Că doar nu zburau
helicopterele ca muştele în România acelor ani, precum în America. Am ieşit afară din restaurant unde
am putut vorbi:
- Am depus actele pentru emigrare legală în
1981 şi acum (sfârşit de an 1983) am paşaportul
maron , adică fără cetăţenie, aşteptând rândul pentru
avionul de plecare ; la începutul anului 1984 sper să
fiu deja peste ocean, i-am spus eu.
- Domne Dumnezeule, or să te omoare! Cum
ai avut curajul să faci asta? Din momentul când ai
primit paşaportul fără cetăţenie nu mai ai nici-o
identitate, vei fi urmărită, poţi fi ―accidentată‖, dusă
la puşcărie, orice. Poate poţi să te ascunzi undeva
departe, la un loc sigur până la plecare. Instrucţiunile
sunt atât de drastice că mare minune să scapi cu viaţă.
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Eu fusesem dată afară de la serviciu, obligată
să cedez apartamentul , deci numai bună de arestat;
dormeam pe la diverse adrese unde mă fugărea
securitatea.
I-am văzut lacrimile pe obraji amestecându-se
cu picăturile de ploaie strecurate pe sub umbrelă, ma luat de umeri şi am păşit încet, în tăcere, ca doi
condamnaţi. N-am mai văzut vreodată atâta durere
schimonosind chipul unui om, atâta îngrijorare
precum pentru copilul său. Era devastat , iar eu abia
atunci am înţeles ce mă aşteaptă.
- Te rog să nu mă mai cauţi din acest moment
şi să nu spui cuiva că ne-am întâlnit. Nu te pot ajuta
cu nimic, să compensez într-un fel ceace tu ai făcut
pentru mine cândva. Ai fost şi rămas cel mai important om din viaţa mea, te-am gândit şi urmărit prin
diverse mijloace pe unde ai lucrat, ai în inima mea
uscată un loc unic, ca o luminiţă licărind noaptea
într-un fund de pădure, pădurea memoriei mele.
Acela a fost marele moment de adevăr, acela
era Georgică cel adevărat ştiut de mine din timpul
şcolii, băiatul deştept umilit de sărăcie şi lipsit de
dragostea unei familii. În acea clipă n-am mai văzut
în el politrucul de care ar fi trebuit să mă feresc, ci
un om adevărat care putea să iubească, dar n-a cunoscut dragostea. Plângea cu toată fiinţa lui fără a se
putea opri şi m-a făcut şi pe mine să izbucnesc în
lacrimi.
- Nu mă plânge că n-am murit încă, i-am spus
eu!
- N-am mai plâns de când eram copil, credeam
că mi s-a împietrit inima, că nu mai am emoţii sau
sentimente umane şi uite că din adâncul fiinţei mele
a răbufnit durerea asta ascunsă, mocnind acolo de
ani şi ani.
- Nu mi-ai spus ce face fratele tău, unde este
acum, am întrebat eu ca să schimb vorba.
- Este arhitect, ceace ar fi trebuit să fim şi noi,
dacă eu nu mă înregimentam de nevoie, iar tu nu
mergeai la inginerie. Este mulţumit că-şi face profe-

sia, este bine. Am reuşit să ne susţinem unul pe altul,
însă de nu aveam eu acest serviciu bine plătit el nu
ar fi putut termina facultatea. Viaţa mea însă este
mult prea complicată , azi în Londra, mâine la
Viena, poimâine la Moscova s.a.m.d., fiind la
dispoziţia ordinelor 24 ore din 24. El are o anumită
stabilitate şi satisfacţia meseriei mult dorite.
- Lucrezi tot la contrainformaţii??
- Da, într-o poziţie care nu-mi mai dă
libertatea să fac nimic pentru viaţa mea. Nu-mi văd
copiii decât pe apucate, nevasta mea nu ştie pe ce
meridian mă aflu...foarte greu.
Ne-am despărţit amândoi cu ochii în lacrimi
când eu l-am urmărit pierzându-se sub întunericul
nopţii sfâşiate de ploaie. Se făcuse cam nouă seara
când am plecat spre casă, dar n-am mai dormit toată
noaptea. Georgică, băiatul deşirat, sfios şi foarte
deştept, colegul meu, fratele meu, ajunsese mare
ştab la Securitate, cu chipul brăzdat de spaime şi
emoţii, dar cu sufletul neîntinat; poate îşi îngropase
cu grijă amintirile adolescenţei care ne-a marcat pe
toţi, acele frânturi de viaţă curată pe care nu le mai
aflăm mai târziu.
Georgică nu fusese un adevărat securist, ci un
biet copil orfan pe care sistemul l-a momit ca să-l
folosească, fiind extrem de inteligent, dar vulnerabil.
Devenise astfel maşina de lucru a securităţii fără să
fi ştiut ce-l aşteaptă la vârsta de 18 ani când a fost
racolat. M-a urmărit mult timp imaginea lui, mai
ales când am trăit emoţii cumplite fiind urmărită de
securiştii odioşi; aflasem că existau atunci la filat
câte doi securişti pentru fiecare individ!? Câţiva, din
micul nostru grup de luptă pentru a scăpa din ţară,
au fost ucişi în accidente provocate. Aşa cum îmi
spusese Georgică, ne-au urmărit băieţii albaştri şi în
Statele Unite, căutând să ne racoleze agenţi pentru
spionaj. Dar asta este altă poveste...
După 1989 l-am sunat la telefonul ştiut unde
n-a mai răspuns nimeni. Cine ştie unde s-a pierdut
Georgică în revoluţia furată!
27 Brumar, 2016
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Florin COSTINESCU
(ROMÂNIA)

O poezie a luminii şi sincerităţii
Un nume care își face loc fără zgomot, dar
cu o siguranță demnă de semnalat, în spațiul poeziei
noastre actuale, este cel al Emiliei Dănescu. Datele
formaţiei sale intelectuale indicând, în primele faze,
studii din zona ştiinţelor exacte - matematică, informatică -, au cunoscut în perioada maturității depline,
în „anii toamnei mele târzii‖, după cum frumos sună
autograful pe care mi l-a dat pe actuala carte a sa
„Odihna pietrei‖, Editura Ştef, Drobeta Turnu Severin, 2015, un balans binefăcător şi decisiv spre Poezie, cu tot ce înseamnă aceasta, exprimare a sinelui,
dar şi formă originală de discurs privind lumea înconjurătoare, cu întrebările şi căutările ei, de multe
ori dramatice.
Titlul însuși ne sugerează opțiunea autoarei
pentru o poezie care nu mizează pe spectacolul cuvântului, ci pe cel al interiorului uman, al frământărilor existențiale. Motto-ul cărții, ales din Nichita
Stănescu: „Spune-mi piatră, poate că tu, poate că tu
eşti Dumnezeu.‖ are darul de a oferi cititorului o
cale de receptare a sensurilor multiple pe care cuvântul piatră din titlu le degajă în contextul acestui
volum de versuri. Se pare că poeta a văzut în această
odihnă a pietrei ceea ce numim durată,
neperisabilitate,un lăcaș fortificat al timpului, într-o
poezie ea destăinuindu-se: „Mi-ai spus să scriu o
carte/ despre măr./ Şi nu am putut.// Mi-ai spus să
scriu un poem/ despre lacrimă./ Şi nu am putut.//
Mărul a putrezit,/ lacrima a secat.../ Şi ţi-am spus că
vreau să scriu/ despre piatră/ un poem, două poeme,
trei.../ poate o carte...‖
Invocând piatra şi punându-i în lumina poeziei virtuțile metaforice, venind din istorie, Emilia
Dănescu ne convinge, în multe din poeziile sale, că
nu acceptă însă piatra folosită ca armă, acea piatră
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care este ridicată de jos
pentru a fi aruncată
înspre cineva care, se
presupune, a greșit,
păcătuind - într-un fel
sau altul. Aceasta, cu
atât mai puțin, dacă
acest lucru s-ar întâmpla în spațiul dragostei,
căci poeta mărturiseşte într-un text: „Mi-e dor de
mâna ta/ flămândă/ înserându-mi coapsele// Mi-e
dor de buzele tale/ însetate/ înfiorându-mi sânii/...‖
De altfel, prin multiplele unghiuri de abordare, la
nivel sensorial sau speculativ-filosofic, poeta reuşeşte din plin în tentativa sa de „umanizare‖ a pietrei,
înnobilând-o cu atribute specifice, până la a o înzestra cu o anume posibilitate de a vorbi într-o așa zisă
„limbă a pietrei‖, pe care oamenii ar trebui s-o învețe pentru a putea stabili o comunicare cu... tăcerea
ei, astfel -adăugăm- ea ne-ar putea transmite multe
adevăruri la care noi încă nu am ajuns! „Ar trebui să
vorbim/ cu piatra/ pe limba ei/ și să ne îndumnezeim/ ascultându-i tăcerea‖- ne îndeamnă Emilia Dănescu. În fond, unii dintre noi, vorbim uneori prea
mult, ratând şansa de a părea... filosofi!
De la odihna tăcerii învățate de la piatră
poeta trece cu ușurinţă la un alt fel de odihnă - la cea
a zborului: „Aş vrea/ să-mi crească aripi/ şi să fiu
pasăre,/ să zbor din copac în copac,/ din zare în
zare/ până o s-ajung în pădurea ta.‖ Trebuie remarcat faptul că noţiunea de piatră este legată de ceea
ce înseamnă înțelepciune-gând (piatra filosofală!),
iar cea de zbor de sentimentul dragostei, căreia autoarea îi dedică versuri sensibile, într-o caligrafie poetică de bună calitate, pigmentată cu imagini a căror
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elocvenţă expresivă trebuie evidențiată.
Iubirea este pentru poetă ―dorul de mâna ta/
flămândă,/ înserându-mi coapsele…‖/ ―dorul de
buzele tale/ însetate,/ înfiorându-mi sânii…‖, dar şi
―briza mării mângâindu-ne/ molatec/ trupurile arse
de soare.‖ sau ―gândurile tale scăldându-se/ în
adâncul privirii mele/ şi mâinile cercuindu-mi/
sânii‖. Sau chiar promisiunea iubitului de a-i scrie
poetei - în stil nichitian, un poem pe ―talpa
piciorului‖...
Emilia Dănescu scrie o poezie a luminii, a
jocului, inclusiv a celui secund, implicând în ecuaţia

versului nu numai sentimentul iubirii, cu întrebările
şi incertitudinile pe care le poartă cu sine, dar şi anotimpurile, ca vârste și trăiri - uneori de o clipă, dar
cu atât mai semnificative. Aflându-se între poeții
care îşi caută modernitatea - şi şi-o găseşte! - la nivelul unei expresii poetice deschise spre cititor, înţelegerii sale, Emilia Dănescu se situează de partea
poeziei adevărate, netrucate, ce se revendică - dintotdeauna - de la acele adevăruri pe care le definim
ca fiind esenţiale.

Emilia Dănescu, „Odihna pietrei”, Editura Ştef, Drobeta Turnu Severin, 2015
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Victor CRĂCIUN
(ROMÂNIA)

Claudia Motea – poeta spectacol
De aproape treizeci de ani de când am bucuria
să mă ocup de dezvoltarea relaţiilor cu milioanele de
români aflaţi în afara graniţelor ţării, am cunoscut
tot felul de oameni cu poveştile lor care mai de care
mai interesante sau mai dramatice, de la oameni
simpli, plecaţi să îşi afle în lume o soartă mai bună
la refugiaţi politic încă de neconvins asupra
schimbărilor petrecute „acasă‖, în România, la mari
personalităţi care şi-au arătat deschiderea pentru
colaborarea cu confraţii din România, unii chiar
revenind pentru totdeauna în patria pe care nu
încetaseră să o iubească, dar care îi dezamăgise întrun anume moment, creatori din toate domeniile
artei, care eşuaţi într-o lume străină şi crudă, unde
competiţia are legi dure, care împliniţi şi încununaţi
cu laurii succesului. Dintre aceştia din urmă face
parte şi actriţa, producătoarea de spectacole şi film,
regizoarea, scenarista, autoarea dramatică, şi poeta
Claudia Motea.
Am cunoscut-o cu ani în urmă, graţie
prietenului meu actorul, regizorul şi profesorul Al.
G. Croitoru, mai cunoscut printre slujitorii Thaliei
sub supranumele de Keystone, după expresia cu
care numea întotdeauna lucrurile nu tocmai precise
sau simplu de descris.( Obişnuia să le dea indicaţii
regizorale actorilor cu formulări de genul „Ei, vezi,
aici bagi aşa, un keystone‖, iar cel cu chemare şi
talent pentru această profesie aşa de minunată,
pricepea pe loc.) Când am văzut-o prima oară, cu
chipul angelic de copilă – m-am gândit nu o dată că
ei i se potriveşte perfect caragialiana expresie angel
radios şi probabil că rolul Zeiţei i-ar veni mănuşă –,
nu îmi puteam imagina ce torent de energii sunt
zăgăzuite în trupul firav, dar curând aveam să
descopăr că, paradoxal, dincolo de apariţia diafană şi
aparent timidă, stingheră, se afla un om puternic,
cutezător şi foarte practic.
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Claudia Motea, pe scenă, în spectacolele în
care arde ca o flacără, dar mai ales în ceea ce scrie,
şi cu precădere în poeme, se lasă cunoscută aşa cum
este: o alambicată combinaţie între homo ludens şi
homo faber, dăruită de Dumnezeu nu doar cu talent,
ci şi cu o minte ageră, care şi-a găsit repere puternice în cultura lumii. Farmecul omului şi al poetei
rezidă tocmai în această neostoită pendulare, studiată , credem noi, ca un rol de compoziţie, între spiritul ludic, plăcerea, bucuria jocului şi seriozitatea,
finalitatea practică a fiecăreia dintre acţiunile pe care
le întreprinde.
Spuneam despre Claudia Motea că reprezintă
un caz fericit printre românii plecaţi în lume, că este
ceea ce numim generic şi adesea superficial, fără să
vrem să ştim şi povestea reală, de dincolo de
fericitele aparenţe, „un român de succes‖. După ce a
absolvit Facultatea de ARTE, din Bucureşti, la clasa
profesorului Vigil Ogăşanu, a avut numeroase
colaborări la teatrele din Bucureşti, dar şi la Televiziune. Cum în vremea studenţiei sale spectacolele
examene erau jucate pe scena Teatrului Bulandra,
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avea să se facă remarcată şi, în anul patru de facultate, să fie cooptată de Silviu Purcărete în excepţionalul proiect teatral Danaidele. Asa se face că,
după absolvire, a lucrat la Teatrul Naţional din Craiova, unde a fost realizată montarea acestui spectacol, având astfel şansa de a fi prezentă pe scena
unora dintre cele mai importante festivaluri de teatru
din lume – şi se cuvine să amintim aici Holland Festival (în coproducţie cu care s-a şi făcut punerea în
scenă, altfel costisitoare), Wienerfestwochen, Festival d‘Avignon, Grand Halle de la Villette, la Festivalul de la Dublin (1996), trupa din care făcea parte
şi tânăra actriţă Claudia Motea fiind răsplătită cu
Premiul Criticii. Cu acelaşi spectacol a urcat şi pe
scenele Museum Quartier, în cadrul Festivalului
vienez de Teatru (Austria), şi la Festivalul Lincoln
Center (SUA) –.Cel mai probabil, atunci i s-a trezit
dorul de ducă, astfel că, în loc să aleagă calea
uşoară, o carieră cuminte prin vreun teatru obscur, a
plecat la capătul lumii, în Canada, acolo unde a urmat şi un masterat în dramaturgie cinematografică,
la Stratford Career Institute din Montreal şi, ca o
dovadă în sprijinul afirmaţiei că „româncuţa‖, gorjeanca aprigă, originară din aceeaşi zonă geografică
din care şi Brâncuşi a pornit în lume, este o perfecţionistă (iar asta se vede şi în poezie, unde parcă
vrea de la cuvinte mai mult, storcându-le de sensuri,
vlăguindu-le de metafore), a urmat şi cursuri postuniversitare de artă teatrală şi cinematografică la
University of Ontario. Pentru cine crede că a fost
simplu să se impună în Canada, cu atât mai mult cu
cât tinereţea şi prezenţa scenică, trăsăturile fizice
reprezentau atu-uri deloc de neglijat, Claudia Motea
are un răspuns care îi va dezamăgi: „ Nu, n-a fost
uşor deloc, e greu printre străini, mai ales într-o
profesie ca aceasta. Până nu poţi să exprimi în limba
publicului chiar şi cele mai năstruşnice trăiri şi sentimente, nu exişti ca actor.‖
Dar, credem noi, faptul că vreme de aproape
trei ani a stat mai departe de scenă, a fost benefic
fundamentului cultural, pentru că acum acumulează
mult şi temeinic, dar şi scrisului, pentru că depărtarea de scândura care te îmbracă în lumina reflectoarelor şi te expune ochiului nemilos al spectatorului, i-a dat posibilitatea să aibă o perspectivă
nouă, matură, asupra sinei şi a lumii.
În cele din urmă s-a impus în Canada şi ca
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actriţă, şi ca dramaturg. A debutat cu o piesă scrisă
chiar de ea, Să mă iubeşti nu-i cel mai rău lucru
(Loving Me is Not the Worst). I-au fost recunoscute
talentul şi munca; unul dintre dramaturgii contemporani canadieni, Paul Kinsella, a scris special pentru
ea o comedie; a fost răsplătită cu importante premii
pentru actorie şi dramaturgie în cadrul festivalurilor
de teatru şi film canadian, şi nu e locul aici să le
amintim, dar din mândrie naţională parcă nu rezistăm tentaţiei de a menţiona că pentru prestaţia ei
din spectacolul cu piesa Never Another Girl Like
Me (Niciodată o altă fată ca mine), scris şi produs
de ea, pe scena London Cinema Theater din Ontario,
un loc de tradiţie şi referinţă pentru arta teatrală şi
cinematografică în spaţiul canadian, a primit în anul
2006 titlul de cea mai bună actriţă, premii pentru cel
mai bun scenariu original, cea mai bună producţie
teatrală şi un onorant premiu de popularitate, un an
mai târziu primind şi o nominalizare la Brickenden,
Premiul pentru Excelenţă în teatru. Ne oprim aici cu
înşirarea premiilor şi recunoaşterilor care i-au fost
conferite. Nici Claudia nu le invocă prea des, pentru
că succesul nu a îmbătat-o, vorbeşte cu modestie şi
cumpătare, ba chiar cu oarecare sfială despre clipele
de glorie şi despre premii, chiar şi despre faptul că,
în 2010, a atins visul oricărui actor român: a debutat
la Hollywood la The Magic Castle în show-ul de
varietăţi The Big IF, o parodie plină de farmec, întrun rol cu nume trăsnit, dar cu sonorităţi interesante:
Romanella Nostradama. Pentru necunoscători, a fi
distribuit într-un spectacol sau într-un film, cu atât
mai mult într-un spectacol de varietăţi, pentru care
americanii au o apetenţă aparte, ar putea să nu pară
mare lucru, dar, credeţi-mă pe cuvânt, în Oraşul
Îngerilor, unde densitatea de actori, scenarişti,
regizori, producători e greu de imaginat, iar visele se
nasc şi mor precum stelele în cer, dacă cineva te
remarcă şi ţi dă şansa să joci, e ceva extraordinar. Cu
atât mai mult cu cât în America există public pentru
toate genurile de spectacole şi filme, chiar şi pentru
acelea pe care unii le categorisesc drept „minore‖.
Claudia Motea a învăţat temeinic lecţia
americană: pentru ea time is money, dar deviza e
interpretată nu în sensul material, ci în acela profund
moral, care impune să nu irosim timpul, un dar
dumnezeiesc preţios ca şi viaţa. Şi pentru că respectă
cu sfinţenie acest dicton, nedrept condamnat de
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idealişti, Claudia a reuşit în puţini ani de viaţă (este
şi arată neruşinat de tânără!), să scrie mult, câteva
titluri incitante precum Don't Call Me A Drama
Queen, Mio Amore Rendez-Vous, God Is Not
Blind, Little Thoughts To Be With You,
dramatizare după Scufiţa Roşie, Virgins in Toronto,
aşteaptă şi o montare în România. A semnat
traduceri, a produs spectacole şi filme, organizează
ateliere dedicate activităţii dramaturgice şi
cinematografice, iar după revenirea în ţară, de astă
dată nostalgică după viaţa de pe continentul nord
american, a realizat spectacolul-film Iubeşte-mă...
America!, pe un scenariu propriu (în regia lui Alecu
Croitoru), în care joacă opt roluri, înfăţişându-se
publicului în tot atâtea ipostaze diferite, spectacol
prezentat şi la Alba Iulia, în faţa participanţilor la
una dintre ediţiile Congresului Spiritualităţii
Româneşti, delegaţi din comunităţile românilor din
întreaga lume. Şi tot după revenirea în România a
scris scenarii şi a produs mai multe filme de scurt
metraj, printre care şi Kandy-Ciocolată de lux cu
gust de femeie, la care semnează scenariul,
împreună cu Mariana Pachis, şi joacă rolul principal,
alături de actorul şi cântăreţul Adrian Enache. Acum
este directorul artistic al trupei Teatrul Nostrum, în
cadrul căreia a semnat montările unor scenarii
proprii: Seniorii în direct, De-a Baba Oarba prin
iubire, Din bătaia inimii lui Eminescu, incluzând
colaje de versuri eminesciene şi ale Veronicăi Micle
(prezentat şi pe scena Ateneului Român, în cadrul
spectacolului omagial dedicat poetului naţional la a
125 de ani de nemurire), Iubirile lui Brâncuşi (pe
care îl va susţine şi în cadrul spectacolului românilor
de pretutindeni, la cea de a XX-a ediţie a
Congresului Spiritualităţii Româneşti, la 1
Decembrie, anul acesta). E greu de crezut, dar
Claudia Motea reuşeşte să facă toate acestea, şi încă
altele, cu o lejeritate care se hrăneşte din har, fără
acel aer grav, de om veşnic preocupat şi obosit de
truda zilnică.
De curând mi-a pus în braţe un volum de
poeme, intitulat Preludii în Cetatea Soarelui. Şi
lectura mi-a dezvăluit.o pe Claudia Motea pe care o
intuisem la prima noastră întâlnire: o romantică
exacerbată, sensibilă, dublată de o conştiinţă lucidă
care se balansează între microcosmos şi
macrocosmos, asemeni unui acrobat, cunoscând
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riscurile, dar ţintind clipa supremă a extazului unui
salt mortal perfect, executat după propriile ei reguli,
dezinhibată şi originală în cel mai strict sens al
cuvântului. Soarele invocat în titlul volumului –
astrul zilei, al vieţii şi luminii –, bolta azurie, luna şi
stelele, norii, curcubeul sunt elemente de decor întro atmosferă de basm, din care nu lipsesc spiriduşii şi
balaurii fără cap, zeii şi personajele livreşti, basm pe
care Claudia Motea nu doar că îl creează, ci îl şi
stăpâneşte. Soarele e când un bulgăre de lumină, pe
care îl îngrijeşte ca pe un copil, legănându-l şi
crescându-l mare cât să acopere cu lumina lui
Universul, dănţuind în ritmurile Boleroului lui
Ravel, când un bonom pe care îl împrieteneşte cu
micul paradis terestru, cu poienile spuzite de flori,
cu izvoarele, pietrele, codrii, cu munţii şi văile prin
care autoarea hălăduieşte asemeni ielelor, despletită
de resentimente, liberă şi dezinhibată. Într-un astfel
de decor caleidoscopic, cu lumini ce orbesc şi umbre
care augmentează siluetele, nimic nu surprinde
cititorul, pentru că, dincolo de fantastic şi fabulos,
totul respiră normalitate, viaţă în sine. Niciun gest
teatral – iar poemele Cludiei Motea sunt teatrale,
sunt tributare scenei şi lumii guvernate de Thalia –
nu pare nefiresc, câtă vreme intri în jocul propus de
autoare: din razele Soarelui îşi împleteşte leagăn
(„Soarele mă iubea parcă mai mult/Îmi făcea leagăn
din raze‖...), îşi făureşte inele pentru o logodnă pe
vecie cu viaţa, cu universul pe care îl percepe ca pe
o casă a sa, unde este când muritoare mistuită de
iubire, când regină, când zână – deloc surprinzător,
actriţa ne-a obişnuit cu reprezentaţiile în care apare
în roluri multiple! –, şi unde poate deretica
nestingherită, spre a orândui toate elementele după
propriile ei reguli, ba chiar, într-un exces de zel se
gândeşte să-l purifice prin foc: „Şi acum/Dau foc
Universului/Cu strigătul /Din interior‖. Şi deasupra
tuturor, cu ochi blânzi, îngăduitori stă însuşi
Dumnezeu, având în preajmă pe fiul său, pe Maica
Preacurată, toţi fiind invocaţi nu din dorinţa de a-şi
extroverti credinţa pe care actriţa şi poeta o trăieşte
plenar, ci pentru a-i chema alături, să îi fie martori,
călăuze şi sprijin în palpitul din care izbucneşte
poezia.
Versurile au o metrică proprie, un ritm al lor,
cuprins de frenezie, rimele sunt rare, par că se
găsesc dintr-o fericită întâmplare, se întâlnesc fără să
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respecte convenţii, se trag unele pe altele cumva
inerţial, şi, chiar atunci când lipsesc, nu există
stridenţe. Poemele au o curgere, o fluenţă dată de
cuvinte, de sensuri, nu de formă. Originalitatea poeziei Claudiei Motea rezidă chiar în această fugă de
forme (nu ştim dacă voită, asumată sau dictată de
hazard), o evadare din chingile elementelor de prozodie clasică, astfel că stihurile par mai degrabă replici dintr-un scenariu în care cititorul-spectator.
Beneficiind şi de o grafică de asemeni neconvenţională, semnată de designerul vestimentar Carmen Emanuela Popa şi de punerea în pagină realizată de Dana Irina Stănculea, volumul de poeme
Preludii în Cetatea Soarelui, cel de debut în poezie

al Claudiei Motea e un spectacol în sine, performant
(şi am ales cu intenţie acest verb care conţine în sensul său intim şi acţiunea lui homo ludens, şi pe aceea
a lui homo faber ) de autoarea - actriţă, la rându-i
întruchipând personaje tipologii diferite, beneficiind
de costume, scenografie... Volumul de versuri era
părticica lipsă din complicatul puzzle care este
Claudia Motea, personalitate de profunzimi şi forţă
creatoare anacronice într-un veac care stă mai degrabă sub semnul superficialului, al acelui cinematografic „pe repede înainte‖ . Activă, implicată,
Claudia Motea rămâne totuşi o romantică, dar de
modă nouă, aşa cum vor descoperi cititorii volumului Preludii în Cetatea Soarelui.
Acad. Victor Crăciun
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Emilia DĂNESCU
(ROMÂNIA)

MIHAI ANTONESCU – Premiul Cartea Anului 2015 pentru Memoria Trestiei
Vineri, 16 decembrie 2016 la Teatrul Metropolis din Bucureşti, Str. Mihai Eminescu nr. 89, s-au
decernat Premiile Filialelor București ale Uniunii Scriitorilor din România pe anul editorial 2015. Premiile
au fost acordate de Primăria Municipiului București prin Muzeul Național al Literaturii Române.
Filiala Bucureşti Proză a acordat Premiul Cartea Anului 2015 scriitorului Mihai Antonescu pentru
romanul „Memoria trestiei‖, apărut în Editura Antim Ivireanul din Râmnicu Vâlcea, director editură
scriitorul Ioan Barbu. Juriul a fost format din: Aurel Maria Baros (preşedinte Filiala Proză), Emil Lungeanu,
Ion Lazu, Gheorghe Stroe şi Lucian Gruia.
Uniunea Scriitorilor din România a fost reprezentată de scriitorii Varujan Vosganian
(vicepreşedinte) şi Daniel Cristea Enache.
Evenimentul a fost moderat de scriitorul Ioan Cristescu, directorul Muzeului Naţional al Literaturii
Române.

Mihai Antonescu

Publicul…
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Mihai Antonescu, Aurel Maria Baros

… și sărbătorirea la Boema…
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Ion Anton DATCU
(ROMÂNIA)

Dreptul emigrării, „respectat” cu gloanţele puterii.
La data de 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat şi
proclamat actul istoric numit – Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Documentul conţine 30 de
articole, care se referă la totalul drepturilor destinate omului, de a fi ocrotit de lege. Pe lângă drepturile la
libera exprimare, la muncă, la un nivel de trai decent, din articolul 13 aflăm următoarele: 1. orice persoană
are dreptul de a circula în mod liber şi de a-şi alege reşedinţa în interiorul graniţelor unui stat. 2. Orice
persoană are dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv a sa şi de a reveni în ţara sa.
La rândul ei, Convenţia privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva, la 28 iulie 1951, s-a dovedit
a fi o înţelegere sfidată total de autorităţile din România comunistă. Acest document juridic fundamental,
destinat protecţiei internaţionale a refugiaţilor a fost tratat ca inexistent şi călcat în picioare de instituţiile
totalitariste din România.
Republica Populară Română a fost admisă ca membră a O.N.U., la 14 decembrie 1955, cu obligaţia
de a respecta toate drepturile omului, inclusiv ale emigrării. Totuşi, comuniştii agresivi şi violenta
Securitate „a poporului‖ se ştergeau pe picioare cu drepturile românilor, ce trebuiau exterminaţi, ca
„duşmani ai poporului‖. Chiar Constituţia R.P.R., unde erau incluse aceste drepturi, era sfidată de organele
statului dictatorial. În plus, Acordurile de la Helsinki, din 1 august 1975, semnate de 35 de state, inclusiv de
Nicolae Ceauşescu, la punctul 7 impunea respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Înainte de evoca dramele fugarilor români,
stăpâniţi de dorinţa de a ajunge în lumea liberă, după
1948, voi rezuma dezastrul care a redus la tăcere
câteva sute de emigranţi, înecaţi în apa rece a Mării
Negre, fără a putea ajunge la destinaţie. Vom începe
cu un exemplu, în care nu a fost vorba de gloanţe, ci
de o torpilă, aducătoare de moarte.
În urma persecuţiilor evreilor din Ardealul de
Nord, cedat Ungariei, prin Dictatul de la Viena, din
30 august 1940, dr. Moshe Carmilly a luat măsuri
să-i treacă în România pe cei ce doreau să emigreze,
ca, apoi, să-i ducă în Palestina, ca refugiaţi. Lângă ei
s-au alăturat evrei din Bucovina şi Basarabia,
teritorii româneşti acaparate anterior de Rusia
sovietică, prin ultimatumul din 28 iunie 1940.
România era plină de trupe germane, deoarece, la 22
iunie 1941, a fost atacată Uniunea Sovietică. Cinci
zile mai târziu a avut loc Pogromul de la Iaşi şi,
după opt zile, persecuţiile evreilor din Trenurile
80

Morţii, pe distanţa Iaşi-Călăraşi si retur. Se cunosc
multe detalii despre atrocele efect al acestor persecuţii. În schimb, se ştiu prea puţine amănunte despre
cauzele reale, care au generat cumplitele suferinţe
numai în anumite localităţi de graniţă. Un alt eveniment important s-a întâmplat sâmbătă, 6 decembrie
1941, când, Marea Britanie a declarat război
României, stopând, prin aceasta emigrarea evreilor
în Palestina.
În aceste condiţii, joi 12 decembrie 1941, pe
vasul Struma (fost Macedonia) au fost îmbarcaţi din
portul Constanţa 70 de copii şi 699 de adulţi evrei,
care doreau să ajungă în Palestina. Efectivele erau
duble faţă de capacitatea micului vapor, care, anterior, fusese scos din uz.Ca un semn prevestitor al
dezastrului ce urma,nava s-a defectat în dreptul localităţii Tuzla, după care a fost remorcat, pentru a fi
adus în portul Constanţa. La finalizarea reviziilor a
plecat pe un drum fără întoarcere, parcurgând cu
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multe incidente distanţa de 176 de mile marine, până
la Istanbul. Durata călătoriei a fost de patru zile, în
loc de 12 ore, cursă normală. Guvernatorul britanic
al Palestinei le-a sugerat autorităţilor de la Ankara să
nu permită debarcarea emigranţilor evrei la Istanbul,
luând măsuri ca, aceştia să nu ajungă nici în Palestina. În urmă cu zece zile, România devenise ţară
inamică. Totuşi, au coborât pe ţărmul de la Bosfor,
zece evrei. Nouă dintre ei aveau paşaport britanic şi,
o gravidă, Medeea Salmovici, care a născut copilul
mort.
La bord au rămas 759 de suflete, fără căldură,
hrană şi apă, barcazul având din nou motorul defect.
O veritabilă închisoare plutitoare, cu sechestraţi în
stare de carantină, respinşi de toată lumea. Fiind
informat despre proporţia tragediei, mareşalul Ion
Antonescu a dat ordin ca, vasul „Struma‖ să fie adus
înapoi în portul Constanţa. Din relatările
contraamiralului George I. Petre aflăm că,
locotenentul Constantin Necula, comandantul
remorcherului „Istria‖, a plecat în noaptea de 23 spre
24 februarie 1942, să execute ordinul de a recupera
nava aflată în derivă, pe care urma să o tracteze până
la Constanţa.
A căutat trei zile, dar, vasul „Struma‖ era deja
pe fundul mării. Avioane germane şi româneşti au
cercetat întreaga zonă, de la capul Igne Ada până la
câteva mile în larg. Pe moment s-a emis supoziţia că
scufundarea navei se datora unei mine, care se
desprinsese din barajul fortificaţiei turceşti de la
mal. Conform altor surse, aflăm că, la 23 februarie
1942, ora 9,30, o torpilă lansată de un submarin a
scufundat vasul despre care vorbim în apele extrem
de reci. A scăpat un singur pasager, David Stoljar,
de 18 ani, care a reuşit în mod miraculos să înoate
până la o barcă, supravieţuind temperaturii joase a
apei, care provoca hipotermia. În dimineaţa zile
respective se împlineau 75 de zile de aşteptare pe
mare, într-o incertitudine totală.
Mulţi ani s-a crezut că acea crimă fără
precedent a fost săvârşită de un submarin german.
Ulterior s-a descoperit că, cel care a făcut cumplita
catastrofă, inclusă acum în categoria Holocaustului,
a fost submarinul sovietic „Sc-213‖. Comandantul
Ivan Isaiev a apreciat în mod greşit că mica navă
„Struma‖ se ocupa de spionaj şi transporta
armament german. Pentru criminala lui faptă, Isaiev
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a fost felicitat de superiori, conform legilor
războiului în care, învingătorii nu s-au considerat
asasini, ci eroi.
În legile internaţionale ale navigaţiei, orice
comandant de submarin, înainte de atac, priveşte,
mai întâi, prin periscop, apartenenţa navei ce
urmează a fi scufundată. Pe nava „Struma‖ flutura
drapelul panamez, ţară neutră. La aflarea tragediei,
evreii din Palestina au lipit afişe cu chipul
guvernatorului britanic, sir Harold Mc.Michael, cu
textul „căutat pentru crimă‖. După război, acest
antisemit nu a fost judecat pentru comportamentul
demonstrat, faţă de acei emigranţi năpăstuiţi, cărora
le-a refuzat primirea în Palestina. Cazul fiind
complex, continuă să genereze controverse chiar
după 75 de ani.
În ultima parte a acestui studiu, trebuie
adăugate câteva date suplimentare. Nava „Struma‖
se află pe fundul Mării Negre, la adâncimea de 90 de
metri şi la 5 mile marine de ţărmul turcesc. La data
dispariţiei era foarte veche, fiind construită în anul
1867, în Anglia. A plutit timp de 75 de ani şi, în
februarie 2017 se împlinesc 75 de ani de la scufundare. Continuând cu cifra 75, la ultimul transport,
vasul a stat 75 de zile într-o carantină chinuitoare,
până când a fost torpilat. A fost o navă de cabotaj
sau costier (de cursă scurtă pe lângă coastă), lungă
de 46.40 m., lată de 5.7 m., înaltă de 3.10m (deasupra apei), cu un pescaj (partea de sub nivelul de plutire) de 2.40 m. cu încărcătură, echipată cu 10 toalete. Datorită lăţimii reduse, de aproape şase metri,
barcazul fluvial, cum mai era denumit,avea un
pronunţat ruliu (înclinaţii laterale ample, la limita
răsturnării).
Un bilet pe acest coşciug plutitor se ridica la
echivalentul a 1000$ la ora actuală. Comandantul
navei se numea Grigor Timofeevici Garabatenko,
bulgar de origine ucraineană. Echipajul era format
din 10 marinari, cinci bulgari, doi evrei, un ungur,
un polonez şi o româncă infirmieră. Denumirea de
Struma provine de la râul cu acelaşi nume, care
izvorăşte din muntele Vitoşa, de lângă Sofia,
capitala Bulgariei.
Supravieţuitorul David Stoljar, născut la 31
octombrie 1922, la Chişinău, a locuit o perioadă în
Bucureşti, pe bulevardul Carol, nr. 92. După ce a
fost capturat de marina turcească a stat închis timp
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de şase săptămâni. După multe intervenţii şi peripeţii
a ajuns în Palestina, după care s-a înrolat în armata
britanică, luptând în Egipt şi Libia. Începând cu anul
1948, a făcut parte din noua armată israeliană, după
care s-a mutat în Statele Unite. A decedat la 15 mai
2014, la vârsta de 91 de ani şi cinci luni.
La rândul său, la 15 noiembrie 2008,
submarinul sovietic „Sc-213‖ a fost descoperit pe
fundul Mării Negre (50 de metri adâncime), la 12
mile marine în largul portului Constanţa.
Identificarea a fost anunţată la 23 august 2010, de
către autorităţile române şi cele ale Federaţiei Ruse.
(1)
Făcând o simplă comparaţie, dacă în urmă cu
75 de ani, aceste emigrări, cu oameni paşnici, care
părăseau Europa, au avut acest final tragic, la ora
actuală, valuri masive de emigranţi din nordul
Africii şi din Asia au luat cu asalt Europa. Toate
ţările civilizate se străduiesc să-i primească în exces,
acceptând mentalităţile lor imprevizibile, pe fondul
refuzului de a se integra. Drept mulţumire,
amploarea fenomenului a scăpat de sub control,
lăsând un lung şir de victime din rândul gazdelor
primitoare. O ospitalitate care este prima fază,
înainte de a fi pusă în genunchi de multiculturalism.
Sunt exemple suficiente, cu trimitere la potenţialii
beneficiari ai sicrielor toleranţei. Cât despre
asigurările politicienilor, un lucru este cert: votezi
acum şi plăteşti mai târziu!
***
Revenind la subiectul din titlul capitolului,
singura graniţă a României, preferată de românii,
care doreau să fugă spre libertate, era Dunărea, pe o
zonă bine păzită, la graniţa cu Iugoslavia. Tito,
liderul ţării vecine, croat la origini, întorsese spatele
comuniştilor de rang înalt, de la Moscova şi
Bucureşti. A căutat să aplice un socialism elastic, cu
ajutorul Occidentului, fără să depindă de sovieticii
acaparatori. Urmare a acestor relaţii reci, la fiecare
manifestaţie din România, la 1 mai, la 23 august şi
la 7 noiembrie, mareşalul Tito era pictat precum un
călău, cu o caschetă tipic hitleristă, având în mână o
bardă plină de sânge. Era perioada în care, dacă un
comunist român era criticat, reacţiona violent pe
principiul: dacă dai în mine, dai în fabrici şi uzine!
Pe fondul acestor situaţii tensionate, Gheorghe
Gheorghiu Dej, prim-secretar al Partidului
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Muncitoresc Român, a ţinut un discurs antologic:
„Trădătorii
iugoslavi,
executând
voinţa
imperialiştilor, şi-au propus ca sarcină, să creeze în
ţările de democraţie populară, bande politice
alcătuite din elemente reacţionare, naţionaliste,
clerice şi fasciste. Bazându-se pe ele, doresc să
înfăptuiască în acele ţări o lovitură de stat, să le
despartă de Uniunea Sovietică şi de întregul lagăr
socialist şi să le subordoneze forţelor dominante ale
imperialismului. Clica lui Tito a transformat
Belgradul într-un centru american de spionaj şi de
propagandă anticomunistă‖. (2)
Considerând că, Iugoslavia este o ţară prin
care se putea ajunge mai departe, în lumea liberă, în
perioada 1947-1989, sute de tineri, sătui de imensul
bine oferit de îngusta gândire a puterii comuniste din
România s-au aruncat în apele Dunării, spre
libertate, sfidând moartea. Sute de disperaţi, care au
ales această variantă periculoasă a emigrării, nu au
mai ajuns pe malul celălalt, căzând seceraţi în
valurile nopţii de gloanţele vigilenţei totalitariste.
Tinerele trupuri, pline de ambiţii şi de speranţe, au
fost înghiţite de flămândul fluviu, unde au putrezit
pe vecie. La Orşova s-a ridicat un monument în
memoria acelor vizionari, care apar în dosarele
penale ale vremii, drept transfugi, fugari, bandiţi,
frontierişti, trădători de neam şi ţară, reacţionari,
naţionalişti, fascişti şi alte acuzaţii de toată jena.
Au existat câţiva fericiţi, care au ajuns pe
malul iugoslav, spre libertatea mult visată. O parte
dintre ei au avut marea şansă să nu fie restituiţi
grănicerilor români. Depinde de perioada politicii
schimbătoare dintre cele două ţări, de la ostilitate la
prietenie. Printre aceştia au fost Vasile Gavrilescu,
Lucian Herlo, Ioan Vlaicu şi alţii despre care vom
vorbi în continuare.
Vasile Gavrilescu din Craiova, după un lung
şir de incidente, internări în lagăre şi alte pericole, a
ajuns la Viena şi, apoi la Paris. Reîntors în ţară, după
1990, a aflat că, informatorul de nădejde al
Securităţii se afla chiar sub plapuma conjugală. Este
vorba de soţia sa, care îl supraveghea atent şi
transmitea organelor represive toate mişcările
soţului său, atât în România cât şi în Franţa. O
dramă cumplită, aşternută pe hârtie, care poartă titlul
„Cu Securitatea în pat‖, asupra căreia voi reveni.
Lucian Herlo, bucureştean la origini, s-a
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aruncat în valurile Dunării, stăpânit de o emoţie
imensă. Auzise de bătăile prin care erau desfiguraţi
cei ce erau prinşi în hotarul natural, dintre teroare şi
libertate, de torturile aplicate ulterior de Securitate,
părinţilor rămaşi acasă. Tânărul copleşit de visele
unui viitor frumos, s-a uns cu glicerină şi, în 45 de
minute a ajuns pe malul iugoslav. Ca valori avea
supra sa 5000 de lei şi inelul de aur al mamei sale,
care şi-a dat acceptul acelui act curajos. Era 12
septembrie 1989, după lăsatul întunericului.
Ioan Vlaicu, născut la Făgăraş,a avut neşansa
să fie prins de grăniceri , somat cu o ploaie de
gloanţe. Predat securiştilor români, la 20 august
1987, a fost anchetat cu cele mai dure metode.
Printre loviturile primite în coaste, în stomac şi la
ficat auzea în mod repetat cuvintele: „Ce, bă, vrei
America? Ia America de acilea‖, după care a fost
condamnat la un an şi jumătate de temniţă grea,
pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Eliberat la 1
martie 1989, arăta ca o epavă. A încercat din nou să
traverseze Dunărea, la 19 decembrie 1989, cu un
costum special, apa fiind foarte rece. Ajuns pe malul
ţării vecine a auzit după câteva zile că, Ceauşescu a
fost executat. La primirea veştii, a cerut să revină
acasă, la Făgăraş. Ulterior a regretat. (3)
Şi, totuşi, citim în biografiile jenante ale unor
semeni din comunitatea românească din Canada,
cum alţii au trecut cu mare uşurinţă frontierele păzite
de grăniceri morţi de somn sau în comă alcoolică,
după care, la angajare, au jurat pe Biblie că au
pregătirea necesară, fără să prezinte actele
doveditoare!
O cifră oficială a celor care au murit seceraţi
de gloanţe în apele fluviului nu există. După un
calcul făcut de rudele acestora, victimele se ridică la
o cifră de peste 250 de temerari împuşcaţi fără milă
şi regrete, luaţi de curentul apei, fără să mai fie găsiţi
vreodată. Locuitorii din zonă confirmau în şoaptă,
că, de regulă, la două nopţi se auzeau rafale de pistol
automat, pe malul Dunării sau din şalupele de pază.
Regimul comunist agresiv, de largă democraţie populară, aşa cum se recomanda, interzicea
chiar şi libertatea de gândire, care trebuia controlată
permanent. Mai precis, în fiecare seară pe strada
„Traian‖, din centrul municipiului Turnu Severin,
Securitatea organiza neuitatele filtre sau razii, de o
vigilenţă severă. Toţi tinerii, care se plimbau pe acel
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Corso, constatau că sunt încercuiţi brusc şi le erau
verificate datele existente în documentele de
identitate. Nefericiţii care aveau în acte altă
localitate de domiciliu erau arestaţi ca suspecţi,
bătuţi crunt şi întrebaţi ce caută în zonă. În
condamnarea iminentă se preciza că au avut în gând
să treacă Dunărea, ca spioni şi sabotori. Începând
din 15 mai 1972, la vechea denumire a municipiului
despre care vorbim i s-a adăugat numele de Drobeta.
Unul dintre opozanţii regimului comunist a
fost Vasile Gavrilescu, înregistrat în evidenţele
Securităţii sub numele de „Liliacul‖, născut la 5
aprilie 1937. Pentru trecerea frauduloasă a Dunării,
în august 1965 şi octombrie 1976, a executat 10 ani
de închisoare, în două tranşe, ca recidivist. A
cunoscut bătăile, foamea şi frigul, asigurate cu
generozitate în închisorile Aiud, Gherla şi în lagărele
de muncă forţată din Balta Brăilei, cunoscută sub
denumirea de Insula Mare a Brăilei. Locuri de tristă
amintire, unde şi-a lăsat cei mai frumoşi ani. După
1989, avea să descopere că, Aurelia, soţia sa, era
informatoarea Securităţii, înregistrată cu două
numele conspirative, Amalia şi Marcela. Apăruse
turnătoria conjugală, prin care se urmăreau mişcările
„banditului‖ periculos pentru orânduirea socială,
numit „duşman al poporului‖. Au apărut o serie de
articole în presa românească, cu titlul „În pat cu
duşmanul‖.
Pentru faptele nefericitului de mai sus, s-a
ocupat un aparat de represiune enorm,lucrători ai
Securităţii, cu salarii fabuloase: trei generali, 12
colonei, 16 lt.colonei, 8 maiori, cinci căpitani, doi
lt.majori, doi locotenenţi şi 43 de informatori zeloşi,
devotaţi cauzei. Printre ei figurează tatăl unui
cunoscut menestrel. Vasile Gavrilescu a murit la 6
august 2011. A fost îngropat în cimitirul cartierului
Urşani al oraşului Horezu de Vâlcea, lângă fostul
premier I.G.Duca, împuşcat de legionari, la 29
decembrie 1933, în gara Sinaia. (4)
O altă victimă a gulagului românesc, s-a numit
Sergiu Aurel Mandinescu, născut la 3 iunie 1926, în
localitatea Basarabi, din judeţul Bacău. După ce a
absolvit Liceul Militar din Craiova, s-a înscris la
Şcoala Militară de Ofiţeri din Sibiu. În februarie
1948 a fost dat afară pentru atitudine ostilă faţă de
noile autorităţi comuniste. Imediat a intrat în
Mişcarea de Rezistenţă, sătul de introducerea în
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sufletele oamenilor a ideilor bolşevice. La fel ca
majoritatea românilor credea că dictatura comunistă
este de scurtă durată, că vor veni americanii cât de
curând, joi sau sâmbătă!
Fără să studieze bine zona, la 12 septembrie
1948 a încercat să treacă graniţa în Iugoslavia, dar a
fost prins de grănicerii români. S-a predat fiind
încadrat de rafalele unor pistoale automate. După
câteva luni de torturi la Securitatea din Craiova, în
iunie 1949 a fost condamnat la 12 ani de temniţă
grea, sub acuzaţie de tentativă de trecere frauduloasă
a frontierei. A trecut prin închisorile de tristă amintire de la Aiud şi Gherla, ajungând, în final, la tenebrosul abator uman de reeducare de la Piteşti.
Schingiuit zilnic, a fost eliberat la 31 octombrie
1960, semănând cu un cadavru viu. Patru ani mai
târziu, la 11 martie 1964 a murit la vârsta de 38 de
ani. (5)
Un alt adversar al regimului bolşevic, instituit
în Republica Populară Română, a fost Remus Radina, născut în Craiova, la 9 aprilie 1924. După
absolvirea Liceului Militar din localitatea natală a
urmat cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri de
Cavalerie din Târgovişte. Repartizat la regimentul
din Câmpulung Moldovenesc a văzut cum, armata
română urma să fie politizată, începând cu 21
octombrie 1946, lucru nepermis până în acea clipă.
Cine făcea aceste presiuni, nimeni altul decât
celebrul colonel Emilian Ionescu, aghiotant regal.
La fel ca toate marionetele timpului, cu gândul de a
ajunge general, acesta a executat cu adâncă smerenie
toate ordinele comisarilor sovietici, până i-a venit şi
lui rândul. Oportunistul a fost arestat în 1949, după
care, ajungând în lagărul de muncă forţată de la
Ocnele Mari, a suportat umilinţa, în faţa acuzaţiilor
argumentate ale deţinutului Petre Ţuţea.
Văzând în ce situaţie a ajuns armata romană,
sublocotenentul Radina a preferat să-şi dea demisia,
decât să abdice de la normele onestităţii. La 16
aprilie 1947, a fost trecut în rezervă, la fel ca
majoritatea ofiţerilor regalişti, antonescieni, etc.,
care trebuiau pedepsiţi exemplar, sub diverse forme.
În noapte de 2/3 noiembrie 1948, fugarul a trecut
frontiera în Iugoslavia sub un puternic tir
grăniceresc. După câteva luni de verificări, lagăre şi
interogatorii, Remus Radina a fost predat
grănicerilor români. La 30 august 1949, a primit o
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condamnare de cinci ani de temniţă grea, după care a
trecut pe la închisoarea Jilava şi lagărul de muncă de
la „Peninsula‖. Eliberat la 29 august 1954, încearcă
din nou să treacă frontiera iugoslavă, dar, este prins
şi extrădat. La 12 martie 1957, Tribunalul Militar
Timişoara l-a condamnat la 10 ani de închisoare,ca
recidivist. Eliberat la 15 noiembrie 1960, a stat
câţiva ani prin diferite spitale. Cel care a luptat în
calitate de „căuzaş‖la demnitatea românească, a
murit, la Paris, la 7 mai 2012, în vârstă de 88 de ani.
A scris o carte, „Testamentul din morgă‖, care s-a
bucurat de un succes total. (6)
***
Torţionarii care au scurtat vieţile doritorilor de
libertate au beneficiat de pensii fabuloase. Şi-au
propulsat odraslele în funcţii înalte. Concediile le-au
petrecut, în mod gratuit, în hotelurile speciale ale
Ministerului de Interne, plasate în renumite staţiuni
de munte sau de pe litoral. La sfârşitul unor vieţi
îmbelşugate şi fără griji au fost îngropaţi cu onoruri
militare, în acorduri de fanfară, ca marii eroi ai
neamului românesc! Exemplele sunt numeroase,
aureolate cu mult tupeu şi infinită sfidare la adresa
celor asasinaţi de astfel de specimene, care nu au
fost trase la răspundere.
În continuarea prezentării „respectului‖aplicat
emigrărilor, voi încerca să sintetizez câteva date
despre alte crime. Este vorba de asasinarea fugarilor
care au dorit să treacă din Germania comunistă din
Est, în Germania Federală din Vest. Este vorba de
acelaşi popor secţionat în două, prin grija marilor
democraţii, care s-au jurat că respectă drepturile
omului. Cele două ţări au fost separate prin zidul
ridicat de sovietici la Berlin, care mai purta numele
de „Zidul Morţii‖ sau „Zidul Ruşinii‖, acceptat cu
supuşenie de ipocritele puteri occidentale, care nu au
protestat. Din contră, au semnat cu zâmbetul pe buze
partajarea unui teritoriu care nu le aparţinea dar, care
trebuia supravegheat.
Acea fortificaţie reprezenta o draconică
invenţie a comunismului, garantul fericirii,
construită în trei etape, deoarece, emigraţia în exces
trebuia interzisă prin orice mijloace. La 13 august
1961, a fost înălţat un gard înalt din sârmă ghimpată,
în care s-a introdus curent electric. Un an mai târziu,
s-a adăugat la vechiul „obiectiv strategic‖ încă un
rând din aceleaşi materiale. În final, în perioada
destineliterare@gmail.com
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1965-1975 s-a ridicat un uriaş zid de beton, format
din 45.000 de plăci cu talpă, figuri geometrice înalte
de 3,6 metri, cu baza de 1,2 metri. În partea estică,
sovieticii grijulii au adăugat încă două rânduri de
sârmă ghimpată, abundent spiralată, precum şi
porţiuni minate. Măsurile urmăreau intimidarea
celor care doreau să se refugieze în Berlinul de Vest,
la imperialiştii decadenţi, aflaţi în stare de
putrefacţie, aşa cum sunau sloganurile vremii.
Existau 116 turnuri de pază, senzori de
mişcare şi o fâşie nisipoasă, permanent greblată,
pentru a se vedea eventualele urme ale delictului
emigrării din lagărul socialist,sistem care promitea
un viitor luminos, dar, mereu amânat. Numărul celor
executaţi pe loc în timpul încercării de trecere
frauduloasă a frontierei spre Occident depăşeşte cu
mult cifra oficială de 239 de suflete secerate. La 17
august 1962, Peter Fechter a fost prima victimă
împuşcată lângă zid şi lăsată în văzul presei şi în faţa
celor care aveau intenţii similare. Ultima persoană a
fost ciuruită la 6 februarie 1989. Acest bilanţ trist
demonstrează că au fost sfidate unele acorduri. În
1973, Republica Democrată Germană a aderat la
O.N.U., dar fără să respecte drepturile omului. Doi
ani mai târziu, liderii germani au semnat la Helsinki,
Acordurile pentru Libertăţile Fundamentale.
Alte garduri ridicate în calea emigranţilor, care
aveau statutul de refugiaţi motivaţi, s-au construit
între Austria şi Ungaria (356 km.), la frontiera dintre
Mexic şi SUA (595 km.) şi la graniţa care separă
India de Bangladesh (4000 km.). În ultimii ani, cu
ocazia valurilor de emigranţi ,din Orientul Mijlociu
şi Nordul Africii s-au construit în Europa numeroase
garduri pentru a stopa fenomenul, care se anunţă de
necontrolat, fără soluţii de rezolvare. (7)
O altă intenţie de a părăsi România comunistă
s-a finalizat prin asasinarea celor consideraţi
terorişti. În ajunul zilei de 23 august 1981, un grup
de trei tineri s-au hotărât să plece în Occident, sătui
de promisiuni şi foamete. Este vorba de Mircea
Munteanu, 23 de ani, fost student la Medicină, Aurel
Drăgănescu, 29 de ani, zidar şi Viorel Butincu, 32 de
ani, zugrav. Pentru a forţa emigrarea au început să
facă mari greşeli, apelând la metode teroriste. În
noaptea de 22/23 august 1981, au spart uşa postului
de Miliţie din localitatea Pui, judeţul Hunedoara, de
unde au sustras armament şi muniţie, pe care le-au
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ascuns într-un geamantan. Ştiau că marile oraşe erau
ocupate cu organizarea defilării militarilor, cu ocazia
Zilei Naţionale a României.
În dimineaţa următoare s-au urcat în cursa de
autobuz IRTA, Călan-Deva, cu scopul de a sechestra
pasagerii şi de a ajunge la aeroportul din Timişoara.
Au luat 30 de călători ostateci, în vederea obţinerii
unui elicopter şi suma de 30.000 de dolari, pentru a
părăsi ţara spre lumea liberă. Securitatea a intrat în
alertă maximă, declanşând acţiunea cu nume de cod
„Autobuzul‖, cunoscută apoi ca „Măcelul de la
Timişoara‖, din 23 august 1981. Operaţiunea de
lichidare a teroriştilor a fost condusă de George
Homoştean, ministrul de Interne, Tudor Postelnicu,
şeful Securităţii Statului şi alţi ofiţeri din Timişoara
şi de la Bucureşti, specializaţi în antiterorism.
În localitatea Ghiroda, de lângă aeroportul
timişorean, Securitatea a organizat un baraj de
blindate, dispozitiv din care mai făceau parte 114
soldaţi ai trupelor de intervenţie, comandaţi de 13
ofiţeri. Datorită faptului că negocierile au eşuat,
teroriştii de ocazie au intrat în panică, prima crimă
fiind împuşcarea şoferului, care a refuzat să intre cu
autobuzul în blocajul strategic. Din acea clipă a
început măcelul, un schimb violent de focuri, în care
au murit şase călători nevinovaţi. Pe lângă ei au fost
răniţi grav 17 pasageri, datorită stângăciei jenante,
neprofesioniste a pistolarilor Securităţii, care trăgeau
la întâmplare, dintr-un şanţ, coordonaţi de ofiţeri
depăşiţi de situaţie. Un singur lunetist ar fi rezolvat
situaţia complexă, într-un mod simplu şi rapid,
evitând să facă victime în rândul pasagerilor.
Varianta potrivită însemna o simplă aprobare
ca tinerii să fie lăsaţi să plece acolo unde doreau,
fără elicopter şi dolari. Cu şase ani mai înainte,
Nicolae Ceauşescu semnase la Helsinki respectarea
dreptului la emigrare. Acum, în acea zi de 23 august
1981, a încălcat acordul semnat anterior şi a dat
ordinul ca vinovaţii să dispară. Deşi capturaţi în
viaţă, tinerii au fost executaţi, fără să fie anchetaţi şi
fără proces, după cum urmează: Butincu şi
Munteanu au murit împuşcaţi în lanul de porumb din
apropiere şi îngropaţi într-un loc secret al cimitirului
din localitatea Deva. Dragomirescu a fost omorât în
sediul Securităţii, după care, a fost îngropat în
cimitirul săracilor din Timişoara.
După anul 1990, Tudor Postelnicu, şeful de
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atunci al Securităţii, a fost condamnat la 17 ani de
închisoare, pentru crimă cu premeditare. A executat
numai şapte. Ministrul de Interne, George
Homoştean, a primit o condamnare de 14 ani, dar, a
efectuat...un an. La 26 aprilie 2010, preşedintele
Traian Băsescu, în mod inexplicabil, l-a decorat cu
Ordinul Virtutea Militară în Grad de Cavaler, spre
stupefacţia opiniei publice şi a familiilor celor
asasinaţi. O lună mai târziu, preşedintele României
i-a retras decoraţia torţionarului, la protestele
familiilor celor care au murit, dorind să emigreze în
lumea liberă, forţând nota. (8)
Pentru final este necesară comparaţia plasată
într-un context anterior. Dacă emigranţilor din
România comunistă şi din Germania Democrată le-a
fost interzisă plecarea cu o ploaie de gloanţe, acum,
ce ne văd ochii. Zeci de mii de imigranţi din Africa
şi Asia sosesc în Europa, cu sau fără acte, cu sau
fără gânduri bune. În cazul în care sunt verificaţi şi
redirecţionaţi, încep să arunce cu o ploaie de pietre,
în cine credeţi? În organele de ordine! Un frumos
început de a solicita multă toleranţă, dar, un gest
asigurator că vor întrona legea acolo unde vor obţine
ceea ce-şi doresc.
30.11.2016, Lava

Note: 1. Flavia Drăgan- România Liberă, 27
februarie 2012; contraamiralul George I. Petre –
Ziarul Ziua de Constanţa, 16 noiembrie 2016;
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Claudia Cristescu – Ziarul Gândul, din 8 aprilie
2016.
2. Gheorghe Gheorghiu Dej – Articole 1952,
p. 399
3. Cazanele morţii – Maria Constantinoiu,
Jurnalul Naţional, din 17 mai 2005; Cauza morţii –
Libertatea –Carmen Preotesoiu – Jurnalul Naţional
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Bălan – Jurnalul Naţional, din 13 iunie 2005.
4. Vasile Gavrilescu – volumul Liliacul,
Editura Antim Ivireanu, Râmnicu Vâlcea 2004;
volumul Istorie personală, Editura Ex Ponta,
Constanţa, 2001; Relatările Nuşei Gavrilescu, cea
de-a doua soţie.
5. Alexandru Niculescu – Revista România
literară, nr. 19, din 13 mai 2011; revista Memoria nr.
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Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
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7. Mihaela Simina – Accent pe istorie, din 3
octombrie 2016 şi Liliana Teică – din 8 noiembrie
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Bidhan DATTA
(INDIA)

Vedas: the ultimate voice of the world

Vedas is not a religious scripture but in the
welfare of humankind, achieved after tens & thousands of years of austerities, the Vedas are the ultimate voice of the world.
Many queries may arise in the minds of the
readers after going through the book, ―Vedas : The
ultimate voice of the world‖. However, if the readers take deep heed to study the treatise, then I will
take them away to some beam of light of unknown
truth. There are several opinions/views of saint-like
persons of native & foreign countries. Historians too
have their views. It has been discussed the extent of
reasonability of their views for and against an opinion.
Bharatvarsha (Ancient India) arose to the
apex of civilization far before Vedas, well before
Arian Civilization. On the Northern frontier of India,
the Himalayas, 2500-kilometer long & 500kilometer extended mountain is protecting Indian
Territory since millions of years like a sentinel; foreign invaders invaded & plundered India successively, coming through the Khyber & Bolan ravines.
Dravidians are known as the creator of the ancient
civilization of India well before the Arians. Some
people comprehended that the aborigines of ancient
India had distinct relation with Dravidians; ab initio,
the dwelling place of Dravidians were at various
regions of Deccan. Their dialect, the social manners
& customs, physical stature were quite different
from those of Arians. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam languages came up from David dialect. Because of Climatic condition & Laws of Nature,
Physical discrimination occurs.
Arians usually used to reside in North
Western India, Punjab, Rajputana (Rajasthan) &
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Northern Gangetic Valley. They were tall, aquiline
nose, broad forehead & long-armed. The dialect of
Arians was Sanskrit. They introduced lifetime culture & elevated dialect. Arians & Dravidians used to
reside on two poles but both was not the outsiders.
They were original inhabitant of Bharatvarsha (Ancient India). Speculation of those Indologists about
Arian invasion through the Khyber ravine to Bharatvarsha (Ancient India) seem to me as a mere utopia or inferential. Those worth mentioning foreign
invaders who invaded India were Persians, Greeks,
Scythians, Kushans, Huns, Gurjars, Turkeys, Afghans, Mughals, & Abyssinians. Besides that, Negritos came from Africa. This race is generally short
in height, dark colored, dense shriveled hair as if
pepper grains are spread on the scalp. They are
known as ‗Onge‟ & „Jarawa‟ tribes. Their dwelling
place is Andaman & Nicobar archipelago. Their
dialect is not alike Arians & Dravidians. Still now
they are considered as an uncivilized race. Another
race arrived in India from other outskirts of Himalayas, became known as Mongolians, not alike Arians,
Dravidians or Negritos. Infiltrating within India they
settled at Assam, at the border of India & Burma,
Chittagong, Hilly-district of Tripura, Sikkim, Bhutan, Nepal, Garhwal, Ladakh & Himalayan mountain range. They were not Indians but arrived at
Bharatvarsha (Ancient India) for urge of survival.
Subsequently, they developed their own culture.
Their countenance was different; roundish head,
snub-nosed, yellowish-whitish complexion, mustache & beardless face, non-hairy body . Their dialect belonged to that of Austrik clan. It is assumed
that they entered India during New Stone age (Neolithic Era). No foreigners could create any unper87
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turbed culture within the heart of India. But there
were many conflicts between these foreigners with
Arians & Dravidians. Even then, throughout the
span of million years, people of various races & different religions built up a unique civilization & unity
in India forgetting all discrimination. There is no
limit of how many races settled in Bharatvarsha
(Ancient India). Our civilization was so much advanced that we get the pieces of evidence from the
stone inscriptions. We get from the ancient sculpture
of the edifices, elevated township, temples, Mohenjo-Daro, Harappa, Takshila, Nalanda, Sarnath,
ruins of ancient city, engraved paintings, idols of
Gods & Goddesses, figures of human & animals,
weapons, ornaments, utensils, various precious
components, what we could recover from ancient
India. The light of initial civilization was illuminated by ancient India only. Gradually that climbed up
to the peak of prosperity by the Arians. Ramayana,
Mahabharata, various Puranas (Mythologies), Buddhist & Jainism scriptures were composed. Creation
of Kautilya‟s Arthashastra (Economics), Grammar
of Panini & Patanjali, Manu, Parashar, Yagyavalkya; besides that Indian social conventionalism, educational system, an art of warfare etc were
described, Harsha Charita composed by Banabhatta too. More so, poet of Kashmir, Kolhan composed Rajat Rangini , in which we get an ancient
successive history of Kashmir. These are all our
ancient history. The first glorious act of literature of
Arians is Rig-Veda; the value of Rig- Veda is infinite. Arians were in habit of offering food to their
deities before taking food. It is mentioned in Rig
Veda about the role of womenfolk, about the obligation & liability of women, about their apparel &
food. The ancient literature of Indian Arians is Vedas and Arians & Dravidians, these two sects preserved & protected Bharatvarsha (Ancient India).
Arians are the original oldest inhabitants of ancient
India. Arian civilization, their culture & dialect are
our own wealth, our own property. Any epic, any
mythology & religious treatises of ancient India
never mentioned that Arians are outsiders that Arians arrived in India through the Khyber Pass. Some
of the Western Indologists opined this according to
their imaginative speculation. We cannot imagine
how much accomplishment achieved by ascetics &
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saints of Bharatvarsha (Ancient India) against irredeemablity. Arian saints mentioned several times in
various purans & Vedas about the enormous spiritual power obtained by Yogic practices; about the
method of re-appraisement of life, which cannot be
obtained in a research laboratory. To achieve that it
is required surrender, required eagerness. There was
nothing impossible to the Indian ascetics & saints.
For achieving the elevated life, it is required a higher
concentration of mind, perseverance, yearning &
surrender. When the Historians (Indologists) often
opine that Arians are outsiders, then Swami Vivekananda compelled to say, ―Which fool says Arians
are outsiders?‖ You will have to study the Vedas,
have to know about the Yogis.
Some of the native & foreign historians distracted people with their imaginary description about
Arians. Arians never arrived in India from Europe;
again, Arians did not depart to Europe from India
too. American Philologists Whitney rightly said that
there is no way to arrive at the wrong conclusion in
connection with the original habitation of Arians, as
well as the arrival of Arians at ancient India from
Europe, by the discussion on the mythological episodes, the history, dialect, various Yogas & belleslettres. Europe was then a country of uncivilized
barbarian races, then the splendor of the education
did not reach there. Their dialect was off low standard. They were a nomadic race. There were equestrians. They used to reside in the low hut made of
twigs & tendrils. They used to stay in the pits of the
earth during the winter season. Their only wealth
was domestic animals. All these cannibals with
elongated head were uncivilized barbarians. The
historians, who tried to establish these people as
Arians, were just to propagate their erudition. Arians
in ancient India were scattered at various places, yet
their education & culture was same. A single saint
did not compose Veda.
Veda is the consequence of perseverance &
performance of tens & thousands of saints. All these
substantiate that Arians are not outsiders; they were
first & foremost aborigines of Bharatvarsha (Ancient India). We get the name Aryavarta from the
book Manu Samhita. Kulluk Bhatt, the annotator of
this treatise, interpreted the name Aryavarta. This is
the place, which is within the geographical boundary
destineliterare@gmail.com
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of India, and where Arians took birth generation
after generations. So many saints & ascetics took
birth in Bharatvarsha (Ancient India).
I personally feel that there was written language in those days. In one hymn of Samaveda, it is
mentioned in the seventh & eighth chapter of Vedas
that whoever recite Rig Veda will achieve superior
accomplishment. It was narrated in Puranas & other
ancient treatises that Vyas Deva compiled four Vedas in conclusion. How Vyas Dev compiled these
treatises, if the ancient saints did not compose these
treatises? We can see that there is mention of numbers from Ek (one) to Sahasra (1000), Ajut (Ten
Thousand) etc. in several parts of Rig Vedas. Ancient saints had profuse knowledge of the Principle
of enumeration. During ancient days, the disciples
used to memorize the narration of the script & vernacular by their Prophets. It is mentioned in Rig
Veda about the king Shantanu; that is why we can
easily conclude that ancient saints composed Rig
Veda far before the birth of Vyas Deva. During the
period of ancient India, the manuscripts used to be
composed on palm-leaf. No single saint or yuga
(era) created/ composed Vedas, that is of the consequence of perseverance & performance of tens &
thousands of saints & ascetics. VedaVyas (as he was
known) divided the whole Vedas into four parts for
the benefaction of humankind. All the names of
saints, kings & emperors found in Vedas, testify that
the Arians were original inhabitants of India and not
outsiders. Historians will have to contemplate that
there were stone inscriptions in ancient India and
saints used to compose treatises in written-language
inscribing on the stones, that language still we could
not extricate yet. Once it will be revealed by archeological excavation that Vedas were not only memorizing retentively but also Vedas were created in
written language of an elevated literature of philology. The stone inscriptions on mountains of Harappa
& Mohenjo-Daro are the testimony of that. They
substantially had written many high standard kinds
of literature, science, religion, politics, sociology,
Yoga, meditation, soul & supreme spirit, written in
books & papers and inscribing on the mountain
body. The saint, Patanjali, made irredeemable to
possible through his philosophical works on Yoga
system. He made us known about the supernatural
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power of ascetics.
The ascetics collect their food materials
from the air within their bodies. The ascetics do not
lose their life even after remaining in starvation for
long, suspending breathing. Prolonged meditation,
long sleep, abstemious has marvelous effects on
health.
Such individuals live in our domestic life,
who can be in slumberous state months after
months. There is no harmful effect found on their
health due to the long sleep. Rather their elegance is
enhanced if they overcome with sleep along with
some noble thought. During that period, peculiar
activities are performed within the body. It is known
that in a foreign country a laborer, named Belton
used to stay in the slumberous state in more than a
month without a drop of water, yet his corpulence
and gracefulness remained intact. The trance & long
sleep of a patient is equivalent. If a person is free
from the domestic affair, if there is the gratification
of senses and overwhelmed with sleep, even then
there will not be any damage to health. They do not
become emaciated due to starvation & remain alive.
Is there any word impossible to a human being? A
person can be ascetic, can be a devotee, a man can
also be a demon; even the man can be God too. In
the town of Dublin of England, one person named
Clark became live stone-man. Earlier that Clark was
an active and powerful person. Many people of England were aware of that Clark. He was in habit of
drinking wine excessively. In one night, he fell
down on a field after drinking wine in excess. When
got back his senses, he tried to get up from the field
but perceived that his whole body became benumbed. After some time, Clark‘s different parts of
the body seemed to become petrified, except his
eyes, skin & intestines. He was not able to stand
erect without the assistance of somebody, losing his
power of movement. Even his two rows of teeth
became a single row being fastened together. Even
there was no power of movement of the tongue. In
fact, his body was stony yet alive. Still now, in the
exhibition room of Dublin, the petrified body of
Clark is standing with full care.
This type of phenomena is found all over
the world. It is heard that in our country, Ahalya, the
wife of Saint Gautama remained as petrified for a
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long time. The figure of Ahalya became stony yet
she was alive. Before petrifaction, the body & mind
of Ahalya became fiery because of the perversity of
mind & infatuation with lust. Due to that perverted
thought her human qualities becoming spoilt assumed the stony countenance. The change of different state of the body occurs from the excitement due
to sensuality, lustfulness, enviableness, gratification.
If anybody is absorbed in thought of any of the
above condition, one will acquire the same. It is to
be kept in mind that if anybody absorbs in thought
in any subject he will get attainment of success in
that subject only. Otherwise, in which way one
thinks, achieves the same. If there is any mistake in
thought, if there is no willingness, flow of contemplation does not arise. Skillfulness of physical function is Yoga, course of mental faculty is Yoga, eagerness, enthusiasm, the profundity of application of
mind is Yoga, and depth of mental meditation is
Yoga. I noticed much insane remained to starve for
long period; I have seen many bereaved people remaining in starvation. They think eating a meal is a
misdemeanor. If we can bury our heart & thought
into the pit of the throat, then we will not have any
hunger & thirst. The Yogis only know about the
wonderful power of the mind. Since we do not understand, do not know, that is why we pride in the
study of books based on the syllabus. That is why
Yogis say that the power & influence of ancient art,
named Yoga is so much that it will not be comprehensible without practicing of religious abstraction.
There is nothing impossible in Yoga; those who attain success are called Yogabatar (Contemplative
saint). I am trying to depict some of the events only.
A self-abnegated ascetic can do anything
they wish. Not only is the evolution of wisdom
achieved by the accomplishment of forbearance, but
also several things can be done, if he wishes, he can
fly in the sky like a bird, if he wishes can walk on
the water, he is able to know many events of thousand miles away. All these magnanimous Yogis can
enter within a great superhuman strength while meditating with a clear conscience. There is a lotus
shaped piece of flesh within the heart just above our
abdomen, which is known as a lotus of the heart. A
kind of luster or splendor is perceived if that lotus of
heart is turned upwards by Pranayama (Practice of
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suspension of breath). That luster or splendor has no
comparison. The splendor of sun, luster of the moon,
the luster of a jewel and hundreds of variegated radiance is radiated often in that lotus of the heart.
When that splendor conceived by Yogi, then worldly
anguishes & distress are disappeared. Then Yogi
becomes a man of religious austerity. Erudite ascetics perceive the wonderful fundamental truth
through concentration of mind. He can perceive the
divine sound if his tongue is like a snake. All of the
desires are fulfilled by forbearance.
Only the Yogis are aware of the concealed
enormous power within the forbearance. One Yogi
frequently told that there are six persons are our preceptors, among them worth mentioning preceptors
are:1. Pingala Beshya (Pingala Prostitute)
2. Pakshi (birds) (Not all the birds but vulture)
3. Ajagar Saap (Python Snake)
4. Mriganwesii Byadh (Hunter seeking deer)
5. Shar nirmata Shilpi (Artisan Manufacturing
arrows)
6.
Abibahita Kula naarii (Unwedded chaste
woman)
We will have to learn everything from them.
They do not run amuck for food, Food materials
come to them. Because we know they are Yogis.
There are such snakes, which do not endeavor for
food; they get their food at their pleasure. The snake,
known as King snake does not wonder about for
collection of food. The prey spontaneously comes
near it. They lie down as if a corpse, the tiny snakes,
small animals, even deer, boar, which one comes in
front of its mouth it engulfs the prey. The snake
charmers say that the King snake knows the desolate
place. In that place, this King snake lying down motionlessly whistles fascinatingly. Its whistle has a
power of enchantment. Listening to that sound of
whistle small animals come near the mouth of the
King snake as its prey. The small animals from a
long distance, where the sound of whistle reaches,
being perplexed & fascinated in the whistle come
near the king snake. This sound of whistle has very
mush attractive power. They need not take the trouble to get food material. Their trouble is to lie down
immovable & motionless. If any animal comes in
the vicinity of it, the king snake sucks the prey by its
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breath & eats. Yogis learned that fascinating Yoga
from those animals. The Yogis learned selfabnegation observing the wonderful way of getting
food by King snake. Those who have enormous will
power nothing is impossible to them. Yogi is also
able to acquire different strange & supernatural
power by self- abnegation. The common people
sleep at night with mental satisfaction and work hard
throughout the day to earn money for domestic necessity. But the Yogis are awake about the philosophy of soul and inattentive in the domestic affair.
The Yogis are unable to remain within the intricate
atmosphere of worldly conflagration. Yogis do not
have any fixed residence. On their way when the
evening descends that place becomes the resting
place of them. Common people have a profound
sense of dignity & indignity. But Yogis are opposite
to it. They do not get satisfaction in panegyric; again
do not get offended by insulation. The Yogis do not
commit any sinful act, they wonder in the earth as an
inanimate & dumb man. Those who are genuine
Yogis they do no become guest to any person. They
do no attain any funeral ceremony & at the place of
sacrificial rites. They do not take part as a guest in
any procession of deity, in any cultural platform or
at any public gathering. Fakirs (Muslim mendicant)
or Sadhus (Hindu mendicants) those who collect
money from door to door for construction of
Mosque or temple, are not real Yogis or righteous
persons. Those mendicants can never achieve eternal salvation. Yogis are only performing ascetic austerities, who worship abstract consciousness. The
Yogis only can predict their actual time of death.
They can ascertain the time of their demise. Only
Yogis have the power of dying at will or dissolution
of the body. In Mahabharata, we know about Vishma, who left his worldly body by voluntary death.
You will have to make your body & mind flawless,
have to control your anger. First & foremost requirement is restrained speech, reverence to elderly
persons. It is predictable for the saints to relinquish
the worldly ties & indifference to worldly relations.
Then only the saints will be able to liberate depraved
men. The water of flood tide cannot be brought towards ebb tide. The water of ebb tide can never be
thrown towards flood tide. Similarly, a class of people is there, who will be directed towards erroneous
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way and never will return to the easily accessible
path. Their death is unnatural.
Yogis mentioned that those who keep company with the woman during youth, those who become old by the bad habit of intoxication during
youth, those who do not possess mental vigor, have
little perception, shout like a beast, an awkward incident may happen at any moment in their life.
Those who follow behind the wives, those who are
replete with love & affection towards womenfolk,
those who move according to the word of wives,
those who impair their health behind sexual attraction of women, that they are analogous to emasculated. They do not have any effort for any noble acts.
They unable to come at the vicinity of Godhead,
unable to come near goddess possessing super divine power. They embarrass the country, nation,
society & domestic life like a corpse. And those who
have enormous power, whose limbs are strong
enough, whose mental perseverance is sharp & powerful, their enthusiasm is superfluous. Those who are
extremely calm & quiet, remain tranquil in any condition, those who do not become perplexed under
any circumstances, those who do not have ill-feeling
in internally by heart & exteriorly too, No ailment &
perversion of mind can touch them. The perversion
of mind is for the weak person & not for powerful
man. You will have to know that these persons were
Yogis in the previous birth. During the present birth,
they can become superior Yogis within a small span
of time. As in the manner, this high-souled man like
Yogis extricates themselves, just like that they liberate vicious peoples deviated from the path of virtue.
To become a Yogi or to attain supernatural power
depends mostly on the physical & mental faculty.
When the religious disposition presents within the
Yogi, then nothing is needed to him. All the necessities of nature are concluded in his life. The gleams
of wisdom & intellect cross all the limits of infinity
when the array of religious cloud appeared in Yogi.
The Gloom of ignorance, defilement flaw, all the ill
feelings, all the worldly desire, sexual urge, sensuality, egoism all are driven out, then only he will
become a genuine Yogi.
When this awakening of the spirit of renunciation appears, the Yogi attains the salvation from
the ocean of worldly ties, causing universal dissolu91
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tion. Worldly warp and woof are ended. When the
array of religious clouds within the body of Yogi
becomes very cool, then the turmoil, vice, distress,
calamity, and pitfall, nothing exists within him. He
does not possess any agony, any desire, and inclination, he is then achieved his desire fulfilled, full
gratified, self-sufficient accomplished personality.
Self-soul is sufficient to administer towards the virtuous path. If guided by some other‘s advice, one
will get ruined. It will be insulation of one‘s unlimited intelligence. A person does not know how much
boundless power he has within him. He is able to
protect himself by his own firm intellect. Everyone
on the earth has enmity. Persons are attentive to find
out the fault of others. They even criticize the Yogis
& devotees. This type of people does not relinquish
anybody. Actually, they are below standard people.
They do not have any place in the society. Even
then, they in a group dishonoring the honorable person exhibit velour. They do not hesitate to insult the
Yogis. These inferior peoples are ignorant about
their existence. If you are master of resplendent wisdom, then it will not take much time to identify these inferior peoples. It is better to keep a distance
from mischievous persons. Then you will be able to
know easily about the detestable thought & conspiracy of the enemies. As such as your mind will be
reformed one way, there will not be any inconvenience to comprehend the intention of the enemy party. Being self-restraint like Polestar, everything of
the universe can be perceived.
There is circular navel at the center of the
body. Yogis can feel the condition of the body from
the location of the navel. He who takes much care of
navel, he becomes long-lived. The pulse, which extends from below throat to thigh portion, is known
as Kurma Nari (Tortoise pulse). It originates from
umbilical cavity region. This pulse is very hard. If
one can make self-restraint in this pulse, the stability
grows in physical body & mind, become free from
all the ailments. The medicines of all the ailments
are present in the human body.
If a man can bring the reverence, devotion,
valor, memory, wisdom of trance subservient to
concentration; then entire functions of yoga is accomplished and then only he achieves the eternal
emancipation of soul and he becomes omniscient.
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He needs not to return again to this tormenting
worldly concern. This Yoga is austere to the common people. Yogis only quickly achieve the trance.
The knowledge of the ordinary man or professorslady professors possessing university degrees all is
fruitless knowledge. Their lives are not stable. This
knowledge is called destructive knowledge. Studying some books a man may become erudite and not
the wise or Yogi. The self-abnegation & wisdom is
necessary to be a genuine Godlike man. For the variation of the life cycle, firstly to be wholly absorbed
or concentrate in the lower stage of life, thereafter
gradually applying forbearance in the higher stage of
life, the Yogis become a master of divine power &
majesty. Then he is able to perceive & narrate the
past, present & future.
Even he is able to domesticate the wild animals. He is able to subdue everything. He is able to
acquire desired objects according to his will. He is
able to listen to the divine voice & sound from a
long distance. He is able to travel to any place according to his will, able to enter through the closed
door. While performing these acts, if a Yogi missed
the mark, then it is a break of trance. The sign &
symptom of a Yogi is self-revelation. Yogis never
are satisfied in distress, action, calamity, worldly
objects. It is not possible to escape for a creature
from the consequences of its own actions. The creatures suffer the consequences of its deeds.
The soul is the receptacle of eternal philosophy, infinite wisdom, boundless power & unlimited
delight. The soul will have to assume the form of
human figure due to its depravity. An embodiment
of the soul is the punishment of state of confinement. Vice, greed, envy, malice, amorous desire are
evolved from false wisdom. When that vice comes
in close contact with body & mind, then only the
man becomes plaintive in affliction due to the dearth
of the sense of discrimination. This state of confinement due to consequences is because of his own
actions. I a man can stimulate happiness in the soul,
relinquish the amorous desire, greed, lust, egoism &
envy, then in his life will appear ―Nirbanam paramam sukham‖(ecstasy of the complete emancipation of soul). This not only the rapturous delight but
also an absolute acquisition. This is the principal
way to becoming long-lived, being liberated from
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the pangs of the diseases. Then there will not be any
possibility of rebirth. Common people sacrifice their
lives in search of wealth. Where is the time for him
to lead his own soul towards the virtuous course?
That is why human is suffering from the ailments,
disease. Now the human is roaming within the deep
darkness, obstruction the route of light.
There is some Yoga, which Yogis do not perform. Yoga is the obstruction of faculties of the
mind; Yoga is the skillfulness of scriptural rites. No
ordinary people know about the enormous power he
possesses within him. Yoga cannot be performed by
the false wisdom. It is not necessary to count water
one by one drop. Similarly, it is foolishness to count
how many fragments of sky. Same way it is uncertain to know about the state of mental faculty. The
person who comes home after murdering somebody,
he becomes busy in bestowing affection to his offspring. He is pleased about the judgment of his murder but not on any judgment about the reason for his
murder. The judgment according to worldly law
depends on the mental faculty. The judgment of
Yogis is steadfast like a flame of a lamp.
(Will continue)

My Dear beloved FIFI
By Dr Bidhan Datta

At the corner of Fifi‘s house when her master was
not here
Fifi watch and ward as police man the whole house
Fifi chase the rats and other insects who are enemy
of the house
Her Master is always busy for different work, her
master is a poet
He never forget to buy food for Fifi.. Fifi knows
master will come with food
She looks, and her heart is in Heaven but she reflected of Master
Even her neighbour loves her for her watch as police man.
Really she is genius never she defendant in her life
So she protected by her master
Fifi is very much loyal, faithful, obedient of her
master
Erath has not anything to show more fair
Because Fifi is in
earth,
When the river St. Laurence flows near her house
She looks and think when the winter will come St.
Lawrence journey
will be stopped by covering Ice water, many
changes have been run.
When the day light appears song of the birds
are on the grapes and apple Tree
The birds are eating grapes and appeal, Fifi never scolded them
She loves them by masters order.. Never show the
harsh tone.
She is looking and care them but her only enemy is
Rat
She catch and playing not dead
Like funeral procession rats crossed the river
So they never return because FIFI IS HERE.
Master house is protected by Fifi
Fifi I LOVE YOU!

Vasile Mic – În centru
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Dominic DIAMANT
(ROMÂNIA)

Lansându-mi o idee
Moto- „Ce-ţi doresc eu ţie,
dulce Românie…‖
Mihai Eminescu
Lansându-mi o idee în eter
Spre slava unei Rumânii eterne
N-o fac din disperare şi nu cer
Nimic tăcerii care se aşterne
Din infinită dragoste o fac
Încrezător în forţa minţii mele
Ce venerează spiritul de dac
Viteaz, ce n-are voie să se-nşele
Ideea mea-i exact precum o stea
Ce din adâncul sideral răsare
Şi, bezna sfârtecând-o, ar putea
Să nască un tărâm fără hotare
Iar dacă astăzi pare un mister
Ce sufletele n-are cum străbate
Eu ştiu c-asemenea idei nu pier
Şi se transformă în realitate
Fie ca gândul meu de costoboc
De a crea o Rumânie Mare
Din Tisa până la Vladivostok
Să îşi găsească nalta-ntruchipare
Să nu mai fie nimeni urgisit,
Toţi oamenii s-o ducă-n armonie,
Pe un tărâm ce nu s-a pomenit
Şi, veci de veci, un altul n-a să fie.
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Ion DRĂGHICI
(ROMÂNIA)

Poezii
Căutări
Doream cândva în nopți cu lună plină
Să trec hotarele de dincolo de nopți
Și să aștept cu soarele de mână
Privirea caldă a zorilor necopți.

Poate-n primăvară
Din adânc dospit
Dor și floare iară
Se vor fi ivit.

Credință
Și să pășesc în dimineți de mai
Când norii grei se sparg în alb de fum,
Să ningă flori de măr pe guri de rai,
Zăpezile să se prefacă-n scrum.
Ca umbră visătoare să aștept
Un semn divin născut de nicăieri
Și iar să-mi înflorească blând în piept
Cioburi din visul zămislit mai ieri.
Doream…și poate mai doresc și-acum
Când tâmpla-mi este ninsă-n flori de tei,
Să mă-ntâlnesc cu soarele pe drum,
Să mi-l păstreze-n suflet ochiii mei.

Cerceluș în toamnă târzie
Cerceluș de sânge Lacrimă de dor Tot cu tine-mi plânge
Primul meu amor.
Două lacrimi roșii
Spânzură în ger
Dorul meu fierbinte
Sfânt și efemer.
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Cu Zeus nu-ncerca să te măsori;
Numai gândind lemnos și…
Deja un eretic își însemnează
Satana pe răboj, stăpân peste sufletul tău
Ars de brumele îndrăznețe
Ale îndoielii de-a fi tu însuți
Creație oarbă.
Cum să pui bani pe altar
Ca să-ți plătești rugile?
Cum, orb fiind, tu te faci că zărești
Muguri de împliniri din zdrențele minciunii?
Curăță-ți mintea și inima și trupul și fața
Cu lacrima de rouă a rugăciunii
În fața Soarelui în zori de zi și-n apus,
Gândind că a fost, este și va mai fi încă o zi.
Amin!

Fără de odihnă
Sunt ca peronul plin de călători
Fără odihnă-n gările târzii
În care dorm și visele din zori
Și-n care mor apusuri arămii.
M-agăț de tren, de ultimul vagon
Chemat de-o călăuză ne-nțeleasă
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Mânat de-un cântec plâns de un afon
Ca un amant întors în zori acasă.
Doar roua începutului de zi
Trezește-n mine gând ucis demult
Și redeșteaptă setea de a fi
Părtaș al clipei plină de tumult.

Unde să mai cerem dreaptă judecată
Când aici pe Terra totu-i o minciună,
Cad sub cruce toate câte-au fost vreodată
Și se-nalță-n ceruri altă semilună.
Sau e, poate, semnul prevestit de zodii
Ce s-au pus în crucea Marelui Destin
Ce ne minte-aiurea și vorbește-n dodii
Și hrănește lumea cu blestem și chin.

Iisus Hristos
Trist ne reînvie în cuvinte
Isus Hristos pe buze-n rugăciuni
Și ne învață cum să luăm aminte
La pilde, la povețe și minuni.
Noi ne-am născut cu rugile-n priviri
Să fim ca El în toate – nepătați,
Să fim copiii marilor iubiri,
Fii ai dreptății – în credință frați.
N-a fost ucis. El mult ne-a fost iubit
De-mpărăția Tatălui ceresc.
El n-a sfârșit, ci ne-a fost dăruit;
Căci ochii Lui din ceruri ne privesc.

Dar există-n Biblii semn de adevăr
C-au să treacă toate câte-am pătimit;
Așteptăm de veacuri florile de măr
Să-nflorească-n timpul dintre rugi plinit.

Tristeţi
Îmi bat în poartă triste înserări
Cu ploaia rece fără de sfârșit
În care parcă timpul a murit
Și ne-a lăsat în sumbre disperări.
Și caut…, caut ecouri de cuvinte;
Doar voi găsi un sens misterios
Prin care, poate, doar Isus Hristos
Mă va-ndruma cu-n sfânt ‖Să iei aminte!‖

Leru-i ler - pe la porți străine
Am ajuns cerșind pe la porți străine
Când noi din milenii am avut de toate.
Pentr-un ban în pungă și un colț de pâine
Umblăm umiliți și cârpiți în coate.
Am ajuns cu cântul să cerșim dreptate,
Ne-am vândut copiii, fetele și visul
Și răbdăm urgia până cât se poate
Cum și-ascunde marea valul și abisul.
Prea ne-am dus aiurea prin năduf și ger
Și-am trecut și peste jurământul dat
Că vom fi ca brazii, tot cu fruntea-n cer
Nu cum suntem - robii cu capul plecat.
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Sunt la răscrucea marilor ispite
Și-ncerc să ies din întuneric mort.
Sunt emigrantul fără pașaport
Ce și-a uitat trăitele clipite.
Să evadez spre ceruri mi-a rămas;
Singurătatea ucide monoton
Și ploaia este singurul pluton
Care mă execută pas cu pas.
Nu mai e aer nici să mai respir.
Un pas a mai rămas până în zori.
Lumina tristă iar îmi dă fiori
Și camera e-un colț de cimitir.
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Corneliu FLOREA
(CANADA)

Grub Street din Londra, are un loc aparte, unic şi fenomenal în
istoria literaturii universale, fiindcă aici a început şi s-a format tagma
scriitorimii de închiriat, de mercenari cu peniţa numiţi hack writers.
Timp de două secole această strada şi împrejurimile ei a fost scena
unei lumi literare şi artistice boeme, inegalabilă, neasemuită,
imortalizată, sarcastic sau dramatic, în literatura vremii. Pentru
existenţă şi a izbuti unii au scris contra cost orice li s-a cerut. De
aici s-a răspândit în lume pen for hire – condei de închiriat ! Tot
din acest mediu tumultuos, liber şi libertin, elevat şi ordinar s-a
desprins închipuirea, mult fabulată, că pisicile văd aureolele
poeţilor şi scriitorilor şi se apropie cu pisicească apreciere de ei,
îndepărtându-se de cei ce neavând aureolă n-au nici caracter.

Alexopatul rătăcitor
GRUB STREET din Londra se afla, în Secolul XIV, o parte în interiorul vechiului zid al cetăţii
şi restul în afara zidului de apărare ridicat de romani
şi care a fost de folos o mie de ani. Grub are mai
multe înţelesuri dar, în acest caz, strada şi l-a primit
fiindcă a fost săpată superficial şi curăţată de rădăcinile copacilor tăiaţi mai de mult. Absolut banal început şi nume, dar va deveni strada obârşiei unei
tagme arhicunoscute în toată lumea: pen for hire !!
Odată strada întinsă în afara vechiului zid s-a parcelat şi, în timp, loturile s-au vândut ieftin. S-au găsit
antreprenori care să le cumpere şi, pe locuri ieftine,
să ridice case ieftine cu chirii pe măsură. S-au construit case cu parter comercial, deasupra având două
etaje şi sub acoperiş, atica cu mansarde şi lucarne
mari – garret – cele mai ieftine şi mizerabile locuinţe posibile, ocupate în timp au fost ocupate de
poeţi săraci şi începători, idealişti şi romantici care
le considerau turnurile lor de fildeş de unde Londra,
cea periferică, se părea că stă la picioare. Frumoase
iluzii terapeutice, gratuite !! În timp ce pentru jurnaliştii şi scriitorii clarvăzători ai realităţii, trăind din
ce apucau din scrisul comandat, pretins, se simţeau
ca în închisoarea din Turnul Londrei, cu diferenţa că
în turnul Londrei te urcai pe trepte de piatră, pe când
la mansardele de pe Grub Street se ajungea, dacă nu
erau prea beţi, pe scară de pod rustică, cărora târziu i
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s-a pus o balustradă cu care rămâneau în mână când
cădeau de pe scară.
Şi aici, ca pe orice altă stradă londoneză, era
bine aşezata şi mult preferata instituţie publică engleză The Pub – cârciuma – cu cele mai proaste şi
ieftine băuturi, la lume săracă – băuturi ieftine şi
proaste ! De fapt erau numai trei feluri : berea englezească, cea mai proastă bere din lume după europeni, un whisky şi mai prost, de fapt după francezii
naţionalişti nici nu există altfel de whisky, decât
prost, iar pentru prostituate lichioruri colorate, dulci
şi aromate cu te miri ce, prefabricate de cârciumar
din resturile rămase în paharele clienţilor. Şi
prostituatele de pe Grub Street, vai de capul lor,
prostituate pentru clienţi săraci, se mai culcau cu ei
şi pe datorie. Clienţii cârciumii fiind săraci şi
flămânzi se euforizau una – două, lansându-se docţi
în toate filozofiile şi ideologiile lumii, pe care le
ştiau după ureche. Discuţiile contradictorii erau
crescendo şi când terminau argumentele verbale
treceau la argumente fizice, în clasica forma
englezească cu arbitri şi pariuri pe învingător.
Învingătorul ori lua banii şi îi bea cu toţi împreună,
ori ieşea în stradă după o prostituată cu tarif exigent
’’first money …’’ în timp ce, cel bătut măr, domnesc,
era oblojit pe datorie, fiindcă de când lumea,
prostituatele au şi suflet pe lângă pelvis. Bresle de
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prim rang !! Prostituţia nu este doar cea mai veche
îndeletnicire ci şi cea mai răspândită, iar în acele
vremuri în Londra, pe Grub Street, poeţii, jurnaliştii
şi scriitorii s-au luat după ele şi au răspândit o altfel
de prostituţie în scriituri ideologice, politice,
narative de tot felul, după cum erau plătiţi,
satisfăcând toate poftele clienţilor, la fel ca
prostituatele. Astăzi, această nouă îndeletnicire de
prostituţie a multor poeţi, jurnalişti şi scriitori e la
fel de răspândită, precum cea mai veche
îndeletnicire femeiască, nu atât din lipsă de mijloace
de existenţă cât mai ales dintr-o mare cerinţa din
partea clienţilor de tot felul. Bresle de prim rang în
serviciul clienţilor !!
Vorbind despre clienţii care închiriază
mânuitorii de condei pentru satisfacerea preferinţe
lor s-au scris saci de cărţi, care mai de care, şi se
scriu în continuare. La poeţi apelează de obicei
îndrăgostiţii ce vor să-şi flateze iubitele cu scrisori
de dragoste cuceritoare. Pentru poeziile de dragoste,
preţul era mult mai mare şi se plătea după numărul
strofelor, fiindcă aşa se scriau poeziile cândva.
Jurnaliştii erau solicitaţi pentru chestiuni politice:
propagandă, manipulări, dezinformări, polemici şi
atacuri. Tocmeala subiectului dura o zi întreagă, se
plătea după numărul cuvintelor, dacă clientul cerea
un text scurt, jurnalistul ridica preţul pe cuvânt,
atunci clientul lungea textul şi jurnalistul făcea o
reducere la fiecare o sută de cuvinte în plus.
Scriitorilor li se cereau biografii sforăitoare, romane
de dragoste lacrimogene, romane în care clienţii să
fie portretizaţi ca învingători, biruitori de cartiere,
oraşe, comitate. Tocmeala era întinsă dar formală,
clientul vroindu-se mare personaj de carte, în timp
ce scriitorului îi trebuiau bani să-şi plătească chiria
şi datoriile. Aşa a pornit noua tagmă, numită şi
Grub Street Scribblers care treptat, cu perseverenţa,
de la supravieţuire la realizare, a devenit o industrie
de notorietate şi rentabilă, trecând la publicaţiile lor,
foarte variate, interesante şi vândute. Pe Grub Street
Scribbers au apărut editorii şi tipografii pentru Pen
for hire – condei de închiriat şi rotativa banilor şi a
renumelui a cuprins lumea londoneză. Scriitorimea
londoneză de până atunci, cu stare materială
asigurată, feudală şi burgheză, a fost şocată, nu a
văzut cu ochi buni ridicarea acestei tagme de
condeieri săraci care prin metodele lor viciate şi
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pervertite, se afirmau şi câştigau locuri în literatură
periferică, făcându-le concurenţă. Războiul vorbelor
scrise s-a declanşat şi învingătorii sunt hack writers
de pe Grub Street.
Sintagma hack writer este peiorativă, dacă o
privim numai etimologic. Hack are mai multe
înţelesuri: cal de închiriat, cal de poştă, mârţoagă,
salahor, scrib, lucrător la negru şi altele. În această
sintagmă, este o scurtare de la hackney = cal de închiriat pentru călărit !! Dacă folosim hack writer
se poate traduce, aproximativ, scriitor de închiriat
(şi călărit) ceea ce e foarte aproape de cea mai veche îndeletnicire socială feminină. Cum era de aşteptat, conform legii universale, oricărei forţe i se opune o contra forţă, exemplificată la fiecare pas şi în
societatea umană, în care scriitorimea clasică londoneză s-a opus cailor închiriaţi pentru a fi călăriţi
pe toate drumurile scrisului pe bani. La început a
fost o fricţiune banală, în care clasicii au marşat prin
ironie şi sarcasm asupra mârţoagelor din Grub
Street Scribblers. Scriitorul Alexander Pope a scris o
amplă lucrare ‘‘The Dunciad‘‘ considerată clasică
prin caracterizarea critică, sarcastică la adresa hack
writers iar un pictor, William Hogarth, i-a caricaturizat în mizerabil. A urmat apoi un lung şi necruţător
război de vorbe scrise, în urma căruia, încet, încet
victoria a înclinat de partea cailor închiriaţi spre
surprinderea generală. Dar şi mai surprinzător a fost
faptul că, datorită faptului că pentru mulţi indivizi
banii miros cel mai frumos, destui clasici s-au molipsit de boala mârţoagelor pe bani, a prostituatelor
cu condei, a mercenarilor cu peniţă !! O îndeletnicire morbidă a devenit o boală, boală a generat o
molimă care s-a extins ca o epidemie, fiindcă banii,
cu mirosul lor frumos, sunt necesari iar scriitorii şiau dat seama că se poate câştiga de două ori mai
mult dacă devin şi ei condeie de închiriat !! .
În Franţa, la Paris, hack writers s-au numit
libelliste , de la latinescul libellus ceea înseamnă
carte mică, fiindcă erau scrise în mici broşuri pe o
hârtie proastă şi vândute ilegal pe stradă. Libelliste
trăiau şi aici în mizerie, se zbăteau pentru existenţă
făcând parte din clasa socială de jos, motiv pentru
care au fost cuprinşi în termenul proletariat literar.
Deosebirea de hack writers a fost că aceştia au fost
mult mai implicaţi în viaţa religioasă şi politică franceză, au fost foarte incisivi la adresa monarhiei. Unii
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susţin că, indirect au pregătit într-un anumit fel Revoluţia Franceză prin pamfletele lor. Se poate ! Oricum literatura lor – libelle – era mai mult politică
decât cea socială şi ţintea, cum se pricepeau, viciile
şi personalităţile societăţii franceze şi unii se pricepeau de minune, erau critici sociali sardonici. La fel
ca în Anglia şi în Franţa a fost o reacţie puternică
din partea unor personalităţi de mare anvergură literară şi filosofică. Diderot şi Voltaire i-a ridiculizat şi
satirizat pe mulţi libelliste. Voltaire a spus despre
ei, şi asta a rămas, că: ‘‘sunt mai prejos decât
prostituatele‘‘
În secolele care au urmat condei de închiriat a
devenit o practică răspândită printre jurnalişti şi
scriitorime cărora numai banii le miros frumos.
Astăzi pretenţiile clienţilor sunt tot mai diversificate
şi mari iar caii de călărit pretind tot mai mult ovăz !!
Capitalismul domină literatura prin programe
strategice şi bani mulţi, spre deosebire de comunism
care a dominat autoritar şi imperativ cultura şi
literatură prin sarcinile date de partidul totalitar. În
comunism nu au fost cai de închiriat , toţi caii au
fost rechiziţionaţi, cei ce s-au opus au ajuns la
abator!
Gândind la România, mă abţin de la detalii şi
amănunte, pentru că nu e treaba mea de cititor
obişnuit să o fac. Ţara însă e plină de critici şi
istorici literari extraordinari, dintre care unii au un
simţ olfactiv specific pentru cel mai frumos miros al
banilor. Totuşi, pentru a ajunge unde doresc, la Dan
Alexe, vrând nevrând, nu pot sări trei trepte din
istoria scriitorimii din România. Până la întregirea
ţării, fenomenul condei de închiriat era cunoscut
dar slab reprezentat, poeţii şi scriitorii români
punând tot preţul şi aptitudinile lor pe independenţa,
întregirea, identitatea societăţii româneşti, lor
acestea le miroseau mult mai frumos decât banii.
Trăiau modest, Mihai Eminescu nu a pus nici un
preţ pe existenţa sa materială. Jurnaliştii, ca
jurnaliştii, se aciuiau pe unde erau atraşi de idei, de
concepţii asemănătoare cu ale lor, ca să
supravieţuiască sau se prostituau cu condeiul. Odată
cu ocuparea României de Armata Roşie, NKVDKGB, dictatura comunistă a Moscovei şi ridicarea
Cortinei de Fier, majoritatea s-au lăsat convinşi să
devină, voluntar, cai de călărit spre realismul
socialist !! Simplu, tovarăşi ! Câţiva au scăpat
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printr-o crăpătură sau alta a Cortinei de Fier în
lumea liberă, alţii s-au dat la fund. Degeaba fiindcă
braţul de fier al partidului i-a scos şi pentru trecutul
lor împotriva poporului român, a muncitorimii şi
ţărănimii, i-a încarcerat şi sacrificat. Punct.
A treia treaptă, începe după Decembrie 1989,
când brusca scăpare din compresiunea chesonului
comunist, pe mulţi i-a dezorientat lipsa de indicaţii
preţioase iar aţii au devenit confuzi de prea multă
libertate orbitoare şi au apucat tot felul de direcţii
politice. Majoritatea au ales exodul în libertatea
străinătăţii şi-a mirosului banilor ei. Şi în acest haos
post decembrist, în care sertarele scriitorimii erau
burduşite de rezistenţă virtuală, la Bucureşti a sosit
George Soros, miliardarul evreu care, în 31
Decembrie 1989, a înfiinţat Grupul de Dialog
Social şi a deschis sacii de dolari pentru caii de
închiriat şi dresat să scrie ce vrea el !! Îndată, la cel
mai frumos miros al banilor au venit, încolonaţi de
Silviu Brucan, Gabriel Liiceanu, tovarăşul Andrei
Pleşu cu tovarăşa Catrinel Pleşu, Gabriel Andreescu,
Stelian Tănase, Alina Mungiu, Liviu Antonesi,
Roman Patapievici, Adrian Cioroianu, Edward
Helvig şi mulţi alţi cai şi mârţoage ce şi-au pus
condeiul la picioarele dolarilor lui George Soros.
Grupul de dialog Social şi ONG – organizaţiile non
guvernamentale – finanţate de Soros au devenit în
Bucureşti, trei secole mai târziu, o copie a Grub
Street cu nume schimbat în Soros Street pentru că a
cumpărat aproape pe nimic toţi caii de închiriat şi ia dresat să dezinformeze şi manipuleze societatea
românească cu epoca de aur a toleranţei, până ce
românii vor renunţa la propria lor identitate în faţa
minorităţilor, a străinilor, a unor înalte porţi ale
Secolului XX !! . Ceilalţi scriitori, puţini, ce credeau
sincer în valoarea renaşterii unei culturi şi literaturi
naţionale, liberă şi specifică, au fost criticaţi şi
marginalizaţi, atacaţi şi învinşi, rând pe rând, de
mercenarii lui Soros. Privind şi observând atent
lumea condeierilor români, de la George Soros
încoace, îmi vine în minte ceea ce spunea Voltaire
despre cei ce se înregimentează ca mercenari cu
peniţa în manipularea lumii: sunt mai prejos decât
prostituatele. Poate la vremea lui Voltaire, acum
însă, prostituatele stradale sunt mult superioare lui
Soros şi a mercenarilor săi, fiindcă au trăsături
evidente de conştiinţă şi caracter. Este o ofensă a le
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compara cu manipulatorii plătiţi de Soros.
Dan Alexe – un mercenar rătăcitor
Citindu-i o carte şi biografia, ascultându-i
nişte interviuri am impresia că nu e nimic mai mult
decât un mercenar în căutare de stăpâni. Este părerea
mea personală, de cititor pe rânduri şi printre
rânduri, de călător şi critic social, despre autorul
volumului despre dacopati la care trebuie să adaug,
de la început, că autorul este inteligent, educat,
perfid şi mefistofelic, angajându-se numai la stăpâni
ce plătesc foarte bine, indiferent ce i se cere să
execute. Punctul meu de vedere după atentă lectură.
Fiind foarte bine înzestrat, cu abilitate, fără regrete
sau remuşcări, poate îndeplini orice îndeletnicire,
făcând parte din aceea categorie de indivizi superior
dotaţi ce pot deveni foarte periculoşi când îşi
transformă cutia craniană în cutia Pandorei şi o
deschid !!
După lectura cărţii comandate este cert că şi-a
găsit stăpânul mult căutat, din Afganistan până în
Belgia, care i-a cerut denigrarea totală a poporului
român de la începuturile lui şi cu care a încheiat un
contract plătit, nu după numărul cuvintelor ca pe
vremurile Grub Steet, ci după numărul şi intensitatea
abjecţiilor, calomniilor, defăimărilor istoriei şi
culturii româneşti. Este ştiut şi cunoscut că astfel de
cărţi se scriu numai la comandă sunt foarte bine
plătite şi se găsesc destui cultivaţi, fără conştiinţă,
fără caracter, ce îşi vor uimi şi mulţumi stăpânii. Să
urmărim cazul
mefistofelicului
mercenar cu
peniţa, un fost român, rezident de Bruxelles şi
devenit antiroman.
Dan Alexe s-a născut în 1961, undeva în
Moldova, se declară român, român cu strămoşi
aromâni, polonezi, greci şi etcetera . Nu are
importanţă, după înfăţişare şi debit verbal ameţitor
este un narator deosebit, de ultimă generaţie pentru
actuala mass-media de Bruxelles, cu sarcina de a
nega şi terfeli tot ce este românesc, de la origini
până astăzi, este la fel ca Patapievici, Pleşu,
Cărtărescu, Boia, lăsând impresia, discutabilă, că
sunt mercenarii aceluiaşi stăpân.
A fost student la Iaşi, a făcut filologie, limbi
slavice, toţi ce făceau limbi slavice la Iaşi erau
curtaţi la nebunie de la Moscova . Este poliglot
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‘‘vorbesc, citesc şi scriu 15 limbi şi mai citesc şi
înţeleg încă cinci‘‘. Remarcabil palmares ce denotă
inteligenţă, memorie, studiu dar şi şansa de a-şi
căuta stăpâni în 15 limbi diferite. Ca student a făcut
parte din grupul dizident de la Iaşi în frunte cu
Dan Petrescu, cumnatul lui Ioan Petru Culianu din
Chicago, Luca Piţu, Liviu Antonesi şi Sorin Antohi,
omul de bază al Securităţii, infiltrat în tânărul grup
anticomunist. Grupul, prin informatorii devotaţi ai
Securităţii, a fost urmărit riguros, iar în 1983 l-a
arestat, interogat, prelucrat şi atras de partea ei, apoi
l-a înlăturat din redacţiile celor două reviste
studenţeşti. Când a terminat facultatea, Dan Alexei a
refuzat să facă apostolat de dascăl la ţară, conform
hotărârilor de partid şi de stat care, e drept, educa
gratuit universitar dar după absolvire îi repartiza în
mediul rural pentru ridicarea nivelului de trai şi
cultură. Refuzând apostolatul a devenit ghid turistic
pentru străini pe litoral. Ghizi turistici din vremea
epocii de aur aveau doi stăpâni: unul la care semnau
condica de prezenţă şi altul la care semnau notele
informative, aşa era, aşa se ştie. O, tempora mutantur nos et mutamur, nu-i aşa Dan Alexe ? În 1988,
s-a săturat de-a mai bate plajele, ca ghid turistic poliglot, s-a dus la Securitate şi a cerut paşaport de
plecare definitivă din România, ceea ce la vremea
aceia era la fel ca şi când intrai în tutungerie să iei
un pachet de ţigări. Aşa a fost şi în cazul lui Dan
Alexe care, în câteva săptămâni, a spus adio epocii
de aur şi bine te-am găsit Radio ‘‘Free Europe‘‘.
Aşa era la vremea aceea; se mai întâmpla ca în tutungerie să nu găseşti ţigările dorite, dar Securitatea,
prompt şi cu amabilitate, îţi servea paşaportul cerut
cu vize cu tot. O, timpul se schimbă şi noi cu el,
nu-i aşa Dan Alexe ? După ce Radio ‘‘Free Europe‘‘
a dat chix, fiindcă şi Europa de Est devenise free,
Dan Alexe şi-a deschis postul său de radio liber, la
Kabul. Da ! Exact acolo, în Afganistan, ţara cultivatorilor de mac şi a oamenilor care s-au opus englezilor, ruşilor, americanilor. Dar căutătorilor de limbi
străine şi de stăpâni le stă bine cu drumul şi Dan
Alexe şi-a luat bocceaua în spinare şi a plecat în
Caucaz. Ajuns la boccea trebuie făcut o paranteză
despre eruditul nostru lingvist care, în cartea sa, are
sarcini precise împotriva dacilor, a limbii vorbite de
ei, prin distorsiuni şi răstălmăciri ale realităţii istorice prin folosire forţată a lingvisticii. Astfel, vrea să
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ne facă impresia că vechii locuitori aşezaţi în spaţiul
carpatin, strămoşii noştri istorici, nu aveau o limbă
a lor, adică nu au fost în stare ca celelalte seminţii,
triburi, popoare din jurul lor să formeze cuvinte
pentru ceea ce făceau sau aveau, pentru cele din
Natură ce îi înconjura, ei foloseau doar gesturi şi
nişte sunete. Probabil aşa ar fi rămas, şi noi la fel
ca ei, dacă nu ar fi trecut prin spaţiul carpatoponto-dunărean nişte nomazi de departe şi care neau dat, aşa erau ei darnici, din limba lor, indoeuropeană, nişte cuvinte. După ei au urmat cei din
Latium care au venit direct de la Roma să ne înveţe
limba latină, să ne înţelegem între noi, să putem
striga unii la alţii de pe un deal pe celălalt: ’’Mă,
Ioane, mă, griji că-ţi mâncă câinele pita şi slană’’
….puncte, puncte până trec cuvintele împrumutate
de pe un deal pe celălalt…’’Taci mă, şi nu te frigă
grija, că brişca-i la mine, n-are cu ce le mânca !’’
Şi în timp, strămoşii noştri, după Dan Alexe, au tot
împrumutat cuvinte de la toţi care au venit peste ei,
fiind mult mai uşor să împrumuţi decât să ai capacitatea intelectuală de a forma o limbă proprie. Concluzia lui vrea să fie că ne tragem dintr-o stirpe re-

tardată care, cu chiu cu vai, abia a reuşit în mii de
ani să formeze doar câteva cuvinte, restul numai şi
numai împrumuturi !! Aşadar, Dan Alexe luând-şi
bocceluţa la spinare, ne explică că este un cuvânt
împrumutat de la turci, că şi ăştia au venit peste noi
cu bocceaua în spate câteva secole de-a rândul. Un
rumân, mai viteaz, într-o ocazie, i-a întrebat ce duc
în legătura aia şi turcii au zis un pietroi !!
‟‟Zalmoxis !! Da, de ce bre, turcilor ?’’… ’Poruncă
de la Suliman Paşa, dacă ne înving ghiaurii,
aruncăm bocceaua jos şi putem fugi mai repede’’
Am făcut acest ‘‘intermezzo‘‘ până ce a ajuns Dan
Alexe, cu bocceaua în spate în Cecenia , la Groznîi
să bea cu Generaalul Dudaev, un eveniment
important din viaţa căutătorului de limbi, tradiţii şi
stăpâni, eveniment pe care niciodată nu-l omite a-l
spune şi scrie cu mândrie tuturor. Afară de faptul că
a băut cu Dudaev, altceva nu l-a interesat, nimic din
lupta de emancipare a cecenilor nu l-a interesat,
cum nu l-a impresionat nimic din încrâncenarea
poporului român în istorie. Aşa-s mercenarii, trec
precum câinii prin apă, la mal se scutură şi merg mai
departe adulmecând.
(Continuarea în numărul viitor)
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Sulina-Fishing Life
When the Russian Patriarch Nikodim decided
in 1652 to make changes to the way the Russian
Orthodox hierarchy was performing religious rituals,
some of the members of the church dissented and
split following the old ways. In order to survive the
persecution, they migrated East and settled along the
Prut river in the territory known as Moldova, which
eventually will join Wallachia in the first Romanian
Principate.
A lot of them moved into Dobrogea, some of
them advanced inward into the country, however
they established a strong presence in the area of the
Danube Delta stretching along the Black sea all the
way to Odessa.
They kept their old Russian Orthodox traditions, and they developed into an independent subculture which exist even today. In the Delta they
survived the Romanian element, and although they
did not completely assimilate loosing their individuality, today they constitute a monolithic ethnic group
being Romanian citizens, with Russian and Romanian as maternal language.
Their main trade has been fishing, and for
hundreds of years they survived from the trade in a
natural rich environment, which was not always forgiving during the Winters. Due to the lack of solid
roads in the Danube Delta, for a few months during
the Winter freeze they were practically cut off the
rest of the world. Even today, as far as I know when
Danube stop behind navigable, the only contacts
they could make with the outside world is by planes
and helicopters.
In 1958-69 when we spent our vacations there,
they considered themselves Romanians, however of
Lipovan descent. I remember they were fluid in
Romanian, however among themselves they were
speaking the Russian they used since they split with
the church. There was not too many cultural connections with the rest of the country, but on the other
hand they never claimed their Russian ancestry either.
In Sulina, the Lipovan community was mainly
involved with fishing. At the time, they were in102

volved in a fishing cooperative which was integrated
in the Communist regime of Romania, although the
authorities were handling them with gloves.
At that age, we the kids did not really understand the differences, although it seemed strange to
us they spoke Russian.
For us city brats, the life was different, and we
needed some time to get used to the local kids who
did not seem as sophisticated as us, however kinds
are mastering a secret international language and we
played together well, discovering their new games
and playing the same hide and seek.
As we were quartet about a quarter miles from
the fishing house, we use to start our morning very
early, going with our parents to the morning sailing.
This whole community was going out at sea, a few
miles to unload the nets there were placed the days
before.
Every morning there were small boats with
engines towing about ten or more regular boats and
dropping them by the nets. People in the small boats
used to pull them out of the water and to unload
them in their individual boats. A few hours later the
taw boats were returning, bringing them back to the
main processing plant.
For us it was a real novelty, for them it was a
routine, no one talked too much about. On their return for the next few hours there was plenty of activity at the center. Most of the village was involved in
unloading the fish, cleaning it, and putting it on ice,
ready to be loaded on the ships carrying it to the big
processing plant in Tulcea.
This main transports were not made every day,
because of efficiency, they did not always have
enough to load a ship, however they had to prepare
the fish for the two or three days of waiting.
Fish is good for you, however is very perishable if not cleaned of internal organs in about two
hours after the catch. Especially during the Summer
with long day light and hot temperature.
They were fishing in the inner channels also,
not only at sea, however the fish was different and
was sorted for different processes.
destineliterare@gmail.com
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It is right that the work day started at four am,
but around noon or so, the work was done. For an
outsider, fishermen had an easy work day, because
an outsider starts his or her regular day at eight am,
but the people in the Danube Delta by the time they
wrap up their day at noon, they already put in at
least eight hours of work...
I don't know how things are there right now,
but when we visited Sulina, the area was considered
very sensitive, and it was mostly off limits for visitors. It was full swing of Communist paranoia, and it
was assumed by default that any one who came to
Sulina had in mind only one thing: defending to the
West, which for the Romanians meant Turkey. This
official version was that now and then, American
submarines were patrolling the area and eventually
were looking to help people defect. After the big
political thaw in 1964, things have relaxed a lot, but
we were in 1959 yet.
I don't even know how my father pulled it off,
taking a party of about twenty some artists with their
families to vacation at Sulina, but he did. We did not
need special attention from the authorities, because
being city dwellers we were sticking out in the
crowd, just by our presence. The border patrol people were used to our presence, and did not bother us
too much. Otherwise it would have been a pain, the
few outsiders were always stopped to have the papers verified...
Anyway, although we were moving freely,
they were limits. One of them was that we were not
supposed to get even close to the fishing parties early in the morning when they set out to sea. Again, I
don't know how my father pulled it, but he was able
to join the morning runs a couple of times, and he
had the privilege to see the sunrise from a couple of
miles into the sea. He was able to take along a couple of his colleagues, and we were totally jealous
when they were telling us how the morning went.
At the time, due to the general paranoia and
due to the restrictions imposed on the population, for
us strangers to the Delta it was an unheard adventure... As silly as it may seem, those who were able
to board the fishing boats were feeling very important, and their imaginations were as exciting as
spending a day in Istanbul...
Years later, I really enjoyed United Artist's
production ―The Russians are coming‖. The movie
was released in 1966, however the novel by Nathaniel Benchley, ―The Off-Islanders‖, printed in
1961, seemed to have been inspired by the realities
in the Danube Delta. Well, there was a little twist to
the story though. In the movie the submarine personnel was supposed to be kept from running
destineliterare@gmail.com

ashore...
It was funny how things turn to be so relative
in time and space... Anyway, at Sulina at that time
there was no humor and comedy in the way people
behaved...
We used to go to the processing center every
day, because we were invited for lunch at the daily
soup boil. So we had the chance to mix with the
worker while they were unloading the boats. We all
noticed, but only us the kids dared to say it out loud
that the fishermen were discarding a lot of fish from
the boats, right back in the river. It was good fish,
however it was too small for processing, and it was
easier to discard it.
In the non Communist world, they used that
fish to prepare the anchovies...
So, our party of crazy actors had an idea: how
about if we collected the fish, process it ourselves
and take it home with us.
No one was impressed by our eccentricity any
longer, but they could not understand why would we
waste the time to clean the ―waste‖. And waste it
was, until one of the locals saw us, adults and children using knifes trying to gut the fish. They laugh
at us, but they showed us how to pop the head of the
fish in the right way, pulling out the whole guts
leaving it clean.
It seems like a useless job, when you consider
going to the grocery store and buying the fish
cleaned out, either fresh or frozen. But we were in
Romania in 1959, when the rationing cupons had
been dropped only for about two years, and the grocery stores were looking more like warehouses rather the grocery stores. That sort of fish was not
available.
So by the time we left, every one had a few
pounds of dried and salted fish to take home to enjoy over the Winter.
Of course, because life had to be difficult,
moving the fish that way from that area was actually
a crime punishable by prison term. This reasoning
was that people have to follow the distribution system, not to develop entrepreneurial skills and to sabotage the official ways...
Again, I don't know what they did, my father
and the rest, however, although there were controls
by police in the train, we were never asked anything
by anyone and we had salted dry fish till Christmas.
We probably could have had it longer, but it was a
good snack, and no one missed the occasion to have
some.
Back to Sulina though. That was the time I
learned about sturgeon. There were three main
kinds. This sturgeon was a very old fish, with a sim103
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ple anatomy which was supposed to be a survivor
like the shark, from primordial times. They were
localized in the Black Sea and Azov, Caspian and
Aegean sea basins. I can't really explain it, however
I discovered some form of sturgeon in Wisconsin
too, in the Great lakes.
Usually the sturgeon is a salt water fish, or at
least that was what I knew, until I saw samples at
the Shedds Aquarium in Chicago, supposed to be
local.
Anyway, if the sturgeon lived in the salted water of the sea, they used to go up the Danube, or the
rivers emptying into other sea basins I mentioned
before to spawn.
This sturgeon survived the geological times,
but it seems that their good taste, and their black
caviar are their main enemies driving them to extinction. This sturgeon is a protected specie around the
world today, and it was restricted at that time also in
the Danube Delta. I am not sure that it was due to
conservation, as much it was due to the high price
on the world market. Russia had some sort of monopoly on the market, however a lot of what was
sold was harvested in the Danube Delta.
I remember that every time there was a surgeon in the net, it had to be measured. Under certain
length was thrown back into the water, because it
was too young. After a certain length it was pro-
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cessed differently depending on the quality for the
market. This same thing happened with the black
caviar. I learned that it came in different sizes, and
the bigger the size the more expensive it was. The
locals did not really care for the fish roe, but when
we saw it it was a delight. We eat it like it was the
end of the world. We could have as much as we
wanted on the premises, but we could not take out
even a few grams, a quarter of an ounce. It had prison written all over it.
With all restrictions on the sturgeon though,
one or two of them always made their way into the
daily fish boil. After all it was not removed from the
premises...
I learned that the sturgeon is a fish whose all
meat is consumed. Similar to the porc, which has all
of its anatomy processed for food, or if not eaten
used in producing industrial glue, for instance.
Well, all the time we spent at Sulina we ate
only fish or fish products three times a day all day
long. Probably there is where I developed a taste for
fish, and even today I can eat nothing but fish for
months. I prefer it fresh, but if I don't have it fresh, I
can eat it in the tins also, although I am not crazy
about it. And of course, don't give me tuna...
Living in the Danube delta for a few months
two years in a row I also learned to eat fish. Even
today I am not thrilled with fillets.
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Al FRANCISC
(CANADA)

Schimbare
Cu timpul urma să mă îndoiesc de mine însumi. Afară ploua cu găleata, vreme în care eu mă
refugiasem în interiorul magazinului și îi priveam
prin geam absolut mulțumit pe cei aflați afară,murați
până la piele și incapabili să își fi găsit un refugiu în
timp util.
Ar fi trebuit să fi ieșit afară și să le fi întins
bunăvoința mea deasupra capului și să îi fi salvat de
la diluviu.
Dar nu, preferam să îi urmăresc din interiorul
magazinului și să mă descopăr chiar și pe mine întro astfel de plăcere.
Cei care intrau înăuntru păreau să fie tot mai
apropiați de o stare lichidă,fără să reușească să schițeze nici măcar un zâmbet.
Dar ploaia încetă la fel de brusc precum începuse, lăsând totul în dezordine.
O vânzătoare mă întrebă dacă vroiam să mă
ajute cu ceva, frumoasă ca îngerii din ceruri.
I-am spus că un și cred că am reușit să schițez
chiar și un zâmbet.
Pe care mi-l înapoie îndoit cu subînţeles .
Și zău că ar fi trebuit să îi dau întâlnire.
Îi urmăream linia pieptului,curios să aflu dacă
purta sutien.
Ea îmi ghici întrebarea din priviri și își sumeți
sânii, curioasă să vadă ce avea să urmeze.
Dar nu mai avea să urmeze nimic.
Am ieșit afară ca autobuzul 77 fiindcă situația
nu mai avea nici măcar o picătură de ploaie.Ar fi
trebuit să mă îndrept către o nouă stare de fapt.
Umblam roată în jurul universalului,neștiind
ce puteam să mai fac.
M-am hotărât să intru în grădina de vară din
capăt.
Capătul Adică putea să fie bun sau rău și echidestineliterare@gmail.com

librul ăsta instabil mă punea să fac o alegere legată
de șanse.
Am luat loc la o masă pe care abia așternuseră
o față de cânepă căreia îi cam trecuseră zilele de
glorie.
Apărură repede o sticlă și două pahare cu gura
în sus , chiar dacă eu nu comandasem încă nimic.
Chelnerița mă privi lung și ocheada ei mă determină să iau lucrurile așa cum erau.
Mă simțeam mulțumit că nu aveam să mai
protestez.
Dar în timp ce îmi frecam palmele în minte și
îmi turnam primul pahar de vin alb, un fiu al străzii
își trase un scaun și se așeză mulțumit la masa
mea,fără să mă fi întrebat dacă îi dădeam voie.
M-am pipăit discret, să mă conving că nu
devenisem imaterial din greșeală.
-Nae, se prezentă el cu un ton gâlgâit.
-Și ce dacă, i-am răspuns eu lipsit de cuviință.
Vroiam să îl fac să își iasă din pepeni.Consideram că nu mai trebuia să fiu politicos cu
nimeni.
Nae mă privi lung în ochi și începu să se ridice
încet de parcă ar fi folosit pentru așa chestie un mecanism șurub-piuliță.
Își turnase deja un pahar cu vin.
I-am făcut semn să se așeze înapoi.
Încercă să ducă paharul la gură dar fără să
reușească așa că îl puse pe masă alături de sticlă.
-Domnule,ce ai cu mine?
Am dat din umeri după care am început să nu
îl mai rătăcesc ici și colo în față dar i-am împins
paharul mai aproape.
Îl luă cu aceleași gesturi ca mai înainte și de
data asta reuși să soarbă o gură din licoare.
Eu intrasem deja în O MIE ȘI UNA DE
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NOPȚI și îmi închipuiam că eram Ghiafar în carne
și oase .Chemând gărzile și ordonându-le să taie
capul veneticului care îndrăznise să se așeze pe
scaun înaintea mea.
Aveam să mă simt bine la vederea capului
rostogolindu-se printre mese,până către bucătărie .
-Ceva de mâncat, domnul meu, mă îmbie
chelnerița cu pulpa lipită ca din întâmplare de
umărul meu.
Eram deja mult mai bine dispus.
I-am făcut semn să îl întrebe mai întâi pe Nae
și că aveam să plătesc eu totul.
Omul mă privi în ochi și ceru două fripturi și
salată.
După care mă întrebă dacă ordinul se potrivea
cu dorințele mele gastronomice.
Crezusem că avea să pronunțe DORINȚELE
MELE ASTRONOMICE dar nu o făcu și se
mulțumi să surâdă.La fel ca mine.
Gesturile lui erau de om obișnuit cu lumea
bună dar m-am abținut să îl întreb și de altfel nici
măcar nu mă interesa.
Dimpotrivă, i-am turnat un nou pahar de vin
ca să îl fac să înceapă să vorbească.
Se nimerise să mă intereseze trecutul omului
din fața mea.
-Frate, l-am luat eu,mai știi în ce an suntem?
Dumnealui începu să râdă mânzește
-După încă o sticlă n-ai să mai știi să rezolvi
problema .Prima era aproape goală.
Dar el își dădu drumul în sine și începu să mă
perceapă dintr-un cu totul alt punct de vedere.Arăta
schimbat și aveam senzația că devenise un altul.
-Domnule, de fapt ar trebui să cunoaștem bine
lucrurile din viață și să nu ne mai lăsăm seduși de
posibilitatea unui ban în plus aflat în buzunarele
noastre.
Care are să fie al nostru doar ipotetic.
Hotărât lucru, era un altul.
-Și dacă te iei după haină,nu ai să nimerești
prea des capătul drumului.
Cred că ar fi trebuit să facem schimb de locuri.
Dar ajunsesem să fiu curios și vroiam să știu
care erau lucrurile importante din viață.
L-am întrebat și el începu să mă măsoare de
sus până jos, întrebându-se dacă merita osteneala sau
nu.
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Îi auzeam îndoiala și m-am trezit că îi spuneam că sigur că merita.
Mai rămăsese doar să încerce.
Arginții din buzunarul meu trecuseră deja întral lui dar mie nu mai îmi păsa de scamatorie .
Mă împăcasem deja cu mine și îi așteptam
cuvintele pline de înțelepciune .
-Dragul meu,la început trebuie să înțelegem ce
ne este necesar în viață.La o gândire mai profundă o
să pricepem că mai toate nevoile pe care le avem neau fost introduse cu o artă căreia să nu mai putem să
ne împotrivim.
Omul din fața mea începuse să devină
gigantic.
Mai ales că uitasem amândoi de vin.
-Și ce trebuie să ne dorim în viață?
O luasem pe scurtătură fiindcă vroiam să aflu
esențialul mai repede.De parcă ar fi dat trenul să
plece .
-Trebuie să fim împăcați și mulțumiți cu noi
înșine, să zâmbim în permanență și să nu ne dorim
mare lucru de la viață .
-Și dacă ni se face foame?
-Vom fi fericiți doar atunci când are să ne fie
burta goală.Iar rezolvarea are să apară de la sine.
Se făcuse timpul să plece așa că s-a ridicat în
picioare.
Nu aș fi vrut să plece așa că m-am ridicat și eu
la înălțimea lui dar în loc să îl conving să mai
rămână, m-am trezit că îl îmbrățișam de rămas bun.
Poate că în realitate nici măcar nu exista.
Dar cu el devenisem bogat
Adică intuiam că nu mai aveam nevoie decât
de esențial.
Și mă simțeam bine,bine....
Brampton, Canada
Vântul mă lua pe sus fără ca eu să îmi fi pus
vreo întrebare care să îi fi dat de gândit.
Mă alesesem cu o excursie gratuită și nu
aveam pretenția să mi se spună unde urma să
ajung.Pur și simplu nu îmi păsa,așa cum o pățeam și
cu altele.
Mă ridicase de la masa de scris de pe terasa
unde îmi descriam cu lux de amănunte schimbarea
sau transformarea din om în animal, unul cu patru
picioare.
destineliterare@gmail.com
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O făcusem ca un magician, pocnind din degete.Și ca să fi revenit la starea de om trebuia să fac
același lucru.
Să pocnesc tot din degete.
Dar singur, singurel, mă transformasem din
neatenție într-un patruped fără degete.Ca mai pe
urmă să constat că nu mai puteam să fac gestul magic.
Și nu aveam nici cea mai vagă idee cât putea
să trăiască un bou ca cel în care singur mă transfor-

masem, vreme în care cineva îmi legase o frânghie
de gât și mă băga în staul. Loc în care animalele
cinstite aveau să se ferească de mine .
Și bine mai ziceau fetele în clipele în care
afirmau că toți bărbații sunt niște animale.
Aveau perfectă dreptate.
Mai ales că aveam un chef de nu se poate să îi
fi tras un muget.
Pe cuvânt de onoare.

***
Urmare

Restituire

Toate gândurile mele
Stau ciotcă în jurul cochiliei tale
Și așteaptă să ieși mai repede
La o gură de aer proaspăt,
La o parolă banală
Și,te rog să mă crezi
Că n-au de gând să îți facă mare lucru,
Să te necăjească precum băieții pe fete
Ci doar să te mute cu totul
În locurile măiestre din stele.

Auzeam în fiecare moment
Cuie argintii care traversau îndelung
Mâinile și picioarele Domnului
Și tot atunci, mie
Îmi restituiau neâncrederea
De la un capăt la altul.

Baladă
Mă doare
Lipsa unei femei frumoase
Care să-mi pună mâinile
Pe spatele ei argintiu
Eliberat de întrebări și răspunsuri.
Mă deprimă
Absența de vreme bună
Care să-ți deschidă drumul
Către adâmcul din sufletul meu
Și mă înspăimântă de-a dreptul
Dispariția definitivă a banilor
Care să-mi construiască pe îndelete
O casă plină ochi cu îmbrățișările noastre.
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Poeți
Prin peregrinările mele
Am dat de poeți răspândiți cu miile,
Așezați pe scaune aproape divine,
Strigând către mine cu pasiune
Să opresc și să le ascult versurile
Dar eu,omul obișnuit
Le răspundeam creștinește
Că nu aud tocmai bine.

Trecere
Fată cu mandolina pe umăr
Și pasul de căprioară ursită,
Când o să-mi treci prin apropiere
O să te rog de o melodie cu suflet
Care să mă lege cu armonii măiestrite
De fundul albiei versului tău
Și pe acolo, știu sigur
Are să treacă în valuri
Tot sângele indecent
Din amintirile tale
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Fată
Fată frumoasă
De dragul tău
Am să mă las tras pe roată
Sau ridicat creștinește în furci
Și asta
Să-mi torni în suflet mii de cuvinte
Pline de dragoste,păcat și dorințe.
Viață
Într-o dimineață albastră
Aveam să trec aproape cu totul prin viață
Și către prânzul de aur
Să mă trezesc plătind la păcate,
Singur pe lume
Și fără un nume printre cuvinte
Prin care să fiu chemat la ordine
Din clipele de pierzanie-n sine,
Mai cu voie,mai fără voie,
Așa că am rămas în cârciuma joasă
La dispoziția chelnerilor,îngeri cu frac și bonton
Din vară până spre seară
Ținând demn pe genunchi
Orice fecioară vopsită
Cu buze cărnoase și ochii târzii.

Orchestra
Orchestra se oprise ca pentru întâia oară
De la facerea lumii
Și toți muzicanții luaseră loc la negăsirea de sine
Înlocuind acordurile muzicale cu gesturi obscene,
Cu două viori rezemate cu spatele
De nevorbele celor din sală
Și cea din dreapta,cea cu răsuflarea tăiată
Semăna izbitor cu spatele tău întins către uimirea din
mine
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La care eu interpretam noapte de noapte
Muzică simfonică demodată care nu mai plăcea nimănui
De vreme ce tineretul din ziua de azi,auzi expresie
Sau chiar mâine,dacă îmi dați voie,
Era de părere că deveniserăm elefanți albi
Pe care se putea scrie sau desena grafitti
Cu pensula verde sau cu nebăgare de seamă
În timp ce lumea putea să fie recreată
Doar la mobilele lor lipite de urechi
Chiar dacă ar fi avut loc și prin părți dosnice
Dar nu,eu îmi apropiam palmele transpirate
De vioara care îți purta numele
Uitată pe o parte stângă a creierului meu
Ca o contopire evidentă și apropiată
De dorințele mele răsărite în cale.
Și Doamne,mai aveam destul pîn la tine.

Întrebare
De fiecare dată
Când părăseam casa scării
Madam Butnaru ieșea afară iute,iute
Zâmbind ca pentru sine
Și mă ruga să o las cu degetul pe ovalul burdihanului meu
Ca să-i poarte noroc.
-Dar de ce noroc mai ai nevoie ,madam
De vreme ce și ultimul chilipirgiu din cale
Și-ar dori doar să stea în genunchi
Și să-ți sărute urmele divine ale pașilor?
Dar dumneaei se depărta grăbită
Râzând cristalin către nemine
Spunându-mi cu o urmă de neșansă
Că nu avea răspunsuri
La întrebările mele neroade.

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Dumitru GĂLEȘANU
(ROMÂNIA)

Poeme
Scribul
«Memoria este scribul sufletului.»
Aristotel
(384-322 î.Hr.)

Scribul,
în Satira meseriilor –
o proiecţie-a stării de spirit
având acuratețea concretului,
cu picioarele strâns încrucișate
și bustul drept, așezat pe pământ,
un pre-scriitor al facerii lumilor –
între semne, simboluri și coduri,
cu lumina lui contemplativă
zăbovind în tihna creaţiei,
prin știință și magie
sigilând
papirusul
galben al vremilor
când zeul dospea sub aparenţe
în haloul de întunecime
al gândirilor antice,
iar însuși divinul
se plimba la pas
printre oameni,
învățându-i tablele
legilor.
(...)cu picioarele încrucișate,
bustul drept – așezat pe pământ,
pre-scriitor al facerii lumilor(...)

lumina sa mai departe,
grație lui ființa noastră
dobândind măsura
identității în timp,
iar sufletul grăbit
un strop-al nemuririi.
Scribul : însăși
memoria
semantică-a omenirii,
spiritul viu – remanent – fără de care
ne-am zbate într-un gol permanent,
prin umbra tulburător de tăcută
a unui veșnic : amnezic-prezent.
Codificând
informația pe cerul învinețit,
ca într-un ritual – ochiul lumii grăbit
fixează misterul cosmic-al vieții,
iar grație stării de spirit ființa sa
dobândește continuitate în timp,
numai scribul
în conștiința omenirii
având vocația secundei eterne,
rememorând litera tablelor legilor,
rămâne să fie între știință și magie,
ca o amintire – un accesoriu inert,
sau: într-o seninătate fără sfârșit,
precum un profet neinspirat
glăsuind în deșert.

*

Scribul,
transmițând
destineliterare@gmail.com
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Primăvară perpetuă
«Fantezia e o primăvară perpetuă.»
Johann Christoph Friedrich von Schiller
(10.XI.1759-9.V.1805)

Oricât
de fragilă şi de trecătoare
ne-ar fi primăvara vieții
între efemer și etern,
prin zboruri sângerii
de gândiri și cuvânt,
între finit - desfinit
ocultați de culoare,
înmugurim
spre
înalt –
cum o stea căzătoare,
veșnic fascinați
de cireşii luminii în floare.
În
febra
primăverii
luminii,
absorbit de frumos,
mai păstrez
câte ceva
în cuvânt
din
filosofia
cireșului japonez,
între cer și pământ
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<> maiestuos <>
contemplând lucid florile,
în inima zilelor-nopților
visez și mă minunez,
cu sinele lumilor
filosofez.
Ocultat
de misterul divin –
la o cupă de nectar și senin
în adierea vântului,
din sufletul meu
primăvăratic
picură
muguri
albaștri
înspre
înaltul
cerului (...)- lin.
Oricât
de fragilă şi de trecătoare
ne-ar fi
primăvara vieții,
perpetuu
fascinați
de cireşii
luminii în floare,
prin zboruri sângerii –
între vii-fantezii și culoare,
în raiul terestru petrecem
cu jubilația gândului,
nepieritoare.
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Daniela GÎFU
(ROMÂNIA)

Se apropie Crăciunul...
24 decembrie. Suntem într-o tainică
aşteptare… Trecut peste ani, îți rămân melancoliile
de ieri. Şi, dacă te va întâmpina Crăciunul singur în
casă, vei ajunge să crezi că asupra ta s-a năpustit
mustrarea divină. Ceea ce ieri îți aducea bucurie, azi,
poate o tolerată resemnare. Vrem sau nu, melancolia
devine salvatoare. Negociem cu inima, încă însetată
de licori amețitoare, pentru câteva clipe de îmbucurare.
De-a lungul unui an, de-a lungul unei vieți...
adunăm diverse și complexe afecte. Cum devenim în
timp? Mai iubitori, mai toleranţi, mai strălucitori?
Sau mai disprețuitori, mai încrâncenați, mai cenușii?
Dilemă ce-mi umbrește conștiința precum ispita
călcătura unui pustnic… Mă încred în ecoul suferinţei și în puterea rugăciunii. Scenarii iernatice se
preumblă înaintea-mi.
Refuzul de a te lăsa învăluit de atmosfera
familială, caldă, armonioasă și atât de necesară la
sfârșit de an ori, măcar a prietenilor din ce în ce mai
rari prezenți în viața ta, devine poate cea mai clară
dovadă a îmbătrânirii sufletești. Nefericita situaţie în
care te afunzi, tabloul dramei ființiale. Şi…, timpul
acesta care nu iartă pe nimeni!? De câte ori n-am
auzit ―nu am făcut mare lucru în viaţă‖. Cu alte
vorbe, n-ai dat vieţii tale un sens care să te înalțe,
care să te împlinească.
Încerc să mă afund în colindele lui Hruşcă,
care în anii trecuți îmi umpleau sufletul de liniște…
Acum, nu mă mai alină. Cineva care mă cunoaşte
mai puțin, ar crede că împrejurarea în care mă aflu
este de fapt răspunsul asumat al propriei mele
izolări, alimentată de mofturi şi vise fanteziste. Descopăr că adevărata-mi împovărare vine de la dorința
încrâncenată de a-mi simţi viaţa până în cele mai
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mici amănunte. Mereu mi-am planificat ziua de
mâine. E drept, de prea puține ori a ieșit așa cum miaș fi dorit. Dar, năravul nu mi l-am pierdut…
Evenimentele existenţiale îmi cheamă și mai
mult singurătatea. Paradoxal, o fac aproape imposibil de suportat. Îmi revin în minte vorbele Părintelui
Arsenie Boca: Noi nu suntem numai lucruri ca să
mergem în virtutea legilor necesităţii; noi mai suntem şi fiinţe spirituale, înzestrate cu conştiinţă, şi ca
atare mergem în virtutea legilor libertăţii. Ca atare
căutăm adevărul şi ca atare Îl căutăm pe Dumnezeu.[1]
Şi, oare, nu-i adevărat că avem un destin? Că
zestrea noastră divină atârnă greu în deciziile, spusele şi activitățile noastre? Suntem fericiţi doar atunci când ne place sau ne convine ceea ce avem şi
trăim. Ne lăsăm înduioşaţi doar de acele evenimente
sau de acei oameni care dau impresia că sunt pe lungimea noastră de undă. De-alungul vremii triem tot
ce nu e interesant - credem noi?! - după propriul
nostru profil şi lăsăm lumina magică a copilăriei să
pătrundă în întunericul existențial care ne-a cuprins
lăuntrul.
Am primit un brad splendid care aşteaptă să
fie împodobit. Mai bine de trei ore m-am lăsat antrenată în această aventură de ornare. Privesc rezultatul… Este un brad verde bogat şi plin de vigoare,
care reuşeşte să mă transpună în vremuri demult
apuse.
Nu-mi amintesc prea multe din anii copilăriei. Un Moş Crăciun greoi, înconjurat de daruri
și de copii. Pe rând, ridica în poalele sale, câte un
copil adesea prea emoționat ca să mai poată spune
ceva. Urma un şir indian impresionant.
Binevoitor, Moșul asculta poezia pe care,
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deşi o repetasem de zeci de ori cu educatoarea şi
chiar acasă cu părinţii, o încurcam. Şi, indiferent de
cât de multe boroboaţe făcusem peste an, primeam
mult-aşteptatul dar. Era uimitor să primesc an de an
tot ce îmi doream. Involuntar, şiroaie de lacrimi.
Lacrimi de bucurie, care se prelingeau nestingherite
pe obrajii îngheţaţi de atâta aşteptare.
În plină iarnă, îmi amintesc multe dintre peripeţiile prăfuite de scurgerea timpului în clepsidra
menită sufletului meu. Îmi revin din starea de visare,
dar îmi rămân impregnate emoţiile copilăriei. Și
acum, lacrimi arzânde pe obrajii mei. Ochii îmi
rămân fixaţi la robusteţea bradului, care nu pare deloc deranjat de solitudine. Acum, mă gândesc, cât de
trist este să nu ai cu cine să împarţi această dumnezeiască trăire. De a dărui și, de ce nu, de a primi.
Vacarmul colindătorilor este uşor înlocuit de oftatul
melancolic al fiinţei care trebuie să-i dea o șansă
sorții să se facă înțeleasă.
Am obosit. Am obosită să înțeleg. Crăciunul
a bătut demult la uşă. Dacă ieri copilul căuta sub
brad cu emoție darurile pentru care scrisese o
stângace scrisoare către Moş Crăciun, azi, adultul,
cu o din ce în ce mai stinsă emoție, caută sub brad
leacul împotriva propriei neputinţe. Acum ştiu sau
cred că stiu. Salvarea vine doar din iubire... Dar,
unde mai poţi găsi în prezent iubirea adevărată?! Nu
este un dar costisitor, dar este atât de rar, încât te
întrebi dacă îl meriți!? Şi iarăşi, acelaşi neclintit în a
sa iubire, Arsenie Boca grăieşte: La porţile sufletului
omenesc Dumnezeu îşi încetează stăpânirea: îi vrea
iubirea. Prin urmare, împăcarea şi împlinirea sufletească le vom simţi dacă devenim conştienţi de legătura de rudenie cu Cel ce tocmai s-a născut…[1]
Crăciunul este în primul rând, sărbătoarea
îndrumării noastre în astă lume, care ne-a încredinţat
însuşi modelul absolut, Pruncul Iisus. Nefericirea de
aici vine. Conştientizarea îndepărtării noastre de la
lecţia sacră. Constatăm, de la an la an, că deciziile
noastre de fiecare zi vin în întâmpinarea părţii mai

puțin așezate şi confuze din noi, care caută să ne
orbească.
Îngerul păzitor aşteaptă… Așteaptă să luăm
decizia de a ne rândui treptat existenţa. O rânduială
în acord cu sufletul copilului de odinioară. Peste
două mii de ani de când auzim de la Sfinții Părinți să
redevenim copii pentru a ne ferici. Adevărat zic
vouă: Cine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca
un copil, nu va intra în ea. (Marcu, 10.15) Iată de ce,
când ne gândim la copilărie, realizăm cum s-au scurs
anii. Există o puternică legătură între cele două realităţi. Copiii sunt atraşi de părinţii şi bunicii lor. Dar
şi viceversa este la fel de adevărată. Copilăria (alfa)
şi bătrâneţea (omega) sunt cele două capete ale existenţei umane, dar ele nu inspiră nicidecum aceleaşi
sentimente. Pe copil simţi nevoia să-l mângâi, să-l
iei în braţe, să-l răsfeţi…, trăiri pe care nu le ai și
pentru un om trecut de anii tinereții. O manifestare
care vine din ceea ce ne insuflă fiecare dintre cele
două stări: încrederea şi sinceritatea copilului versus
decepţia şi devitalitatea bătrânului.
A deveni ca un copil, înseamnă a învăţa, sau,
mai bine zis, a reînvăţa lecţia iubirii. Iubire instinctivă, necondiționată, dezinvoltă… În timp, această
iubire are nevoie şi de înţelepciunea cunoaşterii
acumulate. Două dimensiuni care trebuie să coexiste
în destinul nostru. Nici intelect fără inimă, dar nici
inimă fără intelect…
Am realizat că am îmbătrânit prea repede, nu
neapărat prin anii adunaţi, ci prin gândurile și stările
autoinduse, sentimentele risipite cu prea multă generozitate acolo unde nu erau apreciate, faptele care
mă atrăseseră în contexte incomode…
Deşi refuzasem în primul moment să răspund
copiilor care veniseră la colindat, acum mă bucuram
să-i observ şi să-i ascult. Bucuria lor, de a primi
așteptatele daruri pentru colindul interpretat, reuşi
să-mi bucure inima. Nu mai simţeam singurătatea
atât de apăsătoare. Găsisem leacul propriei neputințe.

Notă:
[1] Arsenie BOCA – Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca, în Despre durerile oamenilor, vol. I, Ed. Credinţa strămoşească, 2003, pp. 13-14

112

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Victor Roșca – 90

Victor Roșca – publicist, scriitor, inginer, profesor – a ajuns la impresionanta vârstă de 90 de ani
(n. 17 decembrie 1926), dintre care aproape 30 i-a
petrecut în Montréal, dăruindu-se cu pasiune,
înţelepciune și responsabilitate promovării cuvântului românesc. Cum să onorezi un asemenea Om?
De mai bine de un an, am început să-i caut
prietenii, colegii, colaboratorii, membrii familiei cu
rugămintea să aştearnă pe hârtie gândurile lor despre
cel care şi-a înscris numele, cu discreţie pentru eternitate, în istoria mişcării culturale din diaspora românească din Canada.
O etapă care nu a decurs prea lesne, deși
răspunsurile primite de la mulți dintre cei pe care-i
aveam deja în atenția mea au fost pline de emoţie,
amabile și încurajatoare.
Curând aceste gânduri vor face obiectul volumului aniversar pregătit în dar care relevă aspecte
ale vieţii şi activităţii celui sărbătorit și, de asemenea, o parte din istoria evenimentelor în care s-a
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implicat. Bogate, diverse, complexe. Le veţi descoperi cu emoție, parcurgându-le. Evocări frumoase şi
pline de căldură. Semnatarii sunt fiicele domniei
sale, prieteni și colaboratori din toată Canada (lumea). Profesori, ingineri, scriitori, oameni de cultură
precum: Violeta Auran, Elena Buică, Alex Cetățeanu, Lilian Curevici, Angela Faina, Doina Hanganu,
Francisc Pal, Gheorghe Mircea, Corina Diana Haiduc Luca, Eva Halus, Carmen Ileana Ionescu, Milena Munteanu, Cristina-Mariana Murgea, Marius
Neaga, Florin Oncescu, Wladimir Paskievici, Lia
Ruse, Melania Rusu Caragioiu, Anton Soare, Ortansa Tudor, Leonard Voicu și subsemnata.
Am adăugat acestor reflecţii de suflet și recenzii la două importante cărţi scrise cu destoinicie
și curaj de Victor Roșca despre supliciul încarcerărilor din timpul regimului comunist din România
(Moara lui Kalusek și Experimentul Târgşor subintitulate Începutul represiunii comuniste), semnate de
Elena Buică și Gheorghe Mircea.
Consider că aceste pagini zugrăvesc aproape
fidel portretul celui care a pus – cu dragoste, pasiune, dăruire – o cărămidă la temelia culturii și istoriei neamului românesc. Domnia sa continuă să
caute cu îndârjire complexitatea și diversitatea universului românesc. Iată de ce Victor Roșca poate fi
privit drept unul dintre adevărații ambasadori culturali ai țării noastre…
Îi adresăm cu emoție şi sincer omagiu urări
de sănătate, putere de muncă și inspirație. La mulți
ani!
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Nadejda GODOROJA
(ROMÂNIA)

Saga oncologului
(Amintiri din Uniunea Sovietică)
(Continuare din numarul trecut)

N-am spus părinţilor despre problemele
mele, însă credeam că ele sunt determinate de
aceea că nu-s mulţumiţi elevii de tata ca director,
fiindcă, deşi niciodată n-a ridicat glasul, discutând
cu copiii, a introdus disciplina în şcoală, dar l-am
rugat pe tata să mă transfere, să nu mai învăţ la
şcoala în care activa el. După clasa a treia, eu
niciodată n-am mai făcut studii în şcoala unde
lucra tata. Voiam să fiu una dintre eleve, şi nu
„fata directorului‖. Dar s-a întâmplat aceasta cu
altă nefericită ocazie. Pe parcursul vieţii am avut
multe ocazii să confirm cum a fost apreciat tata de
elevi, ca pedagog şi director, peste circa treizeci de
ani, la nunta feciorului meu, care a avut loc intr-o
clădire specială pentru nunţi situată la intrarea în
renumitul parc din satul Ţaul, la câţiva kilometri
de la Mândâc. La nuntă am invitat-o pe Milocica,
fiica pedagogului Rutcovski. Ea activa
în
Mândâc şi le-a spus la câţiva colegi că e invitată la
nunta nepotului lui Macar Evgrafovici. Şi la nuntă
au venit pedagogii din Mândâc, care au fost elevii
tatei. Mare mi-a fost bucuria să-i văd după atâţia
ani. Prin faptul că au venit, că se apropiau de mine
şi-mi spuneau: - ,, Mă mai cunoşti, atâţia ani au
trecut, dar sunt cutare – elev a lui Macar
Evgrafovici; n-am putut să nu vin când am aflat
că e nunta nepotului dragului nostru pedagog.‖ aveam senzaţia că undeva în sală, pe nevăzute,
sunt prezenţi şi iubiţii mei părinţi.
…Şi lui tata nu-i era uşor . Mult mai târziu,
citindu-i notiţele, am înţeles că şi el avea
probleme. A fost trimis de Ministerul de
Învăţământ să preia funcţia de director al şcolii din
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satul Mândâc, după cum s-a exprimat ministrul
învăţământului de atunci – „să facă ordine în
şcoală‖. Într-adevăr, când tata a intrat în sat prima
dată şi s-a apropiat de şcoală, primul lucru pe care
l-a văzut – pe acoperişul de tablă al şcolii, clădire
cu două etaje, fugeau câţiva elevi. Tata a intrat în
cancelarie, unde, datorită faptului că era recreaţie,
se aflau toţi învăţătorii. I-a salutat şi a întrebat
dacă poate găsi un ciocan şi câteva ţinte. I-au
răspuns că peste o uşă e cabinetul lemnarului
şcolii, la care se poate adresa cu aşa întrebări. Tata
a vizitat încăperea lemnarului, uşa căreia era
deschisă, însă lemnarul lipsea. A luat ciocanul şi
ţintele, s-a urcat în podul şcolii, unde cei de pe
acoperiş de acuma fumau şi i-a rugat să se
coboare, deoarece s-a terminat recreaţia. După ce
copiii au coborât, tata a bătut uşiţa de la ieşirea în
pod în ţinte, ca să nu se mai urce copiii pe
acoperiş. S-a întors în cancelarie şi s-a prezentat.
Apoi a întrebat de ce, deşi a fost sunetul de
terminare a recreaţiei, unii învăţători n-au plecat la
ore. Pedagogii şi-au luat agendele claselor şi au
început să iasă, însă unul dintre ei i-a reproşat lui
tata că el şi în 30 de minute reuşeşte să expună
materialul.
Tata s-a informat despre starea de lucruri
din şcoală, ca să ştie cum să-şi formeze agenda de
lucru. Dat fiind faptul că 18% din copiii din
primele patru clase nu frecventau şcoala, la
consiliul pedagogic tata a propus ca fiecare
conducător de clasă să viziteze părinţii copiilor,
care nu frecventează şcoala pentru a afla cauza
lipsei acestora în şcoală. Unul din pedagogi, care
destineliterare@gmail.com
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lucrase până în anul 1940 şef de studii în şcoală
(Semeniuc), într-o formă foarte obraznică, l-a
întrerupt pe tata şi i-a spus să nu implementeze în
şcoală principiile lui proletare, că aici e colectiv de
intelectuali, care nu vor umbla pe la casele
oamenilor. După părerea lui şi a unor pedagogi,
care au lucrat în această şcoală până în ‘40, nu la
toţi copiii le sunt necesare studii şcolare. Cei care
doresc, pot să frecventeze şcoala în regim de patru
clase, ceilalţi pot munci şi fără studii deosebite.
Întâlnindu-se cu aşa situaţie, tata a început singur
să efectueze acest lucru. În fiecare zi, după
terminarea programului în şcoală, el cu lista
pregătită din timp mergea pe la casele copiilor ne
şcolarizaţi. Aşa afla de la părinţi de ce copiii nu
frecventează şcoala. Dacă îi spuneau că nu au îmbrăcăminte sau încălţăminte, îşi scria în agendă ce
mărime poartă la încălţăminte şi îmbrăcăminte.
Deşi tata nu l-a obligat pe şeful de studii pedagogul Rutcovski să-l ajute în această activitate, acesta, din proprie iniţiativă, s-a alăturat. De fapt, era o
persoană foarte competentă, un matematic renumit
în raion, avea un comportament ireproşabil şi
susţinea toate iniţiativele, care erau în favoarea
elevilor. În persoana acestuia, tata a avut susţinere
şi un mare ajutor. După jumătate de an de
activitate a lui tata ca director în această şcoală, în
luna februarie a. 1952, a fost un control efectuat de
o comisie mixtă a Ministerului de Învăţământ şi
după totalizările comisiei, la consiliul pedagogic şi
acei pedagogi, care erau categoric împotriva
principiilor noi de activitate, au înţeles că trebuie
să îndeplinească cerinţele şi să-şi facă munca aşa
cum trebuie, deoarece în concluzia comisiei s-au
indicat succesele colectivului în comparaţie cu
starea precedentă a lucrurilor.
În satul Mândâc erau şi tradiţii frumoase.
În ajunul Anului Nou 1952, preşedintele sovietului
sătesc l-a invitat pe tata la balul intelectualităţii
satului, care se organiza tradiţional la club. Deşi
avuse de acum consecinţe de la convorbirea cu
acest preşedinte, tata a primit invitaţia cu plăcere,
a socotit că îi este de folos, fiindcă acolo, în
condiţii neoficiale, o să-i cunoască mai
îndeaproape şi pe alţi oameni de decizie din sat –
preşedintele de colhoz, şeful punctului medical,
cu care el trebuia să conlucreze. Aici trebuie să
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deschid o paranteză – din toate deplasările, din
care se întorcea tata acasă, numaidecât ne aducea
cadouri, nu doar nouă, ci şi mamei. Tot ce vedea
tata mai bun pentru dame, cumpăra pentru mama
– pantofi frumoşi de import, haine. Atunci, în
ajunul Anului Nou, tata s-a îmbrăcat şi aştepta
până când mama, îmbrăcată într-o rochie elegantă,
confecţionată la Târnova de renumita croitoreasă
Mejvinskaia, care a învăţat meseria în tinereţe la
Sankt Petersburg, îşi aranja coafura. Tata a privit-o
cu drag şi i-a spus: „Sonecica, tu acolo o să fii cea
mai frumoasă!‖. Mulţi ani au trecut de atunci, dar
amintirea acelor clipe tandre dintre părinţii mei îmi
stă şi acum în faţa ochilor.
Familia Zaiţev
Mama, fără să ştie tatăl meu a reuşit să-şi
facă o prietenă de suflet. Era în Chişinău într-o
deplasare de serviciu, când mama a primit
telegramă (cu întârziere) că a decedat bunelul şi
m-a luat cu ea. Am plecat cu o căruţă de ocazie
până la Târnova, de unde tocmai la ora 4
dimineaţa aveam posibilitate să plecăm cu trenul
până la Bălţi. Dat fiind faptul că am ajuns la
Târnova la ora 5, am plecat undeva să luăm masa
şi eu, fiind neatentă, în drum m-am împiedicat, am
căzut jos şi mi-am traumatizat genunchiul.
Deoarece ciorapul era murdar de sânge, am mers
la farmacie să procurăm cele necesare pentru a
prelucra plaga de la picior. Farmacia era închisă şi
pe uşă era un bileţel cu inscripţia că farmacista va
veni în curând. Mama m-a aşezat pe pragul
farmaciei, mi-a scos ciorapul şi cu băsmăluţa ei
îmi ştergea sângele de pe genunchi. În acest timp,
pe lângă noi trecea o femeie în vârstă cu un băieţel
cam de vârsta mea şi i-a spus în limba rusă: „Uite,
Iura, ce fetiţă răbdătoare‖, apoi a întrebat-o pe
mama ce aşteaptă. Mama i-a spus că aşteaptă să se
deschidă farmacia. Doamna i-a zis mamei: „Dvs.
să nu credeţi tot ce e scris pe uşă, deoarece
farmacista de fiecare dată scrie aşa când nu se mai
întoarce. Eu trăiesc alături, vă invit la mine, că am
tot ce-i necesar ca să-i prelucrăm fetiţei rana‖. Neam şi dus la ea. Acasă am aflat că ea mai are un
nepot mai mare cu vreo trei ani decât mine, că
fiica ei a decedat şi ea îl ajută pe ginere în treburile
gospodăreşti şi educaţia copiilor. A adus cele
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necesare, mi-a prelucrat piciorul, mi-a bandajat cu
tifon genunchiul. Peste un timp oarecare, a venit
tatăl copiilor de la serviciu. Atunci, Pelagheia
Ivanovna (aşa o chema pe doamnă) i-a spus că la
ei în ospeţie sunt soţia şi fiica directorului şcolii de
la Mândâc şi i-a povestit cele întâmplate. Mama
le-a mulţumit şi am vrut să plecăm la gară să
aşteptăm trenul, însă Pelagheia Ivanovna şi
ginerele ei au fost categoric împotrivă şi au spus
că o să dormim la ei şi la ora 3 o să plecăm la gară.
Aşa am şi făcut. La ora 3, Pelagheia Ivanovna ne-a
petrecut şi i-a spus mamei: „Poate cândva ne mai
vedem‖. Am plecat cu trenul până la Bălţi, de la
Bălţi - spre Şoldăneşti, am aşteptat trenul aproape
24 de ore, apoi de la Şoldăneşti până la Râbniţa
peste 10 ore am plecat cu un marfar, deoarece
starea tehnică a
podului pentru transportul
feroviar de la Râbniţa încă nu permitea fluxul
trenurilor de pasageri. Aşa că, desigur, am întârziat
la înmormântare. Tata era în Chişinău şi când i-au
transmis vestea, a luat un taxi şi a reuşit să ajungă
la înmormântare, noi cu mama, din cauza lipsei de
transport direct, am ajuns acasă a doua zi după
înmormântarea bunelului. Am mers împreună cu
bunica şi surorile lui tata la cimitir să tămâiem
mormântul. Priveam la ţărâna proaspătă a
mormântului şi mă gândeam că ea l-a ascuns de
ochii noştri pe bunelul meu şi senzaţia unei
pierderi irecuperabile am simţit-o atunci pentru
prima dată în viaţă.
Peste vre-o două săptămâni după ce neam întors de la bunei, duminică eram cu tata în
faţa şcolii, când lângă şcoală s-a oprit o brişcă şi
din ea a coborât şi s-a apropiat de tata şeful
Comitetului raional al Securităţii de Stat conform
denumirii prescurtate în rusă de atunci – НКВД
(Народный Комиссариат Внутренних Дел).
Tata îl cunoştea, fusese de acum la acest comitet
raional după numai două luni de activitate, când
l-a pus la curent pe preşedintele sovietului sătesc
că v-a elibera casa, în care locuiam, deoarece trece
cu traiul în incinta şcolii; de şi încăperea în şcoală
e mică, este suficientă, are şi priorităţi – mai uşor
îi va fi să ţină sub control activitatea şcolii.
Preşedintele sovietului sătesc i-a propus tatei să
cumpere casa, în care vremelnic locuiam, căci
gospodăria e bună, preţul mic, în schimb v-a
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deveni localnic. Tata s-a refuzat, i-a spus că dor
stăpânul casei se va întoarce şi atunci va fi o
situaţie de confuz.
Părinţii mei într-adevăr considerau că cei
deportaţi din Basarabia se v-or întoarce degrabă
acasă , i-au deportat vremelnic ca să nu se opună
organizării gospodăriilor colective. Dar mai
departe pentru ce să-i reţină, dor aceşti oameni în
majoritate n-au nici o vină. Posibil, că cineva din
ei a obijduit pe săteni, însă de aceştia sunt unităţi
şi pot fi pedepsiţi personal ei şi nu toată familia.
Deşi aveau experienţă, că din cei dispăruţi din
Gidirim nu s-a întors nimeni, credeau că acest fapt
era determinat de altă situaţie : satul nostru era
situat la hotarul URSS, la graniţă cu stat capitalist.
Peste câteva zile după această discuţie
cu preşedintele sovietului sătesc, tata a fost chemat
la Comitetul raional al Securităţii de Stat. Având
experienţă ce înseamnă chemarea în această
organizaţie, tata s-a prezentat la ei gata de orice şi
…alb ca varul : aşa reacţiona organismul tatei la
stres – se făcea palid la faţă. Seful acestui comitet
l-a întrebat pe tata de ce răspândeşte prin sat
informaţie că cei deportaţi în Siberia se vor
întoarce? Ei sunt aranjaţi bine şi n-are rost să se
întoarcă. De şi tata i-a spus că n-a discutat cu
nimeni în acest sens, seful
l-a contrazis,
confirmând poziţia sa prin redarea convorbirii
între tata şi preşedintele sovietului sătesc. Apoi i-a
spus tatei: - ,,Scrie lămurire, aşa şi indică că n-ai
fost corect înţeles, că ai refuzat să procuri casa,
deoarece eşti foarte ocupat la serviciu şi nu poţi
acorda timp gospodăriei‖. Nu numai i-a întins
foaia să scrie lămurire, ci i-a indicat anume ce
trebuie să scrie , ca să nu aibă consecinţe grele. Şi
atunci, când l-a văzut pe preşedintele Comitetului
Securităţii de Stat, prezentat la şcoală în zi de
duminică, l-au trecut fiorii, a presupus că s-a
întâmplat ceva ieşit din comun. Văzându-l pe tata
palid, Zaiţev, cum îi era numele de familie al
şefului Securităţii, s-a apropiat de tata, i-a întins
mâna şi i-a spus: „Cerem scuze că am venit pe
neaşteptate. Copiii au venit în ospeţie la Nadea,
Pelagheia Ivanovna – la Sofia Stepanovna, iar eu
le sunt însoţitorul‖. O mare greutate i-a căzut lui
tata de pe umeri. Din brişcă au coborât Pelagheia
Ivanovna şi copiii - Iura şi Ghena - şi au intrat în
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casă. Pelagheia Ivanovna a adus diferite bunătăţi –
plăcinte, prăjituri, şuncă ş.a. Împreună cu mama,
au început să aranjeze masa, iar Zaiţev i-a zis lui
tata: „Noi să ieşim să ne plimbăm puţin pe
teritoriu‖. Ne-au luat şi pe noi copiii, adică pe ai
lui şi pe mine cu Lora. Aici aş menţiona , că pe
parcursul relaţiilor noastre cu această familie,
tovarăşul Zaiţev totdeauna ne implica şi pe noi,
copiii în plimbări sau discuţii; dacă noi plecam la
joacă, el îi spunea tatei: ,,Plecăm la bucătărie să
vedem ce ne pregătesc pentru masă‖. Se străduia
să nu rămână unul de unul cu tata. Atunci,
plimbându-se pe teritoriu, vorbea cu tata despre
perspectivele dezvoltării învăţământului şcolar la
sate. La acea vreme, la Mândâc era şcoală medie,
în care obiectele erau predate în limba
moldovenească. În satul vecin, Maramonovka,
aflat la mai puţin de 3 kilometri, era şcoală de 7
clase, în care se preda în limba rusă, deoarece
localnicii erau ruşi. Zaiţev spunea că satul este
mare şi ar trebui să fie şcoală medie completă, ca
să nu umble copiii de acolo la lecţii în alt sat şi să
treacă la altă limbă de studii, începând din clasa a
VIII-a, deoarece acestora le este foarte greu să
însuşească materialul predat.
Întâlnirile noastre cu familia Zaiţev au
continuat. Adeseori tovarăşul Zaiţev, cum îi
spuneam noi, era ocupat, o trimitea pe Pelagheia
Ivanovna cu copiii la noi pentru zilele de sâmbătă
şi duminică, iar când aveam ocazie şi posibilităţi
plecam noi la Târnova la ei. Tovarăşul Zaiţev
venea cu ai săi la noi, de regulă, la sărbătorile
statale. Pelagheia Ivanovna era o fiinţă foarte
blândă, avea o mare stimă faţă de mama, făceau
schimb de păreri pe diverse teme, inclusiv despre
educaţia copiilor, îi povestea mamei multe despre
regretata fiică răposată a ei. Şi din povestirile tov.
Zaiţev despre răposata lui soţie am înţeles că el a
iubit-o foarte mult şi le-a spus părinţilor noştri că
el niciodată nu se va căsători a doua oară: acea
poveste fermecătoare de iubire, care a fost între el
şi soţia lui, nu se poate repeta. Era nespus de
recunoscător soacrei lui, Pelagheiei Ivanovnei, că
aceasta se ocupă de toate aspectele casei şi
educaţiei copiilor. De aceia se străduia să-i facă pe
plac cu toate, inclusiv, o aducea la noi, deoarece
pentru ea aceste vizite erau momente plăcute de
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socializare ; în Târnova vecinele ei nu cunoşteau
limba rusă.
În duminica Învierii Domnului la 6
dimineaţa a venit la noi vecina noastră Alexandra
- o femeie tânără, care la necesităţi o ajuta pe
mama în treburile gospodăreşti, şi ne-a adus o
bucată de cozonac sfinţit. A fost la slujbă la
biserică în satul vecin Slănina, deoarece în
Mândâc biserica nu funcţiona. Mama
i-a
mulţumit, i-a dat un cadou, pregătit din timp (căci
aşa-i tradiţia la Gidirim), a petrecut-o, a închis uşa,
a aprins candila, a pus bucatele tradiţionale de
Paşti pe masă, toţi am spus rugăciunea şi ne-am
aşezat la masă. N-am dovedit să ne înfruptăm din
toate bucatele, cum cineva insistent a bătut la uşă.
Numai asta nu ne ajungea – să ne vadă că facem
sărbătorile religioase. De şi mamei îi tremurau
mâinile, ea rapid a stâns candila, a strâns tot de pe
masă, ne-a trimis în altă cameră şi a deschis uşa.
Mare i-a fost minunea : în prag stătea Pelagheia
Ivanovna, Iura şi Gena. Au intrat fericiţi, bucuroşi.
Pelagheia Ivanovna i-a spus mamei:
- Христос воскресе (în staroslavonă –
Christos a înviat) !
- Во истину воскресе (Adevărat a înviat)–
i-a răspuns mama .
S-au pupat de 3 ori cum e tradiţia pascală la
ortodocşi şi Pelagheia Ivanovna a început a deşerta
cele două coşuri cu bucate, aduse de ea, spunând
că era sigură că la noi s-a găsi o bucăţică de ceva
sfinţit la biserică şi vom face un Paşte adevărat.
Mama a tras cu ochiul la băieţi , fapt observat de
bunică-sa, de aceia imediat Pelagheia Ivanovna a
spus:
- Nu retrăiţi, ei sunt băieţi de treabă, aşa iam educat. Cine nu i-ar întreba unde şi de ce au
fost, v-or spune că au fost la voi, v-am adus
medicamente, deoarece fetiţele sunt bolnave şi azi
e duminică - farmacia nu lucrează.
Din faptul că tov. Zaiţev spunea că unele
slăbiciuni ale soacrei lui – inclusiv, credinţa
ortodoxă - sunt determinate de specificul educaţiei
- ea a urmat Бестужевские курсы în St.
Petersburg, părinţii au înţeles proveninţa socială a
Pelagheii Ivanovnii – această instituţie de
învăţământ preuniversitar era prevăzută numai
pentru fetele din familiile din spuma de nobili. Aşa
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că copiii - Gena şi Iura - erau educaţi corect –
aveau un comportament modest, o stimau foarte
mult pe bunica lor, erau elevi străduitori, citeau
mult şi nu numai literatură artistică, ambii se
interesau de tehnică, vroiau să devină ingineri.
Am stat la masă, apoi Pelagheia Ivanovna
ne povestea cum se sărbătorea Învierea Domnului
pe vremuri la St. Petersburg. Între timp au venit şi
M.I. Starodub, familia Păun să ne felicite cu sfânta
sărbătoare, dar a venit şi o persoană nedorită.
Nina, o elevă din clasa zecea nu ştiu din ce cauză
se considera pe o treaptă cu toţi pedagogii din
şcoală, faţă de unii – chiar şi mai sus. Dintr-o
familie din cele mai bogate din satul Slănina, care
nu se ştia prin ce minune a scăpat de deportare,
deoarece din comuna Mândâc, în care întra şi satul
Slănina au fost deportaţi circa 150 de oameni (lista
celor deportaţi e expusă în trilogia lui Ion Moraru
"Pustiirea","Treptele infernului" şi "Fata cu miros
de busuioc" - Editura FLUX, Chişinău, 2011, p.
425 - 429), învăţa bine, însă şi se aprecia foarte
înalt, îşi permitea tot ce dorea sau ce era obligată
să facă? Tata şi aşa era indispus, dar când a intrat
Nina, s-a posomorât cu totul. Peste mulţi ani, fiind
studentă, am întâlnit-o pe Nina la Chişinău şi i-am
spus lui tata. Tata m-a rugat să nu contactez cu ea,
bănuia că e informator la securitate încă de la
scoală. Analiza faptele: tovarăşul Zaiţev , după
spusele Ninei adesea frecventa familia lor când
venea în sat cu chestiuni de serviciu. Odată Nina la întrebat pe tata, de a întrat la noi tov Zaiţev. Tata
i-a spus că el vine la noi numai de sărbători cu

familia. Nina, plină de compătimire, a confirmat
că, posibil, el şi ar fi dorit să schimbe un cuvânt cu
cineva într-o rusă literară, dar e foarte ocupat, căci
tare mulţi baptişti şi marturi a lui Iegova mai sunt
în sat. De la aceste
cuvinte undeva adânc în
sufletul tatei a apărut un boţ de gheaţă. Tata a
început să se teamă de această elevă ca de o boală
rea, de aceia atât de tare s-a indispus când ea a
întrat la noi de Învierea Domnului…
…Noi ştiam, că în sat sunt oameni care fac
parte din alte confesii, decât cea creştină. Într-o
zi, venind de la magazin mai pe de-a dreptul, pe o
cărăruşă îngustă între case am găsit sub un gard o
foaie de caiet, împăturită în colţuri ca o scrisoare,
dar fără adresă şi timbru. Am ridicat-o şi am dus-o
acasă. Am citit-o. Aceasta era adresarea unui
martor al lui Iehova, aş spune acum – o adresare
copilărească. Se expunea că unicul dumnezeu e
Iegova, că unica credinţă adevărată e credinţa în el
şi cel, care v-a găsi scrisoarea, să scrie 9 copii ale
ei şi să le răspândească printre săteni. I-am arătat
mamei această scrisoare. Mama a zvârlit-o în sobă,
a ars-o şi m-a prevenit pe mine şi Lora că de
vedem aşa scrisori să nu le ridicăm…Referitor la
aşa tip de localnici, în grija cărora era comunicarea
la organele competente despre tot şi toţi, pot
spune, că ,,străduinţile‖ lor nu totdeauna se
încununau cu rezultatele dorite de ei. Conform
documentelor oficiale, în anii 1951 – 1954, când
seful secţiei raionale a KGB-ului a fost Zaiţev,
nimeni din comuna Mândâc n-a fost judecat pentru
credinţă.
(va urma)
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Dimitrie GRAMA
(SUEDIA)

Da, dragul meu,
Totul simplu
si mai simplu
decat simplul!
Nu cautare
Nuaventuri
Nu pericol!
Ci pasi mici
si siguri
Privire sigura
atintita inainte
doar sus
si inainte!
Dar, totusi,
adu-ti aminte
ca, de la
un capat
la altul,
pasesti si Tu
peste un abis
si peste
un intuneric
Pe o coarda
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intinsa de altcineva,
un necunoscut,
O coarda intinsa
deasupra Raiului
si deasupra Iadului…
Paseste cu grija
caci odata
si odata
Coarda si
pasul tau
se vor sfarsi
si indiferent
de orisice plan
Tu vei cadea!
Si eu voi cadea
cu tine!
--//-Te suspectez
de ipocrizie
Esti prea
rosie
cenusie

vesela
trista
isterica
indiferenta
dragastoasa
plina de ura
enigmatica
carte deschisa
Esti prea mult
si prea putin!
Da, te suspectez
de ipocrizie,
viata.
Vrand-nevrand
in viteza nebuna
ne intalnim
ne ciocnim
intentionat ne lovim
si din noi
se nasc
cioburi si
sperante.
--//--
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Vasilica GRIGORAȘ
(ROMÂNIA)

Universul tainic între „Dumnezeu şi umbră”
La palmaresul publicaţiilor Marianei Gurza se
adaugă, la ceas aniversar o nouă apariţie editorială.
Este vorba de volumul Dumnezeu şi umbră – God
and Shadou, ediţie bilingvă, română-engleză, care a
văzut lumina tiparului la Editura Singur din Târgovişte, octombrie, 2016. Varianta în limba engleză
este o contribuţie strălucită a renumitului scriitor
specializat în indianistică, traducător şi eseist privind
literatura sanscrită, literatura antropologică, prof. dr.
George Anca.
Marele filosof Blaise Pascal afirma în una din
celebrele sale cugetări că, atunci când n-ai un templu
în suflet în zadar aştepţi apariţia zeităţii. Se pare că
acest lucru se potriveşte şi poetei Mariana Gurza,
care, în timp, cu aplecare şi migală şi-a construit în
suflet un „locaş‖ al Domnului.
Comentatori şi critici ai poemelor sale, recenzori ai cărţilor de poezie, pe bună dreptate o califică
unanim pe Mariana Gurza ca fiind o poetă creştină.
Este corect acest lucru, concretizat prin dorinţa sa
neclintită de apropiere de cele sfinte, îmbrăcând cu
sfială haina unor reale valori creştine: umilinţa, iubirea, dăruirea... „Sunt o frunză înnourată / Căzută la
picioarele tale Iisuse, / Doar rugăciunile îmi dau
putere / După atâta zbucium şi durere. (Smerenie)
Conştientă de tarele lumii în care trăim, poeta îşi
păstrează speranţa că iubirea este cea care ne va
salva de la pieire: „Spre infinit m-aş duce / cu un
cântec de dor păgân / şi-n lacrimi tremurânde, / aş
semăna iubiri; / m-aş prinde printre stele / cu mâinile de flori, / şi-aş îngenunghia o lume, / o lume plină
de erori‖. (Speranţa) Altruistă până peste poate şi cu
generozitatea-i bine cunoscută croieşte un îndemn
adresat tuturor celor care iubesc viaţa: „Lăsaţi caii
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să zburde pe câmpiile-ntinse / Liberi în jocul nebunesc de altă dată, / Fără poveri şi fără lanţuri groase / să simtă ce-i aceea viaţă‖. (Manifest pentru
viaţă).

Punându-şi întrebarea cine suntem, Mariana
Gurza conchide că suntem „şi umbră şi fiinţă‖. În
opinia sa, umbra se conturează atunci când dispare
sau nu mai regăsim soarele în noi. În atare situaţie
este nevoie să dedicăm timp şi răbdare scormonirii
eu-lui interior pentru a ne descoperi sinele adevărat
şi a renunţa la egoul fals sfătuitor. Doar astfel ne
întărim şi consolidăm credinţa, pilonul principal al
casei Domnului, al Bisericii străbune: „Am crezut că
ştii cine sunt. / Eu mă credeam, / deopotrivă că sunt
/ şi umbră şi fiinţă. / Până când mi-am dat seama /
că-n oglinda timpului / nu eram mai mult decât / un
strigăt, / un hohot de râs, / o rochie albă, / o flacără
de lumânare, / un ou roşu, / o bucăţică de prescură,
/ un ochi de lumină‖ (Spune-mi cine sunt)
Mariana Gurza călătoreşte prin vers, cu inima
complet deschisă spre lumină. Eleonora Schipor
consideră că poeta „trăieşte în poezie cele mai variate sentimente, speră și visează, suferă şi radiază ca
orice spirit profund și vulnerabil‖, versurile sale
fiind ipostaze ale trăirilor, întruchipări ale sufletului,
adevăratul „turn de control‖ al sinelui său interior:
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
„Am crezut că travestindu-mă / în lumină, / în disperare / am să-ţi adorm imaginaţia. / Am reuşit /
să-mi zăresc îngerul / rătăcit în mine, / căutându-mă
/ în gestul meu / de umilinţă. (Cerul plânge în inima
mea) Poemele sale nu trădează niciodată, ci explică,
amplifică ori adânceşte stările şi trăirile.
Scriitura Marianei este lirico-filosofică, cu
simplitate şi subtilitate abordează problemele fundamentale ale omului - viaţa şi moartea. În opinia sa,
acestea nu sunt opuse, ci complementare, intim legate. Totul este o curgere prin timp, este o trecere, pe
care trebuie s-o privim şi s-o primim cu seninătate.
„Eu încă mai sper / să am o plecare provizorie, / să
mă pot întoarce, / şi să fiu tânăra femeie din vis. /
Să-ţi spun: Vezi, n-am murit, / n-am vrut să te las /
singur cu umbra mea! / Cu toate că moartea / e doar
un drum... / De-aceea, / eu n-am să mor niciodată /
cu adevărat. / Totul e un simulacru / de moarte. / E
doar o şaradă‖. (Iubitule, voi fi umbra ta)
Pe firul timpului, se-mpletesc căderi şi înălţări,
scăpătări şi reveniri: „Născându-mă din nou, / Iatămă! / Am trecut prin furcile unui vis urât. / Neştiută
de nimeni, / m-am împresurat în suferinţa-mi mută. /
Dar acum, Doamne, mă desfăt / cu darul tău de viaţă nouă, / să pot râde, să pot plânge, / să pot lupta,
să trăiesc, / precum în neclintirea lor stâncile‖. (Mă
uit la cer) În opinia sa şi stelele cad, uneori: „Căderea stelelor / o percep ca o scurgere / de clepsidră...
/ Din când în când, / mai prind câte-o stea / pitind-o
după un nor / sperând / ca odată să o regăsesc..‖
(Căderea stelelor)
Poeta simte o nevoie acută, o aprigă sete de
acurateţe sufletească şi spirituală, de puritate, de
adevăr, de dăruire, şi găseşte să împlinească aceasta
printr-o oarece izolare, interiorizare şi depărtare de
tumultul vieţii, stare presărată din când în când cu
izbucniri calde şi transparente, prin vers, pe care
citindu-le poţi cunoaşte adevăratul său „chip‖ liric.
Tonul poeziilor nu este unul tern, ci vivace, expresiv, versurile aprinse de metaforă îşi pun sigur şi
durabil amprenta în mintea şi sufletul cititorului.
Sub zodia modestiei şi a bunului simţ, în tăcere şi linişte interioară sau zbuciumată, în uşoară melancolie ori extaz, uneori cu seninătate, alteori înnourată, în laboratorul intim al creaţiei poetei, plămada

destineliterare@gmail.com

fecundă dă viziune şi prospeţime lirismului său. Poemele sunt izvor de frumuseţe, de căldură, rămânând
inalterabile în timp. Semnul vigorii poetei Mariana
Gurza este faptul că scrie poezie în vers alb: „Semn
că poezia trăieşte / e versul alb / care a înşelat rima.
/ De aici începe poezia / de la fotografia asta / pe
care ţi-am lăsat-o / la îndemână / cu câteva rânduri
oblice / dintr-un manuscris / din care, / prieten drag,
/ ai rupt o filă, / ai ars-o într-o ţigară, / înainte de a
te vindeca / de mine‖. (Poezie în vers alb)
Poemele sunt amplu articulate, cu o consistenţă naturală şi un demers lirico-discursiv coerent.
Priveşte lumea interioară şi pe cea din afară printr-o
lupă care-i permite o cunoaştere mai profundă, acceptând lăuntric, cu discernământ pios sugestiile din
afară şi lăsând să transpară în ochii cititorilor gesturi
de mare delicateţe, precum sentimentul iubirii:
„Eram frumoasă, / când te aşteptam. / Dar a trecut
ceva vreme / de când noi doi / ne-am legănat / pe
două curcubee, / după ce ploaia / mi-a spălat buzele / de sărutările tale. / Şi totuşi inima mea, / învelită
în iubirea ta, / a păstrat / pecetea sacră / cu care tu
m-ai / atins cu iubire, / acolo, printre nouri, / printre
culori / şi fulgere / irosite de iubiri...‖ (Eram frumoasă?) Şi merge mai departe, trăgând, poate un
semnal de alarmă a deteriorării acestui sublim sentiment uman: „Există o lege nescrisă / care obligă
la iubire. / Dar cum iubirea a devenit o relaţie / dintre cerere şi ofertă, / nimeni nu este suficient de bogat / pentru a cumpăra iubirea‖... (Paradox sentimental)
Cartea se remarcă şi prin eleganţa şi ţinuta grafică de excepţie, merite incontestabile ale editurii,
pentru care transmit un gând bun editurii Singur şi
editorului Ştefan Doru Dăncuş.
Bun venit volumului de versuri Dumnezeu şi
umbră pe piaţa editorială, felicitări distinsei poete
Mariana Gurza, căreia îi dedic un micropoem în stil
nipon, tanka:
„Deasupra apei
străluceşte în noapte
un pod de lună –
eliberat de temeri
găsesc cheia liniştii‖
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Alegeri libere: senryu
an electoral –
terapia cu venin
tot mai extinsă
x
ceaţă peste tot candidaţi-n campanie
dând cu praf în ochi
x
din nou alegeri în răspântii mori de vânt
îşi dau aere
x
electorale printre oi răvăşite
numai mieluşei
x
scrutin orchestrat –
iar se dau în spectacol
unii trombonişti
x
discursul cel nou paharul deja plin cu
apă de ploaie
x
simţ electoral –
cu momeala pe la uşi
pun picioru-n prag
x
la vot doi-n unu –
prins cu mâţa-n sac şi scos
basma curată
x
ales şi cules în fruntea turmei
un mare măgar
x
o nouă mască după vot noul ales
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devenind amnezic
x
pomul lăudat prin alegeri libere
cu traista-n băţ
x
forfota toamnei –
discursuri de candidat
doar nişte gogoşi
x
cântec de leagăn mireasma de fân cosit
adormind pe-aleşi
x
armonii de-april lalelele degrade
edilii în dungi
x
un miting spontan –
printre frunze rebele
şi câţiva „căţei‖
x
sfârşit de brumar –
candidaţii pătaţi
firavi fulgi de nea
x
iar campanie peste tot porumbei
mâncând din palmă
x
ultimul scrutin –
doar un concurs de umor
fără niciun miez
x
punct şi de la capăt în coadă de peşte şi
ziua de mâine
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Lidia GROSU
(REPUBLICA MOLDOVA)

DE FRAUDE PROTEJAT,
BEZMETICUL DOR...
Şi dacă în ochii mei
Loc şi-ar face mirarea
Ce ar tulbura
adâncul
bezmetic
din aşteptae,
Şi dacă, de piatră,
Cariera din inimă
Seismului i-ar ceda,
Iar năvala sângelui
Monument
trăirii
i-ar înălţa,
Şi dacă frustrarea liniştii mele
Clopot s-ar face,
Trezind,
din baierele sufletului,
amuţitele cosmice vibraţii,
Şi dacă dureri decarbonatate
Ar oscila între aici
Şi acolo-ul fără de moarte
Pentru a injecta adevăr
Unei ziceri rostite cu artă,
Caută-mă petală de suspin,
În ale simţurilor,
Incendiare de o viaţă,
zori,
ce a ştiut să protejeze
de fraude bezmeticul dor.

SIMPLU DE TOT...
Când mă voi coace gând bun
de peţit gratitudini,
am să te-aştept
în tensiuni de gală,
să mă vânezi.
în pădurile de incertitudini,
deloc senzuală, spirala unui urcuş
o voi administra lasciv, emerit,
încolăcindu-mă şoaptă
de idei suspectate de cosmopolit,
cu mici, invincibile,
doze de artă
la ceasul
aniversar
al făgăduinţei
voi apela convalescenţa unui impuls
afectat de dezastrul irevocabil,
cu bună conştiinţă,
al rapsodiei din suflet
ce ne-a avut de calitate produs
inventat
de formule
ce nu ne încap
îmi antrenez bunăvoinţa
pendul echilibrat,
ce-ar vrea să mai bată.
simplu de tot să recunoşti în el
al iubirii de altă dată curant...
ÎN MINE M-ASCUND DE TĂCERE
în mine m-ascund de tăcere
ca să pot înviora
răsunetul original al cuvintelor
uneori, strâns cu uşa,
un continuu delir al unor potcoviţi
se maschează cu o evlavie
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a cailor morţi
care, de altfel, nu mai suferă...
doar... potcoavele lor
ce strigă mereu:
„Restituţi-ni-i pe adevăraţii stăpâni!‖
...ah, această tăcere!
m-ascund în ea de falsul înnebunit
ca să pot descifra o temere:
am murit? nu am murit?
ÎN(DEMN) REFUGIAT
voi anula banala percheziţie
a gândurilor din această zi
şi soare mult emoţiei voi imprima.
rază de lumină,
te voi ascunde în tăcerea mea,
şi bucuria o voi proclama mireasă,
iar în calitatea mea de naşă
a îndemnului continuu de a o provoca,
pe filele de-album ale memoriei
chipul ţi l-aş contacta..
banal ar fi
să depăşesc decenţa artistismului...
dincolo de el,
rămân doar două roluri nedistribuite –
pentru el şi ea – cele de iubit... iubită...
ar fi să se producă dezinteresat...
posibil, inventarea armoniei
le-ar tortura chemările interioare
şi ar peţi tot bunul dintr-un rău de mare
cu toată nebunia fericirii –
de-a fi în el amară decupare.
ÎN SCRISUL DE APOI, MAMA...
Petală cu petală,
Te-admir într-un buchet
De ani,
ce-s o spirală
C-un magic alfabet
Al descifrării tainei
De dincolo de noi...
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Eşti, parcă,-o ploaie,
mamă,
Ce cade în şuvoi
Vlăstarii ca să-i spele
În zăpuşeala-ncinsă
A multelor şi rele
Într-o necuviinţă...
E viaţa fără moarte?
În scrisul de apoi
Eşti văzul ce ne-mparte
Lumina sa vioi.
DINCOLO DE TOT CE-I TRECĂTOR
Acest zâmbet de cireaşă-amară,
Vraja, pe minute, nu pe ore,
Mi-o administrează spre testarea
Unor noi fiori ce o adoră.
Crângurile, dincolo de ea,
Mi se-adună-n inima solară
Şi împart cu ele dragostea
Pentru-n cântec de privighetoare.
Un desiş de gânduri zvăpăiate
A-ncâlcit în ele-o delectare
Cu doi fluturi – un băiat şi-o fată – ,
Care cer naturii îndurare
Spre a-şi dărui punctatul zbor
Zbenguielilor cu-o briză încântată
De al lor neastâmpărat amor
Efemer, ce are-un spaţiu, iată,
Pe-al neştirii ochi triumfător...
Cum să nu te-nchini mumei-nature
Pentru spaţiul neobositor
Care ţi-a cuprins a ta făptură?
...Mă conţin în multele tablouri
Ca uitare pe-o neprihănire
Cu un dor sfinţit mereu de doruri
Ce trezeşte-n mine licărirea:
Tot ce e frumos, e veşnicie
Dincolo de tot ce-i trecător!
Parcă e-un mister de-mpărăţie...
Şi-ntr-un vals mă prind cu el uşor
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FLOAREA ACEASTA...
Floarea aceasta timidă de tei
E nota mea caldă şi are temei
Să caut în ea chipul tandru, cu sori,
Ce se pleca peste-un leagăn cu dor.
Pe floarea aceasta acum îmi pictez
Plânsul meu – fan al iubirii, de veci,
Pe care în inima ei mi-o purta
Mama mea, scumpa mea, draga mea, mama mea...
Floarea aceasta timidă de tei
În ochi mă priveşte şi mii de scântei
Un drum îmi aştern – tot acel, de demult...
Şi mă prind de-acest vis şi… tăcerea-i ascult
Pe floarea aceasta acum îmi pictez
Plânsul meu – fan al iubirii de veci,
Pe care în inima ei mi-o purta
Mama mea, scumpa mea, draga mea, mama mea...
POLIFONIE
Poetului
O respiraţie a mugurilor teiei,
O sevă pentru a ilumina,
Prin floarea ei,
suratele-crâmpeie
De îndumnezeire
şi-a elitiza
Cuvântul din tăcerea lor sublimă,
Puţin îţi pare...
Şi te trec fiori
Când ele însele devin epinefrina
Prin care Dumnezeu,
Cuvântător,
Atinge-albastrul sângelui – ne-moarte
Şi-n toate venele deschide câte-o poartă
Spre-a inimii grădină-nfloritoare
Şi... niciun păs, ci –aripi şi-nălţare!
PRINŢ AL PRIVIRII
Ochii tăi luminoşi prind un cer
Pe odihnele florii sculptate
De-un surâs, acostat de mister,
Ce străbate în miez de răscoaptă
Vrajă –
a tot ce-i iubire
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şi-anotimp cu aluri de colore
vise,
trăite-n neştire
Ce trezesc noi tic-tacuri din oră...
Ar fi ea mândrul timp ce nu moare?
Tot ce-i viaţă,-i mereu veşnicie...
Decolteul pudorii tresare:
Tocmai el este prinţul privirii...

DIN TALPĂ, RĂUL…
De la dragoste până la… dezbinare –
un singur pas
cu stângul croșetat, în delir,
pe-un impas.
Și-,n suprimare, încerc să mă conving
Că binele-i totul din toate pe-un ring
Al inimii… Cap de nesupunere,
Într-o mereu înălțare,
Fără frică și ale ei o mie de picioare
Că aș putea să n-o mai înving...
Contest ideea că prostia din născare
Leac nu mai are...
Dar am și o justificare:
În noi zace medicul, - Trebuie de salvat...
Doar o redeșteptare ar dezrădăcina,
din talpă, răul care ne are...
E TOT CE POATE FI...
Esenţă este viaţa – cu-al ei rod...
Unde să mergi... Cu cine să-l împarţi...
Gândul-lumină, ritmic scris pe cord,
E parcă-un tot ce nu poţi să-l desparţi.
Numai culoare, darul e divin.
Indiferent la încercări, testează cnutul...
Apropiat, testamentar, de însuşi lutul,
Sindrom e-al luminişului deplin.
Nu! Nu forţat se recunoaşte-n spor:
Imunitate are la înfrângeri!
Tot ce e viaţă,-i curgere de zori...
Cu tot cu ale umbrelor atingeri,
O pistă e... Şi-un start pentru-n nou zbor...
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Bai HUA
(CHINA)

Lirică chineză contemporană
Pastel
Pe cer plutesc multicolorii nori
Prin care zboară şoimii săgetând,
Pădurea cântă-n sute de viori –
Răsună văile de-atâta cânt.
Îşi sună vântul clopotele mari,
Prind umbrele-nserării să se-ntindă,
Se-nvârte roata morii, se învârte,
Pe mişcătoarea apelor oglindă.
Un imn de slavă vântului stăpân,
În primăvara cu arbuştii rari –
El este dascălul care învaţă
Copaci şi iarbă cum să crească mari.
Toast
– La cea de-a 80-a aniversare
a zilei de naştere a lui Zhou Enlai –
Ridic acest pocal cu vin
În care sclipesc lacrimi, bucurii şi lumina
stelelor;
Îţi urez mulţi ani înainte,
Stimate şi iubite premier Zhou!
Iar din vinul ce-l închin
Voi vărsa o picătură
În tumultuosul Fluviu Albastru!
Optzeci de ani de tunete şi fulgere!
Optzeci de ani de furtuni şi vijelii!
Pentru un înţelept: optzeci de ani sunt
prea scurţi;
Pentru un laş: optzeci de ani sunt prea lungi.
O constelaţie care se roteşte sincron cu China
Îşi trimite razele strălucitoare şi calde;
Poporul numeşte această stea Zhou Enlai –
Tu luminezi China în drumul ei de la suferinţă
la îmbelşugare.
Dintre oamenii muncii care şi-au pierdut
munca,
Cine poate uita lumina ta, care le încălzise
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sufletul?
Dintre luptătorii care se avântau în bătălii sub
foc de artilerie,
Cine poate uita cu tu ai indicat direcţia
asaltului pentru victorie?
Peste optzeci, peste opt sute, peste opt mii
de ani,
Câte vieţi vor pieri!?
Câte corăbii se vor scufunda!?
Câte flori se vor veşteji!?
Câte fiinţe se vor naşte!?
Câte nave se vor lansa la apă!?
Câte flori vor ieşi din pământ!? –
Tu vei lumina şi atunci Fluviul Galben şi
Fluviul Albastru!
Îi vei lumina pe acei oameni care nu vor
cunoaşte foamea şi frigul,
Dar îşi vor aduce aminte că tu ai dat speranţă
Chinei
înfometate;
Poate atunci nopţile vor fi luminate ca ziua,
Dar tu vei rămâne la fel de strălucitor.
Înălţându-te în bolta cerului,
Vei lumina gândirea omenirii –
Nu vei cădea niciodată,
Pentru că lumina ta vine din soare.
Răsfrângi cu fidelitate lumina solară,
Strălucind în răsărit, unde deja s-au ivit
aurorele;
Viaţa ta arzândă a prevestit sosirea zorilor –
Tu ai răspândit totdeauna idealurile sfinte
ale umanităţii.
Ai jurat chiar din anii copilăriei:
„Voi pune bazele paradisului în China săracă
şi jignită!‖ –
Curajul dăruirii tale a atins veşnicia,
Abnegaţia merită autoritatea nepieritoare.
Sunt ferm convins că peste optzeci de mii de ani
Poporul chinez îşi va mai înălţa capul
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
Pentru a te privi cu veneraţie –
Şi îţi va ura, ca şi mine acum,
Mulţi ani înainte –
Vărsând o picătură din vinul sărbătoresc
În valurile Fluviului Albastru,
Care curge neîncetat.
Ridic încă o dată pocalul cu vin,
În care sclipesc lacrimi fierbinţi,
Râsete de bucurie
Şi lumina stelelor…
VÂNTUL
Dacă în univers nu ar exista vânt,
Cerul ar pierde norii multicolori,
Norii ar pierde şoimii,
Pădurea ar pierde minunate cântări…
Clopotele vântului în tăcere,
Umbrele copacilor încremenite,
Roata morii înţepenită,
Oglinda apei fără unduire…
Lumea ar fi atât de ţeapănă,
Aerul atât de înăbuşitor… –
O, poete, naiv ca un copil,
Cum poţi să-ţi faci o asemenea
Teribilă închipuire!?
Între cer şi pământ e doar un relativ repaus,
Galaxia e veşnică numai datorită mişcării –
De mii de ani, oamenii exclamă:
„Vântul se poate isca din senin!‖.
O, vânt neprevăzut şi totodată banal!
Eşti cu adevărat un spirit hazliu;
Tu tragi la fel cortina peste
O tragedie sau o comedie –
Spectacol-carusel şi similar.
„Vântul e ploaie‖ zic marmotele,
Cu ţurţuri lungi, fără sfârşit,
Viscol puternic şi durut –
Şi tremură de spaimă sub pământ,
În peşteri de speranţă şi de lut.
„A venit vântul!‖, se leagănă cedrii,
„A venit vântul!‖, se-volbură norii –
Lupii atacă-n haită pe drumeţii
Ce pasul şi-l grăbesc spre adăpost.

[]
Momâia de paie din hotar
Învie doar sub vântul tremurând –
Fluviul Albastru veşnic tumultuos
Înfruntă vântul mii de li
După fiece tempestă
Cad crengi uscate, frunze veştede –
Doar cedrii se spală de praf
Şi iarba înverzeşte tot pământul…
Vijelia poate să frângă şi câţiva copaci mai semeţi,
Dar se va naşte-n loc pădure tânără –
Şi totuşi pe pământul însorit
Lupul îşi pune iar basmaua bunicuţei;
A şters-o el, cu coada-ntre picioare,
Însă revine arătându-şi colţii –
Să tragem de aici învăţăminte:
Cu ochii-n patru fii, când mergi pe vânt.
Fii revoluţionarul cu credinţă,
De te îngrijorează soarta Chinei –
Chiar dacă vei fi frânt ca un copac semeţ,
Rămâne-vei demn de urmaşii tăi.
Seminţele pe care vântu-acesta
Le-a scuturat de pe al nostru trunchi
Vor încolţi şi-or prinde rădăcini –
Copacul mult mai falnic s-o-nălţa.
Lumea va fi frumoasă, mai frumoasă,
China va merge falnic înainte –
Vântul şi ploile vor face
Pământul mult mai generos, prosper.
Pe cer plutesc iar nori multicolori,
Prin care zboară şoimii viguroşi,
Pădurile cu păsări cântă-n cor,
Răsună văile şi munţi voioşi
Se-nvârte roata morii, se învârte,
Copacii-şi trimit umbrele în soare,
Oglinda apei unduieşte lin
Sub freamătul de valuri mişcătoare.
Natura-i recunoscătoare vântului,
Neobositul dascăl ce-o învaţă
Să prindă totu-n rădăcini de viaţă
În ţărâna caldă a pământului,
Pe oameni îi învaţă să clădească
Mari edificii, fie fericiţi,
Şi nave cu propulsii nucleare,
Şi avioane cu reacţie –
Dar el lansează şi avertismentul:
Oameni vegheaţi! Fiţi fermi! Munciţi!

În româneşte de:
Lia-Maria Andreiţă
Xu Wende
Ion Andreiţă
destineliterare@gmail.com
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Mircea M. IONESCU
(USA)

Există sau nu dramaturgie română?
...O asemenea întrebare ar trebui, în fond, să
nu reprezinte decât o inepție generată de nedocumentare. Când scrisul dramatic românesc își are
obârșia prin anii 1830, când Eugen Ionesco, Sorescu
și, mai nou, Vișniec au făcut carieră internațională,
iar Caragiale este tot mai contemporan cu „D-ale
Carnavalului‖, orice „dubito ergo sum‖ nu înseamnă decât incompetență sau răutate!
...Și, totuși, în actualul climat, când dramaturgia autohtonă este marginalizată, dacă nu chiar umilită, când regizori, directori de teatru și critici dramatici fug de piesa românească, ba o și desființează
fără să o citească, eu vin și susțin fără ezitare, ferm,
că EXISTĂ DRAMATURGIE ROMÂNĂ!
I. ARGUMENTELE MELE, PRO!
1. REMARCABILA ISTORIE A DRAMATURGIEI AUTOHTONE
Semnată de eminentul om de teatru, regretatul Mircea Ghițulescu, și inclusă în lucrarea mai
amplă Istoria Literaturii Române, volum de 918 pagini, apărut în 2008 (prima ediție). Cine va citi
această extraordinară radiografie a autorilor dramatici din aproape două secole va avea o revelație: românii au avut dramaturgie înainte să aibe teatru!
Chiar dacă începuturile s-au canavat pe traduceri,
prima fiind din Moliere, în 1784! Nihiliștii,
contestatatarii dramaturgiei române ar putea măcar
să citească această Istorie, că nu pot fi exagerat să
cer studierea ei!
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2. EXISTENȚA, LA ORA ACTUALĂ, A 8
(OPT) CONCURSURI NAȚIONALE DE DRAMATURGIE
*Cea mai bună piesă a anului, Concurs organizat de UNITER
*Concurs de Comedie româneacă-festCo, Teatrul de Comedie
*Comedie. Festivalul Național de ComedieTeatrul „Fani Tardini‖ Galați
*Dramaturgie contemporană-Teatrul Național
„Mihai Eminescu‖ Timișoara
*Concursul Cea mai bună piesă scurtă-Teatrul
„Regina Maria‖ Oradea
*Concursul „Dramaturgie în Doi‖-Teatrul
„Tudor Vianu‖ Giurgiu
*Cea mai bună Monodramă-Gala Star Bacău
*Concursul de dramaturgie „Goana după fluturi‖-Rm.Vâlcea
... Făcând o medie a textelor trimise la aceste 8
Concursuri, ajungem la cifra de 450-500 de piese
scrise pe an de autori dramatici români, consacrați,
dar și autori aflați la început de drum. Ceea ce înseamnă că, deși românul nu s-a născut dramaturg, ci
poet (cum scria malițios un cronicar dramatic!), în
România se scrie suficient teatru.
Ca unul care a făcut parte, de mai multe ori,
din Juriile unora dintre Concursurile amintite, îmi
permit să susțin că nu toate textele dramatice din
cele 450-500 au valoare. Afirm, însă, că 20-25 de
piese sunt bune, 6-10 chiar foarte bune! Numai că
ELE NU SUNT CITITE de regizori, directori, actori, cronicari de teatru!... O spune un dramaturg
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român favorizat de soartă (cu 32 de premiere la activ, petrecute în cinci țări!), deci nu-i undemers prodomo ci pro-breaslă!
Iar piesele câștigătoare nu sunt montate de
teatrele organizatoare ale Concursurilor (excepție
Galați și Giurgiu, la ultimul teatru premiera piesei
laureate având loc la cel mult o lună și jumătate de
la aflarea învingătorului!)
*UN AL 9-LEA CONCURS NAȚIONAL DE
DRAMATURGIE ar putea avea loc la noul Teatru
de Proiecte „Liviu Rebreanu‖ Bistrița, abia lansat!
3. FENOMENUL GIURGIU
În briza Dunării, timp de 5 ani, 7 luni și 22
de zile, a ființat CETATEA DRAMATURGIEI
ROMÂNEȘTI! Un cunoscut comentator sportiv,
totodată și dramaturg, cel care așterne aceste gânduri, a avut nebunia să renunțe la gazetărie și la salariul suculent din Televiziune și să se înhame, pe mai
puțin de jumătate din banii primiți la Telesport, pentru a demonstra că EXISTĂ DRAMATURGIE AUTOHTONĂ și un teatru poate supraviețui și numai
cu piese românești! În cei 5 ani, 7 luni și 22 de zile,
nu mai puțin de 40 de texte dramatice autohtone au
fost montate la Giurgiu: Caragiale, Mazilu, Băieșu,
Dumitru Solomon, Tudor Popescu, Dumitru Radu
Popescu, Viorel Cacoveanu, Doru Moțoc, Paul Ioachim, Val Butnaru, Puși Dinulescu, Mircea Radu
Iacoban, Dinu Grigorescu, Lucia Verona, Horia
Gârbea, Laurențiu Budău, Carmen Dominte, Mircea
Dem. Rădulescu (autor giurgiuvean), Ștefan Mitroi,
ca și debutul pe scenă al lui George Arion și Ion
Bogdan Martin (câștigătorul primei ediții a Concursului „Dramaturgie în Doi‖), plus dramatizări pentru
copii din Caragiale, Creangă, Ispirescu. Cu 8 zile
înainte de premiera piesei „Steaua fără nume‖ de
Mihail Sebastian, Copyro a blocat-o susținând că nu
poate oferi dreptul de achiziție a textului, din aceleași motive amânându-se și repetițiile la o piesă de
Marin Sorescu. Ultima piesă reprezentată în mandatul meu la Giurgiu a fost o premieră mondială: unicul text dramatic („Oreste Regele Sunetelor‖) al
eminentului filosof Ioan Petru Culianu, în regia lui
Cristian Mihăilescu și cu participarea extraordinară a
sopranei Felicia Filip, în ipostază dramatică, nu lirică!
destineliterare@gmail.com

Nu doar că teatrul giurgiuvean nu a
subcombat cu un asemenea repertoriu pur românesc,
cum preziceau cârcotașii de meserie, dar el a obținut
și 6 (șase) Premii la Festivalurile Internaționale la
care a participat, iar încasarile s-au situat peste cele
din stagiunile cu piese din dramaturgia universală.
4. EXEMPLUL BISTRIȚA
La a XII-a ediție a foarte interesantului Festival Internațional de Teatru și Literatură „Liviu Rebreanu‖, din cele șase spectaclole prezentate, patru
sunt cu texte de autori români, pornind de la clasicul
George Ciprian, cu mereu sclipitorul „Omul cu mârțoaga‖, și ajungând la Ana Maria Bamberger, dramaturg român stabilit în Germania (autoarea excelentei piese „Taxi Blues") și Mihaela Mihailov („Interzis sub18 ani‖), plus o dramatizare pentru copii,
Punguța cu doi bani. Este o premisă tonică pentru
noul Teatru „Liviu Rebreanu‖ din Bistrița care va
porni la drum chiar, azi, în acest Festival! Un Teatru
de proiecte care, sunt sigur, va acorda mare credit
Dramaturgiei autohtone! Mult, mult succes!
II. AUDIATUR ET ALTERA PARS
1. ANDREI ȘERBAN NU CREDE ÎN PIESA ROMÂNEASCĂ
Prin entuziastul an 1991, la Centrul Cultural
Român (nu exista pe atunci ICR) din New York,
regizorul român de talie mondială Andrei Șerban a
avut un apladat expozeu despre teatru în fața unui
public eminamente românesc. Mi s-a părut firesc săl întreab pe Maestru ce părere are și despre Dramaturgia Românească. Răspunsul m-a lăsat mut: „Ea
nu existâ!‖. Ca dramaturg român, jucat la ora aceea,
m-am simțit lezat și am replicat, logic, zic și acum:
„Ce piese românești ați citit în ultimul timp?‖... În
locul unui răspuns care sincer mă interesa, am aflat
că „întrebarea este puțin obraznică‖! (Sic!)...
Peste un an, în 1992, pe când devenise directorul Naționalului bucureștean, unde a fost criticat că
nu joacă piesa românească, Andrei Șerban a convocat o discuție publică cu dramaturgii români mai
importanți din România pentru a le comunica clar:
„Am citit tot ce s-a scris în România de când am
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plecat, dar nimic nu mi-a reținut atenția!‖ (Sic!) Sorescu, Mazilu, Băieșu, D.R.Popescu, Solomon, Naghiu, Tudor Popescu, Everac nu prezentau interes
pentru cel plin de atâta glorie la New York, Londra
și Viena!?! Incredibil, dar adevărat...
2. DRAMATURGIA AUTOHTONĂ NU SE
CITEȘTE
Subtitlul acesta este o Axiomă! Sunt convins că nici Andrei Șerban nu citise piesele importante românești, când s-a întâlnit, în ‘92, la București, cu elita dramaturgilor autohtoni. Nici acum nu
cred că știe ce și cum se scrie teatru în România!...
Drama este că directori de teatre, regizori
români, actori, cronicari dramatici nu prea citesc
piesele românești, cum făceau, bunăoară, regretații
Valentin Silvestru, Mircea Ghițulescu, Dinu Kivu,
Dumitru Chirilă, Radu Enescu, prieteni ai dramaturgiei române.
Directorii nu citesc pentru că, de fapt, regizorii fac repertoriile! Iar mulți regizori preferă să
monteze, fără bătăi de cap, comedioare străine, să nu
fie contrați de autorul român care-și vede textul devenit altceva. Este și mai convenabil financiar să
dramatizeze, să traducă tot felul de texte străine
ușoare, necunoscute. În acest sens, există o „regie‖
de ecou al celui mai jucat comediograf român între
anii 1980-1990. Se spune că Tudor Popescu a semnat, după ‘90, un text personal cu un nume latinoamerican care, la premieră, a fost primit cu extaz de
presă și public!...
3. DRAMATURGII ROMÂNI NU FAC
PARTE DIN FENOMENUL TEATRAL
La 18 ianuarie 2016, tensionată întâlnire la
Ministerul Culturii, între ministrul de două-trei luni
Vlad Alexandescu (nepotul lui Tudor Vianu) și Ion
Caramitru, șeful UNITER care l-a însoțit in corpore.
Domnul Ministru al Culturii a propus o cât se poate
de logică schimbare a literei c, art. III din OUG
189/2008, care să permită tuturor licențiaților în litere și filosofie să dea concurs pentru directoratul instituțiilor de cultură! Numai că șeful UNITER, totodată și directorul Naționalului bucureștean, a sărit ca
ars, opunându-se vehement! El a cerut ca NUMAI
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absolvenții facultății de teatru să poată conduce teatrele din România!?! Un zvon aberant, cum că o
tânără cronicăreasă, cu licență în jurnalism, ar fi
susținută de nu se știa cine pentru directoratul primei
scene a țării (chiar o inepție de gradul!) l-a făcut pe
Ion Caramitru să arunce din copaie, odată cu apa, și
dramaturgii români!... I-am replicat în public, în
acea ședință din 18 ianuarie 2016, că e nedrept, chiar
discriminatoriu pentru dramaturgii români, în primul
rând, care se văd, legal, scoși în afara fenomenului
teatral! Inutil protestul meu, argumentând că patru
literați și ziariști, fără facultatea de teatru (Doru Mareș, Radu Macrinici, Traian Apetrei, M.M.Ionescu)
au condus cu recunoscut succes Teatrele din
Sf..Gheorghe, Baia Mare, Botoșani și Giurgiu... Și
că, sunt convins, alți ne-UNATC-iști ar putea fi directori de teatru respectați: Matei Vișniec, Radu
F.Alexandru, Dinu Grigorescu, Denis Dinulescu,
Horia Gârbea și alții!
Reafirm și astăzi, ca și în ianuarie acest an,
că demersul reputatului actor Ion Caramitru a dezmoștenit, dacă nu chiar a dat cu noroi în nume mari
din literatura română, precum Caragiale, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, Tudor Vianu, Ion Minulescu, Victor Eftimiu, Zaharia Stancu, Fănuș Neagu
(directori, prin decenii, ai Teatrului Național București!), Vasile Alecsandri, Ionel Teodoreanu, George
Topârceanu, Mihail Sadoveanu, Mihai Ursachi, Mircea Radu Iacoban (directori ai Naționalului ieșean!),
Horia Lovinescu (dramaturgul care a creat un „Fenomen Nottara‖). Niciunul dintre ei n-a terminat
Facultatea de Teatru!...
Cam aceasta este prețuirea de care se
bucură, astăzi, în propria lor țară, dramaturgii și
literații români!
4. ÎNTOARCEREA LA DRAGON pare
imposibilă?
După 1990, mâhniți de scoaterea pe margine a dramaturgilor autohtoni, în detrimentul a tot
felul de comicării străine de duzină, câțiva autori
dramatici români de ecou (Marin Sorescu, Tudor
Popescu, Paul Everac, Dumitru Radu Popescu, Ecaterina Oproiu, Mihai Ispirescu) au creat grupul de
atitudine DRAGON, prescurtarea de la... Dramaturgii goniți!
destineliterare@gmail.com
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Un asemenea Grup de salvare a Dramaturgiei autohtone, a identității Dramaturgului român ar fi
necesar și astăzi!... Din păcate, după scoaterea de
către Ion Caramitru, și de drept (prin acea literă c,
art. III, OUG 189/2008), a dramaturgilor români în
afara fenomenului teatral (fapt UNIC ÎN LUME!!!),
cu excepția mea, numai Academcianul Dumitru Radu Popescu a luat atitudine în ziarul „Cotidianul‖,
considerând că este vorba despre „O LEGE ABERANTĂ!‖... În rest, tăcere!
Într-o tăcere vinovată, dacă nu și complice,
se acceptă ca în foarte puține teatre din țară piesa
românească să nu fie o „rara avis‖, excepția care
confirmă indiferența forurilor în drept, în primul
rând a Ministerului Culturii. Scoțând dramaturgii în
afara Fenomenului teatral, prin președintele ei Ion
Caramitru, UNITER iese, logic, din ecuația Dramaturgiei Române, nu-i așa?!
Fiecare își vede liniștit de interesele lui, de
invidiile și frustările care i-au făcut pe unii să-mi
reproșeze că am montat, la Giurgiu, „un dramaturg
prăfuit‖ (!?!) -și era vorba despre... un titan al dra-

maturgiei noastre, D.R.Popescu, autorul unor excelente volume de teatru și după ‘90, din care piesa
„Biserica de argint‖ este absolut extraordinară!; „un
fost comunist‖ -și era „șah‖ la Mircea Radu Iacoban,
cu un excelent text contemporan (‖Loser‖); „un necunoscut‖,-fie și cu piese interzise în comunism
(!?!), în persoana acidului Viorel Cacoveanu, autorul
unei comedii foarte dure, scrisă acum 3 ani (nu
acum, în 2016!), special pentru teatrul giurgiuvean
(„Noapte bună, Europa!‖); ―o autoare de romane
polițiste‖ –sigur, era Lucia Verona, cu o interesantă
piesă politică („Secretul atomic‖). Și câte și mai câte
răutăți care mă fac să afirm cu mâhnire că întoarcerea DRAGON-ului este imposibilă!
Din nefericire, mulți dramaturgi autohtoni
contemporani sunt vinovați de marginalizarea, chiar
batjocorirea până la eliminare a DRAMATURGIEI
ROMÂNE.
...CARE, MĂ ÎNCĂPĂȚÂNEZ SĂ AFIRM,
EXISTĂ!

*Comunicare susținută, sâmbătă 26 noiembrie 2016, în cadrul celei de a XII-a Ediții a Festivalului Internațional de Teatru și Literatură „Liviu Rebreanu” Bistrița și publicată, în două numere, de „Cotidianul” (7 și 8
decembrie 2016).

Vasile Mic – Intalnire între ape
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Jacob ISAAC
(INDIA/ AFRICA DE SUD)

Suggestion

Neurotic taxi

Receiving and reminding the shadow
shelter of the response centre
Remaining the rejuvenating marshals
spell the space and time
Attaching the affirmation sight of
biocentric tools of signals and symptoms
Accepting and arguing the version of
contemporary comparison and
the robust acceptance
Living lines of dearly colors and sight
Attaining the monarch of containing
ears and unsatisfied eyes
still calling to watch and hear
There my wavering mind amicably
settling the traits of habits and instinct reactions
Flickering deeds of haunting emotions
Attaching the label of sin and sedation
Approaching the value of arguing alert
Provisions of habitual acceptance and
unfolding the living saga of prejudices
Why amazing biological imbalances
and suggestive sermon of procedure
Nickname my liberty of expressions
and pick up the stimulating words of affirmation
Hi ever getting rolling sense
Why your mate mind and mood
Cheer your mate I and You

Thriving my trumpets of driving images
Floating perusal of tricky involvement
Passing my grouping energy of rituals
Lashes of logo towards of the timings
Hosting the lavish trails of the feedback
Boosting creations of hiking my face lines
Facial tomorrow
Your stretching scenario
Floating privacy of luxurious prestige
Sitting my nerve and chipping my day ways
Range of the nose and
Frame of the eyes of
Hearing impulses of tearing my trumpet
Raiding the changes and proud of the senses
Healing the moving mirage of the view world
Hasting claims of my sense of belonging
Facing reigns of my naming of notions
Take away my trumpet of acquired
habits and arrangements
Wash away my lending attitude of rendering negations
Legitimate slogans are booming and
Roaming the mapping mode of
My neural busy track
Housing the logic of ultimate hoisting
Numbers new motives of mapping mind care
Thumbing my approval reaching the senses
Psycho sedation and tripping impulses
Triple asylum of neurotic taxi
***
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Jacob Isaac is a noted bilingual poet hailing
from Mavelikkara, Kerala. He completed his high
school at St. John‘s, Mattom, and went on to study
English literature. He had displayed a proclivity for
poetry from the days of his youth, publishing poems
in popular Malayalam journals. He had published a
short epic poem titled Natya Griham soon after his
graduation and another poetic rendition called Vakkal Jwalikkuka written as stream of consciousness,
which explores the enigmatic cultural traditions and
their ethos exposing their dichotomies. Meanwhile
he completed his Masters in English Language and
Literature from S.V. University in Andhra Pradesh.
In 1989 he entered the post of a teacher in a
public school in Lesotho, Africa. His multi-cultural
experiences resulted in a new spurt of poetic output.
He composed and published poems in English in
African journals, consolidating his reputation as a
poet. His natural talent as an entrepreneur resulted in
his establishing schools in South Africa. In 1991 he
founded an organization called St. Thomas Education Project of South Africa in Potgietersrus. He
opened a multi-racial school called Good Shepherd
High School in Marble Hall, in 1996. His life in
South Africa provided him with varied experiences
and perspectives which were translated into poetic
expressions.
In the early 2000s Jacob turned his focus onto literary research and writing prose. He coauthored the book The Treasury of Knowledge:
Paatavum Patanavum (2002) which is a widely acclaimed book on the evolution of journalism in Malayalam. The book received the prestigious Thayatt
Award and is a prescribed text for B.A. in Mahatma
Gandhi University, Kottayam, Kerala. He was chosen the Managing Editor of the Malayalam Research
Journal and also was made the trustee of the Benjamin Bailey Foundation.
Jacob has attended several poetry fests all
over the world. He took part in the Twenty Second
World Congress of poets held in Larissa (Greece), as
an invited poet and was awarded ―Excellence in Po-
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etry Award‖ for his virtuosity in writing poetry. He
participated in the 33rd World Congress of Poets
organized by World Academy of Arts and Culture,
USA, held from October 20-26 in Malaysia. He
received the ‗Sahitya Ratna‘ award from India InterContinental Cultural Association, Chandigarh, on
the occasion of 9th International Writers festival held
in India during 10 and 11 November, 2013. He participated in the CUPHI III held in Los Angeles,
USA.
His noted collection of poems titled Sense of
Enigma was published by Media House, New Delhi,
for which he received the Michael Madhusudan Dutt
Award from the Michael Madhusudan Dutt Academy, Kolkata, in 2013. He received ‗Best Poet of the
World‘ award from Uzbekistan in the memory of
poet and writer Alisher Navoi, considered the father
of Uzbek Language and the Sultan of Ghazal. Jacob
Isaac was nominated the Ambassador of Peace
through Poetry in South Africa from the Hispanic
Global Organisation, USA. He participated in the
34th World Congress of Poets held in Peru from 10th
to 15th November, 2014 and was conferred the D.
Litt degree for his literary contributions, especially
the collection Sense of Enigma, by the World Academy of Arts and Culture, (a cultural body approved
by UNESCO) which had organized the congress.
He was also deemed the ―Best Honourable English
Poet‖.
Jacob Isaac‘s collection of poems, Sense of
Enigma has been translated into Spanish by the noted Spanish poet Luis Alberto. The on-going French
translation of his poetic collection is being done by
poet Xavier Bonetto. A new collection of poems
Suggestions, which is being brought out by Media
House, New Delhi, will be a path breaking publication as it includes twenty poems each written by
Jacob Isaac and Ernesto Kahan, acclaimed poet and
Professor at Tel Aviv Medical University.
Jacob Isaac is married to Shobha Sarah and
has a daughter Dr. Thankom and a son Aravind.

133

Destine Literare

Ition Tze-Min Tsai (蔡澤民)
(TAIWAN)

PINK CLOUDS LOVE TO GO HAND IN HAND
Sunset lead dusk, in the small alley
All turned into long oblique shadows
We get rely on so close
Do not try to eavesdrop on, the road with the pink clouds
Firefly obviously secretly under the shade
Bypassing the backyard, magnolia higher than the wall
Aroma of the flowers hastily proclaim the advent of night
Our two-hand more tightly
Let the little yellow mud road, only suit to walk slowly
The memories still fresh laughs loudly and scared
Maniac informal bouncing and vivacious still in sight
Watching you, awoke
This winding road, with over thirty years of effort
Day by day, step by step
Was printed on yellow mud, how many pebbles
Near the thin soil, oxalis flower still sneaking around
What happened, when, your hair black and white stud
Gently stroking, hanging forehead hair
Both distressed and pleased, fortunately
Your eyebrows did not follow into white
Less than half a foot path at the bottom of the ditchl
Clear small trickle
Missed my footing, How you get giggled so mischievous
Like Youthful you
Implying, Pink clouds deliberately teasing the memory box
In the past, Maniac uninhibited dance
Now. You and I both need a hand gently hold
Return on, the magnolia is also sneaking around waiting
Silence is like a fairy
Pick them off one, hanging on your hair
You finally shy in silence
But more than this floral scent
To be able to stop the night
To take you away from quietly
Please moon to illuminate the path home
But I can‘t find the slightest drowsiness
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PEMBE BULUTLAR EL ELE YÜRÜMEYİ SEVER
Batan güneş küçük sokağı alacakaranlıkta bıraktı
Her şey uzun, eğik gölgeler içinde kaldı
En yakınımıza güvenir olduk
Pembe bulutlu bu yola kulak misafiri
Olmaya çalışmayın ey ateş böcekleri,
Gölgelerin altından, açıkça gizlice
Manolya duvarı aşarak arka bahçeye atlamış
Çiçek kokusu gecenin gelişini ilan ediyor alelacele
İki elimizle daha sert sıkarsak bu dar, sarı, çamurlu yolu
Sadece yavaş yürünebilir kılarız
Hatıralar hâlâ taze,
Kahkahayla gülüyorlar ve korkuyorlar
Hâlâ gözümün önünde capcanlılar;
Edepsizce zıplayan, manyak
Senin uyanışını izliyorlar
Gün ve gün, adım adım, binbir zahmetle
Otuz yıldır yürüdüğümüz dönemeçli bu yolda
Sarı çamura batmış kaç tane çakıltaşı var
Sinsice sürüyor yonca çiçekleri naif toprakta
Ne oldu bize böyle, ne zamandı hani saçların siyah
Topuzun, o nazikçe okşadığın, topladığın
Alın perçemlerin şimdi beyaz
Üzülsek de sevinsek de
Şükür ki kaşların beyaza uymuyorlar
Hendeğin dibine yarım adım kala
Ayağım kayınca birden, küçük, temiz bir yuvarlanma
Nasıl da kıkırdıyorsun şeytanca, bütün gençliğinle sen
Kabul ediyorum, pembe bulutlar kasten takılıyorlar anı sandığına
Manyakça, engellenemeyen bir dans geçmişle
Şimdi her ikimiz de nazikçe tutacak bir el arıyoruz
Manolya sinsice dolanıyor ve dönüşümüzü bekliyor
Bir tane koparıp saçına takıyorum
Sessizlik bir peri sanki
Sessizlikte nihayet utanıyorsun
Bu çiçek kokusu geceyi durdurmaya yeter
Seni sessizce eve götürüyorum
Lütfen ay yolumuzu aydınlatsın
En ufak uyuşukluk hissetmiyorum
İngilizceden Türkçeye çeviren: Hilal Karahan
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WINDOW

PENCERE

Should be said so
Voyeuristic desires
Strongly occupied my mind from childhood
Maybe I am a born bad Cotyledons
Always know how to
One step ahead
Board the newly built wall
And then bricks never leave

Denilebilir ki çocukluğumdan beri
Güçlü bir röntgenleme arzusu
Zihnimi meşgul ediyor
Belki kötü kotiledonlarla doğduğumdandır
Hep bir adım sonrasını biliyorum
Yeni yapılmış bir duvar kaplandığında
Tuğlalar onu hiçbir zaman terkedemezler

Gradually dark each day
That little lonely lamps
Only as big as beans
Fill house yellow
Touching moment, moved by
That scene of mother feeds baby
Feel respect for the novice father
Covering the baby with quilt
Did not notice, the sun and the moon
Turn hurried footsteps outside
When my little master learned
Secretly to ride on my shoulder
In response to the call of childhood
In fact, always more than just
Even obediently close the curtains
Spring love to set off a corner at midnight
Prick up ears
Eavesdropping the love songs lingering all night

Hava yavaşça kararırken
Uzakta, küçük, yalnız lambalar
Sadece birer fasulye boyunda
Evi sarı ışıkla doldururlar
Ruha dokunur o anda,
Annenin bebeğini emziren görüntüsü
Saygı duyar, bebeğini suçluluk duygusuyla
Saran acemi babaya
Dışarıda güneşin ve ayın
Telaşlı ayak seslerini farketmemiştim
Benim küçük efendim gizlice
O çocuk içgüdüsüyle
Omuzlarıma binmeyi öğrendiğinde
Aslında çok daha fazlası vardı
İtaatkarca perdeleri kapatırken
Bahar yeli daima geceyarısında bir köşeyi açmayı
severdi
Bütün gece süren bahar şarkısına kulak misafiri
olurduk
İngilizceden Türkçeye çeviren: Hilal Karahan

Ition Tze-Min Tsai Biography:
He is a poet from Taiwan, Republic of China
Associate professor of Asia University in Taiwan
Holds a Master of in mathematics and a PhD in chemical engineering
Many of his literature authorings are in Chinese and published in many journals in his country
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Manuela Cerasela JERLĂIANU
(ROMÂNIA)

Poezii din volumul Miez de ardere și fum
Oare cine vrea să vadă!
Peste umbre-ngălbenite
Amintirile iubite
Pregătite de iernat
Cheamă soarele-ncruntat.
Oare cine vrea să vadă
Ce risipă e în stradă
Sau că pe doi, trei copii
Ninge cerul, armonii!
Lutul prins la șezătoare
Depărtat e ca o zare,
Însă îngeri luminați
Saltă oamenii curați.
Ei din Rai ajung să vadă
Umbre dănțuite-n stradă
Care-n inimi poartă scrum,
Miez de ardere şi fum.
E-o nebunie
Că te iubesc e-o nebunie,
Eu am trăiri de verde absolut,
Dar tu mă uiți iar cerul mie
Mi se sfârșește-n inima de lut.
Mă-ntorc în pat pe mărăcini
Și-n nesfârșitul dor mă zbat
De latră câinii în vecini
Când stele de dureri împart.

O rugă salt acum în
Spre Domnul meu Cel mai iubit,
Să mi te-aducă iarăși lângă,
Din rătăciri de gri mocnit.
Să te conducă-n strada vieții
În care dorul a murit
Și în eternele direcții;
Să-i stăm sub cerul neumbrit.
N-am fost îngerul tău
N-am fost îngerul tău ca să-ți cânt de iubire,
Am venit mai târziu pe-al privirii pustiu,
Dar tu ești călător, prinzi un ochi de orbire
Unde cerul e viu, ca un zâmbet târziu.
M-am născut dintr-un dor unde stelele ard,
Unde somnul tăcerii e-ntr-un vis răsucit,
Am tot tras pe fuior firul vieții de jad
Și-am întins pasul meu pe un drum ascuțit.
Dar te-ntreb: oare ține viața asta cu mine,
Dacă-n piept e păgână și pe mine stăpână?
Visul dacă revine prins în noaptea din tine,
Lăsă cerul să vină într-un pumn de țărână?
Mai bate o dată din palme

Tu dormi în gândul nopții treaz
Cu ochii plini de necredință
Visând în pieptul de viteaz
Că stau pe-un cer de neștiință.

În ritmul acesta se tremură casa
Iar frigul din noi se-mbracă în dor
Lăsând la o parte pereții și masa
Uitate o clipă-n al iernii decor.

Și lași pe noi să ne vegheze
Toți mugurii trăirilor oculte,
Iar bolta zilei să păstreze
Când rănile din piept sunt multe.

Ne luăm ca armură o mare ce vine
În valuri bătute de lună-n apus,
Nu știm dacă totul în ziuă mai ține
De-un capăt al nopții tot soarele sus.
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Hrănim o speranță cu fumul din stele
Când ne ard în suflet atâtea tăceri,
La gâtul durerii îi punem mărgele
Din clipe trecute de azi și de ieri.

Tu vino de vrei și măsoară speranța
Crescută la ușa tăcerilor tale
Și rupe cu dorul din mine distanța
Că fumul din veac mă umple de jale.

Mulțimi de păcate stau însemne pe frunte,
Pe cerul căzut mai stingem o stea,
Cuvintele-acestea au gesturi mărunte
Și iată-ntre ele; e o inimă grea.

Mai bate o dată din palme pe stradă
Să cadă cortina de cețuri și ploi,
Să ardem în soare această paradă,
Iar cerul senin să se verse în noi.

Miez de ardere și fum
Senzuale, împătimite, eufonice, armonioase şi
senine, poeziile de dragoste îţi aduc speranţa şi
pacea în suflet şi te fac să priveşti mai optimist viaţa.
Ele au o putere mistică de a tămădui rănile sufleteşti.
De fapt, acesta este şi rostul poeziei, să creeze o
stare de bine. Declaraţiile curg, libere de orice constrângeri sau reţineri, în limitele decenţei şi bunului
simţ. Este totuşi, o poezie erotică. Iubirea săvârşeşte
chiar imposibilul. Ea e capabilă să facă să se intersecteze două linii paralele. A găsi un suflet
îmblânzit, o inimă care să bată lângă a ta, este cu
adevărat un lucru rar. Autoarea a găsit acest „tezaur
de iubire‖ din care şi-a făcut altar. Autoarea îşi motivează demersul poetic astfel: „În versul meu de
dor, / Port fericiri uitate, / Dar zăvorăsc de zor, /
Speranţele deşarte.‖ (Azi, graiul meu). Nimeni nu sa plâns până astăzi de prea multă iubire. Iubirea,
oricâtă ar fi, pentru unii nu e de ajuns. Dacă nu devine sufocantă, obsesivă, maladivă. În genere,
oamenii sunt însetaţi şi flămânzi de iubire. Mai ales
în zilele noastre, când iubirea umană s-a împuţinat
îngrijorător. Manuela Cerasela Jerlăianu are prea
multă iubire şi nu mai poate s-o ducă. O spune în
poezia „Până la stele‖: Ce să mă fac cu atâta şi atâta
iubire! / Unde s-o pun, prin ce cotloane s-o ascund? /
Aş lua-o şi-aş duceo cu mine-n nemurire, / Dar eu
acolo nu mă-ncumet să pătrund. // Ah! Aş duce-o în
peşteri, în munţii părăsiţi, / Sau Mării Negre i-aş dao ca s-onece, / Să-mi piardă urma minţii şi stările
fierbinţi, / Fiindcă iubirea asta, nici arsă nu îmi trece.
// Sau poate că de-aş arunca-o într-o zi în iad, / S-ar
consuma şi ar pieri tăcută şi cuminte, / Dar Doamne!
Teamă îmi e acolo să nu cad / Şi să mă încing şi eu
ca gândurile-n minte.‖ Nici măcar protopărinţii
noştri nu s-au plâns, înainte sau după „Felix culpa‖
(fericita greşeală), că au prea multă iubire, să regrete
că au săvârşit păcatul de a iubi, moştenit de omenire
după Izgonirea din Rai. În lume sunt atâţia oameni
lipsiţi complet de iubire. Cei mai mulţi, nu au de
ajuns. Caută permanent, măcar o fărâmă. De cele
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mai multe ori, n-o Miez de ardere și fum Manuela
Cerasela Jerlăianu 10 găsesc. Şi pleacă din viaţă fără
această nespusă dulceaţă, de sorginte divină. A o
ascunde în cotloane, în peşteri, în munţii părăsiţi, a o
arunca în fundul Mării Negre, sau, mai grav, a o
arunca în iad, nu sunt soluţii bune. Iubirea are sorgintea în Paradis. Trimisă pe pământ după păcatul
originar, ea trebuie împărtăşită cu cei care duc lipsă
de ea. De altfel şi Manuela Cerasela Jerlăianu vrea so împartă, pe toată sau măcar pe jumătate, şi eliberată de ea, să poată pluti „ca Luna prin infinite stele‖
şi nevoită să urce până la stele ca să afle iubirea iubitului ascunsă acolo. E frumos şi ireal. Neverosimil. Dar trebuie să credem că există şi astfel de iubiri. Orice fărâmă de iubire este un semn de bucurie
adus vieţii. Iubirea adevărată o primim doar din
mâinile lui Dumnezeu. Când nu există iubire, până
şi umbrele devin greu de cărat după noi. Manuela
Cerasela Jerlăianu îndrăzneşte să spună: „Eu văd
eternitatea din care am venit‖ (Doar o nălucă). Cine
se poate lăuda că ştie să vadă Eternitatea? Cu
aceeaşi dezinvoltură, poeta afirmă într-un alt poem:
„Plec să ating luna‖, din nefericire este o poezie
tristă, despre durere şi boală, despre agonie şi nefericire. O poezie senzuală, aproape pătimaşă, plină de
sensibilitate şi de vibraţie, care transmite din fiorii
proprii. O poezie foarte frumoasă este intitulată „De
dor...‖ şi exprimă aceste sentimente fierbinţi: „De
dor astăzi întind o mână, / Dar astrele din jur stau
roată, / Doar luna-i singura stăpână, / Pe poezia
scrisă-n poartă. // Poeţii trec cu ea prin vremuri / Şin toamnele cu must şi vin, / Visând o mare fără ţărmuri, / Printre trăiri care nu vin. // Când timpul meu
în pumn se adună, / Cu soarele din zori până în
seară, / Când nopţile din cer răsună, / Eu zvârl un
sunet de vioară. // Aleg din flori doar margarete /
Din versul ce l-am scris recent / Şi umplu cerul de
regrete, / Că azi le vând c-un singur cent. // Te întâlnesc la iarmaroc / Vinzi vorbele cu stelen frunte /
Cerul tău plânge cu noroc / Iar versul meu în foc sedestineliterare@gmail.com
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ascunde.‖ Acest poem parcă a făcut Lumină în casa
sufletului. Miez de ardere și fum Manuela Cerasela
Jerlăianu 11 Autoarea foloseşte sintagme proaspete,
inedite: flori de noroc, esenţă de foc, iubirea din
oase, esenţă de eternitate, lacrimi de cuvinte,‖ în
lutul tăcerii din stele făcut‖, „încetişor de vreme‖
ş.a. Unele poeme au accente de lied, sau un ton elegiac, melancolic, nostalgic, dar liniştit, plin de armonie, un ton de romanţă sau chiar în stilul doinelor,
baladelor şi al bocetelor bătrâneşti, fără imprecaţiile
şi blestemele acestora din urmă. O poezie mai degrabă de stare, de convalescenţă, de întremare după
o maladie grea. Accentele însă, se schimbă, pe
măsură ce intervin iertarea, împăcarea şi din nou –
iubirea. În dragoste, toate sentimentele sunt reale şi
chiar permise. Inima nu întreabă, ea năvăleşte, revarsă efluvii întregi de sentimente. În acelaşi timp,
poeta spune, oricui doreşte să o caute: „Eu sunt aici
ca să mă regăseşti‖ (Mă simt pierdută). Mesajul e
vizionar, parcă vorbeşte un înger, sau o altă voce
divină. Aceste versuri ne aduc aminte de celebrul
adagiu augustinian: „Nu te-aş fi găsit, dacă nu m-ai
fi căutat Tu mai întâi‖. Sacru şi profan se îmbină
armonios în versurile Manuelei Jerlăianu. Cât
pământesc, atâta ceresc. Natural şi supranatural

laolaltă. Şi e firesc, de vreme ce şi omul are o parte
materială şi una de esenţă spirituală. „Mă salt cu
nemurirea din cuvânt‖ – spune poeta în poemul „Cer
loc să mă închin‖. Şi cine te poate înălţa mai mult
decât Poezia? Ea-ţi conferă, nu daruri omeneşti ci
însăşi Nemurirea. De aceea, poeţii aspiră la ea.
Altăoară, autoarea spune: „Că fapta mea e-n
poezie‖. Aşadar, nu numai cu gândul, cuvântul şi
simţirea ea s-a dedicat poeziei, ci şi cu fapta, cu jertfirea şi oferirea de sine. Singura dorinţă a poetei, pe
care ne-o insuflă şi nouă, cititorilor, este: „Să scriem
pe tăcere cu poeme‖ (Atâta frig). Consistentă, bogată în semnificaţii şi nuanţe, poezia Manuelei
Jerlăianu place şi pentru simplul motiv că te
regăseşti în ea, în diversele ei ipostaze umane. Iată şi
un Crez artistic destul de interesant: „De m-aş mai
naşte încă o dată, / Aş vrea să fiu o limbă de foc / Să
ard toate vârtelniţele lumii / Care stau încurcate / În
ziua durerilor / În inima cedrilor / Ce ridică Miez de
ardere și fum Manuela Cerasela Jerlăianu 12 privirea
/ Până la ceruri / Şi aş coborî / În adâncul rădăcinilor
lor / Ca să scot afară / Esenţa pământului bun‖
(Esenţa pământului bun). Şi până la urmă, poeta nu
doreşte decât „Să ating cerul într-un etern prezent‖
(Să ating cerul). E mult, e puţin? E atât cât trebuie.
CEZARINA ADAMESCU
30 Aprilie 2016 – În aşteptarea Sfintei Învieri
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Liviu JIANU
(ROMÂNIA)

Jurnal de marș! național
Al nostru este viitorul.
Numai viitorul.
Trecutul
Şi prezentul,
Mai ales prezentul,
Sunt întotdeauna ale altora.
Care ne spun cât de răi suntem noi.
Cât de penală ne este toată istoria.
Cât de drepţi sunt ei
Pentru că de atâta nemărginire
Din urmă,
Şi până în greu suportabilul prezent În care au grijă de noi
Aşa,
Doar de dragul
Iluziei că am avea, şi noi, în trecut,
Şi prezent,
Parte de un prânz,
La masa lor –
noi suntem nişte erori
Ale anexelor lor:
Bucătărie,
Şters praful de pe becuri, pe jos,
Manipulanţi de décor,
Umeraşe,
Şi alte
Categorii mult prea favorizate
Faţă de randamentele lor –
Al nostru este doar viitorul.
Numai viitorul.
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Pentru el,
Ni se dă totul.
Şi picioare în fund,
Şi droguri,
Şi stipendii pentru căţei,
Şi bordeluri de lux,
Şi dosuri,
Şi mirosuri
Tulburătoare mirosuri
Chiar şi-n WeCeuri,
Ni se dau
Cele mai mestecătoare
Impresii
Despre cum
Va arăta el
Mai ales
În intervalul acela
Etern,
De potou,
La alegeri –
Şi noi nici nu ştim
Ce să mai construim
Mai întâi –
Visele lor,
La care muncim
Şi nu ne alegem
Decât cu trecutul şi prezentul în care ne tot chinuim
Sau visele noastre
În care tot viitorul
Sperăm
destineliterare@gmail.com
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Să dăm
Precum cei mai drepţi dintre judecătorii atotputernici
Ai Prezentului şi trecutului nostru
Numai o mică parte Din tot ce facem singuri şi
Nu furăm de la alţii Pe chiar viaţa noastră,

Norii nemargelanici
Mai sus de nori, e un tablou, dedus:
In dreapta - o umbrela, ca un fus,
Ce tine - Duhul - cel venit - de sus Si-n stanga, drept in colt, un rombic cap In teapa - si-o camasa-n care-ncap
Atatea cate jos - nu au vreun hap...

Şi restul,
Aşa cum am visa-o mai neasemuit de uşoară, şi de
frumoasă,
Pe stradă,
Pe cartier,
Pe sat,
Pe oraş,
Pe judeţ,
Pe ţinut,
Pe ţara ,
Pe continent,
Pe planeta noastră umană,
Şi pe dragostea omenească Întreagă.

Sa nu priviti mai jos de nori - nicicand Numai alb -astru irizand flamand
Din spate - tot decorul - intr-un gand ...
Si norii - melc - tabloul lui - tragand Lasand in urma - fumul - cel pipand...
Mai sus de nori sunt alti - ca noi - tot nori Ei urca - si coboara - visatori Si daca nu-i vedeti - e doar asa ca nu incape-n teatru - dragostea Si nici in cei care nicicand - nu mor tablou - dupa tablou - dintr-un decor...
30 noiembrie 2016
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Hilal KARAHAN
(TURCIA)

ÖPÜŞ

THE KISS

1/
Eğildim, bir çınarın gövdesini öptüm
gürültüyle indirdi gözlerini
yaşamın çözüldüğü iki düğüm

1/
I bended to kiss the bole of a plane tree
he loudly lowered his eyes
from two knots, life is free

Ağzımda izi
sürülmüş toprak
sesimi hüküm gibi taşıyorum

His trace in my mouth
is a plowed ground
carrying my sound as a conclusion

2/
Ağız bir damla su
dil sünger

2/
Mouth is a drop of water
tongue is a sponge
Translation: Hilal Karahan

EL BESO

LE BAISER

1/
Me incliné para besar el tronco de un árbol de avión
el cerro suavemente sus ojos
dos lazos, mientras la vida se desata

1/
je me suis incliné
j‘ai baisé la torse d‘un platane
il a baissé ses yeux tumultueusement
deux nœuds où se décompose la vie

Su vestigio en mi boca
es ma tierra surcada
cargando mi sonida definitivo
2/
La boca es una gota de agna
la legna una esponja

sa trace est dans ma bouche
la terre labourée
je porte ma voix comme le jugement
2/
la bouche est une goutte d‘eau
la langue est une éponge
Traduction : Mustafa Balel
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EL BES
1/
m‘incliní a besar el tronc d‘un plàtan
ell cridanerament baixà els ulls
la vida és deslligar dos nus
la seua traça en la meua boca
és terra llaurada
duent el meu so com a conclusió
2/
la boca és una gota d‘aigua
la llengua és una esponja
Poema de Hilal Karahan traduït al català per Pere Bessó
(de Autodiccionari-sumari de un dia)

Vasile Mic – Înălțare
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Vasile LECHINȚAN
(ROMÂNIA)

Nevoile mari ale Romaniei de astăzi (II)
Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul...
MIHAI EMINESCU, Scrisoarea III

O problemă de prim ordin a României este
asigurarea integrităţii ei teritoriale în condiţiile în
care Rusia nu-şi retrage armata din Transnistria, a
anexat Crimeea, sfidând orice tratat internaţional, şi
este acuzată că a intervenit în conflictul separatist
din Ucraina. Nu vrem o Rusie duşman al României,
niciun european nu vrea o reînviere a războiului
rece, niciun european nu crede că Rusia ar provoca
direct NATO, dar nu se pot ignora condiţiile tensionate din ultima perioadă dintre Rusia şi NATO. României trebuie să îi revină un rol major în detensionarea situaţiei existente şi politicienii români să se
abţină de la a răspunde provocărilor din partea unor
oficiali ruşi şi să nu facă declaraţii iresponsabile în
relaţiile româno-ruse, ca şi cele de tristă amintire ale
unor „mici dictatori‖ detronaţi nu demult. Alianţa
noastră cu Europa şi cu SUA este opţiunea clară şi
definitivă a românilor, nu mai vrem rupturi istorice
în destinul nostru naţional precum cele provocate de
ruşi, unguri, germani (Ribbentrop-Hitler), italieni
(Ciano-Mussolini), englezi şi americani (Yalta), dar
Rusia trebuie să fie convinsă că această alianţă a
noastră cu lumea democrată nu s-a făcut în detrimentul ei şi că o vrem aliată în războiul contra terorismului şi o aliată pe plan economic şi culturalştiinţific, o vrem partener sincer în rezolvarea problemei tezaurului României de la Moscova – cum
este cunoscut în istoriografie - din Primul Război
Mondial, o problemă foarte grea, dar rezolvarea ei
cinstită şi corectă se va înscrie în istorie drept un
mare semn de civilizaţie.
Tot astfel, rezolvarea cât mai grabnică a retrocedării de către Ungaria a bunurilor Fundaţiei
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Gojdu, problemă care trenează de peste 95 de ani,
este aici, în mijlocul Europei civilizate, un act simplu de normalitate. Ministerul de Externe român să
raporteze lunar cât s-a înaintat pe planul rezolvării
acestei probleme.
O altă prioritate a românilor este câştigarea
încrederii depline a Europei în români, dar aceasta
să fie de acum înainte din partea noastră numai şi
numai prin fapte bune, începând de la zâmbet, care e
ambasadorul perfect al lumii civilizate, până la lupta
contra terorismului, a urgiilor naturale şi apărarea
valorilor civilizaţiei, iar pe plan spiritual prin oferta
de valori intelectuale, cultural-artistice şi sportive,
prin câștigarea de către noi a războaielor de imagine
duse contra României prin mass-media şi în domeniul virtual. Se cuvine adus aici un omagiu românilor care au salvat vieţi de la incendii, de la accidente şi cataclisme, de la terorism (Irak, Afganistan), oriunde s-au aflat, în Europa sau pe alte continente, precum şi tinerilor câştigători la olimpiade
internaţionale, sportivilor care s-au înfăşurat cu
steagul României în momentul gloriei lor pe plan
internaţional, arhitecţilor, artiştilor de top şi altor
învingători pe tărâmul valorilor civilizaţiei.
Tot pe primul plan al nevoilor României se
află cercetarea ştiinţifică şi artistică. România are
imense comori de cercetat: Arhivele Naţionale de la
centru (Bucureşti) şi din fiecare judeţ, precum şi
marile biblioteci ale Academiei şi cele universitare,
chiar şi cele judeţene, în toate fiind mii şi mii de
metri liniari de documente şi tipărituri de cercetat,
din Evul Mediu timpuriu încoace. Este cutremurător
faptul că zilnic trec pe lângă aceste comori cohorte
destineliterare@gmail.com
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uriaşe de trecători fără a-şi da seama pe lângă ce
anume trec, ce comori de viaţă pierd. Statului îi revine sarcina educaţiei în acest domeniu uriaş de cercetare, dar şi dotarea acestor lăcaşuri cu spaţii mari
de acces la cercetare, cu personal din ce în ce mai
mult, astăzi asistăm la o cumplită neglijare din partea statului a acestei sarcini pe care o are, imobilele
sunt neîntreţinute, unele sunt în ruină, personalul
este din ce în ce mai restrâns prin îngheţarea posturilor care se eliberează prin pensionări. Şi apoi statul
trebuie să trimită la Budapesta şi la Viena cel puţin
câte 10 cercetători permanenţi pe an pentru studierea
arhivelor referitoare la Transilvania, unde zac comori imense necercetate în Arhive şi biblioteci, mai
ales că Ungaria nu a respectat tratatele internaţionale
şi nu ne-a cedat marile fonduri arhivistice ale Transilvaniei istorice, după 1918. Să fie conştient fiecare
român că astăzi se fac cronologii pe ani în privinţa
realizărilor măreţe ale omenirii şi trec anii şi pe indexul anului ce-a trecut este cumplit să nu apară
nicio creaţie, nicio fondare prin fapte întemeietoare a
ceva demn de semnalat româneşti. Aşadar, Timpul
nu trece de la sine aşteptând serbări şi petreceri,
culminând cu festinul Anului Nou, ci în sfera Civilizaţiei Timpul trece cu realizări remarcabile, care nu
vin de la sine, ci în urma unor munci, a unor cercetări şi angajări asidue, aceasta fiind dovada de
maturitate a unui cetățean, a unei naţiuni şi participarea ei la concertul Civilizaţiei europene şi universale.
Desigur că eradicarea completă a mizeriei materiale şi morale este o utopie în condiţiile moştenirilor istorice de astăzi. Dar acest vis nu poate fi
smuls niciodată din sufletul românilor cinstiţi şi
educaţi. De aceea este de dorit cât mai multă angajare în acest sens pe plan naţional. Ce rol mai au
primarii localităţilor rurale şi urbane când vezi pe
marginea drumurilor, a străzilor, a căilor ferate, a
pâraielor şi râurilor mizerii care lezează bunul simţ
al trecătorului? De ce zac fabrici în ruină ca după
război în România? Ce rol are Parlamentul României în această situaţie de nedescris? Aşa întâmpinăm noi Centenarul Marii Uniri? Şi apoi mizeria
morală în spaţiul public, în mass-media vizuală, mai
ales, şi pe internet? Cine răspunde de această
cloacă? Evident că în primul rând fiecare român,
prin amendarea prin ignorare a acestei oferte iresdestineliterare@gmail.com

ponsabile, dar şi statul trebuie să intervină ferm când
se întrece orice limită posibilă şi se lezează libertatea
omului de a nu fi acoperit cu mocirlă.
O altă nevoie stringentă a României este educaţia politică și civică a cetăţeanului pentru desprinderea lui din turmă, a aceluia/acelora care se lasă
influenţat/influenţaţi de şmecheri „bine temperaţi‖,
astfel ca fiecare cetăţean să se lanseze cu iniţiative
proprii valoroase pentru societate şi cu o gândire
proprie – evident, nu fiecare de capul lui, ci cu o
gândire bazată pe ...capetele luminate ale civilizaţiei
şi pe imperativele conştiinţei. Un exemplu grăitor de
spirit de turmă îl dă recent acad. Augustin Buzura:
„partide întregi au trecut peste noapte de la stânga
la dreapta fără ca vreun membru, fie şi din greşeală,
să se opună sau chiar să observe schimbarea‖. Un
alt exemplu strălucit al avântării victorioase în turmă
este votarea recentă în Parlament a modificării
stemei României prin punerea coroanei regale, dintrun vădit sentiment de inferioritate al aleşilor. Franţa,
atât de monarhică secole la rând, nu are deloc sentimentul de inferioritate în faţa stemei lor fără coroană
regală. La fel şi Germania şi Austria, ultima amintită
are – fără complexe – până şi simbolul secerii şi
ciocanului în stemă. Francezii nu tremură de dorul
regalităţii, astfel că nobilei instituţii Collège de
France, de exemplu, înfiinţată de regele Francisc I în
1530, nu au de gând să-i redea vechiul nume Collège
royal de dinainte de 1870. În loc să se voteze schimbarea ruşinosului simbol al Transilvaniei feudale
opresoare de români, aleşii „decid‖ (?) să pună coroane, cu cheltuieli enorme din banii publici, în loc
ca aceşti bani să fie investiţi în sănătate, unde nu mai
avem medici suficienţi, de exemplu. Trebuie totuşi
să se pronunţe Curtea Constituţională dacă o republică poate avea în stemă, în mod hibrid, şi simbolul
regalităţii, nu cumva faptul este o pervertire a simbolurilor şi a valorilor înscrise în Constituţie? Ieşirea
din spiritul de turmă, eliberarea omului de instinctul
de supunere oarbă vor fi benefice pentru naţiune şi
pentru progres, chiar şi prentru promovarea unor
strategii de solidaritate româno-română. Numai
astfel o nedreptate - de exemplu - care se întâmplă
contra românilor în Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna,va fi resimţită cu aceeaşi intensitate şi în Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea. Solidaritatea este astfel
rodul educaţiei politice, al maturităţii politice a
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cetăţeanului. Resemnarea este abdicarea de la statutul de Om, de la asumarea dreptului la libertate, o
incalificabilă laşitate. Se cuvine adus aici un omagiu
tinerilor care au oprit distrugerea Roşiei Montane şi
au protestat la Pungeşti şi în alte locuri sensibile.
Fără astfel de tineri, guverne iresponsabile ar ceda în
faţa diferiţilor samsari care văd în România o pradă.
Şi aşa s-au prădat mari averi naţionale (baza materială creată prin muncă de generaţii de români, resurse naturale etc), dar am vorbit de rolul imens al
Justiţiei în acest sens, inclusiv in recuperarea inenselor pagube.

Tot statului îi revine importanta sarcină a
protejării muncii naţionale, a produselor româneşti,
pentru a încuraja instituţional pe investitorii români
în agricultură şi industrie, pentru că altfel pier satele
şi forţa de muncă ia calea pribegiei externe şi interne
(poţi fi pribeag, respectiv slugă şi la firme străine din
interior, care transferă veniturile peste graniţă).
Trebuie să aducem aici un omagiu meritat tuturor românilor cinstiţi care în toţi acești ani tulburi
au dat dovadă de loialitate faţă de naţiunea şi ţara
lor, de seriozitate în postul lor, oriunde s-au aflat,
ţinând în suflet, statornic, idealul unei Românii respectate şi demne.

Vasile Micu – Arbore în roșu

146

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Corina LUCA
(CANADA)

Ziua României în Montréal
În preajma zilei naționale, Românii, aparținând comunității din Montréal și împrejurimi, sărbătoresc în
familie, în grupuri la restaurantele românești sau organizat de diverse asociații.
Am fost onorată să fiu invitată de consulul general al României la Montréal, Victor Socaciu la recepția
oferită de această ocazie.
Spațiul elegant, primitor si mai mult decât încăpător pentru cele peste 100 de persoane prezente,
aparține la OACI (Organizația Internațională de Aviație Civilă).
La intrare, ne-au urat bun venit consulul general, Victor Socaciu și consulul Mugurel Stănescu
îmreună cu soțiile lor. Invitații, elegant îmbrăcați erau bucuroși de revedere. Chiar dacă comunitatea românească de aici numără doar câteva zeci de mii de suflete, lumea este mică și ne întâlnim des unii cu alții
prin diverse evenimente, mai ales de ordin cultural și religios. Eu am revăzut cu plăcere oameni de cultură
(scriitori, pictori, artiști, cântăreți) bine cunoscuți în această comunitate. De asemea, în acest spațiu au fost
prezenți reprezentanții mass-mediei: scrisă, radio și TV, directori de companii, doctori, farmaciști, preoți,
avocați. Desigur că au fost și invitați străini, oameni politici locali și oficiali ai consulatelor și ambasadelor
care nu aparțin României.
Pe un ecran imens flutura drapelul tricolor , iar fundalul sonor de muzică tradițională românească te
îmbia la joc. Deschiderea a fost făcută de soprana Mariana Negruță, care a cântat cu deosebită dăruire imnul
Canadei, urmat apoi de imnul României. Fie că era vocea ei bine timbrată, fie că era bucuria fiecăruia ce și-a
regăsit părticica de suflet uitată în valiza de emigrant, cert este că emoția patriotică a fost la ea acasă. Cu
mâna în dreptul inimii, cu toții am murmurat cuvintele dragului nostru imn național.
A urmat apoi discursul dlui consul general, Victor Socaciu, care a arătat ce frumoasă este țara noastră,
România, și a adăugat la sfârșit că și după mai mult de doi ani de Canada, dorul de țară nu s-a adaptat decalajului de fus orar. De asemenea, dânsul a anunțat numirea consulului Mugurel Stănescu ca și consul general
la Toronto și, în continuare, a dat cuvântul artistului plastic, Marc Marinescu Constantin.
Seara s-a încheiat cu un bufet de bucate tradiționale alese, preparate elegant și cu talent de maestru
bucătar Ion Mazilu.
În concluzie, ziua națională a României, organizată de Consulatul General al României la Montreal, a
fost sărbătorită printr-o seară plăcută, cu o recepție mondenă, fiind un prilej fericit de a ne revedea compatroții. Emoții și amintiri.
La mulți ani, Române, oriunde te-ai afla în lumea asta largă!
La mulți ani, Românie!
28 noiembrie 2016
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Dan LUPESCU
(ROMÂNIA)

Victor Ravini – Lucidul Păstor al Mioriţei
1.
Viaţă de erou balzacian
Fascinantă şi viforoasă, dramatică şi uneori în
răspăr a fost viaţa lui Victor Ravini, romănăţean getbeget, strănepot al Domnului de Rouă, răsădit, din
1985, în Suedia, unde s-a afirmat pe multiple planuri. O viaţă de muncă neostoită şi de luptă pentru aşi regăsi sinele, pentru a se cunoaşte şi a se autodepăşi, cunoscându-l, astfel, pe Dumnezeu, învăţând
lecţia arhaică a ascultării şi răbdării, a autocontrolului şi iubirii aproapelui ca pe sine însuşi.
Radu Victor Niţă, cum fu trecut în certificatul
de naştere şi în cel de botez, văzu lumina zilei în anii
negri, furtunoşi ai războiului, în Caracal – mândră şi
milenară aşezare, avându-şi rădăcinile adânc înfipte
în nebănuita platoşă de piatră, greabăn de zimbru
geto-daco-tracic, ce se ascunde, la nici trei-patru
palme, sub stratul fertil de cernoziom. Era în ziua de
10 octombrie 1943, adică în exact aceeaşi zi şi lună
când, trei ani mai târziu, la Bălăciţa, în Mehedinţi,
pe Piemontul Getic, venea pe lume un alt scriitor
gâlgâind de talent şi inteligenţă meridională solarul
Nicolae Dan Fruntelată, purtător al praporilor românismului, aidoma celui pe care îl sărbătorim astăzi..
Copilul Radu Victor Niţă nu apucă să-şi vadă
tatăl, profesor de latină şi greacă veche, chemat sub
arme, să-şi apere fiinţa neamului octo-milenar, ofiţer
pe frontul de la Odessa, unde un glonţ bolşevic îi
explodă în abdomen, în aprilie 1944, provocându-i
moartea câteva săptămâni mai târziu, în luna lui Florar, când merii, cireşii şi prunii îşi aprindeau candelabrele dalbe deasupra pruncului său de şase-şapte
luni.
Rămasă singură, mama lui Radu Victor, Ileana
Niţu (devenită, într-un târziu, Iaciu, prin recăsătorire), îl crescu în buna tradiţie românească, învăţândul, totodată, de mic, engleza, franceza, italiana, adică
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limbile în pe care le stăpânea cu măiestrie de crăiasă
zamolxiană şi pe care le preda, ca profesoară, cu
vocaţie pedagogică irefragabilă.
Elev al renumitului Liceu ,,Ioniţă Asan‖ din
Caracal (modelat, ca edificiu, după acelaşi proiect cu
,,Fraţii Buzeşti‖ din Craiova), Radu Victor Niţă îl
avu profesor de română pe rafinatul, seniorialul Petre Stroe, coleg de bancă şi de năzbâtii fiindu-i fiul
acestuia, Corneliu Andrei Stroe, campion naţional de
juniori la 100 de metri plat, viitorul preşedinte al
secţiei de fotbal a Clubului Sportiv Universitatea
Craiova, prima echipă din România care, prin anii
1980-1984, a spart zidurile sonice ale suratelor occidentale, botezată Campioana unei mari iubiri, de
Adrian Păunescu, în superba sa poemă Oltenia –
eterna Terra Nova.
Acilea, în Caracal (acilea - cum se zicea prin
părţile locului, în vara anului 1973, când mi-am făcut armata aci, la infanterie), în anii adolescenţei,
Radu Victor şi Corneliu Andrei legară frăţii de cruce
cu cei trei fii ai altui profesor caracalean de ispravă,
Păunescu: George Constantin Păunescu, Viorel Păunescu şi Valentin Păunescu.
În 1961, imediat după examenul de maturitate/
bacalaureat, Radu Victor Niţă intră cu brio la Universitatea din Timişoara – Facultatea de Filologie,
secţia română-germană, a cărei licenţă o obţinu în
1966. Debutase, în genul reportajelor cu virtuţi literare, încă din 1965, în hebdomadarul central al studenţilor români: Viaţa Studenţească.
Repartiţia guvernamentală îl plasă, ca pe un
bun român, tare, verde şi viguros ca Gorunul lui
Horia, într-un sat maghiar din raionul Sf. Gheorghe
(azi capitala judeţului Covasna, pe atunci parte a
regiunii Braşov). De aici, viaţa lui Radu Victor Niţă
intră într-un vârtej existenţial demn de corsari celedestineliterare@gmail.com
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bri ori de mari cuceritori europeni ai Vestului sălbatic din America. După doi ani de profesorat, în cătunul în care îi învăţă Hora Dacilor pe puii de unguroaice pline de nuri, protagonistul nostru intră pe un
făgaş al destinului său în care, de la somptuoasa şi
luminoasa Horă Dacică – în fond, Hora Soarelui –
trece, rând pe rând, la secvenţe de viaţă în ritmuri
cinematografice accelerate, purtând sigiliul de ceară
roşie fierbinte al dansurilor noastre identitare: Bătuta (,,Tot pe loc, pe loc, pe loc,/ Să răsară busuioc!...‖), Învârtita, Rustemul, Brâul, Ciuleandra
(,,Două fire, două paie,/ Ia ciuleandra la bătaie!‖),
până la capodoperele de virtuozitate unică în lume:
Ciocârlia şi Căluşul oltenesc.
Telegrafic, iată traseul său profesional:
* 1968 – transfer la un grup şcolar din municipiul Braşov; în acelaşi an obţine brevetul de pilot
planorist;
* 1972 – transfer la Întreprinderea de Comerţ
Exterior Autotractor Braşov, ca translator şi corespondent comercial pentru limbile germană, franceză,
engleză şi italiană;
* 1973 întreprinderea se scindează (crescuseră
masiv exporturile) şi este …nevoit să facă saltul în
Bucureşti, la ICE Universal Tractor;
* 1975 – este ,,împrumutat‖ la Grupul Vulcan,
tot din Capitală, de unde este trimis pe şantiere româneşti în Germania de Est;
* 1985 – i se ,,pune pata‖, îi ,,sare ţandăra‖ şi
emigrează în Suedia, unde se stabileşte definitiv,
izbutind să-şi aducă, în Scandinavia, fiica, soţia şi
părinţii – învaţă limba patriei de adopţie, găseşte
rapid un loc de muncă (profesor de germană la Goteborg); înainte de primirea cetăţeniei suedeze, îşi
schimbă numele, deoarece nordicii nu au sunetul
,,ţ‘‘ şi nu-l pot pronunţa – îşi alege primele două
litere de la fiecare dintre cele trei nume ale sale: RA
– de la Radu, VI – de la Victor, NI – de la Niţu, rezultând, astfel, RAVINI; Radu Victor Niţu devine,
definitiv, Victor Ravini;
* 1986-1992 – absolvă un liceu suedez şi Facultatea de Ştiinţe Religioase, lucrând noaptea la
banda de montaj auto a uzinelor Volvo;
* 1993-2010 – student la Facultatea de Management (obţine certificat internaţional de coach);
redactor la revista de literatură şi filozofie
Ord&Bild; predă la Liceul din Alingsls, făcând nadestineliterare@gmail.com

veta, şi la Universitatea din Borls (tot cu navetă).
2. Palmares publicistic şi editorial.
Radu Victor Niţă a publicat sute de articole în
presa din România. Dintre cele mai importante 33 –
care-i definesc profilul opţiunilor ştiinţifice – spicuim: Elemente de folclor în creaţia lui Creangă,
Dialectica forţelor în basm, Temple solare în Carpaţi, Apollon s-a născut la Alba Iulia? (Cultul
soarelui în nume de locuri româneşti), Hora
munţilor, Zâna solstiţiului de vară, Brazda lui Novac, Stâlpii solari, Baba Dochia, Monumente megalitice, Curcubeu, Beu, cu capul de zmeu, Cosorul
de fier bun al dacilor se numea ,,Daca”, Dragobete, cap de primăvară, Clasicii antichităţii în
straie româneşti, Cuvinte mai vechi decât istoria,
Istorie neîntreruptă în Câmpia Romanaţilor,
Vechimea numelui de român, Epifania lui
Brâncuşi (Cheie pentru univers, Scara pe care divinitatea coboară, Simboluri ancestrale, Ultimul profet). Toate acestea dau seamă despre chemarea sa
irezistibilă spre cunoaşterea, studierea şi aprofundarea zărilor ancestrale ale specificului nostru naţional, ale buletinului nostru de identitate culturală şi
spirituală, unic în lume, paşaport etern valabil, care
nu are nevoie de nicio viză pe Terra, care-i patria sa,
în orice punct de pe planetă.
În perioada 1974-1982, la Editura Albatros din
Bucureşti, sub semnătura Radu Niţu, a publicat patru
romane: Vâlva Codrului, Pădurea nu doarme –
ambele cu subiecte din lumea spectaculoasă a haiducilor -, Dincolo şi Ora incertă, bine primite de critica literară. Despre primele două, Marian Popa observa judicios că ,,amestecă istoria, ficţiunea şi basmul pentru tinerii cititori de romane‖, iar Liviu Papadima afirma – după cum ne încredinţează Florea
Firan – că romanul prin care debutase editorial Radu
Niţu poate fi considerat ,,un eventual scenariu cinematografic saturat de pitoresc autohton‖. Tehnica
narativă şi plăcerea ancestrală de a tăinui se înscriu
în buna tradiţie a celui mai prolific povestitor şi romancier român: moldo-olteanul Mihail Sadoveanu.
A tradus, din română în suedeză, studiul
Genialitatea politică a poporului român de Petre
Ţuţea; din suedeză în română: Selma Lagerlof – În
problema emigrării şi Richard Swartz – Room
service – Povestiri din Europa de Est (Ed. Univers,
1999, Bucureşti).
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Victor Ravini a mai publicat, în Suedia, alte
trei cărţi – cea dintâi având un succes peste
aşteptările editurii, iar cea de-a doua fiind selectată
şi citită pentru nevăzători. Despre MIORIŢA. Izvorul nemuririi precizează categoric: ,,Este cartea mea
de suflet, un studiu amănunţit al baladei MIORIŢA,
lucrarea mea finală la universitatea suedeză‖.
3.MIORIŢA. Izvorul nemuririi Precizăm din
capul locului că – fără să o afirme vreodată – Victor
Ravini induce, subliminal (prin incredibil de rigurosul şi exhaustivul său studiu, încununare eclatantă,
de gheizer ţâşnind surâzător în soare, a cercetărilor
ştiinţifice pe care le-a efectuat preţ de o jumătate de
secol!), induce un adevăr cutremurător, de care prea
puţini români sunt conştienţi: deşi se fudulesc, vezi,
Doamne!, că au la degetul mic Mioriţa şi toate capodoperele create de Mihai Eminescu, Constantin
Brâncuşi, George Enescu şi mulţi alţi români cu stea
în frunte, acestea le sunt străine.
Nu le-au studiat în profunzime, nu le-au asimilat şi nu au cum să le fie ghid identitar, manual de
bună purtare pe tărâmul sfânt al Limbii Române, al
culturii, spiritualităţii şi civilizaţiei noastre – din
care, în preistorie, au izvorât şi cură toate cele aidoma lor, existente oriunde în lume.
MIORIŢA. Izvorul nemuririi este inexpugnabilă precum toată salba de cetăţi dacice din Munţii
Orăştiei.
Tăria acestei cărţi de căpătâi a neamului românesc – Liturghier, Molitvelnic şi, în toate ale
sale, de la o poală/ zare la alta, Biblia românilor de
pretutindeni – este aceea a andezitului din Altarul/
Calendarul de la Sarmizegetusa lui Burebista şi
Decebal, cuib de vulturi veşnic viu.
Andezit care şi acum, după mii de ani, este extrem de greu de tăiat, de prelucrat, deoarece duritatea lui se bate pe umăr cu aceea a diamantului – mineralul etalon pe planeta Pământ. Volumul este impresionant din toate punctele de vedere. E tipărit pe
hârtie cretată, specifică albumelor de artă, cu 80-90
% grad de alb.
Calitatea imprimării – excelentă, bănuim că a
fost realizată în tehnica numită ,,tipar digital‖. Demnă de laude sunt şi concepţia grafică, tehnoredactarea, paginarea.
Fiecare dintre cele 24 de capitole are ca prelu150

diu, dar şi ca postludiu, câte o fotografie-document,
în alb-negru, cu chipuri de ciobani/ arhetipuri ale
lamurei fiinţei proto-geto-daco-tracilor şi românilor
dintotdeauna sau imagini pastorale (din arhivatezaur a soţilor Rusalin & Doina Işfănoni).
Fiecare dintre paginile cărţii are imprimate,
stânga-dreapta, câte o coloană de fotografii-portrete,
tot în alb-negru, 2x3 cm, ale personalităţilor, din
varii domenii ştiinţifice, la care se face referire în
carte – circa 180-200, unii dintre aceşti specialişti de
vârf fiind citaţi cu câte trei-patru-cinci lucrări fundamentale.
Fotografiile personalităţilor provin din arhiva
personală a autorului acestui volum: Victor Ravini.
ALCOR Edimpex se numeşte instituţia care a
gerat o asemenea bijuterie editorială, în traducerea
(din suedeză) a autorului.
Stilul lapidar, bine ritmat, degajând efluvii
danubiene de energie pozitivă te izbeşte încă din
prima pagină, aceea a Cuvântului înainte. În numai
40 de rânduri, Victor Ravini te pune în gardă asupra
aventurii pe buza căreia eşti în iminentă abandonare
(lectura pe nerăsuflate a acestei cărţi), copleşindu-te
instantaneu, pe nesimţite, cu numeroase detalii, unul
mai interesant şi mai incitant decât celălalt, punţi
spre noi orizonturi de lumină, îndemnuri
intempestive la meditaţie calmă, profundă,
răscolitoare.
El se face că nu polemizează, în aparenţă, cu
nimeni, însă acest Abecedar de Identitate
Românească, în egală măsură, Enciclopedie a
Filozofiei de Viaţă, a Metafizicii Salvării prin
Hierofanie şi Hierogamie, în genere: Enciclopedie
a Fiinţei Românului şi Românismului, evidenţiind
elementele definitorii ale specificului românesc
(încifrate/ tâlcuite/ tăinuite în cultura tradiţională, în
folclor, antropologie, etnografie, în religie,
metafizică, logică, în poezie, poetică şi poietică, în
astronomie, astrologie, logică, în gramatică istorică,
lingvistică, etimologie…) are un foarte, foarte adânc
substrat polemic.
Victor Ravini detonează Everestul de noroi şi
Amazonul de prejudecăţi ce apasă, de un secol şi
jumătate, pe fruntea şi pe trupul nepereche al
Baladei MIORIŢA, spre norocul nostru fără nicio
şansă de a o strivi ori de a-i ştirbi strălucirea.
Inefabilă.
destineliterare@gmail.com
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Primul paragraf din Cuvântul înainte, croşeu
de tatonare, este gata-gata să te pună în postura
fulgerătoare de knockdown, deşi gala de box nici nu
a început: ,,Mioriţa a stârnit discuţii aprinse,
controverse, conflicte de interese, vrajbă şi
răfuieli. (n.n.: e cât se poate de clar – Gladiatorul/
Marele Lup Alb a intrat deja în arenă). S-a ajuns
atât de departe, încât s-a discutat să fie scoasă
din cărţi şi uitată. Cum se face ca tocmai una
dintre marile creaţii clasice ale literaturii universale să devină inacceptabilă în propria sa ţară?
Unde s-a mai pomenit aşa ceva, cu o poezie? De
unde atâta ură împotriva ei?”.
După acest seismic, neaşteptat captatio benevolentiae, valurile stârnite încep să se aşeze:
,,Îndată ce a fost publicată, Mioriţa a devenit
mărul discordiei între intelectuali. Polemicile lor
nu se adresează nicidecum oamenilor din popor
care au creat-o, ci îndepărtează atenţia de la mesajul înţelepciunii strămoşilor noştri şi de la valoarea Mioriţei pentru literatura universală.”.
Victor Ravini ne lămureşte, succint, prin lovituri directe, alternative, de stânga şi de dreapta, dar
nu demolatoare, ci tot de tatonare, de ce s-a întâmplat aşa: ,,Unii dintre cei mai de seamă intelectuali
ai noştri au explicat Mioriţa după cum li s-a potrivit lor mai bine. Alţii au demascat părerile şi
optica lor deformată, totuşi acestea încă mai bântuie şi fac ravagii.”.
După care, autorul dă o pertinentă, îngăduitoare explicaţie: ,,Cărturari de bună-credinţă nu
admit că ţăranii au putut gândi ceva mult mai
abstract şi luminos decât gândesc ei înşişi. Ei explică totul pe dos şi înjosesc Mioriţa. Mulţi
greşesc crezând că Mioriţa prezintă o întâmplare
adevărată şi că ciobanul ar fi victima unei crime
murdare sau pedepse meritate. E vorba de cu
totul altceva, nicidecum de fapte concrete.”.
De aici, năduful istoric al cercetătorului Victor
Ravini – care se apleacă asupra MIORIŢEI cu
atenţie scormonitoare de Argus, întemeindu-se pe
noi metode de cercetare, unele din zarea anilor
1995-2012, pe definiţii lămuritoare din teoria literaturii şi pe teorii din ştiinţa religiilor – răbufneşte:
,,Prea mulţi au încercat să ne convingă că ciobanul ar fi criminal, hoţ, pesimist, resemnat, un
fatalist ce înfrumuseţează poetic o realitate tradestineliterare@gmail.com

gică, pentru a o suporta mai uşor. Ei zic că toate
astea ar fi ceva caracteristic pentru noi, întreg
poporul român, care cică iubim moartea mai
mult decât viaţa.”.
Urmează o buclă, care-i vizează direct pe filosoful, poetul şi dramaturgul Lucian Blaga, demn de
Premiul Nobel, şi pe reputatul, la nivel mondial,
istoric al credinţelor şi ideilor religioase Mircea
Eliade: ,,Chiar şi luminători bine intenţionaţi încearcă să ne asigure că am fi condamnaţi de geografie şi de teroarea istoriei, că orice împotrivire
sau luptă ar fi zadarnică şi că singura soluţie e să
ne resemnăm. Aşadar, să stăm copii trişti în banca noastră, cum vor ei, să fim slugile altora.”.
După care vine, ca o furtună devastatoare, care
spală toate păcatele şi care mântuieşte, vijelie ce
poate fi asemănată şi cu o rafală de lovituri directe,
din ce în ce mai puternice: ,,Nu Mioriţa să fie
scoasă din şcoli, ci nălucirile vătămătoare ale câtorva somităţi orbite de propria lor strălucire,
care şi-au pus frustrările personale pe seama ciobanului şi a întregii ţări. Ne-au minţit încă de pe
băncile şcolii, ba chiar l-au înşelat până şi pe Nichita Stănescu, care a murit cu durerea în inimă
că Mioriţa este şcoala tristeţii noastre naţionale.”.
În finalul pârtiei de lumină pe care ne-o deschide, prin Uvertura la volumul său magnific MIORIŢA. Izvorul nemuririi, Victor Ravini afirmă
răspicat, strălucitor şi rece, ca lama ghilotinei care a
funcţionat la Paris, în Place de la Concorde, până în
anul de graţie 1969, ca semn de avertisment pentru
democraţia autentică şi normalitatea sănătoasă, dar
şi ca instrument ultracivilizat de lichidare cvasiinstantanee a condamnaţilor la moarte: ,,Noi nu
avem o tristeţe naţională. Nu Mioriţa, ci
răstălmăcirile câtorva erudiţi sunt o şcoală a
tristeţii. N-au vrut să vadă sensul figurat şi luminos al cuvintelor din Mioriţa şi ne-au băgat pe
gât propriul lor pesimism. Eu nu polemizez cu cei
ce ne-au explicat Mioriţa. Noi, românii, n-avem
nevoie să ne-o explice nimeni. O înţelegem cu
inima. Am scris cartea asta ca să le arăt prietenilor suedezi frumuseţea sublimă a conţinutului din
poemul nostru naţional, în care natura este divinizată, dumnezeirea umanizată, iar omul îndumnezeit. Da, asta îi poate deranja pe unii sau pe
alţii.”.
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Pe parcursul lecturii consolidându-ni-se opinia
că, după acest monumental studiu, pe cât de rafinat
şi detaliat, pe atât de înălţător şi grandios, nu cred să
se mai încumete cineva, fie şi peste o sută de ani, să
realizeze o disecţie atât de minuţioasă, o analiză şi o
sinteză teribil de vastă, de-a dreptul eroică – într-o
viziune hermeneutică foarte bine cumpănită, cu sute,
multe sute de noi judecăţi de valoare, cu mii de
conexiuni -, am fost extrem de surprinşi să constatăm că Victor Ravini crede, speră în cu totul altceva.
Iată cum se exprimă într-una dintre epistolele
adresate scriitorului Nicu Vintilă-Sigibida, pe care
acesta o publică, la pag. 24-26, a revistei pe care a
lansat-o ca director fondator: Domnul de Rouă, serie nouă, anul I, nr. 3-4/ 10 octombrie 2016, ediţie
dedicată lui Victor Ravini: ,,Mioriţa este o binecuvântare cerească de unde ne vine unitatea limbii
şi identitatea noastră naţională, iar acum, când
noi toţi o spălăm de dogmele rău voitoare,
poemul nostru naţional va pune scânteia la renaşterea demnităţii şi mândriei naţionale şi va
face să iasă de sun frunze căzute alte frunze verzi
-, noua generaţie, ce va prelua stafeta cercetării
cu o documentaţie mai bogată, cu o bibliografie
mai amplă, cu o metodologie de cercetare
îmbunătăţită şi cu mijloacele de informare ce
evoluează de la o generaţie la alta.”.
După care continuă, cu admirabil optimism şi
cu încredere tare ca piatra, de monolit bazaltic: ,,Cei
mai tineri dintre noi vor duce făclia mai departe,
vor face o nouă cercetare a Mioriţei şi vor spăla
noroiul cu care a fost împroşcată Mioriţa. Noi
toţi împreună o vom repune pe piedestalul unde
era la început când Occidentul a fost uimit de

frumuseţea spirituală a ciobanului şi a văzut în el
un nobil reprezentant al naţiunii noastre. Mioriţa
este izvorul fermecat al nemuririi noastre ca
naţiune română. De aceea unii o urăsc şi o denigrează. Când aceştia mai sunt şi români sunt
trădători de ţară. Ura împotriva Mioriţei este
expresia făţişă a urii ascunse faţă de români.
Abia aştept să văd cine iubeşte Mioriţa şi cine va
mai cuteza să o pângărească, ca să ştim cu cine
mergem înainte…”.
Victor Ravini îşi încheie scrisoarea din postura Gânditorului de la Hamangia şi a Cuminţeniei
pământului, capodopera din 1907 a lui
BRÂNCUŞI, piatră de hotar în sculptura mondială,
exprimând starea de comunicare, comuniune şi cuminecare, smereneia în faţa Dumnezeirii, a Absolutului care le rânduieşte pe toate şi stă permanent cu
ochii pe noi: ,,Cu toţii suntem paznici la stâna
ciobanului din Mioriţa şi o vom apăra de lupi sau
de alte lighioane. Vă mulţumesc tuturor caracalenilor pentru atenţia pe care o acordaţi Mioriţei
şi pentru bunăvoinţa acordată rândurilor mele,
umil păzitor pe pajiştea Mioriţei. Victor Ravini”.
……. … Punem punct acestui comentariu, arhisuficient pentru momentul lansării volumului de
înaltă respiraţie enciclopedică MIORIŢA. Izvorul
nemuririi, scris de binecuvântatul purtător de Duh
Românesc Victor Ravini, care ne lasă convingerea
fermă că este un erudit al spiritului european şi universal, bine rumenit/ aurit la flăcările istoriei noastre
unice.
El ne dăruieşte şi impresia că poate deveni –
dacă nu cumva este deja, dar evită să se dea în vileag
-, poate deveni prin osârdie asiduă, dedicare şi manifestare, un Iniţiat în Focul Sacru al Învăţăturii
Zamolxiene.
Se subînţelege că vom continua acest comentariu.
Craiova, 16-21 noiembrie 2016

***

Volumul întâi dintr-o anthologie de poezie şi arte vizuale
În condiţii poligrafice de excepţie - hârtie
kunstdruck mată, marmorată, 88 de pagini full color,
coperte cartonate şi celofanate - a văzut lumina tipa152

rului antologia, în două volume, cu titlul surâzător
Printre boabe de cafea, ce reuneşte 35 de autori şi
totalizează 408 pagini.
destineliterare@gmail.com
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Frumoasă şi ispititoare ca o cutie cu praline de
ciocolată sau ca o zână ce tocmai ridică de pe flacără
ibricul cu cafea aburindă şi miresme de femeie la
33-44 de ani -, această antologie este realizată de
Daniela Tiger şi gerată de o editură cu nume de vitamine (de tip Kavit): Vital Prevent Edit (Drăgoteşti,
Dolj, România, 2016). ISBN 978-606-92697-3-2.
Criteriul cantitativ este cel avut în vedere, cu
prioritate, de autoarea antologiei, în sensul că – după
ce şi-a ales eşantionul de autori: 39 – a hotărât să
aloce efectiv fiecărui coautor câte zece pagini, la
care s-au adăugat paginile de gardă, coperţile interioare, câte o imagine finală de escortă, Cuprinsul şi
,,Ultimele apariţii în cadrul Editurii Vital Prevent
Edit‖, dintre care reţinem: Poezii de Mihai Eminescu
(ediţie limitată, de lux, ,,liliput‖: 3.30 x 4.70 cm),
Umbra din noapte de Helene Pflitsch, Presagio del
miracolo/ Prevestirea miracolului de Mario Luzi
(celebru scriitor italian, nominalizat pentru Premiul
Nobel în 2003), Attese/ Aşteptări de Valeria di Felice.
Cunoscutul ecuson latin Ut pictura poesis se
potriveşte, din plin, acestei antologii – primul volum
reunind poezie, grafică, pictură, muzică, iar cel de-al
doilea: poezie, grafică, pictură. Sintagma provine
dintr-un vers al Artei poetice scrisă în antichitate de
Horaţiu şi a devenit – de la Renaştere încoace – un
item inconturnabil al criticii literare şi artistice, vizând corespondenţele din/ dintre arte.
Specialiştii cunosc detaliul conform căruia
mărturia cea mai veche a ideii corespondenţei artelor
este atribuită lui Simonides de Ceos, din care Plutarh
a citat: ,,poezia este o pictură vorbitoare/ vorbindă,
pictura – o poezie mută/ pe muţeşte‖.
În Poetica sa, Aristotel afirmă că poeţii şi pictorii au în comun imitarea oamenilor şi acţiunilor
acestora. De reţinut că în perioada Renaşterii a fost
elaborată o autentică doctrină asupra corespondenţelor în arte, care va domina lumea literarartistică până în veacul al XVIII-lea. Sintagma lui
Horaţiu: Ut pictura poesis va rezuma această teorie,
căreia i se vor da o greutate şi un sens care n-au
existat în Arta poetică a poetului latin – se înţelege,
în fapt, că pictura se aseamănă poeziei.
Găsim de cuviinţă să menţionăm că, în ultimele două decenii, genericul Ut pictura poesis a
fost utilizat ca titlu al unui film realizat, în 1997, de
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Stewart Home, dar şi al unei expoziţii a artistului
plastic Frederique Loutz, în 2013, la Centrul Internaţional de Poezie din Marseille.
Revenind la antologia Printre boabe de cafea,
publicată în ,,Luxury colection‖, se cuvine să evidenţiem că, prin forţa împrejurărilor, fiecare dintre
cele două volume are, în secţiune transversală, dispunerea armonioaselor forme de relief ale României.
Cei mai mulţi dintre autori pot fi încadraţi într-o
prelungă şi ondulată câmpie – ce se constituie, totodată, într-un soclu al piramidei. Din primul volum,
încadrăm aici – în bărăganul numitei antologii - pe:
Ioana Antonache (n. 4 XI 1962, în judeţul
Ialomiţa), licenţiată în Drept la ,,Spiru Haret‖, care a
debutat în 2012 cu volumul Suflet de femeie – versuri delicate, romanţioase pe alocuri, cu ecouri (binevenite pentru orice debutant tânăr) din Adrian
Păunescu (chiar primul poem: Actorul, calchiază nu
doar tema, dar şi titlul unui bulversant poem al acestuia, devenit cântec de mare audienţă), Mihai Eminescu (Putem? – imită distihurile bine ritmate ale
Poetului Naţional, însă în alt registru: ,,eu sunt apă,
tu eşti foc,/ niciodată la un loc…// eu sunt rouă, tu
eşti brumă,/ niciodată împreună...‖), din …Ştefan
Hruşcă, reînviind un superb colind (Mai dalbă:
,,Linu-i lin şi iarăşi lin,/ Îţi colind cu flori de crin…/
Dalbă cu trupul de ceaţă,/ Pe gene sclipiri de
gheaţă…‖). Dacă ar fi fost pus de Ion Iliescu, acest
titlu putea deveni Măi, dalbă! Sau – şi mai şi: Măi,
halbă!
În vecinătatea Ioanei Antonache se situează
Elena-Valeria Ciură (n. 8 II 1949, la Câmpeni,
judeţul Alba), absolventă de Litere la Cluj-Napoca,
intrată în arena literară în 2013 cu volumele: Debut
întârziat, Poezii pentru cei mici, mămici, tătici şi
bunici, Exerciţii de dor. Semnificative asupra blândei sale detente poetice sunt - inclusiv prin expresivitatea involuntară, cum s-ar exprima Eugen Negrici
- şi titlurile celorlalte trei volume ale sale: Labirintul meu liric, Oglinda copilăriei, Nostalgii lirice,
toate publicate în 2015. Prima poemă: Lună Nouă
dă seamă despre chemările romantice ale autoarei:
,,Lună, tu mister celest,/ Când te oglindeşti în apă/
Mă cuprind – cum să îţi spun?/ Nu fiori, ci dor deagapă‖. Prin anii ‚‘60, la debutul său editorial, Ioan
Alexandru se întreba Cum să vă spun (Ed. Tineretului, colecţia Luceafărul, Bucureşti, 1964)m dar forţa
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sa lirică, de titan al poemelor trăite la intensitate
divină, irumpea în versuri antologice precum: ,,Beau
lapte din şiştar şi-mi pare/ Că beau lapte amestecat
cu soare…‖. Evident, lui Ioan Alexandru nu-i era,
netam-nesam, ,,dor de agapă‖…
În aceeaşi categorie, a creatorilor de versuri ce
dau, în această antologie, nu doar din coadă, ci caligrafiază chiar înălţimea câmpiei lor lirice, tânjind
după zona colinară şi, uneori, făcând primii paşi
spre/ pe aceasta, se înscriu:
- Ioniţă Lucian (n. 27 X 1950, în comuna
Scorţoasa, judeţul Buzău, absolvent al Filologiei din
Iaşi, profesor în judeţul Suceava), autor a trei volume de poezie, ,,cu ISBN‖, după cum, corect, precizează;
- Nicuţă-Ioan Lungu (n. 2 XI 1949, în comuna Cetăţeni, Argeş, stabilit în Călimăneşti, Vâlcea),
care – după primele două culegeri din 2015: Ochi de
lumină, Surâsuri înlăcrimate – se alintă cu Versuri
pentru istoria literară …de mâine: ,,De se va stinge
astăzi dorul…/ Şi munţii se vor prăvăli în văi,/ Senchide lumea cu zăvorul,/ Iar cerul se va pârjoli-n
văpăi‖; ,,Şi-om trăi, pierduţi, în vise…/ Peste-o
pajişte de dor,/ Robiţi de plăceri aprinse/ Şi speranţa
din amor.‖; ,,Când lumina se întinde/ Peste nuferii
din lac,/ Foc de vise se aprinde/ Şi se varsă peste
veac.‖. Păcat de ecourile eminesciene, care sfârşesc
ca într-o inscripţie tombală: ,,Printre gânduri şi cuvinte/ Rătăceşte, azi, un dor/ Şi se-aşază iar, cuminte,/ Peste-un suflet muritor.‖;
- Petre Prioteasa (n. 28 I 1943, în VişinaOlt), licenţiat al Universităţii din Bucureşti, profesor
de franceză la Corabia, care este, se pare, onorabilul
decan de vârstă al antologiei.
Născut în Craiova, la 30 august 1955, Augustin Jianu afişează un spirit subţire, cu propensiuni
spre tărâmul ludic, dar şi spre ţărmurii unor înfiorări
cu tente dramatice, specifice presimţirii anotimpului
hibernal. La cinci ani după ce a debutat în cenaclul
Columna din Târgu Jiu (1972), domnia sa a înregistrat ,,prima apariţie publicistică‖: un aforism, în revista Urzica, moment memorabil produs în primăvara anului 1977, prevestit de seismul teluric din seara
de 4 martie (a aceluiaşi an). Asta da performanţă,
demnă de Cartea Recordurilor: să provoci, printr-un
singur aforism, zgâlţâirea plăcilor tectonice ale Terrei! Augustin Jianu este primul autor de versuri
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sculptate la temelia colinei care-şi ia avânt spre a
aburca muntele literaturii autentice. Sclipiri lirice
genuine, demne de semnalat, întâlnim în aproape
fiecare dintre cele nouă poeme prezente în antologie.
Iată câteva, posibile, mostre: ,,Mă ceartă Dumnezeu
câteodată‖; ,,Am să mă mut între coperte‖ (primul
vers din poema Decadenţă, cu filon pamfletar evident: ,,Am să mă mut între coperte,/ Ce silă-mi e de
impostură,/ De flenduroşi şi de abjecţi,/ Să vă pupaţi
singuri pe gură!// (…) Bieţi cusurgii analfabeţi,/ În
găştile de-adunătură,/ Duşmanii marilor poeţi/ Pretind că fac literatură.‖. Acest poem nu este absolut
deloc autoreferenţial.
Altă mostră, din Adagiu nocturn, cu frenezii
gen George Topârceanu: ,,Rămâi iubirea mea finală./ Să-ţi fie bine unde pleci,/ Ultimul fulg de
vremuială/ Ce-aduce anotimpuri reci.‖. Bacovian
sună poemul Iarnă (,,Ninge prin mine/ C-un gând
monocrom/ Şi iarna devine/ Teribil sindrom.// (…)
Frigul ca osândă,/ Nici un şemineu,/ Gânduri ce
abundă/ Fulguiesc mereu.‖. Şi tot în ramă bacoviană
putem încadra poema Ploi răzleţe. Dincolo de sintagma ,,Bieţi cusurgii‖ (citată mai sus) – care ne
duce cu gândul la ,,Bieţi lampagii‖, cu care lui
Adrian Păunescu îi plăcea să încheie, de cele mai
multe ori, superbele spectacole de duh românesc ale
instituţiei de cultură naţională botezată Cenaclul
,,Flacăra” -, spiritul Semizeului din Bârca transpare
şi din ultima strofă a poeziei Astenice vremuri: ,,Şi
nu pot să tac, răzvrătit mi-e versul,/ Prin talaş de
oase trase la rindea,/ Strigătu-mi sălbatic frânge
Universul,/ Unde-i viaţa mea…, ce-aţi făcut cu
ea?!‖. Grupajul celor nouă poeme scrise de Augustin
Jianu se încheie cu un vers memorabil: ,,Alt Prometeu în veşnicul nesomn.‖.
În aceeaşi secvenţă de relief literar – colina ce
urcă spre munte – putem plasa versurile doamnei
Silvia Râşnoveanu, cu debut literar în Revista Centrului Militar Sibiu RAPSODIA, în anul 2009,
autoare care publică frecvent în mediul online (14
grupuri literare). Sub semnul romanţei şi romanţiozităţii se situează multe dintre creaţiile sale
lirice. În cele şase strofe, în vers alexandrin, din Lacrimi de iubire ne frapează vocativul ,,iubite‖ (utilizat de trei ori) şi cuvântul ,,lacrimi‖ (tot de trei ori).
Tudor Arghezi îşi fixase regula de foc de a nu repeta
acelaşi cuvânt, în publicistică, decât după minimum
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33-44 de rânduri.
Bineînţeles că din recuzita şi butaforia acestei
poeme, în care protagonista îşi imaginează că dansează cu iubitul său - care-i pune stele pe frunte, ,,ce
strălucesc în noapte, frumos (n.n. cum altfel?!), ca o
tiară…‖ - nu putea lipsi gingaşa vioară: ,,Ajunge sănchid ochii şi văd… noi doi valsăm/ Şi din înalt,
încet, ne cântă o vioară‖. În Mitul oglinzii, îi promite iubitului, ca într-un cântec de of şi de aoleu:
,,…te voi iubi cu-nfrigurare/ Până când soarele din
nou răsare‖. Brrr! – ce ispită carnală năvalnică! Piei,
Iacacui!...
Aşchii diamantine licăre, destul de des, în versurile doamnei Silvia Râşnoveanu: ,,Sunt între două
lumi, în fin balans‖; ,,Din visul tău, un înger a
căzut‖; ,,frigul a-ngheţat iubirea noastră‖; ,,Mă vei
găsi în haine de vestală/ Ce-aprinde focul sacru. Voi
fi muză.‖; ,,De timpul va voi să ne despartă/ Şi să
dividă-n două un întreg,/ Eu n-am să-l las şi, chiar de
nu mă iartă,/ Am să-l încui, cu lanţuri am să-l leg‖.
În acest din urmă exemplu, este întrutotul lăudabilă
capacitatea de a da materialitate grea de tâlcuri (,,cu
lanţuri am să-l leg‖) unui concept imaterial
(,,timpul‖).
În arcul de cerc al cotei celei mai înalte o colinei ce trece, imperceptibil, în munte – în muntele în
care Subcarpaţii de Curbură ai antologiei Printre
boabe de cafea se lasă resorbiţi cu o deloc disimulată plăcere feciorelnică a penetrării, în sfârşit a penetrării, dincolo de vălul himeric/ himenic – se înscriu grupajele doamnelor Mariana Rogoz Stratulat
şi Daniela Tiger.
Membră a Ligii Scriitorilor din România, a
Ligii Scriitorilor din Vrancea, a cenaclului ,,Mioriţa‖
şi redactor la revista Salonul literar -, Mariana
Rogoz Stratulat a publicat în răstimp de numai
şapte ani (2009-2016) nu mai puţin de 12 plachete şi
volume de versuri: nouă la Iaşi, două la Râmnicu
Sărat şi unul la Târgovişte. Dacă Gheorghe Drăgan
depistează, în tonul liric firesc şi delicat al acestei
autoare din Ţara ,,Mioriţei‖, trimiteri la Sapho,
Magda Isanos ori la poetesele Extremului Orient din
Veacul de Mijloc -, noi ne rezumăm la a sublinia că
toate cele nouă poeme prezente în antologia Printre
aburi de cafea sunt citabile. Este o poezie de notaţie
adevărată, de calibru incontestabil, cu multe
secvenţe demne de interes: ,,Astăzi ştiu că iarba
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creşte/ peste ochii din poveste…‖; ,,În timpul zborului meu/ m-am întâlnit cu/ Pasărea Phoenix./ (…)
Ea a renăscut din cenuşă,/ eu m-am îmbrăcat cu surâsul/ copacilor‖; ,,dragostea învinsă/ de frigul/ din
oase‖; ,,Numai cuvântul pluteşte pe marea/ ce arde
în flăcările/ înnodate/ de gâtul meu‖; ,,Zbor!/ Nu am
nevoie de aripi!/ Ţi-am spus, oare,/ că sunt Pasărea
din Visul tău?‖; ,,Ciudat mai înfrunzesc copacii -/ ca
omul/ când se plimbă prin timp…‖; ,,O pasăre trece/
prin timpul zgribulit…‖; ,,O pasăre se-ascunde/ în
dorul din copac…‖; ,,Am răsărit ca o poveste/ în
strai omenesc/ şi am ars neobosit.// Trăiesc…// (…)
Voi apune ca un sărut/ în strai de cenuşă/ visând
mocnit.// Zâmbesc…‖. Fără să ştie, poate -, atitudinea şi filosofia de viaţă a doamnei Mariana Rogoz
Stratulat se întâlnesc şi intră în consonanţă cu acelea
ale înţelepţilor din lumea chineză, care au ca deviză
asumarea profundă şi manifestarea cvasipermanentă,
cu putere, a surâsului, a zâmbetului – cu toată fiinţa
– considerat/ considerate ,,cheia longevităţii‖.
Versanţii de Vest şi de Est ai muntelui liric
din primul volum al antologiei Printre aburi de cafea sunt asiguraţi de grupajele de versuri semnate
de Ilorian Păunoiu (retras intempestiv, în veşnicie,
la început de septembrie 2016), Daniela Tiger şi
Marilena Tiugan.
Chipul de Sud al masivului muntos imaginat
de noi este asigurat de pictura doamnei Rodica Rozalia Jianu: nonfigurativă, energică, bine tensionată, cu străluciri cromatice fastuoase, obsesie a
verticalităţii (ca în tablourile Pădurea, Noapte de
ianuarie, Ploaia) şi ţâşniri spre nadir (Calea, Păsări
şi, dincolo de paradox, Armonie, Abis – care-i mai
degrabă un cer răsturnat decât o Groapă a Marianelor, insondabilă).
Lirismul păstos – miere a spiritului însetat de
esenţe – al picturilor doamnei Rodica Rozalia Jianu rezonează, pe corzile sale acute, cu universul
poematic vibrant, specific creaţiilor semnate de Marilena Tiugan şi Daniela Tiger.
Deloc neguros şi deloc înfrigurat, versantul
nordic aparţine domnului Tudor Şerbănescu
(născut în Teleorman, la anul 1956), autor al mai
multor lucrări de grafică, presărate ici-acolo, în primul volum al antologiei, aidoma unor seminţe
năzdrăvane, dar şi al unui număr de şase portrete,
care sunt tot atâtea capete de expresie: patru domni
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cu) şi două doamne. Acestora, plasticianul Tudor
Şerbănescu le alătură: 1. corola unui iris în albastru
oceanic sau ultramarin; 2. un frapant, prin semeţia-i
de purpură, şirag de ardei iuţi – roşii de crapă Talpa
Iadului strigând lozinci bolşevice; 3. o compoziţie
modernistă – decupaj cvasi-oniric din vârtejul vieţii:
o pârtie imaculată, spre Luceafărul de dimineaţă,
drapată de ciudate eflorescenţe, ciorchini de culoare
oranj, pârtie pe care poţi zări minuscule siluete de
bărbaţi şi, la aceleaşi dimensiuni, o umbră de
femeie.
Un curcubeu sonor insolit desfăşoară muzicianul Mircea Suchici: compozitor, dirijor şi virtuoz al
violoncelului, solist al Filarmonicii ,,Oltenia‖, profesor la Liceul de Artă ,,Marin Sorescu‖ din Craiova. În paginile ce-i sunt rezervate întâlnim un segment semnificativ din medalionul Mircea Suchici –
Poezia unui violoncelist, caligrafiat de Marilena
Tiugan, patru fotografii-document (decupate din
diverse recitaluri muzicale ale acestuia), partiturile a
cinci crochiuri muzicale, eclatante precum Capriciile lui Paganini, provocate de patru poeme create
de Daniela Tiger, Ilorian Păunoiu, Spiridon
Popescu, Ion Popescu-Brădiceni şi de un fragment
din romanul Trenul de zăpadă al doamnei Marilena
Tiugan. Regretăm faptul că, măcar pentru aceste
mici bijuterii muzicale, volumul nu este însoţit de un
CD.
Păcat că autoarea antologiei nu s-a gândit să
includă măcar trei-patru pagini, cu fotografiidocument şi eventual mici partituri, dedicate rapsodului popular Cornel Popescu, laureat al Festivalului-Concurs Naţional ,,Maria Tănase‖, unul dintre
cei mai consecvenţi membri ai cenaclului
,,Cafeneaua literară Cetatea Băniei‖.
Piscurile muntelui ce domină primul volum
din antologia Printre aburi de cafea poartă două
nume. Primul este al fremătătoarei doamne Camelia
Radulian (n. 4 XII 1967), personalitate complexă,
cu debut în revista Ramuri (1984), pe când avea
vârsta de 17 ani, încununată – la 35 de ani –, în
Manchester (Marea Britanie), cu premiul I pentru
scenariul de televiziune al documentarului Augusti-

na. În anul 2007, regretatul Romulus Vulpescu i-a
prefaţat şi i-a publicat Cameliei Radulian, în secret,
volumul de debut: Rănile cuvintelor (Editura
Semne, Bucureşti).
Risipitoare de diamantine mărgăritare, Camelia Radulian probează un spirit sprinţar în descântecul Din Lună, din humă, din brumă, forţă lirică în
poemul Şi vor veni nopţi, ştiinţă a gradării tensiunii
lirice şi artă a construcţiei în poemele Ca un vers
într-un schit, Ochii, mâna şi nebunii, Oraşul unde
tace Dumnezeu.
Celălalt pisc îl constituie grupajul semnat de
alt craiovean cu carte de vizită impresionantă şi extrem de bogată: Mihai Firică (născut în zodia
Leului, la 26 iulie 1970, în Craiova), cunoscut de
publicul larg mai ales ca teleast la Digi 24 Craiova.
Casa Regală a României i-a acordat, în 2011, lui
Mihai Firică ,,Medalia Regele Mihai I pentru loialitate‖.
De la primele poeme ale grupajului ales de
Mihai Firică: Lacrimi gemene, Am scris şi-am
tăcut, Ziua în care am înţeles că voi muri, Dupăamiaza când s-a sfârşit, Biografii sterpe, iubiri pe
sfert, până la ultimele: Pe dinăuntru, Pământ şi
iarbă verde, Ea vine întotdeauna la şapte, transpare
buna asimilare a primului val al avangardismului, de
acum 100 de ani, şi a post-post-modernismului, un
abia mascat scrâşnet existenţialist, cu propensiuni
hieratice, vagi ecouri urmuziene, cu o, parcă, tandru
maladivă chemare spre spaţii doldora de sânge, ca
morga unui institut de medicină legală: ,,spune-mi
că vezi şi tu/ chipul meu hăcuit pluteşte în chiuveta/
plină cu sânge oglindă-oglinjoară// ce s-ar fi ales ce/
şi atunci/ el nu spuse nimic‖.
Jocuri de glezne inocente, jonglerii funambuleşti, zgoande olteneşti şi mai ales probe de virtuozitate prozodică denotă cele trei poeme de dimensiuni mari semnate Dan Lupescu, care
ilustrează, printre altele, că este posibil inclusiv să
scrii un poem din şase versete substanţiale (De ce-aş
fi singur, Doamne?...), ori din 48 de strofe în care
este dezlănţuită cavalcada unei singure fraze lirice
(Urare de Crăciun).
(Va urma)
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Miron MANEGA
(ROMÂNIA)

Raport despre asasinarea poetului Rainer Maria Rilke
Subsemnatul Miron Manega, de profesie sicofant, declar pe propria-mi răspundere că poetul
austriac René Karl Wilhelm Johann Maria Rilke a
murit asasinat, pe 24 decembrie 1926, la Montreux,
în Elveția. E adevărat că medicii au atribuit moartea
sa unor cauze medicale, dar eu afirm și susțin că a
fost o crimă cu premeditare, proiectată cu mult înainte. Am în vedere și circumstanța că Rilke, dintrun soi de masochism morbid care s-a manifestat de-a
lungul întregii lui vieți, a fost complice la propria
moarte, inspirând cumva această crimă oribilă. Dar
faptele rămân fapte.
Toată existența sa a decurs sub semnul trandafirului, floare imperială și seducătoare, dar apărată
de spini nemiloși. Dacă e să gândim în termenii lui
Sigmund Freud, cu care a fost prieten și de la care
și-a însușit o serie de cunoștințe de psihanaliză în
perioada 1912-1913, Rilke, ființă fragilă și complexată ontologic, ca un trandafir japonez plantat în
pustă, a căutat întotdeauna în trandafiri străini protecția spinilor care-i lipseau. Aceast tip de propensiune maladivă avea să fie identificată și divulgată
mai târziu, de poetul român Lucian Blaga:
''Roz trandafir, frumseţea ta
nu m-a cruţat. Din drum m-abat
şi mă răsfir, când zmeu, când stea,
prin ziua şi prin soarta ta.''
Cauzele acestei slăbiciuni freudiene, convertită în poezie de înaltă clasă, se găsesc în trecutul
familial al poetului. Tatăl său, Josef Rilke, a fost un
om cu un caracter slab, veșnic nemulțumit, care a
eșuat în cariera militară, devenind funcționar. Mama
sa, Sophie, era în schimb o femeie dominantă și
autoritară, care se trăgea dintr-o familie înstărită de
destineliterare@gmail.com

fabricanți praghezi, având în acest sens așteptări
înalte de la soțul său. După dezamăgirea provocată
de eșecul profesional al acestuia, Sophie Rilke a
suferit o altă lovitură grea: moartea fiicei ei mai mari. Disperarea a făcut-o pe mamă să se atașeze întrun mod nefiresc de fiul ei René, forțându-l să se
substituie, într-un fel, surorii sale defuncte. Practic,
până la vârsta de șase ani, Rilke a fost crescut ca o
fată, fotografiile sale timpurii arătându-ni-l cu părul
lung și îmbrăcat în rochiță.
În contradictoriu cu această educație nefirească și păguboasă, tânărul Rilke este trimis în
1885 la școala de cadeți din Sankt Pölten, spre a fi
pregătit pentru cariera de ofițer. Exigențele instrucției militare și experiența unei colectivități exclusiv masculine l-au traumatizat pe termen lung. A
întrerupt în cele din urmă pregătirea militară dedicându-se, în anii 1895 și 1896, la Praga și la
München, studiului îndârjit al literaturii, filosofiei și
istoriei artei.
Nevoia de protecție (aș numi-o, plastic și realist, ''nevoia de spin'') a avut prima împlinire în
1896, când Rilke a cunoscut-o pe viitoarea lui iubită,
Lou Andreas-Salomé, o intelectuală frumoasă și
rasată, cu 14 ani mai în vârstă decât el (ea avea 35
de ani iar el 21), care era și căsătorită. Aceasta l-a
determinat să-și schimbe numele din René în Rainer,
considerat (și dovedit) mult mai potrivit pentru
marele poet care avea să fie Rainer Maria Rilke.
Relația lor amoroasă a început în 1897 și a
durat până în 1900, când Lou i-a pus capăt. Venise
vremea ca poetul să fie lăsat să ''zboare'' singur. Dar,
chiar și după ce s-au despărțit, Lou Andreas-Salomé
i-a rămas lui Rilke cea mai bună prietenă și sfătuitoare, manipulându-l benefic de la distanță. În anul
1937, la moartea ei, Sigmund Freud i-a rostit necro157
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logul, în care a spus, printre altele: ''Se știe că i-a
fost atât muză cât și mamă iubitoare marelui poet
Rainer Maria Rilke, care era destul de neajutorat în
viață''.
Balansul între spin și trandafir a fost o constantă permanentă în viața lui Rilke, fața și reversul
propriei medalii. ''Trandafir cu miros de sfântă
goală'' fulgura el, inspirat, într-un vers genial, pentru
ca, la fel de genial, să-și retracteze magnifica inspirație printr-o viziune opusă: ''Frumusețea nu este
altceva decât începutul terorii''. În 1901 s-a căsătorit,
la Worpswede, cu sculptorița Clara Westhoff pentru
ca, în 1902, să părăsească locuința comună și să
plece la Paris, lăsându-și soția și pe fetița lor, Ruth
(1901-1972), singure. Mai târziu, la München, între
1914-1916, a avut o legătură pasională cu pictorița
Lou Albert-Lasard, relație care s-a stins brusc, așa
cum a început.
În sfârșit, ultimul ''trandafir'' din viața lui
Rilke a fost pictorița de origine poloneză Baladine
Klossowska, pe care a cunoscut-o în 1919, în
Elveția, și de care nu l-a mai despărțit decât moartea
sa, survenită în 1926. Relația cu Baladine,
desfășurată cu multe intermitențe i-a fost, se vede,
fatală, deși extrem de fructuoasă pe plan artistic. În
această perioadă și-a finalizat două dintre cele mai
importante colecții de poezii ale sale: ''Elegiile duineze'' (Duineser Elegien) și ''Sonete către Orfeu''
(Die Sonette an Orpheus), ambele publicate în anul
1923. Este ceea ce Rilke a numit ''o furtună creativ sălbatică'' pe care Merline (așa îi spunea Rilke iubitei sale) a știut să i-o stârnească și să i-o mențină.
Moartea, așa cum am spus la început, a fost o
crimă premeditată cu mult înainte. Există și o mărturie scrisă în acest sens, semnată de Johann Wolfgang
Goethe în 1799, mărturie pe care biografii lui Rilke
au ignorat-o sau au tratat-o cu superficialitate. Revin
și insist: chiar dacă această declarație a fost scrisă cu
127 de ani înainte, este totuși declarația unui martor
ocular, pe care se susține și depoziția mea. Iată mărturia lui Goethe:
''Un flăcău în câmp zări
Floarea de răsură,
Mândră-n straie purpurii.
Dulce-n inimă simţi
O săgetătură
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Roşu, roşu trandafir,
Floare de răsură.
El îi zise: Eu te rup,
Floare de răsură,
Ea-i răspunse: Eu te-mpung,
Să ţii minte îndelung Floarea nu îndură,
Roşu, roşu trandafir,
Floare de răsură.
Crunt flăcăul, crunt a rupt
Floarea de răsură.
Ea l-a-mpuns şi s-a zbătut,
Geaba-n lacrimi a gemut,
Soarta tot o-ndură,
Roşu, roşu trandafir,
Floare de răsură''.
(''Floare de răsură'', Goethe, 1799) [1]

Ceea ce vreau să spun este că poetul Rainer
Maria Rilke a murit asasinat de un trandafir pe care
încerca să-l rupă. Trandafirul, aflat în legitimă
apărare, l-a înțepat cu spinii, iar poetul a făcut septicemie și a murit, ceea ce medicii n-au putut nega.
Nu știu răzbunarea căruia dintre trandafirii trădați
sau siluiți a fost această crimă. Medicii au mai
adăugat că poetul suferea de leucemie.
P.S. Complicitatea lui Rainer Maria Rilke la
propriul său asasinat este o realitate evidentă, în
orice perspectivă am aborda cazul: existențială, filosofică, psihanalitică etc. Pe piatra sa de mormânt
este înscris un text pe care și-l alesese singur, cu
puțin timp înainte de a muri:
''Trandafir, oh, contradicție pură,/ de a nu fi,
sub atâtea pleoape,/ somnul nimănui''. (Rose, oh
reiner Widerspruch Lust / Niemandes Schlaf zu sein
unter soviel / Lidern).
---------------------------------------------[1] Heidenröslein
Sah ein Knab' ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden,
War so jung und morgenschön,
Lief er schnell es nah zu sehn,
Sah's mit vielen Freuden.
destineliterare@gmail.com
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Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Knabe sprach: "Ich breche dich,
Röslein auf der Heiden."
Röslein sprach: "Ich steche dich,
Dass du ewig denkst an mich,
Und ich will's nicht leiden."
Röslein, Röslein, Röslein rot,

Röslein auf der Heiden.
Und der wilde Knabe brach
's Röslein auf der Heiden;
Röslein wehrte sich und stach,
Half ihr doch kein Weh und Ach,
Musste es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

Vasile Mic – În așteptare
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Dorina MĂGĂRIN
(ROMÂNIA)

Prietenei mele de aici şi de peste ocean

Cu mult timp înainte de a ne revedea, Mela,
căci aşa îmi place s-o alint, mi-a trimis un mesaj cu
traseul Montréal-Timişoara, dar înainte de a fi plecat
din provincia Québec, locul în care s-a stabilit de ani
buni, spre a veni în capitala Banatului, a ţinut să
participe la întrunirea făcută de Preşedintele Asociaţiei Scriitorilor Români din Canada, Domnul
Alexandru Cetăţeanu, căruia de ani buni i-a intrat în
obişnuinţă să îşi adune colegii şi prietenii într-ale
scrisului la primitoarea casă a Domniei Sale din St.
Timothee, şi să-mi trimită o fotografie de grup a
scriitorilor români din Montréal făcută tocmai pe
prispa casei Domnului Preşedinte.
Deşi abia aşteptam revederea, aşa ca între
„bibliotecărese―, venirea ei a fost lăsată pe tânjală,
când... într-o bună zi... deschizând poşta electronică
am dat peste următorul mesaj:
„Dragă Dorina,
Dacă eşti liberă şi poţi, la 18:30 suntem în
Piaţa Unirii, la fântâna miraculoasă, spre a ne aşeza şi cu alţi invitaţi pe terasă.
Nu am primit răspuns la nici un apel telefonic
către tine.
Sună la…
Te pup,
Melania―.
Cu toate că locuiesc într-un imobil din Unirii,
n-am putut da curs invitaţiei dragii prietene de peste
ocean pentru că o aveam în vizită pe nepoata mea,
Temis, o domnişoară plăpândă ca un fir de ghiocel,
aflată la vârsta pubertăţii, cu mii de semne de întrebare despre lumea în care trăim, aşa că am sunat-o
pe distinsa Doamnă Melania Rusu Caragioiu şi i-am
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cerut iertare pentru faptul că nu ne vom putea întâlni.
Ei, dar ca un făcut, se pare că Fortuna a ţinut
cont de regretul meu de a nu o fi reîntâlnit pe mama
mea de suflet şi în pofida faptului că ne-am luat
rămas bun la mobil, la începutul ultimei săptămâni
din august, într-o zi învăluită de miresme de conuri
de brad şi caprifoi ce înconjurau Biblioteca Centrală
Universitară „Eugen Todoran― Timişoara, m-am
trezit că Mela a venit însoţită de fiica Domniei Sale,
Doamna Alexandrina Caragioiu, să doneze un vraf
de cărţi bibliotecii noastre, Bibliotecii Judeţene
Timiş, Bibliotecii Academiei Române Bucureşti şi
Bibliotecii Naţionale, eu angajându-mă să trimit
coletele de cărţi la ultimele două instituţii.
Cum amândouă suntem un fel de „rára ávis―
căci amândouă am avut parte de a lucra la fondul de
patrimoniu al bibliotecilor timişorene, discuţia
noastră s-a înjghebat despre „bucuriile şi neajunsurile vieţii de bibliotecar― – trecut şi prezent ori
„amintiri despre viitor―.
În ceea ce priveşte opera literară a Melaniei
Rusu Caragioiu pot spune că ea este receptată nu
numai în funcţie de intenţiile autoarei, ci şi de sugestiile, asociaţiile şi ideile pe care le sugerează lectura
textului „inventar la biblioteca Bastion sau primul
«per-tu»―.
Chiar dacă nu ne-am văzut de vreo doi-trei ani,
am regăsit-o aproape neschimbată: aceeaşi privire
sprinţară, aceeaşi faţă senină ca şi seninătatea „florilor de cireş şi de măr din luna lui dor-călător―,
aceleaşi mişcări agere, ea înseşi autocaracterizânduse în versurile: „Te atrag în irizări de plete blonde/
Inconştient, prin magnetismul meu―.
Rugând-o să doneze cărţile cu autograf, s-a
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aşternut pe scris cu dezinvoltură: „Iubitei mele prietene,… Dorina…, cu multă preţuire, Mela, 29 august 2016―.
Mi-aş fi dorit ca venirea alesei doamne a scrisului bănăţean la bibliotecă să fie marcată de o lansare de carte, dar poate că într-o altă peregrinare
vom reuşi să organizăm şi un astfel de eveniment.
Atunci, pe 29 august a. c., studenţii timişoreni se
aflau încă în vacanţă, aşa că mi-am exprimat imensa
bucurie doar prezentând-o pe Mela nepreţuitelor
colege, arătându-i o mică parte din lăcaşul nostru de
cultură. Şi pentru că „toate astea fi-vor învăţate― de
tânăra-mi nepoată, care era prezentă şi a avut privilegiul să o cunoască pe Melania, aşa cum este cu
adevărat, „fără artificii―, am imortalizat momentul
prin câteva fotografii.

„Lăsaţi-mă să scriu!― – cam acesta ar fi imboldul Melaniei pentru a se elibera de dorul-dor, dor
care şi-l astâmpără prin tipărirea unor volume ca:
„Pinteni cu năluci―, „Epigrame pocăite - născute aici
şi peste ocean―, „Pe igliţă – sonete îndărătnice şi
dantelate―, „Ani de Canada―, volume care întregesc
fondul de colecţii speciale al bibliotecii în care lucrez.
Prin gânduri, în tandem cu Melania, privesc în
zare, înspre Bastionul Maria Therezia, unde a
desăvârşit timp de treisprezece ani codificarea cărţii
vechi româneşti şi străine şi aşteptând-o să reapară
cu spiritul şi tonul vivace, nu-mi rămâne decât să
îndrăznesc să-i aduc acest mic elogiu Distinsei
Doamne între Doamne, cu încrederea şi speranţa că
totul va fi bine!
Timişoara, 17 octombrie 2016
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Nicolae MĂTCAȘ
(ROMÂNIA)

Sonete
Și-ţi spui, punând sub lupă cromozomul
Priveşti paingul cum şi-ntinde pânza
Să prindă-o gâză-n umbra din ungher,
Reptila cum ţinteşte-un dromader
Să-i cadă-n guşă – să-şi mai stingă rânza;

Satan, din beznă,-n piezi, îşi umflă foiul:
„Ce bun prilej ca să câştig războiul!‖

Nu țara să ți-o mute-n băi de lapte

Pe-o creangă,-ascuns, cum stă la pândă-un jder,
Un lup smulgând din herghelie mânza,
Un leu în junglă adulmând osânza
Gazelei iuţi cu salturi pân-la cer;

Aproape mai tihnit ca Paradisul
Şi mai frumos ca raiul din poveşti,
În statul Singapore – Crezi? Zâmbeşti? –
Domneşte-un drept cum n-a văzut Parisul.

Barcazu-l vezi pe-o parte cum se lasă:
Ar vrea să prindă balta toată-n plasă,
O barcă-n larg, ce-o hăituie corsarii,
Un şef de trib mâncându-şi adversarii

Ca pirul – scoasă bestia din om.
Corupţii toţi – pe lumea ceealaltă,
Hoţíi, violuri, droguri – laolaltă:
Neoamenii n-au loc în biodôme1!

Şi-ţi spui, punând sub lupă cromozomul:
Cu ce-i mai fiară fiara decât omul?

Sătul cu frica-n sân să intri-n noapte,
Să tragi obloane, ziua, la fereşti,
Cum Dumnezeu se-ascunde-n cifra şapte,

Satan, din beznă,-n piezi, îşi umflă foiul
Avan e omul, gând cutezător!
Vestitul turn nu-i fu de-nvăţătură.
Un altul a-nălţat – grandofăptură,
Că mai să-nghimpe cerul în picior.

Îţi vine, zău, să-l rogi de unde eşti
Nu ţara să ţi-o mute-n băi de lapte,
Ci legea singaporă-n Bucureşti.

Și-n locul casei părintești ( eterne?) ....
Şi Zeus, zborșit, călcat pe bătătură,
Când s-o mai ia din brazdă mai ușor?
Cum l-a ajuns cuţitul la cotor,
Îl și pocni c-o sfântă-njurătură:
„Au nu-i de-ajuns că unul, Prometeu,
Titan nebun, mânca-i-ar câinii splina,
Jăraticu-mi fură din şemineu?
Acum să-mi ia o ţoapă şi lumina?!!‖

Ogar fidel, din loc un pas nu face,
Că plouă, ninge, árșița o arde
Sau umblă slobod vântul prin mansarde
S-o dea cu mir cu olmul de potroace.
S-au dus pe Lethe vremile bavarde.
La cruce,-n deal, jelește o puhace.
1
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Biodôme (fr.) –Aici: ecosistem.

destineliterare@gmail.com

Destine Literare
Ai vrea să cazi pâșin cu ea la pace –
Prin vene-ți trec zvâcniri dinamitarde.

Te-mpinge la păcat și la mustrare.
De-aceea râd în hohot ca Mefisto.

Rugina roade lacătul la ușă.
Pereții, roși, se lasă într-o rână.
Cum n-are cine să le pună frână,
Ca mâine, glonț, o iau pe cărărușă.

Prin ce-ai supus ascunsei tale grații
Nu doar hidalgii lumii – toți bărbații?!

Și nu pricepi: ori lumea e nebună...
Și-n locul casei părintești (eterne?) ,
Ciuperca unei vile șic moderne.

Prin ce-ai supus ascunsei tale grații?

Moșneag ieri, timpul. Stins, cu pas de melc,
Întrece azi viteza unei unde.
Cu femto-, pico-, nano- de secunde
Chiar gându-l depășește, codobelc.

N-au când să-și vadă norii-n cer de coame,
Vapoarele n-au loc pe oceáne,
În gări sunt toate trenurile-n frisoane,
Bărbații își dau coate-n polinoame.

Fetițe-fragi se satur‘ de păpuși
De pluș, născând la doisprezece ani.
Pe glob nu mai e loc de șobolani,
La câți se-mpuie trânzi și trepăduși.

Din Moscova, New Delhi și Vancuvru,
Jakarta, Santa Claus, Ponteregiu,
Se-nșiră lanț bărbații a cortegiu,
De parc-ar fi la Mecca, nu la Luvru.

Te uiți la graba timpului orbeț
Și gloata care,-n trombă și-n furtună,
Dispréțuie valorile de preț,
Iar orice rău din lume-l ia de bun,

Surâsul tău, când se desface-n floare,
Te mângâie, dar și te-nțeapă,-artisto.

Și nu pricepi: ori lumea e nebună,
Ori timpul nostru zornic e nebun?
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Vasile MIC
(ROMÂNIA)

„Românii trebuie să-și cunoască istoria reală, fără fardări sau cosmetizări”
Interviu cu romancierul Vasile Moiș, autorul romanului fluviu ‖În spatele ușilor deschise‖,
care va cuprinde, în final, douăzeci de volume

Domnule
Vasile Moiș, aș
începe
interviul
nostru
cu
o
întrebare clasică:
cine este Vasile
Moiș, de unde vine
și cum a ajuns să se
implice, la vârf, în
politica României,
după evenimentele
din
decembrie
1989?
Provin dintr-o familie cu adânci rădăcini în
istorie, foarte bogată, cu domenii întinse în dreapta
Tisei, până în Munţii Tatra. Voievodul Moiş a ajuns
Palatin al Ungariei pe vremea regelui Béla al IV-lea.
Educat la înaltele instituţii de învăţământ catolic ale
vremii şi având talente diplomatice şi militare excepţionale, voievodul Moiș de Biserica Albă, a intrat
în serviciul Curţii Regale Maghiare şi a devenit
omul de încredere al regelui Béla al IV-lea, care l-a
ridicat la rangul de Palatin al Ungariei. La 1245,
voievodul Moiş de Biserica Albă s-a căsătorit cu
Sabina, fiica regelui Béla al IV-lea şi a primit de
zestre feuda Izdenech-Sumigh, din Croaţia, precum
şi domenii întinse în Transilvania. Elisabeta, fiica
voievodului Moiş de Biserica Albă, s-a căsătorit cu
Nicolae, voievodul Transilvaniei. Prin Actul din 15
noiembrie 1270, Ştefan al V-lea, regele Ungariei, i-a
concedat voievodului Nicolae, pentru servicii credincioase, domeniile Vama, Prilog, Oaş, Sárköz şi
Ujváros (actualmente Livada şi Oraşu Nou, judeţul
Satu Mare - n.a.). Simeon, fiul voievodului Nicolae,
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căsătorit cu nobila Caterina, castelana de la
Mediaşul Aurit, avea să stăpânească, în afară de domeniile din Croaţia, partea dreapta a Someşului,
respectiv actualul judeţ Satu Mare, jumătate din
judeţul Maramureş şi toată Zacarpatia, aflată actualmente în componenţa Ucrainei. După tragicele
evenimente din veacul al XVIII-lea, Uniaţia,
Războiul Curuţilor, Contrareforma şi mişcările
ţărăneşti, familia a decăzut şi clanul Moiş s-a răspândit în cele patru vânturi. La începutul secolului
XX, mulţi descendenţi ai familiei au emigrat în SUA
şi Canada, unde şi-au întemeiat un rost, ducând cu ei
dorul nestins de ţară şi de neam. Cei care au rămas
în dreapta Tisei au avut de îndurat tripla asuprire,
ungurească, rusească şi ucraineană, păstrându-şi cu
mare greutate limba şi tradiţiile. Nici urmaşii din
Ardealul de Nord ai voievodului nu au dus-o mai
bine. M-am mândrit întotdeauna cu obârşia mea, cu
străbunii mei, care nu şi-au plecat niciodată capul în
faţa stihiilor istoriei. Prin voia lui Dumnezeu Atotputernicul, am fost implicat, la rândul meu, în tumultuoasele evenimente care au urmat căderii
Comunismului. După o copilărie traumatizată şi
plină de lipsuri, urmând chemarea strămoşilor mei,
am reuşit prin propriile mele puteri să mă ridic
împotriva destinului care mi-a fost hărăzit. Am participat la elaborarea primei Constituţii democratice,
referendată în 1992, sunt autorul, printre altele, a
Legii Stemei şi a Sigiliului de Stat ale României şi al
Legii Sărbătorii Naţionale. Am fost şeful Delegaţiei
Parlamentare a României la Consiliul Europei şi am
semnat, în numele României, înfiinţarea Adunării
Parlamentare a OSCE. În calitate de vicepreşedinte,
am condus şedinţele Adunării Constituante şi ale
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Senatului României, participând la elaborarea celor
mai importante legi, care au asigurat instaurarea în
ţară a unui stat de drept şi a unei democraţii reale.
Următoarea întrebare vine în mod logic:
cum ați devenit romancier?
Pe vremea când eram vicepreşedinte al Senatului României, discutam adeseori cu academicianul
Alexandru Bârlădeanu, preşedintele Senatului, despre nenorocirile pe care le-au adus ţării comuniştii
dogmatici şi despre soarta unui întreg popor, redus
la stadiul de sclavie, transformat într-o masă amorfă,
fără coloană vertebrală, îngenuncheat şi înfometat,
dar, mai presus de toate, lipsit de orice speranţă. În
timp ce bolşevicii, veniţi de la Moscova şi liota de
activişti de partid autohtoni, unul mai imbecil decât
altul, se bătea pe ciolan şi pentru acapararea proprietăţilor rămase de pe urma celor deportaţi şi întemniţaţi, floarea intelectualităţii române se stingea
la canal. În Ardeal, horthyştii, „convertiţi‖ la comunism, îşi continuau nestingheriţi opera de maghiarizare a populaţiei autohtone şi de lichidare a fruntaşilor satelor româneşti. Mii de martiri n-au avut
parte de un mormânt şi de o cruce la cap. Uneori,
stăteam de vorbă cu bătrânul academician până când
lumina lăptoasă a dimineţii îşi făcea apariţia la orizont. Alexandru Bârlădeanu m-a îndemnat să scriu,
convingându-mă să aştern pe hârtie evenimentele
cărora le-am fost martor, fără să uit de lichelele şi de
jigodiile, întâlnite la tot pasul şi în toate mediile, de
nemernicii care au făcut atâta rău acestui popor. În
prima fază m-am gândit să public jurnalul pe care lam ținut zilnic, începând cu primul an de liceu, dar
m-am răzgândit și am preferat genul epic. Romanul,
ca specie literară, mi-a dat posibilitatea să-mi valorific nu numai cunoștințele de istorie, filosofie, religie,
economie și cosmogonie, dobândite de-a lungul timpului, ci și să dezvălui contemporanilor și generațiilor viitoare substratul unor evenimente și, mai
ales, mecanismele deciziilor politice, luate la nivel
local, european și mondial. În acest context aș dori
să mai fac o mărturisire sinceră: memoriile se publică, de regulă, după dispariția fizică a autorului lor,
pentru foarte multe motive, dintre care esențial este
impactul asupra contemporanilor. Ori, eu am vrut să
public cărțile mele în timpul vieții, nu pentru a plăti
polițe ci pur și simplu din respect pentru neamul
meu, care trebuie să fie informat corect cu privire la
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propria lui istorie, așa cum am mai spus-o.
Dacă ar fi să concentrați crezul
dumneavoastră ca om al cetății, dar și ca om politic, cum ar suna sub formă de cugetare?
Crezul meu l-am expus la începutul primului
volum din ciclul ‖În spatele ușilor deschise‖, care
are ca subtitlu ‖Fatalitate și blestem‖: Viaţa
seamănă cu o călătorie pe mare. Curenţii şi vânturile te duc în direcţii necunoscute şi nedorite. Uneori, din cauza uraganelor, corabia eşuează pe bancuri de nisip ori se zdrobeşte de stânci şi trebuie, dacă
mai ai puterea, să iei totul de la început.
Citind și… iar citind cele zece volume pe
care le am din romanul „În spatele ușilor deschise”, vreo 4500 de pagini, dar și celelalte cărți
publicate de dumneavoastra, precum numeroasele articole, nu mi-a fost greu să înțeleg că a
cerceta marile biblioteci, arhivele lumii nu puteați s-o faceți fără a fi vorbitor de mai multe
limbi străine. Aș fi curios să știu câte limbi
străine vorbiți și cum ați ajuns la acest statut de
poliglot?
Aș începe cu o glumă: un om care vorbește
două limbi se numește bilingv, unul care vorbește
mai multe limbi se numește poliglot, iar unui care
vorbește o singură limbă se numește maghiar. El
poate fi la fel de bine german sau englez, deoarece
nici aceștia nu au o apetență pentru limbile străine.
Evreii și românii au o predispoziție nativă pentru
învățarea limbilor străine. Eu am avut, în tinerețe, o
memorie copiativă, care s-a mai uzat cu timpul. Puteam să citesc o carte răsfoindu-o, pur și simplu,
adică fotografiam o pagină dintr-o privire. Fără falsă
modestie, aș putea să vă recit, timp de câteva luni de
zile, poezii în zece limbi. Așadar, vorbesc aproape
toate limbile slave, idiș și evrit, limbile romanice,
precum și limba engleză. Dintre limbile europene,
nu vorbesc germana și limbile scandinave. În afară
de faptul că învățarea limbilor străine este un har de
la Dumnezeu și te ajută să te descurci în orice țară
de pe glob, îți oferă avantajul să citești, în original,
marile opere literare ale lumii. Nici o traducere,
oricât de elaborată ar fi, nu poate păstra savoarea
originală. Aș vrea să vă dau câteva exemple: opera
lui Dostoievski, cel mai mare romancier, după părerea mea, este atât de complexă încât dacă o ființă
inteligentă, venită de pe altă planetă, ar vizita
165

Destine Literare
pământul și ar dori să cunoască psihologia omului,
ar fi suficent să citească romanul „Frații Karamazov‖. Dacă ar vrea să cunoască tragedia în care a
fost târâtă civilizația umană de către comunism, ar fi
suficent să citească romanul „Doctor Jivago‖, al lui
Boris Pasternak și exemplele ar putea continua. Este
valabil și pentru tragedia umnană a lui Honore de
Balzac, epoca victoriană a lui Charles Dickens, destinul ființei umane a lui Ernest Hemnigway sau fatalitatea lui Victor Hugo, ridicată la rang de axiomă a
existenței umane. Operele tuturor au o altă savoare
în limba lor originală. Din păcate, noua generație
este tentată să învețe doar limba engleză, limba internetului, alterată și ea cu o serie de americanisme.
Nu vorbesc de manelizarea limbii române, care a
devenit un fenomen îngrijotător. Limba vechilor
cazanii este siluită prin împrumutarea, fără nicio
noimă, de-a valma, a unor cuvinte străine, majoritatea din argoul american. Dacă Eminescu îi stigmatiza pe tinerii care învățau la Paris „cravatei cum să-i
facă nodul‖,azi ar trebui să inițiem o adevărată cruciadă împotriva stricătorilor de limbă. S-a mers atât
de departe cu minimalizarea culturii române încât
Mihai Eminescu, creatorul limbii române literare,
este marginalizat și stigmatizat. Să nu credeți că sunt
absurd și mă împotrivesc modernizării limbii române! Din contră! Sunt conștient că limba este un
organism viu, care trebuie să evolueze, pentru a ține
pasul cu progresul societății. Neologismele au însă
tâlcul lor, atunci când sunt necesare.
Domnule Vasile Moiș, v-aș ruga să dezvăluiți cititorilor noștri care este tâlcul titlului
ciclului romanesc „În spatele ușilor deschise”?
Titlul generic este, desigur, o parabolă. Așa
cum icebergul are doar o treime din volum deasupra
apei, dar creează marinarului senzația că-l vede în
întregime, așa se întâmplă cu realitatea virtuală.
Oamenii au senzația că în spatele ușilor deschise văd
un adevăr absolut, în realitate, în spatele acestora se
ascunde o altă lume, nebănuită. Prin romanele mele
am încercat să devoalez tocmai lumea reală, care se
ascunde în spatele ușilor deschise.
Subtitlurile volumelor publicate până în
prezent conțin cuvântul fatalitate: „Fatalitate și
blestem”, „Fatalitate și voință”, „Fatalitate și
credință”, până la „Fatalitate și avatar”, subtitlul
volumului 10. De ce fatalitate?
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Cuvântul fatalitate are un conținut semantic
și filosofic de-a dreptul fabulos. Vă aduc aminte că
Victor Hugo și-a conceput celebrul roman, „Cocoșatul de la Notre Dame‖, pornind de la cuvântul
fatalitate, scrijelit cu litere grecești pe un perete din
subsolul catedralei pariziene. Fatalitatea face parte
din viața ființei umane, indiferent de poziția socială
pe care aceasta o ocupă. Fatalitatea nu trebuie confundată cu destinul. După o experiență de o viață,
înclin să cred că viața ființei umane este guvernată,
cel puțin parțial, de fatalitate. De aceea acest leitmotiv revine obsesiv în paginile cărților mele.
Când ați purces la elaborarea acestui roman fluviu, o operă literară de mari proporții, ați
avut în minte un anumit model?
Cu spiritul dumneavoastră critic ați observat,
sunt convins, că romanul meu nu seamănă, în mod
special, cu nici o carte similară publicată în România. Am citit cu atenție marile romane ale literaturii universale, operele lui Balzac, Dostoievski,
Pasternac, Ginghiz Aimatov, Dreiser, Hemingway,
Dickens, precum și operele scriitorilor sudamericani, a căror lectură m-a influiențat într-un fel
sau altul. Am adoptat, de exemplu, stilul minimal al
lui Hemingway, pentru a face mesajul cărților foarte
ușor de înțeles.
Potrivit unor critici literari, romanul „În spatele ușilor deschise‖ poate fi comparat cu cele opt
volume ale lui Constantin Stere, din ciclul „În
preajma revoluției‖. Scriitorul basarabean a elaborat
acest roman-fluviu, de inspirație autobiografică, întro manieră oarecum inedită în epocă, nu asezat la
masa de scris, ci dictându-l cu fervoare unor colaboratori și prieteni, cel mai important fiind L. Leoneanu. În momentul în care am început să pun în
pagină proiectul meu beletristic, nu m-am gândit să-l
concurez pe Constantin Stere.
Fără să vreau, unele scene din cărțile mele
seamănă cu paginile naturaliste ale lui Zolla sau cu
grotescul secvențelor din Infernul lui Dante. Spre
deosebire de genialul florentin, eu nu mi-am ostracizat inamicii politici în infern, din contră, i-am lăsat
să se miște în mediul lor natural. Sigur că romanul
meu nu poate fi încadrat în tiparul romanului realist
deoarece am amestecat ficțiunea cu adevărul istoric
și cu detaliile autobiografice. Am evitat, însă, discursurile filosofico-ideologice excesive, ca și mesiadestineliterare@gmail.com
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nismul politico-social, care ar fi putut deveni un
balast didacticist. Am încercat să nu cad nici în capcana izbucnirilor pamfletare, care pot duce scriitura
la o simplă bârfă literară, subordonată setei de
răzbunare personală. În acest caz, personajele ar fi
fost simple păpuși, fără nici o personalitate, adică
artificiale.Așa se explică faptul că romanul „În spatele ușilor deschise‖ sparge toate tiparele impuse de
logica ficțiunii, colcăind de viață.
Domnule Vasile Mois, țin minte exact
cum ati spus când ați lansat, la Satu Mare, primele patru volume din romanul „În spatele ușilor
deschise” :„Lucrarea are nici mai mult nici mai
puțin de 20 de volume, fiecare cu titlu propriu,
de aproximativ 450 de pagini” Întrebabea mea:
Când ati zis „douăzeci de volume” acestea erau
deja scrise ori era vorba doar un proiect posibil
de realizat?
În mod evident, a fost vorba de un proiect. În
momentul în care am început redactarea primului
volum, aveam deja materialul documentar și planurile pentru douăzeci de volume. În afară de evenimentele cărora le-am fost martor și pe care le-am
consemnat în jurnalul zilnic, am strâns un volum
imens de documente din marile biblioteci ale lumii,
inclusiv din biblioteca Vaticanului. De-a lungul timpului, planul inițial a trebuit să sufere modificări
deoarece viața a luat-o, de multe ori, înaintea operei
mele epice. Cu cât trece timpul, însă, îmi dau seama
că toate previziunile mele, fataliste, au fost corecte,
din păcate.
În mica mea bibliotecă din Satu Mare
am șase dintre volumele promise la lansare de
către dumneavoastră. Am aflat că alte două volume sunt deja tipărite, dar în… calculatorul
meu am deja volomul cu numărul zece. L-am
citit. Poartă titlul „Fatalitate și avatar”, iar primul capitol începe cu un motto de George W.
Bush: „Am propriile mele păreri, păreri ferme –
dar nu sunt întotdeauna de acord cu ele.” Din
scrierile dumneavoastră am priceput însă că
aveți păreri nenumărate, ferme și faceți afirmații
cât se poate de concrete, grave. Nu mă îndoiesc
de faptul că dispuneți și de documentele doveditoare, de mărturiile unor oameni care există și
care au trăit evenimentele descrise…
Cu toate că este o operă epică de mari didestineliterare@gmail.com

mensiuni, faptele narate sunt reale în proporție de
aproape optzeci la sută. Pentru a facilita transmiterea
unor mesaje sublimate, cărțile cuprind și ficțiune.
Așa cum v-ați convins, din lecturarea primelor patru
volume, eu am niște păreri foarte ferme, bine sedimentate. De aceea m-am decis să scriu această epopee fără inhibiţii, fără ipocrizii şi fără false pudori,
ci aşa cum este însăşi viaţa. În contrast cu accentele
fataliste, mi-am dorit, mai presus de orice, să închin
un imn dragostei şi bucuriei de a trăi. Am constatat
că viaţa îţi oferă urcuşuri şi coborâşuri abrupte, lumini şi umbre, bucurii şi tristeţi, pe care trebuie să ai
curajul să le înfrunți. Nicolae Steinhardt spunea, în
Jurnalul fericirii: „Pentru a ieşi dintr-un univers concentraţionar – şi nu este neapărat nevoie să fie un
lagăr, o temniţă ori altă formă de încarcerare; teoria
se aplică oricărui tip de produs al totalitarismului –
există soluţia (mistică) a credinţei. În prezenţa tiraniei, mizeriei, nenorocirilor, urgiilor, năpastelor,
primejdiilor nu numai că nu te dai bătut, ci dimpotrivă scoţi din ele pofta nebună de a trăi şi de a
lupta‖. O spunea un om care cunoştea valoarea libertăţii şi a dreptului fiecăruia de a trăi liber.
Așa cum ați remarcat, multe dintre dialoguri
pornesc de la documentele de arhivă, deci de la o
bază reală. Birocrația sovietică a avut un mare merit,
ca și cea germană de altfel, a consemnat cu mare
acuratețe toate evenimentele politice, de importanță
majoră sau minoră, dându-ne posibilitatea să le reconstituim cu mare acuratețe, chiar și atmosfera în
care s-au desfășurat. Discursurile ținute de personajul Ilie Ionescu la diferite adunări, ținute în Uniunea
Sovietică sau în România, sunt reale și pot fi documentate, chiar dacă sunt îmbrăcate într-o haină
epică.
Constat, într-adevăr și puțină ficțiune
în romanul/romanele dumneavoastră. Mai mult,
citesc dialoguri care, sunt convins, că au avut loc,
descrieți lucruri, fapte reale, le atribuiți unor
oameni „în carne și oase”, cu implicarea efectivă
a naratorului… oferite cititorului ca realități ale
trecutului nu prea îndepărtat dar și din prezent,
la un mod cât se poate de spectaculos, fără înflorituri de conjunctură. Multe dintre personajele
întâlnite în carte, pe întinderea a mii de pagini,
sunt identificabile fără prea mari eforturi…
doar cunoscându-le, cât de cât, știind cîte ceva
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despre faptele și acțiunile lor. Bune sau rele...
Sunteți un scriitor și un grafician foarte cunoscut, este normal să aveți un acut simț al observației. Într-adevăr, majoritatea faptelor și personajelor din acest ciclu de romane creează senzația, numită foarte plastic de francezi, deja vu. Așa cum vam spus, în spatele operei epice se ascunde o muncă
sisifică de documentare. De aceea cititorul avizat,
așa cum sunteți dumneavoastră, are impresia că se
uită într-o imensă oglindă în care sunt reflectate personaje și evenimente cărora le-a fost martor de-a
lungul a zeci de ani. Nu am pretenția că sunt un
judecător infailibil, din contră, așa cum spunea Publius Terentiu „homo sum, humani nihil a me
alienum puto‖, adică om sunt și nimic din ceea ce
este uman nu-mi este străin. Mai în glumă, mai în
serios, oamenilor politici li s-ar potrivi mai degrabă
o parafrază a adagiului latin al lui Terențiu, pe care
o regăsim în romanul „Frații Karamazov‖ al lui
Dostoievski,
„Satana sum, humani nihil a me alienum
puto‖. Personajele romanelor mele par foarte
cunoscute pentru că ne întâlnim cu astfel de indivizi
la tot pasul.
Sunt curios să aflu din gura
dumneavoastră cum l-ați conceput pe Ilie Ionescu, unul dintre numeroasele personaje întâlnite
„În spatele ușilor deschise”, ca pe un erou real ori
este doar un erou „împuns de vacă?”
Aveți simțul umorului, trebuie să recunosc
acest fapt. Îmi place eticheta erou împuns de vacă,
spune mai mult decât o mie de cuvinte. Personajul
Ilie Ionescu este unul foarte complex și complet. Îl
urmăresc de pe vremea când era brigadier pe șantierul „Bumbești-Livezeni‖, trecând pe la Universitatea
„Lomonosov‖ din Moscova și apoi toată activitatea
lui politică, de la secretar al organizației de partid a
studenților români din URSS până la funcția supremă în România de după Nicolae Ceaușescu. Colaborarea lui cu serviciile de informații sovietice este
o constantă a întregii sale vieți. Educația lui în spiritul internaționalismului proletar și credința nestrămutată față de Moscova, îl duc până la umilință și
servilism. Nutrește o ură feroce față de toți dușmanii
comunismului și se consideră, fatalmente, omul providențial, ales de către sovietici să-l îngroape, la
propriu, pe Nicolae Ceaușescu și pe coana Leana,
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tocmai pe protectorii săi. Ilie Ionescu este un om
inteligent, în felul lui, „are foarte multă minte, dar
nu este toată bună‖, vorba unui ardelean hâtru. La
final, cititorul va rămâne cu un gust amar. Își va da
seama că Ilie Ionescu a fost blestemul fatal al acetui
popor român, care își va irosi zeci de ani pentru a
scăpa de moștenirea lăsată de acest personaj malefic,
cu zâmbetul perfid al unei hiene sătule. Cred că definiția comunistului dată de către Winston Churchill,
potrivit căruia „comunistul seamănă cu un crocodil,
când cască gura nu știi dacă zâmbește sau se
pregătește să te înfulece‖ , i se potrivește cel mai
bine lui Ilie Ionescu.
„În spatele ușilor deschise” este un roman de istorie contemporană, acțiunea începe cu
ceva vreme înainte de evenimentele din ’89 și
continuă încă… Curiozitatea mea și a multor
cititori, cred: unde a fost avocatul Vasile Moiș
atunci când, la Timișoara, a început sfârșitul
comunismului în România?
Așa cum se poate citi în paginile volumului
trei, „Fatalitate și voință‖, Valeriu Moraru, un personaj alter ego al autorului, a participat activ la toate
evenimentele de la Timișoara și apoi la cele din
București. Spre deosebire de cei care doreau răsturnarea regimului Ceaușescu, eu am fost preocupat de
dirijarea evenimentelor pe un făgaș normal, adică
revolta generală să nu degenereze într-un război
civil, așa cum au plănuit cercurile hungariste, care să
ducă la secesiunea Transilvaniei, în perspectiva alipirii ei la Ungaria. Când au izbucnit tulburările de la
Timișoara, potrivit unui scenariu care aveau să ducă
la lovitura de stat, care s-a realizat pe fondul confiscării revoltei populare de către grupul lui Ilie
Ionescu, soarta lui Ceaușescu era pecetluită, el și-a
făcut-o cu mâna lui, cum spun românii, și nu-l mai
putea salva nimeni. Autorii loviturii de stat au fost
preocupați de preluarea puterii și a pârghiilor
economice, dând impresia masei largi a populației că
participă la făurirea istoriei. Manipularea, gândită în
centrele specializate de la Moscova și din Occident,
pusă în practică prin mass media europene și internaționale, și-a atins obiectivele. O țară întreagă a
căzut în capcana ușilor deschise, crezând că după
căderea regimului Ceaușescu în România va fi un
adevărat paradis. Desfășurarea ulterioară a evenimentelor a dovedit că au fost mulți chemați, dar
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foarte puțini aleși! Personal nu mi-am făcut iluzii.
Am fost printre puținii români care au avut acces la
informații de la cel mai înalt nivel, provenite din
cancelariile și mediile oculte occidentale, știind de la
început că puterea va fi preluată de către oamenii
Moscovei, susținuți de principalele capitale europene și atlantice. Ca de fiecare dată, fatalitatea a
dominat scena!
„Sursa” de inspirație în pregătirea viitorului romancier, a romanului său „În spatele
ușilor deschise” nu poate fi alta decât poziția de
vicepreședinte al Senatului României, din prima
legislatură a țării eliberată de comunism. Cred
asta mai ales pentru că președintele de atunci al
Senatului, una dintre instituțiile democratice
fundamentale ale României, a fost pur decorativ.
Am dreptate?
Aveți dreptate numai parțial...! Materia primă
a romanelor, ca să folosesc un termen uzual, provine
din două surse: una o constituie marile biblioteci ale
lumii, iar cea de-a doua este cantitatea enormă de
informații pe care le-am primit, este adevărat, în
calitate de vicepreședinte al Senatului României.
Academicianul Alexandru Bârlădeanu, președintele
Senatului era bătrân și bolnav, motiv pentru care tot
greul a căzut pe umerii mei. Primul Parlament al
României a fost, în primul rând, o Adunare Constituantă. Mie mi-a revenit sarcina prezidării unui
număr important de ședințe a Adunării Constituante.
Apoi, am condus Senatul, camera superioară a
Parlamentului, când a elaborat cadrul legislativ
necesar dezvoltării democratice a țării. Am prezidat
adoptarea celor mai importante proiecte de legi,
printre care legea reconstituirii dreptului de
proprietate asupra terenurilor, legea privatizarii și
am inițiat legea declarării zilei naționale 1
Decembrie și legea stemei și a sigiliului de stat.
Timp de câțiva ani am fost în centrul puterii de la
București, fără să pot influența, în mod decisiv,
unele dintre deciziile politice majore cum ar fi
reforma radicală a administrației publice sau a
justiției. Am contribuit însă, în mod substanțial, la
orientarea politicii statului român spre structurile
europene și euro-atlantice. Datorită relațiilor mele
personale, am avut acces nemijlocit la cancelariile
euro-atlantice și la structurile de putere mondială
unde s-au luat decizii majore pentru viitorul
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României. Ca să revin la întrebarea dumneavoastră,
da, într-adevăr, am avut șansa ca, în calitate de
conducător de facto al Senatului României, să am
acces la informații pe care nu le-aș fi putut obține
niciodată din altă postură.
Ați ales bine editura căreia să-i încredințați
tipărirea romanului dumneavoastră și a
celorlalte cărți semnate: Vasile Moiș?
Ca scriitor, v-ați convins că publicarea unor
cărți de beletristică, în condițiile în care banii și
cititorii sunt tot mai puțini, este o mare problemă.
Am publicat primele patru volume la Editura Dacia
XXI, care, din păcate, a dat faliment, iar patronul ei,
poetul Ioan Vădan, a trecut în neființă mult prea
devreme. Am continuat cu o editură din Cluj
Napoca, Ecou Transilvan, care mi-a tipărit volumele
5 și 6 în condiții grafice de excepție. Patronul acestei
edituri, d-na Nadia Baciu, este un om de toată isprava. Din păcate, distribuția cărților, după privatizarea
și dispariția librăriilor tradiționale, rămâne o problemă nerezolvată. În condițiile în care, aproape fără
nici o publicitate, publicul larg a aflat despre această
saga epică și sunt foarte multe solicitări, este nevoie de o reeditare a primelor volume, în măsura în
care voi găsi fonduri și o editură dispusă să facă o
prezentare corespunzătoare.
Dacă ar fi s-o luați de la capăt, ați gândi
altfel partea ținând de promovarea cărților
dumneavoastră? Credeți că „În spatele ușilor
deschise” era posibil ca să ajungă în mai multe
biblioteci, în marile biblioteci ale României, la
mai mulți cititori?
Mai mult ca sigur aș gândi altfel acțiunile de
promovare a cărților mele. Nu mă gândesc la o ambiție personală ci la dorința ca publicul larg să fie
informat cu privire la resorturile și personajele publice care s-au aflat la originea marilor decizii politice, care au făcut atâta rău României. Românii
trebuie să-și cunoască istoria reală, fără fardări sau
cosmetizări și mai ales fără falsificări. Istoria Românilor a fost scrisă, aproape întotdeauna, de către
venetici sau de către străini, care urmăreau cu totul
alte scopuri decât respectarea adevărului istoric.
Puținii istorici, care s-au încumetat să scrie despre
adevăratele evenimente istorice, au fost puși la
stâlpul infamiei, ceea ce se întâmplă, de altfel și azi.
Eu sunt un adept al teoriei ciclicității istorice a lui
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Osvald Spengler, ceea ce înseamnă, până la urmă,
tot un fel de fatalitate. Declinul Occidentului, opera
istorică de căpătâi a lui Spengler, s-a extins la nivelul întregii civilizații umane, care pune în pericol
însăși viitorul Planetei Albastre. Așadar, poporul
român, un popor european prin excelență, este condamnat să repete aceleași experiențe istorice: corupție, trădare, acțiuni ale unor vecini hrăpăreți,
agresiuni din parte super-puterilor etc. Cărțile mele
insistă asupra faptului că inamicii cei mai periculoși
ai națiunii române sunt românii înșiși. Pădurea nu
poate fi doborâtă de un topor fără coadă! Să nu
uităm că, de-a lungul veacurilor, majoritatea conducărilor politici au fost uciși de către colaboratorii
lor cei mai apropiați, începând cu Burebista, asasinat
de către tarabostes, în anul 44 î. Ch. și terminând cu
Nicolae Ceaușescu, executat la Târgoviște, în Ziua
de Crăciun a anului 1989, de către propriii lui protejați.
Probabil că o scăpare majoră de-a mea a fost
faptul că nu am depus mai multe eforturi ca să-mi
public cărțile în străinătate, în limbi de circulație
internațională. Dacă volumele vor apare în Franța,
Marea Britanie, Israel, Canada, Statele Unite sau
China, altul va fi destinul lor.
Știți că există mulți români „cu operă”
care nu știu nimic despre Vasile Moiș ori care au
o părere contrară realității în ce vă privește?
România este țara tuturor posibilităților!
Cărțile mele s-au născut din bucurii şi suferinţe, din
speranţe şi eşecuri, de aceea se vor a fi un imn închinat dragostei şi bucuriei de a trăi. Când l-am vizitat prima dată, la mănăstirea Rohia, pe Nicu Steinhart, prietenul bunicilor mei, l-am întrebat, pe un ton
plin de naivitate: care este lucrul cel mai important
în viaţa unui om? Călugărul m-a privit cu blândeţe,
după care a deschis Biblia, de care nu se despărţea
nicodată, şi mi-a citit Capitolul 13 din Întâia Epistolă către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel.
Când a terminat, a închis cartea sfântă şi m-a privit
câteva clipe în ochi, după care mi-a spus cu vocea
lui monotonă şi inconfundabilă: iubirea, fiule, iubirea este cea mai importantă pentru orice fiinţă
umană. Ţi-am citit acest capitol din Sfânta Scriptură
care mi se pare cea mai frumoasă odă închinată iubirii. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin jertfa Lui
pe cruce, a schimbat o lume. A schimbat legea veche
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a Talionului, legea răzbunării, ochi pentru ochi,
dinte pentru dinte, cu o lege nouă, legea iubirii...
Acesta este sângele Meu, al legii celei noi... le spune
Mântuitorul ucenicilor, la Cina cea de taină.
Discuţia cu bătrânul călugăr, trecut prin purgatoriul închisorilor comuniste, mi-a rămas întipărită
în suflet, pentru totdeauna. Mi-am amintit de ea în
cele mai neaşteptate momente, de bucurie şi de deznădejde, atunci când eram în extaz, dar şi în agonie.
Mi-am amintit de prietenul bunicilor mei când am
fost în audienţă la Sanctitatea Sa, Ioan Paul al II-lea,
când am fost invitat de preşedeintele SUA la supravegherea alegerilor prezidenţiale americane din
2004, dar şi când îmi vizitam părinţii rămaşi la ţară
şi constatam, cu trsiteţe, că îmbătrânesc cu fiecare zi
ce trece. Mi-am amintit de legea iubirii când haitele
de năimiţi mă ponegreau în fiecare zi, în schimbul
unui pumn de arginţi, prin tot felul de publicaţii
imunde, din ţară şi din străinătate. Trebuie să recunosc, totuşi, că am fost un răsfăţat al destinului, că
am ajuns dintr-un bordei mizer, fără geamuri şi fără
uşi, să fiu al treilea om în stat, să mă întâlnesc cu cei
mai puternici oameni ai planetei, să particip la cele
mai fastuoase recepţii, păstrându-mi neatinsă bucuria de a trăi şi dragostea faţă de semenii mei. Am
constatat că Marele Creator ne-a dat o viaţă pe care
marită să o trăim, la cea mai mare intensitate.
Cum m-am așteptat, volumele mele au stârnit
numeroase cuiburi de viespi, din țară și din
străinătate, care au avut grijă să le acopere cu un
lințoliu al tăcerii. Mai mult, unii binevoitori vorbesc
despre cărțile mele fără să le fi citit, fiind tributari
unor articole din presa de sub chiloți, cum o eticheta
foarte plastic un poet român. Nu sunt dezamăgit
pentru atitudinile și pozițiile unor ignoranți pentru că
nu am avut nici un fel de așteptări din partea lor și
nici nu am fost tentat să angajez polemici contraproductive, vorba unui proverb american: să nu iei
la trântă cu porcul, vă murdăriți amândoi și lui îi
place.
Când apreciați că va vedea lumina tiparului volumul cu numărul douăzeci al minunatului roman „În spatele ușilor deschise”?
Am hotărât să public în fiecare an câte două
volume. Așa cum ați constatat, tocmai am terminat
de scris volumul zece, ‖Fatalitate și avatar‖. Am
material documentar și fișe pentru următoarele zece
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volume, care vor apare în următorii cinci ani, dacă
mă vor ține puterile!
În afară de acest roman fluviu, ”În spatele
ușilor deschise”, care va cuprinde, în final,
douăzeci de volume, ce cărți ați mai scris?
Am început cu o istorie prescurtată a stemei
României, „De la aquila helliaqa la stema României‖
în care am explicat publicului larg semnificația reprezentărilor din actuala stemă a țării. Printre volumele romanului fluviu, apărute deja, am scris mai
multe cărți în colaborare cu profesorul Ion Corneanu: „Părintele dr.Vasile Lucaciu un apostol al
Nemaului Românesc‖, „Permanență și continuitate
românească în Ardeal‖ și trei volume din ciclul „Intoleranță și crimă‖, care vizează perioada Diktatului
de la Viena. Anul trecut am publicat volumul „Ținutul Secuiesc între himeră și trădarea României‖, o
carte masivă, foarte bine primită de publicul cititor,
în care am analizat, printre altele, conceptele eu-

ropene de autonomie și problema artificială și falsă a
Ținutului Secuiesc, un ținut fără secui, dizolvați în
marea de maghiari.
Ar mai fi multe de întrebat, multe de
spus de către un om care a trecut prin multe,
care știe multe, un om dispus a spune oricui orice
din ce știe… Totuși, iată-ne la ultima întrebare a
acestui interviu. Ea sună așa: O viitoare istorie a
literaturii române, a romanului românesc îl va
avea în vedere și pe Vasile Moiș? Uite, la această
întrebare răspund eu, scurt: Da!
Vă mulțumesc! Profit de ocazie să reînnoiesc
rugămintea de a strânge toate operele dumneavoastră
de grafică într-o expoziție itinerantă. Nu este cazul
să vă flatez, dar aceste bijuterii ale artei plastice merită să fie cunoscute de către publicul larg. Vasile
Mic nu este numai un poet talentat ci un plastician
înzestrat cu mult har!
Interviu realizat de Vasile Mic
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Emilian MIREA
(ROMÂNIA)

Debut

Poeme
animalul primordial
animalul primordial şi umed
care mă locuieşte
îşi tot schimbă culoarea
în funcţie de anotimp şi de
oamenii din jur
cu care interacţionez
iar cum zi de zi
prietenii mi se împuţinează
pentru că sunt mai preocupaţi de bani
şi averi pământeşti
animalul primordial care mă locuieşte
începe să devină verde-albăstrui –
semnul comuniunii dintre iarbă şi cer
dintre sângele vegetal şi sângele astral
doar delicateţea lăuntrică
mă face în continuare
atât de amabil
şi atât de iertător

metafizicul nerăbdător
tinerii de azi se sărută fără jenă
pe străzi
se pipăie în public şi aproape că
ajung la orgasm uneori
pe câte o bancă
după ce şi-au ameţit simţurile
până au dat în clocot
peste ani îi cuprinde frigul interior
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apropierea de moarte şi de
metafizicul care pândeşte la uşă
cred că dacă ne-am putea privi
din afara realităţii grosiere
ne-am ruşina şi am fugi
cu palmele în mâini
ca să ne acoperim ochii de
orgiile la care am fost părtaşi
aşa că grăbiţi-vă cu săruturile
şi orgasmele frugale până nu
deschide uşa metafizicul care
e din ce în ce mai nerăbdător!

cămăşile de noapte
cămăşile de noapte
atârnate pe sârmă la uscat
sunt probele dezmăţului nocturn
care trebuie şterse şi puse la sertar
împreună cu amintirile şi
îndemnurile erotice obscene
pe care le mai aud şi vecinii curioşi
în bătaia soarelui
cămăşile de noapte
atârnate pe sârmă la uscat
sunt traversate de lăcuste
şi de furnici şi survolate
de fluturii care îşi lasă peste ele
involuntar
praful fin de pe aripi –
adică esenţa zborului dinspre
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larvă spre cer
şi respiraţia uşoară
imperceptibilă
a copiilor încă nenăscuţi

o sută de ani
în liniştea nopţii ei comunică
într-un limbaj sinistru
se rotesc pe cer şi desenează
umbrele de pe celălalt tărâm

Sodoma şi Gomora
după mii de ani
paginile Vechiului Testament
s-au trezit din amorţeală:
Sodoma şi Gomora urlă
pe străzi şi îşi cer drepturile

dacă te apropii prea mult de ei
ţi se scurtează viaţa şi timpul
şi rişti să-ţi laşi aici treburile
neterminate şi viaţa fără sens

gălbinare
din mijlocul civilizaţiei umane
ca un falus imens
Statuia Libertăţii se înalţă
spre Cer

copacii din jurul bisericii
copacii din jurul bisericii
stau drepţi şi nemişcaţi
ca nişte soldaţi
cu armele la spinare
duhurile care zboară
printre ramurile lor
sunt imediat luate la întrebări
şi percheziţionate –
trec mai departe doar cele
cu un CV astral nepătat
preotul iese din când în când
şi cădelniţează
iar fumul de tămânie şi smirnă
rămas în urmă
le împrospătează respiraţie
şi îi face tot mai pioşi

sufletul meu bolnav
de gălbinare
locuieşte printre tufe de
rostopască şi muşeţel
paloarea feţei i se trage
de la prea multe decepţii
şi neîmpliniri
şi
cu fiecare zi
sufletul meu bolnav
de gălbinare
păşeşte spre un icter
absolut

dezastru
în întunericul sălii de cinema
ţi-ai descheiat primul nasture de la bluză
mi-ai luat mâna şi ai pus-o
pe sânul tău stâng
în acel moment adrenalina
a luat-o razna
a făcut accidente în lanţ
în sângele meu

liliecii din podul casei
sute de lilieci locuiesc în podul
de deasupra camerei mele
în casa mai veche de
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iar căldura şi frigul
s-au ciocnit frontal şi
mi-au dat bufeuri şi
stări de panică
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şi nu mă mai deranjează
nici nu mai ştiu ce film
am vrut să vedem
că am plecat repede spre casă
şi aproape ruşinaţi –
tu – să meditezi la
timiditatea mea excesivă
iar eu să evaluez pagubele
dezastrului

să dormim
deci
şi să ne gândim la
ce am fi putut fi
dacă nu eram
ceea ce suntem acum

ravagiile timpului
la casă
trei sferturi din viaţă am trăit
în cartiere de blocuri
cu vecini care se ceartă şi
îşi bat nevestele –
ba chiar le aleargă
cu cuţitul
pe scări –
şi cu mirosul fetid al
subsolurilor în care
debordează toaletele
de când m-am mutat la casă
vegetaţia –
florile
vişinul care înfloreşte şi rodeşte
au început să mă locuiască şi
să mă acopere ca o iederă

când vezi ce face timpul din noi(!)
cum ne agresează încet şi sigur
şi aproape imperceptibil
iar noi ne facem duşmani
printre semeni
în loc să ne aliem împotriva
duşmanului comun –
agresorul-Timp
care doarme cu noi în pat
face dragoste cu noi
în acelaşi timp
şi suferă
şi moare
cu fiecare celulă şi neuron
dar reînvie în amintiri

iar când plouă
cafeaua de dimineaţă
are aroma clorofilei

când vezi ce face timpul din noi(!) –
din copii ne face bătrâni
din prieteni ne face duşmani
din trupurile noastre face humus
şi hrană pentru flori şi insecte

meditaţie

colaps existenţial

au înflorit teii –
e vremea pentru somn
şi pentru meditaţie
profundă

într-o mansardă tristă şi
invadată de igrasie
locuieşte o familie de păianjeni
foarte săracă şi tristă
şi aproape muritoare de foame

până şi muştele
şi ţânţarii
au luat o pauză de gândire
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din cauza izolării şi
curenţilor de aer potrivnici
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nici muştele nu prea mai zboară
pe acolo
iar familia de păianjeni se află
în pragul colapsului alimentar
în mansarda aceea locuiesc şi eu
cu toate gândurile mele
nefericite
iar colapsul meu existenţial
e mult mai grav
şi dă cu rest
şi virgulă după rest

lacătul iniţial
infinitul porneşte dintr-un lacăt
din ceva iniţial închis care apoi
explodează în milioane de forme
dintre care cele cu chipuri de femei
au un avantaj procentual
aparent de neluat în seamă
dar de importanţă vitală
de-a lungul istoriei

imaginarul fecund
transcendenţă
copacul de peste o sută de ani
de tulpina căruia mi-am lipit spatele
e prelungirea şirei spinării mele
din viaţa anterioară în cea de acum
iar dacă mă vei fotografia imediat
până nu plec din această imagine
ai să vezi cum urlă legătura de seve
dintre vegetal şi om
umbra
umbra mea lasă o dâră de scrum
pe acolo pe unde trec
iar măturătorii o adună în găleţi
şi mi-o varsă dimineaţa la uşă
umbra mea are o combustie internă
la fiecare vers pe care îl scriu

balamalele porţii sunt rupte
şi poarta stă mereu deschisă
iar caii imaginari sunt bucuroşi că
pot alerga după iepele imaginare
în timp ce muza imaginară a poetului
acoperită doar cu un văl subţire
este gata să se împerecheze cu
imaginarul fecund
îndopat cu afrodisiace

lovitura lui Cain
din ziua în care am spus
că m-am născut Abel
a şi apărut Cain –
m-a lovit cu putere în cap
şi apoi se mira că mai mişc
zece zile am zăcut
după lovitura lui Cain
din care şase zile am băut
numai apă
Cain a vrut să mă lovească
din nou dar sufletul
i-a fost smuls de tărâmul
unde vulturii aşteaptă hărtănirea
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Tudor NEDELCEA
(ROMÂNIA)

La Craiova,
acad. Basarab Nicolescu a inaugurat

Biblioteca exilului românesc din Paris
Inaugurată la 21 decembrie 1908, în prezenţa
celebrului ministru Spiru Haret, Fundaţia „Aman‖
din Craiova (bibliotecă, muzeu, pinacotecă), creată
conform donaţiei soţilor testamentari Aristia
Lăceanu şi Alexandru Aman (fratele pictorului), s-a
remarcat, în cei peste o sută de ani, printr-o activitate
demnă de o instituţie culturală naţională, dar mai cu
seamă prin importantul său fond de carte şi publicaţii
periodice şi non periodice, rămas de la fondatori sau
completat ulterior de la colecţionarii N.P.
Romanescu (fost primar al Craiovei), Gh. Chiţu,
Nică Barbu Locusteanu, Elefterie Cornetti, Caton
Theodorian, Dan Simonescu, N. Vasilescu-Capsali
etc. (pe larg, în vol. Centenar Biblioteca „Aman‖ de
Tudor Nedelcea, Craiova, Edit. Aius, 2008).
În ultima perioadă, pe timpul directoratului lui
Lucian Dindirică (doctor în istorie, conducător
ştiinţific fiind Gh. Buzatu), Biblioteca Judeţeană
„Alexandru şi Aristia Aman‖ a primit donaţii
importante, ca, număr şi valoare, de la mari savanţi
ai vremurilor pe care le trăim: academicienii Dan
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Berindei şi Dinu C. Giurescu, dovedind că şi în
perioade de criză, cărturari care se respectă şi
respectă cultura naţională impun o conduită
exemplară: îşi donează, averea culturală unor
instituţii, ştiind prea bine că locul unui fond de carte
este într-o bibliotecă. Aceşti cărturari, ei însuşi nobili
în sensul adânc al cuvântului, sau „voievozi ai
spiritului‖, cum i-a numit prof. emerit N.A. Andrei,
înnobilează prin fapta sa o instituţie, fiind, totodată,
un model de urmat şi pentru alţii.
Şi, iată, că modelul a fost urmat. Pe 18
octombrie 2016, a fost inaugurată, tot la Biblioteca
„Alexandru şi Aristia Aman‖, o Bibliotecă specială,
dedicată exilului românesc de la Paris, graţie acad.
Basarab Nicolescu.
Trebuie subliniat, din capul locului, că un
merit cu totul deosebit în susţinerea culturii doljene
l-a avut şi-l are economistul Ion Prioteasa,
preşedintele Consiliului Judeţean Dolj. A realizat
investiţii importante, din fonduri proprii sau prin
accesarea fondurilor europene, pentru cele două
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muzee subordonate Consiliului Judeţean: Muzeul de
Artă şi Muzeul Olteniei (peste 11 milioane euro). A
reparat capital şi a construit un imobil pentru
activităţile Muzeului Olteniei, altul este în
desfăşurare şi este consacrat sculptorului Brâncuşi,
atenţie acordând şi aşezămintelor culturale din judeţ
(la Segarcea a construit un sediu pentru biblioteca
orăşenească, de pildă), a finanţat mari manifestări
naţionale, gen Festivalul „Maria Tănase‖ etc. Pentru
Biblioteca Judeţeană a alocat fonduri necesare
reparării şi modernizării ei, a repartizat noi imobile
pentru extinderea activităţii şi va amenaja un muzeu
al cărţii. Suma pentru achiziţii de carte este la nivelul
necesităţilor municipiului, la Vidin există o filială,
cu bibliotecar plătit de la Craiova, Biblioteca
devenind, în acelaşi timp, un important şi necesar
centru de editare şi difuzare de carte etc., etc. Sunt
preocupări şi realizări substanţiale datorate lui Ion
Prioteasa, dovedind că omul sfinţeşte locul (În
judeţul meu, Mehedinţi, nu există un asemenea
interes, Biblioteca Judeţeană neavând prea mari
fonduri pentru achiziţie, iar multe biblioteci
comunale s-au desfiinţat).
Savantul Basarab Nicolescu şi-a motivat
demersul său donator: „Cred că un Muzeu al
Exilului Românesc, care nu există în ţara noastră,
reprezintă o necesitate, având un rol esenţial, nu de
memorie, ci de a readuce cultura română acasă.
Este, aşadar, un demers în sprijinul reîntregirii
culturii române, iar acum încerc să conving prieteni,
familii, urmaşi să îmi urmeze gestul şi să facă
donaţii pentru acest muzeu. Mă bucur că avem un
punct de pornire solid, este un lucru minunat şi
doresc să mulţumesc încă o dată, întrucât ceea ce
realizăm la Craiova reprezintă un lucru peren‖.
Fizicianul, scriitorul şi filosoful Basarab
Nicolescu s-a născut la 25 martie 1942 la Ploieşti,
unde a urmat cursurile Liceului „I.L. Caragiale‖
(acelaşi liceu ca şi Eugen Simion şi Nichita
Stănescu). La Universitatea din Bucureşti, urmează
cursurile Facultăţii de Fizică (1960-1964), unde
rămâne asistent universitar până în 1968, când
primind o bursă a guvernului francez, se stabileşte
definitiv în Franţa, fiind profesor la Universitatea
Paris IV. Obţinând şi o bursă de la Comisariatul
pentru Energie Atomică (1969-1970) se angajează
fizician la Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice
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din Paris, unde-şi susţine şi doctoratul în fizică. În
1976 obţine cetăţenia franceză, predă la universităţi
de prestigiu din Marea Britanie şi Spania. În
domeniul fizicii, are numeroase inovaţii şi concepţii
noi (transdisciplinaritate), continuând demersurile lui
Ştefan Lupaşcu. Transdisiplinaritatea presupune o
apropiere dintre ştiinţă şi filosofie, care va da o nouă
viziune asupra lumii contemporane. În editura sa,
Oxus, a coordonat lucrări dedicate lui Gherasim
Luca, Tristan Tzara, Victor Brauner, B. Fondane,
Emil Cioran, Mircea Eliade. A scris eseul Ion Barbu.
Cronologia «Jocului secund» (Bucureşti, 1968). Sub
UNESCO, a fondat Grupul de reflecţie asupra
transdisciplinarităţii (1991). Este membru al
Consiliului academic internaţional al Institutului
Internaţional din Buenos Aires, preşedinte de onoare
al Fundaţiei Internaţionale „Ştefan Lupaşcu‖ pentru
ştiinţă şi cultură din Iaşi, doctor honoris causa al
Universităţii „A.I. Cuza‖ din Iaşi (2000), al
Universităţii tehnice din Cluj Napoca (2008), al
Universităţii „G. Bacovia‖ din Bacău. A primit
medalia de argint a Academiei Franţei (1986),
diploma Academiei Româno-Americane (1987),
premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru vol.
Ştiinţa, sensul şi evoluţia. Eseu asupra lui Jakob
Böhme (1993), Ordinul naţional „Serviciul
credincios‖ în grad de Mare Ofiţer (2002), premiul
„Opera
Omnia‖
la
festivalurile
„Lucian
Blaga‖(2004) şi „Nichita Stănescu‖ (2006), diploma
de excelenţă a Ministerului Afacerilor Externe al
României „pentru promovarea culturii române şi
imaginea României în lume‖. Este cetăţean de onoare al oraşelor Cluj Napoca, Iaşi, Ploieşti şi Craiova
(de la 1 iunie 2017).
Sub mandatul lui Eugen Simion, a devenit, la
29 noiembrie 2001, membru de onoare din
străinătate al Academiei Române.
Biblioteca exilului românesc la Paris –
Basarab Nicolescu a fost inaugurată la Craiova, în
prezenţa savantului donator, Basarab Nicolescu, a lui
Radu Boroianu, directorul ICR, a preşedintelui
Consiliului Judeţean, Ion Prioteasa, a primarului
Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a I.P.S. Irineu,
mitropolitul Olteniei, a universitarilor Radu
Constantinescu, Sorin Damean, Mihaela Albu şi a
unui public cititor avizat. Donatorul, pentru care „
cărţile au fost întotdeauna fiinţe vii‖, şi-a început
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alcătuirea acestei colecţii încă din primul an al
şederii sale în Franţa, în 1968, iar materializarea
ideii donării acestuia s-a datorat organizării, la
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman‖
din Craiova, a simpozionului dedicat centenarului
naşterii lui Vintilă Horia. Atunci şi aici a găsit un
„loc satisfăcător pentru a dona colecţia mea privind
exilul românesc din Paris‖, donaţie pe care o vrea
continuată şi extinsă într-un „viitor Muzeu al exilului
românesc, extrem de necesar culturii române‖.
Colecţia este organizată într-un spaţiu cu acces
liber la raft, care să permită „facilitatea accesului
pentru cercetătorii şi doctoranzii români, fiind
primul şi cel mai important dintre proiectele
noastre‖, cum a declarat, cu mândrie îndreptăţită,
directorul Bibliotecii Judeţene, dr. Lucian Dindirică,
fiind, în opinia aceluiaşi, „un act reparatoriu pe
care-l dedicăm memoriei scriitorilor exilului şi un
inestimabil inventar pe care-l punem la dispoziţia
cercetătorilor‖.
Biblioteca exilului românesc din Paris –
Basarab Nicolescu constă în peste 10.000 de cărţi şi
documente
(reviste,
articole
din
ziare,
corespondenţă, afişe, programe ale unor manifestări,
recenzii etc.). Cărţile donate sunt semnate de nume
celebre ale spiritualităţii româneşti: Mircea Eliade,
Emil Cioran, Eugen Ionescu, Horia Stamatu, Victor
Brauer, Benjamin Fondane, Marta Bibescu, Elena
Văcărescu, Pius Servien, Vintilă Horia, Pamfil
Şeicaru, Gherasim Luca, Şt. Lupaşcu, Basarab
Nicolescu etc., altele poartă autograful lui A.D.
Xenopol, Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugen
Ionescu, Vintilă Horia, Virgil Ierunca, Ilarie
Voronca, Gherasim Luca, Octavian Vuia, Pamfil
Şeicaru, Mioara Cremene, Horia Damian etc.,
îmbogăţind, astfel, tezaurul patrimonial de carte al
Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman‖.
Gestul savantului Basarab Nicolescu a
impresionat, cum era şi firesc, personalităţile
prezente la eveniment: „Ne simţim foarte onoraţi,
pentru că ni se întâmplă un eveniment cu totul
excepţional. Este un gest de o nobleţe şi de o
generozitate ieşite din comun‖ (Ion Prioteasa);
„Domnul Basarab Nicolescu a crezut foarte necesar,
deîndată ce a pus piciorul la Paris [...] să devină şi
un receptacul şi, încetul cu încetul, un comilitant al
tuturor celor care formau exilul românesc parizian
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[...]. Dincolo de obiecte, de gânduri, de vorbe sau de
imagini, este o încărcătură profundă de românitate‖
(Radu Boroianu).
Acad. Basarab Nicolescu a primit o plachetă
din partea Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia
Aman‖ („pentru merite deosebite şi promovarea şi
conservarea valorilor româneşti din afara graniţelor‖) şi a primarului Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu („pentru întreaga activitate desfăşurată pe
tărâm cultural şi ştiinţific, precum şi pentru alegerea
municipiului Craiova în vederea fondării primei
Biblioteci a Exilului Românesc din Paris‖), asigurându-l că va fi declarat cetăţean de onoare al municipiului, cu prilejul Zilelor Craiovei, ediţia iunie
2017.
Vădit emoţionat de momentul festiv al
inaugurării Bibliotecii sale, acad. Basarab Nicolescu
a mărturisit: „Ceea ce se întâmplă astăzi are o dublă
semnificaţie. Pe de o parte, dreptate făcută
exilaţilor, a căror operă se întoarce acasă, iar, pe de
altă parte, şi mai important este că dreptatea este
făcută însăşi culturii române, deoarece o parte a sa
s-a desfăşurat în exil‖.
În condiţiile în care aceste valori ale exilului
parizian sunt contestate în Ţară printr-o lege (!?)
iniţiată de un fost marxist revopsit şi votată în secret
de Parlament (unde eşti, tu Adrian Păunescu?!
Asemenea legi mârşave n-ar fi putut fi votate), gestul
donatorului Basarab Nicolescu este cu atât mai
important şi pilduitor. Mai ales că domnia sa nu are
în comun cu Oltenia, cu Craiova, doar „pasiunea
infinită pentru cărţi‖, ci demnitatea oltenilor
manifestată uneori în istorie, cum scria Petre
Pandrea în eseul „Cobiliţa oltenească ca armă
politică‖, sau chiar în zilele noastre în faţa
(in)justiţiei.
Cu acest prilej, au fost lansate, în acest spaţiu
de lectură special organizat, două cărţi:Terţul Ascuns
în diferitele domenii ale cunoaşterii (Craiova, Edit.
Aius, 2015), volum coordonat de Basarab Nicolescu
şi care cuprinde lucrările simpozionului omonim
desfăşurat la College de Bernardins la 15 decembrie
2014) şi Nicolae Coculescu – o viaţă printre stele de
Magda Stravinschi (Cluj Napoca, Edit. Eikon, 2016).
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Sorin NEGREA
(ROMÂNIA)

De ce drapelul României este roşu, galben şi albastru?

Începând cu anul 175 după Hristos, stindardul dac s-a impus ca stindard al majorităţilor legiunilor romane, triumfând şi în a doua jumătate a secolului al IV-lea, cu prilejul vizitei la Roma a împăratului Flavius
Iulius Constantinus, fiul împăratului Constantin I (după istoricul Ammien Marcellius). Ce-i interesant de
abia de acum apare, căci, conform datelor cuprinse în Notitia Dignitarium, un document militar al arhivelor
imperiale romane, stindardul de luptă al dacilor purta culorile roşu, galben şi albastru, aceleaşi culori de la
primele legiuni geto-dace, cantonate în Bretania şi Cappadocia, în care fuseseră recrutaţi ca mercenari luptătorii daci.
După căderea Imperiului Roman de Apus, stindardul dacilor a fost preluat şi folosit de armatele
bizantine până la finele secolului al X-lea.
Împăratul bizantin Justinian a înfiinţat, în anul 535 după Hristos, două cetăţi dunărene, Recidava şi
Literatta, locuite de luptători descendenţi ai dacilor, care şi-au păstrat emblema-stindard de luptă a
strămoşilor.
Ca un semn de preţuire a efectului moral exercitat asupra războinicilor, stindardul folosit în legiunile romane
şi ulterior bizantine era împodobit cu aur şi pietre preţioase.
În anul 1185, fraţii valahi Petru, Asan şi Caloian au condus o armată contra bizantinilor, ai cărei oşteni
aveau pe suliţe flamuri cu reproducerea dragonului-lup al dacilor, plus cele trei culori.
Culorile stindardului au străbătut veacurile fără nicio altă menţionare documentară, părând pierdute
pentru totdeauna.
Dar iată că în anul 1821 culorile roşu, galben şi albastru se regăseau pe drapelul de luptă al lui Tudor
Vladimirescu, iar în anul 1848 au devenit culorile drapelului de stat, cunoscute şi astăzi.
Ce înseamnă memoria ancestrală a unui popor şi cum nu poate fi ea ştearsă nici de atotputernicul Timp!!!
Stăm şi astăzi sub semnul lui Zamolxes, chiar dacă unii dintre noi nu avem habar de asta.
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Mihai Miltiade NENOIU
(ROMÂNIA)

Din volumul Antologie Poetică
(Versuri 1956-2012) Editura ARTprinter 2014
Compozitorului George Enescu
PRELUDIU LA UNISON
Dirijorului Iosif Conta
Optsprezece arcași înzăuaţi în negru
Şi încă şaisprezece cu fluturi la gât
Şi încă unul neliniştindu-şi mâinile spre cer
desprind lumini
şi plâng pe noi întunecându-ne
când permeabili îi lăsăm să treacă
fantome albe dincolo de inimi.
Optsprezece arcaşi înzăuaţi în negru
Şi încă şaisprezece cu fluturi la gât
Şi încă unul săgetându-i
să-şi culce fruntea pe un prag cu strune
norul ochilor fluturători să moară
şi în muzică să se prefacă
necuprinderea din ei triunghiulară.

Scoica palmelor va scăpa gesturile
Care vor deveni fete sentimentale
Iar ochii vor pierde treptat depărtările
Sângelui grămădit în apusuri de soare.
DUPĂ MOARTE
Urechile în instrumente de muzică
Se vor preface fără-ndoială
Scheletul – într-un tratat de arhitectură
Şi inima – în verticală.
Sufletul în plopi fără soţ
Cătându-se pe alte plante
Inelul pe care îl porţi
Se va preface în dragoste veche.

Optsprezece arcaşi înzăuaţi în negru
Şi încă şaisprezece cu fluturi la gât
Şi încă unul însingurându-i în constelaţia Lirei
şi toţi
aplecaţi până la suflet în sunete.
MOARTEA
Peste trasaturile-n renunţare căzute
Vor cânta a moarte cocoşii.
Gura cu ultimul zâmbet va rupe
Lanţul globulelor albe şi roşii.
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Ion NETE
(ROMÂNIA)

Cuvinte în giulgiu
Teofil merge în urma convoiului de cuvinte
moarte. Nici nu încearcă să se dumirească, de i se
întâmplă aievea sau visează. Pășește, agale, ținânduse pe-aproape, atât, cât să nu se amestece dar nici să
rămână prea în urmă. Se simte îndatorat să le aibă
sub ochi, nu care cumva, să se răzlățească. Se pot
ascunde, învia sau cine știe ce alt pocinog să facă.
Între multe altele, lui Teofil nu-i e clar cum o să se
sfârșească tărășenia, în care e prins. Probabil ca deaia, după fiecare pas, i se înmoaie oasele. Mai mult
ca sigur că n-o să afle vreodată dacă, întâmplător, se
brodise să plece la drum, în același timp cu alaiul.
Zăpăcit de roiul nedumeririlor, abia, și-aude
numele, spus, de undeva, mai din depărtare:
Teofile, da, cum te-ai pricopsit cu așa turmă?
Află că șade bine împreună! Îmi pare nu prea ești
bucuros, da, nu te grăbi să-mi spui de ce. Adastă, să
vezi cum o să-ți iasă, până la urmă! Grijă mare, să te
descurci! Ai sfeclit-o, de-ai să pierzi turma pe drum.
Asta să-ți fie steaua, după care te călăuzești, tot
timpul! Cumpănește, pas cu pas, ce faci. Să-ți fie
limpede, n-ai voie să dai greș. Nici cu o iotă, nici cu
o cârtă! Sigur, ți-e cunoscută vorba aia, de umblă
slobodă: că e bine să te iei după ce spune popa și nu
după ce face. Bagă de seamă că, de astă dată, tu ești
popa. Așa, că, o să ai de oficiat și slujba. Prima
oară, pentru tine, și n-ar strica, să-ți meargă bine, ca
să iei o piatră în gură. Cuvintelor, chiar dacă e
ultima, nu le mai pasă. Te văd tot posac! Acum,
degrabă, limpezește-ți gândurile. Doar la datorie,
mărginește-te. Ai de petrecut convoiul la groapă că,
veni vorba de groapă, de vreme ce sunt în giulgiu,
tot morți se cheamă, nu? Încearcă să te impui, ca un
veghetor. Fii ager, precum păianjenul, la pândă,
neclintit pe firul pânzei, să prindă cea mai mică
mișcare. Tu, n-ai încotro, decât să o iei pe firul
regulii nescrise. Cum se obișnuiește, în astfel de
destineliterare@gmail.com

ocazii. Un pic, de te-abați, dai în păcat. Și s-alege
praful de minunăția care-ar fi să fie…
De ce alt temei ai nevoie ca să fii cu luare
aminte, la tot ce faci. De pildă, ca să nu crezi că te
bârâi aiurea la cap, popa stă în fruntea procesiunile
funerare. Pe când tu, văd c-ai ales, greșit, așezândute în urmă. Iartă-mă, dar, așa, arăți ciobanul care-și
mână oile. Părerea mea e să-ți schimbi, cât mai ai
timp, locul. Nu de alta da, n-ai să dai, în vecii
vecilor, de locul îngropării. Ia, până una, alta, hai, să
facem împreună o scurtă socoteală. Mă înșel sau,
după cum te miști, te încearcă oarece îndoieli? N-ar
fi mai simplu să socotim împreună, decât să te tot
zbați, de unul singur? Așa, ca de încercare, poate, le
venim de hac. Ia, de mi te întreabă și socoate, cum îi
drept, morții să-l ducă pe popă la groapă sau invers?
Păi, vezi? Încă-ți mai spun ceva. Când o fi, să fii,
acolo, sub nuc, nu te lăsa copleșit, când ai să-ți dai
seama pe ce stai. Îți vezi de treburi, dându-ți silința
să le primenești trupurile cum se cuvine. C-așa-s de
gingașe! O să le afli, pe toate, rânduite, după soroc.
Nu, la, grămadă, cum le zic eu. O să fie acolo: „Har,
vouă, păcătoșilor‖, „ Dumnezeul meu, Dumnezeul
meu, pentru ce m-ai părăsit‖, „Treacă de la mine
paharul acesta‖, „Învățătorule, bucură-te‖, „Nu
oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în
împărăția cerurilor‖, „ Vino după mine și lasă
morții să-și îngroape morții lor‖, „Nu sunt trimis
decât către oile cele pierdute‖, „ Și nimeni nu s-a
suit în cer, decât Cel ce s-a coborât din cer…‖,
„Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am
binevoit; pe Acesta ascultați-L‖…
Cartea Sfântă, le păstrează, pe toate, în
cuprinsul ei, înfiorând sufletul celor care o citesc,
precum li se întâmpla mulțimilor, auzindu-le, prin
viu grai... Îngropate în carte, arare ori se poate spune
că mai cunosc cinstirea de care se bucurau, în
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adevărul lor… Oamenii și le mai amintesc, din
Crăciun în Paște sau alte sărbători. Atunci, pe loc, se
preschimbă în pioși și iubitori, dar schimbare lor la
față nu durează multă vreme…
De-aia zic, fă-ți treaba firesc, din adâncul
sufletului. O să ai, la îndemână fâșii, cât să-ți
prisosească. N-ai să duci lipsă de nimic. Chiar îs și
potrivite, pe mărimi, din timp. Tăiate în suluri de
pânză fină, din aaia de borangic, de crezi că-i ruptă
din lumina străvezie venită dinspre cer. Înfășoară-le
cât mai pe îndelete. Fără a da semn de îngrijorare, cai atâtea de făcut și țe temi că n-o scoți la capăt,
până la căderea nopții. În timp ce-ți vezi de lucru, ţi
se lămuresc toate, de-ai să înţelegi totul ca la lumina
zilei. Așa au să-ți meargă mâinile sfârâind, de parcă
numai trupuri moarte ar fi pipăit, de când se știu.
Mare mirare de n-o să crezi că exact pentru astfel
de îngropări ai fost menit. Cu toate că, la drept
vorbind, adevărul stă puțin altfel. Vrei să știi ceva?
E prima oară, când îi e dat privirii omului să vadă o
procesiune funerară a cuvintelor. Alta, nici n-o să
mai aibă loc, amin și în vecii vecilor. Fie, spre
paguba celor care, încă, jinduie după a doua
pogorâre! Nu știu de mă crezi sau nu, da, te-asigur
că știu eu ce știu. Acu, îți dai seama la ce minune te
faci părtaș? Da, da, că nu oricine e hărăzit să
șteargă urmele divine de pe pământul nevrednic de
ele. Urme sau cuvinte, totuna e… Da, ce zic eu
minune, când i se poate spune adevărat banchet, cu
mult mai îmbelșugat, decât cel întins la întoarcerea
fiului risipitor. Pe negândite, iată, la ce, înaltă,
onoare ai ajuns! Abia aștept, să te aud mirându-te …
Doar, atâta, îți mai spun, cine știe, poate că-ți învie
ceva în gând…: Ajungi pe o culme, al cărei vârf
înalță nucul cu coroana înfoind foi mari, lucioase și
catifelate, în adierea vântului. Mai ceva decât o
umbrelă, prin care nu străbat razele soarelui…
În sfârșit, o să pui capăt văicărelii c-ai venit,
fără rost, pe lume!
Temei, unul și unul, să stai cu ochii în patru.
Hai, încearcă să dai la iveală primele semne din ce
simți. Arată-te mai vioi. Începe prin a-ți alunga
posomorala după chip. Nu cumva să-ți scape, ceva,
din vedere. C-atâtea au să se întâmple. De-ai bănui
câte au să ți se arate! Ai să te crucești, nu alta! Șiapoi, minunea! Surprinzătoare, ca orice minune, mai
ales că apare de unde nici nu te-aștepți. Oricum,
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cuvintele rămân pe aproape de tine. În pofida celor
istorisite despre apostoli, care l-au părăsit pe Iisus,
înainte de a ajunge pe cruce.
După cum te agiți, se vede că, iarăși, te ia cu
friguri. Neliniștea îți cam joacă feste. Sau îndoiala,
că n-ai chemare pentru a sluji. Îți spun, încă, o dată,
ai, numai, răbdare și așteaptă. Omului, din fire, nu-i
place să recunoască, da, cu sau fără el, lucrurile
merg de la sine. Ai să vezi cum te pomenești, din
senin, că ţi se dă până și grai popesc, la ceasul de
trebuință. Astfel, oficierea are să decurgă cum se
cuvine. Spre adeverirea scripturii, din versetul
cuprinzând cele zise de Iisus: N-aveți a vă teme, că
nu voi, ci Duhul Tatălui vostru va fi cel care grăieşte
întru voi.
Teofile, mă înșel, sau, după cum îți lucesc
ochii, bag seamă că te îmboldeşte neastâmpărul,
ispita sau mai știu eu ce, să întrebi chiar așa: În
convoi, înseamnă că sunt adunate vorbele deşarte,
pentru care, Însuși, Iisus spunea că avem să dăm
socoteală, la ziua judecăţii de apoi. După ele, fivom, găsiți în dreptate sau vom fi osândiți?
Bag seama, Teofile, că, tot stând îngândurat,
așa, te lași prea ușor pradă presimțirilor. Doamne,
cum mi te holbezi, păi, ce mare scofală am făcut,
ghicindu-ți gândurile? Curaj, dă-i aripi îndrăznelii,
și întreabă. Sau, hai, s-o luăm, puțin, altfel, bine?
Admit, c-ai și întrebat, iar acum, pot să-ți spun mai
multe din ce o să fie. De pildă, vei descoperi, uimit
sau buimac, aici nu mă ajută puterile să văd cum o
să-ți cadă luminarea tâlcului, ajutat de glasul
prorocului Isaia, care îți va învia în auz: El este cel
al cărui glas strigat-a în pustie!
El, adică, cine?, o să cauți să afli.
Deocamdată, cred că ți-e îndeajuns. Și-așa, te
afli la un pas de o mare cumpănă. De-acum, înainte,
fă, bine și nu mai îngădui gândurilor să-ți fulgere
trăsnăi prin cap. Altfel, te încolăcesc șerpii îndoielii.
Și strânsoarea lor n-o să-ți priască. Ești pe muchie
de cuțit, stare de la care, o clipă de neatenție, te
poate duce la căderea în ispită. Întrebându-te, cum,
adică, chiar, să fi avut dreptate Iuda, c-a fost un fel
de ultimă șansă dată omului? El știa dinainte că vorbește în pustiu și nimeni nu-I înțelege sensul pildelor? Și-atunci, întristat de moarte, cui se adresa: De
ce dormiți? Sculați-vă și vă rugați. Eu sunt Calea,
Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu
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decât prin mine!

trăiești cine știe cât! Povești!

***
Așa s-a și întâmplat, cu adevărat, tresare
Teofil, cu carnea înfiorată pe trup. Strigătul Lui, ca
și vorbele, i s-au risipit în pustiu, de vreme ce toți
cei doisprezece, L-au părăsit, lăsându-L la ananghie!
Atunci, Cuvintele Lui au fost deșarte, și ele se află
în convoiul mortuar?
Iaca, mi te dai de gol că n-ai habar, ce e cu
cuvintele în giulgiu de lumină, îngrămădit pe urmele
tale, îl scoate din încurcătură glasul tainic. De-ar fi
vii, te-ai îngrozi ascultându-le povestea, până le-a
ajuns ceasul umilirii, de a fi date uitării. Nimic, pe
lumea asta, nu e întâmplător, dacă poți să mă
înțelegi. Altfel, cum crezi, luând de bună o pildă din
scriptură, c-ar fi putut grăi neadevărul în locul
adevărului? Fiind și crezut! Ajunge să te uiți de jur
împrejur, ca să-ți dai seama unde am ajuns…

***
Înfricoşat, Teofil își amintește cum îi intrase
în obișnuință, să-și blesteme numai ziua în care s-a
născut.
Dintr-o singură pricină: de-o viață, nu se știa
făcând altceva, decât s-o ţină tot într-o fugă! Iar,
când viața îți face parte de așa cruntă pătimire, nu
poţi decât s-o urăști! Mai ales când, soborul de
preoți, îi țin isonul, împuindu-ți capul cu litanii că
darul de a trăi ți-a fost dat de Dumnezeu, grație
mărinimoasei Sale iubiri față de oameni, cărora le-a
lăsat să aleagă liberi calea răbdării până la capăt,
după care se vor împărtăși din Împărăția cerurilor!.
Chinul devenea și mai apăsător, ori de câte ori
își amintea că, de când o ținea tot într-o alergătură,
nu i-a fost dat, măcar o singură dată, să fie
întâmpinat, de vreun cunoscut sau necunoscut, care
să-i zâmbească și să-l îmbrățișeze, bucurându-se:
Biet sărman, bine, c-ai sosit! De multă vreme teașteptam. Ia loc, în fruntea mesei. Trage-ţi sufletul,
și-apoi, ospătează-te, pe îndestulate! Multă înfometare trebuie să fi îndurat. Doamne, Mulțumescu-ți,
Ție, că mi l-ai scos, chiar, mie în cale, să-l omenesc
pe cinste cum…

***
Asta-i bună, că și cuvintele pot pătimi umiliri,
răbufnește Teofil. Pe dinaintea ochilor i se derulează
imagini rupte din viaţa în care, nu a făcut altceva
decât să fugă, urmărit de himera care, din clipa în
care s-a născut, îi umplea, întruna, urechile cu
afurisenii: Geaba te bucuri, c-ai venit pe lume.
Odată, născut, poți să fii sigur de un singur lucru, cai să mori. Câte puțin, câte puțin. În fiecare zi.
Oricât, ți-ai închipui altceva… Mori, omule, ascultămă, pe mine. Fie că munceşti, spetindu-te, fie că
umbli, aiurea, fie că te supui, fie că te răzvrătești,
negăsindu-ţi locul, fie că o duci bine, adică,
mănânci, bei, chefuiești și benchetuești ca lumea, te
însori, te măriți, cumperi, vinzi, clădești, ari și
sădești, dărâmi ori spulberi… Cu orice te-ai ocupa,
n-ai cum te strecura printre deștele morții. Pământ
ești și-n pământ te vei întoarce. N-ai să bagi de
seamă ciugulitul, zilnic, al morțiie, aidoma cu al
vrăbiei, care scoate, una câte una, seminţele din
ditamai pălăria verde de floarea soarelui, lăsând-o,
uscată, iască. Asta ți-e soarta, și indiferent pe ce cale
apuci, tot în pământ ajungi. Să-ți intre bine în cap
că, ajunge în cer numai cine s-a pogorât din cer…
Un lucru, de n-ai uita că, e bine să pieri pe legea
ta… zădărnicie e vânzarea de suflet, la fel și
îmbierea necuratului, că, dându-te lui, ai să mai
destineliterare@gmail.com

***
Într-adevăr Teofil, de când e venit pe lume,
maai mult decât un biet sărman nu se simte.
Picioarele i s-au tocit, până la genunchi, încât, nici
nu ştie cum de-l mai ajută să facă un pas. Despre
pământul care îl rabdă, ce să zică, văzând cum se
lasă însemnat de carnea însângerată a picioarelor. În
loc de urme, pe unde trece, rămân dâre roşietice.
Cum se vede, iarna, pe zăpada proaspăt ninsă,
sângele animalului rănit.
N-a trăit nici, măcar, o clipită din viață
fără să simtă chinga încordării. Adulmecat și
încolțit, întruna, de haitele care, pândind momentul
istovirii, îi dădeau târcoale, să-l nimicească …
Cuvinte umilite???, își întoarce ochii la
convoi, râzând, anapoda.
Încă, minunându-se, că li se poate plânge
de milă şi unor semne!
Eu am luat cuvintele de drepte și am
primit ca răsplată, plânsul și văietatul, de la
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începutul începuturilor, oftează Teofil, invocând
furia puterilor cerești pentru ca ziua în care s-a
născut să se prefacă în întuneric și beznă iar umbra
morţii s-o cotropească, norii s-o învăluiască şi,
vânturată de toate negurile pământului, să rămâne
pustie, încât, nici o licărire de viață să nu mai
scapere...
[…]
***
Se pare c-am ajuns, răsuflă, ușurat, Teofil.
Încântat de zariște, își rotește privirea,
încercând s-o cuprindă mai mult decât vede cu
ochii.
Deodată, Teofil își amintește glasul tainic,
cu dojanele, din a căror blândețe, abia acum își dă
seama că se vroiau mai mult un îndreptar,
orientându-l, din scurt, încotro să meargă.
Prietenoase, nicidecum cicălitoare.
Pentru un moment, glasul îi pare aidoma cu
al lui Anania, bătrânul pierit de mult, căruia oamenii
i se fereau din calea, crezându-l plin de păcate, că,
până şi moartea îl ocolea, speriată, de cum ajunsese
să arate sub povara anilor fără număr. Așa că,
Anania, își petrecea mai tot timpul ținându-se după
copii, povățuindu-i cum să se poarte dacă au de
gând să fie cineva în viață.
Deschisă peste deal, valea numită Verdea,
unde picase, pe vremuri, un avion, întâmplare
istorisită și de un latinist, se vedea ca-n palmă.
Teofil, tresare ca ars. Stă, chiar, sub nucul de
care îi tot pomenise glasul…
...He-he-he-he, izbucnește, râsul lui Anania, în
timp ce se rostogolea la vale, cu cele trei tiugi,
agățate de gât, de care nu se despărțea nici noaptea,
pline cu apă, agăţate în jurul gâtului. Aproape,
târându-se, pentru că, încovrigat de ani, ajunsese să
meargă mai mult pe genunchi, după un timp, se mai
zărea, prin câmpul îmburuienat sălbatic, aşa, ca o
mogâldeață, un ghem de negreală, apoi, bătătorinduse, în zare, întinde o cărare… Despre acea potecă
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povestea lumea c-ar fi calea pe care Anania a ajuns
în Rai.
Numai că, acea cale nu se mai arată niciunui
credul, sau, dacă o face, își desfășoară atât de
înșelător firul, încât, nu se știe unde îl poate duce.
Atâtea gânduri îi fulgeră prin cap, că-l
zăpăcesc de tot pe Teofil. Nu mai știe ce să creadă
ccă se întâmplă cu el.
Oi fi ajuns pe cărarea lui Anania, se înfioară
Teofil, ca și cum ar fi simțit căldura urmei de sfânt
în care călcase.
Blestemul păstoririi cuvintelor
moarte,
Anania îl aruncase...
Odată, cu gândul fără noimă, care îi trecuse
prin cap, Teofil face legătura cu întâmplarea ce
potrivise lucrurile în așa fel, încât, el să pornească la
drum odată cu convoiul cuvintelor în giulgiu.
Întoarce ochii, după ele, căutându-le, dar în
urma lui nu se mai află nimic…
O umflătură a dealului, ivită, dinainte, crește
miraculos, în timp ce nucul de pe vârful ei, sub care
poposise, aproape, să atingă cerul.
Furnicături ciudat îi umblă ca niște cârtițe pe
sub toată pielea de pe corp.
Teofil își închipuie că așa făcuseră și
cuvintele, luând-o, la uțeală, pe sub pământ,
trecuseră pe sub tălpile lui și-apoi, ori să
grămădiseră în umflătura care lua continuu proporții
ori, se furișaseră printre crengile nucului,
întorcându-se la locul lor din cer.
Aveai dreptate, că-mi trecuse prin cap să
întreb, da-n nici un caz despre cuvinte, ripostează
Teofil, crezând că, de-acum, răspunsul lui e
zadarnic. Nu mai are cine-l auzi. Aș fi vrut, insistă,
totuși, să știu cine ești și sfaturile pe care mi le dai
sunt bune sau rele, numai atâta…
Sunt vocea trezitoare din somn și mă bucur
c-am izbutit, aude Teofil și nu se mai poate
împotrivi ispitei de a se bucura și el.
Mai ales că, de când stă sub nuc, se simte
atât de bine cum nu i se mai întâmplase vreodată în
viață…
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Dariusz Pacak
(POLONIA)

WILD STREAM

whether
compassionate stream of tears will change
the face of human vision of the world
like a dry riverbed
not bring forth a life
same way the people will not give a birth
to The Man
who is absent within their souls still
1 December 2016, Vienna

Vasile Mic – Fân sub raze de lună
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Iulia PAȚIU
(ROMÂNIA)

Poeme
***
pe coala albă un gând negru mușcă
zăpezile traduse topesc disciplinat secretul
pe tâmpla de hârtie
muza inundă dorul
ca o tresărire un cântec alb
la mijloc de note
m-ascultă
din neexistență gândesc să uit
sau să-mi aduc aminte
bărbatul negru legat nesățios de tine
ce desenează în luminiș
respirația iernii
și
căldura
pe care nu o înțeleg
dar mă locuiește din vecie
în vecie
schimbând lumea
***
toată noaptea am pus florile de gheață
la presat
de la ferești
și-am scris cu vorbele uitate
din neexistență
un poem
pentru că atunci când exist
iubirea mea urcă
și din abisul minții te trage la cer
***
am ochii verzi
la fel ca la Crăciun
ține-i închiși
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albaștri de iertare îngroapă cimitirul
dau colțul ierbii deasupra inimii
și-ascultă tăcerea și-mi cântăresc anii
de la primul fulg la ultimul
cu vremea care cade
***
ca o închipuire cu conștiință peste vârfuri de
arbori
locuiesc în locul în care știi
despre mine că sunt o amintire
de fapt nu m-am născut
dar nu mai sunt un copil mort
veșmânt viu umplu rugăciunea Mamei și a Tatălui
până la ființa mea fizică
în ochiul lumii pasărea phoenix
un ecograf poemului cu sentimente în emisie
naște o viață de vise
trăiri
pentru a atinge dorința
dincolo de dulcele trecător
***
din universul lucrurilor dizolvate
m-am născut dintr-o mireasă un mire și două cruci
acum
sunt un șuvoi de apă
din care curge carnea care nu m-a primit
tu ce mai știi de tine?
***
lasă
lasă oglinda
dincolo de hat un alt prezent
un alt Mângâietor
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dispersat în spațiu
și
hai
hai să ne privim în ochi
așa de plăcere
învierea mea e rodul învierii Tale
***
cu prima carte s-a născut și primul cititor
dar pentru adevărul meu întreg
te las să asculți
să răsfoiești în stele…
poemul trebuie privit
musai cu ochi din firele de iarbă
ca și cum de la verde la fân
nu se termină-n culoare
iar când lumea se sfârșește
cititorii potriviți - copii desăvârșite
pe rând
pleacă
în altă lume
***
păsările crescute din cer
în jurul meu sunt o mulțime
unele se întorc altele pleacă altele vin
sau revin
dincolo unde m-aș întoarce
dacă șireturile nu m-ar ține
între lumi suspendată
în golul dintre pietre nimic nu intră la apă
e ca o moarte bună
sau neterminată pe coastă
și singura mână rămasă mângâie
ce rutina dărâmă
numai chipul zâmbetului tău înflorește
drumul spre casă
și cântecul începe cu mare chef
din note primare din pieptul frumos
să cânte pe litere din prima carte
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***
capul e o fereastră care se închide și se deschide în creștet.
cum se poate măsura setea?
***
autoportret
albastrul taie umbre reci
frânturi de lumină zeci și zeci
strecoară păsări ce stau la pândă
când aripi astre sub cer abundă
din văzduhul meu o secundă
lunecă unde sunt tu în oglindă...
albastrul taie umbre reci
frânturi de lumină zeci și zeci
și pe unde n-am fost colo în veci
cum curăț și zidesc sălbatic adulmeci
căci... nu zic ce gândesc - adevărul afundă
și nici nu mint ca orice anacondă
albastrul taie umbre reci
ps
desigur e desenat
acolo unde Dumnezeu se bazează pe soarta mea
și circulă cu pașaportul meu tehnic
mă folosește la capacitate maximă
când sunt conștientă de mine
și ies din predestinate
suspin albastru
e de mult mâine
și azi nu se trezește de-antregul
luna e răsărită jumătate
iar soarele jumătate învârte pământul
stele de jumătate sar de pe cer în barcă
și noaptea cuibărește jumătate ferestre
partea cealaltă împinge o mână afară
să numere jumătate silabe terestre
se desfac jumătăți una câte una
lipite și încheagă între noi
jumătate registre care jumătate adună
cum curg albastru ochii prin noi
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Marian PĂTRAȘCU
(ROMÂNIA)

Tradiţii şi obiceiuri de crăciun din satul
Grebleşti, comuna Câineni, judeţul Vâlcea*
Fiecare zonă geografică a României îşi are tradiţiile şi obiceiurile ei de Crăciun, moştenite din moşistrămoşi şi păstrate mai mult sau mai puţin nealterate de-a lungul timpului şi… vremurilor. Ţara Loviştei
este un dat natural care evocă în acelaşi timp vechime istorică şi specificitate geografică1, o zonă în care tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun sunt încă păstrate cu străşnicie 2. În cadrul lor, colindele sunt cele mai active
şi mai bine conservate produse etno-folclorice3,4. Ele implică un ceremonial amplu, varietate repertorială şi
originalitate poetică şi muzicală.
În general, după origine şi funcţie, în colinde apare poezia unui străvechi ritual practicat în
sărbătorile de iarnă, într-un anumit context ceremonial1. Studiul aprofundat al colindelor relevă în primul
rând indiscutabila lor vechime manifestată în straturi arhaice suprapuse, bine conservate. Colindele sunt atât
religioase, cât şi laice şi îşi au originile în era precreştină, reproducând ,,datina păgână a cultului soarelui în
forma mithracismului, religie adaptată de romani la sărbătorile denumite Saturnalia şi Festum
Kalendarum‖5. Deşi creştinismul cu literatura sa religioasă, hagiografică şi cu Noul Testament a avut o
influenţă majoră asupra lor, totuşi ,,colindele prezintă o bogată literatură apocrifă, legende sau întâmplări
izvorâte chiar din sânul poporului, înlesnindu-le astfel o cât mai largă răspândire‖, cu toate că odată cu
trecerea timpului în ele se pot regăsi ,,numai răsunete ale miturilor păgâne din vechime‖ 6. În legătură cu
colindele, mai trebuie precizat faptul că aceleaşi motive folclorice circulă de secole în nordul Dunării, dar şi
în sudul ei, la populaţiile române şi aromâne 7. Funcţia colindelor a fost supusă procesului general de evoluţie
a folclorului, funcţia rituală din vechime devenind treptat un fapt îndătinat, o tradiţie, un obicei, această
schimbare având consecinţe în ceea ce priveşte conţinutul lor 8,9. Astfel, colindele au ajuns să reflecte
problemele majore ale vieţii satului de altă dată, dorinţele şi idealurile ţăranilor plugari şi păstori de recolte
bogate în grâne, turme de oi şi cirezi de vite cât mai numeroase, viaţă fericită în familie, copii frumoşi, tineri
voinci, fete frumoase şi harnice, viitoare căsătorii şi viaţă lungă 9.
La sfârşitul secolului XIX se realizau ,,corpusurile fundamentale ale folcloristici româneşti‖, însă între
ele nu regăsim Ţara Loviştei, depresiunea fiind pentru folclorişti o ,,terra ignota‖ până în a doua jumătate a
secolului XX10. Singurul care avea să insereze într-una din lucrările sale patru colinde din Lovişte, două din
Câineni şi două din Titeşti, a fost Tudor Pamfilie 11.
Nu s-au ocupat de această zonă nici chiar folcloriştii olteni, între care cel mai de seamă este probabil
Teodor Bălăşel12, deşi în broşura I (1919) inserase patru colinde din Scundu – Vâlcea, ,,unele similare cu
cele din Ţara Loviştei, unde ele sunt încă vii‖ 13. Primele informaţii despre obiceiurile de Crăciun şi Anul
Nou din Ţara Loviştei sunt consemnate în răspunsurile la chestionarele Densuşianu 10,14. În anul 1965,
folcloristul Ovidiu Bârlea, cercetătorul Iosif Herţea de la Institutul de Etnografie şi Folclor şi redactorul de
atunci al Editurii Minerva, Constantin Mohanu, originar din Bumbuieşti, comuna Boişoara, înregistrează
colinde din Boişoara, Bumbuieşti, Găujani şi Mlăceni, înregistrări intrate în arhiva institutului şi folosite
ulterior de Monica Brătulescu la elaborarea indicelui tematic 10. Lucrarea ,,Folclor din Ţara Loviştei‖,
apărută în 1970 sub coordonarea profesorului Mihai Pop15 nu conţine texte din comuna Câineni, ci numai
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din comuna Boişoara.
În 1973, apare lucrarea lui C. Mohanu4, ,,Fântâna dorului‖, care conţine 115 colinde din toată Ţara
Loviştei şi unde autorul ,,decretează‖ laicizarea totală a colindelor în această zonă, evident, greşind profund;
de fapt, credem că nici el nu era convins de această ,,laicizare‖, ci a făcut afirmaţia în cauză doar … pentru a
se pune bine cu autorităţile comuniste (eventual, pentru a-şi putea tipări cartea!).
Ion Piloiu, originar din Boişoara, publică două lucrări: prima – în 198116, care cuprinde 116 colinde
puse pe note muzicale (autorul este absolvent de Conservator), între care găsim 7 din Câinenii Mici şi 10 din
Câinenii Mari, iar cea de a doua – în 199617, care cuprinde, pe lângă cele 116 piese ale primei lucrări şi alte
124 de piese, clasificate ,,după funcţionalitate şi tematică‖. În această a doua lucrare, autorul explică de ce în
prima culegere apăreau 36 de piese fără text (doar melodiile): ,,deoarece în acel moment nu se puteau publica textele colindelor religioase‖18. În fine, la aceaastă bibliografie să mai adăugăm şi lucrarea lui Costea Marinoiu19, o culegere de folclor din Racoviţa, judeţul Vâlcea precum şi o lucare recentă a lui Gelu Ifrim 25 din
Brezoi, o zonă declarată de autor, nu fără temei, drept ,,vatră de colinde şi legende‖, lucrare ce conţine texte
puse pe note de acelaşi Ion Piloiu.
Satul natal al subsemnatului, Grebleşti, este situat în nordul Ţării Loviştei, pe malul stâng al Oltului,
între Câinenii Mici şi Boişoara, fiind străbătut de ,,drumul cel vechiu‖20, Calea Mare, Câineni-PerişaniSălătruc-Curtea de Argeş, un drum cu o existenţă milenară care a fost vreme de secole una dintre
principalele căi de legătură între Vechiul Regat şi Ardeal. Este cel mai mare sat dintre cele şase (Câinenii
Mici, Câinenii Mari, Grebleşti, Robeşti, Priloage, Râul Vadului) ale comunei Câineni şi multă vreme a
aparţinut de judeţul Argeş.
În fiecare an, la începutul lunii decembrie, după Sfântul Nicolae, tinerii de însurat, (băieţii – în
limbajul local), se strâng seara în casa unuia dintre ei, pentru a repeta colindele care în Grebleşti, ca şi în
toată Loviştea argeşeană (cea din stânga Oltului) se numesc ,,cântece de Crăciun‖. De multe ori, aceste
repetiţii se fac sub supravegherea unor bărbaţi căsătoriţi, care cunosc bine textele cântecelor pe care, până a
se însura, le cântau şi ei. Se acordă o mare atenţie însuşirii corecte a textelor cântecelor, căci altfel băieţii ,,sar face de ruşine‖ dacă gazda, mai ales în cazul în care este una cunoscătoare, i-ar întrerupe pentru a-i
corecta.
În zorii zilei de 24 decembrie, începând cu orele 2-3, pe la casele gospodarilor vin cete-cete copiii
,,după colindeţi‖ strigând în gura mare: ,,Bună zolooo …, bună zolooo …!‖. Această strigare înseamnă de
fapt ―Bune-s zorile‖, dar prin translaţie fonetică 26 s-a ajuns la… ,,Bună zolooo‖. Ei sunt primii vestitori ai
sărbătorii Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos de a doua zi. În faţa fiecărei case, la intrare sau în faţa porţii,
copiii cântă:
Am venit şî noi odată
La un an cu sănătate
Şî la anu‘ să venim,
Sănătoş‘ să vă găsâm.
Dacă gazda întârzie cumva să le deschidă uşa, ei strigă nerăbdători:
Ne daţ‘, or‘ nu ne daţ‘
Mămăligă cu cârnaţ‘?
După ce gazda deschide uşa, fiecare copil zice ,,Bună dimineaţa la Moş Ajun!‖ şi primeşte ,,colindeţi‖:
cornuri, covrigi, felii de pâine albă sau de cozonac, biscuiţi, mere sau nuci, pe care le vâră repede într-o
traistă cât mai mare, purtată cu baiera trecută peste umăr. Noaptea umblă copiii mai mari, iar cei mici stau ca
pe ace aşteptând să se facă ziuă, ca să le dea şi lor voie părinţii să meargă după ,,colindeţi‖, nelipsind adesea
scenele patetice, rugăminţi şi plânsete din partea ţâncilor.
În noaptea de Crăciun, respectiv cea dintre 24 şi 25 decembrie, pe la fiecare casă din sat vin în ceată cu
colindul tinerii de însurat, băieţii. În toată Ţara Loviştei, cetele de colindători se numesc ,,preuci‖. Acest
termen este destul de răspândit, mai ales în Moldova unde însă el ,,este pus în legătură cu hergheliile de
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cai‖10. C. Mohanu4 susţine că termenul ar proveni de la un verb din slava veche, ,,priuciti‖, care are sensul
de ,,a obişnui pe cineva, a învăţa într-un anume fel, a face ceva, a domestici‖.
Din motive teritoriale, în Grebleşti se constituie câte două preuci de băieţi care colindă fiecare câte o
jumătate de sat, pentru ca nicio casă să nu rămână necolindată. Cel puţin pentru Ţara Loviştei, nu este
adevărată aserţiunea că cele două preuci s-ar fi format în vechime pe criterii de aparteneţă socială (bogaţisăraci) aşa cum susţine Ov. Bârlea 21. De altfel, în Robeşti, satul fiind mai mic, a colindat dintotdeauna şi
colindă încă, o singură preucă. Casele sunt colindate la rând, fără deosebire de statutul social al celor care le
locuiesc, cu excepţia faptului că primul colindat din sat este preotul. De altfel, Biserica Ortodoxă Română nu
a fost niciodată în conflict deschis cu obiceiul colindatului de Crăciun, dimpotrivă, biserica şi slujitorii ei sau implicat dintotdeauna în susţinerea acestui obicei; de exemplu, slujba din prima zi de Crăciun începe în
zorii zilei de 25 decembrie, după ce băieţii termină satul de colindat şi preucile reunite încep să cânte de la
un capăt la altul al satului, ,,Ziorile‖ sau, în limbajul local – ,,Zâor‘le‖. Fiecare preucă este condusă de către
un ,,înaintaş‖ (,,vătaf‖ în celelalte sate ale comunei Câineni) un tânăr destoinic, bun cunoscător şi interpret al
cântecelor de Crăciun, ales nu prin licitaţie, ci prin discuţie liberă. La rândul ei, preuca mare este împărţită în
două grupuri, care se numesc ,,strane‖. La primirea în casă, acestea cântă alternativ. Cântatul alternativ a fost
adoptat dintr-o necesitate obiectivă: în timpul cât o strană interpretează o strofă, cealaltă se odihneşte, ,,îş‘
trage sufletu‘ ‖22. Chiar şi aşa, mult timp după ce colindă, băieţii sunt răguşiţi, mai ales că ultimul cântec,
,,Ziorile‖, se cântă continuu, de la un capăt la altul al satului, în timp ce clopotele bisericii bat, fiind foarte
solicitant din punct de vedere vocal, deoarece se cântă afară, în aerul ,,tare‖ al nopţii de iarnă.
Preuca este însoţită de 1-3 băieţi mai puţin talentaţi la cântat, dar mai voinici, numiţi ,,măgari‖ – în
Grebleşti (,,iepe‖ – în celelalte sate ale comunei), desemnaţi să poarte ,,disagii‖ (desagii) în care se pun
darurile în natură: colaci, cozonaci, afumături de porc, nuci, mere, băutură etc. În Priloage, un cătun aflat
peste Olt de Robeşti, până prin anii ‘80 colindau băieţii din Grebleşti, iar după ce s-a construit puntea peste
Olt, au început să colinde cei din Robeşti. A fi primit în rândul băieţilor care colindă de Crăciun, este o
confirmare a maturităţii oricărui tânăr, a trecerii lui în categoria ,,băieţilor de însurat‖.
Cântecele de Crăciun din Ţara Loviştei sunt de mai multe feluri: cântecul de afară, cântecele din casă,
cântecul de ieşire din casă şi cântecul de dimineaţă. În cazul satului Grebleşti, cele mai multe dintre colindele
din casă au texte de o lungime considerabilă ca urmare a caracterului lor prin excelenţă narativ; spre exemplu
,,Steaua‖ are nu mai puţin de 84 de strofe!.
Toate cântecele de Crăciun din Grebleşti sunt cântate într-un stil caracteristic: fiecare strană
interpretează alternativ câte o strofă din colind, sfârşitul acesteia suprapunându-se peste începutul celei care
urmează, deoarece strana aflată în pauză începe să o cânte atunci când cealaltă nu a terminat încă de cântat
strofa de dinainte. Rezultă, în acest fel, o suprapunere fonică originală, mai ales că începutul fiecărei strofe
este foarte puternic, manifestându-se permanent o concurenţă între cele două strane în ceea ce priveşte
,,calitatea‖ interpretării. De asemenea, în timpul interpretării, accentul se pune pe ultima silabă care, de cel
mai multe ori, conţine în final o vocală, iar dacă este o consoană, aceasta este vocalizată cu un ,,î‖ mut.
Strofele sunt formate în general din câte trei versuri dintre care unul este refrenul: ,,Mari boieri‖, ,,O, lerui
Doamne‖, ,,Oi-da lerui Doamne‖, ,,Oi-le-runda lerui Doamne‖, ,,Domnului, Domn din cer‖, ,,Flor‘le dalbe‖,
,,Flor‘le dalbe lel‘ de măr‖, ,,Viţa-i verde de ieder‖ etc. O excepţie este ,,Cântecu‘ din casă‖ sau ,,D-ale cuist-acestor case?‖ care are patru versuri, dintre care unul este refrenul – ,,O, lerui Doamne‖ (şi din care redăm
ceva mai jos două fragmente exemplificatoare). Uneori refrenul marchează începutul unei strofe, de
exemplu ,,Flor‘le dalbe lel‘ de măr‖ din ,,Cântecu‘ Sfintei Maria‖ (şi din care, de asemenea, redăm un
fragment ceva mai jos).
Deşi temele principale ale cântecelor de Crăciun sunt aceleaşi – Naşterea Pruncului Iisus, vânătoarea,
păstoritul, agricultura şi dragostea, totuşi, în ceea ce priveşte melodiile şi textele, există diferenţe între
Grebleşti şi celelalte sate ale comunei Câineni şi, evident, ale Ţării Loviştei.
În Grebleşti, cântecul de afară se cheamă ,,De-a-dormit-aţ‘ mari boieri‖ şi are următorul text:
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De-a-dormit-aţ‘ mari boieri,
Mari boieri (R),
Din zâuară, din doscioară,
Din capu‘ zâorilor, (R),
C-a dat raza soarelui,
Zâmbrele portiţilor, (R),
Crucile fereştrilor,
Gârlicile, pimniţâle, (R),
Jicniţâle cu buţâle.
Boieri nu să deşteptară, (R),
Da‘ cei juni colindători
De-m‘ vâzură şî-m‘ văzură, (R),
Pâlc de porumbi să făcură,
Ca un pâlc de porumbei, (R),
De-amestecaţ‘ cu grangurei.
Şî-m‘ săltară de-m‘ zburară, (R),
Sus, măi sus să ridicară,
Cu norii s-amestecară, (R),
Jos, măi jos că să lăsară
În prundur‘le mărilor, (R),
Luară-apşoară-n gurişoară,
Pietricele-n degeţele, (R),
Jos, măi jos că să lăsară
Peste case boiereşti, (R):
Cu apşoarara că-m‘ stropiară,
Pietricele-ngrindinară, (R),
Atunci boieri să deşteptară,
Lor mai bin‘ că le păreară, (R),
Mese mari că întindeară.
Peste masă grâu revarsă, (R),
Peste grâu – colac de grâu
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Şî o mână de florinţ‘, (R),
De florinţ‘, de bani mărunţ‘.
Şî din gură aşa-m‘ grăiară, (R):
– De-ţi fi juni colindători,
Intraţ‘ în casă pă fereastră, (R),
Şî veţ‘ sta-mprejur la masă.
Şî veţ‘ sta, veţ‘ colinda, (R),
Din vadră veţ‘ adăpa
Şî colacu‘ veţ‘ lua, (R),
Cel colac de cozonac
Şî cea mână de florinţ‘, (R),
De florinţ‘, de bani mărunţ‘.
Ş-o-nchinăm cu sănătate!
În perioada comunistă cuvântul ,,boieri‖ a fost înlocuit cu ,,plugari‖, se înţelege de ce; aceasta a fost
singura concesie făcută noilor autorităţi care nu au putut interzice cântecele de Crăciun cu tematică religioasă
care au continuat să fie cântate în casă (cântecele din casă).
Cântecul de afară se cântă foarte tare, în ritm alert, cu voci puternice, pentru ca gazda să audă şi, de
aceea, melodia pare oarecum stridentă, dar, în noapte, ea sună impresionant. Arareori băieţii sunt lăsaţi să
cânte tot cântecul de afară, căci uşa casei se deschide şi, de obicei, sunt poftiţi înăuntru. Foarte rar nu sunt
primiţi în casă, dar şi atunci li se dau bani afară, evident, mai puţini decât dacă ar fi fost poftiţi înăuntru. De
obicei, nu primesc în casă cei care au necazuri, oamenii bătrâni şi singuri şi cei care nu au suficienţi bani
pentru a le plăti băieţilor ca să le cânte în casă. De fapt, băieţii ştiu dinainte unde vor fi primiţi în casă şi
unde nu, deoarece în primul caz, casele sunt luminate de sărbătoare, iar în al doilea caz sunt cufundate în
întuneric.
În Grebleşti am identificat cel puţin 20 de cântece de Crăciun care se cântă în casă 23. Dintre
acestea, cam jumătate se cântă mai frecvent, la cerea gazdei care primeşte băieţii în casă sau la alegerea
acestora din urmă – caz în care ei aleg cântecele orientându-se după situaţia familială a gospodarului
(existenţa fetelor de măritat, a băieţilor de însurat, a copiilor mici, a bătrânilor foarte înaintaţi în vârstă etc.).
Exceptând cântecele care au legătură cu Naşterea Pruncului Iisus sau care, în general, au tematică religioasă,
cele mai multe cântece sunt pentru băiatul de însurat sau fata de măritat din casa respectivă. Acestora li se
urează împlinirea dorinţei de a întâlni iubita, respectiv – iubitul potrivit. Dacă băieţii care colindă ştiu că
băiatul sau fata colindată de ei ,,umblă‖ cu o fată, respectiv cu un băiat anume, în finalul cântecului introduc
numele celor doi spre hazul, şi, uneori, spre surprinderea celor din casă, care atunci află că fiul sau fiica lor
are o iubită, respectiv un iubit24:
...Lu‘ (cutare) ani frumoş‘,
Cu (cutare) de-a-mpreună,
Ca să-ş‘ facă voia bună
Şî să-m‘ fie sănătoş‘!
Pe alt plan, cântecele de Crăciun din Grebleşti, ca de altfel din toate satele Ţării Loviştei, sunt expresia
tradiţională a vieţii de familie bine rânduite, sugerată alegoric prin ,,copacul cu trunchi îngemănat‖ 24 :
...Născutu-mi-au, crescutu-mi-au
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Doi meri şî doi peri,
O, lerui Doamne (R),
Din trupini întrupinaţ‘,
De mijloc sunt depărtaţ‘,
De vârfuri sunt sus la nori, (R),
De zmicele-s sus la stele.
Perii cresc şî înfloresc,
Merii cresc şî-nmărgăresc, (R),
Dragu‘ mi-i de-aceşti doi pomi. ...
În cântecele cu tematică religioasă, se remarcă tendinţa de umanizare a Divinităţii – Dumnezeu
mănâncă, bea cu oamenii, are controverse cu Sfântul Ion şi cu bătrânul Crăciun:
...Şî cân‘ fu despre beţâie,
Despre dalba-i veselie,
O, lerui Doamne, (R),
Grăia Ion, Sfântu‘ Ion
Cătră bunu‘ Dumnezău:
– Tot stam, Doamne, -a te-ntreba, (R),
Şî Doamne-ntreba-te-voi
Care din noi amândoi,
Care din noi-om-fi măi mare? (R),
Grăia bunu‘ Dumnezău:
Cătră Ion, Sfântu‘ Ion:
– Ce stai, Ioane,-a-mă-ntreba, (R),
Căci cu dreptu‘-ţ‘ voi răspunde:
Din domnie-s eu măi mare
C-am făcut Ceru‘ şi Pământu‘, (R),
Am făcut şî Lumea toată,
Am făcut şî am crescut.
Grăia Ion, Sfântu‘ Ion, (R),
Cătră bunu‘ Dumnezău:
– Da‘ de zâle-s eu măi mare
C-am botezat lumea toată, (R),
Te-am botezat şi pă Tine
Să fii Domnu‗ Cerului,
Cerului, Pământului, (R),
Şî al nostru-al tuturor. …
În plus, în aceste cântece găsim şi unele abateri de la adevărul istoric; de exemplu: Iisus s-a botezat
la maturitate şi nu imediat după naştere, fapt de altfel imposibil, întrucât Sfântul Ioan Botezătorul, vărul lui
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Iisus, era cu doar câteva luni mai mare decât Mântuitorul:
...Florile dalbe lel de măr (R),
Mititel şî-nfăşăţăl,
Înfăşăţăl în flori de măr.
(R), Faşa-i dalbă de mătase,
Împletită-n cinci şi-n şase,
(R), Cârpe dalbe de fuior.
Dar la El cine-mi aleargă?
(R), Aleargă ş-aleargă Sfântu‘ Ion
Şî din braţe că mi-L luară,
(R), La râu‘ Iordan că-mi alergară,
Unde ţâşnesc trei izvoară,
(R), Trei izvoare din trei munţ‘:
Un izvor cu lapte dulce,
(R), Alt izvor cu vin mai roşu
Şî altu‘ cu Sfântu‘ Mir.
(R), În lapte dulce mi-l scăldară,
Alb ca laptele-L făceară. ...
De altfel, tematica religioasă nu reprezintă un criteriu de clasificare strict deoarece în toate aceste cântece religiosul se împleteşte cu profanul.
In unele cântece laice de Crăciun din Grebleşti (ca şi din toată Ţara Loviştei) se remarcă tendinţa
de a atribui unor oameni, în special băieţi de însurat şi fete de măritat, însuşiri deosebite, supranaturale.
Ei/ele sunt fii/fiice de împărat deosebit de arătoşi, respectiv de frumoase, care-şi caută perechea în vederea
căsătoriei şi şi-o găsesc în fiinţe asemuite cu florile preafrumoase, respectiv, în voinici viteji şi harnici, ciobani pricepuţi sau vânători iscusiţi. În aceste cântece regăsim sentimentul dragostei şi sentimentul respectului faţă de familie. Gazdelor colindate nu li se urează să aibă parte de bogăţii şi avere multă, ci, în primul
rând, de sănătate şi voie bună. Dntre cântecele din casă, cel intitulat ,,Sus în plaiu‘ muntelui‖, care abordează
tema dragostei şi tema păstoritului într-o remarcabilă alegorie, merită a fi analizat puţin. El se cântă de obicei în familiile care au fraţi şi surori de vârste apropiate, necăsătoriţi. Ii reproducem integral textul fiindcă
mesajul său este unul deosebit de interesant, fiind pus în valoare şi de o melodie foarte frumoasă:
Sus în plaiu‘ muntelui,
Viţa-i verde de ieder‘ (R),
E-un ciopor mare de oi.
Da‘ de păscut un‘ să paşte? (R),
Şî se paşte-n seninei.
Da‘ de apă un‘ s-adapă? (R),
Şî s-adapă în nori negri.
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Dară strunga care este? (R),
E cearcănu‘ luniei.
Da‘ găleata care este? (R),
Este luna cân‘ e plină.
Dară cupa care este? (R),
Luceafăru‘ zâorilor.
Da‘ la strungă cin‘ le dară? (R),
Dară-ş‘ (cutare fată) d-oichii-ş‘ negri.
Da‘ la uşă cin‘ le mulge? (R),
Mulge (cutare băiat) bun băiat.
(Cutare fată) din gură-m‘ grăiară, (R),
– Mulge tare, frăţâoare!
Mulge două, lasă nouă, (R),
Cele oi şî plecătoare
Le mai lasă trecătoare, (R),
Cele sute de cornute
Le mai lasă şî trecute, (R),
Cele mii de miorele
Le mai lasă şî pă ele, (R),
Că vine-un puhoi de ploi.
(Cutare băiat) din gură-m‘ grăiară, (R),
– Nu te, soro, speria,
C-ăla nu-i puhoi de ploi, (R),
Ci sunt peţitorii tăi:
Vin la min‘ te cer pă tine, (R),
Nu te cer numai pă tine.
Şî-m‘ cer zeciuri de berbeciuri, (R),
Îm‘ cer sute de cornute,
Cea ie cu năsâpie, (R),
Şî-m‘ cer mii de miorele
Şî-m‘ cer plug negru de boi, (R),
Şî pă murgu‘ cel din grajdi,
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De-nşelat şi de-nfrânat, (R),
Cum e bun de-ncălicat.
(Cutare fată) din gură-m‘ grăiară, (R),
– Nu te, frate, speria,
D-ochii-m‘ negri ce-m‘ dau eu, (R),
Că eu îi cunosc pă ei,
Plătesc zeciuri de berbeciuri, (R),
Plătesc sute de cornute,
Pă ie cu năsâpie, (R),
Plătesc mii de miorele.
Cizme-nalte ce-m‘ dau eu, (R),
Plătesc plug negru de boi,
Şî pă murgu‘ cel din grajdi, (R),
De-nşelat şi de-nfrânat
Cum e bun de-ncălicat, (R),
Unde-i (cutare băiat) cel frumos,
Cu (cutare fată) de-a-mpreună, (R)
Ei să-m‘ fie sănătoş‘!
În timpul interpretării concrete (la faţa locului), cutare băiat şi cutare fată sunt înlocuite cu numele
copiilor gazdei. Dialogul frate-soră din acest cântec evidenţiază îngrijoararea celui dintâi că-şi va pierde din
avuţie pentru că peţitorii nu-i vor cere să le-o dea doar pe sora sa, ci şi ,,zeciuri de berbeciuri‖, ,,sute de
cornute‖, ,,mii de miorele‖, ,,plug negru de boi‖, ,,pe murgu‘ cel din grajdi‖ şi chiar ,,cea iie cu năsâpie‖.
Dar fata îl linişteşte, conştientă fiind de frumuseţea ei şi de faptul că aceasta este suficientă pentru a fi peţită
şi luată şi fără zestre, ba dimpotrivă. Remarcabil este faptul că frumuseţea fetei reiese din text în mod
natural, apropae indirect, discret şi nu în mod agresiv, lipsit de modestie sau în mod lasciv-libidinos-vulgar,
aşa cum se întâmplă adeseori în unele texte de muzică populară ,,modernă‖ 22. Subtilitatea textului este
uimitoare, superioară, după părerea noastră baladei ,,Mioriţa‖ – mult mai cunoscută, dar care are un mesaj
interpretabil, între care şi unul extrem de nefavorabil la adresa noastră, acela că două treimi din poporul
român sunt formate din hoţi şi criminali şi o treime din… proşti.
După ce băieţii au terminat de cântat în casă, gazda le plăteşte, suma şi, eventual, darul în natură
depinzând de cât de mult şi, mai ales, de cum au cântat. La ieşirea din casă, ambele strane cântă împreună
cântecul de mulţumire ,,Măi, ferice‖:
Măi ferice, Doamne dragă,
Lerui Doamne, lerui ler (R),
Tot d-acesta,-acest om bun.
Că e bun la Dumnezău, (R),
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Ş-are fii, ş-are nepoţ‘
Şî stau împrejur la masă, (R),
Parcă-i pom verde-nflorit,
Primăvara de-nverzît, (R),
Rodu‘-n codru să rodească,
Acest om să-mbogăţască, (R);
Ca măr dulce-n primăvară.
Bună-i sara d-astă sară, (R),
Sară bună, bună sară!
După ce fiecare preucă termină de colindat jumătatea ei de sat (în Grebleşti acestea se numesc În
Sat şi Câmpuri), spre dimineaţă, băieţii din ambele preuci se adună în faţa bisericii şi aşteaptă să bată
clopotele care vestesc Crăciunul şi cheamă lumea la slujbă. De obicei, clopotele încep să bată în jurul orei 5
dimineaţa. În acel moment, băieţii încep să cânte ,,Ziorile‖ (,,Zâor‘le‖) – cântecul de dimineaţă şi pornesc
spre un capăt şi celălalt al satului cântând în timp ce clopotele bisericii bat cu putere. Este un moment
impresionant, absolut înălţător. Redăm în continuare textul integral al acestui cântec deosebit de frumos care, deşi are o melodie relativ lentă, fiind interpretată ritmat seamănă totuşi cu un marş (reamintim – fiecare
vers se cântă de câte două ori urmat de refren, interpretarea fiind alternativă, în stilul caracteristic – suprapus
şi cu ultima silabă accentuată, iar dacă versul se termină cu o consoană aceasta este urmată de vocala ,,î‖):
Ce v-aşa pripiţ‘, (x2)
Voi, zâori de zâuă, (R),
De vă revărsaţ‘?
Cân‘ voi bine ştiţ‘,
Noaptea de-astă nopte,
Noi nu ne-am somnat,
Ci am tot umblat
De am colindat,
Munţ‘ şî văi adânci,
Păduri mari şî stânci,
Ca să ne vânăm,
De-ale vânătoarii,
Cerbi şî căprioare,
Pasări zburătoare.
Şî noi tot umblând,
Nimic nevâzând,
Nici neauzind,
Nici cocoş‘ cântând,
Nici topor tăind,
Nici câine lătrând,
Nici popă tocând,
Numa‘ vârf de munte,
Vârf de munte-nalt.
Noi că am văzut,
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Doi vulturii surii (sic!),
Din aripi bătând,
Din ciocuri muşcând.
Noi ne-am sfătuit
Cum să ne-afirăm,
Ca să le furăm,
Câte-o penişoară,
Dăm la fetişoare,
Puie-n cosişoare,
Sara-n şezătoare,
Rar la zâle mari,
În zâua de Crăciun,
Cea de Bobotează,
Cân‘ popa botează.
A doua zi de Crăciun (26 decembrie), cu darurile şi cu banii strânşi din colindat, băieţii
organizează seara petrecerea colindătorilor, la care fiecare îşi invită fata care îi este dragă. Aceasta vine
însoţită de mama ei sau de o rudă apropiată. De la petrecere nu lipsesc lăutarii (în ultimii ani, locul lor a fost
luat de… combinele muzicale). Se pare că în vechime această petrecere era, de fapt, un ritual de iniţiere a
tinerilor în viaţa de familie, marcând o perioadă de tranziţie între două statute sociale, respectiv de la cel de
necăsătorit, la cel de căsătorit 24. De altfel, la această petrecere se întâlnesc tocmai cei numiţi în finalul acestor colinde iar după Bobotează începe o perioadă în care au loc foarte multe nunţi (odinioară, petrecerea
aceasta se repeta pe 7 ianuarie, de data aceasta fiind organizată de fete pe cheltuiala lor).
În ziua de Crăciun (25 decembrie), prin sat umblă copiii ,,cu Steaua‖. Texte ca ,,Steaua sus răsare‖,
,,Trei crai de la Răsărit‖, ,,O ce veste minunată‖ etc., pe care le cântă aceştia după primirea lor în casă, sunt
cunoscute nu numai în satele comunei Câineni, ci şi în multe alte localităţi din judeţul Vâlcea şi chiar din
ţară. Până nu demult, prin satele comunei Câineni, în cele trei zile ale Crăciunului umblau ,,Irozii‖ – nişte
tinerii costumaţi specific (costum popular cu panglici colorate şi clopoţei, coifuri sau ,,jobene‖ înalte şi colorate, săbii, bâte etc.) care jucau un fel de ,,căluş‖. De obicei, aceste echipe de căluşari veneau, în special la
Grebleşti, din judeţele Argeş şi Olt, zone recunoscute pentru tradiţia căluşarilor.
În fine, în textele cântecelor de Crăciun din Grebleşti, judeţul Vâlcea, ca de altfel din toată Ţara
Loviştei, întâlnim adesea şi cuvinte al căror sens s-a pierdut sau s-a alterat fonetic şi, în aceste condiţii, cu
greu poate fi dedus. Imi amintesc că întrebându-l pe tatăl meu ce înseamnă unii termeni neobişnuiţi, regăsiţi
doar în cântecele de Crăciun din satul meu natal, răspunsul lui a fost : ,,Nu ştiu, aşa am pomenit !‖. Pe de
altă parte, acest fapt pledează pentru vechimea mare a acestor creaţii şi pentru posibila preluare deformată a
textelor de-a lungul anilor de sutele de generaţii de tineri. Un alt fapt interesant pe care l-am consatat atunci
când tatăl meu se străduia să transpună în scris aceste cântece, a fost acela că el trebuia să le şi cânte în timp
ce scria, altfel nu-şi amintea deloc textele respective. De altfel, această situaţie am consatat-o şi eu fiindcă
multe dintre cântecele de Crăciun pe care le-am îndrăgit încă din copilărie şi, ajungând la tinereţe, când era
posibil, le şi cântam colindând satul cu băieţii de însurat (,,Sus în plaiu‘ muntelui‖ spre exemplu), le cunosc
foarte bine şi astăzi.
Reamintim că aceste colinde, aceste cântece de Crăciun din Ţara Loviştei sunt exclusiv creaţii populare orale şi sunt puţine lucrări care le menţionează textele 1,4,6,17,25, şi acelea - doar parţial.
*În memoria tatălui meu, Marian N. Pătraşcu zis Mărian al lu‘ Chircuţ (25 august 1927 – 23 iunie 2012).
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Alexandru Grigore PISOSCHI
(ROMÂNIA)

Coroana şi sceptrul, simboluri statale definitorii de veche tradiţie
Prof.univ.dr. Alexandru-Grigore Pisoschi

Anul 2018 se va constitui ca sărbătoarea centenarului marilor uniri, ţinând seama că se va împlini un secol de când Basarabia, Bucovina şi Transilvania cu Banatul, Crişana şi o parte din Maramureşul istoric s-au unit, potrivit voinţei locuitorilor, cu
PATRIA MAMĂ ROMÂNIA. COROANA ROMÂNIEI ŞI SCEPTRUL MARII UNIRI se constituie ca simboluri statale definitorii, de veche
tradiţie şi care reprezintă atât fizic cât şi ca simbol heraldic STATUL NATIONAL, UNITAR,
SUVERAN ŞI INDIVIZIBIL ROMÂNIA, care
cu ocazia centenarului este obligatoriu să se
regăseasca in stema ţării, dacă avem respectul
înaintaşilor care ne-au lăsat o ŢARĂ. Întregirea
Ţării se datorează întregului popor român, prin sacrificiile sale şi vitejia ostaşilor săi sub conducerea
MARELUI REGE FERDINAND I, ÎNTREGITORUL DE ŢARĂ ŞI REGINEI MARIA, DEVOTATĂ ŢĂRII, care a fost alături Regelui atât în vicisitudinile Războiului de Întregire cât şi în reprezentarea diplomatică pentru recunoaşterea drepturilor
românilor.
Nu trebuie să uităm că in luna iulie comemorăm trecerea la Domnul a Suveranilor Marii
Uniri: Regele Ferdinand, la 20 iulie 1927, iar Regina Maria la 18 iulie 1938.
1.
COROANA REGALĂ
1.1 Istoric
Coroana, ca simbol heraldic, a fost figurată în
ţările române, în diferite picturi murale, cărţi de cult
sau laice, lespezi funerare, statui etc. pe creştetul
celor din familiile domnitoare sau în stemele ţărilor
române, ca timbru, evidenţiind aspiraţiile de independenţă şi participare egală a românilor la înţelege200

rile cu celelalte ţări.
La început, coroanele domnitorilor erau de tip
deschis, voievodal, apoi de tip princiar. Unele dintre
coroanele reprezentate amintesc, ca anvergură de
coroanele imperiale.
În Ţara Românească, la sfârşitul secolului al
XVI-lea apare coroana domnească închisă. Astfel,
Mihnea Turcitul (domnitor între 1577 – 1583 şi
1585 – 1591) foloseşte acest tip de coroană în sigiliul său din 1587. În veacul următor, acest tip de
coroană este mai des folosit (stema lui Matei Basarab, domnitor între 1632-1654, pe Pravila de la Govora – 1640, sigiliul din 1658 al lui Mihail Radu,
domnitor între 1658-1659 şi altele) spre a fi adoptat
cu precădere de Grigore I Ghica, domnitor între
1660-1664 şi 1672-1673 şi Şerban Cantacuzino,
domnitor între 1678-1688 şi aproape în exclusivitate
de Constantin Brâncoveanu (domnitor între 16881714) pe considerentul că acesta fusese creat în 1698
principe al Sfântului Imperiu de către împăratul
Leopold I (1640-1705, din Casa de Habsburg, împărat al Sfântului Imperiu Roman între 1658-1705,
Rege al Ungariei, Boemiei şi Croaţiei, bunicul împărătesei Maria Tereza). Ulterior Ştefan Cantacuzino
(domnitor între 1714-1716) şi apoi din 1716, mai
toţi domnitorii fanarioţi încep să-şi timbreze scuturile, atât în stemele de stat, cât şi în cele de familie cu
coroane închise, cele deschise având o întrebuinţare
mai redusă.
În Moldova, figurările coroanelor sunt identice
cu cele din Ţara Românească.
Sub domnitorul Mihail Şuţu (1819-1821) stema de pe pecetea domnească este timbrată de o coroană regală. De asemenea, sub domnitorul Mihail
Sturdza (1834-1849), stema Moldovei este ocrotită
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de un mantou de purpură, căptuşit cu hermină şi
timbrată de o coroană regală.
Coroana regală este folosită în stemă şi de ultimul domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru
Ghica (1849-1856). Utilizarea coroanei regale în
stema Moldovei, în secolul al XIX-lea, se datorează
tradiţiei istorice din secolul al XV-lea bazată pe obţinerea de către Alexandru cel Bun, domnitor între
1400-1432, a titlului de DESPOT (REGE) şi a însemnelor aferente acestui rang (diploma, coroana
suverană şi hlamida de purpură) de la împăratul Bizanţului Ioan al VIII-lea Paleologul, la trecerea acestuia prin Transilvania şi Moldova, în vederea îmbarcării sale la Chilia, pentru înapoierea sa la Constantinopol, în 1424, din călătoria întreprinsă în Europa
Occidentală, venind de la Becs (Viena).
Tradiţia acestei încoronări a fost susţinută de
Dimitrie Cantemir, iar în secolul XIX i-au acordat
credit Gheorghe Asachi şi Mihail Kogălniceanu, iar
mai târziu Nicolae Iorga. Cu argumente ce păreau
solide, istoricul academician Alexandru Elian (19101998) a afirmat că totul este o pură ficţiune. Reluând subiectul, istoricul prof. univ. Ştefan Sorin Gorovei a demonstrat că există elemente care confirmă
fundamentul real al tradiţiei, în general. De altfel,
amintim noi, că la Mănăstirea Bistriţa se află icoana
Sfintei Ana, dăruită de unul din împăraţii Paleologi :
ori Manuel al II-lea (1391-1425), ori fiul său Ioan al
VIII-lea (1421-1425-1448). La Mănăstirea Neamţ
se află icoana Maicii Domnului pictată la Lida
(Lyda) – Galileea în anul 665, pe o faţă, iar pe cealaltă faţă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, dăruită de Ioan al VIII-lea Paleologul. Ambele icoane au fost ferecate în argint.
Alexandru cel Bun, prin demersurile sale,
a făcut ca Mitropolia Moldovei să fie recunoscută
de Patriarhia de la Constantinopol (26 iulie
1401).
Un alt argument, indirect, este prezentat de
prof.univ.dr. Stefan S. Gorovei care citează o comunicare a profesorului şi cercetătorului Dumitru Năstase (Atena), prin care ,,a pus în evidenţă caracterul
imperial al unei piese de vestimentaţie cu care Alexandru cel Bun a fost înfăţişat pe o broderie celebră, cunoscută sub numele de epitrahilul de la Ladoga. Domnul şi soţia sa Marina doamna, sunt numiţi, în inscripţiile făcute pe această broderie (din
destineliterare@gmail.com

păcate
pierdută) autocrator şi, respectiv
autocratoristă, termeni care evocă titulatura imperială bizantină. Cu o argumentaţie convingătoare,
autorul a conchis că ceea ce acoperă capul lui Alexandru cel Bun nu este cum s-a afirmat anterior o
simplă şapcă frâncească, ci o pălărie care, purtând
anumite podoabe de aur devenea echivalentul coroanei imperiale ―
In timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza
stema Principatelor Unite era timbrată de o coroană
regală. Mai târziu, Mihail Kogălniceanu va afirma
cu toată tăria, în şedinţa din 27 martie 1867 a Camerei Deputaţilor că Ioan al VIII-lea Paleologul a trimis însemnele regale lui Alexandru cel Bun.
Carol I, ca principe domnitor, preia stema
României timbrată de o coroană regală de aur, proiectul de lege pentru fixarea armeriilor ţării fiind
adoptat în şedinţa din 12/24 aprilie 1867, după care,
tot în aprilie legea este promulgată de Suveran.
La 14/26 martie 1881 este proclamată ridicarea României la rangul de REGAT. Cu această ocazie a fost instituită ca semn de primă valoare COROANA DE OŢEL A REGATULUI ROMÂNIEI, REPREZENTÂND STATALITATEA, INDEPENDENŢA, SUVERANITATEA ŞI UNITATEA, NAŢIONALĂ, evidenţiindu-se prin originalitate, semnificaţie şi putere de expresie.
Coroana de Oţel relevă faptul că noul statut juridic al ţării se baza pe jertfa de sânge a ostaşilor
români în Războiul de Independenţă. Coroana a fost
lucrată la Arsenalul Armatei din Bucureşti din oţelul
zburăturii unei ţevi de tun, capturat de la turci, la
Plevna, la 28 noiembrie 1877. Tunul, de fabricaţie F.
Wohlert (Berlin) avea calibrul de 90 mm. Acest tun,
demantelat, a fost destinat mai întâi să fie păstrat la
Arsenalul Armatei, apoi la Muzeul Militar şi a fost
inscripţionat cu următoarele date, bineînţeles, în
stilul vechi, de atunci:
- 8 aprilie 1866 data plebiscitului pentru alegerea
domnitorului în persoana Principelui Carol I;
- 1 mai 1866 votul Corpurilor Legiuitoare pentru
alegerea domnitorului;
- 10 Mai 1866 înălţarea Principelui Carol I pe tron ;
- 1 iulie 1866 depunerea jurământului Domnitorului
pe Constituţie ;
- 10 Mai 1877 proclamarea Independenţei de Stat
- 17 iulie 1877 trecerea primelor trupe române în
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Sudul Dunării pentru a se angaja în luptă cu turcii ;
- 28 noiembrie 1877 capitularea lui Osman Paşa, la
Plevna, dată de la care Domnitorul României ia titlul
de ALTEŢĂ REGALĂ;
- 14 martie 1881 proclamarea REGATULUI ;
- 10 Mai 1881 încoronarea ca REGE a Principelui
Carol I şi ca REGINĂ a Principesei Elisabeta şi depunerea jurământului de REGE CONSTITUŢIONAL.
1.2 Componenţa Coroanei de Oţel şi semnificaţiile istorice şi heraldice.
Coroana are un cerc frontal cu opt fleuroane,
fiecare interpus de un arc perlat ; din fiecare fleuron
se înalţă câte un semi- cerc care se închide în partea
centrală printr-un glob crucifer suprapus de decoraţia ,,CRUCEA TRECERII DUNĂRII‖. Elementele
componente ale coroanei sunt confecţionate din metal şi ornamentate astfel încât să sugereze pietre preţioase şi perle. La interior a fost plasată o calotă din
catifea purpurie Globul crucifer sau globul purtător
de cruce are provenienţa denumirii din limba latină –
globus cruciger, compus din substantivele globusglobi = glob, sferă şi crux-crucis =cruce, precum şi
din verbul gero-gerere= a purta.
Globul crucifer este o sferă care reprezintă lumea sau universul, iar crucea, aşezată deasupra, dominaţia protectoare a lui Dumnezeu asupra lumii, iar
în mâna Suveranului sau în componenţa coroanei,
globul crucifer reprezintă provenienţa divină a puterii pe care acesta o exercită, fiind un simbol creştin
folosit la încoronare.
În iconografia medievală mărimea componentelor este diferită : crucea este imensă, iar globul este
mic, reprezentând prioritatea lui Dumnezeu asupra
problemelor lumeşti.
Fiind un simbol creştin, globul crucifer a fost
folosit de la început, potrivit semnificaţiei.
Sub Constantin cel Mare, în secolul al IV-lea, s-a
bătut o monedă reprezentând pe împărat ţinând în
mână globul.
Globul crucifer a fost folosit şi de Carol cel
Mare (742-814), apoi de împăraţii Sfântului Imperiu
Roman (962-1806), începând cu Otto I (962-973) şi
următorii.
La noi, prima reprezentare a globului crucifer
apare pe ducaţii emişi de Mircea cel Bătrân (1386202

1418), conform figurii 2 : pe avers este reprezentat
Mircea cel Bătrân, încoronat, având în mâna dreaptă
spada Justiţiei iar in mâna stângă globul crucifer ; pe
revers este reprezentată stema dinastică a Basarabilor.
Decoraţia ,,Crucea Trecerii Dunării’’ din
componenţa globului crucifer a fost instituită în martie 1878 pentru recompensarea militarilor şi civililor
care au luptat în Sudul Dunării. Are forma unei cruci
bizantine, având în centru pe avers cuvintele
,,Trecerea Dunării‘‘, iar pe revers cifra Regelui Carol I, pe atunci Principe Domnitor.
Pentru Regina Elisabeta s-a confecţionat din
aur o coroană identică din punct de vedere al formei
cu Coroana de Oţel. Cu ocazia înălţării României la
rangul de Regat, poetul Vasile Alecsandri scrie la
Mirceşti, la 28 aprilie 1881 ,,Imnul Coroanei‘‘ (a nu
se confunda cu Imnul Regal), în care se reia tradiţia
istorică a coroanei regale a Moldovei, din care cităm
trei strofe reprezentative :
De secoli dispărută în noaptea neguroasă
Tu azi apari la lume coroană maiestuoasă
În opt regeşti floroane, însemn nepieritor
De glorie, mărire, tărie şi onor !
Prin foc ai fost purtată de Timp, al lumei faun
Într-un oţel războinic schimbând anticu-ţi aur
Cât Soarele de-naltă, lucindă cât şi el
Trăiască – a ta splendoare vărsată în oţel ! ``
O ! zi solemnă, sacră ! O ! zi de neuitare !
Viteaza Românie în mândra-i neatârnare
Pe sine se-ncoronă cu braţu-i glorios
Şi-n ochi-i viitorul resplandă radios.
2.

SCEPTRUL REGAL
Din punct de vedere heraldic, sceptrul este o figură artificială, având forma unui baston,
având extremitatea superioară îngroşată, simbol atribuit puterii suverane într-o stemă; face parte de obicei, din ornamentele exterioare ale scutului. Sceptrul
derivă din buzduganul folosit în vechime ca armă şi
ca însemn al puterii militare supreme şi suveranităţii,
sau ca semn al deţinerii unei dregătorii.
Sceptrul este adoptat de către Regele
Ferdinand I ca semn distinctiv al puterii regale, cu
ocazia festivităţilor de la 10 Mai 1920. La 10 Mai
1920, şase fete de la Orfelinatul Radu-Vodă i-au
oferit Regelui Ferdinand I un sceptru din aur împodestineliterare@gmail.com
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dobit cu pietre preţioase. Sceptrul a fost realizat prin
subscripţie publică şi marcat cu inscripţia ,,Regelui
Ferdinand, Regele tuturor Românilor, dândui-se
acest buzdugan de către poporul Său, ca răsplată
pentru vrednicia şi buna conducere a Ţării în
anii 1916-1919 ’’.
Primind sceptrul Regele Ferdinand a precizat
că primeşte cu emoţie ,,darul‘‘ care a fost purtat în
trecut de voievozii Ţărilor Române şi se angajează
să-l poarte în amintirea unor măreţe jertfe şi împliniri :
,,În el văd stăruinţele de multe veacuri ale
unui neam nobil, văd vitejia strămoşească a ostaşului Român şi suferinţele unui popor întreg şi
lacrimile care s-au vărsat, dar care au dat un rod
aşa de frumos. Pentru mine va fi un imbold şi
mai mare la muncă’’.
Globul sceptrului este susţinut de patru
reprezentări alegorice feminine în port tradiţional,
simbolizând Vechiul Regat, Basarabia, Bucovina şi
Transilvania, reunite în 1918 prin voinţă naţională.
Deasupra globului este plasat capul acvilei cruciate.
Pe drept cuvânt, acest sceptru se poate
numi ,,SCEPTRUL MARILOR UNIRI‘‘, el reprezentând în afară de simbolul puterii STATUL NATIONAL UNITAR ROMÂN.

Acest sceptru a fost purtat de către Regele
Ferdinand I la Încoronarea de la Alba Iulia (15 octombrie 1922) ca Rege al tuturor românilor . Pentru
această încoronare s-a folosit Coroana de Oţel a Regelui Carol I pe care au fost gravate stemele Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei, alături de cea a Vechiului Regat.
Pentru Regina Maria a fost confecţionată
o coroană de aur după modelul bizantin al coroanei
purtate de doamna Miliţa-Despina, soţia domnitorului Neagoe Basarab (1512-1521), proiect Costin
Petrescu, la Casa de bijuterii Lucien Falize din Paris.
Coroana are în părţile laterale pandantive, iar în
creştet are Ordinul Regina Maria, sub formă de cruce gamată, ordin instituit la 5 februarie 1917, conferit celor care s-au distins în activitatea pe tărâm sanitar în timpul Războiului de Întregire. Ordinul este de
metal emailat şi se poartă la piept atârnat de o panglică portocalie.
ŢINÂND SEAMA DE TRADIŢIA ISTORICĂ ŞI SIMBOLITICA PE CARE O AU, DE
SACRIFICIILE FĂCUTE DE POPORUL ROMÂN, ESTE NECESAR CA LA CENTENARUL
UNIRILOR COROANA ŞI SCEPTRUL SĂ SE
REGĂSEASCĂ ÎN STEMA ŢĂRII.
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Ioan-Aurel POP
(ROMÂNIA)

Școala Ardeleană și emanciparea națională a românilor
Școala Ardeleană – un curent cultural iluminist de mare anvergură – s-a afirmat în a doua parte
a secolului al XVIII-lea până spre 1821, când se
vedeau urmările benefice ale depășirii „crizei conștiinței europene‖, ale redimensionării continentului
prin „trecerea de la mica la marea Europă‖.
Imaginea completă a unei epoci este foarte greu de
surprins în puține cuvinte, iar secolul al XVIII-lea a
fost mult mai complex decât cele anterioare. Europa
Occidentală – devenită modelul principal de cultură
și civilizație după secolul al XV-lea (cucerirea
completă a Bizanțului de către otomani) – trecuse
prin
experiența
Renașterii,
Reformei
și
Contrareformei (și a Reformei Catolice), a erudiției
individuale (în secolul al XVI-lea), a erudiției
colective (în secolul al XVII-lea) și se afirma,
începând din preajma anilor 1700, drept o lume a
barocului și apoi a luminilor. Toate aceste orientări
și curente au avut ecouri, mai vizibile ori mai timide,
și în țările și provinciile care aveau să formeze
ulterior România.
Modelele apusene devin, pe măsura trecerii
timpului, tot mai pregnante, deși se afirmă în
interferență cu vechile influențe bizantino-slave, cu
ortodoxia și slavonismul, care-și puseseră amprenta
puternică asupra evoluției spirituale a românilor.
Modernizarea societății românești din secolul al
XVIII-lea a avut loc tocmai prin influxurile
occidentale, venite pe diverse filiere, acestea
conducând spre formarea și afirmarea națiunii, tot în
acord cu modelul occidental. Evoluția națională a
românilor s-a produs în strânsă legătură cu soarta
vecinilor, iar în Transilvania și Banat2, cu viața
2

Vom folosi cel mai adesea termenul de Transilvania în sens
generic, pentru a desemna provincia intracarpatică, Banatul şi
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grupurilor privilegiate (națiunilor) de-acolo –
maghiari, sași, secui, sârbi, șvabi. Și „națiunile‖ din
Transilvania propriu-zisă au privit cu insistență tot
spre modelul apusean, stimulate de vechea lor
tradiție medievală catolică și de îmbrățișarea
confesiunilor protestante, dar în condiții diferite față
de români. În primul rând, ele veneau din postura de
grupuri și „religii‖ recunoscute prin privilegii
(„națiuni‖ oficiale), pe care austriecii nu au făcut
decât să le confirme, să le accepte cum erau. Aceasta
înseamnă că ele, prin acest statut național și
confesional preferențial, se aflau la putere, în vreme
ce românii erau în postura de supuși. În al doilea
rând, accesul la putere se dovedea complet
disproporționat, mai ales în acest secol al
proporțiilor, din moment ce românii, adică două
treimi din populația totală, erau conduși de
minoritatea privilegiată. Coeziunea națională
modernă începe să se facă vădită în cazul tuturor
grupurilor etnice ale Transilvaniei, cu accente
individualiste și exclusiviste destul de puternice.
Încă de pe la 1600, vechea națiune medievală
începuse să capete caracteristici moderne, grație
importanței câștigate de limbă, origine, confesiune,
tradiții în conștiința colectivă, datorită urmărilor
unirii Țărilor Române, înfăptuite de Mihai Viteazul
și în acord cu noile orizonturi europene. Secolul al
XVII-lea a dus la acumulări multiple pe tărâm
național și i-a determinat și pe români să-și pună
convingerea unității, vechimii și romanității lor în
serviciul luptei pentru emancipare națională.
Națiunea modernă intră în scenă prin acțiune, prin
Partium (Crişana, Sătmarul, Maramureşul etc.). Excepţie vor
face situaţiile în care ne vom referi în chip special la unele din
aceste teritorii, prin sublinieri anume făcute.
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mari mișcări, care vor contopi până la urmă (la
1848-1849) intelectualitatea și poporul, conducând
la geneza statului național unitar.
Formele luptei naționale erau variate, dar pot
fi grupate în politice, religioase, sociale și culturale.
În plan confesional, se înscriu unirea cu Biserica
Romei și mișcarea petiționară condusă de episcopul
greco-catolic Inocențiu Micu-Klein (cea din urmă
are și vădite conotații politice); în plan politic cert,
se află mișcarea petiționară din Transilvania,
condusă de reprezentanții Școlii Ardelene și numită
uneori „mișcarea Supplex-ului; planul social este
ilustrat de către răscoala lui Horea (și aceasta,
presărată de semnificații politico-naționale; planul
cultural se identifică prin iluminismul militant,
reprezentat mai ales de activitatea erudită și literară
a cărturarilor Școlii Ardelene. Firește, această
diviziune a fațetelor luptei de emancipare națională a
românilor transilvăneni are un pronunțat caracter
didactic, fiindcă planurile enumerate interferă, se
topesc unele în altele, se transformă, modelate de
marele ideal al libertății de grup, predominant atunci
în Europa Centrală și Sud-Estică.
În rândurile de față, ne vom referi aici numai
la planul confesional și la cel cultural, strâns legate
între ele. Unirea românilor transilvăneni cu Biserica
Romei a fost, firește, în esența sa, un act religios și
ecleziastic, dar cu variate conotații politice și
naționale, în funcție de punctele de vedere ale
factorilor implicați. Ideea de unire a românilor
transilvăneni cu Biserica Romei a fost, din
perspectiva Casei de Habsburg, una politică, iar
răspunsul unora dintre conducătorii românilor a fost
unul național, de forma: ne unim dacă ne dați
drepturi naționale. De aceea, programul de
emancipare națională a românilor a fost formulat de
un om al bisericii, anume de Inocențiu Micu-Klein,
numit (de împărat) episcop greco-catolic în 1729 și
înscăunat în 1732. El a elaborat o scrie de memorii
(numite supplex libellus) către puterea politică
austriacă și către foruri locale, în care a arătat că a
sosit scadența, în sensul că românii s-au unit cu
Roma, dar drepturile promise nu au fost acordate; și
revine, pretinzând imperativ aceste drepturi:
ridicarea românilor din starea de supuși și
considerarea lor între națiuni, la egalitate cu acestea;
dreptul poporului român de a ocupa și funcții
destineliterare@gmail.com

publice, inclusiv în guvern și dietă (în dietă era un
singur român, episcopul), de a învăța carte și meserii
în proporție cu numărul său; ușurarea situației
țărănimii și ameliorarea generală a tuturor
categoriilor sociale ale poporului său oprimat.
Argumentele
episcopului
pentru
acordarea
drepturilor națiunii sale erau moderne și logice:
românii erau cei mai numeroși locuitori ai țării, ei
purtau majoritatea sarcinilor publice, dar de foloase
beneficiau alții; românii erau și cei mai vechi
locuitori ai țării, fiind urmașii romanilor, colonizați
acolo de împăratul Traian3. Pentru Inocențiu Micu,
condițiile de viață ale națiunii române și moștenirea
sa istorică devin arme de luptă politică, iar
revendicările sale ajung să fie un adevărat program
politic al emancipării naționale a tuturor românilor
din Transilvania. Concluzia era: nihil de nobis sine
nobis, adică să ne hotărască nimic legat de români
fără participarea reprezentanților românilor. Aceasta
este o altă idee politică modernă, adevărat prolog al
teoriilor lui Jean-Jacques Rousseau.
Îndârjit de opoziția și disprețul stărilor și
convins de dreptatea sa, episcopul se transformă în
lider politic: el convoacă un sinod la Blaj, unde
cheamă pe reprezentanții cei mai de seamă ai
românilor, deopotrivă clerici și laici, greco-catolici
și ortodocși, spre a se pronunța în marile probleme
ale națiunii. Era, de fapt, o adunare sau
reprezentanță națională. Suverana Maria Terezia,
iritată de mult timp de acțiunile vajnicului episcop,
l-a chemat pe acesta la Viena (1744), l-a supus ilegal
unei anchete și l-a amenințat; ca urmare, acesta
pleacă pe ascuns la Roma, pentru a se pune sub
protecția papei. Inocențiu Micu-Klein a trăit în exil
până în 1768, cu interdicția de a reveni în mijlocul
poporului său, dar cu gândul mereu la acesta.
Inocențiu Micu-Klein a înaintat zeci de memorii
către prelați și capete încoronate, pentru
îmbunătățirea sorții națiunii sale. A murit în Italia,
după un exil de 24 de ani, cu dorința de a aștepta
obșteasca înviere în Transilvania natală, în
„mănăstirea‖ de el zidită, convins că „nu poți învia
cu adevărat decât în pământul patriei―. Dorința
3

În secolul al XVIII-lea, se considera că au drepturi politicoteritoriale asupra unei țări cei mai vechi și mai nobili locuitori
ai acesteia. Or, românii, fiind urmașii romanilor, erau și vechi
și nobili, adică se încadrau perfect în această regulă.
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episcopului-martir a fost împlinită abia după 231 de
ani, când, rămășițele sale pământești au fost aduse
de la Roma și înhumate la Blaj, în toamna anului
1997.
Refuzul stărilor (națiunilor recunoscute) și al
Curții vieneze, influențate de stări, de a acorda
integral românilor transilvăneni drepturile promise
în scris în 1699-1701, desconsiderarea luptei lui
Inocențiu Micu și exilarea sa au creat tulburare între
români și au încurajat acele tendințe firești de
revenire la ortodoxie. Între 1744-1763, s-au derulat
astfel de mișcări, unele violente, în urma cărora, o
parte dintre românii din Transilvania au rămas sau
au revenit la ortodoxie (act pentru care Curtea
vieneză a acceptat refacerea ierarhiei ortodoxe).
Astfel, din 1761, românii aveau oficial două biserici,
una ortodoxă și alta greco-catolică, ambele de rit
bizantin. Prin unirea cu Biserica Romei și
perspectiva (iluzorie) de extindere și asupra
românilor ortodocși a „privilegiilor ilire‖ (acordate
sârbilor), s-au creat formal două categorii
privilegiate și în societatea românească, cu acces
mai mare la cultură și chiar la viața publică.
Libertățile au fost însă pentru români doar parțiale și
limitate, prin neaplicarea celei de-a doua Diplome
Leopoldine a unirii (care ar fi trebuit să extindă
egalitatea și asupra mirenilor) și prin refuzul
extinderii „privilegiilor ilire‖ (care funcționau în
Banat) și asupra Transilvaniei. Toate acestea au
stârnit reacții, inclusiv în domeniul cultural.
Totuși, integrarea Transilvaniei și Banatului
între țările conduse de Casa de Habsburg a creat
condiții favorabile afirmării națiunii române. Pentru
prima oară în istorie, românii transilvani au simțit un
interes real și concret din partea autorităților pentru
soarta lor. Reformele tereziene și jozefine, vizitele
împăratului printre români, rostirea de către suveran
a unor cuvinte în românește și compasiunea
exprimată de acesta față de supușii săi „valahi‖,
emiterea de acte administrative oficiale în limba
română, crearea regimentelor de graniță, loviturile
date privilegiilor medievale deținute de stări sau
desființarea iobăgiei au creat printre români impresia
că beneficiază de oarecare ocrotire, că nu mai sunt ai
nimănui. S-a născut astfel în opinia publică
românească un sentiment tonic de încredere în
suveran, sentiment numit de istorici „mitul bunului
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împărat‖ sau „iluzia monarhică‖, care – înainte de a
fi perceput ca mit ori iluzie – a condus la
îmbunătățirea sorții românilor.
Unii învățați ai secolului al XVIII-lea
credeau sincer – și nici nu se înșelau prea tare – că
viața poporului se poate îmbunătăți prin cultură și
învățătură. Această încredere în știința de carte și în
lumina învățăturii a dat până la urmă numele
iluminismului și a devenit o caracteristică a sa 4. Cea
mai de seamă mișcare iluministă românească a fost
Școala Ardeleană, adică o grupare de intelectuali
care au transformat cultura și mai ales câteva
domenii ale sale (istoria, filologia, literatura, dreptul
etc.) în arme de luptă politică puse în slujba
emancipării naționale. În secolul al XVIII-lea, se
făcea mare caz de argumentul istoric în disputele
politice: cei mai vechi și mai nobili locuitori ai unei
țări se cuveneau să dețină și puterea în acea țară, să
se bucure de toate drepturile. În această situație,
românii se considerau complet nedreptățiți,
deoarece, ca urmași ai romanilor, ei erau într-adevăr
cei mai vechi si nobili locuitori din Ardeal, dar nu se
bucurau de drepturi. Pentru a scoate la lumină cu
mijloacele științei originea românilor era nevoie de
oameni învățați, cu studii înalte. Un asemenea
savant fusese Dimitrie Cantemir, dar vocea sa fusese
singulară și el nu crease o școală. Soluția a venit din
sânul românilor uniți cu Roma, care, deși nu au
primit toate drepturile promise, au avut posibilitatea
să intre în legături culturale, pe anumite canale, cu
Europa. Întâi, prin strădania marelui luptător care a
fost episcopul greco-catolic Inocențiu Micu și a
unora dintre contemporanii săi, s-au creat, la 1754,
școlile înalte ale Blajului, adevărată pepinieră de
teologi, profesori și savanți. Cei mai buni elevi de
aici plecau apoi cu burse la școlile din Viena, Roma
sau Târnava și, după rezultate strălucite, reveneau
acasă ca preoți, ajungând apoi protopopi, ierarhi,
profesori, funcționari etc. Din rândul lor s-a
desprins, spre finalul secolului al XVIII-lea, un grup
de teologi, savanți și scriitori, între care cei mai
4

Abia după secolul al XVIII-lea vechea zicală medievală „ai
carte, ai parte‖ (care însemna că cel ce are document de danie,
adică scrisoare sau carte, avea drept să stăpânească partea sa de
pământ) și-a schimbat sensul, fiind pusă în legătură cu școala și
cu învățătura. Lumea a uitat astăzi cu desăvârşire sensul cel
vechi, primar.
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importanți au fost Samuil Micu, Gheorghe Șincai,
Petru Maior și Ioan Budai-Deleanu. Ei au scris
erudite lucrări de istorie, filologie și teologie, prin
care au dovedit originea romană a românilor,
continuitatea lor de locuire în spațiul vechii Dacii,
unitatea tuturor românilor, indiferent de țările și
provinciile în care trăiau, latinitatea limbii române,
exprimând și nevoia imperioasă a cultivării limbii
naționale. Ei au încurajat publicarea de lucrări de
luminare a poporului, de combatere a ignoranței, de
stârpire a unor superstiții. Până la urmă, prin uriașa
lor activitate, ei au demonstrat cu argumente
științifice originea veche romană a românilor, adică
proveniența românilor din cel mai nobil și mai
civilizat popor din lume. Ei au lăsat intenționat la o
parte (nu din ignoranță) componenta dacică a
formării poporului român, deoarece dacii erau
„barbari― și deci mai puțin „nobili―. De aici se vede
și scopul național și politic al efortului lor, care era
făcut în plan cultural. Natural, după publicarea
lucrărilor lor, ale căror idei au fost, de altfel,
combătute de reprezentanții națiunilor de la putere în
Transilvania sau de oameni ai Vienei, românii nu au
obținut egalitate în drepturi și nici libertate
națională, dar au creat bazele ideologice ale mișcării
naționale din secolul al XIX-lea.

Natural, în secolul al XVIII-lea s-a
modernizat și ortodoxia, cu influxuri venite nu doar
dinspre Occident, dar și de la Constantinopol sau
dinspre lumea sârbească. Publicarea Bibliei de la
București
(1688),
domnia
lui
Constantin
Brâncoveanu (1688-1714), formele fascinante ale
barocului românesc (stilul brâncovenesc) cu ecouri
atât de vizibile în Transilvania, mișcarea intelectuală
din Șcheii Brașovului sunt numai câteva dintre
mărturiile evidente în acest sens. Dar unirea cu
Biserica Romei a creat cele mai importante premise
și condiții favorizante ale acestei mișcări culturale
numite Școala Ardeleană. Treptat, unirea – act
teologic și bisericesc – a fost interpretată și ca o
reîntoarcere în sânul Romei mame, care le dăduse
pentru vecie românilor numele, originea și limba,
adică identitatea. Întoarcerea către Roma a fost și o
cale de revenire a românilor în lumea occidentală,
adică spre modernizarea de care avea atâta nevoie
societatea românească. Această cale, străbătută cu
suișuri și coborâșuri din secolul al XVIII-lea
încoace, s-a dovedit până astăzi, cu toate
dezamăgirile ei, obiectivul fundamental al societății
românești.

Grupul statuar Școala Ardeleană, Cluj-Napoca
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Stelu POP
(ROMÂNIA)

STelu Pop... cătând Repere pe buza Toamnei...
o iubire de toamnă

stand by me

...doar o rază de lumină,
și o pată de culoare,
nori ce pleacă,
vânt ce vine...
lucrurile, toate,
cântă în mirifica grădinătotu-i vis...
e simfonie pe paleta de culoare...
lumea, toată, se cufundă
într-o mare de iubire.

stai cu mine toamnă a tăcutelor cuvinte
când picuri din unde
eu mă ascund în necuvinte
azi le fac în necaz tomnatecelor frunze
ce unduiesc în ramul nud
o ultima rundă de an lud
mai caut un compromis
în cuvântul-rând
ce vrea să fie un revers al așa-zisului vers
(rezultatul orânduielii alambicate
cu literă de alfabet
dintr-o nevinovată smucitură de tastatură de net)
stau și mă socot
cu timpul netot
ce nu-mi da răgaz de taifas cu ale mele cuvinte
rostuite cu rost și sârg
întro banală înșiruire de gând
când mă plec și mă supun Cuvântului Bun
și spun
și spun
stand by me
stand by me...

Toamna ce-mi picură din buze
aici mi-am regăsit sălășluirea
într-un binecuvântat cuvânt
scrijelit în colțuroasa piatră-mormânt
aici zac eu
în teama nedefinită ce mă țintuiește-n umbre
povestindu-mi iubirile trecute
ce le-am uitat pe buze
atârn voința de-a trăi
în mormanul de necuvinte
și rând pe rând plâng
plâng din mine tăcutele frunzeiubirile trecute ce le-am uitat pe buze
aici zac eu
impetuos portret cu aură de suflet dezgolit
de patimi desfrunzit
lipesc din noianul de frunze câte-o toamnă
o toamnă ce-o simt cum picură din buze.

Toamna se numără... cucuruzii
S-au gălbejit tăți cucuruzii,
în holda dealului din sat,
de-au năpustit din crâșma chiar și zuzii,
s-adune rod de ciucălăi, de an mănos, din an bogat.
Cocoșii satului dau tonul
și cheamă tăt norodu'n vatra satului, la sfat,
înșiruiți, în zori, pornesc în cete,

208

destineliterare@gmail.com

Destine Literare
bărbați, muieri, bătrâni, copii și fete,
spre holda ciucalăilor din sat.
Cu voie bună, spor și-orânduială,
ajung în margine de hat,
bătrânii înțelepți împart cu chibzuială,
rând după rând, ușor de numărat.
- ,,Amu, pă ei...feciori și fete, pă tăți să-i
dați supuși,
nu vă lăsați, până să'nsară, dă osteneală răpuși,
să nu rămână nici bob, nici ciucalete, pă vreun
cocean
ne adunat...cu Domul înainte...cu voie bună,
cânt și spor ... porniți la-aaatac!‖
Un fluierat e semnul de'nceput,
în holda cucuruzilor din hat,
s-aude strigătul de voie bună
a vașnicilor luptători din sat...
foșnesc în rând pănuși după pănuși,
mai șușotesc, râzând, feciori și fete,
când iau în mâini câteun știulete,
mai câteo babă rămâne'n urmă, să ofteze,
iar moșu nu ezită s-o parafrazeze,
copiii, mai pe bune, mai în joacă,
adună'n coșuri rod de cucuruz,
se prăpădesc, pe jos, de râs,
când dau pesteun harbuz,
bărbați vânjoși aruncă în căruțe coș dup coș...
până ce holda-i gata,
ascunși după cocenii dezgoliți,
feciorii mai țucă o dată fata.
Târziu , pe înserat, înșiruiți se-ntorc în sat
mândrii războinici, cum nu s-a mai aflat,
cu voie bună, veselie...cu mulțumiri dumezeiești
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de rod mănos, de An bogat.
Până se lasă noaptea peste curți,
aburcă'n falnice pătule
mulțimi de ciucalăi...
știuleți...
de cu cu ru zzzi....
din spuza toamnei
când chipul își pune masca de hilar
reavănul mormânt caută culcuș
în chemarea lutului primar
stau tolănit pe margine de univers
rezemat dezinvolt într-o undă de vers
adun din toamna căzutelor frunze
(ce stau mărturie trecerii mele
prin vremi nedefinite
de spațiu și timp)
rod și culoare
sub formă de nimb
în contul zilelor ce vin și vin și vin
adulmec miresme de ninsoare
cu iz de vin
din multitudinea de zilele trăznite pline de eres
transform iarna în cânt și vers
în cânt pe ritm de blues jazz și rock
când trupul încearcă un ultim troc
(minune cu iz efemer ce mă face să sper)
cu destinul înrădăcinat în nenoroc
pun hazul în necaz și invers și iar…invers
și caut în spuza toamnei
o unduire de iernatec vers.
apărute în volumul de debut „Cine sunt eu?‖
Editura Eikon-2016
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Liliana POPA
(ROMÂNIA)

Poezii din volumul Stăpână pe tăcerea mea – 2015
Gri-uri
Cerul nu mai are cerneală,
Vântul mi-a răsucit mâinile la spate
Cuvintele suferă în bătaia ploii
Şi tăceri coboară în parcuri.
Copacii au şaluri gri
Trec printre oameni gri.
Ridică-mi gri-ul de pe gene
Noaptea albă şi-a împachetat cuvintele...
Ce taină adâncă se naşte
Când din vârful genelor tale picură culori
Pe mirarea din ochii mei...
Şi uit să respir.

După care pleacă dansând frandola
să vândă gogoşi în Piaţa Mare.
A uitat de Godot...
O să angajez un bufon,
Cum se întâmpla la casele mari.
Aşa m-a sfătuit Godot....
Şi pentru că Estragon şi-a abandonat
Ghetele la marginea drumului,
La cădrea nopţii
O să plec desculţă prin pădure
Şi o să adorm în braţele copacului.
Jos mişună tâlhari.
Eu am întâlnire cu Godot.

Pe drumul cu urmele tale
Liniştea caligrafiază
cuvinte de zăpadă.

Celor de sub copac
Godot nu le va mai apărea nici în vis...

7 decembrie 2014

Seara mă plimb desculţă prin parcuri
(re) Aşteptându-l pe Godot
În grădină personajele glisează
Într-o eroare logică
Pe pietre, printre esenţe,
aparenţe,
Marionete, iluzii, deziluzii.
Aşteptându-l pe Godot...
Cel ascuns după paravan
Amestecă florile cu esenţele
Marionetele cu adevărurile
Şi frunzele de pe cărare,
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Seara mă plimb desculţă prin parcuri.
Tălpile mele fierbinţi
Decupează cuvintele în întuneric.
Pe aleile noastre s-a aşternut zăpada.
Urmele noastre, mereu paralele
Nu se vor întâlni nici în punctul de fugă
Vom trece pe sub arcul de triumf şi de lumină
Fiecare cu destinul prefigurat.
Mi-am lăsat sufletul în palmele tale
Şi l-ai acoperit cu anotimpuri.
Arlechinii ambulanţi risipesc ceaţa
Figuranţii trezesc zorile
destineliterare@gmail.com
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Să curgă timpul povestit
În cuvinte nerostite, pictate,
Ţesute în versuri de mătase.

Peste fruntea ta
Şi paşii te vor adduce la mine, în pădure.
Pe sub cetini, printre stânci
Dansează hâdul Pan, Cel cu alai ales..

Introspecţie
În interiorul meu
Se golesc clipele
Ca nişte clepsidre.
Venus coboară din Titzian
Şi îmi oferă mere şi rodii...
Iar eu le dăruiesc mai departe.
Sufletul tău îmi remodelează sufletul
Sufletul tău opreşte clipele,
Ascultă viitoarele partituri
Şi ecoul şoaptelor .
Sufletul tău, hoinar vestit,
Cuibărit printre miresmele minţii mele
Adoarme o clipă,
Şi fuge iar în alte lumi,
Risipitor, poet la drumul
mare.....

Mai alerg şi acum
Printre nori, printre erori.
Dar mă opresc mereu pe cea mai înaltă culme,
cu ciutele.
31 august 2014

Timpul devine străveziu
S-au anunţat la meteo averse
Prima zăpadă pe Transfăgărăşan
Să-ngroape visul pentru-n an,
În piatră, printre domurile adverse.
Cu unghii false zgârie înaltul un nebun,
Fov modernist, tot căutând abisul...
Avid să-i fure pietrei visul,
Sub stratul viu e suflet cald acum!

1 noiembrie 2014

La răscrucea cu gânduri
Drumul dintre nori
Eu am crescut odată cu ciutele,
Cu florile de colţ.
Stelele mele n-au căzut în mare,
Îmi arată şi astăzi calea...
Seara copacii stau la sfat.
Îi aud murmurând
Când tace vântul.
La asfinţit umbrele copacilor
Se alungesc încet,îndrăgostite
Să atingă zidul de piatră.
Nu pot să calc peste ele,
Le înconjor cu privirea
Mâinile mele îndrăgostie
Dezmiardă norul cu margini de zăpadă.
Noaptea voi ninge peste tine,
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La fiecare răscruce
Un gând al tău mă priveşte.
Şi freamătă pădurea....
Prea multe întrebări,
O să le notez pe frunze.
Şi pentru că azi mi-am vopsit
Părul şi ochii
Cu verdele frunzelor
Vor rămâne memorate
În pădurea cu năprasnic şi fragi...
răscrucea cu gânduri

Inflaţie barocă
Într-o inflaţie barocă
De presupuse sentimente,
De pretenţii şi orgolii nejustificate
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De interese şi personaje caragialeşti
Unii nu-şi mai găsesc locul.
În această inflaţie barocă
Fiecare şi-a creat universal lui...
În lumea mea privesc
De pe cerul meu exaltant
Al idealurilor şi iubirilor mele
Sentimente, prăpăstii,
Citadele, abisuri,corole
Şi din nou cerul.
În această inflaţie barocă,
Măştile au intrat
Şi în lumea mea...
Am deschis simplu poarta,
Şi le-am poftit
Fără să le mai cer acte,
Diplome, CV-uri....

Stâlpul curbat de lângă casă
De ce îţi risipeşti iubirea
La naştere, trei stropi de rouă ai ai primit
Cuvinte negăsite de găsit
De limpezit sau de murit.
De ce îţi risipeşti iubirea?
Cuvintele tale au îmbrăcat
Şi stîâpul curbat de lângă casă
Într-o cascadă fără de păcat
Ofranda ta, cu vorbă aleasă.
Stâlpul meu are frunze de tei si de acant
De lemn, de marmură şi piatră,
Ce înfloreşte, rug îndrăgostit
Doar lângă floarea delicată.

Nucii de la Rîşnov
Dar aurul a început să curgă
Perlele, mărgelele, paietele,
De pe precarele măşti veneţiene.
Panglicile s-au desfacut
Iar penele şi-au luat zborul...
20 iulie 2014

De 1 Decembrie 2014
De ziua naţională
Un tânăr într-o gară
A interpretat la pian
Imnul României.
La Amsterdam.

În livada de nuci
Mă scăldam sub razele lunii,
Spălată de rele.
Au îmbătrânit nucii de la Râşnov,
Odată cu mama, cu tata,
Cu bunicii...
Frunzele pleacă cu amintirile mele.
Pe fiecare am scris un poem.
Frunzele se apleacă,
Cu buze uscate.
Cuvintele se apleacă
Nevindecate de mine.
Timpul se rupe tremurând.
O să ne învelim cu ploi.
28 septembrie 2014

La Bucureşşti,
Atâţia ...- Escu
Uitaseră şi textul.
I-aş fi dăruit bănuţi de aur
Dar pentru tot ce a strâns
Într-o lacrimă curată
O să rămână în pisania bisercii sufletului meu
4 decembrie 2014
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În rotondă s-au întâlnit doisprezece
Dimineaţa statuile vorbesc.
Baraschi vorbeşte cu Bălcescu,
Alecsandri cu sculptorul Theodor Burcă;
Caragiale glumeşte cu Oscar Späthe;
Coșbuc nu mai cere pământ
Eminescu şi Creangă stau la poveşti cu Ion Jalea.
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Euridice se uită şi azi înapoi
Platanii ocrotiţi de lege
Îşi dăruiesc fruzele.
Pe noi cine ne ocroteşte?
Paznicii nimănui dorm liniştiţi.
Doar frunzele şi Radu Aldulescu mi-au spus
"Bună dimineaţa"
Şoapte în pădure
Avalanşe de gânduri
Se rostogolesc de dincolo de timp.
Adevăruri spuse pe jumătate,
Nunţi tanatice,
Crengile brazilor
S-au prăvălit în prăpăstii.
La primăvară
Vor curge şuvoaie.
Le voi auzi ...
Şoapte în pădure.

Euridice se uită şi azi înapoi,
Nu doar după iubirea pierdută,
După mine sau după tine,
După tot pierduse.
Din cerul fără cer
Cădeau lacrimile ei,
Păreri de rău.
Noi suntem contemporani cu Euridice.
Iubirea îi înduioşează şi pe zei.
Căci ei au învăţat de mii de ani
Risipa dragostei nerisipită,
De la Orpheus, fiul lui Apollo.
Uite, suntem contemporani cu Orfeu.
11 mai 2014

1 februarie 2014
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Viorica POPESCU
(ROMÂNIA)

Din volumul Ecou de azur

PARCURS
Ușor
Ușor de tot
Să nu te spargi
Mergi mai ușor
Nu pe acolo
Că sunt stânci
Ia-o pe aici
Că-i panta lină
Dar ușor
Să nu-ți spargi sufletul
Poate-ți trebuie să te întorci
E întuneric bine
În ceața asta
Nici ochii nu ți-i mai vezi
Ușor de tot
Până la ultimul pământ
Acolo te faci piatră
Și te odihnești
INTER-CONCERT
Adusă pe strune
Și flori de cireș

Simțirea înaltă
Din Muntele Fuji

Ce uită fereastra deschisă
Se lasă voit ademenită

Spre poala cu cerbi
Și parfum de Carpaţi
În inter-concert
Unește mondo-vibrații
Cu verb de arcuş
IZVOR
Strâmt sau cuprinzător
Satul cu iubirile lui
Mi-a curs totdeauna
Prin palmă
Prin linia plină a mâinii
Stelele lui sunt
Ca o taină a pâinii
Le ascult cum vin
de-acasă
Cum se culcă în fân
și se lasă
Roua dimineții
pe coasă

ÎNȚELEPCIUNE

Lumea pe note
cu tainic eres

Iarba nu țipă-n
Ascuțișul de coasă

E raza cu alb înțeles
Din Ţara-de-soare-răsare

Ea moare ca să renască

E împăcată cu soarta
Și-i fericită
FIINȚA PESTE TIMP
Ritmând cu degete de raze
În tactul vremii
Neîntrerupte
Nici de viață
Nici de moarte
Numindu-le pe toate
Cu un apelativ marcat
De marile hrisoave
În tril de anotimp reluat
Să cheme fluturii
Din cer și din grădini
Să fie vieții valsul ne-ntrerupt
Pe firul ei de in și de argint
În ciclul lui activ
De veșnic anotimp
Graiul străbun Ființa peste timp E cel mai drag
Și cel mai scump
Din darurile neamului român.

Vrăjită de șoapta din suflet
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Theodor RĂPAN
(ROMÂNIA)

Poet în lumină
Zbor pe cerul poesiei Nicoletei Milea

A intra pe teritoriul unui Poet e un gest de curaj şi, de ce nu, de o responsabilitate pe care doar
adevăraţii critici literari au şasa de a şi-o asuma. Eu,
nefiind din această breaslă, ci doar un confrate-poet,
îmi iau, totuşi, cu de la mine putere acest drept, spre
a îndrăzni să străbat, fie şi doar în fugă – la vedere
însă – , Înaltul poemelor plăsmuite de NICOLETA
MILEA. Trebuie s-o spun din capul locului că pe
autoarea de faţă o cunosc de mai bine de 45 de ani.
Cel puţin din pricina acestui argument am această
îndrăzneală!
Profesor de Limba şi Literatura Română, cu
un doctorat „pe bune‖ în Filologie, la Universitatea
Bucureşti, cu teza „Cartea veche în Teleorman”
(NB Unde certamente nu există nici un fel de bibliografie demnă de furtişag!), Nicoleta Milea a debutat
publicistic în anul 1970, iar editorial, în 1975. Timp
de peste patru decenii şi jumătate a colaborat la mai
toate revistele şi publicaţiile vremii din ţară, înscriindu-şi în palmaresul său numeroase premii şi
distincţii literare.
Volumele publicate
în acest răstimp – cred eu,
spre mirarea mea, deloc
numeroase – au văzut lumina tiparului pe îndelete,
nu la pas grăbit, fiind adevărate „chenare lirice‖ în
„Panteonul
Frumuseţii‖.
Exceptând sumedia de antologii în care a fost prezentă alături de alţi confraţi
teleormăneni, remarc volumele personale: „Cercuri
albe” (1997), „Târzia din vis” (2001), „Ecoul
destineliterare@gmail.com

tăcerii” (2012), „Trandafirul albastru” (2013),
„Dincolo de noi” (2013), „Vânzătorul de stele”
(2013) şi, mai nou, „Umbra lui Midas” (2016),
publicat recent la Editura clujeană „Neuma‖, cu o
prefaţă semnată de Horia Gârbea (Preşedintele Filialei Poezie Bucureşti a USR), carte asupra căreia
aş vrea să zăbovesc acum, nu înainte de a face un
scurt survol pe cerul Poesiei sale.
Debutând precoce, cu „Cercuri albe”
(1997), scriitura sa e una sinceră, pe cât de dezinvoltă, pe atât de copleşitoare, fiorul fiind receptat la
fiecare pas: „Când scriu/ Simt o prezenţă discretă,/
Facinantă, cuceritoare…// Şi nu-nţeleg/ cine şi-a
uitat sufletul/ În sălbatica miere a dorului.‖
Cuvintele îşi cer iertare „de la ţărmul
sătul/de focul mocnit‖, în timp ce „mâine nu va mai
fi azi!‖ În viziunea sa, „orizontul e doar desenul
limitei noastre‖, iar „fiecare zi/ are sunetul ei…‖
Tema irepresabilului timp e o temă care devine obsesie, până la pierdere şi contopire, până la
măduva Cântecului: „Ce-i pasă clipei/ Că vântul şi
ceaţa/ Osândesc în etern/ Sudoarea pescăruşilor!‖
Consider că este total greşit a se afirma că
rezonanţa unor ecouri lirice din alţi autori (gen Blaga!) s-ar remarca aici! Nici vorbă de aşa ceva în situaţia de faţă! Fiecare dintre noi avem glasul propriei fiinţe! Ca şi Nicoleta Milea! Căci „Aşteptarea/
pe talgere/ cumpăneşte bătăile inimii.// Ninge cumplit/ peste dor/ şi o mână nevăzută tot mai des ne
trezeşte.‖
E o Poesie a profundului, cu reflexe dinspre
eternitate, cu „vinuri, peisaje de vis, puritate şi
peceţi puse pe rănile sufletului de către Dumnezeu!‖
Cuvintele sale – picuri cuminecate – , nu cad
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zgomotos, ci vin tiptil-tiptil către noi, cu paşi de
catifea: „Cuvântul/ se odihneşte o clipă/ în afara
gândului…/ Atât de tandru/ pleoapele promit ninsorilor urma caldă a paşilor tăi!// Doamne,/ cum m-ai
atins/ cu aripa cerului!/ În ochii tăi,/ lumea visează
adânc/ eliberându-se!‖
În „Târzia din vis” (2001) autoarea revine
la tema Timpului, cel care „trage uneori mai devreme/ cortina/ peste culorile toamnei…‖ Şi aici, la
fel ca în poemele tinereţii sale, Cuvintele veghează
cerul între crez, invocaţie şi „hotarul de foc‖ al Dorului: „Şi totul părea/ o imagine/ a ceea ce va fi/ cel
ce a fost!!
Nicoleta Milea îşi scrie Poesia cu sângele
inimii, cu candoare şi, de cele mai multe ori, cu o
tristeţe copleşitoare, căci „Amintiri încuiate/ în cufere de lemn/ poartă/ marfarul de noapte…// La intrarea în gară/ Poetul/ arde pe rug!‖ Restul e
tăcere!
Evident, scrisa sa e una pur feminină, se
străvede acest lucru din fiecare vers, ceea ce o identifică şi o singularizează fără tăgadă. Azi, când lirica pornografică a luat locul Adevăratei Poesii,
Nicoleta Milea, dând dovada de o rezistenţă irepresabilă la manieră, e în peisajul actual al liricii feminine o raritate! Mă disociez cu toată fiinţa mea de
acest fel de a scrie Poesie şi mă întreb ruşinat de
neruşinarea altora, de ce oare este încurajat acest
mod de a face Literatură, aureolând nemeritat
frunţile unor poetese şi poeţi minori, care nu ar merita, în fapt, nici măcar cununa de spini de dispreţului! Nu e cazul de faţă!
Revenind la Poesia imnică a Nicoletei Milea,
sieşi îşi spune: „Dacă vrei să amânăm/ durerea
mută / lasă-te născută/ jumătate pasăre,/ jumătate
vis…‖ De asemenea, trebuie să remarc un alt lucru:
Poeta ştie să spună mult în puţin, lucru dobândit
printr-un îndelung exerciţiu (complinit prin lecturi
şi trăiri personale), astfel încât, nu întâmplător,
aceasta, spre meritul său, a ajuns în ultima perioadă
a creaţiei sale, la a scrie un gen de spledid haiku,
manieră cu care eu, personal, nu sunt pe deplin de
acord, nefiind în spirit pur românesc! Dar, trebuie,
să o recunosc – ei i se potriveşte! Şi sigur, în fond,
nu-i un păcat, atâta timp cât serveşte Poesiei şi nici
un reproş, căci „De atunci Orfeu/ coboară în sufletul meu/ în fiecare seară,/ strigând-o cu dispe216

rare/ pe Euridice!‖
Ea, poeta noastră, iese „dintr-un vis/ ca
dintr-o apă‖, leagă „întâmplările de cuvinte‖ şi dă
„peste două inele/ înfipte/ în inima unui păun!//
Maşter linţoliu/ peste lună nouă!‖
Ca om care „locuieşte-n poeme/ la mila cuvintelor‖ depun mărturie că Nicoleta Milea – însetată şi înfometată de Poesie – îşi merită „felia de
viaţă‖, flămândă mereu şi mereu „ca un cerşetor!‖
Săpate în marmura gândului, poemele sale
prind aripi şi, „într-un târziu,/ la tâmpla cerului‖,
bat cu timiditate cu toiagul la porţile nevăzute ale
singurătăţii sale.
Să ascultăm mai apoi… „Ecoul tăcerii”
(2012)!
Întoarsă „cu cerul pe buze‖, Nicoleta Milea
dă binecuvântare munţilor, apelor, ascultându-i
chemarea: „Vino să vezi/ Cum dansează îngerii/
Prin iarbă la Putna!/ Maica Benedicta/ Veghează!‖
Poetă neînfricată în trânta cu Fiorul, Nicoleta Milea te întreabă, Cetitorule: „Ai curajul / Să-mi
retezi/ Inima/ Cu sabia/ Unui singur Cuvânt?‖
Suflet însetat de lumină, autoarea îşi scrie
din „chilia sângelui‖ aceste fulguraţii de un rafinament aparte, exclamând: „Ce frumos e în Tine,/
Domnule Cuvânt!‖ Nimeni până acum n-a îndrăznit
această ipostază, s-o recunoaştem! Ca, mai apoi,
retractilă, să scrie: „Sub viul Secundei,/ Rostogol,/
Soarele apune în noi!‖
Ca poet care iubeşte esenţele, nu am cum să
trec cu vederea peste un asemenea vers dumnezeiesc: „Cine ştie/ Unde sunt leşurile noastre!/ O
pasărea albă/ Strânge în gheare/ Ţipătul vântului…‖ Şi decât să facem apologia lirico-filosofică a
atâtor versuri memorabile, mai bine vă delectez cu
un nou exemplu: „Ascultând Ecoul tăcerii/ Mă
trezesc Cuvânt/ În locul unde/ Soarele a apus dintro dată!‖ Restul e proză şi la proză nu mă pricep! O
las pe seama adevăraţilor „critici literari‖ nenumiţi
special, nu pe a unui degustător/trăitor în Poesie, ca
mine!
Cu o predispoziţie aparte către Poesia religioasă (poate cel mai greu de scris!), versul Nicoletei Milea iluminează şi îngăduie Ruga. Şi anume:
„Doamne, nu-Ţi cer aripi,/ Nici aur,/ Nici azurul/
Raiul nu-ţi cer,/ Povesteşte-mi marile Tale iubiri!‖
Cum, de asemenea, nu pot să nu tresalt la un vers ca
destineliterare@gmail.com
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acesta: „Oşteanul cu oastea,/ Harul cu sarea şi piperul,/ Omul cu lutul,/ Iubirea cu sărutul…/ Noi…
orbi în lumină!‖
Fire elegiacă, pendulând între Eros şi Thanatos ca orice poet serios, Nicoleta Milea „stă la
pândă/ Îngropâd tâlhăreşte/ Un vis!/ Unde fugi,
Lumină?‖
Rar mi-a fost dat să vâd un poet care să
cânte cu atâta patimă şi bucurie eternitatea Clipei,
sporind prin harul său cununa de laur a Cântecului:
„Graniţa paşilor/ Cortina gândului,/ Nenuntitele
maluri,/ Cicatricele pietrei,/ Înflăcărat nimbul!‖
Cu cine să semene această Poetă? Cu nimeni! Cu sine!
Ajungem, mai apoi, la „Trandafirul albastru” (2013), o carte minunată, o carte-obiect prin
ţinuta sa, tipărită la Editura „Semne‖, o lucrare
unică, alcătuită din mai multe haiku-uri, fapt care,
din grăbire, ca să nu spun din răutate, un literat in
vogue a lăsat de înţeles că poeta ar avea o respiraţie mică! Nimic mai fals! Dimpotrivă, suflul său
liric e amplu, dar dozat în formule esenţializate, în
„scurtisme‖ ce spun mult în puţin! Iată câteva ipostaze evocatoare şi, ca acestea, pot da cu zecile: „La
o răscruce/ Lasă-mi sufletul, Doamne,/ Să te pot
iubi…‖ Sau: „Viaţa mea toată – un trandafir albastru/ În pragul toamnei…‖ Sau: „Strigăt în amurg – /
Făclierul cerului/ Aşteptându-ne…‖ Ori: „Un crater deschis –/ În fiecare noapte/ Moartea mârâie…‖
Desigur, sunt mulţi mari maeştri în Arta haiku-ului. În mod cert, Nicoleta Milea şi-a asimilat
acest mod de rostire, stăpâneşte impecabil această
tehnică, surprinzându-ne prin fulgerările sale de
spadă în chip cu totul neaşteptat, precum: „Ultima
rimă – / Redută cucerită,/ Bocet de piatră.‖
Aducându-mi aminte că toţi am debutat cam
în aceeaşi perioadă (1970) şi în acelaşi loc („Teleormanul literar‖) cu poezie în stil clasic, iat-o în
2013 pe Nicoleta Milea în „Dincolo de noi” (carte
rămasă în manuscris!) cum străluceşte şi în Sonet:
„Eu nu sunt Ana, nu sunt nici Caiafa,/ De mult cu
timpul nu mă iau la trântă…/ Îmi dau obolul unde se
frământă/ Năvalnic foc, umplând cu jar carafa.// Cu
mine port a îndrăznelii cruce,/ Mă iartă, Doamne,
de nimic n-am teamă,/ La Tine adăpost, de bună
seamă,/ Găseşte orice val care mă duce!// Un trandafir, albastră nostalgie,/ Plecat în lunga lui călătodestineliterare@gmail.com

rie,/ Îmi face viaţa veşnic sărbătoare…/ Nimeni nu
ştie dorul ce-l abundă/ Şi cum regalitatea-i se afundă/ Deplină-n amândoi înfloritoare!‖
În „Vânzătorul de stele” (2013), Poesia Nicoletei Milea îşi strigă identitatea pe tăcute, cu o
discreţie rar întâlnită. Şi totuşi, „cineva trebuia să
poarte/ povara izvoarelor…‖ Dacă nu Poetul, atunci
cine?
Tot tărâmul liric al Poesiei sale e traversat în
galop de cai albi, de stele şi valuri ale unei mări
calme – „decor pentru amintiri.‖
Fiecare poem al său e o fotografie a Clipei
trecute, durute, apusă, „urcând spre Ithaca!‖ O şi
văd: „ca un ştreang/ îmi cade sufletul în jurul
cuvintelor…‖, ochiul său din adânc cutremurânduse! Pentru că „Vânzătorul de stele‖ e chiar El,
Poetul, ea „deschide larg porţile nopţii/ şi stelele-i
sar/ pe obraz, pe pleoape,/ pe umeri, pe gând,/ se
caţără-n pat…// Foamea de iarbă/ încet/ urcă în
piept/ în zori.‖
Refuz să cred că nu v-ar plăcea un vers ca
acesta: „Tăcerile/ şi-au găsit/ sufletul în mine.‖
Poesia sa, mărturisitoare de la un capăt la
altul, are darul de a releva prin revelare inefabilul,
tandreţea şi chinul izbăvitor al Omului care, fără a
nu se confesa, nu poate trăi altfel.
Şi abia acum, iată, schimbând cu totul
hărţile şi sextanţii călătoriei sale prin Paradisul
Poesiei (a se citi… registrul liric!), recent, a văzut
lumina zilei la Editura „Neuma‖ din Cluj-Napoca,
volumul de poeme „Umbra lui Midas” (Editor: Andrea H. Hedeş; Prefaţă de Horia Gârbea), o bijuterie lirică fără egal.
Prin noua sa apariţie, chipul Poetei este
unul absolut inedit! A dorit să demonstreze o schimbare de ton, de azimut liric, ceea ce, iată, a şi reuşit!
Sunt convins că activitatea-i didactică de excepţie la catedră nu i-a alterat cu nimic sensibilitatea, abandonând, spre cinstea sa, pentru o vreme,
rigoarea de care dă dovadă cu excelenţă în cronicile
sale rubricate număr de număr în „Luceafărul de
dimineaţă.‖
Logosul e unul limpede şi curat, precum apa
de izvor, fapt pentru care citez un pasaj din opinia
prefaţatorului Horia Gârbea: „Poeta oscilează între
necesitatea de a comunica, oferindu-şi trăirile şi
nevoia de a păstra o zonă de intimitate. Tensiunea
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celor două tendinţe crează un efect pozitiv la lectură.‖ Iată, cum: „intră pe contul meu virtual şi
alege/ vrăjirea morţii sau zborul păsărilor/ măşti nu
port de fel/ sunt şi nu sunt.”
„Jocul măştilor‖ însă continuă. Nimic nu
mai e la fel ca în cărţile anterioare şi aproape sunt
sigur să cred că autoarea a ţinut cu tot dinadinsul
să demonstreze că poate scrie şi „altfel‖, ceea ce a
reuşit pe deplin.
Remarc şi eu cu bucurie formula magică de
a descifra mersul lumii, care apare în mod repetitiv,
obsesiv chiar , – „sunt şi nu sunt‖ – catrenul final
fiind tuşa de culoare ce marchează înţelesul
neînţeles, masca ascunderii „eu‖-lui, nefiind altceva
decât o frumoasă şi duce rătăcire prin „Labirintul
sinelui‖: „între mine şi mine însămi/ am datoria să
nu capitulez/ apropie-te nu-ţi fie teamă…/ eşti
umbra umbrei sau mama ei / sunt şi nu sunt/ aratămi-te în noaptea de sânziene/ şi nu voi mai continua
să mor/ dă-mi un deget dă-mi două dă-mi…/ ratez şi
anul acesta sfârşitul lumii…‖
Cârcotaş din naştere fiind, pe tot traseul
cărţii aş fi preferat pusă punctuaţia clasică, aşa cum
ne-a învăţat la şcoală Dna Profesoară de română –
şi nu lipsa ei, a punctuaţiei – dar cedez în favoarea
plăcerii de a-mi da voie să mi-o imaginez a fi pusă
acolo unde o simt eu.
„Umbra lui Midas‖ reprezintă cu certitudine
o nouă etapă literară din destinul atât de tumultuos
şi divers al poetei Nicoleta Milea, regele Frigiei
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fiind în cazul de faţă ea însăşi, ascunsă în spatele
unei timidităţi şi sensibilităţi reale, native.
Fără
a-şi
refuza
provocările
(post)modernismului pe care-l traversăm în prezent
(cu toleranţă de neînţeles mie şi ignelile de rigoare,
voit a şoca!), presimt că Nicoleta Milea nu va
rămâne în acest cadru pasager şi se va întoarce mintenaş la instrumentele clasicismului revolut, de pe al
cărui trunchi s-a ridicat pas cu pas: „prietenii îmi
scriu pe facebook despre galaxii magnetice/ articulaţiile nu mă mai dor virtualii admiratori/ capturează particula lui Dumnezeu/ în vârful degetelor
user name‖
Şi cum totul se petrece în jurul unui „alfabet
al tăcerii‖ prin rostire, vă împărtăşesc bucuria
următoarelor versuri din final: „cuvintele mele tac şi
privesc/ cuvintele tale privesc şi tac/nenumite atingeri aduc înflorirea/ pământului de noi frământat/
sunt şi nu sunt/ o mână prinde vântul eteric/ până
când răfuiala-ncepută-ntre noi/ zideşte arhetipul
iubirii/ îngăduindu-ne întâlnirea cu Dumnezeu…‖
Poetă de flacără înaltă, Nicoleta Milea, prin
versul său, sfinţeşte litera înflorită-n metaforă, îi
potenţează sensul şi îi supracifrează prin emoţie şi
înţeles rostul.
Acestei de din urmă cărţi, urându-i aşa cum
se cuvine, „nu drum bun, ci zbor înalt!‖ (Nichita),
dau seamă că „Patria noastră – Limba Română‖,
încă mai are o şansă de izbăvire prin Poesie. Ceea ce
sunt sigur că se va şi întâmpla!
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George ROCA
(AUSTRALIA)

Poeme bilingve (română – franceză)
HOŢUL

DE VOLEUR

În camera mea
nu a intrat
nici un hoţ!

Dans ma chambre
il n'est entré
aucun voleur !

Nu lipseşte nimic!

Rien ne manqué !

Dece mă simt
totuşi
furat de amintiri?

Pourquoi
est-ce que je me sens pourtant
emporté par mes souvenirs ?
***

CĂPRIOARA NEBUNĂ

LA FOLLE BICHE

Culcat,
stau cu ochii închişi
şi visez la poiana mea cu flori.
E atâta linişte şi armonie!
Şi totuşi căprioara nebună
nu vrea să-mi dea pace
încercând din nou
să mă mângâie cu copita
pe albul ochilor mei obosiţi
de atâta privit spre spaţiul virtual.

Couché,
les yeux fermés
je rêve à ma clairière fleurie.
Que de silence et d'harmonie!
Et pourtant, la folle biche
ne veut pas me laisser tranquille
et essaie
de caresser de son sabot
le blanc de mes yeux las
d'avoir tant regardé l'espace virtuel.
***
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ÎMBRĂŢIŞARE

ETREINTE

dacă te-aş întâlni
ţi-as spune
să te prefaci într-un avion

si je te rencontrais,
je te dirais
de te changer en avion

tu,
pentru a-mi face pe plac
ţi-ai desface braţele
şi ai plana lin spre mine

toi,
pour me faire plaisir,
tu déploierais tes bras
et planerais doucement vers moi.

eu…
m-aş preface în pasăre
şi apropiindu-mă de tine
ne-am împleti aripile
într-o îmbraţişare de suflet şi trup
mângâindu-ne tandru
până când am simţi
simbioza iubirii noastre...

moi,
je me changerais en oiseau
et m'approchant de toi,
nous entrelacerions nos ailes
en une étreinte de corps et d'âme,
nous caressant tendrement,
jusqu‘à sentir
la symbiose de notre amour.
***

MĂ BUCUR

JE SUIS RAVI

în fiecare dimineaţă
când mă trezesc, mă bucur
mă bucur că e soare
mă bucur că e înnorat
mă bucur că trăiesc

tous les matins,
lorsque je m'éveille,
je suis ravi,
ravi qu 'il fasse soleil,
qu' il fasse nuageux,
ravi de vivre.

bucură-te omule
când te trezeşti dimineaţa
vei avea o zi mai bună
vei fi mai sănătos
vei fi mai înţelegător
cu mediul înconjurător
vei fi mai bun cu tine
vei fi mai bun cu semenii tăi
vei fi mai iubit de cei din jur
te vor iubi oamenii
te vor iubi animalele
te vor iubi plantele
şi astfel
vei trăi în armonie
cu Universul
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réjouis-toi, mon bonhomme,
quand tu t'éveilles le matin !
ton jour sera meilleur,
tu iras mieux,
tu seras plus compréhensif
envers le monde qui t'entoure
tu seras bien meilleur envers toi -même
tu traiteras mieux tes semblables
tu seras aimé bien mieux par tes proches
les hommes t 'aimeront
les animaux t'aimeront
les plantes t'aimeront
et tu vivras ainsi en harmonie
avec l'Univers.
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SĂRUTUL

LE BAISER

M-am îndrăgostit de buzele tale!
Frumoase, roşii, voluptoase,
aidoma unei piersici altoite cu o cireaşă.

Je m'épris de tes lèvres
Belles, rouges, voluptueuses,
Telles une pêche
et une cerise confondues.

Când am început să te sărut
gura ta avea gustul fructului pasiunii.
Totul era atât de activ şi real
de parcă doi îngeri
făceau dragoste pe limba mea.
Atunci am înţeles
dece a păcătuit Adam!

Lorsque je me mis à t'embrasser
Ta bouche avait le gout
du fruit de la passion
Tout était si vif, si réel,
Comme si deux anges
Faisaient l'amour sur ma langue.
Alors je compris
Pourquoi Adam
avait péché.
***

ROŞU ŞI NEGRU

ROUGE ET NOIR

Toreadorul
roşu
la faţă
îmbrăcat
în togă roşie
cu haine roşii
cu ciubote roşii
înfige suliţa neagră
în taurul negru.

Le toréro
rouge
au visage
vêtu
d'une toge rouge
habillé de rouge
avec des bottes rouges
plante le javelot rouge
dans le taureau noir

Inima haină
a criminalului
este neagră
precum
pielea
taurului
ucis.

Le coeur cruel
du criminel
est noir
comme
la peau
du taureau
abbatu.

***
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ROŞU

ROUGE

Culoare roşie,
steag roşu,
flamură roşie,
ouă roşii.
Apoi,
roşu cardinal,
roşu sovietic,
roşu chinezesc
şi... roşu de buze.

Couleur rouge,
drapeau rouge,
bannière rouge
œufs rouges.
Puis,
rouge cardinal,
rouge soviétique,
rouge chinois
et… rouge à levres.

De ce Doamne
în ultimul timp
văd
numai roşu
în faţa ochilor?
Olé!

Pourquoi, mon Dieu,
dernièment
je ne vois
que du rouge
devant les yeux?

***
NEGRU ŞI ALB

NOIR ET BLANC

Am citit în albul ochilor tăi
că nu mă iubeşti
nici cât negru sub unghie.

J'ai lu dans le blanc de tes yeux
que tu ne m'aimes pas
meme pas un tout petit peu.

Cearcanele mele vineţii,
fructul nopţilor albe,
au devenit negre
plângând de
inimă albastră.

Mes cernes violacées,
le fruit des nuits blanches,
sont devenues noires
d'avoir tant
pleuré de
coeur bleu.
Traducere: Adina Rosenkranz-Herscovici & Sara Herscovici

***
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Paula ROMANESCU
(ROMÂNIA)

Toamna în haiku

TOAMNA / AKI
grele desfrunziri –
inutilă recolta
de-nţelepciune
riche le défeuillage
inutile la récolte
de grande sagesse
*
crâng de Măiastră –
în aurul din frunze
cântul tăcerii
bois de Maiastra –
dans l‘or des feuilles mortes
le chant du silence
*
ultima frunză –
între ramuri de arţar
plin cuibul gol
la dernière feuille –
entre les rameaux du chêne
plein le nid désert
*
măcieşe roşii–
pe gardul de nuiele
stolul de vrăbii
cynorrhodons rouges –
entre les rameaux d‘épines
nouée de moineaux
destineliterare@gmail.com

*
dansândă frunza
se aşterne-n cărare
să moară puţin

*
ciorchini neculeşi –
viespile şi bondarii
ocupaţi foarte

la feuille dansante
se couche dans le sentier
pour mourir un peu.

des grappes oubliées –
les bourdons et les guêpes
à la cueillette

*
clepsidră de nori –
nisipul plajei cerne
pustietate
clepsidre des nuages –
le sable de la grève
crie solitude
*
cade o frunză –
pisica prinde-n gheare
umbra zborului
tombe une feuille rouge
le chat attrape de ses griffes
l‘ombre du vol
*
dincolo de nori
croncănit de cocoare –
mai săraci c-un vis
au-delà des nues
croassement des cigognes –
nous un rêve de moins

*
mărăcinişuri –
în foste sere cioburi
zdrenţe de soare
hautes les broussailles –
dans les feues serres de légumes
haillons de soleil
*
solie din larg –
fără ramul de măslin
porumbelul gri
message du grand large –
une colombe grise arrive
sans branche d‘abricotier
*
înspumat valul –
la mal de mare moartă
cochilii negre
blanche la vague –
au bord d‘une mer morte
des coquilles noires
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*
cântecul frunzei
în vântul de octombre –
tăcut poetul
le chant de la feuille
dans le doux vent d‘octobre –
muet le poète
*
la moartea frunzei
pădurea-n sărbătoare –
ţipăt de cocori
morte la feuille –
la forêt est en fête
long cri des oiseaux
*
vechiul carusel –
în rotitoare frunze
nouă poveste
le vieux carousel –
sur les feuilles qui tournent en
rond
une nouvelle histoire
*
paşi pe alee
poarta întredeschisă –
palidă luna
des pas dans l‘allée
la petite porte entrouverte –
tremble la lune
*
turma sub brumă
în jurul stânii câinii –
urletul haitei
troupeau sous la brume
chiens de garde tout autour –
hurlement des loups

nici corb nici vulpe –
în crângul rămas umbră
zvon de fierăstrău.

un singur greier
în cenuşa din vatră –
liniştea-n ţăndări

ombre la forêt –
crissement aigu de scie
ni corbeau ni renard

une seule cigale
dans les cendes du foyer cri de l‘absence

*
crâng retrocedat –
peste vârfuri croncănit
scrâşnet de joagăr

zvon de plecare –
noile rândunele
neliniştite

bois rétrocédé –
échos de croassements
crissement de scie
*
muntele-albastru
rece umbra corbului –
să grăbesc pasul
la montagne bleue noire
l’ombre du corbeau glisse –
faut se dépêcher...
*
zboară cocorii –
pe deal cocenii-n stoguri
şi vânăt vântul
s‘en vont les cigognes –
les meules dans le blanc brouillard
et violet le vent
*
cât vezi cu ochii
pustiu de zări cenuşii –
armate de nori

appel de départ –
les nouvelles hirondelles
toutes frémissantes

Tanka / Tanka
în foste livezi
ciulini cât vezi cu ochii
oameni nicăieri
sub ierbi stinse istorii
armii de fum pe dealuri
les vergers d‘hier
paradis des chardons
disparus les hommes
l‘histoire repose sous les herbes
fumée sur les collines
*
căluţii de lemn
la spartul târgului
strânşi în remorcă
copil desculţ cu vaca
bălţată la păscut

jusqu‘à l‘horizon
des grands armées de nuages
nous couvrent de gris

les chevaux de bois
après la douzième nuit
jetés dans le car
dans le champ aride un gosse
nu-pieds garde sa vache

*

*

*
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canton părăsit
rapidul de Moscova
verde-salamandră
un vifor de Siberii
înfioară frunzişul

coucher du soleil –
le bois doré reflète
l‘écho des chants d‘antan
tant de lumière mon Dieu
dans cette vie couleur cendre

canton délabré
le TGV de Moscou
vert-salamandre
un grand vent des Sibéries
fait frémir le feuillage

*
cocorii la drum
gâştele din ogradă
tresar cu ciudă:
cine dă paşapoarte
acestor nestatornici

*
cer fără stele
sirenele din larguri
neliniştite
războiul Penelopei
ţese covor de bombe

rangées d‘oiseaux
les oies de la basse-cour
protestent vivement :
qui accorda des passeports
à ces grands infidèles

ciel sans étoiles
les sirènes du grand large
bien inquiètes
la guerre1 de Pénélope
tisse des tapis de bombes
*
cearşafuri de in
salteaua bunicuţei
pajişte de fân
în pernele brodate
înghesuiţi pănuşii
draps blancs de lin
le matelas de ma grand-mère
pré des herbes en fleur
dans les oreillers brodés
des feuilles jaunes de maïs
*
soare-n asfinţit
în crâng de foc ecoul
de cântări ce nu-s
atâtea culori Doamne
în cenuşia viaţă
Vasile Mic – În poale de deal
1

jeu de mots: en roumain, război =
guerre et, métier à tisser
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Lia RUSE
(CANADA)

GRAI DULCE ROMÂNESC
O,..prea curată limbă românească
Chipul tău este, mereu, înflorit mirat,
Miezul inimii îmi arde murmurat
Pentru tine rădăcină strămoşească…
……………………………………
Te-am gângurit întâi, mi-ai fost lumină
Şi atenţie, pe timpul nerostit,
Eu te-am şoptit, mereu, ca un iubit
Mai apoi, te-am învăţat, ``limbă divină``!
Chiar dacă am plecat, şi-astăzi sunt departe,
Te-am legănat prin vise şi.. cuvântul
L-am mângâiat duios, ca vara, vântul
Şi l-am trecut, cu tot dorul, în carte.
Ca pe un timp, cu scuturări de tei,
Te-am înfăşat în dalii de candoare
Că m-am făcut metaforă sub soare
De dragul tau, de rugăciune şi de zei…
Frumuseţea ta e-nrămată-n scris vrăjit
-Înălţare şi-autenticitate-,
Metaforele vin pe ne-ntâmplate
Cu fineţe proiectate în gândul uimit.
Sunt o prezenţă…visez fără hotar
Combin înţelesuri plutind prin fiorii
Poemelor şi rimei şi viorii,
Cu dorul frământat, ca ars, trecut prin jar…
………………………………………
Sunt o prezenţă şi, scriu iar… şi iar ... şi iar
ÎMI RÂDE SUFLETUL
S-a ridicat lumina moale-a toamnei!
N-am simţit vara, pe unde a fugit...
Prin aerul lânos frunzele Doamnei
Dansează şi cântă-n vântul toropit.
E o melodie necunoscută
În nuanţe de roşu, galben, maro
Împrăştiate-n atmosfera mută
Şi cerul scămoşat nu mai este bleo…
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Cum,..anotimpu-n clipe se desface,
E ostenit de dorul ce ne-mparte!
Freamătul e lumină-n trsta pace
Şi umbrele se mută-nmiresmate….
Parcă, ceva, se învârteşte în aer
Şi riscă să atingă nemurirea,
Un fior trece uşor ca un vaier,
În auz îmi vuieşte presimţirea.
Urcăm, lin, drumul pietruit cu vise!
Halucinante clipe, moi, latente,
În dragostea cu aripile-ntinse
Înnoadă blând suave sentimente…
…………………………………
Îmi râde sufletul în privirea ta
Când ochii tăi-văpăi sclipesc iubire,
Sângele-alergând nu-l mai ştiu asculta,
Emoţiile se zbat în uimire…
VĂL SCĂMOŞAT DE TOAMNĂ
Mă prinde, iaraşi, vremea nostalgiei,.. şi, iată,
Când murmură, în ceas, suav, atâtea clipe,
În ea începe-o toamnă cu frunzele-n risipe.
Cum magic, arzând ochiul, culorile, cată!...
Vin, iar, zilele scurte şi-i galben deja timpul,
Se scorojeste nucul, murmură-o rugăciune,
Natura-şi ţese-n aur totul,.. E-o minune!
S-o vadă vântul cum o-nfoaie anotimpul.
Păsările-s grăbite , ..Bolta ostenită,
Un pâlc cu frunze roşii aşteaptă-n drumul brizei
Şi-şi pierde iarba, umbra, de doruri năpădită,
Soarele surâde, deşi,-i în gura crizei!
S-aşterne,-n dor, privirea pe zări căci ştie bine:
Când rugineşte totul, doar norul o apasă,
Va fi departe vara cu zilele ei pline…
Cum sufletul se zbate, strâns parcă-ntr-o plasă!
Te-nvălui mândru, toamnă, în vălul scamoşat…
Rămâi aici, plăpândă luminare din poveşti,
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
Imagini înviază… iau chipuri de-altădat`,
Iar amintirea, pe fantezia ta, o-nvârteşti…
………………….....................................
Şi,..e o zi vrăjită , de toamnă jucăuşă,
Îţi amintesti sărutul, sub frunzele năluci?
În suflet eu port spuza unui foc sub cenuşă!
Ştii,.. azi,-n aur, s-aprinde ropotul sub nuci…
SUNETE DE TOAMNĂ
Plouă cu sunete turtite,
Cu crengi desprinse-n şoapte
Întinse-n pragul toamnei
De mână să mă poarte...
Beteala lucitoare e-nclinată
În palmele serii
Pe frunzele plânse
Ce-au golit, de zbateri, merii…
Poticnite-n vând umbre reci răsar,
-Cerul mi-l răstoarnăÎn spaţiu posac, rotindu-se,-mi trec,
Peste umeri toamnă,
Prin ploaia uitată ce-mi stinge
Încet aşteptarea
Şi-n mijlocul singurătăţii
Plânge întrebarea…
SĂ LE ASCULTĂM !
Sunetele râd în penumbra înserării…
Ecouri cristaline în spaţiu adâncit
Iar pendulează clipa alunecării
În vara-ndepărtată fără de sfârşit…
Muzica înfloreşte lacrimi divine
Aprinzând viaţa pe ecran invizibil,
Petale de ceară din florile străine
Ascund imagini zăvorâte incredibil.
Valuri de sunete, cu semnificaţie,
Dispersează golul creat între noi,
Trimit semnale… -nostalgică senzaţieCum din abis răstoarnă timpu-napoi!...
Să le ascultăm !
SARBĂTOAREA TA
Fug, în evantai, raze de uimire,
Sărbătoarea ta stă să se aprindă!
Zilele lucesc peste o vestire
Nostalgia-i privită-n oglindă...
Vremea curge ca un râu de miere,
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Este rumen, soarele, ca o pâine,
Fluturii, vibrând, răsucesc tăcere,
Florile, iar, strigă: mâine,…mâine…
Blând, ochiul radiografiază…
Cine-a numit -dor- inima-n extaz
Absenţa ta-n privire defilează,
Picuri mici de rouă rămân pe obraz.
Şi-n epoca aceasta grbită
Deasupra tuturor sentimentelor
E ca o frământare tacită
Repetata rouă între ochi şi dor…
LA MARGINI DE APE
E seară! Un vaier îi scaldă trupul plăpând…
Ciudate privelişti ies iar, din luciul mării!
Muzică stinsă,.. un fior pe vis şi pe gând.
O, cine mă strigă din culmea înserării?
Şi simt ca o zbatere uşoară pe pleoape.
Dar, eu nu înţeleg şi stau neştiutoare…
Prea multe cuvinte trec aiurând pe ape.
Lumina-a-nnoptat spirale-ntrebătoare.
În odihna-aceasta cu aripile-ntinse
Dulceaţa degetelor strâns îmbrăţişate
Peste seara, lină, pietruită cu vise,
Trece prin flama felinarelor nemişcate…
Sărutările târzii ne-aduc fericire,
Ne primenesc -pe-amândoi- apele nopţii,
Până-n închipuirea clipei-nemurire.
Se-mpletesc complicatele semne-ale sorţii!
…………………………………………
Dar, când ceasul bate clipa , ceva răsună
În suflet de dor, un vis, o doină, o primăvară,
În care iubirea -de-atunci- ne-aduce împreună
(Ca-ntr-un film) în amintirea dulce-amară….
VRAJĂ ŞI VIS
Da, îmi amintesc! Învăţasem dorul.
Şedeam în noapte consternată
Ca o statuie şi,.. amorul
Despica visu-n clipa-nsingurată.
Iubirea mea fusese-un paradis
O vreme limpede, strălucitoare,
Fostul meu dor era tăcut,
Şi,.. sufletul numai mirare.
Da, îmi amintesc! Trăiam mereu un vis
Când viu era prezentul… Era doar fericire
(Lumina ei cu raze dulci
Ce-atinge nemurire)…
…………………………………
Mai poţi să-mi dai acelaşi dor?
Şi-acelaşi crez mai pot să-l am?
Să salte inimile-n zbor
Şi să visez precum visam?!

227

Destine Literare

Cristian SANDACHE
(ROMÂNIA)

„Artur Silvestri a fost un om zidit de viu între cărți și documente străvechi, care avea în cel mai înalt
grad simțul generozității, un scriitor creștin, care și-a iubit, în cel mai înalt grad, poporul din care s-a plămădit.‖

Cultură și identitate românească
Am descoperit abia de câțiva ani cărțile lui
Artur Silvestri. Autorul lor trecuse Dincolo, în ziua
de 30 noiembrie 2008, la doar 55 de ani. Nu știam
mare lucru despre el și când am descoperit fraza
muzicală, concentrarea fascinantă de erudiție și
naturalețe, bucuria cosmică în urma contactului cu
parfumul cărților ca ființe, pasiunea incandescentă
pentru România (înțeleasă ca un pământ, ce-l
primise pe apostolul Andrei, așa cum țărâna arsă
primește ropotul ploii) am înțeles că era vorba de un
creator, care nu poate fi încadrat în nici o nișă. Iubit
și dușmănit, Artur Silvestri a fost unul dintre
promotorii identității naționale românești prin
cultură, un scriitor de factură spiritualistă, identitară
și în același timp, un adevărat Mecena al culturii. A
susținut efectiv tot ce considera că reprezintă valoare
autentică autohtonă, acompaniat cu o nobilă energie
de distinsa sa soție, scriitoarea Mariana BrăescuSilvestri. Este autorul unei viziuni, în conformitate
cu care, indiferent de timpurile care se derulează pe
plan istoric, în pofida seismelor ideologice, există un
substrat spiritual românesc primordial, care conservă
esența curată a colectivității și-i conferă acel plus de
rezistență și creativitate, fără de care, colectivitatea
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ca atare și-ar pierde individualitatea, devenind un fel
de masă amorfă. A numit acest element- ‖România
tainică‖, o entitate care e (de cele mai multe ori),
ignorată sau disprețuită de către trecătoarele instituții
ale prezentului și de anexa acestora- mass-media
ancilară – sau de consum. E o Românie a
însinguraților anonimi, capabili de opere culturale
excepționale, este România bunului simț țărănesc,
păstrat în mentalitatea acelor meșteri populari sau
cărturari din târgurile uitate de trenuri, care fac
eforturi ciclopice pentru a salva câte o urmă a
strămoșilor repauzați, sau a mai păstra amintirea
unor timpuri luminoase. E România lucrătorilor care
nu l-au uitat pe Hristos și pildele sale, e țara
schiturilor și a mănăstirilor semănate prin luminișuri
și poale de munte, acolo unde urmașii ‖călugărilor
sciți‖, își urmează cu anonim eroism, vocația
singuraticei lor căi de devenire.
Artur Silvestri a fost un om zidit de viu între
cărți și documente străvechi, care avea în cel mai
înalt grad simțul generozității, un scriiitor creștin,
care și-a iubit în cel mai înalt grad, poporul din care
s-a plămădit.
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Cristian SĂILEANU
(SPANIA)

A Stormy Night
Ion Luca Caragiale – traducere Cristian Săileanu

CAST OF CHARACTERS
Boss Dumitrache Tartar the Hard-hearted, lumber dealer, Captain in the National Guard
Nick Gumshoe, Precinct Chief, member of the same political party as the Captain
Charlie, lumberyard manager, the Captain’s trustworthy right-hand man, Sergeant in the National
Guard
Spiro, orphan apprenticed to Boss Dumitrache’s household
Rich Venturiano, archivist at one of the lower courthouses, law student and newspaper reporter
Vera, Boss Dumitrache’s better-half
Zena, Vera’s sister

Act I
(A room in the slums. A door backstage leading to the entrance hall; two windows, one on each side of
this door. Wood and wicket furniture. Two more doors, one left front stage and another further back. Backstage right, another door. In a distant corner, leaning against the wall, a rifle with the bayonet on.)
SCENE I
Boss Dumitrache, dressed in the National Guard Captain‘s uniform, minus the sword, and Nick Gumshoe
Boss: (continuing his original discourse) Them punks... them dang pencil-pushers, a dime a dozen the
whole stack of ‗em! They eat on credit, they hit on their friends for a drink, they got a bunch a tricks up their
sleeves... and then at night they get all dressed up in high feather ‗n start stalkin‘ married women. I‘m tellin‘
ya, sir, it ain‘t safe to take a woman outta the house without a whole pack of ‗em bums sniffin‘ at your heels.
A... paper-pusher, a desk-jockey, without two coins to rub together, ‗s got the nerve to stalk a businessman‘s
wife, to bust an honest businessman‘s marriage.
Gumshoe: They don‘t stalk ‗em all, boss. See, it depends on the woman, too: if she gives ‗em the
come-hither look, ya know, if she makes goo-goo eyes at them, sure, that‘s all them bums‘re waitin‘ for.
Boss: Excuuse me! I know whatcha mean... But my wife ain‘t one of ‗em floozies, sir.
Gumshoe: Heck, no, boss! You got me all wrong, man. That‘s not what I meant. You didn‘t think I‘s
hintin‘ at you, did you?
Boss: No offence taken, Don Nick. Only, what I mean is, if my wife ain‘t one of ‗em floozies, why did
they stalk me?
Gumshoe: Was the bums after you, too?
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Boss: They was and they are...
Gumshoe: Oh, man, have they got the wrong man...
Boss: When it comes down to my familiar honor... I got dignity, ya know!
Gumshoe: Logical!
Boss: Slam ‗em cuffs right here, I don‘t care! Take me downtown and throw away the key, I don‘t
give a rat‘s whisker. If I see that punk foller me one more time, just hand‘im over to me.
Gumshoe: Which punk?
Boss: Heck, how do I know ‗im? A punk like all ‗em other bums...
Gumshoe: Excuse me, but if you don‘t know the guy, how do you know he‘s a punk, eh?
Boss: Gee! Are we like speakin‘ the same language here, or what? But, you know, I cain‘t hardly
blame you; you got no idea what I been through, how he been roastin‘ me over a small fire for two weeks...
Not that I suspicion somethin‘ on my wife‘s part and all... I don‘t want you to...
Gumshoe: Good Lord, no! Ma‘am Vera! Are you kiddin‘ me!? As if I didn‘t know ‗er!
Boss: It ain‘t that I suspicion somethin‘... But when it comes down to my familiar honor... I got ambition, ya know...
Gumshoe: Logical!
Boss: This geek...
Gumshoe: Right! You were tellin‘ me...
Boss: Wait! Lemme start all over...
Gumshoe: I‘m all ears.
Boss: You know that on Mardi Gras we went to the summer gardens, to "The Union Gardens". It was
me, my better-half and my sister-in-law, Zena. We set down at one table and begin to watch those comedies
of Ionescu‘s. About a quarter of an hour later who shows his tail, but one of ‗em desk-jockeys, one of ‗em
squids...
Gumshoe: How do you know he was a desk-jockey?
Boss: He wasn‘t dressed like a businessman. So I see this dern pencil-pusher grabbin‘ a chair and settin‘ ‗imself down at this table facin‘ us, with his back to the stage, like. He sets leanin‘ on one side, like that,
and he falls to checkin‘ out the ladies, over and over and over... Me, I got this God-given ambition as to my
familiar honor, so I stand up to go. The ladies, on the other hand, no way! Why don‘t we stay some more,
the play‘s not over, blah-blah-blah... I start scowlin‘ at the geek. I got half a mind to go over and smack ‗im,
but I didn‘t wanna start a truck; I mean, me, a businessman, to start a public ruckus with a nobody... it just
ain‘t done... So I turn away, I make like I don‘t see nothin‘, but as soon as I do that, the punk‘s eyes are poppin‘ out gawkin‘ at the women again; to top it all, he dons these glasses astride ‗is nose. I‘m tellin‘ ya, chief,
if we‘d been down here, in our neck o‘ the woods, if he‘d tried to roast me over a small fire down here,
I‘d‘ve smacked ‗im so hard I‘d‘ve sent both ‗is glasses an‘ ‗is stupid top hat flyin‘...
Gumshoe: Logical!
Boss: Well, finally the play is over, right? We stand up to go; empty-pockets gets up, too. We leave,
the swivel-neck follers. I‘s watchin‘ ‗im with the corner of my eye. But I didn‘t wanna tell the ladies, I
didn‘t wanna embarrass ‗em, see. Ya know how bashful my better-half is...
Gumshoe: Tell me about it! As if I didn‘t know ‗er... So?
Boss: All right, so we take St. John‘s Street to get to the Earthen-bridge - the punk two steps behind
us. We veer behind Aggie Street - the beggar on our tails. We get to St. Elias Road - the royal pain on our
heels. We turn left on King Michael Street - empty-pockets was still following us like a bad smell. All I
could do was spy ‗im with the corner of my eye... It was eatin‘ into my vitals, but didn‘t wanna tell the ladies...
Gumshoe: Logical! You didn‘t want to embarrass ‗em.
Boss: You know how my Vera is...
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Gumshoe: Bashful, I know!
Boss: When we was about to swing towards the Cat House, I snuck a look behind us and didn‘t see the
empty-pockets no more. We walked on for a while, and I snuck another look... the punk‘d finally given me a
break...
Gumshoe: Boss, forgive me for sayin‘ so, but I think that you got all worked up for nothin‘. Maybe
the guy just lived in the neighborhood, on Spire Hill somewhere. Well, maybe he came to the summer gardens, just like the three a you, he waited until the play was over, and he jus‘ happened to take the same way
home. He went to his house, and you went on to yours.
Boss: That‘s what I said to myself first, but just wait a bit! A week went by! To tell ya the truth, I‘d
kinda put the punk outta my mind; I‘s reckonin‘ hey, maybe the empty-pockets was livin‘ in the neighborhood, just like you said. Yesterday, however, my sister-in-law comes to me and says, she goes: "Brother,
why ‗ncha take us to The Union Gardens, to Ionescu‘s!" When I heard the word "Union" I turned green in
the face. "What business do we got goin‘ to that dumb German theater? All a royal pain, if you ask me; we
fork out a good chunk o‘ money, and don‘t get it anyways; why don‘t we switch the money from one pocket
to the other and pretend we been there." "Come, brother, please, pretty please, if you care for me, do it for
my sake and Vera‘s!" When I heard ‗er talk like she meant it, ya know, I just didn‘t have the heart to treat
‗er to a negative.
Gumshoe: Logical!
Boss: All right! So I give in... Heck, how was I gonna know what was in store for me!? So we get
there. We set at one table to one side; we just set there for a while until the play starts. I don‘t know how I
happen to turn to look back, and guess who I see settin‘ at the table right behind us?...
Gumshoe: The punk...
Boss: The royal pain himself, sir! The empty-pockets, the beggar, sir! Well, dog my cats! You, dern
son of an undertaker! The punk himself, Chief, complete with ‗is glasses astraddle ‗is nose, ‗is top hat
perched on ‗is head, and ‗is bandana flowing outside, just like that. When he saw me - it musta been showin‘
in my face, the way I am when I get my dander up (caresses his whiskers) - the moment he saw me, he wet
‗is pants... He looked the other way and fell to puffin‘ at ‗is cigarette, cool-like, ya know. But ‗e was
watchin‘ me sideways with the corner of ‗is eye. As soon as I turn around and make like I‘m watchin‘ the
play, right away the punk falls to checkin‘ out the ladies! I look at ‗im, he turns away... I turn to the play, he
checks out the ladies; I look at ‗im, he turns away; I turn to the play...
Gumshoe: He checks out the ladies...
Boss: Right! That‘s how he roasted me over a small fire the whole night through.
Gumshoe: So what happened?
Boss: All right... we leave; empty-pockets on our tail. I was this close to turnin‘ around on the way out
of the theater and ask ‗im: What the heck is it that you want, mister? and beat the sawdust out of ‗im right
there and then. But you know I got my ambition; I said to myself: Me, a businessman... to have a truck with
a punk like that... It ain‘t done, eh...
Gumshoe: Logical! Then what?
Boss: He trailed me like a bad smell again.
Gumshoe: All the way to the Cat House...
Boss: Right, to the Cat House! He came all the way to the fork in the road where it splits to the fort. I
was prayin‘ to myself, Come, you rascal, come! Just set a foot on Marcus Aurelius or Catilina, and I‘ll give
you all the gawkin‘ you can carry and then some! I‘s plannin‘ to take the ladies inside, send Charlie through
the back door to the vacant lot to cut ‗im off, while I was gonna catch up with ‗im from behind. And when
I‘d had ‗im cornered, I‘s gonna ask ‗im: What the heck is it that you want, mister? and give ‗im all the trouble he could carry and then some! And I promise you, he wouldn‘ta wanned to come back for pie! (caresses
his whiskers)
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Gumshoe: And if he did, the precinct is right next door. If he‘d had the guts to show ‗is face in my
precinct with a complaint, I‘d‘a taken over right where you‘d left off.
Boss: He was a lucky son of a gun, he was! He gave us the slip!
Gumshoe: What a blame shame... How come?
Boss: When me and the ladies passed the fork in the road, the punk was about to foller us on our
street, but a pack o‘ dogs came out from the mayor‘s yard on the street corner and cut the S.O.B. off. I
dropped Zena off at ‗er house, went inside with Vera, and sent Charlie over to the empty lot while I circled
over through the short-cut over the fence all the way to Beaver‘s store; but all for nothing! When we got
there, the punk‘d given us the slip!
(Charlie’s voice is overheard calling outside: Spiro! Spiro!)
Gumshoe: You‘ll finish the story some other time. Charlie‘s comin‘.
Boss: Nah! I don‘t keep no secrets from ‗im. On the contrary, he knows the whole entire story. I told
‗im everything from the very first.... He‘s the one steady man I got around here... Fine lad! He cares about
my familiar honor. If I didn‘t have ‗im, I‘d be up the creek. Ya know me, I got a businessman‘s kind o‘ life.
I gotta rush here, run there, I‘m gone most of the time - to bring home the bacon. On the other hand, I gotta
confess, when it comes right down to my familiar honor, I got ambition. Well, so when I‘m gone, who stays
behind to watch over my honor? Charlie, the poor lad! So I made up my mind, soon as I‘m done fixin‘ that
house next door, I‘ll make ‗im a partner in my business, and find ‗im a nice wife.
Gumshoe: But what does the missus think about that?
Boss: My better-half? What‘s she gonna say? What‘s any woman gonna say? She ain‘t too keen on
that. You can see that she don‘t care for the lad all that much. But you know me, I wear the pants in my
house - so I told ‗er upfront: "Woman, he‘s an honorable and dependable man; you gotta give the guy ‗is
due."
Gumshoe: Logical!
Scene II
Same, Charlie
Charlie: (entering by the back door) Boss, we gotta usher an arrest warrant for Jim the cobbler; he jus‘
won‘t come out for the drills tomorrow.
Boss: Well, why ain‘t he?
Charlie: He says he‘s sick. I sent the server three times to ‗is house with the citation and he turned ‗im
down every time. ‗is mother says he cain‘t walk, that he barely got up from yellow fever.
Gumshoe: Then he gotta get a medical cerfiticate.
Charlie: I personally went to ‗im myself. I go, How come you say you ain‘t gonna show up for the
drills tomorrow? He goes, I‘m sick, sergeant, I cain‘t hardly stand, I cain‘t even make it to the store. I go, I
don‘t wanna know of any such reason without motive. He goes, I got witnesses, sir, I laid dying in bed for a
month. You can ask Father Zabava, from Elefterie Church, he goes, he even got me confessed and read me
my last rites two days ago. I go, I ain‘t got no fish to fry with Father Zabava. He ain‘t on my list, you are. I
want you out there ready for the drills tomorrow. So now we must usher a warrant, to fetch ‗im tomorrow
morning.
Boss: We‘ll usher it, and you go grab ‗im! I know this guy, he‘s one of the reactionaries! He‘s pulled
every trick in the book to dodge ‗em drills.
Gumshoe: This guy Jim is on my black list, too; he‘s Father Jim‘s godson.
Boss: That ‗splains it all!
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Charlie: Don‘t worry, he ain‘t gonna get my blessing... I‘ll make ‗im get religion yet! Also the server
couldn‘t find Joe Leaks anywheres at all. Server went to ‗is house two days in a row with the citation; he
ain‘t been home three days runnin‘!
Boss: That‘s that jewel of a brother-in-law of mine. Blame the day I set eyes on ‗im! Who knows in
what pub he sunk!
Gumshoe: I saw ‗im this mornin‘, he was walkin‘ by the city limits.
Charlie: I‘ll go and send the server with tomorrow‘s citation. (exits quickly)
Gumshoe: He was drunk as a fiddler, this brother-in-law o‘ yours.
Boss: See, that‘s the thing! Why do you think I disvorced Zena? He‘s rotten to the bone! She just
couldn‘t bear the sight of the hayseed no more, I‘m tellin‘ you...
Gumshoe: Logical!
Boss: A pretty woman like that, a seamstress to boot, educated, three years of private school, and what
was she gonna do, waste ‗er youth on a nobody!? In the beginnin‘ I‘s still hopin‘. I thought, well, he‘s
young, he‘s gonna change, he‘s gonna get ‗is head straight. Not a chance! Not this guy! Me, as the elder
brother-in-law, that‘s almost as good as a brother, right, I kept leanin‘ on ‗er to be patient, give it a go, keep
‗er family. The poor girl - hope she‘ll never be poor, either - she grinned and beared it for as long as she
could, until one day she stormed into my house yellin‘ at the top of ‗er voice: Brother, I cain‘t go livin‘ with
that clodhopper for love or money, rid me of the one-horse businessman! I‘d rather end my days in a nunnery than live under the same roof with that guy! Well, I pretty much figured it wasn‘t gonna work out, so I
go, Don‘t worry about it, Zena, you‘ll find your shadow, gal. It ain‘t the end of the world! Now‘s your time!
There‘s fish in the water! And right away I disvorced ‗er. You tell me, what kind of life was that? He wasn‘t
mistreatin‘ ‗er even with a kind word. I‘m asking ya, what kind of family is that when the man ain‘t romantic no more?
Gumshoe: I know whatcha talkin‘ about. Was me, wasn‘t it, who wrote ‗im up the night he indulged
‗er with insults and battery.
(Charlie comes back)
Boss: Now, you tell me, wasn‘t the woman right to dump ‗im? He was a man without ambition, chief,
he didn‘t give a rat‘s tail about ‗is familiar honor. What can I say, a regular hayseed! And, dern it, he calls
‗imself a businessman, too!
Charlie: Boss, you ain‘t forgot you gotta do your watch tonight! You‘re gonna do it, right?
Boss: What a question! Sure I ain‘t forgot! Why do you think I put myself in this military trim for?
Cain‘t you see?
Charlie: Boss, you‘re gonna cover the whole beat, right? It ain‘t that much... You‘ll be back by two
after midnight.
Boss: Yeah, about two after midnight as common... Charlie, pal, (pulls him aside) keep your eyes
open, eh... You know I got ambition when it comes down to my familiar honor... When it comes right down
to it... I get darn prickly about...
Boss: Don‘t worry about a thing, boss! We go back awhile, eh!
SCENE III
The same - Spiro (bringing a newspaper)
Boss: (to Spiro) Why didn‘t you take your sweet time, eh?
Spiro: There was lotsa customers, boss, and I had to wait in line until the lady gave me the newspaper.
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(Gumshoe takes the newspaper from him)
Boss: Listen up, Spiro, I‘m warnin‘ ya. Better get your head out of your rear end, or else I‘ll get the cat
o‘ nine tails down from the hook; you know I just replaced its lead tips. Don‘t you make me give it a grand
openin‘ on your hide!
Spiro: What‘d I do now, Boss?
Boss: That‘s all I‘m gonna tell ya. Now run an‘ tell the missus to bring me my sword and my belt.
(Spiro leaves) Charlie, lad, (takes him aside) your eyes open, eh? You know I got ambition, I mean. I‘m
mighty particular about...
Charlie: Don‘t worry about a thing, Boss. You know how we, like, jibe about your familiar honor.
Boss: That‘s why I‘m tellin‘ you to keep your eyes peeled...
Charlie: Don‘t worry about a thing, Boss. I‘m goin‘ to close the yard counter and the store. (to Gumshoe who has been reading the paper avidly ever since Spiro brought it) Bonsoir, Don Nick!
Gumshoe: Same to you, sir.
(Charlie exits through the back door, after exchanging gestures of mutual reassurance with Boss
about the latter’s family honor)
Spiro: (coming from the right with the sword and the belt) There you go, Boss.
Boss: Hey, what was the lady doin‘?
Spiro: She was sewin‘ the epaulets on Don Charlie‘s tunic.
Boss: What did she say?
Spiro: She said, why don‘t you come back sooner tonight, ‗cause she gets awful lonely all by ‗erself
in the house.
Boss: There‘s a scaredy-cat woman for you! (powerfully) What‘s Charlie here for?
Spiro: Boss, Don Charlie told me to close down soon as possible, ‗cause you‘re leavin‘ to do the
nights rounds.
Boss: Go fetch the keys and give ‗em to Charlie downstairs. (Spiro exits) Don Nick, didja hear how
Charlie frets about my rounds? He always sweats I might forget the regulations! The lad‘s got ambition, he
wants our company to be top of the heap. Do you think I‘d‘ve accepted the captainship of the company if
they wouldn‘t‘ve appointed ‗im sergeant? Do you have any idea how he‘s banged up the company? It‘s the
best one around, I‘m tellin‘ you...
Gumshoe: Good for ‗im!
Boss: He‘s fit for a decoration, he is!
Gumshoe: Why shouldn‘t he be? He is one of ours, one of us reg‘lar folks...
Boss: Naturally. Them decorations are made of us reg‘lar folks‘ sweat, right?
Gumshoe: Logical!
Spiro: (coming from the back door) It‘s all locked up, Boss. Now... can I go sleep?
Boss: Go ahead. Did you take your tobacco and paper along, too? You got matches?
Spiro: What tobacco, boss?
Boss: You actin‘ dumb, eh? Like you didn‘t know what tobacco I‘m talkin‘ about, eh? You think I
didn‘t get wind you‘re puffin‘ tobacco? Dog-gone it, Spiro, if I ever catch you puffin‘, that poor cat o‘ nine
tails is gonna get heavy duty tannin‘ your hide...
Spiro: I promise, Boss.
Boss: Get outta my face... (Spiro exits) Hey! Tell Don Charlie not to forget what we talked about... to
keep ‗is eyes peeled.
Spiro: (exiting) Sure thing, Boss.
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SCENE IV
Gumshoe, Boss
Boss: (sitting on a chair) All right, less see what the politics looks like today. Didja read anythin'?
Gumshoe: That's a heck of a newspaper for you, sir. Them guys're on the barricades!
Boss: Well, it ain't called "The Voice of the National Patriot" for nothin'! Go ahead! Less hear!
Gumshoe: (reads with difficulty without observing punctuation) "Bucharest, December 15. Our friend
and freelance reporter Rich Venturiano, a young democratic writer whose asinine work our readers know
only too well is sending us the following preface to one of his books. We, therefore, give him the floor, and
warmly recommend to the sovereign people his latest work entitled "The Republic versus the Reaction or
the Future versus the Past" as a must read. - Preface - The Romanian democracy or rather the final goal of
the Romanian democracy is to persuade its citizens that nobody can shark his duties towards our fundamental pact, the pact that our sacred Constitution solemnly imposes upon us."
Boss: Well said! He rips 'em out pretty savage.
Gumshoe: (trying to find his spot)... to shark... the sacred Constitution...
Boss: (a bit confused) What's that supposed to mean, shark it?
Gumshoe: Wait... he's gonna ‗splain it... "The sacred Constitution and especially those who belong to
the popular masses..."
Boss: (confused) That's deep writing...
Gumshoe: No, it ain't deep at all. Don'cha get it? This is where he's headin'... Nobody should be
sharkin' like from the flesh of the people, guys like you and me, 'cause now we‘re popular. 'Cause we the
people rule now!
Boss: (finally getting it) Now you're talkin'! Makes sense! Go ahead!
Gumshoe: Just wait! Now comes the good stuff.
Boss: All right...
Gumshoe: (continues to read) "... constitutes an unforgivable error, we might even call it a crime..."
Boss: (in full agreement) He's tearing 'em apart, eh? Heck, yes! Him who sharks the flesh of the people belongs in maximum security!
Gumshoe: (snapping the newspaper with the back of his hand) Why didja think he's wastin' all this
ink for, eh?
Boss: Go on, I like what I hear.
Gumshoe: "... we might even call it a crime. (speaking in an even sterner tone) No!... despite the hysterical yells of the reactionaries, who are withering under the crushing scorn of public opinion; despite the
howls of those who with brazen impertinence proclaim themselves an organized opposition..."
Boss: (who had nodded approvingly at each and every stress in Gumshoe's discourse, interrupts him
enthusiastically) Hahaha! He got 'em big, right there!
Gumshoe: "...No! It's all in vain. We said it before and we'll say it again: Romania's situation cannot
be clarified; we'll even go as far as to say we'll never set out on the path of real progress until we implement
universal sufferage..." (both are left very confused)
Boss: What's that supposed to mean?
Gumshoe: (after profound thinking) Oh! I get it! He's aimin' at the reactionaries, who are bitin' the
sovereign people's flesh, make 'em suffer... Ya know, sharks... sufferage...
Boss: Oh, I see where he's hintin'! Good for 'im! He hits the nail on the head, he does!
Gumshoe: Guy's on the barricades, I‘m tellin‘ ya!
Boss: They don't call it "The Voice of the National Patriot" for nothin'!
Gumshoe: "...until we implement universal sufferage. That's all I had to say. Signed, Rich Venturiano,
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law student and newspaper reporter."
(Gumshoe barely finishes reading when a loud argument is heard from the street, right side)
Man's voice: (from the outside) Over my dead body, lady! I swear!
Zena's voice: Clodhopper! Hayseed! Bum! Police! (both voices together) Don Dumitrache!
(Boss and Gumshoe are both surprised)
Boss: (listening) Less go, Don Nick!
Gumshoe: Emergency!
(quickly folds the paper and takes the whistle out of his belt pocket; they both rush out through the
back door, Gumshoe blowing the whistle)
SCENE V
Spiro: (alone, entering from right, rolling a cigarette) This boss of mine: bad news, man! Them who
nicknamed 'im The Hardhearted knew what they was talkin' about. Why cain't he get off my back? I mean it!
Thank God for the missus and Don Charlie... They stand up for me sometimes or else, if they'd leave it to
'im, that devil would tan my hide day in day out... Like a week yesterday, when he got back from the play
with the ladies, he found me awake. He goes, "Just great, Mr. Spiro! You're still up, eh? Would you like me,
maybe, to wake up and open the store tomorrow morning! You been up puffin' tobacco, right?" "No way,
Boss, I just didn't feel sleepy, is all." "You didn't feel sleepy, eh? I'll give all the sleep you can carry!" I was
lucky Don Charlie got me out of 'is hands. He'd taken the cat o' nine tails down from the hook... Yesterday
night he found me sleepin'. He goes, "Oh, great, Mr. Spiro. You're sleepin', right? What do you care? You've
had your puff, now you're snoring! Ride it high on the gravy train!" I go, "Sorry, Boss, but I just felt sleepy,
thass all!" "Sleepy, eh! You're lording it, that's what it is. (Lordin' it, right! You call lordin' wakin' up and
goin' to sleep with the cat o' nine tails day in day out! I wish the same sort o' lordin' on 'im!) You feel like
sleepin'? Wait, I got the right cure for it." And right there and then he grabbed me by the hair. But for the
missus who stood up for me and not a second too late, either, he woulda tore me to pieces. I don't know
what'd gotten into 'im, he was mad enough to eat nails! (a noise) Oops! He's coming! (quickly puts out the
cigarette and hides it in his pocket)
(va urma)
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Dorel SCHOR
(ISRAEL)

Schiţe umoristice (80) – Excursii organizate
Ce-mi place mie la excursiile organizate e
atmosfera... La început, oamenii nu se prea cunosc
dar, după două, trei zile de călătorie cu autobuzul şi
una sau două mese pe zi în sala restaurantului, începi
încet, încet să recunoşti figurile şi chiar să-ţi dai
seama cine cu cine e căsătorit sau, mă rog, face
pereche. Tot după câteva zile, într-o seară fără
program, ghidul organizează o întâlnire colectivă,
fără protocol, în care fiecare se recomandă, spune
cum îl cheamă, cu ce se ocupă, pe unde a mai
călătorit şi câţi nepoţi are.
Ei bine, în urmă cu mai mulţi ani, nu ştiu ce
mi-a venit şi le-am spus adevărul, adică ce profesie
am şi, printre altele, că sunt sexolog. La început nu
mi-am dat seama, dar ceva s-a schimbat la modul cel
mai radical. Toţi îmi căutau tovărăşia, chiar dacă
oarecum discret, fiecare îmi păstra loc la masă, eram
servit cu ciocolată, fotografiat, invitat la cafea şi nu
mi se cerea să fac rotaţie la locuri, în autobuz. Habar
nu aveţi ce sufletişti sunt israelienii... Fiecare vroia
să ştie ce-i de făcut în câte o anumită situaţie intimă,
nu pentru ei personal bineînţeles, se interesau pentru
câte un prieten, o rudă, un vecin sau chiar pentru un
coleg de serviciu. Eu ascultam cu atenţie, dar nu
puteam urmări ghidul, nu eram atent la obiectivele
turistice, situaţia devenise imposibilă.
Aşa că, în anul următor, la întâlnirea de
cunoaştere, pe baza experienţei acumulate, am
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declarat modest ca sunt funcţionar la fisc... Efectul a
fost instantaneu. Mi-am obţinut liniştea, nimeni nu
mă mai bătea la cap dar mă simţeam privit cu
ostilitate, nimeni nu se aşeza lângă mine la masă,
nimeni nu schimba o părere cu mine, ciocolata mea
era refuzată şi dacă ceream cuiva să-mi facă o poză
cu aparatul meu, eram servit cu politeţe rece. Ca să
nu mai spun că în toate fotografiile am ieşit fără cap.
Odată am cerut chiar o tabletă contra diareii şi
nimeni nu m-a servit. De prisos să vă spun că am
vrut numai să verific dacă m-au crezut.
Ce era de făcut? M-am gândit la o profesie
benignă, prietenoasă, În excursia următoare, îmi
creasem profilul unui om cumsecade şi neinteresant.
Am declarat că sunt un mic funcţionar la poştă şi că
este prima dată în viaţa mea când particip la o excursie. Am fost lăsat în pace sută la sută. Nu am fost
servit cu ciocolată şi nici refuzat. Nu m-au fotografiat, dar nici nu m-au decapitat. Cu excepţia câtorva
reproşuri la adresa tarifelor poştale care au crescut în
ultima vreme nejustificat şi a cozilor interminabile
de la oficii, mai ales în zilele când se plătesc pensiile, nu am avut prea mult de suferit.
Cred că o să rămân pe poziţia asta, mai ales
că la sfârşitul excursiei, când s-au adunat dolarii
pentru bacşişul ghidului, pe mine m-au ocolit. Eram,
orişicât, un om cu posibilităţi financiare mai reduse
şi trebuia să fiu, într-un fel, menajat.
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D. H. SILVIAN
(CANADA)

“Mărturisiri ascunse ale călătorului fără nume”
Ca să trăiesc
Termin ce am în farfurie, și am terminat. Nu
îmi face bine risipa. Nu am să fiu martorul risipei
tale. Nu las urme, am spălat vasele și am închis apa.
Se vor usca. Nu vor găsi nici fărâmături. Cu lăcomie
am consumat tot. Toate-s consumate. Ca să trăiesc
am ales egoismul, apoi l-am împărțit cu cine avea
poftă. Nu am cerut nimic în schimb, aveam deja tot
ce adunasem, tot ce-ți trebuie. Nu mie, căci nu puneam importanță nici pe conveniențe. Nu m-am
prefăcut niciodată în persoană. Nu m-am lăsat
înjunghiat și nici nu am înjunghiat. Dorm spate în
spate, iar când mă duelez, nu îl întorc, merg drept
înainte. Spre o țintă, de preferință fără ca eu să devin
una. Mai îmi trece câte un glonte pe lângă ureche,
dar nu mă sperie și îl aud. Așa, merg drept și nu mă
abat. Pirații, corsarii și samuraii mă fascinau. Mai
puțin gheișele. Nu îmi plac femeile pictate. Prefer ca
eu să le pictez. Am ales spada pistolului, dar avea
două tăișuri, și am ajuns trăgător de elită. Așa mi-a
spus tata: ―Mă, tu oi fi nobil !‖. Și m-am apucat sămi desenez propriul blazon. Da, și mi-a mai spus că
sunt și un apucat. Și am apucat, tot ce am putut. El,
nu. Păcat. Făcusem și din astea. Nu des, dar bine. Cu
binele faci mai mult.
Cred că îți amintești la ce mă refer. Ce mult teai schimbat. Ce faci, fă-mi încet ! Nu te-am
comparat decât cu ce îmi doream. Fără pretenții și
fără să ți-o spun.
Trotuarul rulant zgomota ca de obicei.
Coborâsem. Doar nu era să rămân în aer. Dar încă
pluteam. Eram deja transformat, nu eram un produs
magic, numai un magician. Sau duceam cu mine o
licență, cu două zerouri și un șapte. Nu, nu de acasă,
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ci căpătați pe parcurs. Iar acum, mergeam împotriva
curentului, nu o întoarcere la sursă, mai curând o
întoarcere a capului, cu limbi de ceas. Un dar
neașteptat, de ani de zile. Și îi respiram secundele.
Așteptam să fiu întrebat. Dar nici taximetristul nu
era prea vorbăreț. De fapt nu era taximetrist, doar
vărul lui, și îi făcea o favoare, sau niște bănuți în
plus, că avea nevoie și un fiu la școală în străinătate.
Da, străinătatea încă mai exista. Și imediat mi s-a
spus că mai există și ăia care îi stau la putere.
Așteptam continuarea poveștilor. Eu încercam să nu
am accent punând accentul pe detaliile descriptive
ale temperaturii înconjurătoare. Ascultam, auzeam
tot și vedeam clar ce restul spera că nu pot înțelege.
Și speram să nu fie chiar așa. Mă lăsam purtat de
propriile mele invenții, fiind pe cât se poate de real.
Cuvintele aduse mă purtau peste toate cele călcate și
răscălcate. Însă acum, nu mă intimidau nici foști
președinți, nici miniștri pe cale de dispariție, și nici
reprezentanții crucii divine care binecuvântau
concertul în stânga și în dreapta. Și culmea, prin
câteva vorbe de prietenie cultivate pe pământuri
ceva mai fertile, de data asta, eu eram cel care
sugera teama.
Desigur, aș fi putut să mă duc în altă parte, dar
aproape de tine înțelegeam limba mai deslușit, și îmi
era mai deslușită. Nu mint, înțelegerea era mai
dulce, actul ne făcea mai frumoși, sau mai ușori. Și
nu că am optat pentru ce era ușor, doar că eu eram
cel ales. Pe unde treceam se schimbau guverne.
Mușcasem din mărul tău otrăvit și rănile mi se vindecaseră. Mușcasem de atâtea ori încât veninul se
transformase în antidot. Îmi modificase gândurile.
Pe unde treceam se schimbau gardurile. Se înlocuiau
chiar și bordurile. Des. Până și eu mă schimbam.
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Stârneam atâtea posibilități. Nici de-atunci, și nici
de-acum. Venisem cu o datorie, mă întorceam în
plăcere căutând plăceri. Nu te mințeam, te vedeam,
te auzeam. Chiar când te acopereai cu anii pierduți,
chiar dacă te afundai adânc în amarul superstițiilor
cotidiene. Ceream mai mult decât oricum. Înțepam,
eram arogant, obraznic, credeam în complicitatea
dorințelor. Nu pentru că puteam, ci pentru că am
decis să pot. Îți vedeam ridurile și semnele lăsate, îți
simțeam pielea, știam ce vreau, doream să o fi știut
și tu. Nu mai țin minte când ți-am spus-o. Poate
înainte de am venit. Te rugasem să mă întrebi orice.
Așteptam să fiu întrebat. De ce ? Unde vă duceți ?
Care vă este scopul ? Dar nu a trebuit să răspund. Ce
dezamăgire ! Mai mult, o nedumerire. Și am revenit
iarăși, și iarăși, și tot nu am fost întrebat. Nu mi-a
ajuns să fiu erou, nici să îmi respect angajamentul,
am cerut mai mult, m-am jucat cu visul jonglându-l
în minuni. Nici cu datoriile plătite nu m-am oprit, și
am început să bat la uși, făcându-mi noi datorii. Era
vina ta că m-ai lăsat să-mi fac. Și pe plac. Și de cap.
Dar asta numai eu o știam. Am scris cântece, am
cules rânduri, de atunci, de acum. Am inventat cutezanța zilei de mâine, și am tot zgândărit-o fără milă.
Eu i-am spus curaj. Făceam un experiment, un
schimb de suflete. Al tău pentru al meu. Sau invers !
Definitivam viața unui om. Făcusem tot ce mi
s-a cerut. Ba chiar mai mult. Și pare-se, bine. Tot ce
rămăsese erau câteva bucăți de sticlă, neatinse de
viciul anilor, și cutii cu fotografii în alb și negru și
marginile dantelate. Istoria unui om, câteva scrisori,
multe scrieri, amintiri, rapoarte din doi în doi ani, leam rupt, descrieri amănunțite, detalii, dimensiuni
banale, modă bolnăvicioasă, acum toate într-un sac
mare de plastic negru și rezistent. Viața mea era deja
împachetată, dar telefonul suna incontinuu și mi-o
deranja. Ciudat să faci pe Dumnezeu la unu noaptea
și să alegi ce rămâne și ce pleacă. Îmi era mai ușor
în timpul zilei, pe lumină. Dar nu mai aveam timp.
Trebuia să țin și să arunc. Viața unui om, care mi s-a
dăruit. Și eu aruncam. Din ce în ce mai repede. Un
sac, doi. Cădeau, nici nu le mai rupeam. Un muzeu,
mausoleu, în saci negri de plastic. Eu eram cel rupt.
Ce e viața unui om ? Ce rămâne din ea ? Am scris-o
mai târziu: câteva cutii cu pahare ciobite ! Imaginile
se lăsau duse cronologic una după alta, în plicuri, în
pachete, pachețele, tinere, cu zâmbete, în maiouri de
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baie, cu pălării de munte și monumente în fundal. Le
vedeam locurile, pe unde ei și eu umblasem, locuri
pe unde aveam să umblu, oameni, prieteni, familii,
drumuri. Copiii însă erau întotdeauna ai celorlalți.
Deci, iată motivul darului și al datoriei. Acum, aici,
eu eram tot ce le rămăsese, și doar câteva ceasuri în
care să ne luăm rămas bun.
Telefonul, telefonul ăsta care sună incontinuu.
Ce vrea, ce mai vrea ? Nu-l închid pentru că știu că
ai să mă chemi, să-mi spui că ai ajuns cu bine, să-mi
spui să plec cu bine. Ce vrea ? I-am promis, i-am
semnat, i-am aranjat să stea până în primăvară.
Nimeni nu se va atinge de garajul transformat în
garsonieră cu multe calorifere electrice, care mai
întâi, din garaj nefolosit fusese băcănie, apoi magazin de accesorii telefonice, iar după ce a plecat, cu
marmură și bun gust se schimbase în butic de accesorii de mariaj, și iar în băcănie, sau aprozar, ca
acum să fie doar un loc bun pentru graffiti. Ce vrea ?
Mi-a ajuns să o fac pe Dumnezeu ! Nu sunt nici
înger, nici diavol, nici profet. Am făcut doar ce a
trebuit, și câteva în plus. N-ai mai fost la cimitir,
poate nici nu se cuvenea. Am dus eu florile. Am
făcut eu rugăciunile, am mulțumit cu câteva lacrimi
de respect și am făcut multe poze. Oare cine va
arunca pozele mele ? Pahare ciobite nu țin. Gata, nu
mai rămăsese nimic. Fiecare douăzeci fusese o ceafă
de porc. Avionul avea întârziere, vreo doi ani.
Bagajul de mână pe roți și trotuarul rulant
făceau același zgomot. Deja pluteam. Mă gândeam
la fetele care știau să-mi calce cămășile și la
Lăzărică, domnul care îmi aducea în fiecare
dimineață voie bună și un alt fel de omletă. Speram
să-i găsesc la datorie. Așa se întâmplă când
pribegești prea mult prin hoteluri. Mă așteptau. Îmi
știau numele, își aduceau aminte. Și eu de ei. Ca să
trăiesc, a trebuit să fiu în viață. Și am aflat că sunt.
Nici nu ajunsesem încă la tine și făcusem deja
atâtea. Nu trebuia să te caut departe, erai întotdeauna
în luciul oglinzii, mereu în reflexia ei. Portalul meu
de pasaj, de trecere și scufundare.
Chiar între blocuri, pe fiarele ruginite ale
joacelor de copii, când mi-ai spus că ți se fâlfâie și
nu-ți pasă, nici atunci nu ți-am acceptat urâțenia.
Greșeala era a mea. Cine sunt eu să arăt cu degetul ?
Aveai dreptul să-ți faci propria istorie. Dar și eu
aveam dreptul să nu ți-o cumpăr. Un domiciliu forțat
239

Destine Literare
este impus și nu ales. În piață când vinzi flori, supraviețuiești și nu împarți neapărat fericiri de
primăvară. Din maior nu te transformi în colonel
peste noapte, și nu invers. Când șeful se duce, te
duci și tu. Tot ce poți, e doar să stai de gardă, și să
respecți trecutul, dar nu să-l schimbi. Nu venisem să
te schimb, nu aveam un scop bine definit, te ceream
nealterată, dar erau prea mulți morți între noi. Iar
unii încă erau în viață.
Se pășește greu pragul, iar noi ne pășeam unul
pe altul, eram ca o mașină care se calcă, un pas peste
pas, un pantof ce calcă un altul, nu ne împiedicam,
dar nu avansam, eram un fel de scară, mergeam în
sus, fără repaos, fără escală, fără opriri, fără zgomot,
dar cred că gâfâiam. Ne spuneam tot, împărtășeam
tot fără să ne spunem nimic. Făceam dragoste, eram,
ne împărțeam, ne mulțumeam, ca apoi să ne rugăm
separat, fără a ști unul de altul, și nici cui. Ni se
furase viitorul, domiciliile ne erau deja impuse. Și
părinții. Poate nu chiar la toți. Unii, i-am primit pe
parcurs. Altora nu avea ce să le pese. Și li se fâlfâia.
Cine să spună, dacă jos sau sus ?
Am închis telefonul. Ce aș fi putut să îți mai
spun ? Știam unde ești, știai unde mă duc. Sau doar
așa preferai să crezi. Ce noroc ai avut că nu ai
întrebat mai multe ! Și ți-am acordat acest privilegiu.
Treptat, uitaseși unde și de ce ai venit. Și plecai
înainte să ajungi. Mergeam bine cu trenul și singur,
făceam poze și nu era nevoie să stai în spatele
aparatului. Iar accesele de personalitate îți rămâneau
necontestate. Ce aș fi putut să îți mai spun ? Veneam
să aflu. Să mă aflu în treabă. Între tine și mine. Și
erau destule, multă treabă, mult de făcut, nu neapărat
împreună. Ca să trăiesc a trebuit să fiu în viață. Mai
mult decât o clipă. Și am căutat clipa de multe ori. Și
ți-am furat-o de multe ori. Cerșeam pentru că îmi
dădeai, erai frumoasă pentru că împărțeai ce aveai
mai bun. Și nu îmi era rușine. Îți plăcea cum luam.
Era ca o răceală. Am stat puțin în pat, am pus
un halat pe mine și m-am șters la nas. Un duș bun, și
iată-mă din nou. Lipsisem 27 de ani.
– Da, mi-ai lipsit. Nu mai numărasem anii.
Nu-i mai număr demult. Ce să mai număr. Am plâns
de câteva ori, am râs, nu des, dar am râs, am visat
destul, am spus da o dată, am spus nu de multe ori,
dar nu când a trebuit, doar când a fost nevoie, am
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greșit, am plătit, și iată-ne din nou aici. Ai lipsit, nu
mult, doar tinerețea mea, doar ce pierdusem cândva
împreună. Și mi-e teamă să-mi lipsești din nou. Nu
te întreb nimic, nu mă întreba! Doar să fiu. Nu am
mai fost de o vreme, dar fă-te că nu vezi. Nu te uita
prea mult. Uită ce nu-ți place, uită-mi imperfecțiile !
Nici nu am să-mi scot machiajul. Sper că mi-ai adus
unul mai bun.
– Eu nu am sperat să îmbătrânim împreună.
Nu am crezut că o să îmbătrânim. Doream să fim
mereu doi adolescenți rămași în adolescență,
cocoțați, acolo pe stâlpul ăla înalt, sus în cumpăna
timpului, de unde să mai scoatem din când în când
câte-o minune.
Aterizez, decolez, echipat mai ceva ca Bond,
James Bond, stau, plec, vin, și nu, nu numai să mă
uit. Am adus tot ce-mi trebuie și mai mult, iar acum
te aduc pe tine, doar tu, doar eu, pentru clipa în care
ne aflăm. Fără pretenții, fără întrebări, fără, pentru
că oricum nu ar exista adevărate răspunsuri. Plăcerea
trebuie să fie consumată și nu să ne consume. Sunt
aici pentru că vreau, nu pentru că am nevoie. Sunt,
pentru că am făcut totul ca să pot. Am scris pentru
ca să fiu, am inventat povestea, eu sunt povestea. Tu
tot ce aveai de făcut era să te faci frumoasă, și să o
răsfoiești.
Vedeam păsările cum păcălesc norii și cum
norii se lăsau păcăliți: un joc de parteneri taciți. Nici
nu știam că erau atâtea păsări zburătoare în
București. Prin geamul, așa numit panoramic, o
panoramă mai mult verticală de etaj optsprezece,
priveam o bună parte a acoperișurilor capitalei ruginite, vopsite și cârpăcite de neputința oamenilor.
Priveam istoria lor, a mea, a ta.
Nu se mai uita la ei, îi lăsa să se descurce, se
mira și el și îi plăcea filmul. Îi părea rău cât de mult
le luase oamenilor să inventeze cinematografia. Nici
el nu știa dacă improvizau sau aveau un script bine
stabilit. Nu se băga, doar un pic, doar câteva note de
scenariu. Le dăduse așa mult, și îi părea rău, dar îi
înțelegea, și lui îi luase mult timp până să se joace în
lut. Lucrase din memorie, lacurile și mările erau
zbuciumate pe atunci, iar oglinzile i-ar fi ars ochii.
Îmi continuam aventura culturală. Ce mult
vorbeam, ce multe aveam de spus, în una, două, trei
limbi. Mă găseam la intersecția dintre culturi, la
răscrucea hoinarilor și a hoților de povești. Ce mult
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mă schimbasem. Și nu știu de ce, așa îmi venise, și
mă vedeam din nou în uniformă, tot cu o mamă, dar
de data asta a mea. Săraca era răcită, își pierduse
vocea, iar femurul încă o durea. ―Nu amânăm, lasă
că e mai bine să ne vadă așa.‖ Și iată-ne în fața
comisiei de partid pentru a ne convinge că emigrarea
este un act de lașitate și de trădare. Îmi dăduseră
cuvântul și nu știam ce să fac cu el. ―Da‘ tu la ce
liceu ești, și ce-i cu părul ăsta lung ?‖ ―Suntem în
vacanță.‖ Și apoi întrebări care se răspundeau de
unele singure, iar asta doar pentru că nu aveau
răspuns. În orice caz, nu de la mine. ―De ce mama
dumitale vorbește așa de greu ? Și ce are că e în cârje ? Are nevoie să stea jos ?‖ Ne-au mai spus ceva și
ne-au rugat să așteptăm pe culoar. Nu îmi venea să

cred, dar i-au transmis mamei că poate acolo se va
însănătoși mai pe deplin. Îi auzisem: ―păi, așa cum
sunt, pe ăştia, mai bine îi lăsăm să plece‖. Era ultima
dată când îmbrăcam acea uniformă.
– Mamă, există Dumnezeu ?
– Uite-te la copacul ăsta frumos, la păsărelele
care i se așează pe crengi, la zborul lor. Când
băbuței din piață îi ridici mărul care i-a căzut pe jos
și i-l pui înapoi pe masă, iar ea îl șterge și ți-l oferă,
atunci da, există Dumnezeu.
– Crezi în Dumnezeu ?
– Cred în tot ce e frumos, cred în tot ce e bun.
– Dar răul și urâtul, ce sunt ?
– Doar o neatenție.

Vasile Mic – În zori
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Heidi S. SIMON
(ISRAEL)

Întâmplări necunoscute din viaţa unor savanţi români (3)
Herman Oberth şi Şerban Ţiţeica
Facem astăzi cunoştinţă cu un renumit astrofizicean, Herman Oberth, un cetăţean român de origine germană, născut în Sibiu în anul 1894. A absolvit liceul la Sighişoara, după care a studiat fizică,
matematică şi astronomie la Cluj, continuând la
Munchen şi Gotingen aprofundarea acestor studii.
Înteresant că atunci când şi-a susţinut prima dizertaţie la Heidelberg având ca temă zborul cosmic,
aceasta a fost respinsă, nefiind înţeleasă de oamenii
de ştiinţă din acea vreme. Paralel cu munca didactică, Oberth se ocupă în continuare de studierea şi de
răspândirea ideilor sale - adevărate dar premature,
despre legătura vieţii pământenilor cu existenţă diverselor forme de viaţă în Univers şi stabilira legăturii cu acestea. Astfel, a publicat la Munchen o carte
întitulată „Rachetă spre spaţiile Interplanetare‖ care
ulterior a fost reeditată de 7 ori. Astfel Herman
Oberth a intrat în noua familie a savanţilor dedicaţi
studiului Spaţiului Cosmic, elaborând 30 de lucrări
în acest domeniu. În anii ‘60 el a asistat la lansarea
lui Apollo 11, a fost membru de onoare al unor institute de cercetări spaţiale din Germania, S.U.A., Anglia, Australia şi Grecia. În onoarea lui s-a instituit
premiul internaţional „Herman Oberth‖.
În toamna anului 1929, în Germania, Herman Oberth a lansat prima rachetă cu combustibil
solid, concepută de el. La lansare au asistat studenţii
săi, printre care şi viitorul savant german cunoscut în
lume, Werner von Braun, cu care Oberth a colaborat
în anii ‘60 la munca de cercetare spaţială în Statele
Unite. Iar în anul 1969 amândoi au participat la lansarea misiunii Apollo 11, când primii oameni au
făcut „Marele şi primul pas‖ pe Lună. Este o
frumoasă poveste despre un om care a prevăzut
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viitorul, dar a muncit pentru transformarea în
realitate a acestei previziuni, ajungând să-i vadă şi
realizarea. Herman Oberth a trăit până în 1983,
lăsând omeirii o preţioasă contribuţie la avântul
ştiinţei. În încheiere încerc să descriu o fotografie
care reprezintă trei titani ai ştiinţei moderne: Rudolf
Nebel, Herman Oberth şi Werner von Braun, cu
menţiunea explicativă: „După 30 de ani de
colaborare, trei mari pionieri ai spaţiului se
reântălnesc!‖
Un alt savant deosebit de important şi
cunoscut în ştiinţa românească a fost Şerban Ţiţeica
(1908-1989), unul dintre cei mai mari fiziceni ai
secolului trecut, care şi-a adus contribuţia în
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mecanica cuantică, fizica statică, termodinamica,
Întrebat, în plină „epocă de aur‖ despre aporfizica nucleară. Întrebat de către un gazetar care este tul mondial al fizicii teoretice româneşti, profesorul
deosebirea dintre ştiinţă şi tehnică, Ţiţeica a răspuns: Şerban Ţiţeica a răspuns cu luciditate şi curaj:
„Ştiinţa este... ştiinţă, adică în primul rând, „Există multe contribuţii ale fizicii româneşti, dar
cunoaştere! Aplicarea nu mai este ştiinţă propriu nici una la nivelul de a primi un Premiu Nobel. De
zisă, este tehnică! Nu se pot confunda domeniile lor ce? Deoarece în România nu există o şcoală rode activitate, sunt distincte...‖.
mânească de fizică, un mod românesc de a face fiŞerban Ţiţeica era de părere că ştiinţa fizicii zică‖. În vremurile când savantul şi-a exprimat liber
are o componentă comună cu poezia, şi anume, ima- această părere s-a putut considera că a comis un act
ginaţia, care este indispensabilă atât fizicianului teo- de curaj. Adevărul este însă că România a dat lumii
reticean, cât şi creaţiei poetice. Pentru a crea con- oameni talentaţi, capete luminate în toate domeniile
cepte noi, pentru a inventa metode şi aparate noi, ştiinţei, ale căror studii şi lucrări şi-au lăsat amprenta
pentru a crea noi aplicaţii, este nevoie de multă ima- asupra progresului omenirii...
ginaţie, ca şi în poezie,dealtfel!
_______________________
Notă: Mulţumiri domnului dr.ing. Andrei Ciontu pentru informaţiile preţioase pe care ni le-a pus la
dispoziţie în cartea sa „Pagini anecdotice din viaţa unor savanţi români‖.

Iarna în munți
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Malak SOUFI
(SIRIA/ ANGLIA)

I will lay bare my pain
I will lay bare my pain,
I will separate it from me,
And will call on you for help.
I would say, please have mercy,
You, who are Passion and abandonment,
You, who are my sleepless nights and my pain,,,
I would say that a thousand times per day,
I will announces the agony of my pain
And let it commits suicide.
I will lay bare my pain
And cast away the mask of chastity
Repentance,
And virginity,
I will declare it
A free zone
For orphans and bereaved mothers,
For married women and widows,
For virgins
For those who are raped
For those who are abused.
Oh pain, I will expose you,
I will lay you bare,
I will uncover you
And banish you
Away from me,
Out of me
And back to me.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
In Lesvos
Suddenly,
They decided to close the borders,
All the borders.
They said:
For them staying where they are is more spacious.
And God was more merciful
He did not close his borders
He did not close his doors
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He was drawing their destiny
He was drawing their fate
In the depths of the sea.
@@@@@@@@@@@@
In Lesvos
A tear is shed
It becomes rain
The rain turns into a river
That needs a boat.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
In Lesvos
They put them on a boat
With a clumsy motor
And made them wear safety belt
If wet they drown.
In Lesvos
A tear is shed.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
In Lesvos
Closed borders
And an existing death.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
In Lesvos
He was there
Waiting for a hope
And I was there
To sell it to him
By proxy.
>>>>>>>>>>>>
In Lesvos
On the other shore
Before Lesvos
A hope is born in a rubber boat
And before they reach the shore
Ninety nine die.
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Cassian Maria SPIRIDON
(ROMÂNIA)

Cassian Maria Spiridon (N. 9 apr.1950, Iaşi, România) este un remarcabil om de cultură al zilelor
noastre: poet, eseist, redactor-şef al mai multor reviste importante de cultură, editor, preşedinte şi participant
la mişcarea conspirativă din Iaşi (1989), preşedinte al USR Iaşi iniţiatorul unor direcţii literare prolifice,cu
merite deosebite în dezvoltarea relaţiilor interculturale europene. Numele lui este consemnat în numeroase
lucrări de referinţă semnate de mari nume ale culturii noastre; premii de substanţă îi consemnează valoarea
literară şi spirituală ,apogeu fiind distincţia Meritul cultural în grad de Comandor şi Premiul ,,M. Eminescu‘‘
al Academiei Române pentru Poezie.
Debutează în 1985 cu volumul de poezie ,,Pornind de la zero‘‘, urmat de alte numeroase titluri. În anul
2015 republică în formă necenzurată, într-o formulă editorială şi ştiinţifică de excepţie, volumul de debut
care este o adevărată recuperare a gândirii şi expresiei sale poetice , care-i întregeşte imaginea personalităţii
creatoare.
Redăm în versiune italiană poezia care reproduce titlul volumului,,Pornind de la zero‘‘ /,,Partendo da
zero‘‘.
PORNIND DE LA ZERO
1
de la zero pornind
cu măsură
cu palmele răsucite
întoarse
cu ochii deschişi
cu spinările drepte
pe linia ploii
de la zero pornind
cu gura închisă
cu încredere
cu disperare
pornind şi pornind
într-o mie de sensuri
atâtea se pot întâmpla –
2
pornind de la zero în viaţă
de la durere
de la forma iniţială a materiei
de la strigătul pietrei
recunosc că sunt implicat
cu toate celulei
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fioroşii mei neuroni în evoluţie
în evoluţie
în existenţa socială
chiar dacă mi-am ucis
umbra
nu pot trăi fără boldul sfredelitor
fără taciturna/ iscoditoarea privire
a cunoaşterii
3
starea de zero
starea şovăitoare
cuprinsă de lipsa de sens
starea din care pornim
cu picioarele goale
de la roca virgină
pornim în explozie
4
mă ocup de trecerea sufletului prin
sabie
cum aş săruta o femeie
mă ocup de trecerea trupului prin
gloanţe
până devin
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împrăştietor al fertilităţii –
Dyonisos sfâşiat de Bachante
mă ocup de trecerea minţii prin
rigorile poeziei teologiei
cum aş număra pe spinare vergile –
mă ocup de privire şi de privirea privirii
şi de urechea ce se ascultă
ca un ghioc-plin de vuietul vieţii
mă ocup să aflu cum se poate
ocupa existenţa
pe care întâmplarea/ţi-a aruncat-o în braţe
cum se poate ocupa fără/sau înainte
de a începe să urli
mă ocup de pierderea eului
de perpetuare de creştere
mă ocup mă ocup

-

pentru că mişcările sunt inutile
faptele sunt inutile
obiectele cerul…
sunt inutile
recunosc că sunt inutil
ca o sabie care n-a mai plecat
la război
ca o carte pe care nimeni nu vrea
să o citească
ca un univers
fără planete locuite
ca un răcnet al materiei
în răscolire
6
pornind de la nimic
m-am înţeles bine
cu tot ce e dur
cuprinzând adevărul
în pachetul de nervi ai istoriei
un kilogram de oţel
e întotdeauna egal cu
un kilogram de creier
dar
nu întotdeauna 2x2/ fac ceva
şi nici suntem fericiţi
totdeauna
şi câţi dintre noi
mai iubim
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7
în pofida a toate acestea
socot că
putem continua -

PARTENDO DA ZERO
1
da zero partendo
a misura
le palme arrotolate
tornate
con gli occhi aperti
con i dorsi non curvati
sulla linia della piove
da zero partendo
a bocca aperta
in fiducia
a disperazione
partendo e partendo
in milla di sensi
- tante cose si possoo succedere 2
partendo da zero in vita
dal dolore
dalla forma iniziale della materia
dal grido della pietra
riconosco che sono implicato
con tutte le mie celule
feroci miei neuroni
in evoluzione
nell‘ esistenza sociale
benchè mi ha uciso
l‘ombra
non posso vivere senza l‘ago bucatatore
senza la taciturno/ sospetoso sguardo
della conoscere
3
lo stato di zero
lo stato indeciso
lo stato dal quale partiamo
a piedi scalzi
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dalla rocca vergine
partiamo in esplosione
4
sono preoccupato del trapasso per
spada
come baccerei una donna
sono preoccupato del trapasso del corpo per
pallottole
finchè divento
-il disprendidore della fertilitàDyonisos spezzettato di Bachante
mi preoccupa il trapasso della mente intermedio
delle rigore della poesia della teologia
-come conterei sui dorsi delle vergesono preoccupato di sguardo dello sguardo
e d‘orecchia che si ascolta
come un conchiglia-pieno del rumore della vita
mi preoccupo sentire com‘è possibile
habitar l‘esistenza
la quale l‘avvenimento/te la gettata in braccie
com‘è possibile habitare senza/ o prima
di cominciare a gridare
mi preoccupo della eredità del ego
della perpetuazione di crescità
mi preocupo mi preoccupo
5
a causa che i movimenti sono inutili
i fatti sono inutili
gli oggeti il cielo...
sono inutili

riconosco che sono inutile
come una spada che non è partita mai
a guerra
come un libro il quale nessuno non vuole
leggerlo
come uno universo
senza di pianeti habitate
come un grido della materia
in ribbelione
6
partendo da niente
sono stato amico
con le cose dure
che includono la verità
in pacco di nervi della storia
un kilo di accaio
è sempre uguale a
un kilo di cervello
ma
non smpre 2x2/ uguale a qualche cosa
e non siamo felici
sempre
e quanti di noi
amiamo ancora
7
contrario a tutte queste
credo che
possiamo continuare -

Cassian Maria Spiridon ―Pornind de la zero‖, Ed.Charmides, Bistriţa, 2015
Traducere în limba italiană de Livia Mărcan
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Ioan Florin STANCIU
(ROMÂNIA)

Istoria vie

Traversând bulevardul prin zona lui cea mai
îngustă, observ că o parte a băncii pe care, tremurând-murmurând, mi-am petrecut revoluţia e ocupată
de o cucoană în tonuri de lapte şi miere, rătăcită-n
peisaj oarecum la-întâmplare.
Au trecut deja vreo şapte zile de când Tiranul şi Odioasa au fost împuşcaţi în reluare, la televiziunea naţională, după cum li se şi cuvenea, dar oraşul continuă să freamăte înfundat, ca un uriaş cărăbuş răsturnat cu picioarele-n sus. Plus un vibrato
febril de coardă prea-întinsă, pe care-l port pretutindeni cu mine.
Aşa că mă aşez cu tabiet, la celălalt capăt al
băncii, după ce cu sclipici de ochi şi cu buze elastice
primesc consimţământul, din prima:
− Săru‘ mâna, stimată doamnă, aţi ieşit puţin
pe la revoluţie!?
De undeva, de pe aleea îngustă-a Albinelor, se
preling în grup învălmăşit câţiva muncitori de la
canalizare, cu veste reflectorizante peste salopetele
veştede. Unii mai au brasardele tricolore, cu care-au
ieşit pe străzi, în noaptea aceea, de pomină.
Înaintea lor, mereu la vreo trei paşi mai în
faţă se leagănă rar, calculat, un fel de spintecător în
vacanţă, cu figură de bazalt cubic, tunsă la baza
urechilor şi cu un veston albastru, impermeabil,
perfect conservat, deşi poartă, se pare, şi nişte mai
vechi şi mai decoloraţi pantaloni de miliţian.
Aviatoru-ăsta pedestru, urmat de echipa sa,
face vreo cinzeci de paşi la dreapta noastră, oprinduse în faţa unui bust din bronz neşlefuit, plantat pe un
soclu de vreo doi metri, în faţa clădirii ICM, pierdută acum sub iedera sufocantă şi printre plasele de
crengi ale copacilor împletiţi, care o înconjoară.
− Ce liftă ceauşistă, o mai fi şi-ăsta, măi
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dragă !? zice Şeful privind sictirit la momâia rău
oxidată, cocoţată pe-acolo. Că nu degeaba l-au proptit odioşi-ăia chiar aici, în ochii clasei muncitoare?
De pe portiţa din sârme-înşirate pe-o ramă
metalică, din dosul monumentului, se strecoară expert oarecum o băbuţă şoldie cu-o găleată metalică,
rău împuşcată şi cu un feleştioc zburlit în vârful
unui bambus pescăresc înnădit.
− Cine-i granguru-ăsta, mătuşă?, întreabă un
tânăr muncitor progresist, arătându-i momâia cu
ochi de peşte fiert de pe soclu
− Dracu‘ să-l pieptene, maică, vreo rubedenie de-a şaptea spiţă a derectoarei, că ea m-a trimes
să-mi frâng gâtu‘ pe-acilea, ca să-l răbuiesc pe
maimuţoiu-ăsta cu apă şi dero pe la mustăţi şi să-i
dau jos găinaţii de pescăruş de pe creştet. Că uite,
acum chiar mă bucur că ăl de l-a făcut l-a făcut numai pe jumătate, căci dacă-ar fi fost întreg, cine ştie
pe unde m-ar mai fi pus cocoana să-l spăl, vai de
păcatele şi de obrazul meu de femeie bătrână…
− Las bre, că-l dăm noi jos de-aci, pe
teroristu-ăsta şi-ai să poţi să-i speli şi sufletul, întrucât asta ar cam fi prima urgenţă. Alo, Winetou, strigă şeful fără să se-întoarcă, ia dă-te, dom‘le, mai
încoace cu juvăţu-ăla, ca să tragem lift-asta spurcată,
de-aici!
Din hora muncitorească de pe trotuar se desprinde un flăcău înalt,suplu şi cu plete negre, fluturând pe umeri. În palma dreaptă cântăreşte o funie
strânsă-n inele egale, ca un lasou.
− Băiatu-ăsta, Winetou, de, cum îi spune
toată lumea, a lucrat mai întâi la hingheri şi poa‘ săţi pună laţul de gât şi din mersul trenului, şopteşte
aparte o voce neidentificată Ce, te joci!
Astfel, prins cu ştreangul de gât, din primadestineliterare@gmail.com
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încercare, teroristul mascat în bronz masiv de pe
soclu se clatină de vreo trei ori foarte periculos, în
câteva strigăte icnite de hei-rup. Când, Ardeee!,
caloianul metalic se dezechilibrează în faţă, cu jumătate de soclu cu tot şi bufneşte cu nasu-în nouri de
beton sfărâmat, spre bucuria chiuită a spectatorilor
din blocurile de peste drum. Moment în care şeful
neîncoronat al tribului vindicativ se urcă cu ambele
picioare pe spinarea trofeului şi strigă, mestecând
aerul cu un braţ foarte înalt:
− Ca să se vadă, na, că n-a fost nicio lovitură
de stat şi că revoluţia au făcut-o oamenii muncii,
într-o explozie de entuziasm spontan, după cum s-a
văzut chiar acum şi aici! Că nu se mai putea nici aşa,
bre, dragi tovarăşi şi prieteni!
− Chestia e, se ridică o voce neidentificată
de dincolo, ce-o să ne facem cu ăia la care nici n-au
apucat să le facă statui!?
Pe partea cealaltă a bulevardului trece un
camion cu amărăşteni de la spaţii verzi care cântă cu
mare entuziasm ceva, despre deşteptarea morţilor cu
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refren mobilizator de tipul: Mama lor de mama
voastră,/ România-i ţara noastră! sau, în fine, ceva
la fel de mobilizator.
În vreme ce la celălalt capăt al băncii, doamna noastră şi-a rezemat pe genunchiul stâng o gambă
din porţelan translucid, prin care mai trec în voaluri
lâncede flăcările volatile ale plajelor însorite.
− Cred, stimată doamnă, că întâmplător, desigur, am fost martorii unui moment revoluţionar,
care va rămâne-n istorie.
− Aşa o fi, dar eu tot nu-înţeleg ce-au avut
cu săracul Antipa, care mi-a ocrotit adesea întâlnirile
de taină ale adolescenţei, pentru că mama a lucrat la
Institutul de Cercetări Marine, până anul trecut.
− Ei lasă, susur eu, ca şarpele care vinde mere, las‘ că-a mai rămas o statuie a lui Vasile Pârvan,
pe Crizantemei, în colţ, dacă nu s-o fi dovedit şi-ăla
vreun terorist sub acoperire, ceva…
− Chiar, zice Misterul feminin forfecând din
tentacule şi renunţând parţial la acoperire, pe-acolo,
n-am mai fost cam de mult!
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Araf ȘIIRLERI
(TURCIA)

1/
3/
Zaman bitti… topladı hareket
sokakları alelacele eve getirdi;
Bakış‘la tozan suretler… suretler…
dikkatin aynasında raks eden
o lanetler dirildi;
Kin ve acz ile yüzleşmekten yorgun
medeniyet, bu kuzgun et pazarı
ufaladığı kentleri savurdu göklere!
Hiddetten ürktü, diz çöktü kâinat
karanlık seccadesine, başa çevirdi
nesne tespihini tevekkülle:

Zaman bitti… Gizli
hazineydiniz bilinmedi,
görülmek isterdiniz görülmedi;
Ne çok giz vardı
sabırla beklesek göreceğimiz,
ne çok siz;
Sizi siz yapan inceliği silkeleyip
kabuğunuzu sevdik biz…

4/

— Bekleyin… bekleyin…
: beklemek güvenlidir.

Zaman bitti…

2/

PURGATORY POEMS

Zaman bitti… varlığın kumaşı
buruştu, algılar ve yargılar
birbirine girdi;

1/

Gökler maden miydi neydi eriyip akan
mahşerin, ateş toplarının arasından
atılmış renkli yün gibi dökülen
önüne arzın bekçilerinin?
Şaşkın kuş misali ürküp kanatlarından
nefs kafesinde beklerken insan
hani, nasıl anılan bir şey olacaktı?
Şüpheler, kafanın tasında dönüp
duran kemik bilyeler, doğruların da
inançların da tadını kaçırdı…
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Time is over… movement
hastily collected the streets
to bring at home;
Scattered with the Gaze,
images… figures… those curses
dancing in the mirror of attention
have revived
Being tired of confrontation
to rancor and insolvency,
the civilization, this carrion bazaar,
comminuted the cities
and made their dust fly to sky!
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Universe blenched from this fury,
kneeled down on its dark prayer rug,
faithfully turning prayer beeds of objects
to beginning:
—Let’s wait… wait…
: waiting is safe.

Suspicions, the bone mugs
rolling inside the skull,
spoiled both rights and faiths

3/

2/

Time is over… you were a hidden
treasure, you wish to be seen,
neither known nor seen

Time is over… the cloth of presence
wrinkled, perceptions and
judgments mixed together;

There was so much secret
so many you we would see
if we waited with patience

Were the skies metal, what was melting
and flooding in doomsday, through
fire balls and pouring in front of
guards of earth like colorful wools?

We shacked your delicacy
you are really made of
instead we loved your shell

Fearful because of its wings,
as if a silly bird,
human, waiting inside ego cage,
how can be a remembered thing?

4/
Time is over…
Translation: Hilal Karahan
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Mihai TUDOR
(ROMÂNIA)

Puşcăriaşul
Sfîrşitul eroilor trasează morminte
în loc de hărţi.
Numele meu este România. Sunt un fost deţinut politic din Europa de Est, eliberat şi condamnat
din nou. 50 de ani am zăcut şi îndurat temniţele staliniste şi comuniste doar datorită originii mele burgheze. Frigul, foamea, pemanenta tensiune şi suspiciune, maltratarea şi terorizarea fizică şi sufletească
au constituit şi consfinţit coşmarul cotidianului
obişnuit. Privilegiul călăilor istoriei este că amatori
fiind, abuzând de toate mijloacele şi tertipurile golanului sadea, reuşesc uneori să se ia la trântă cu ea şi
s-o însîngereze, însă dispar la fel de repede, subit şi
inexplicabil, părând să-şi conştientizeze singuri greşelile şi erorile comise şi grăbindu-se apoi să iasă
din scenă, îngroziţi şi stupefiaţi de monstruozităţile
lăsate în urmă.
După cum spuneam am fost eliberat. Mi-am
dorit din toată fiinţa acest lucru, nesperând, după
atîta amar de vreme, că se va mai întâmpla. Libertatea însă a fost şi continuă încă să-mi creeze strania
senzaţie a unei fata-morgana obraznice şi neascultătoare, pe cît de accesibilă în aparenţă, tot atît de îndepărtată şi imaterială. Cred că nici nu voi ajunge
vreodată să reuşesc s-o simt şi să mă bucur cu adevărat de ea. Pe nesimţite, gratiile şi zidurile închisorii m-au schimbat profund şi radical, din fericire nu
şi iremediabil, schilodindu-mi sufletul şi răpindu-mi
visele şi încrederea în viitor. Parcă mi s-ar fi amputat
o mînă sau un picior, sunt tot eu şi totuşi am devenit
un cu totul alt om, traumatizat, temător, complexat şi
nespus de blazat. Multe din convingerile şi idealurile
pentru care am luptat, înfruntând eroic abuzurile şi
umilinţele celor mai puternici decît mine, nu s-au
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împlinit. Frustrările, deşi justificate, sunt acum tardive.
Noua realitate mă sperie şi mă bulversează
cumplit, totul în jurul meu se transformă şi se modifică fără încetare, schimbările fiind de fiecare dată
bruşte, grave şi aproape imposibil de anticipat. Viaţa
pulsează şi evoluează laolaltă cu lumea care o zămisleşte şi veghează asupra ei. Sau este cumva invers? Ceea ce vroiam de fapt să vă comunic este că
am luat hotărîrea, recunosc tîrziu şi după polemici şi
tergiversări interminabile şi descurajante, să acţionez. Să ies din conul de umbră al istoriei unde am
stat cuminte ca un şcolar pedepsit pentru şotiile şi
poznele făcute, şi să îmi spun părerea, să mi se facă
auzită vocea.
Nu pot reuşi dacă nu izbutesc să-mi recapăt
demnitatea, verticalitatea şi onoarea pierdute undeva
în timp la porţile Bizanţului din cauza ploconelilor,
temenelelor, văicărelilor şi ezitărilor succesive şi
repetate. Trebuie să renunţ definitiv la pateticul rol
al morţii frumoase din tragediile îndepărtatei Elade
şi să încep să trăiesc. Din nou. Să accept şi să privesc viaţa fără duşmăniile şi resentimentele din trecut, şi să mă împac cu propria-mi soartă. Destinul
trebuie mai întîi căutat, abia apoi acceptat şi însuşit.
Acesta este primul pas, urmează cel al voinţei şi
tăriei caracterului, însuşirea şi calitatea rară şi nobilă
a oricărui suflet care se vrea puternic şi generos.
Încep să obosesc. Visez prea mult, gîndesc şi
năzuiesc prea departe? Nu ştiu, rămîne să demonstrez că drumul şi calea alese sunt ireversibile, şi,
mai ales, că nu voi fi nevoit să mă mai îndoiesc de
reuşita şi succesul destinaţiei dorite. Piedicile, impedimentele şi dificultăţile întîlnite mă vor pune cu
siguranţă la grea încercare, îmi vor forţa şi încorda
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
limitele şi puterile, mă voi simţi uneori ispitit să cedez şi să mă declar învins, dar voi continua să-mi
urmez şi să-mi desăvîrşesc menirea şi datoria transmise cu sacră religiozitate de-alungul timpului.
Respectând trecutul, asumîndu-mi responsabil
prezentul, pregătind şi aşteptînd cu încredere viitorul, pot spera că toate sacrificiile făcute pînă acum
nu au fost în zadar , iar energia , pasiunea şi devotamentul închinate cauzei progresului şi bunăstării,
vor deveni şi simboliza cîndva credinţa intimă care
să-mi întreţină şi însufleţească flacăra promisiunilor
viitoare.
Consider că am dreptul să îmi ridic privirea
din pămînt şi s-o îndrept asupra oricui, indiferent de
mărime şi faimă, fără să-mi mai fie teamă sau ruşine. Sunt conştient că sunt în continuare dispreţuit şi
că îmi va fi foarte greu să scap de stigmatul trecutului meu de fost puşcăriaş, în aceeaşi măsură însă îmi
cunosc limitele, şi, în pofida urîţeniei şi a aspectului
şi comportamentului meu neglijent şi nemanierat,
îmi ştiu şi calităţile şi atuurile, nu puţine şi deloc de
ignorat, care mă fac să nu mă simt cu nimic mai prejos decît confraţii mei mai bogaţi şi, poate, mai educaţi.
Parafrazând un proverb cunoscut nu întotdeauna haina îl face pe om. De multe ori sub haine ponosite şi murdare se ascund oameni deosebiţi şi rari.
Cine mai are însă răbdarea şi priceperea să-i descopere? Prejudecăţile, intoleranţa, aroganţa şi cinismul
ucid şi distrug eventualele punţi şi speranţe de comunicare şi apropiere. Pentru realizarea acestor
nepreţuite deziderate sunt indispensabile parteneriatele şi dialogurile strînse şi sincere, bazate pe stimă
şi apreciere reciproce, şi nu de pe poziţii de forţă,
unilaterale şi inegale, aşa cum se întîmplă aproape
de fiecare dată.
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Cu toate astea nu mă simt jignit sau descurajat.
Ştiu că încă nu mi-am exploatat şi întrebuinţat adevăratele resurse şi posibilităţi, că nu mi-am folosit
inteligenţa, imaginaţia, fantezia, iscusinţa şi în special spiritul întreprinzător la dimensiunile şi capacitatea lor reale, şi că nu am făcut dovada deplinei
forţe creatoare moştenite de la generaţiile anterioare.
Şi mai ştiu că dacă aş fi mai atent şi serios organizat,
mult mai dişciplinat , unit şi solidar în acţiunile şi
faptele întreprinse, şi, înainte de toate, scrupulos în
îndeplinirea obiectivelor propuse, aş putea să-mi
afirm şi să dovedesc ceea ce am pierdut cu mult timp
în urmă şi încerc neobosit să redescopăr: respectul,
încrederea şi suportul din partea mult prea preţioşilor mei parteneri de drum, dar şi echilibrul, siguranţa
şi stăpînirea de sine a propriei fiinţe antagonice şi
echivoce.
Las aceste rînduri, încărcate de emoţia şi dragostea fiului pierdut cîndva, dar regăsit şi adoptat
acum cu inima şi mintea eliberate pentru totdeauna
de umbrele hîde şi reci ale capriciilor vremelniciei
timpului, drept chezăşie şi totodată lecţie şi pildă
pentru sărbătorirea şi îmbrăţişarea copiilor nenăscuţi
încă.
Acesta-mi este legămîntul. Nu-l uitaţi! Veţi
decide singuri unde voi ajunge. Pentru că am învăţat
şi mă perfecţionez în continuare în arta supravieţuirii. Adică sunt blestemat şi binecuvîntat în acelaşi
timp. Efemer şi etern. Trist dar şi fericit. Un astfel
de om nu încetează să exercite asupra celorlalţi atît
atracţie şi uimire, fascinînd, cît şi repulsia şi disconfortul specifice nonconformiştilor, neînţeleşi şi veşnic nemulţumiţi. Originalitatea este însăşi viaţa sa.
Nu are cum să abandoneze. Este prea lucid şi neliniştit pentru a găsi timpul.
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Doina URICARIU
(USA)

From ‖the glass book‖ – Selected Poems,
Editor Doreen Schmid, translations Livio Dimitriu
(lunched in Montreal, on July 28 and July 30, 2016)
A Baby Goat

to caress me and my children.

I am no more, I search for you again
You were inside me, a baby goat made of light.
He run, and run, escaping trough my skin,
his ray of light, her sweaty skin.

Le bonheur de vivre

A fountainhead of light he was
his sweet was also ray and light
and my hand caressed you
as if you were a baby goat.
To feed with milkthe light in his throat,
the splinters of light in his hooves.
I am no more, no more
If I could only be a mouthful of milk swallowed.
The baby goat that passes through my mind,
When I call for your hand to return,
Baby goats and she-goats,
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Just like grass rising from the earth
So many swords tips piercing the air, without hurting it,
A clearing of hardening nipples,
The skin in love.
Turn Off the Lights
Every night I go outside
and write my poems and letters,
by the glow of lampposts.
This is the rule and our reason to be,
that no light might burn after eight in the evening,
any unfinished work is poison.

destineliterare@gmail.com
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Isabela VASILIU-SCRABA
(ROMÂNIA)

Convertirea lui Camilian Demetrescu la arta figurativă de inspirație creștină
Motto: “Nu cumva omul a căzut din grație când muzica [/ poezia/ ingenuitatea pre-logică] a fost înlocuită de logos,
mijloc mediat de comunicare ? …Nu este chiar aici miezul mitului căderii din Rai pe care-l retrăiesc mai intens
misticii, poeții, contemplativii ?” (Horia Stamatu, 9 martie 1968)

În ultima zi a anului 1949 starețul Mânăstirii
de la Prislop spusese că „trufia științei, autonomia
rațiunii și magia necredinței, acestea sunt temeiurile
pe care stau cărturarii vremurilor și cu ele îl
cenzurează pe Iisus‖ (Părintele Arsenie Boca). Când
a fost rugat să îndepărteze cărțile interzise din
biblioteca Mănăstirii Sâmbăta, Părintele Arsenie
Boca a sesizat că mitropolitul N. Bălan nu-i spusese
să distrugă cursurile lui Nae Ionescu sau volumele
lui Mircea Eliade pe care-l citea din studenție. Doar
să le facă dispărute, ceea ce a si încercat, mutând
operele acestor autori interziși în podul Mânăstirii de
la Sâmbăta de Sus.
Dacă ar fi aflat spusele faimosului stareț de
la Sâmbăta pe care l-a evocat în Noaptea de
Sânziene (roman scris la Paris între 1949 si 1955)
sub figura Părintelui Anisie, Eliade ar fi replicat
(probabil) că el nu este așa de convins de puterea
„magică‖ a necredinței. Pe de-o parte, în calitatea sa
de istoric al religiilor, nutrea ideea după care
creștinismul ar fi „salvat‖ o tradiție religioasă
imemorială dând sens creștin multor practici și
doctrine păgâne (1), „reintegrând acest ocean de
fragmente într-o nouă unitate spirituală‖ (Mircea
Eliade, Jurnal, Madrid, nov, 1942). Pe de altă parte,
Mircea Eliade nu credea în „radicale desacralizări‖(
Jurnal, 3 mai 1976), întrucât prezența sacrului se
poate descifra în vise și în universurile artistice ale
unor creatori de excepție. Nu de puține ori,
hermeneutica sa vizionară scosese la lumină scenarii
inițiatice camuflate în profan și greu recognoscibile
destineliterare@gmail.com

în ciuda unor semne care mai dau indicii ale
prezenței sacrului.
În volumul său memorialistic (Exil, vol. I,
1995 ediția în italiană si în 1997 traducerea
românească la Editura Albatros, București),
scriitorul Camilian Demetrescu (1924-2012)
încearcă a descifra din evenimentele propriei lui
vieți un scenariu inițiatic în trei trepte, în mijloc
punând întâlnirea cu Mircea Eliade venit să-i
viziteze o expoziție de la Paris. În capitala Franței
artistul prezentase lucrări din perioada sa
„topologică‖, asa numita perioadă „non-figurativă‖.
Fusese anul în care Eliade vorbise la Cerrisy-la-Salle
despre universurile paralele caracterizate prin
posibilitatea experimentării unui alt tip de spațiu și
de timp.
Pentru artistul român stabilit din 1969 în
Italia, un prim semn a ceea ce urma să devină o
adevărată „salvare‖ (prin convertirea sa la o artă
figurativă centrată pe sacru) l-ar fi primit cu un an
înainte de întâlnirea memorabilă cu Mircea Eliade
premiat în 1977 de Academia Franceză pentru
Histoires des croyances….
Camilian Demetrescu, stabilit la Gallese,
fiind în căutarea unui spațiu de atelier, a dat
„întâmplător‖ peste zidurile unei biserici năpădită de
vegetație. Fără a pierde prea mult timp cu aprobări
pe la oficialități, artistul s-a apucat de restaurarea
micii biserici romanice aflată în ruină de cinci
secole. După patru luni de muncă intensă (ajutat de
soția sa Mihaela, de câțiva prieteni, de puțini
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meseriași plătiți si de oameni din Gallese), la slujba
de resfințire a bisericuței patronată sfinții Giacomo
și Filippo a participat cu entuziasm întreaga suflare
din localitate. Prima lucrare realizată de Camilian
Demetrescu în atelierul-biserică fusese o „cămașă
răstignită‖ (Exil, vol. I, p.195), formă sinuoasă de
perioadă „topografică‖. Era, notează sculptorul, „la
jumătatea drumului între abstract și figurativ, între
natural și supranatural, urmând lecția artei arhaice‖
(op. cit., p. 236). Bisericuța restaurată a fost apoi
decorată cu sculpturile perioadei „figurative‖ , întâia
sculptură fiind „Christos pantocrator în formă de
tron‖.
In comentarea Pildei Semănătorului, prin
care Iisus și-ar fi „tâlcuit profetic soarta soliei Sale
între oameni‖, Părintele Arsenie Boca observa că
ceva e încreștinat în lume după ce Iisus „a înclinat
structural omenirea spre cer‖ (Semănătorul cerului,
în vol. Cuvinte vii, Deva, 2006 p.140). Si aceasta s-a
petrecut în ciuda existenței multor oameni rămași în
ansamblul lor la fel ca înainte de Christos: Unii cu
mintea prăfuită si „bătută de toate învățăturile
omenești‖ (Părintele Arsenie Boca), alții cu inima de
piatră, a treia parte cu simțurile încurcate în
„hățișurile grijilor și ale plăcerilor‖ si doar a patra
parte destinați să fie ca „un pământ roditor de cer‖
(Părintele Arsenie Boca, Mânăstirea Prislop, 15 oct.
1949).
Al doilea semn descifrat de Camilian
Demetrescu a fost însăși conversația din 1978 cu
Mircea Eliade în „seara cea mai lungă si mai densă
de semnificații de când lăsase țara‖ (Exil, vol. I,
București, 1997, p. 223). Ajuns la descifrarea
sacrului din profan teoretizată de marele istoric al
religiilor, Camilian Demetrescu notează că întâlnirea
cu Mircea Eliade ar fi fost ca o „confruntare cu
propriul destin‖ (op. cit., p. 221). Fiindcă „de ani de
zile cărțile sale stăteau pe masa atelierului meu
alături de caiete, culori și pensule, cu paginile
subliniate si coperțile uzate. Fiecare formă, fiecare
lucrare din expoziție era legată cu un fir nevăzut de
lumea lui Eliade, imagini plasmate sub impulsul
ideilor sale, cu o intensă chemare spre sacru. Nu
știam cum să i le prezint, de unde să încep. Eliade
privea lucrările și eu nu eram în stare să spun altceva
decât titlurile, cuvinte încărcate de semnificații prin
ele înșile: Lycaion (lupul mitologic), Ouranos,
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Enelysia, Sakti, Maithuna…Mi se părea superfluu să
adaug ceva despre o lume care era a lui si în care
abia intrasem. Dintre cele cinci serigrafii dedicate
filozofilor presocratici o prefera pe cea dedicată lui
Xenofan (Conchilia terrei) si i-am dăruit-o ‖ ( Exil,
vol. I, 1997, p. 223). După acea expoziție, Camilian
Demetrescu s-a lăsat inspirat din ce în ce mai hotărât
de limbajul simbolic al artei romanice, iar ca
sculptor a fost recucerit de unelte simple,
„primitive‖.
În catalogul primei expoziții cu artă
figurativă (2) vernisată de Camilian Demetrescu la
Roma (1981) Mircea Eliade notase noul demers al
artistului
pornit
pe
urmele
arhetipurilor
fundamentale ale artei creștine, fără să știe că cel
mai drastic (și poate cel mai semnificativ) indiciu al
traseului inițiatic prin care fostul artist non-figurativ
a renăscut ca artist figurativ de inspirație creștină l-a
constituit vandalizarea de către „Brigăzile roșii‖ a
Bisericuţei din Gallese. După furtul costisitoarelor
unelte pentru lucratul lemnului (freze, pantografe de
precizie, tăietoare, rindele electrice, etc.), artistul
român are senzația de eliberare de „sclavia‖ muncii
mecanizate. Dar si certitudinea că Dumnezeu i-a
trimis un semn „întru‖ resacralizarea muncii
manuale. Fiindcă brutala descindere și banditismul
comuniștilor din „Brigăzile roșii‖ s-a petrecut chiar
în noaptea care urmase conferinței intitulate
„Omagiul mîinilor‖ ținută de Camilian Demetrescu
la Roma în ianuarie 1979.
Trei semne, în trei ani consecutivi (1977,
1978, 1979) i-au arătat lui Camilian Demetrescu
drumul care de-acum încolo îl va purta spre
adevărata sa glorie si recunoaștere universală.
După întâlnirea de la Paris din 1978, avea să se mai
întâlnească cu Mircea Eliade la Roma în vara lui
1981. În toamnă, hermeneutul universurilor
religioase i-a scris de la Paris acea prezentare pentru
catalogul expoziției care a marcat în mod oficial
întoarcerea artistului la simbolurile creștinismului
primitiv, „moștenitor al unui întreg patrimoniu de
mituri și simboluri antice‖ (Mircea Eliade, Paris,
sept. 1981 pentru catalogul expoziției „Per
sconfiggere il drago‖/ Pentru a înfrânge dragonul).
Conversiunea artistului plastic la expresia unei arte
figurative, Eliade a pus-o pe fundalul „fascinației
icoanelor greco-ortodoxe ale copilăriei sale‖
destineliterare@gmail.com
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petrecută în casa bunicului preot ortodox și a
deciziei lui Camilian Demetrescu de a trăi în exil
(asemenea lui Brâncuși, n.ns. I.V.S) în matricea
stilistică românească pe care o sugerau unele
elemente decorative din locuința sa. Numai că
pentru Eliade, arta admirată de el în expoziția de la
Paris din 1978 era doar aparent non-figurativă,
părându-i-se inspirată din mitologiile arhaice.
Filozoful religiilor mai pune conversiunea lui
Camil Demetrescu pe seama mărturisitei nevoi de
„scufundare într-o religie încă vie‖ pe care Eliade o
vede ca trăire în acel timp istoric care poate da sens
experiențelor sale artistice. Căci descifrarea prin artă
a semnificațiilor simbolice (/religioase) a
evenimentelor „de orice natură‖ poate deveni si ea
un instrument de „iluminare si de mântuire‖.
Acesta nu este o simplă întorsătură stilistică.
Mircea Eliade o explicitează observând că „redescoperirea simbolurilor creștinismului primitiv poate să
redeștepte interesul pentru gândirea neo-platonică‖
(M. Eliade în vol.: C. Demetrescu, Exil. Întoarcerea
la simbol, vol.II, Editura Muzeului Literaturii
Române, București, 2009, p.8). În opinia „celui mai
mare istoric al religiilor din secolul XX‖, perioada
neo-platonică, prin succesul hermetismului ca nou
rit de „inițiere‖ spirituală, ar fi generat o nouă idee
de „mântuire‖ ca acces pur individual la o gnoză
supremă, o „cunoaștere ezoterică care asigură
mântuirea‖ (Histoire des croyances et des idees
religieuses/ Istoria credințelor si ideilor religioase,
Ed. Stiințifică, București, 1991, vol. 2, p.274). După
noul model, prin studiu temeinic în singurătate este
posibil să fie înțelese și asimilate tratatele esoterice
(cum ar fi cele reunite în Corpus Hermeticum). Față
de fostul model de comunicare a unor cunoaşteri
supreme de la un maestru la câțiva discipoli întâi
purificați si apoi atent instruiți, modelul neoplatonic se dispensează de „lanțul inițiatic‖, făcând
posibilă chiar și „recuperarea‖ unor cunoștințe din
texte sacre pierdute si redescoperite după niște ani.
Eliade are în vedere renașterea hermetismului în sec.
XV după traducerea în latină a tratatelor din Corpus
Hermeticum, precizând însă că la mijloc ar fi „o
nouă interpretare, îndrăzneață si creatoare a
hermetismului‖. În perioada anterioară neoplatonismului, „predania‖ cunoașterii ezoterice ca
inițiere spirituală implica ritualuri desfășurate în
destineliterare@gmail.com

cadrul unor organizații secrete de tipul misteriilor.
Dar acestea au intrat în declin (/dispărut) odată cu
triumful creștinismului.
În finalul rândurilor scrise pentru catalogul
expoziției intitulată „Per sconfiggere il drago‖
(„Pentru a înfrânge dragonul‖, Calcografia
Nazionale,
Roma,
1981)
Mircea
Eliade
consemnează următoarele: „Camilian Demetrescu
este convins că redescoperind semnificația
simbolurilor
creștinismului
primitiv,
omul
contemporan mai poate coborî la izvoarele
arhetipale ale experienței umane spre a-și înțelege
mai bine propriul destin. Si poate că nu greșește‖
conchide Eliade, în dezacord cu cei care i-au
cenzurat această încheiere odată cu publicarea în
românește a volumului Exil.
1. Ideea o regăsim la Horia Stamatu (19121989) în interpretarea „orfică‖ (să-i spunem) pe
care a dat-o Mioriței (vezi Isabela VasiliuScraba, Deschiderea cerurilor într-un mit
platonic si în „Miorița‖/ The Opening of the
Skies in a Platonic Myth and in „Mioritza‖
ballad, Ed. Star Tipp, Slobozia, 2004), cumva și
pe urmele lui Mircea Vulcănescu (1904-1952)
care a scris despre
creștinismul cosmic
românesc în capodopera sa filozofică
Dimensiunea românească a existenței (martie,
1944).
2. Iată o precizare a lui Camilian Demetrescu
despre conversiunea sa la o plastică figurativă,
simbolică, de expresie creștină: „In 1980 am
abandonat arta abstractă pentru arta inspirată de
sacru.‖. Ajutat de soția sa Mihaela Demetrescu,
executantă a broderiilor care alcătuiesc desenul
„umplut‖ manual al tapițeriilor de mari
suprafețe, din 1981 artistul Camilian
Demetrescu abordează tehnica tapițerieigoblen, în care va deveni atât de apreciat, încât
zece dintre tapiseriile sale împodobesc pereții
Vaticanului, în cele mai alese locuri, printre
care si sala de audiențe în care sunt primiți șefii
de stat. Aici se poate admira tapițeria
„Abbraccio cosmico. L‘Amor che move il Sole
e l‘altre Stelle‖.
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Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU
(ROMÂNIA)

Poeme
Dimineţi cu privighetori

ce aprinde focul viu al vieţii
cu amnarul dragostei.

Cântu-i va fi de privighetoare...
mireasma dimineţilor luminii îi face inel,
soarele îşi varsă focul prin el.

Nu-ţi lăsa gândurile-n cuvinte
care nu desenează cerul
pe aripi.

În văzul său verdele îşi soarbe seva,
apele îşi caută fiecare cursul,
drumurile le urmăresc până-n câmpie unde se despart.

Norocul nu se aşteaptă el vine
odată cu sufletul ce se înalţă
şi Dumnezeu îl scapă din palme
pe creştetul tău.

Ridică privirea, cheamă cu ochii îndepărtate orizonturi,
lasă-n pustiu nisipul şi vântul,
pune-n inimi macii fulgeraţi de somn
şi somnul va împlini vise în forme de păsări.
Aruncă cu bani-n fântâni şi izvorăşte norocul,
se naşte bucuria ideii care se întrupează,
zvonuri de cuvinte se desfac din iubire
şi plăcerea sărută carnea înflorită.
Piatra care se zideşte pe sine-n cântec
are dimineţi cu privighetori.

Cu răsuflarea tăiată
Nimic n-am lăsat pe dinafară
şi pe Dumnezeu l-am poftit înăuntru,
întreaga fiinţă s-a umplut de linişte.
Universul în care trăiesc e rupt din altul mai mare,
în fiecare primăvară dorinţa învierii-l cuprinde,
sângele purtător de viaţă se crede,
pleacă şi vine în inima cosmosului viu
cu susur de izvor prin fântânile cărnii.
Sufletul meu cu respiraţie de ceas
îşi plimba limbile pe cadranul solar
până-n clipa supremă.

Nu spune nimic
Sub cutele minţii se ascunde norocul
nici nu trebuie cautat
se zămisleşte ca un izvor fermecat
unde nimeni nu bănuieşte ceva.
Nu spune nimic
de la naştere sunt învăţat să aştept
marea scânteie
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Cu răsuflarea tăiată
se oprişte în pulberea visătoare a nopţii
să se cunune cu o stea.
Risipă de lumină-n amiază
Lasă cuvintele să-ţi şoptească
ascultă cum îţi mângâie sunetele, auzul
în cântecul inimii.
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Risipă de lumină-n amiază
în părul tău căzut şuvite pe umeri,
umbre se cern printre ramuri
cum prin oglindă imagini în fugă.

Singurătatea se întreţine şi regenerează ca şi rutina
cu propriile mijloace fără niciun efort,

Îmi pune-n emoţii culori fragede,
dă zilei o frumuseţe căzută pe margini,
coapsele tale se lasă privite de-aproape
de cei ce visează rotunjimi de carne-n palme.
Negri de furie plopii cu trunchiuri subţiri
se-nclină şi fac semne ciudate din frunze,
respiră răcoarea odată cu tine
sprintenă căprioară pe malul râului
cu gleznele subţiri cu luciu metalic.

Sub stratul de pâclă se-ngraşă obişnuinţa,
pădurea respiră lumina cu vânat cu tot,
se urcă pe ţancuri caprele negre.

Rupe tăcerea,
înfăşoară-ţi tălpile în verdele crud
şi calcă apăsat prin ierburile ude.
Orfană de singurătate,
vino în nopţile mele albastre şi dulci
cu mireasma de apă curgătoare de munte
pe care urcă lostriţe argintii.
Muşcă din mine ca dintr-un măr crocant
cum o face şi timpul.
La nesfârşit
Prind timpul de frânghii
îl trag după mine,
nerecunoscător mă lasă în urmă,
să-mi pierd definitiv trupul
în pământ
dar nu-l slăbesc,
trimit sufletul în stele
unde are alt ritm de curgere
şi alunecăm în viitor împreună
la nesfârşit.
Îndoiala şi teama ucide vigoarea
Singurătatea
oarbă de orgolii şi plină de ifose
se-nchide între pereţii îngălbeniţi de uitare
şi nu se lasă ruptă din trupul stingher
ce nu are putere să se depăşească pe sine.
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numai îndoiala şi teama ucide vigoarea.

Semne de limpezire capătă cerul
şi razele de soare pătrund în adâncuri.
Se vor goli cupele singurătăţii,
orgoliile oarbe se vor topi în eter
şi tot ce începe naşte noi orizonturi
Mai uşor decât nisipul
Moarte, dacă eşti din cele sfinte,
nu-ţi înfige gheara strâmbă
în iubita care minte,
las-o să-şi ascundă taina
ce-i înceţoşează chipul
şi alunecă prin vreme
mai uşor decât nisipul.
Pune uitare pe durerea
ce-i macină trupul şi arde,
lasă-i în gânduri puterea
care-o duce mai departe,
alungă-i din gând amarul
care roade-n rădăcini,
lasă-i dragoste cu carul
pentru oamenii străini.
Soarbe-i de pe ochi privirea
ca un giulgiu ros de ceaţă
şi îmbrac-o în uimirea
soarelui de dimineaţă.
Moarte, dacă eşti din cele bune,
nu-ţi înfige gheara lungă
în iubiri cu pasiune,
lasă-le să se consume
cum e dat în timp norocul
să-l găsească pe oricine
pân‘ s-o termina sorocul.
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Şi de-o fi să fie moarte,
noi vom şti, tu eşti de vină
cin‘ de viaţă ne desparte,
nu e pronia divină.
Surâsul într-o nevăzută trecere
Pe umărul alb iubito,
visul capătă formă de suflet
în care pătrunde inima mea sângerândă
cu tumultul ei neoprit de himere.
Surâsul într-o nevăzută trecere
îmi rupe tăcerea din trup
şi păşesc ca o umbră peste ape
cu zbuciumul mării sub piele.
Steaua mea la sânul tău înfloreşte
cu arome din constelaţii de flori
unde păsări poartă idei de zbor
pe fruntea cerului de faianţă.
Pe buzele tale desenate influent
cu o geometrie a culorii sălbatice
las amprenta unui sărut zglobiu
care pune-n fiecare apăsare

o limbă a cuvintelor pe cerul gurii
ce nu pot fi strivite între dinţi.
Tot mai înstrăinat
În spatele lui mulţi se întreabă şi caută
cum se poate pătrunde-n sâmbure,
sâmburele-l aşază-n pământul atins
cu palmele mângâietoare de povestitor.
Măsoară aşa ca pentru sine orizontul
şi gândeşte cum să dezmiede singurătatea
cu verdele crud care iese din lujeri.
Tot mai înstrăinat trupul de moarte cuprins
este în pielea sa înflorit de nuferi
şi frigul de teama ninsorii cu fluturi
se lasă dus spre dealurile vălurite
de unde se surpă pe văi noaptea.
Dimineţile care se nasc fermecate
sunt oglinzi ale luminii din care curg
zilele cu arome de liliac mov.
Sibiu, 30.11.2016.
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Leonard I. VOICU
(CANADA)

Voiaj de neuitat
(continuare)
Cristian coborî în viteză scările şi la ieşirea din
bloc un Audi S4, ultimul model, de culoare argintie,
îl aştepta mârâind agresiv, în timp ce motorul era
accelerat ritmic, sugerând forţa cailor putere, dar
mai ales, nerăbdarea celui de la volan.
- Câţi ani au trecut de când nu ne-am văzut? îl
primi Nicu, strălucind de bucuria revederii, un
bărbat de aproximativ patruzeci de ani, nu prea înalt,
slăbuţ la trup, ce părea mult mai tânăr, datorită
părului negru cârlionţat şi felului său insinuant de a
surâde.
- Păi... tot să fie vreo cincisprezece ani.
- Nu te-ai schimbat de loc. Eşti îmbrăcat ca
ultima dată când ne-am văzut, se aventură Nicu pe
un teren alunecos.
- Nici tu. Te dai mare ca de obicei.
- Da ! Dar am cu ce!
- Cu ce ?
- Păi, tu nu vezi ce maşină bengoasă am? Rupe
fâşul!
- Şi?
- Sunt tare!
- Cât de tare eşti?
- Păi am maşină...
- Asta ai mai spus-o. Altceva?
- Bă, tu ce vrei de la mine? deveni iritat Nicu,
pierzându-şi zâmbetul obişnuit.
- Nimic! Tu ai început.
- Bine mă Cristi, vii şi tu după atâţia ani şi...
- Hai s-o lăsăm moartă, acceptă Cristian. Ia zi
cum e viaţa acum, după ce-au trecut peste douăzeci
de ani de la Revoluţie?
- Care Revoluţie? Mă faci să râd, se strâmbă
Nicu în mod exagerat. Oricum, s-au schimbat multe
de atunci. Ne-am lămurit şi cu democraţia, cu noii
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politicieni. Nimeni nu-i mai crede. Doar fraierii mai
speră să se schimbe ceva dacă vin unii ori alţii la
putere, concluzionă Nicu cu aerul unui om resemnat
în ceea ce priveşte ideologia politică.
- Şi cu Comunitatea Europeană cum este? Se
interesă Cristian.
- Păi, cum să fie? Ei fac regulile jocului, noi ne
conformăm. Am ajuns o piaţă de desfacere pentru
monopolurile occidentale stabilite de zeci ori de sute
de ani. Cumpărăm la preţuri europene cu bani din
salarii de ţi-e şi ruşine să vorbeşti.
- Păi tu... dintr-un salariu de ruşine, văd că ai
un Audi cu care nu mai încapi pe stradă…
- Eu lucrez la comision, în asigurări, explică
Nicu, făcând abstracţie de aluzia pipărată a prietenului său. Se câştigă bine. Ăsta e norocul meu. În
plus, bătrânu' a cumpărat vreo câteva hectare de
pământ şi s-a pus să cultive cereale şi legume. E
mult de muncă, dar merită. El mă aprovizionează cu
mâncarea. Nu cumpăr aproape nimic, doar... benzină
pentru maşină. Ratele la apartament, întreţinerea şi
curentul electric le plăteşte el, fiindcă are biroul în
acte la mine şi poate să le treacă pe cheltuielile companiei. Că şi-a făcut companie, s-a trecut patron în
acte, sublinie Nicu, rânjind sigur de el şi satisfăcut.
- S-a adaptat situaţiei şi s-a pus pe treabă, aş
zice eu, replică Cristian. A înţeles că a trecut vremea
când trebuia să aştepţi să ţi se spună ce să faci.
Acum tu hotărăşti şi treci la acţiune. Dacă nu, timpul
trece, şi stând pe canapea la televizor, ţi-o iau alţii
înainte.
- Bine Cristi... dar nu de asta ne-am revăzut
noi. Să vorbim despre teorii şi să punem ţara la cale.
Hai s-o facem lată! Unde vrei să mergem?
- Păi, ai vreo sugestie?
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- Vrei la Max, ca s-o vedem și pe Claudia?
Mişto fată, de moare lumea. Vrei la Blue Club? La
Texas?
- Aveţi şi-un ''Texas'' în Bucureşti? se miră
Cristian.
- Da! Dacă vrei să joci bowling ori biliard.
- Nu este cazul!
- Atunci hai la club Bamboo! Ai auzit de DJ
Charlesy ?
- Nu!
- O să-ţi placă.
- De el? insinuă Cristian.
- Nu de... el, păru plictisit amicul său. O să-ţi
placă ce este de văzut acolo, prospătură de clasă.
- OK! Hai să mergem!
Nicu se strecura cu abilitate printre şirurile
interminabile de maşini. Puterea motorului său, cu
mult peste a majorităţii, îl favoriza cu prisosinţă, şi
chiar dacă vechile şosele nu câştigaseră în lăţime,
erau îmbrăcate acum cu un nou asfalt de bună
calitate ce înlătura frica pentru gropile de altă dată.
De aceea, la repezeală şi cu multă îndrăzneală, se
aventura accelerând fără cea mai mică ezitare,
neţinând cont de regulile de circulaţie.
- Eu sunt cel mai tare, eu trec primul! Decidea
el cu îngâmfare ori de câte ori ar fi fost cazul să cedeze trecerea.
Pe o porţiune de şosea în linie dreaptă, o Dacie
Logan încercă să-l depăşească, eroare ce fu taxată
imediat.
- Un‘ te duci tu... melule? rânji Nicu,
accelerând puternic. O sută la oră – senzaţie majoră,
jubilă el privind cu coada ochiului în oglinda
retrovizoare.
- Avem vreo urgenţă? se exasperă la un
moment dat Cristian, deloc impresionat de aceste
excese riscante ale lui Nicu.
- Nu l-ai văzut cum se grăbea ca raţa la muci?
Să stea la râd, în banca lui. Se prefăcu Nicu că
vorbeşte serios.
- Credeam că ne aleargă cineva, ori suntem
urmăriţi şi trebuie să scăpăm de vreo coadă, se miră
şi Cristian cu falsă ipocrizie, fără să reuşească să
domolească graba nejustificată a şoferului prea
sportiv. Totuşi, cursa se termină în cele din urmă
fără incidente, doar cu o uşoară senzaţie de ameţeală
pentru Cristian Petrean.
262

Aşezaţi pe canapele confortabile, cu un pahar
de scotch la îndemână, cei doi prieteni îşi împărţeau
atenţia între ce aveau de spus fiecare şi abundenţa de
minijup-uri şi decolteuri care defilau prin faţa lor,
una după alta. Un spectacol lasciv se înlănţuia pe
scena ce avea ca punct de atracţie principal pentru
fetele din program, un stâlp de stainless-steel, de
care se foloseau pentru a improviza diferite figuri de
gimnastică, dar nu de genul ce se întâlneşte în
competiţiile sportive.
Buna dispoziţie domnea pe feţele clienţilor
acestui club de noapte. Toţi doreau să se distreze
fără să le pese de grijile de mâine. Două tinere, una
brunetă cu ochii verzi şi alta blondă cu ochi albaştri,
se apropiară de cei doi bărbaţi.
- Doriţi companie? se adresă bruneta în mod
direct lui Cristian, zâmbind lasciv.
Umerii săi goi se balansară succesiv punânduşi în mişcare sânii, nu exagerat de mari, dar rotunzi,
foarte atrăgători, scoşi în evidenţă de o rochie
neagră, mulată pe corp care se termina brusc în
partea superioară cam pe la jumătatea pieptului,
suficient să-i acopere sfârcurile, dar nu mult
deasupra lor, iar în partea inferioară, la fel de abrupt,
pentru a lăsa să-i fie admirate picioarele lungi,
atletice, conturate de nişte ciorapi negri de mătase ce
aveau o dublură trapezoidală în dreptul genunchilor,
motiv pentru care atrăgeau cu repeziciune privirile.
Toaleta era completată cu pantofi negri, eleganţi, cu
toc înalt. Pentru a fi şi mai convingătoare, se aplecă
spre cei doi prieteni, aparent pentru a auzi mai bine
răspunsul lor, moment în care amândoi, au putut
avea o imagine şi mai clară, în prim-plan, a celor
două cupe descrise anterior. Privirea lui Cristian
alunecă cu satisfacţie de-a lungul corpului şi
picioarelor ei, pentru a avea o imagine de ansamblu,
completă, şi a termina evaluarea în vederea
răspunsului ce urma să-l dea. Ce văzu, corespunse
criteriilor sale. Corpul atrăgător al tinerei merita să
fie studiat cât mai de aproape.
- Vă rog! Poftiţi! Vă putem oferi ceva de băut
lansă Cristian.
- Da, Martini, alese frumoasa brunetă fără să
se formalizeze.
- Eu sunt Cristian şi prietenul meu este Nicu.
- Kathy răspunse bruneta.
- Candy, completă blonda, o tipă mai scundă
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de statură şi mai corpolentă decât Kathy, dar cu forme rotunjite atrăgătoare ce sugerau o senzaţie de
confort şi satisfacție la atingerea unui corp cald,
moale şi primitor.
- Veniţi des pe aici? se interesă Kathy.
- Nu! Pentru mine este chiar prima dată,
preciză Cristian.
- Şi, cum vă place? încercă şi Candy să intre în
discuţie.
Nicu se simţi dator să-i răspundă. Alegerile
erau făcute. Seara a continuat în mod agreabil, au
spus glume, au râs, au mai băut câteva pahare de
alcool, iar în cele din urmă Nicu făcu o propunere.
- Hai să mergem la mine! Am câteva sticle de
vin bun, puse de o parte pentru ocazii speciale şi n-

am cu cine să le beau. Vreţi să mă ajutaţi? propunere
ce fu completată de un surâs larg, irezistibil, ce lăsă
să se vadă dinţii săi albi, bine îngrijiţi. Cum despre
clarificarea noţiunii ''ocazii speciale'' nu s-au cerut
amănunte suplimentare, un suspans se instală, timp
în care nimeni nu avu nici cea mai mică îngrijorare
despre o acceptare necondiționată a invitaţiei. Era
numai jocul de aparenţe ce trebuia respectat şi jucat
în amănunt, conform artei tipice orăşenilor în
societate. Fetele s-au privit întrebător, aparent în
mod involuntar, şi pentru că cei doi tineri, cu
siguranţă, trecuseră examenul de încredere şi păreau
că stau bine la capitolul finanţe, au acceptat
amândouă fără alte formalităţi.

(va urma)

Funia Roşie
Autorul, Leonard I. Voicu, este un scriitorpoet, un nou născut din mrejele muzei de inspiraţie,
şi ţese. Ţese cuvinte la război. Este un magician!
Ştie să le folosească. Cunoaşte puterea lor, scrisă ori
spusă. Şi îi place. Cuvintele le înşiruie molcom,
acţiunea curge fără grabă şi rând cu rând, te
cucereşte. Cum anume? Prin stilul, naraţiunea ori
emoţiile presărate ici-colo? Totul este un amestec
bine proporţionat. Ca să te captiveze.
Cum fiecare scriere este o oglindă a trăirilor şi
sentimentelor noastre în care ne regăsim, tot aşa ne
place sau nu ce citim, ne amintim mai târziu sau
uităm de a doua zi. Ultima apariţie editorială al lui
Leonard I. Voicu, intitulată Funia roşie a fost îngrijită anul acesta, de către scriitorul Ioan Barbu la
Editura Antim Ivireanul de la Râmnicu Vâlcea. Cartea este o culegere de trei nuvele: Funia roşie, Un
voiaj de neuitat şi Trenul. Care dintre ele este cea
mai bună? Fiecare prin subiectul ales şi modul de
abordare este unică. Las cititorii să decidă.
Prima, descrie un crâmpei din viaţa la ţară, cu
dramele ei intense şi personaje bine conturate,
zugrăvite până în cele mai mici detalii, de parcă ar fi
aievea alături de noi. Se simte prezenţa unui talent
deosebit de a transpune cititorul în faţa personajului
din carte, de a-l aduce la mirosul ierbii proaspăt
cosite ori a-l face să simtă gustul roadelor pârguite
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din livezi. Iar caii, aceşti impresionanţi şi
indispensabili parteneri ai omului de la ţară, Suru şi
Mişu, parcă-i auzi fornăind lângă tine. Dan Vardan
este tânărul ce vine cu un trecut necunoscut şi tabu,
şuşotit de babe pe la colţuri şi pe care îl descoperă
felie cu felie, doar atunci când este pregătit, făcând
la sfârşit pace, cu tot ce venea din urmă.
În a doua nuvelă, este vorba de tragedia unei
familii în care tatăl, Marian Petrean, este bolnav de o
boală incurabilă şi puţin înţeleasă. Emoţiile sunt
trăite în principal prin intermediul fiului, Cristian
Petrean, care revine acasă după mai mulţi ani,
încearcă să stabilească o conexiune cu tatăl său şi
trăieşte paradoxul unei persoane pierdute în propria
lume imaginară, populată uneori de amintiri, iar
alteori de o deconectare evidentă de prezent.
Comunicarea cu lumea reală, este uneori neexistentă
ori o simplă iluzie efemeră. Evoluţia evenimentelor
este descrisă la modul sublim şi realist în acelaşi
timp, ne duce la frontiera între real şi imaginar, între
vis şi coşmar. Eşti cu ei în casă, mănânci cu ei la
masă şi te plimbi extaziat pe străzile pitoreşti ale
Bucureştiului, prin Parcul Cişmigiu, ascultând
poveşti de altă dată. Naraţiune foarte bine realizată,
bine punctată şi uşor de parcurs, în ciuda subiectului
dureros.
A treia, abordează o serie de dileme existenţia263
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le ce se petrec cu ‖viteza trenului‖, în mintea personajului principal. Un personaj fără nume. Totul este
spiritualitate, este drumul spre ‖lumină‖. SE caută şi
caută răspunsuri, pe care le va avea prin ceaţa gândurilor şi povestirii, în care apar şi dispar o serie de
personaje cu caractere diferite, care urcă şi coboară
din acest tren, pe care l-am putea numi ‖trenul
vieţii‖. La fiecare pas întâlnim simboluri, alegorii,
metafore. Ai de unde alege ce-ţi place pentru a
aprofunda mai târziu. Gândire pozitivă, bagaj
existenţial într-o valiză de lemn vopsită în verde speranţă? - iubiri fulgerătoare, conştiinţă, tinereţea
zburdalnică cu teribilismele ei, alegerile pe care le
facem în viaţă atunci când ne aflăm la intersecţie de
drumuri, tehnica Zen de regăsire a echilibrului
interior, telepatia, puterea gândului, toate, le regăsim
pe parcursul lecturii.
Câtă pasiune în descrierea unui simplu sărut.
De fapt primul, cel mai important. Cel care nu se

uită niciodată. Setea de celălalt, simbioza perfectă,
contopirea celor două energii ca şi cum ai fi una
singură, citez: ‖Universul se ascundea în noi doi.
Mă simţeam mare cât el şi următoarea mea suflare
a fost de fapt prima. Eram un nou născut.‖
La sfârşitul drumului – staţia finală, regăsirea
iubirii. Iar trenul, tocmai pleca spre o nouă destinaţie
– ‖Eu ajunsesem la a mea.‖ încheie autorul.
Chiar dacă găsim şi multă suferinţă pe
parcursul lecturii, mai ales psihică, descrisă cu lux
de amănunte, scriitorul Leonard I. Voicu, este o
sursă de iubire pură. A găsit cheia rezolvării
misterelor lumii şi a Universului întreg – aceasta
fiind iubirea, pe care ne face să o descoperim în
fiecare personaj, o foloseşte în dezlegarea enigmelor
şi o dăruieşte din prea-plinul inimii sale mari.
Autor de talent, cu un potenţial uriaş, Leonard
I. Voicu, merită aplauzele noastre. Cartea... se
citeşte cu plăcere.
Corina Luca
20 august 2016

264

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Constantin ZĂRNESCU
(ROMÂNIA)

Cronică la romanul Osânda (Toader Ungureanu)
Toader Ungureanu
reprezintă unul din cele
mai caracteristice şi relevante cazuri de autori
plurivalenţi, exersându-se
în toate genurile literare
(poezie, schiţă, povestire,
nuvelă, roman, chiar publicistică) şi care s-au
făcut cunoscuţi în spaţiu,
românesc-transilvănean,
după Revoluţia din Decembrie 1989. Originar din
mirificul spaţiu al Dornelor (n. 23 decembrie 1941,
la Şarul Dornei, Bucovina), el a studiat ştiinţele economice la Cluj-Napoca, rămânând pentru toată viaţa
în Ardeal (pe Valea Someşurilor, pe blânda şi întinsa
Câmpie a Transilvaniei, în speţă Gherla – spaţiu al
prozei lui Pavel Dan şi Ion Agârbiceanu), formânduşi o solidă cultură, având cărţi de sertar, imprimate şi
editate, în condiţiile libertăţii de expresie, după
1989.
S-a afirmat despre scriitorul TOADER UNGUREANU că face parte din acele „talente native,
specific moldoveneşţi, creatori de universuri originale şi stil inconfundabil” (sintagmă ce i-a aparţinut, cândva, lui George Călinescu). Iar în recenziile, prefeţele, sau postfeţele ce i-au fost consacrate, el
a fost fixat în registrul prozatorilor care vin dinspre
orizontul ştiinţific, tot mai vizualizat, în contemporaneitate. El însuşi se autodefineşte ca „om al
cifrelor”, „economist”, „finanţist” etc., sugerândune coordonate ale unui univers stufos, sofisticat,
pliat peste o tradiţie ilustră: de la Creangă şi Odobescu, la Sadoveanu ş.a. S-au integrat, s-au împletit,
astfel, nestăvilita forţă narativă, nativă, cu „muncile
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şi zilele‖, „destinate cititului, scrisului şi socotitului – vrajei cuvintelor”, cum s-ar fi exprimat un
Nicolae Manolescu.
Ca un profund simbol al obsesiei acestui autor
faţă de „rădăcinile‖ şi locurile natale, unde şi-a lansat şi majoritatea volumelor, editate, tipărite în Transilvania – „acele mirifice Dorne şi vetrele lor, Şarul, Câmpulungul”, „Ţara Dornelor‖, cum le numeşte undeva), TOADER UNGUREANU figurează,
din 2006, şi în ediţiile anuale ale Enciclopediei
Bucovinei.
*
Prozatorul TOADER UNGUREANU se află
în faţa unei importante vârste aniversare, ca autor,
împlinit, original şi complex a 18 cărţi. I le vom
enumera, cronologic şi bibliografic, în aceste momente jubiliare, care, de acum, aparţin (şi) istoriei
literare. Monografia ―Spitalului orăşănesc Gherla”(1989) Volumele de poezie Mi-e dor (2001),
Gânduri pentru prieteni (2002), Şi stropii grei
(2005), La colţ de uitare (2007); apoi, o serie de
volume de proză, care i-au adus recunoaşterea publică din partea cititorilor şi a criticilor literari;
povestiri, schiţe, nuvele – le vom enumera tot cronologic: Regăsiri în timp (2000), Sub semnul scorpionului (2004), Nu aştepta luna mai (2007), Condamnat la viaţă (2007), Şi visele pot fi trăite (2008),
Dragoste şi durere (2009), Al cincilea anotimp
(2010), De curând a văzut lumina tiparului volumul
de poezie Priveşte cum ninge (2011).
Dovedind o fidelitate de excepţie faţă de editura clujeană Napoca Star, Toader Ungureanu a continuat să publice , conturându-şi şi împlinindu-şi des265
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tinul literar (şi) romanele: Rătăcitorul (3 volume –
Triumful vieţii, Destinul, Dincolo de hăţişuri, în
2006); pe urmă romanul mitic şi politic De dragul
ochilor tăi (2010), ―Cărările destinului‖(2011),
premiat în martie 2011, fiind partizanul unui stil
baroc şi creatorul unor teme obsedante, seriale, gândite trans(modern), în jurul destinului omenesc –
surprins ca „întortocheat labirint al vieţii”, cu
„aventuroşi eroi”, ce reuşesc „să tragă viaţa şi
soarta – pe sfoară”, sclavi ai unor trude şi sacrificii
aleatorii, nu de puţine ori pândite de vremi şi conjuncturi, primejduite de inutilitate socială şi (iată un
concept din ştiinţe!) de relativitate.
Osânda, creaţia de faţă, are, ca subtitlu, din
partea autorului, sintagma, îndrăzneaţă altfel: „roman SF”, obligându-ne să-i examinăm toate convenţiile artistice: până unde este „ştiinţificofantastic‖ şi de unde începe un straşnic „romanpamflet”, despre „noii tirani‖ şi „partide unice‖.
Tema cărţii este preluată din actualitatea şi... irealitatea năucitoare, imediată şi e înălţată la gândirea
politică, (inter)planetară‖, „globală‖ şi „galactică‖!...
O ţară – ascunsă, tăinuită în umbra „lizierelor
unor păduri seculare‖, a trăit o îndelungă istorie
„dictatorială‖, iar cetăţenii ei au produs un „cutremur‖ social (o revoluţie), devenind, în urma unor
noi viclenii şi manipulări, „roboţi humanoizi‖, în
urma succedării unor regimuri „de tranziţie‖, la fel
de „umane precum fusese, înainte, uman comunismul!...”. O politică insidioasă şi aleatorie, făcută
cu oameni vechi, dar simulând noul, i-a împins,
iarăşi, pe cetăţeni, în docilitate, minciună, acceptare,
supunere, instalându-se o „altă tagmă roşie” şi
„unicitate partinică”, după un principiu, dictat,
şoptit, ca o parolă: „Şi eu sunt p…-ist!... Iar tătămeu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost comunist!...”. Pluripartitismul nu-i decât un simulacru,
produs de „formaţiunile satelite”, în frunte cu partidul
„solidarităţii
democratice‖,
„Partidul
Dreptăţii‖, „Partidul Libertinilor‖, „republicanii”
şi „popularii” ş.a. Guvernări îndoielnice, tranzitive, însă visând puteri (şi alianţe) interplanetare,
globale, iarăşi, „galactice‖. Politicienii aşa-zişi „noi
şi curaţi”, precum Vidreanu Voicu, Lăcustă, Oinea,
sunt, de fapt, foşti: pădurari, poliţişti, tractorişti, ce
s-au trezit, peste noapte, deputaţi şi senatori –
corupţi, laşi, trădători ai intereselor naţiunii, „făcând
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băi de mulţime mai mult chiar decât duşurile de
acasă”, iată o subliniere de un umor negru, artistic a
romancierului-pamfletar Toader Ungureanu.
Ţara ce ar fi trebuit să fie reconstruită, după
cumplita Revoluţie, e în pericolul de a deveni un alt
gulag, din moment ce unii se îmbogăţesc din arme şi
droguri, furate sau fabricate, spre ilustrare, săpun
fin, industrial, de esenţă necunoscută (poate, din
grăsime de om, ni se sugerează – cum au făcut naziştii în timpul războiului, ce au umplut Germania
falimentară de săpun, produs din cadavrele evreilor,
gazaţi, având grijă să şi consemneze aceasta pe fiecare bucată destinată igienei arienilor!). Într-o societate „automatizată‖, „robotizată‖, precum cea a „andromenienilor”, un oarecare fost specialist în păduri, nu în drept, deputatul Lăcustă, reuşeşte să tracă
prin Parlament o „inovaţie” a sa, numită chiar Legea Lăcustă, aleatorie şi criminală, până într-acolo
încât „eroii şi martirii Revoluţiei să fie uitaţi, oficial; iar bătrânii să ajungă cu desăvârşire ignoraţi,
tăindu-li-se drepturile sociale şi „bruma de pensie‖; iar, în cele din urmă, „dreptul la viaţă”. Legea Lăcustă nu se oprise aici, ci propusese, încă, pe
lângă teleportarea (mutarea forţată, spre alte galaxii, a bătrânilor, deveniţi inactivi, neputincioşi),
impusese, încă, eliminarea drepturilor copiilor, ale
suferinzilor cu handicap (ne amintim: la intrarea în
lagărele naziste, cei apţi de muncă erau puşi pe un
rând, însă handicapaţii, copiii, bătrânii şi bolnavii,
pe alt rând, cel ce ducea la „duşurile‖ aducătoare de
moarte, apoi la crematoriu); controlul strict al sentimentelor partenerilor –„ planificarea familială‖ etc.
„Traseiştii‖, „sforarii‖, „băieţii deştepţi‖, ca şi „noii
baroni‖ (găştile politice) votaseră Legea Lăcustă,
bătrânii ajungând sacrificaţii şi „experimentele dramatice‖ ale guvernărilor „roboţilor tehnocraţi” şi
noilor politici „ştiinţifice‖, trăind după un dicton
(biblic): „vecuim, răbdăm, supravieţuim!...‖.,
Idealul, cândva nobil, al
generaţiilor
vârstnice, acela de a vedea, într-o zi, generaţia fiilor
şi nepoţilor lor „ducând o viaţă mai bună şi mai
dreaptă”, fără „şomeri‖ (ori „curbe de sacrificiu)
se vede ruinat, în faţa apariţiei şi instaurării unor
noi spaime, amânări, neajunsuri, minciuni (nu
doar electorale!), neîmpliniri; în faţa unei vieţi din
nou frânte, sechestrate, „arestate‖, ameninţate,
frustrate etc., visând un alt „cutremur” (politic), o
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altă soluţie – adică o... altă, nouă Revoluţie!...
Legalizarea, plină de cruzime, a teleportării
(mutării) bătrânilor, în alte galaxii, de către „aleşii
humanoizi‖ , oficializare a neputinţei vârstnicilor
„de a-şi alege singuri destinul” şi de-aşi „analiza
şi proteja singuri, sufletul, libertatea , stările
lăuntrice” îi fac să-şi imagineze alte „revolte spontane‖, împotriva acelor „activişti ai tehnocraţiei‖ –
creierele manipulate”, instituind vechea teroare
(şi un alt partid unic!...). „De unde oare această
tentaţie necontenită şi nesfârşită, devenită malefică, de a crede numai în progres?... De ce nu ar fi
şi nu ar exista MESIA?...”, se întreabă un personaj
vârstnic, văzând acele demonice şi sterile obsesii ale
(savanţilor)
Direcţiei Cosmice de Cercetare,
îndreptate mereu spre viaţa altor galaxii (precum
„VIRGO COMA‖, sau „BERENICE‖), decât spre
„viaţa de-acasă”. Relativitate absurdă şi utopie!...
Acel realism pragmatic al vieţii, cândva, s-a
metamorfozat, iată, în „irealitate imediată” şi în
vis şi utopie stearpă, fantastă, în viaţă virtuală”, pe ecranul gri-albastru
al computer(landului). Infinitul – căutat pe pătratul ecranului, în „secitate‖, în „uscăciune‖, „sterilitate‖, încât una din întrebările dramatice, finale, ale romanului-pamflet este: „unde se află iubirile de-o
vară?... Chiar de-o seară?... Unde vă aflaţi, în amintire şi în memorie, voi, fetelor?...‖.
*
Dincolo de viziunea SF, romanul Osânda devine politic şi fixează, de profondis, şi tema celor
„mulţi şi obidiţi‖, supuşi „osândiţi‖, a „psihozelor
politice‖ şi a unui cult, devenit excesiv de mincinos:
al „cifrelor de plan” – paragrafe matematice ale
realizărilor‖, în stare să susţină şi să facă credibilă o
falsă „propagandă”.
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„Nu încercase nicio clipă să disece Legea
(Lăcustă), să-i cunoască întreg conţinutul, să-i descifreze secretele, ascunse, după literele întortocheate! Era conştient de inutilitatea încercărilor,
dacă ar fi făcut-o!... Era conştient de lupta opoziţiei,
slabă cum era, cu şleahta de lupi nesătui, ajunşi, sus
de tot, la putere. Mirat, el privi de la distanţă docilitatea, inconştienţa şi supunerea SOCIETĂŢII, în
viziunea politicienilor, fără scrupule, care, în concepţia lor, făceau totul, spre binele acelor mulţi!...
Societatea se rupsese, chiar din primii ani ai aşazisei democraţii. Nu mai exista clasă de mijloc!...
Se împărţise, fără voie, în clasa de sus – bogaţii –
şi clasa de jos, a celor care-şi duceau traiul, în
neajunsuri, în mizerie şi frică!... O SOCIETATE
fără coloană, fără viziune şi fără viitor!... O PLANETĂ A PIERZANIEI, uitată parcă de GALAXIA ce-o acceptase, ca pe o fiică...‖.
Alte şi alte subiecte şi teme se interferează, se
împletesc, în structura şi ţesătura romanului Osânda: spălarea creierelor şi uitarea de sine, fericirea, ce nu ar trebui aruncată „dincolo” de „râul
morţilor‖ (Styxul, în chip mitic); şi nu în ultimul
rând, mereu aprinsă, în subconştientul oamenilor,
idee de revoltă a „maselor, pe marile, largi bulevarde ale Andromeniei, întru o (mereu nouă) căutare a LIBERTĂŢII; şi a razelor „stelei Speranţei” – o mistică a tuturor religiilor omenirii.
Astfel,
OSÂNDA, ca roman ştiinţificofantastic, poate fi citit (şi) într-o notă şi o cheie cu
totul ispititoare şi profundă a „romanului pamflet
politic”, fiind, indubitabil, cea mai valoroasă şi
realizată viziune artistică a poetului, nuvelistului şi
romancierului contemporan Toader Ungureanu,
creator nativ, de excepţie, moldav, trăind în Transilvania de peste o jumătate de secol, autor al unei
opere împlinite.
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Constantin ZĂRNESCU
Filiala „Transilvania‖ a Uniunii Scriitorilor din Romania

Poezii
Casa părintească...
Privește tu, străine,departe sub pădure
Și vei vedea de vrei,ascunsă, o ferestră,
Sub streașina de brazi, ce cad ca o năframă,
Acolo-i casa mea, e casa părintească...
Prin șindriila veche se vede cer albastru,
Poarta într-o rână e gata ca să cadă,
Pridvorul e același, aceeași prispă albă,
Și pomii goi acuma în mica mea livadă...
De privești acum în ceas de seară,
O vei vedea acolo, ascunsă după geam,
Pe mama, ce privește cu ochii plini de lacrimi,
Ulița din zare, pustie, când plecam...
Pârâul, ce-și duce-n vale cântul,
Și chicote s-aud, pierdute pe alei,
Zgomote stranii venite din străfunduri,
Acolo-s surorile și frații mei,
Acolo-i tinereațea ce a rămas tăcută,
Pierdută printre anii ce au trecut fugar,
E glia mea cea strămoșească,
Ce azi mă cheamă, mă cheamă în zadar...
Undeva, pe deal, cu bunda-i înflorată,
Cătând zarea, doar, se va întoarce ceata,
Sau măcar vre-o unul din zece fii plecați,
Se simte prea bătrân, acolo este tata,
Se apleacă să ridice o gâză ce căzut-a
În iarba înaltă, zbătându-se cu trudă,
Simte cum îi plânge sufletul tăcut,
Cu dosul palmei își șterge barba udă...
În zadar îi cată, în zadar îi cheamă,
Au zburat cu toții fără ca să știi,
S-au pierdut în lume cătând împlinirea,
Au și ei la rându-i propii lor copii...
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Acolo străine au rămas acunse,
Vise ne-nplinite, vise de copil,
Pe care le cat, le mai chem în noapte,
Simt cum se strecoară în suflet, tiptil...

Acolo am văzut întâia oară chipul,
Ce-l chem și azi să mă mai ocrotească,
E locul unde- aș vrea să mă întorc cândva,
Acolo-i casa mea, cea părintească...
Mănăstirea Nicula, mai 2015

De ce ești trist?
De ce ești trist,
Copil al depărtărilor?
De ce cați cu înverșunare,
Reîntoarcerea,
în anii copilăriei pierdute-n timp?
De ce cați cu insistență,
Neantul,
Imensitatea?
Gânduri,
ceși fac loc atât de ușor,
în exisatența ta efemeră...,
Încerci să te agăți,
de timpul trecut cu atâta ușurință,
pe lângă tine,
lăsând răni adânci,
în sufletu-ți bolnav,
de dor...
Nu știi doar,
că anotimpurile-și au rostul lor?
Că nu țin cont de dorinți,
urmându-și calea,
implacabil,
ție,
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nerămânându-și decât,
să visezi, așa cum ai făcut-o,
dintotdeauna,
sperând...
Cluj, 7 ian.2016

De ce mi-ai furat visele?
Mai vii încă,
Tăcută,
uneori entuziasmată
dar niciodată fericită,
aducând cu tine
singurătate, tristețe,
lăsând vântul rece,
să zburde-n voie,
desprinzând frunzele de pe ram,
ploile, aceleași ploi,
de veacuri,
inundându-mi sufletul...

De ce-mi furi visele,
Toamnă?
De ce mă lași acum, la plecare,
gol, îmbogățindu-mi doar,
Amintirile...
Amintiri care dor...
Dor de fiecare dată când le chem...
Ce ce-mi furi, dorințele?
Singura avere,
Care mi-a mai rămas,
Acum,
Când tu-mi dai din nou târcoale...
Cluj, Martie 2016

Chiar dacă știu că vei veni,
sunt surprins,
de statornicia ta,
de dorința ta de a reveni mereu...
Simt cum de fiecare dată,
îmi furi,
clipele, ca un ștrengar,
puține, cîte mi-au mai rămas...
Îmi furi gândurile, visele, năzuințele,
aruncându-mă-n singurătate...
Simt durerea pierderii,
aciuindu-se-n trupul,
brăzdat de mâna-ți,
rece, udă, neprimitoare...
Nu știude ce o faci...
dar mă bucur atunci,
când te hotărăști să pleci,
făcând loc unei noi primăveri,
unor noi vise,
noi dorinți...
Dă-mi răgaz, te rog,
să mai răsfoiesc,
Cartea vieții...
Sunt ultimele file,
în care regăsesc din ce în ce,
mai puține vise...
destineliterare@gmail.com

La o partidă de șah...
N-am somn...
Încerc doar să dau frâu liber,
gândurilor...
să le las să plece,
hoinar...
Pe coala albă, ți-am scris,
doar câteva rânduri...
O invitație!
Tu,
ultima dintre ursitoarele mele,
cea care-mi va însoți,
trecerea peste anotimpuri,
te chem, în zori,
la o partidă de șah,
și un pocal de vin...
Ași dori să-ți pun o mulțime de întrebări,
rămase fără răspuns...
M-ai învățat de toate,
în anii în care nu m-ai abandonat,
însoțindu-mi gândurile,
dorințele,
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neîmplinirile...
Dar nu m-ai învățat un lucru,
esențial vieții...
Cum să-i dau MAT, timpului...
Hai!
Vino să gustăm vinul,
boabelor înmierăsmate de pe dealurile,
anotimpurilor...

Te cat prin noianul de vise,
Mi-e dor de făptura-ţi plăpândă,
De pagini din viaţă, nescrise
Porneşte şi tu ca şi mine,
Hoinar printre stropii ce cad,
Aidoma frunzelor moarte,
Miros de răşină şi brad…

Știu, că oricum,
tu vei avea,
ultima mutare pe tabla de șah,
așa cum ai avut-o întotdeauna...

Priveşte cum ninge, iubito,
Hai, vino, găseşte-mă-n noapte
Pe cap să-ţi pun eu, coroana,
Prinţesei ce chemat-am în şoapte…

Și totuși,
te chem la un pocal de vin,
o partidă de șah,
să ne destindem,
înainte de ivirea zorilor,
și a ne pierde pe cărările întortocheate,
ale vieții,
și poate voi găsi,
și răspunsurile la gândurile,
ce va să vină,
cândva,
când curcubeul toamnei,
ultima,
va trece peste creștetul meu,
punte între anotimpuri,

Vino, şi alină-mi suspinul,
Tu, vis, ori nălucă, sau dor,
Te chem iar în gândurile mele,
Ghirlandă să-mi fii în pridvor,

între prezent și trecut,

Colindul se pierde în noaptea,
Ce trece prin noi, o nălucă,
Te-ascund în iubirea trecută…
Mă doare, dorul de ducă…

între împliniri și neajunsuri,
să dai șah,
nebunului din mine,
tu, regina orologiului,
ce încă nu a bătut
pentru ultima oară...
Cluj, mai 2016

Priveşte cum ninge…
Priveşte cum ninge, iubito
La ceas când gândesc doar la tine
Priveşte cum ninge, iubito,
Sunt lacrimi din ceruri, păgâne

La braţu-mi să simţi iar fiorul,
Fulgii de nea să ne-ngroape,
Nămeţii să-aline uitarea,
Să-mi fii atât de aproape…
Priveşte cum ninge, iubito,
Nămeţii trupul ni-l strânge
,Priveşte cum ninge, iubito,
În noapte, cerul iar plânge…

Priveşte iubito cum cerul,
Îşi scutură norii-n livadă,
Preface trupurile noastre
În fulgii grei de zăpadă…
E atâta linişte în noi,
Şi-atâta pace e-n colind,
Priveşte cum ninge, iubito,
E noaptea Crăciunului sfânt…
22 decembrie 2009

Sunt trist, pierdut iar în nopate
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DICŢIONARUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu
Autorul acestui dicţionar este convins de valoarea fără margini, uneori insuficient recunoscută sau
răsplătită, a celor peste 11 milioane de români pe care vremurile i-au făcut să se stabilească în afara graniţelor ţării, de-a lungul timpului. Am gândit acest dicţionar ca pe o lucrare reprezentativă a spiritualităţii româneşti din diaspora (din afara graniţelor ţării).
Includerea în dicţionar nu costă nimic şi poate fi realizată chiar de cei în cauză sau de rudele lor (dacă
respectivii au trecut în nefiinţă), după modelul alăturat, ―modelul Palade‖.
Cele trei volume ale “Dicţionarului românilor de pretutindeni” sunt:

Vol. I - Personalităţi academice – cuprinde toţi acei români din diaspora, care au fost şi sunt
membri ai Academiei Române, la care se adaugă preoţi şi înalţi prelaţi ca reprezentanţi peste hotare ai spiritualităţii româneşti, precum şi personalităţile româneşti de talie academică (incontestabile), aflate în
străinătate; VARIANTA ELECTRONICĂ ESTE GATA

Vol. al II-lea - Personalităţi de excepţie – cuprinde toţi acei români din diaspora care s-au impus prin ceva – remarcabil - în domeniul (domeniile) lor de activitate şi au scris lucrări ştiinţiifice, au realizat lucrări artistice, conduc o afacere de succes, sunt membri ai unor instituţii, institute, organisme şi/sau
organizaţii internaţionale sau naţionale importante, personalităţi care sunt cunoscute sau prezentate pentru
―ceva‖-ul respectiv, care au primit premii, diplome, medalii sau alte recunoaşteri internaţionale pentru
activitatea şi/sau lucrările lor; termen de apariţie - octombrie 2017. ESTE ÎN LUCRU.

Vol. al III-lea – Personalităţi – cuprinde pe acei români obişnuiţi care sunt cunoscuţi prin
faptele lor pozitive sau îşi manifestă disponibilitatea sau dorinţa de a face parte din acest volum; termen de
apariţie - octombrie 2018. IDEM
Dacă vom avea sprijinul Dv., pentru a selecta maxime şi cugetări, texte alese şi reprezentative pentru
gândirea personalităţilor respective, din toate cele trei volume sau fotografii, în format electronic, a unor
opere ale acestora - lucrări artistice, plastice etc. – intenţionăm să intercalăm la fiecare personalitate
prezentată, aceste simboluri perene ale spiritualităţii româneşti din diaspora.
Vă aşteptăm cu disponbilitatea şi entuziasmul dv de a deveni mai cunoscuţi, acceptând să faceţi parte
dintr-unul din volumele dicţionarului. Fiecare doritor va putea cumpăra volumul dorit, la preţul de cca 15
USD/buc., volum care va fi trimis prin poştă la adresa indicată, cu plata ramburs.
Autorul ideii acestui DICŢIONAR AL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI,
prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu (tel. 0040 744 633 483; e-mail: dobrescu@acad.ro ) vă salută
respectuos şi vă aşteaptă opiniile şi, mai ales, prezentările în format electronic.
FIŞĂ MODEL DE PREZENTARE
PALADE, GEORGE EMIL (n. 19 noiembrie 1912, Iaşi), biolog şi medic de origine română, S.U.A.
Membru de onoare din străinătate al Academiei Române (31 martie 1975).
Absolvent al Liceului „Al. Hasdeu‖ din Buzău (1930). Între 1930 şi 1936 a urmat cursurile Facultăţii
de Medicină din Bucureşti, unde, în 1940, şi-a susţinut teza de doctorat Tubul urinifer al delfinului. Studiu
de morfologie şi fiziologie comparată. În 1943 a devenit, prin concurs, conferenţiar la Catedra de Anatomie
a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, după ce a parcurs etapele de preparator, asistent şi şef de lucrări. În
1946 a plecat în S.U.A. ca „visiting professor‖ la Institutul „Rockefeller‖ pentru cercetări medicale din New
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York; în 1952 a obţinut cetăţenia americană. În 1961 a devenit şef al Departamentului de Biologie Celulară
al Institutului „Rockefeller‖ din New York, iar din 1972 profesor de biologie celulară la Yale University din
New Haven (Connecticut), unde conduce Departamentul de Biologie Celulară. În 1952 a creat „fixatorul
Palade‖ (tetraoxid de osmiu 1% în tampon de veronal sodic) pentru microscopia electronică. Între 1952 şi
1953 a descris structura ultrafină a mitocondriei şi topografia unor enzime ale catenei de oxidoreducere
celulară, pentru ca, în 1953, să descopere ribozomii, organite implicate în sinteza proteinelor, numite în
literatura de specialitate „granule Palade‖. O altă formaţiune subcelulară, care a atras atenţia sa şi a
colaboratorilor săi, a fost reticulul endoplasmic, relaţiile sale cu aparatul lui Golgi şi cu ribozomii. Împreună
cu K. Porter, a definit, în 1954, reticulul endoplasmatic ca un sistem de canale, vezicule, cisterne prezente în
orice celulă vegetală sau animală. A reuşit să explice originea acestui reticul. S-a preocupat şi de câteva
structuri particulare, cum ar fi: conformaţia stigmei flagelatelor, modificările intervenite în ultrastructura
anumitor celule care funcţionează în organism şi îndeplinesc funcţii precis conturate, celulele secretorii ale
pancreasului. O atenţie aparte a acordat structurii moleculare şi supramoleculare a membranelor
intracelulare, în special formaţiunilor membranare care alcătuiesc tilacoidele granale şi intergranale ale
cloroplastelor. Pe plan medical, investigaţiile sale s-au îndreptat asupra structurii şi funcţiunilor de transport
ale pereţilor sangvini. Este autorul a numeroase lucrări, studii, comunicări, rapoarte, memorii, publicate în
reviste de prestigiu din întreaga lume: A Study of Fixation for Electron Microscopy (1952); The Fine
Structure of Mithochondria (1952); A Small Particulate Comportment of Cytoplasm (1953); Microsomes
and Ribonucleoprotein Particles (1958); Structure and Function at the Cellular Level (1966); Structural
Modulations of Plasmalemmal Vesicles (1968, în colab.); Intracellular Aspects of the Process of Protein
Synthesis (1975); Hepatic Golgi Fractions Resolved into Membrane and content Subfractions (1982, în
colab.); Biogenesis of the Polymeric IgA Receptor in Rat Hepatocytes (1985, în colab.); Protein Traffic
between distinct Plasma Membrane Domains: Isolation and Characterization of Vesicular Carriers
Involved in Transcytosis (1991, în colab.); Isolation and Partial Characterization of the Luminal
Plasmalemma of Microvascular Endothelium from rat Lungs (1992, în colab.); Membrane and Secretory
Proteins are Transported from the Golgi Complex to the Sinusoidal Plasmalemma of Hepatocytes by
Distinct Vesicular Carriers (1994, în colab.); Protein Kinesis: the Dynamics of Protein Trafficking and
Stability (1995); Plasmalemma Vesicles Function as Transcytotic Carriers for Small Proteins in the
Continous Endothelium (1997, în colab.); Neovasculature Induced by Vascular Endothelial Growth Factor
is Fenestrated (1997, în colab.) ş.a. A revenit în mai multe rânduri în România (începând din 1965),
sprijinind direct cercetarea în domeniul biologiei celulare. Unanim recunoscut drept unul dintre creatorii
biologiei celulare moderne, în 1999, la Universitatea din Diego, s-a desfăşurat un simpozion ştiinţific în
onoarea sa, la care au participat oameni de ştiinţă din întreaga lume; cu această ocazie s-a decis ca
Universitatea din California să constituie „The George E. Palade Fellowship Fund‖. Membru al Academiei
de Arte şi Ştiinţe din New York, al Academiei Americane de Ştiinţe; a fost distins cu Premiul „Passano‖
(1964), cu Premiul „Albert Lasker‖ (1966) şi cu Premiul „Louisa Gross Horwitz‖ (1970); laureat, împreună
cu prof. Albert Claude de la Universitatea Liberă din Bruxelles şi cu prof. Christian de Duve de la
Universitatea „Rockefeller‖ din New York, al Premiului „Nobel‖ pentru medicină (1974), pentru
„descoperirile lor privind organizarea structurală şi funcţională a celulei‖, cei trei laureaţi revoluţionând, prin
lucrările lor, domeniul biologiei celulare, „mai ales al componenţilor citoplasmei a căror cunoaştere s-a
schimbat complet sub impulsul pe care ei l-au dat în ultimii treizeci de ani‖.
Bibl.: Who‘s Who in America, 1966–1967, 2000; Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi
tehnicii. Dicţionar, Bucureşti, 1982; Who‘s Who in the World, 1993–1994; Radu Iftimovici, George Emil
Palade, primul român laureat al Premiului Nobel, Bucureşti, 1993; Nemuritorii. Academicieni români
(coord. Ioan Ivanici, Paraschiv Marcu), Bucureşti, 1995; International Who‘s Who, 1997–1998; Dan
Fornade, Românii din America. 500 personalităţi din S.U.A. şi Canada, Montreal, 2000; Nicolae Ursea,
Enciclopedie medicală românească sec. XX, Bucureşti, 2001.
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este onorată să anunţe că va reprezenta în Canada
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Mulţumim de încredere preşedintelui LIGII,
Acad. VICTOR CRĂCIUN!
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Fiecare autor care semnează
în revista „Destine Literare”
răspunde moral şi juridic de conţinutul articolului său.
Redacţia respectă ortografia autorului.
Materialele nepublicate nu se înapoiază autorilor.
Autorii textelor publicate nu se remunerează.

Vă rugăm să trimiteţi materialele
pentru numărul viitor până la data de 25.02.2017, scrise
cu diacritice (pentru limbile română şi franceză), alături
de o scurtă biografie despre dumneavoastră şi o
fotografie tip paşaport pe adresa redacţiei:

destineliterare@gmail.com
De asemenea, vă rugăm ca textele să nu facă referiri
discriminatorii, să fie întotdeauna argumentate şi să
păstreze o tonalitate decentă, mai ales pentru temele
cu iz politico-social şi religios.
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Coperta 1 (foto):
8 decembrie, 2016 – Gâște canadiene pe St. Laurent
December 8, 2016 – Canadian Geese on St. Laurent river.
(Photo taken by Alexandru Cetățeanu)

