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CETĂŢEANU Alexandru
(CANADA)

În ultimele luni....
Nu îmi este greu să „trec în revistă” activităţile culturale/literare şi… diverse, la care am participat în ultimele luni, care s-au scurs prea repede
(fugit irreparabile tempus!) de la numărul precedent
al revistei D.L.... încoace; singurul lucru pe care
trebuie să-l fac, este să-mi „răsfoiesc” agenda zilnică, plus computerul și celularul, unde mi-am notat,
am „salvat”, am înregistrat sau am marcat cu multă
conştiinciozitate (glumesc!) tot ce s-a întâmplat,
gândurile, comentariile mele, justificări etc. și să
completez ce mi-a mai scăpat. Deci…iată ce trebuie
neapărat să consemnez pentru cititorii noștri, începând, precum în Curriculum Vitae, de aproape
spre … departe:
31 IULIE, 2017
Astăzi sau mâine (sau... cine știe când?), voi
trimite la tehnoredactare mult prea răbdătorului nostru tehnoredactor, prof. Emil Pădurețu, ultimele poze
şi ultimele rânduri pentru numărul 2 pe 2017 al revistei Destine Literare. Am cam întârziat să dau OKul revistei, fiind „prins” (nu ca eroul din cartea cu
acelaşi nume a scriitorului Petru Popescu…Doamne
fereşte!) cu fel de fel de treburi. De exemplu, acum,
când scriu aceste rânduri, mă aflu în avion (cursa
AC 8593), în zbor spre Winnipeg/Manitoba, dar nu
aceasta este destinaţia finală. La Winnipeg voi
schimba avionul şi voi zbura la Saskatoon (cursa AC
8297) în provincia Saskatchewan. Acolo, voi fi
aşteptat cu maşina de cineva din orăşelul Prince
Albert, trimis de dr. J. A., care mă aşteaptă de mult
timp să îi fac o vizită. Ce bine că nu voi conduce
eu!, voi putea să fac poze frumoase pe drumul de
aproape două ore până la Prince Albert (zona se
numeşte şi kistahpinanihk – de indigenii Cree, adică
„minunat loc de întâlnire”), care nu îmi este străin!
Am mai fost odată în acest orăşel acum vreo doi ani
destineliterare@gmail.com

şi sunt bucuros să-l revăd. De la Prince Albert, voi fi
dus într-un loc pe care vroiam să-l vizitez de mai
mult timp – în „comuna” La Ronge, pe malul lacului
cu acelaşi nume, la aprox. 250 km nord. Sper să am
ce povesti cititorilor mei după această călătorie.
Avionul companiei Air Canada (un avion
CRJ 705, făcut de compania canadiană Bombardier,
unde lucrează mai mulţi români pe care îi cunosc)
în care mă aflu, este aproape plin, dar eu nu am
vecin de „seat”. Ce bine! Aş putea să urmăresc un
film sau să dorm comod (ce bine se doarme în avion
– nu îi înţeleg pe cei care nu pot să doarmă „în
aceste condiţii verticale” vorba lui Topârceanu) dar
trebuie să scriu aceste rânduri. Despre filmele din
avion (vreo 15 în total!, care se pot urmări gratuit pe
micul ecran de la fiecare scaun) …ce să zic – mai
nimic interesant pentru mine, chiar dacă sunt mai
toate de ultimă oră şi făcute la Hollywood. Iată
câteva titluri: The Fate of the Furious, Gordiens of
Galaxy, Snatched (l-am văzut puţin şi m-am
plictisit), Trolls (din 2016), Keeping Up with the
Janeses, Atanarjuat (2001 – după o legendă inuită –
o să-l văd la întoarcere) Collosal, Duckweed, Ca
sent la coupe, Kony-Skull Island, Les invasions
barbares şi altele. Contra cost, poţi să te conectezi şi
pe internet (Wi-Fi) dar nu mă interesează.
Se anunţă aterizarea, aşa că trebuie să închid
laptop-ul...
În
aeroportul din Winnipeg (Richardson
Internaţional) – curat, linişte şi…pace. Foarte puţini
pasageri, numai la Tim Horton („cafenea” canadiană
de succes!) este o coadă de vreo 10 persoane.
Preerii- le canadiene se întind cât vezi cu ochii –
cerul este senin! Avioane mici, cu elice, pleacă
în diferite direcţii – spre orășele mici, aflate la
distanţe mici – de ordinul sutelor de kilometri.
Reclama
pentru
automobilele Mercedes, barul „Fuel” (Combustibil)
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care este închis, magazine cu bluze şi cadouri…şi
cam atât; sancta simplicitas! Aflu de la televizorul
din apropiere că scriitorul şi actorul Sam Stepard a
murit la vârsta de 73 de ani! Să-i fie ţărâna uşoară,
cum se zice cu pioşenie pe româneşte! Şi mai aflu că
în Venezuela, la alegeri, s-au produs tulburări, au
murit oameni… iadul şi-l fac oamenii între ei. Cine
se mai duce acolo în vacanţă?
Ora 13.00: Mă găsesc în avionul bimotor
Dash 8-300, capacitate 26 de locuri (făcut tot de
Bombardier), spre Saskatoon. Zbor de aprox. o oră
şi jumătate. Cam „înghesuit” avionul – şi zgomotos
pe deasupra. Fără discuţie, avioanele cu elice nu sunt
pentru mine – o să le evit, dacă voi putea; însă Air
Canada este compania mea favorită încă din decembrie 1989, când mi-a oferit bilet gratuit business
class să duc ajutoare medicale (aşa cum am povestit
şi în cartea mea de debut Un român în Canada)
strânse cu propriile mele puteri, în România. Simt
cumva Air Canada ca o companie românească, prietenă, mai ales că are ca preşedinte şi Chief Executive
Officer pe un roman pe nume Calin (probabil Călin)
Rovinescu! Chiar dacă biletul este ceva mai scump
(nu întotdeauna), consider că nu merită să fac economii şi cumpăr bilet cu A.C., mai ales că există şi
siguranţă maximă de zbor (nu am auzit de accidente
cu avioanele acestei companii aeriene).
M-am
bucurat şi mai mult când am aflat că domnul Rovinescu l-a vizitat recent pe Herman Victorov, romanul patriot (şi scriitor, vedeți în revistă) care a adus
pe cheltuiala sa un minunat bust al lui Eminescu în
Windsor, Ontario. „Cine se aseamănă, se adună” –
vorba românească. Există mulţi români de vază
răspândiţi în lume, de mândrie naţională, unii cunoscuţi, alţii…din nefericire, mai puţin cunoscuţi.
Oamenii valoroşi nu umblă după multă publicitate.
Răsfoind cele două publicaţii lunare, bilingve
(franceză şi engleză – personalul de bord este deasemenea bilingv!) aflate la bordul avioanelor Air
Canada (una se numeşte enRoute şi are 114 pagini,
iar alta NAVI – o noutate, cu informaţii despre personalul companiei, despre flotă, trasee, aeroporturi
etc. ) aşa cum fac în aceste momente, găsesc, printre
reclame, articole despre locuri atrăgătoare sau cu
subiecte interesante. De exemplu, preşedintele Calin Rovinescu relatează despre colaborarea companiei A.C. cu ingineri şi specialişti de marcă, la
2

proiecte de cercetare de avangardă – combustibili
alternativi, poluare, tehnologie anti laser, cercetare
medicală etc. Sau, aflu despre „casa lui Picasso” un
muzeu nou de 85 de milioane de dolari în Saskatoon, despre Kegska – o zonă aproape sălbatică aflată la numai 1311 km nordest de Montreal, despre
Tokyo, Roma, Orlando, Tel Aviv şi alte locuri interesante.
Se anunţă aterizarea şi trebuie să închis
computerul. Mă voi întoarce acasă în câteva zile. Ne
„auzim” în numărul viitor al revistei! Până atunci,
vară (toamnă) plăcută!
29 IULIE, 2017
La „Nașul TV” Montreal, în Studioul frumos
amenajat (chiar impresionant!), unde „slujesc” cu
multă pasiune și profesionalism Felicia Popa si
Claudiu Scrieciu. Am răspuns în direct la întrebările
lui Mircea Ștefan Bartan, cât am putut mai bine (jur
că nimic nu a fost pregătit dinainte!) și se pare că am
avut succes, bătând recordul de vizionări – peste
46.000!
20 IULIE, 2017
La Cenaclul Eminescu!
În fiecare a treia joi din fiecare lună, colegul
nostru, scriitorul Leonard I. Voicu, ține (la un
Centru Comunitar, cel de la adresa 6767 Cote des
Neiges, Montreal), sau mai bine zis, conduce cu
multă competență Cenaclul Eminescu, pe care
Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români l-a iniţiat
în urmă cu 10 ani! Am participat la Cenaclu
cu bucurie, împreună cu prietenul şi musafirul meu
din Cleveland, Ohio – Mircea Ştefan Bartan.
Distinsul profesor parizian Horea Porumb cu
doamna Geta – minunata dansului soţie, care
mi-au fost de asemenea oaspeţi dragi, au plecat cu o
zi înainte, cu regretul că nu au putut rămâne la
«Eminescu». Am avut în schimb bucuria de a
avea cu noi pe actorul şi poetul Adrian Munteanu,
care, la finalul evenimentului, ne-a încântat cu un
scurtă prezentare din spectacolul „Fluturele din
fântâna”, „preludiu” la un recital de peste o oră,
care va urma, atât la Montreal, cât şi la Quebec
(pe 23 iulie) şi Ottawa (pe 20 august). Iubitorii de
sonete şi de adevărata artă a recitării, trebuie să
nu piardă aceste ocazii unice, de a-l asculta pe
Maestrul Munteanu.
destineliterare@gmail.com
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În ordinea prezentărilor, pe scurt, iată cum sa derulat Cenaclul: Violeta Necula a citit din
“Scrisori de gând” un interesant fragment, care s-a
bucurat de aplauze prelungite şi întrebări; colegul
nostru în ACSR, părintele profesor Cezar Vasiliu
ne-a citit un foarte bine documentat şi interesant
material despre Regele Ferdinand «Întregitorul», de
la a cărei « plecare spre Eternitate » au trecut exact
90 de ani.

foarte scurt şi eu la fel - am citit (în română) poezia
Fetiţa siriană, publicată recent în antologia britanică
Solt Boundaries, scoasă de Mali Soufi din Londra.
Trebuie să mărturisesc – sunt foarte bucuros când un
poet român este publicat în străinătate și din
nefericire, sunt atat de puține cazuri...!

La Cenaclu (au semnat 48 de participanți, din aproape 60
prezenți și mai puțin de jumatate sunt în poză…!)

Cine ştia că avocata Alexandrina Caragioiu
este şi o bună poetă? Am aflat la Cenaclu! Distinsa
noastră colegă, poeta Melania Rusu Caragioiu –
mama poetei, a ţinut secret acest fapt, dar cu această
ocazie ne-a făcut mărturisiri literare importante. Aşa
am aflat că Alexandrina a fost publicată în reviste
importante din România – respectiv Steaua
şi Luceafărul, iar poeziile pe care ni le-a citit (Stare
de fapte şi Sete de lumină) ne-au plăcut şi
ne-au convins de talentul poetei. « Aşchia nu sare
departe de pom » - bine zice proverbul românesc!
Am mai aflat că a publicat la Timişoara cartea
de poezii « Rădăcini şi cetate » şi a avut succes.
Scriitoarea şi secretara ACSR Corina Luca a citit
cu mult talent (aşa cum ne-a obişnuit) poezia Miros
de ploaie roz! Îi urăm să mai scrie şi alte poeme
interesante! Tot Corina a citit un pasaj deosebit
de interesant şi atrăgător din noua carte a lui
Leonard I. Voicu numită Surorile!
Apoi, ni s-a dat cuvântul şi nouă, celor veniţi
de departe – Mircea Ştefan Bartan (drag musafir al
meu venit din Cleveland, Ohio) şi subsemnatului,
venit de la Salaberry de Valleyfield. Mircea a fost
destineliterare@gmail.com

Apoi, din nou Corina Luca ne-a încântat cu
un fragment din romanul Omul dintre două lumi, al
scriitoarei românce Diana Dobrița Bâlea (in absentia), şi aşa a trecut pe nesimţite timpul şi am ajuns la
recitalul lui Adrian Munteanu, de care am scris mai
sus.
Următoarea întâlnire va avea loc pe 17 august (îşi va prezenta opera poeta Zinaida Ambroci
din Chişinău, care a fost prezentă în sala – ne-a
oferit cartea POEME DIN PALMELE MELE), iar pe
21 septembrie va fi întâlnirea pe care am fost rugat
să o conduc, Leonard aflâdu-se în concediu, undeva
prin România. Vă așteptăm cu drag la Cenaclu!
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10-15 IULIE, 2017
Săptămâna Internațională a Culturii Române
de la Hamilton, Ontario.
Desigur, prezentarea inimoasei profesoare
dr. Anca Sîrghie de la Sibiu, prezentă a 5-a oară la
Hamilton (în echipa de organizare ) intitulată - ÎN
CANADA, UN EVENIMENT ROMÂNESC UNIC
ÎNTR-UN
COLȚ
DE
RAI
UNIC
SEMICENTENAR LA CÂMPUL ROMÂNESC
DIN HAMILTON va fi mai mult decât concludentă.
A venit numai bine pentru revistă şi îi mulţumim
nespus.
Citiţi acest articol, scris cu multă
competență şi vervă, mai jos, la litera „S”. Se cer
însă
nişte
mici
completări,
„anatomia”
evenimentului având mici scăpări, desigur, total
neintenţionate.
Pot să spun cu toată certitudinea că şi eu am
fost prezent la Eveniment cu „echipa” de la
Montreal, însă începând cu 13 iulie (eu) şi începând
cu 14 iulie cei menţionaţi de profesoară în articol.
Aveam în plan chiar să-l aduc la Hamilton (aşa cum
a fost prevăzut în Program) pe bine cunoscutul
român patriot Constantin Rauţă – condamnatul la
moarte (ar fi trebuit să vină din Florida la Montreal
şi să mergem împreună la Hamilton, cu maşina) dar
a trebuit să amâne întâlnirea cu românii canadieni şi
din alte părţi ale lumii până în anul 2018, la
următoarea ediţie a „Săptămânii...”. În schimb, l-am
invitat la Hamilton (cu acordul organizatorilor,
desigur) pe marele prof scriitor Horea Porumb de la
Paris, aflat în vizită la rude, la Toronto (ce
coincidenţă minunată!), aşa că nu a rămas un „gol”
în programul întâlnirii, oricum, destul de încărcat. Şi
mai pot să afirm cu tărie (ataşez
şi poze
doveditoare) că am fost inclus în program la două
„capitole”: prezentarea revistei „Destine Literare” şi
prezentarea unei cărţi recente ( publicată în urmă cu
aprox. două luni) – este vorba de cartea „Peştera cu
bal(c)on”, pe care am scris-o împreună cu dragul
meu prieten Eugen Evu, pentru a cărui sănătate mam rugat, mă rog şi rog cititorii acestor rânduri să se
roage – cunoscutul Poet este în lupta cu o boală
cruntă!
Ar mai fi trebuit să fie prezent la Hamilton şi
Prof. Dr. Aurel Pop de la Satul Mare, dar...nu a fost
să fie – a pierdut avionul la Budapesta. Urma să
prezinte activitatea literară a dânsului (aşa cum
4

ştiam din program) precum şi conferinţa „Mircea
Ştefan – 50 de ani de poezie! „. Și dacă citim
programul comunicat cu ceva timp înainte, vom afla
că și poetul „orb ca Homer și înțelept ca Esop” Al
Francisc ar fi trebuit să fie prezent, dar problemele
de sănătate știu ele când să încurce lucrurile... i-am
simțit lipsa.

La Câmpul Romanesc, de la stanga la dreapta:
Parintele poet Dumitru Ichim, Maria Tonu (CEO – Mediaton), Alexandru Cetățeanu, Anca Sîrghie, Horea Porumb si
Menuț Maximinian

În altă ordine de idei – am profitat şi eu (nu
numai prietenul meu, poetul Mircea Ştefan) de amabilitatea şi talentul inegalabil la recitat (la prima vedere!) al Maestrului Sergiu Cioiu (oricât m-ar certa,
eu tot Maestru îi spun!) şi a citit/interpretat trei
poezii de-ale mele din volumul „De la Herodot cetire” . Aplauzele şi elogiile care au urmat s-au datorat cu siguranţă interpretării, dar totuşi aduc sub
ochii cui are timp de poezie, una din poezii – este
vorba de „ Dor de pupăză și cuc”. Deci, să ne
amuzăm puţin – păcat că nu pot să redau şi melodia
minunată pe care a pus spontan poezia, care ne-a
încântat:
DOR DE PUPĂZĂ ŞI CUC
În Canada, cred, se ştie,
Nu găsesc nici ciocârlie
Şi nici pupăză, nici cuc,
Orice fac şi unde-apuc.
Prin păduri şi pe câmpii,
N-aud tril de ciocârlii,
Nu mă spurcă nici un cuc
Unde vin, unde mă duc.
destineliterare@gmail.com
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Iar vreo pupăză rotată
Nimeni n-a văzut vreodată.
Ce să fac să mă trezesc,
S-aud cucul oltenesc?
Vremea trece - mă usuc:
Dor de ciocârlii şi cuc.

Sergiu Cioiu, părintele Ichim, Sebastian Doreanu, Adrian
Mun- teanu, Anca Sîrghie, Menuț Maximinian și Mircea
(jumătate!)
Ștefan

Ce a mai scăpat să menționeze distinsa
profesoară Anca…prezenta la Eveniment a unui
« biet inginer » (cum s-a autointitulat cu modestie
când ne-a prezentat activitatea impresionantă a
domniei sale) – respectiv marele român patriot din
Florida, Mircea Popescu.
(http://mipopescu@wordpress.com)

În cadrul sesiunii dedicată Centenarului
Unirii s-a citit „Apelul pentru Centenar” al Asociației „Unirea-ODIP”, Mișcării Civice „Tinerii
Moldovei” și
Platformei Unioniste „Acțiunea
2012”,
document
transmis
participanților
Săptămânii Culturale de George Simion, președintele Platformei Unioniste „Acțiunea 2012” . Aşa
cum visul marilor patrioţi de la Câmpul Românesc
(pe care i-am cunoscut, participând la Săptămâni
Culturale încă din anul 1985!) de eliberare a
României de comunism s-a împlinit, aşa se va
împlini şi această dorinţa legitimă a românilor
patrioţi de a se repara una din nemerniciile săvârşite
de tov. Stalin - ruperea celei mai româneşti
părţi a României de ţara mamă! Aşa să ne ajute
Dumnezeu! Citiţi „DECLARAŢIA DE LA
CÂMPUL ROMÂNESC” in continuare.
Şi am mai avut o mare bucurie la Câmpul
destineliterare@gmail.com

Românesc – prezenţa poetului Iacob Cazacu-Istrati
din Republica Moldova şi Canada, un mare patriot
român – mi-am dat seama de acest adevăr din
discuţiile cu domnia sa şi din materialele publicate
în Destine Literare (vedeţi la site-ul
www.scriitoriiromani.com, revista din oct. 2016,
pagina 172).
În plus, am avut surpriza de a întâlni pe Prof.
Univ. Stelian George – Cosh (www.conestogac.on.ca),
cumva rudă mai îndepărtată cu mine – încă nu am
desluşit bine relaţia, dar o vom lămuri noi la „un
pahar de vorbă”, fie la Toronto fie la Montreal.
Timpul la Câmpul Românesc a trecut prea
repede şi ne-am despărţit cu regrete de minunaţii
demni urmaşi ai marilor români din exil, doamna
Emilia şi domnul Dumitru Răchitan, doamna Anca
şi domnul Aurică Olteanu, doamna Mihaela Moisin
(întoarsă forțat în Canada din România la începutul
anilor ‘90, împreună cu marele român patriot George
Bălașu, întemeietor al Câmpului Românesc) şi toţi
ceilalţi prieteni dragi: Mela Cornea, Olivia şi
Alexandru Colceriu, Maria Dincov (ne-a prezentat
un interesant film despre Eminescu!) și Liviu
Drăguș (dacă mi-a scăpat cineva, îmi cer scuze!).
Toată admiraţia pentru efortul pe care îl depun an de
an pentru menţinerea Câmpului şi a Asociaţiei
Culturale Române, pentru atâtea activităţi care ţin pe
românii din zona Toronto, Hamilton, Brampton,
Mississuaga, Kitchiner etc. uniţi într-o singură
familie – cea a românilor din „Canada de Sus”!
Deci, de dimineaţă, duminică 16 iulie, împreună cu
doamna consul Letiţia – Ileana Belivaca, cu maestrul
Adrian Munteanu şi cu poetul Mircea Ştefan am
plecat spre Montreal. În drumul cu ploi torenţiale pe
alocuri, ne-am abătut prin Stoufville pentru a
recupera pe distinsa doamnă Georgeta Porumb cu nu
mai puţin distinsul profesor Horea Porumb şi…la
drum! Am ajuns la Valleyfield pe la ora 17.00 şi am
început o nouă „săptămâna culturală” pe ţărmul
fluviului St. Laurent cu minunaţii mei oaspeţi,
familia Geta şi Horea Porumb şi Mircea Ştefan. Ce
onoare şi bucurie cu aşa oaspeţi de seamă!
Vorbind… de una, de alta, nu ştiu cum am
adus vorba de marea divă Virginia Zeani, ca să aflu
că este mătuşa lui Horea!!! Să fiu sincer, la început
nu mi-a venit să cred că aşa coincidenţă este posibilă
(eu fiind prieten cu Maestra de vreo 15 ani şi cu
5
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Horea de câteva săptămâni), aşa că am luat telefonul
şi am sunat-o, în ciuda orelor târzii. Şi ce credeţi?
Maestra, în verva pe care o ştiam de mult, l-a
recunoscut imediat pe nepot şi a urmat o discuţie
deosebit de interesantă, cu bucurie de ambele părţi.
Nu am decât să exclam: Mare minune de coincidență!

La „Câmp” cu Diplome de Excelență decernate de A.C.R.

7 IULIE 2017
INTERVIU CU GENERALUL ION MIHAI PACEPA
Acest Interviu va constitui cu siguranță, o plăcută surpriză pentru distinşii cititori ai revistei Destine
Literare și a venit numai bine, la timp! Cine nu a auzit de celebrul General (scriu intenţionat „General” cu
majusculă) Ion Mihai Pacepa? După mine, Generalul este un erou al poporului român şi nu numai atât –
este un altruist al Planetei! Citiţi răspunsurile acestui mare patriot la întrebările mele, care au venit ca un
minunat cadou de ziua mea de naștere (!) și pentru România! Vă mulţumesc din suflet, domnule General!
Repet, dragi cititori, citiți cu atenție, analizați, și veți înţelege cu siguranță de ce sunt atât de bucuros:
am ajuns la prima întrebare, urmată de altele câteva
(în italics „Verdana” N.r.):

Stimate domnule General Ion Mihai Pacepa,
Vă rog să primiţi calde urări de sănătate de la
Montreal! M-am bucurat enorm când mi-aţi scris că
sunteţi bine, în formă şi că citiţi revista Destine
Literare! Îmi amintesc cât de mult m-am bucurat
când distinsul nostru prieten, regretatul profesor
doctor Claude Matasa mi-a transmis primul articol
de la dumneavoastră (în engleză şi în franceză), cu
titlul „WELCOME DESTINE”, pe care l-am
publicat în primul număr al revistei D.L. din
octombrie 2008, care poate fi accesată şi acum, după
atâţia ani, de la pagina web – www.scriitoriiromani.com.
Impresionant material şi încă de actualitate! Şi aşa
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- Ce credeţi, România, ţara noastră de dor,
în general, a evoluat în ultimii ani, sau a involuat?
- Am trăit primii mei 50 de ani în
România, dar sunt convins că nu o mai recunosc.
Bineînţeles că a evoluat. Majoritatea barierelor
ridicate de comunişti între România şi restul
lumii precum şi între români au dispărut. Klaus
Johannis, primul preşedinte al României postCeauşescu care nu a fost membru al Partidului
Comunist, se străduie acum să debaraseze
România de cleptocraţia post-Ceauşescu, şi să
dea ţării o nouă fiinţă naţională bazată pe adevăr
şi pe tradiţii româneşti. Sper din inimă că va
reuşi, deşi am motive să cred că nu-i va fi uşor.
În 1992 am făcut o vizită în fosta
Republică Democrată Germană şi m-am întors
copleşit. Treuhand, noul minister federal
însărcinat cu privatizarea economiei, vindea în
medie 20–25 de întreprinderi industriale de stat
est-germane în fiecare zi. Până la 31 iulie 1992,
fuseseră privatizate 8781 asemenea unităţi,
pentru care cumpărătorii (firme germane,
americane, franceze, italiene şi japoneze) au
destineliterare@gmail.com
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plătit 20,1 miliarde de dolari care au fost investiţi
imediat în modernizarea oraşelor, satelor şi
autostrăzilor din fosta R.D.G. Noii patroni ai
acestor foste întreprinderi de stat au creat, de
asemenea, 1,26 milioane de locuri de muncă
remunerate la nivelul salariilor din fosta
Germanie de Vest, printre cele mai ridicate din
lume. Reţeaua de întreprinderi comerciale de stat
de la oraşe şi sate fusese deja eradicată şi
înlocuită cu magazine particulare, ale căror
vitrine şi rafturi nu difereau de cele din fosta
Germanie de Vest. Majoritatea locuinţelor şi
apartamentelor proprietate de stat fuseseră,
de asemenea, deja vândute particularilor.
- Cum aţi reuşit această minune?, l-am
întrebat pe senatorul german care mi-a organizat
vizita - un prieten din anii când am condus
rezidența de spionaj a României din Republica
Federală Germania.
- Vă mai amintiţi de Trabant, acea glumă
de automobil care a devenit faimos după căderea
Zidului Berlinului, când mii de est-germani au
trecut în Occident la volanul lor?, m-a întrebat
prietenul. La scurt timp după unificarea celor
două Germanii, firma Volkswagen a cumpărat
uzinele Trabant din Zwickau şi a însărcinat o
comisie de experţi internaţionali să studieze modul cum ar putea fi modernizate. Prima concluzie
a comisiei a fost că nici o modernizare, oricât de
complexă, nu le va putea ridica la nivel tehnic
occidental. A doua concluzie a fost că demolarea
lor şi construirea, pe acelaşi teren, a unui
complex ultramodern care să producă motoare si
transmisii pentru automobile va costa mult mai
puţin decât o modernizare relativă a uzinelor
Trabant. Consiliul de administraţie al uzinelor
Volkswagen a aprobat concluziile şi propunerile
studiului. Majoritatea zdrobitoare a celorlalte
uzine, precum şi a organizaţiilor politice şi
economice ale fostei RDG au fost, de asemenea,
demolate nu reformate, iar în locul lor au fost
construite uzine şi instituţii moderne de tip
occidental.
Acum câteva zile am văzut lista noului
guvern al României, şi nu mi-am crezut ochilor:
Teodor Meleșcanu, care a fost ambasador al lui
Ceauşescu în anii când Trabantul era în plină
destineliterare@gmail.com

glorie, este acum noul ministru de externe al
României!
- Sunteţi o personalitate care a intrat în
istorie. Orice discuţie cu domnia voastră trebuie
raportată la angrenajul acesta care înghite multe şi
le duce spre uitare. Dimpotrivă, dumneavoastră aţi
reuşit să vă menţineţi la suprafaţă, să fiţi un vector
vizibil. La început, când aţi intrat în serviciile
secrete, plănuiaţi să activaţi în aşa fel încât să
deveniţi la un moment dat, un reper într-o
etapă istorică?
- Nici vorbă. Într-un interviu dat presei
americane, am fost întrebat cum am devenit
securist. Răspunsul: Am visat să devin violonist,
dar nu am fost la nivelul profesioniştilor şi am
ales cea de a doua pasiune, chimia industrială.
Am avut 22 de ani când am fost repartizat ca
locotenent-inginer în Securitate şi când a trebuit
să renunţ și la visul de a deveni cercetător
ştiinţific. Din fericire am petrecut 23 din cei 27
ani ca securist în aparatul the spionaj tehnicoştiinţific (TS), nu în cel de represiune.
Sarcina mea principală în ultimii 20 de ani
în România a fost să ajut dezvoltarea economiei
naţionale, care devenise muribundă sub
Ceauşescu. Am considerat această sarcină ca
fiind o datorie patriotică, şi am făcut tot ce am
putut ca să-mi ajut ţara. Cartea Orizonturi Roşii
(paginile 394 - 399) publicată în „epoca de aur” a
lui Ceauşescu, descrie analiza activităţii TS
făcută de Comitetul Politic Executiv cu câteva
luni înainte de a mă „rupe” de Securitate.
Analiza a conclus că cca 30% din unităţile
industriale ale României au fost create cu
ajutorul tehnologiilor furate din Occident.
Concluziile acestei analize au fost, evident,
lăudătoare, pentru că Ceauşescu conducea
întreaga activitate de spionaj TS. Dar numeroase
fabrici şi combinate au fost în mod real
construite cu tehnologii furate, pentru că
România comunistă nu avea bani să cumpere
licenţa lor. Fabrica de antibiotice de la Iasi, secţia
de poliuretan de la Combinatul Chimic Borzesti,
fabricile de piele sintetică, de film şi hârtie
fotografică color, şi fabrica de motoare diesel
sunt doar câteva exemple. Îmi pare bine că am
contribuit la realizarea lor, şi mă bucur că ele
7
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continuă să fie folositoare țării.
Spionajul tehnico-ştiinţific a constituit
coloana vertebrală a economiei lui Ceauşescu, a
cărui guvernare s-a bazat pe minciună, furt şi
crimă. Într-o scrisoare deschisă adresată fiicei
mele, Dana, pe care am publicat-o în ziarul
francez Le Monde la câteva luni după ce am
primit azil politic în SUA, am explicat: „... Timp
de 20 de ani am furat tehnologii din Occident. Am
fost implicat în furt, dar nu şi în assasinations.... În
1978 am primit însă ordin să organizez asasinarea
lui Noel Bernard, directorul programului
românesc al postului de radio Europa Liberă, carel înfuriase pe Ceauşescu cu comentariile sale. Era
sfârşitul lui iulie când am primit acest ordin, şi a
trebuit să decid între a fi un bun tată sau „a
political criminal”. Cunoscându-te, Dana, am fost
convins că preferi să devii orfană decât să ai un
tată criminal.” În anii 1980s, această scrisoare
deschisă a fost citită şi răscitita la Europa Liberă.
- Cărţile dumneavoastră au făcut înconjurul
lumii. Trilogia Cartea Neagră a Securităţii a
devenit best seller, iar Orizonturi Roşii s-a tradus în
28 de limbi. Aţi avut semnale care să ateste
influenţa ideilor expuse? (Pe diverse paliere:
internaţionale, naţionale, psihosociale etc..)
- Trăiesc de 39 de ani în anonimitate, şi nu
sunt obişnuit să vorbesc despre mine. De aceea
voi cita aici ce au spus alţii despre influenţa acestor cărţi. Numărul din iulie 1988 al revistei
Politique Internaţionale din Paris a descris
şedinţa cabinetului American care a aprobat
mandatul Preşedintelui Ronald Reagan pentru
prima sa vizită la Moscova. În timpul şedinţei,
menţionează articolul, „Secretarul de Stat
american George Schultz a propus ca în timpul
vizitei să se semneze un acord de cooperare
tehnică şi ştiinţifică cu Uniunea Sovietică.
Reagan însă, care se consultase în prealabil cu
Generalul Pacepa, a respins idea sub motiv că
încuraja spionajul tehnic sovietic. Dacă Pacepa
nu e de acord, nici eu nu sunt”, a conclus
preşedintele Reagan, şi a scos semnarea
documentului de pe ordinea de zi. „Such is the
reputation of Pacepa,” a scris prestigioasa revistă
The American Spectator (aprilie 1988) relatând
un caz similar în care Casa Albă a respins o
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propunere comună a Secretarilor de Stat şi de
Comerţ şi a aprobat punctul de vedere, total
opus, al generalului Pacepa.
La 26 decembrie 1989, a doua zi după
executarea lui Ceauşescu, noul ziar oficial al
României, Adevărul, care în acea zi înlocuise
Scânteia, a început să serializeze cartea
Orizonturi Roşii, despre care a scris că „a jucat un
rol incontestabil” în răsturnarea lui Ceauşescu.
„Ceeace citiţi în paginile acestei cărţi,” scria
editorul ziarului Adevărul în prefaţa primului
episod din Orizonturi Roşii, „pare să fie fructul
unei fantezii bolnave. Totuşi, fiecare cuvânt al ei
este adevărat.”
- La structura dumneavoastră psihosomatică, trecută prin diverse şi imprevizibile
pericole, aţi avut vreodată şi loc pentru frică? Se
ştie că frica este cel mai paralizant factor în orice
demers. Dacă aţi cunoscut-o, cum aţi învins-o,
luând în considerare faptul că orice greşeală se
putea repercuta asupra unei naţiuni, asupra unor
relaţii internaţionale?
- Un vechi proverb spune că cine se teme
de apă nu mănâncă pește. Potrivit unui alt
proverb, atacul este cea mai bună apărare. Nici
acum nu îmi este uşor să găsesc cuvinte potrivite
pentru a mulţumi comunităţii de informaţii a
SUA, precum şi soţiei mele - un cadru al acestei
comunităţi -- pentru profesionalismul cu care au
confruntat şi atacat teroriştii lui Ceauşescu,
Qadafi şi Yaser Arafat trimişi în SUA pentru a
mă asasina. Au fost ani de teroare, greu de
închipuit. Pentru a-i înţelege, redau un extras
dintr-un document al Securităţii (intitulat
Operaţiunea 207) care decontează armamentul
dat de SIE teroristului Ilyich Ramirez Sanchez,
alias Carlos the Jackal, pentru a mă asasina în
SUA: „În baza aprobării date de ministrul secretar
de stat la Ministerul de Interne şi şef al
Departamentului Securităţii Statului, tovarăşul
Tudor Postelnicu, pe raportul nostru nr.0012578
din 21.10.1980, care din motive de conspirativitate
se află şi rămâne la unitatea noastră, rugăm să
procedaţi la scăderea din evidenţele unităţii
dumneavoastră a cantităţilor de armament
menţionat mai jos, necesar în executarea unor
misiuni speciale: 3 aruncătoare de grenade RPG
destineliterare@gmail.com
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cu seriile AH-302, AH-304, AH-307; 5 pistoale
Walther cal.7.65 mm cu seriile 287516, 292352/P,
300968/P,
247769/P
şi
285724/P,
cinci
încărcătoare de rezervă pentru pistolul Walther,
două pistoale cal. 7,65 mm model 1974 pentru
adaptare, cu două amortizoare, cu seriile AB 0262
şi AB 0388; şi 37 kilograme exploziv plastic
EPH/88.”
Carlos nu m-a putut găsi în SUA, dar la
21 februarie 1981 a explodat zece kilograme de
explosiv plastic EPH/88 la sediul Europei Libere
din München. Bomba a rănit opt salariaţi. Cinci
diplomaţi români din Germania de Vest au fost
declaraţi persona non grata de autorităţile
germane, datorită implicării lor în această
operaţie teroristă. În 1994 Carlos „the Jackal” a
fost arestat de autorităţile franceze, cu care am
cooperat, şi a recunoscut că a primit un milion de
dolari de la Securitate pentru a mă asasina în
SUA. El este acum încarcerat în închisoarea
Clairvaux din Franţa.
- În ianuarie 1988, congresmanii americani
Frank Wolf şi Christopher Shmidt s-au dus la
Bucureşti cu o scrisoare către Ceauşescu, semnată
de 315 membrii ai Congresului SUA. În scrisoare se
cerea să se dea viză de plecare din România fetei
dumneavoastră, Dana, şi soţului ei, care erau
arestaţi la domiciliu şi interogaţi în fiecare
săptămână la centrul de interogare de pe Calea
Rahovei, condus de colonelul Vasile Gheorghe, pe
atunci şef al direcţiei de anchete a Securităţii.
Ministrul de externe al României, Ion Totu, a refuzat
să primească scrisoarea. Ce s-a întâmplat apoi?
- Securitatea a încercat să-i asasineze pe
ambii congresmeni americani. Citez din cartea
congresmanului Wolf, Prisoner of Conscience,
publicată recent în SUA: În aceiaşi seară, am
mers împreună la casa Danei, unde era ţinută sub
arest la domiciliu. Faţada casei era păzită de
securişti înarmaţi, care au refuzat să ne lase
înăuntru.
Le-am
arătat
legitimaţiile
de
congresmeni americani, dar au continuat să
refuze. Ne aşteptam. Generalul Pacepa devenise
cel mai faimos defector din lume. Înainte de a
pleca, Chris le-a spus: „Ştim că Dana este aici. Nu
lăsaţi să i se întâmple nimic. Ţinem ochii pe voi.
Lumea întreagă are ochii pe voi.” Apoi am
destineliterare@gmail.com

plecat.... Era beznă pe stradă, deoarece Bucureştiul
din acele zile nu avea lumină pe străzi. O maşină
cu patru securişti ne-a urmat la mică distanţă.
Dintr-o dată, maşina a stins farurile, şi s-a năpustit
în direcţia noastră. Chris m-a împins către peretele
unei case, şi ambii am scăpat neatinşi. Dumnezeu
ştie ce s-ar fi întâmplat dacă Chris nu ar fi fost
atent!
După ce s-au reîntors în SUA, congresmenii Wolf şi Smith au informat Congresul SUA
despre atentatul Securităţii împotriva lor. Acest
atentat este acum înregistrat în documentele oficiale ale Congresului. În 6 ianuarie 1990,
congresmanul Frank Wolf a aterizat la Washington împreună cu fiica mea şi soţul ei. Dana este
acum director artistic al unei universitati
americane.
- Ce amintiri aveți despre Montreal?
- Un superb Paris american.
- Am primit recent spre publicare un
splendid material despre Claude Matasa de la Nick
Dima (profesor, scriitor, Nicolae Dima fost
redactor la „Vocea Americii”- N.r.).
În
câteva cuvinte, dumneavoastră ce ne puteți spune
despre dragul și regretatul nostru prieten?
- Profesorul, industrialistul, anticomunistul şi Consulul Onorific al României în
Florida, Claude Matasa, rămâne viu în memoria
celor care au avut privilegiul să-i fie apropriaţi.
Iar numele său va fi, mai devreme sau mai târziu,
încrustat în istoria României. Am fost coleg the
facultate cu Claude, dar drumurile noastre s-au
despărţit. Ne-am reîntâlnit după 27 de ani în
America, unde a obţinut azil politic ca şi mine.
Claude a fost un Vulcan a cărui lavă a pârjolit,
ani în şir, comuniştii care au cotropit România.
L-am vizitat, am devenit prieteni, şi am
corespondat aproape zilnic. Aş putea scrie o carte
despre acest eminent patriot, dar sunt convins că
Nick Dima o poate face mai bine. Aici voi relata
doar ultima scrisoare pe care am primit-o de la
Claude. Este scrisă în limba engleză şi adresată
prietenului nostru comun, Jamie Glazov, editor
şef al revistei Frontpage din SUA:
THANK YOU, FRONTPAGE!
My days are, unfortunately, numbered. A
cancer is taking my life away, and I want to
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share my final thoughts, as Romania's Honorary Consul General for Florida, with my
favourite magazine, Frontpagemag.com,
which is widely read by my constituents.
I love my native country, I visited postCommunist Romania many times, and I want
to let everyone know that it has been transformed in unprecedented positive ways. Seen
from the street, today's Romania looks like a
modern European country. Her justice system, however, is still staffed with people who
served Ceausescu until his last breath. After
2004, when Romania was received in NATO,
6,284 people sentenced by Ceausescu’s justice for helping the U.S. to demolish the Soviet empire have asked to have their sentences cancelled, but only three have succeeded.
In January 2009, Romania’s Supreme Court
refused to cancel a 1974 death sentence given by the Communists to an American citizen, Constantin Rauta (N.r.: Constantin
Răuță), who committed the “crime” of helping the U.S. defeat the Soviet evil. Mr. Rauta
is a reputable NASA scientist who over the
past thirty years worked on important U.S.
civilian and military aero-space projects.
For the old Communist bureaucrats running
Romania’s justice system however, he is still
a “traitor,” and they are refusing even to restore his Romanian citizenship cancelled under Ceausescu. Romania may respect its
NATO and EU obligations, but the spirit of
these organizations has not yet penetrated its
administration.
Once again, I love Romania and I want to
help it. Therefore, I appeal to Frontpagemag.com, which has shown a keen interest in
improving relations between the U.S. and my
native country, to organize a Symposium on
Romania, attended by U.S. experts and by
leaders of Romania’s Diaspora in the U.S.
and Canada. Its subject: “How to get rid of
crypto-communists in Romania’s justice
system.”
This suggestion, I know, will not make me
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popular with Romania’s current government.
But in life the most important thing is often
what you represent, not whom you represent.
Claude Matasa, Honorary Consul General
of Romania, professor University of Chicago, president of Ortho-Cycle Co., USA.
Din păcate, Claude ne-a părăsit înainte ca
Frontpage să poată organiza acest simpozion.
- De ce credeți că în România s-a răspândit
zvonul („Desinformation” genială carte!) că ați
plecat spre Eternitate?
- Potrivit fabulosului Muzeu al comunismului creat de universitatea americană
George Mason, imprinta principală a comunismului au fost gulagurile şi dezastrul economic. Este adevărat. Dar, după căderea acestui
sistem, aceste tare au fost eradicate de pe o zi pe
alta. Există însă o altă trăsătură a comunismului
despre care se vorbeşte foarte puţin, şi care nu a
fost încă eradicata: URA. Comunismul este un
sistem politic bazat pe ură. Ură de clasă, ură de
rasă, ură față de religie, ură... De aceia toate
ţările comuniste au devenit imperii ale gulagului.
Știu din proprie experiență că asumarea
răspunderii pentru crimele trecutului este una
din cele mai dificile decizii ale procesului de trecere de la dictatură la democrație. În anii 1950s,
când am fost şef al rezidenței DIE şi chargé d'affaires în Germania Occidentală, am văzut cum
fostul Reich a fost transformat într-o vibrantă
democrație al cărei Wirtschaftswunder a făcut-o
lider al Europei. Germaniei i-au trebuit însă
decenii ca să-l reabiliteze pe Claus von Stauffenberg, care a atentat la viaţa lui Hitler. Abia în
mai 1998 Bundestagul (parlamentul german) a
putut adopta legea pentru reabilitarea lui
Stauffenberg şi a tuturor celor condamnaţi
pentru „crime” impotriva regimului nazist. Horst
Heymann, președintele comisiei parlamentare
care a redactat această lege, a cerut scuze
poporului german pentru că Bundestagul a avut
nevoie de 50 de ani ca să ajungă aici.
Germaniei i-a trebuit o jumătate de secol
ca să-şi asume răspunderea pentru crimele
nazismului, deoarece această erezie s-a născut în
glia țării. Comunismul şi Securitatea au fost însă
destineliterare@gmail.com
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exportate în România, care nu ar trebui să
aştepte o nouă generaţie pentru a-i reabilita
victimele.
- Dacă nu este un secret, ce planuri literare
și de altă natură aveți pentru viitor?
Hollywood-ul face acum un film despre
viaţa mea (intitulat tentativ DISINFORMATION
-- ONE MAN AND THE TRUTH CAN
CHANGE THE WORLD), planificat să fie în
cinematografe anul viitor.
Filmul, care documentează criminalitatea
și efemeritatea comunismului, are ca scop atragerea de partea noastră a altori spioni şefi din
ţări inamice -- Rusia, China, Iran, Korea de Nord
-- care ne pot spune ceea ce nici cei mai sofisticaţi
sateliţi ai CIA nu pot vedea: ce au dictatorii lor în
minte,
şi
ce
plănuiesc
împotriva
noastră. Continui, de asemenea, să public
scrisori deschise adresate omologilor mei din
aceste ţări. „Faceţi ce-am făcut... Apăraţi

poporul, nu tiranul... Rupeţi cu trecutul.
Eliberaţi energia încătuşată a ţării.”
- Privind înapoi (nu „cu mânie”...ca John
Osborne), există ceva ce regretați mai mult în viață?
Ce ați face diferit, dacă s-ar putea întoarce timpul?
- Nu ştiu. Deocamdată continui să fiu mult
mai preocupat de ce voi face în viitor, decât de ce
am făcut în trecut.
- Vă mulțumesc pentru acordarea acestui
Interviu, domnule General! Mă simt deosebit de
onorat și fericit pentru România. Este absolut
necesar ca tinerele generații să cunoască adevărul.
Din partea Colectivului de redacție vă urăm multă
sănatate și viață lungă, alături de cei dragi! Vă
asigurăm de toată dragostea și admirația noastră!
GOD BLESS AMERICA, GOD
BLESS
ROMANIA! ( Alexandru Cetățeanu/ Montreal/ Canada)

Din nou, 7 iulie
Așa cum am menționat mai sus, șapte iulie
este ziua mea de naștere, de care sunt mândru – am
trei cifre 7 în ea. Ştiu ca Marc Chagall avea la fel şi
a devenit un pictor celebru. Trebuie să mă apuc serios de scris – cine ştie? Mai ştiu că şi Vittorio De
Sica („Hoții de biciclete”!), Ringo Starr şi Liviu
Ciulei au fost născuţi pe 7 iulie. Scriitoarea Hanna
Bota din Cluj şi Silviu Francisc din Brampton (inteligentul băiat al poetului orb Al Francisc) sunt
născuţi pe 7 iulie, dar, evident, în ani diferiţi! Și mai
știu pe cineva de seamă în familia Generalului
Pacepa, născut pe 7 iulie... Ce coincidență minunată!
Le urez la toţi cele de cuviinţă! Mulţumesc mult
tuturor colegilor şi prietenilor mei care nu m-au uitat
şi care mi-au trimis felicitări! Îi iubesc pe toţi! Tot
surpriză – simpaticul Profesor Univ. Dr. Ion
Pachia- Tatomirescu, mi-a dedicat un frumos
poem și îi mulțumesc! Acesta este:

tânărul septuagenar,
cel de sub flamura-frunză de arţar...

***

La mulţi ani,
Prin fotonii cei bălani...!
V-urez de casă de plai,
Eu, sânt-Ion, zis şi Pachia,
De vâră istorii-n uz,
Cogaionic, segetuz,
Dac-pandur, chiar din Dachia
Reliefului de nai...
Vă urez ca să se ştie
În întreaga galaxie
Steloasă – cum se cuvine
“Literarelor Destine“:
Să-mi fiţi sănătos, întruna,
Fericind fotonii, struna,
Ştiinţă, nemurire, rai
Şi Cuvânt în Valah grai...!

Colindă de vineri, 7 iulie 2017 (h. 00:01’:01’’)

Ion Pachia-Tatomirescu

– Celui mai iubit dintre „racii pământeni“,
Alexandru Cetăţeanu
de Amărăşti-Dacia-Nord-Dunăreano-Pontică,

Revenind la cifra 7 – pot să depun mărturie
că aduce noroc. Ce vreţi mai mult - am reuşit să

destineliterare@gmail.com
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evadez din « raiul » comunist şi să trăiesc prosper,
cu prieteni și colegi minunați, într-o ţară minunată
(Canada,
pe
care
am
numit-o
„Țara
hyperboreenilor”), în SUA și în multe alte țări. Nihil
est in vitae dulcius, quam amicitia firmisima – imi
amintesc această vorbă înțeleaptă încă din anii de
liceu!
Nu prea cred în numerologie, dar trebuie să
recunosc că mă regăsesc foarte bine în această
descriere/asociere (de mai jos) cu misterioasa cifră
7. Ca o curiozitate - din 7/07 mai sunt 177 de zile
până la sfârșitul anului!!! – numărați și veți vedea.
Cei care mă cunosc, pot confirma că este adevărat,
sunt descris foarte bine de numerologi. Citiţi cu
atenţie:
The number 7 is the seeker, the thinker, the
searcher of Truth (notice the capital „T”). The 7
doesn't take anything at face value -- it is always
trying to understand the underlying, hidden truths.
The 7 knows that nothing is exactly as it seems and
that reality is often hidden behind illusions.
A person who has a chart dominated by the 7
is usually easily picked out of a group. He will be
somewhat introverted, perhaps shy (not to be confused with low self-esteem), never truly comfortable
in social settings. The 7 is the intellectual, but his
intellect is not always obvious, especially at an early
age (as a child, Einstein was dyslexic and not particularly bright or a good student). His intelligence
is that of a dreamer, an intellectual explorer of the
obscure, the person who tends to have a somewhat
off-beat perspective on the world around him. Many
are interested in the metaphysical, not because they
are believers, but because it allows access to the
ambiguous, abstract world of questions for which
there are no clear answers.
The 7 is spiritual, but not religious. In fact,
the age-old questions of what life is all about, why
am we here, who am we, and so forth, never reach
the status of clichés, but are essential to the 7's lifeexperience, and unless he finds the answers he will
not stop looking for them until he dies.
The 7 can be aloof, hates gossip and is immune to small-minded backstabbing. Money means
nothing to him and he will never make a choice or a
decision based on an expected financial outcome….
Sursa: https://www.numerology.com/numerology12

numbers/7 (My appreciation to this interesting site
on numerology!).
1 IULIE 2017 – ZIUA CANADEI!
Anul acesta am trăit o sărbătoare specială;
Canada, țara în care m-am născut a doua oară, ţara
care m-a primit cu braţele deschise şi unde am trăit
33 de ani, a „împlinit” 150 de ani, sau 30 de lustri!
LA MULŢI ANI, CANADA! Te iubesc, fără să uit
nici România, țara în care m-am născut, am
copilărit, am învăţat carte, am muncit, am devenit
OM şi din care am “evadat” de răul comunismului
dictatorial în „anul lui Orwell, 1984”. Ca şi în
România (ce coincidență! - la Bucureşti am aflat că
a plouat zdravăn de 1 iulie), ameninţarea cu ploi
abundente a planat peste estul Canadei. Totuşi, în
toate cele trei zile de sărbătoare (vineri, sâmbătă,
duminică – pentru unii chiar şi luni, 3 iulie) nu s-a
lucrat (evident) şi numai s-a sărbătorit Ziua Canadei
la 150 de la înfiinţare, în forma în care se află şi în
prezent. Diversiunea cu separarea Quebec-ului nu a
reușit. Paradele planificate cu mult timp înainte...
unele au avut loc (la Ottawa, în special, unde însă
măsurile de securitate au făcut accesul spre centrul
orașului aproape imposibil) iar altele s-au anulat din
cauza vremii nefavorabile. God bless Canada!
4 IULIE, 2017. Independence Day sau „the
Forth of July” – în Statele Unite, la numai 4 zile
după Ziua Canadei. Se sărbătorește declararea
independenţei față de Marea Britanie, din anul 1776.
Cum nimeni nu lucrează în State și eu sărbătoresc
această zi mare – vroiam chiar să merg la Massena,
NY, orașul cel mai apropiat de casa mea de vară, dar
posibilitatea căderii unor ploi torențiale m-a ținut
acasă. LA MULȚI ANI, AMERICA, țară vecină și
prietenă! Președintelui Donald J. Trump (născut pe
14 iunie, 1946) îi doresc să învingă în lupta cu
„...fake news mainstream media” (deja compromisă
în parte – două treimi din americani cred asta) și să
îndeplinească promisiunile din campania electorală,
să facă America „...great again!”. Sănătate și încă
un mandat de Președinte al Americii, asta vă doresc,
stimate domnule Președinte!
JOI, 22 IUNIE 2017, ora 18.00:
La
Cenaclul Eminescu, o invitată specială: este vorba
de poeta şi realizatoarea de emisiuni culturale la
Radio Timişoara, cunoscuta Veronica Balaj, mama
destineliterare@gmail.com
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distinsei noastre colege, vicepreşedintă a ACSR,
Cristina Balaj-Mihai de la Ottawa. Am aşteptat-o pe
Maestră (eu aşa îi spun) la autogara Berry, am făcut
un tur prin oraşul vechi şi prin port, iar la ora
prevăzută am ajuns la Centrul Comunitar din 6767
Cote des Neiges, unde ne aştepta preşedintele
cenaclului, scriitorul Leonard Voicu şi Eva Halus
din partea Asociaţiei Române din Canada (ARC) şi
a Comunităţii Moldovenilor din Quebec (CMQ).
Le mulțumesc la toți pentru colaborare și ajutor. A
fost o întâlnirea minunată, de suflet. Maestra
Veronica Balaj ne-a povestit lucruri inedite din
lunga sa carieră la Radio Timişoara şi despre cărţile
dânsei. S-au recitat versuri, s-a cântat, iar „ Naşul
Canada” a filmat întâlnirea. Îi mulţumim Maestrei
Balaj pentru bucuria pe care ne-a făcut-o cu prezenţa
la Montreal, iar eu îi mulţumesc în plus şi pentru
sugestiile date pentru interviul cu Generalul Pacepa!
O aşteptăm cu drag în Canada cât mai curând
posibil! Îi mulțumesc din suflet și colegei noastre
Melania Rusu-Caragioiu pentru poemul pe care mi la dedicat (m-a rugat să-l citesc la Cenaclu și l-am
citit, cu ceva emoții – nu meritam eu așa elogii!) și
pentru cuvintele de laudă la adresa mea.
Sâmbăta, 17 iunie 2017: Înfruntând
greutăţile accesului la Montreal dinspre vest (sper că
actualul primar, fost ministru al imigraţiei (!) « să
plătească » la alegerile din toamnă pentru haosul pe
care l-a creat, contractând sute de lucrări de reparaţii
în acelaşi timp şi nu eşalonat,aşa cum ar fi fost
înţelept), nu puteam să nu fiu prezent la o lansare de
carte de care auzisem numai lucruri bune. Mai mulţi
colegi din Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români
au avut bucuria să o primească de la autori prin
poștă în urmă cu peste 3 luni şi reacţiile lor au fost
mai mult decât de încântare…. Colega noastră
Elena Buică – Buni de lângă Toronto, mi-a trimis
chiar o recenzie a cărţii (fără drept să o public!),
plină cu superlative, deloc exagerate (cunosc bine
exigenţele lui Buni). Este vorba de lansarea cărţii
„sub aripa neagră a războiului”, scrisă de Herman
Victorov, în colaborare cu distinsa profesoară
Mihaela Victoria Ignat. A fost o lansare de zile mari,
la celebra bibliotecă Atwater din apropierea
locuinţei mele din Montreal, unde am lansat (de
Ziua Limbii Române din 2013), o altă carte de
excepţie a domnului Victorov - este vorba de cartea
destineliterare@gmail.com

„Din viaţa unui om oarecare - Pagini de jurnal”.
Trebuie să spun răspicat, chiar dacă poate se va
supăra pe mine, că domnul Victorov nu este «un om
oarecare », ci un mare român, iubitor de ţară, pe care
îl admir. Nu voi uita niciodată când mi-a spus că
dacă ar avea de ales între un resort luxos pe o insulă
din Pacific (prin munca şi geniul domniei sale este
un multimilionar!) sau o cabană mică în Carpaţi, nu
ar avea nicio ezitare, ar alege Carpaţii; sau când mi-a
spus că dacă România ar ajunge (Doamne fereşte!)
la război, în ciuda vârstei, s-ar duce voluntar, să
ajute cu ce va putea! Mare bucurie sufletească am
avut să-i fiu oaspete în casa domniei sale de la
Windsor, Ontario! Am fost odată în vizită la domnul
Victorov şi cu regretaţii mei prieteni, profesorii
Claude Matasa şi Tiberius Cunea (lingvist şi scriitor,
recipient al unui premiu Von Humboldt) şi ne-am
simţit ca între fraţi.
Despre cartea lansată la Montreal, îi las să
vorbească pe colegii noştri din Asociaţia Canadiană
a Scriitorilor Români, prof. univ. dr. Anton Soare
şi pe regizorul dramaturg Dan Ghițescu (găsiţi
materialele la numerele de pagini din Cuprins, pe
coperta 1, la literele G şi S).
Cât despre mine… am citit cartea peste
noapte şi nu de puţine ori cu lacrimi scăpate pe
nesimţite – am constatat multe asemănări între anii
de teroare trăiţi de familia eroului nostru, cu trista
mea copilărie în comunism. Nu îmi mai rămâne
decât să îi urez domnului Herman Victorov multă
sănătate şi spor la scris, să mai scoată şi alte cărţi
valoroase împreună cu distinsa doamnă Mihaela
Victoria Ignat!
***
Luni, 1 MAI, 2017.
În București, în vizită la maestra Silvia Radu,
soția regretatului prof. sculptor Vasile Gorduz,
creatorul minunatei statui a lui Eminescu din
Montreal (eu aşa o „văd” – desigur vorba latinilor
„de gustibus et coloribus non est disputandum...”
este valabilă întotdeauna) . A fost o revedere
emoţionantă – mi-am adus aminte de vremurile când
Maestrul ne cinstea cu vin făcut de el, pentru
prieteni; mi-am adus aminte când m-a rugat (în scris,
deoarece nu mai putea să vorbească în urma unei
traheostomii)
să reparăm greşeala făcută la
Montreal prin plasarea statuii la sol, şi nu pe un
13
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soclu, aşa cum a fost concepută. Maestra nu a găsit
proiectul iniţial, dar a desenat din memorie soclul cu
statuia şi mi-a dat desenul să-l duc la Montreal, cea
ce am şi făcut. Sper din suflet ca factorii de decizie
de la primărie să aprobe proiectul – mai ales că aşa
cum am relatat în numărul anterior al revistei, fostul
consul general al României la Montreal, Victor
Socaciu, prin concertul pe care l-a susţinut, a adus
un aport important la proiect, de aprox. 7.000 de
dolari.
5-6 MAI, 2017. Pentru prima dată în viaţa
mea peste Prut, la Chișinău! Cât de mult mi-am
dorit, de ani de zile, să ajung în Basarabia! - şi iată,
dorinţa mea s-a împlinit, cu ajutorul marelui meu
prieten, frate chiar, cunoscutul academician scriitor,
prof. dr. Liviu Pendefunda de la Iaşi.

Încă de când eram elev la liceu şi
corespondam cu o elevă din Ungheni (nu ştiu cum,
primeam la Craiova scrisori din acest orăşel
basarabean!) în română, dar cu litere chirilice,
visam să trec Prutul. Apoi, dragul meu unchi prin
alianţă, Ionel Samochiș (basarabean, care s-a
căsătorit cu Marioara, sora tatălui meu din
Bucureşti, imediat după război) mi-a întărit dorinţa,
aducându-mi din Chişinău bomboane (care mi se
păreau cele mai bune din lume), tranzistoare cu
germaniu, ba chiar şi un apreciat şi mult dorit
multimetru TL 4, pentru care nu o să-l uit niciodată!
După căderea comunismului, în anul 2008 urma să
merg la Chişinău cu bunul meu prieten Cezar
Ivănescu, ne aştepta marele poet Grigore Vieru cu
Raisa, distinsa lui soţie, dar ...Cezar s-a grăbit să
plece spre Eternitate! Apoi, în Florida, m-am
împrietenit cu Nadejda şi Pavel Godoroja (i-am
cunoscut şi ne-am apropiat sufleteşte în casa lui
Claude Matasa ) dar Pavel (decanul Facultăţii de
Stomatologie din Chişinău), la fel ca Cezar, a plecat
14

spre alte universuri.... Am rămas prieten pe viaţă cu
prof. dr. Nadejda Godoroja, chirurg renumit, care
ne-a găzduit cu drag, ne-a ospătat cu bunătăţi, ne-a
arătat frumosul oraş Chişinău ( poate cel mai verde
oraş european!), am fost împreună la cimitirul unde
au fost înmormântaţi Pavel Godoroja şi Grigore
Vieru (frumos monument – vedeţi poza
alăturată)...dar ce să faci mai întâi în numai două
zile? Şi câte nu ne-am povestit, câte întâmplări nu
ne-am adus aminte! Citiţi „Saga oncologului” publicată în mai multe episoade în Destine Literare şi veţi
vedea ce povestitoare admirabilă este Nadejda, care
nu a avut niciodată posibilitatea să înveţe în şcoala
limba romană!

Marea poetă şi cercetătoare, profesoara dr.
Lidia Grosu, colaboratoare de vază la revista D.L.,
ne-a organizat o prezentare la televiziunea din
Chişinău la
emisiunea „Bună dimineaţa!”, o
întâlnire minunată cu studenţii de la Universitatea de
Stat din Chişinău (de la Facultatea de Litere, de
Jurnalistica şi altele), cu colegii de la Uniunea
Ziariştilor Profesionişti, filiala Chişinău (unde am
avut bucuria să o cunoaştem pe marea pictoriţa şi
producătoare de emisiuni TV – Gutiera Prodan) şi
cu alţi oameni de cultură şi artişti de mare valoare
din zonă. Aşa se face că l-am întâlnit cu emoţie pe
poetul Traianuș (Traian Vasilcău, colaborator vechi
şi apreciat la revista Destine Literare, care mi-a
oferit o carte fascinantă – se numeşte ATENTAT
LA VEŞNICIE – MAXIME, REFLECŢII,
RECVIEMURI) şi pe marele actor, neîntrecut
declamator (pe mine m-a fascinat!), Sandu Aristin
Cupcea, care mi-a făcut onoarea să recite şi o
poezie de-a mea. Ce oameni extraordinari, ce mari
talente în acest colţ de Românie, atât de crunt
lovită de soartă! Îi mulţumesc profesoarei poet
Lidia Grosu pentru tot ce a făcut pentru noi în aceste
două zile de neuitat, îi mulţumesc domnului
rector
al USC,
destineliterare@gmail.com
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Gheorghe Ciocanu pentru minunatele cadouri pe
care ni le-a oferit (port cu mare plăcere şi mândrie
bluză albă cu logo-ul Universităţii din Chişinău prin
Canada şi Statele Unite) şi mulţumesc la toţi cei
care au venit să ne întâlnească! Citiţi minunată
relatare a profesoarei (la litera G).
Dar ce
întâmplare... mergem pe stradă şi vorbeam de
Grigore Vieru şi pe cine credeţi că zărim? Chiar pe
distinsa doamnă Raisa Vieru, soţia poetului! Să nu
ne vină să credem! Am vorbit mai multe, printre
care şi de plănuită şi nerealizata vizită a mea şi a lui
Cezar Ivănescu la Chişinău, de care şi-a amintit cu
lux de amănunte. Ne-am despărţit cu dorinţa de a ne
revedea – poate anul viitor, când vom sta mai mult
în Basarabia, unde sunt multe frumuseţi de vizitat.

Cinci cărţi ale prietenei noastre Lidia Grosu
„au trecut Oceanul” spre Canada şi le puteţi admira
coperţile în Destine Literare. Se numesc: PE ARIPA
INFINITULUI (carte bilingvă – română franceză,
traducere Diana Grosu şi Cătălina Gonța), Poezia
lui Gheorghe Cutasevici: Sensul ce-n sens nu
încape, DE ȚARĂ PORT O CRUCE, Lumina
golului – LA LUMIÈRE DE L’ACCOMdestineliterare@gmail.com

PLISSEMENT ET DE L’IMPASSE și În ocean
de poezie, clopotarul..., carte dedicată marelui actor
Sandu Aristian Cupcea, din care aduc în faţă
cititorilor poezia E DANGĂTUL... (Acrostih):
Să nu sfidezi stihiile barbare?
Atunci când crima este floarea lor?
Nu renunța la luptă! – E-o trădare
De-a neamului să te dezici valori.
Ușoară-i calea fără multă zarvă...
Au nu-auziți al timpului ecou?
Răsună clopotul ca-n suflete să fiarbă
Ideea clopotarului erou
Să te renaşti din strigătul iubirii
Teribil, ce răsuna din cetate!
Inspiră din a slavei osândire,Nu stinge focul ce mai arde-n vatră!
Coboară-n profunzimi! Voievodate
Umeri ne cresc pe-al cerului latin
Prin care ne zâmbeşte libertatea
Ca Phoenix din cenușă renăscând
E dangătul...L-auzi? Însuși Mântuitorul
A pogorât pe clopot în zvâcnet nou de oră!
15 - 20 MAI, 2017.
Mari evenimente culturale la Vâlcea, organizate de Asociația Culturală „Curierul de Vâlcea”,
Arhiepiscopia Râmnicului, Biblioteca Județeană
„Antim Ivireanul” Vâlcea, Uniunea Scriitorilor din
România - Filiala Sibiu și Primăria Comunei Prundeni. Este vorba de
Salonul Național de
Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși”,
ediția a VII-a și Festivalul Cărții la Râmnic, ediția
a IV-a. În realitate, „Motorul” şi iniţiatorul acestor
evenimente culturale de excepţie a fost şi este
scriitorul Ioan Barbu, care ar merita o statuie pentru
activităţile sale de o viață, pe „altarul culturii” la
„Râmnic”.
Am participat la Evenimentele culturale de la
Vâlcea şi anul trecut şi nu am cuvinte să-mi exprim
admiraţia pentru tot ce se întâmplă în frumosul oraş
al lui Anton Pan, an de an! Zeci de personalităţi scriitori, academicieni, profesori, artişti plastici, din
România şi din alte ţări, romani şi prieteni ai
romanilor, îşi dau mâna în acest cadru mirific al
capitalei judeţului meu natal, de care sunt mândru!
Voi încerca, în continuare, să fac o succintă şi cu
siguranţă incompletă prezentare a Evenimentului
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(din nefericire, nu am putut să fiu prezent pe toată
durata desfăşurării):
În prima zi am avut bucuria să-l ascultăm pe
prietenul nostru (al meu şi al familiei Silvia şi Ioan
Barbu, pe care l-am întâlnit în Florida prin celebra
Virginia Zeani şi am fost împreună în Bahamas) pe
tenorul Romeo Saleno, care a dat un scurt concert.
Trebuie menţionat ca Romeo, împreună cu soția sa,
Julia Saleno, formează primul cuplu Pop-Opera din
lume. Au evoluat pe mari scene de pe mapamond,
în Europa, Australia și Statele Unite ale Americii
(Las Vegas, New York, Miami, Los Angeles,
Washington DC) şi altele.
Iată o parte a participanţilor (în ordine
aleatorie, prezenţi sau reprezentaţi prin cărţile lor la
„Maratonul cărţilor”) de anul acesta, nume de vază,
care nu mai au nevoie de prezentare: Aureliu Goci
(scriitor şi mare critic literar!) Passionaria Stoicescu,
Nicolae Dan Fruntelată, George Călin, Vasile
Tărâțeanu, George Terziu, Felix Sima, Lia-Maria
Andreiță, Ion Andreiță, Florentin Popescu, Denişa
Udroiu, Alex Cetățeanu, Constantin Argeșanu,
Corneliu Zeana, Elena Dican, Lucian Gruia, Emilia
Dănescu, Mihai Antonescu, Dragon Nedelcu, Ana
Calina Garaș, Nicolaie Dincă, Nicolae Dragoș, Ilie
Gorjan, Ion C. Ștefan, Victoria Milescu, George
Voica, C. Ionițescu, Daniela Ionițescu, Anca
Sîrghie, Vasile Szolga, Ion Predescu, Ion Drăghici,
George V. Precup, Sergiu Ștefan Gorjan, Filoteea
Stoian Barbu, Yusuf Mermin, Eliza Roha, Emil
Lungeanu, Șerban Codrin, Gabriela Banu, Vasian
Mircescu, Felix Sima, Victoria Pătrașcu, Corneliu
Irod, Vasile Szolga, Romanița Maria Ștențel, Mihai
Hafia Traista, Daniela Vasiloschi, Filoteea Barbu
Stoian....
Au expus cărți în standurile de la parterul
Bibliotecii Județene editurile: Antim Ivireanul (Rm.
Vâlcea), Praxis (Arhiepiscopia Râmnicului), Tipo
Moldova (Iași), Scrisul Românesc (Craiova), Singur
(Târgoviște), Ștef (Drobeta Turnu Severin), Betta
(s-a lansat interesantul volumul „Poezia turcă”, o
antologie apărută sub egida acestei edituri
bucureştene), Semne (București), Ravex Coms
(București); Inspirescu (Satu Mare), Zodia Fecioarei
(Pitești), Mircea cel Bătrân (Băile Olănești).
S-au prezentat „Revistele în Agora”:
Martyria (Revistă de teologie și spiritualitate
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ortodoxă editată de Arhiepiscopia Râmnicului),
Rotonda valahă (Rm. Vâlcea), Destine Literare
(Montreal-Canada), Euphorion (Sibiu), Curtea de la
Argeș, Bucureștiul literar și artistic, Cervantes (Satu
Mare), Sud (Bolindin Vale), Cafeneaua literară
(Pitești), Apollon (Urziceni), Scrisul Românesc
(Craiova), Arca lui Noe (Severin), Singur (Târgoviște), Portal-Măiastra (Tg. Jiu), Pro Saeculum
(Focșani), Periscop (București), Arena literară
(București), Itaca (Dublin – Irlanda), Cultura
vâlceană, Povestea vorbei și Seniorii (Rm. Vâlcea).
La Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” a
avut loc Vernisajul Expoziției de tapiserie „Ave
Maria!”, cu lucrări ale artistei plastice Lia-Maria
Andreiță, scriitor și diplomat (București), iar la
Muzeul de Artă – Casa Simian a avut loc
Vernisajul expoziției de pictură „Sânziene” cu
lucrări ale artistei plastice Dalia Bialcovski
(București). În plus, a avut loc Vernisajul expoziției
„Artiști bucureșteni” cu participarea președintelui
Uniunii Artiștilor Plastici din România, Petru
Lucaci și a președintelui Filialei Pictură București a
UAP, Marius Barb. Pe simeze: 40 de artiști plastici
din capitală!
Minunata ideea de a se organiza în acest cadru
de înaltă ţinută culturală simpozionul „Brâncuși –
cioplitorul în duh”, cu participarea
brâncușiologilor Prof. univ. dr. Ion Mocioi (Tg. Jiu),
Prof. univ. dr. Moise Bojincă (Tg. Jiu) și Prof.
Ștefan I. Stăiculescu (com. Nicolae Bălcescu – Vâlcea)! Extrem de interesante expunerile! Am intervenit şi eu cu un amănunt – vizita lui Brâncuşi în
India şi iniţiativa pe care eu şi artistul plastic Marc
Marinescu-Constantin am luat-o (în colaborare cu
scriitori indieni) de a se relua un proiect al marelui
nostru gorjean (pentru care a şi făcut vizita în India)
şi care a fost abandonat de cel care l-a solicitat.
Povestea este lungă...
Am lăsat la sfârşit să spun câte ceva despre
GALA PREMIILOR „Cerurile Oltului”„ – care a
avut loc în prima zi a evenimentului, pe 15 mai. Sau decernat - Marele Premiu pentru Cultură „Prof.
univ. dr. ing. Pompiliu Manea” (regretatul nostru
prieten), a Trofeului „Cerurile Oltului” pentru OPERA OMNIA 2017 și a Trofeelor „Cerurile Oltului”
pentru literatură și artă plastică – în total 20 de trofee! Pot să mă mândresc şi eu că am primit Trofeul
destineliterare@gmail.com
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„Cerurile Oltului” pentru „contribuţia la promovarea
literaturii române în spaţiul nord-american” pentru
care mulţumesc din suflet organizatorilor (vedeţi
diploma care a însoţit Trofeul”). S-au mai
decernat cinci trofee din partea Grupului Cultural
Inspirescu- Cervantes Satu Mare, deci în total 25
de trofee şi diplome!

mai mulți prieteni, am lansat cartea Peștera cu
bal(c)on, autori Eugen Evu și subsemnatul,
Alexandru Cetățeanu. Le mulțumesc tuturor celor
care au fost prezenți!

Am primit de la scriitorii prezenţi multe cărţi
pentru care le mulţumesc mult, am şi cumpărat câteva de la editurile prezente şi toate au „trecut Oceanul”! Se pot vedea în revistă, pe coperţile 2, 3 şi 4 –
câte au încăput, urmând ca şi în numărul viitor al
Destinelor Literare să apară altele. La mulţi ani –
sper să ne revedem la Vâlcea în 2018!

22 MAI, 2017. La București – în vizită la
distinșii - Cristiana Crăciun şi Acad. Prof. dr. Victor
Crăciun! Cu mare bucurie şi onoare, am fost din nou
oaspetele acestor mari
romani patrioţi şi mari
oameni de cultură! Nu
am
cuvinte să le
mulţumesc
pentru
ospitalitate şi pentru
prietenia pe care mi-au
arătat-o. Cărţile scrise de
profesor sunt pentru
mine icoane la care mă
închin! Vă mulţumesc
din suflet pentru că
existaţi, pentru binele României, dragi prieteni!
24 MAI, 2017. La București, la Targul de
carte.
Alaturi de simpaticul scriitor Florentin
Popescu (care a lansat cartea POVESTIRI din
Anul Cocoșului de Foc)și alături de Nenea (aşa ii
spun prietenii cunoscutului scriitor Ioan Barbu), plus
destineliterare@gmail.com

Apus de soare la St. Timothee, din curtea lui
Alex. Poză de Mircea Ștefan, precum și poemul
apusul de soare pe mal...
Secundele pe jar – iubirea mea
eu ascult aici pe malul unui fluviu
așa de frumos numit
St. Laurent
înserarea
numai tu știi ce va urma
la umbra unei cruci de argint
e un val
care plânge
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La „Câmpul Românesc”, langă bustul lui Eminescu,
operă a lui Nicăpetre

15 Iulie 2017
DECLARAȚIA DE LA CÂMPUL ROMÂNESC
– CANADA
Cu ocazia festivităților de la „Câmpul
Românesc” din Canada dedicate Săptămânii Internaționale a Culturii Românești desfășurate în perioada 10-15 Iulie 2017, a avut loc și o sesiune special dedicată Centenarului Unirii.
În cadrul dezbaterilor din cadrul sesiunii, a
fost citit „Apelul pentru Centenar” al Asociației
„Unirea-ODIP”, Mișcării Civice „Tinerii Moldovei” și Platformei Unioniste „Acțiunea 2012”, document transmis participanților Săptămânii Culturale de George Simion, președintele Platformei Unioniste „Acțiunea 2012”.
S-a apreciat că obiectivele propuse în „Apelul pentru Centenar” sunt realiste și că trebuie realizată o conlucrare a forțelor unioniste ale întregii
societății românești.
Participanții consideră că astăzi, când lumea
românească, conștient sau inconștient, are privirea
ațintită spre evenimentul istoric al sărbătoririi Centenarului înființării statului național român întregit, este necesară implementarea unui plan de
acțiune minimal:
1. Autoritățile române împreună cu organizațiile românilor din întreaga lume să înceapă, prin
toate mijloacele de care dispun, învățământ,
massmedia, instituții de cultură, implicări și susțineri
deschise ale societății civice, o campanie oficială
pentru redeșteptarea spiritului național patriotic al
18

populației de pe amândouă malurile Prutului și pentru conștientizarea asupra avantajelor care decurg
din reunificarea țării și a națiunii.
2. Instituțiile statului, Președinție, Parlament,
Guvern au datoria față de poporul român să
acționeze unitar pe plan extern pentru a sensibiliza
comunitatea internațională, cu precădere din Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie și Canada asupra adevărului istoric și al năzuințelor
românilor dar și al avantajelor de securitate pentru
spațiul NATO de la granița estică a Uniunii Europene de a exista o Românie puternică și stabilă prin
teritoriu și populație unitară.
3. Forțele politice românești de la Chișinău
să creeze împreună un bloc unionist care să coaguleze societatea civică într-o mișcare având ca scop
câștigarea unei majorități parlamentare unioniste
capabilă să conducă Basarabia spre unirea cu
România.
4. Sub egida și în clădirea Parlamentului
României să funcționeze un „guvern din umbra al
Unirii” prin cooptarea unor personalități unionist din
întreaga societate românească care s-au remarcat și
care dovedesc aptitudini pentru crearea unui program de măsuri și acțiuni necesare accelerării procesului unionist, inclusiv prin funcții de reprezentare la
nivel de instituții internaționale.
5. Parlamentul României să completeze
hotărârea curajoasă de a declara 27 Martie ca Zi
Națională, cu amendarea atât a Constituției, cât și a
Legii Electorale pentru asigurarea de locuri din oficiu pentru populația Basarabiei.
6. Se propune crearea unui Comitet Internațional Unionist al societății civile format din organizațiile și asociațiile românilor de pretutindeni care
sunt dedicate idealului unionist, având ca scop
dezvoltarea unor politici interne și externe de promovare a acestui deziderat național, inclusiv prin
realizarea și coordonarea de acțiuni concrete.
6.1. Pe plan intern, Comitetul, prin reprezentanții săi, va încerca să influențeze factorii politici
din România și, prin aceștia, instituțiile statului
român Președinție, Parlament, Guvern cu atribuții
decizionale în direcția impulsionării mișcării și activităților unioniste.
6.2. Pe plan extern se va stabili o strategie
pentru crearea unor celule de lobby în scopul sensidestineliterare@gmail.com
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bilizării și promovării în rândul opiniei publice și la
nivelul diferitelor organizații civice, politice și chiar
instituții guvernamentale, a necesității reîntregirii
statului român pentru realizarea stabilității geopolitice pe flancul Est-european.
În măsura în care instituțiile statului român concură
acestui deziderat, acțiunile pe plan extern pot fi conjugate.
Un asemenea Comitet va fi reprezentat prin
filiale cu sedii oficiale în principalele capitale ale
statelor de unde se pot influența factorii politici respective, cu precădere în cele două capitale de unde
se influențează politica mondială: Washington și
Bruxelles.
Ca urmare, participanții la Săptămâna Internațională a Culturii Românești fac un apel către organizațiile și asociațiile românilor din întreaga lume
să se alăture efortului național pentru celebrarea
Centenarului Reîntregirii României, acesta fiind un
pas important și absolut necesar pentru împlinirea
dezideratului Unirii.
Fie ca sărbătorirea de la 27 Martie 2018 a
Centenarului revenirii Basarabiei la pieptul
României să aibă loc într-un an decisiv pentru destinul reunit al țării noastre în care să putem exclama la
fel cum au făcut-o acum o sută de ani, părinții fondatori ai României întregite întruniți în Sfatul Țării:
„Trăiască Unirea Basarabiei cu România
de-a pururi și totdeauna!”
Notă:
Legitimitatea luptei pentru Reîntregire este
confirmată și de Rezoluția 148 depusă la data de 28
Iunie 1991 în Senatul American, prin care se solicită
Senatului să susțină eforturile Guvernului Moldovei
să negocieze reunificarea României cu Moldova și
Bucovina de Nord, așa cum a fost stabilită prin Tratatul de Pace din 1920. (N.r. Am atașat Rezoluția
148 în limba engleză imediat după Apel)
Câmpul Românesc Hamilton – Canada

destineliterare@gmail.com

APEL PENTRU CENTENAR
În atenția opiniei publice și societății civile
din România și Republica Moldova,
Întrucât:
În anul 2018 se împlinesc 100 de ani de la
înfăptuirea Marii Uniri;
Prima regiune care s-a unit cu Țara în 1918 a fost
Basarabia, pe data de 27 martie;
România și Republica Moldova sunt două state care
au în comun limba, istoria și cultura; ele nu dețin o
individualitate națională separată, ci constituie doua
fragmente ale aceleiași țări;
După aderarea României la NATO și la
Uniunea Europeană, numai asumarea Reîntregirii
naționale poate fi proiect de țară și unică modalitate
de integrare europeană pentru Republica Moldova;
Este datoria fiecărei componente a societății să
contribuie la un conturarea unui an 2018 istoric, de
succes, în care Republica Moldova să se regăsească
pe masa de discuții publice, zi de zi. În completarea
proiectelor ce trebuie asumate ca politici publice de
către ambele state, prin clasa politică, autoritățile
centrale și locale, instituțiile publice, este și datoria
asociațiilor și a cetățenilor simpli să își unească
forțele în promovarea aceleiași idei - 2018 este
despre Republica Moldova, și în edificarea viitorului
comun celor două maluri de Prut.
Având în vedere cele menționate, Asociația
„Unirea – ODIP”, Mișcarea Civică Tinerii Moldovei
și Platforma Unionistă Acțiunea 2012 invită toate
entitățile asociative și persoanele fizice de pe ambele
maluri ale Prutului, dar și din Diaspora, să
contribuie prin măsuri și acțiuni concrete la
marcarea corespunzătoare a Centenarului Marii
Uniri și la apropierea decisivă a Republicii Moldova
de România. Măsurile și acțiunile propuse în
legătură cu care toate organizațiile, dar și persoanele
fizice își pot asuma coordonarea sau implicarea
activă sunt următoarele:
Manifestaţii stradale de amploare în datele de
duminică, 25 martie 2018, şi sâmbătă, 1 decembrie
2018, la Chişinău.
Rememorarea clipelor de jertfă şi de glorie
date de înaintaşii noştri prin realizarea unui marş pe
jos din capitala Marii Uniri, Alba Iulia, până în
capitala de astăzi a Republicii Moldova, Chişinău, în
vara anului 2018.
Distrugerea
monopolului
mediatic
antiromânesc din Republica Moldova prin susţinerea
de posturi de radio şi televiziune, în special, şi alte
producţii mediatice, în cadrul proiectului UNIREA
TV precum și folosirea corespunzătoare a mediului
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online ca spațiu informațional comun.
Informarea de la om la om a cetăţenilor
Republicii Moldova privind însemnătatea Unirii prin
caravane în satele din stânga Prutului. Concerte,
proiecțiile de filme, lansările de carte şi alte
manifestări culturale vor fi desfăşurate pentru
realizarea obiectivelor.
Aducerea în cadrul programului „Cunoaște-ți
Țara”, în România, a zeci de mii de basarabeni care
nu au trecut niciodată Prutul.
Susţinerea candidaţilor unionişti şi crearea
unei majorităţi parlamentare unioniste în
Legislativul de la Chişinău, în contextul alegerilor
de la finalul anului 2018.
Crearea și consolidarea în Parlamentul
României a grupului interparlamentar Prietenii
Unirii.
Rezolvarea calvarului birocratic prin care trec
cetăţenii români care şi-au pierdut cetăţenia ca o
consecinţă a celui de-Al Doilea Război Mondial,
prin recunoaşterea automată a calității de cetățean al
României.
Înfiinţarea unui FOND AL UNIRII şi
alimentarea lui cu donaţii şi sponsorizări, prin
intermediul căruia să fie finanțate punctele propuse.
Accelerarea procesului de înfrăţiri dintre localităţile
din România şi Republica Moldova, încât
majoritatea localităţilor din Republica Moldova să
aibă un omolog peste Prut.
Sprijinirea directă, prin resurse şi fapte
concrete, a celor aflați în nevoie, pe care statul
Republica Moldova i-a abandonat.
Elevii şi studenţii basarabeni care studiază în
România, dar şi în Republica Moldova, precum şi
dascălii lor, trebuie să fie sprijiniţi a se cunoaşte şi aşi cunoaşte istoria şi identitatea. În acest sens, se vor
derula proiecte speciale.
Popularizarea în şcolile de pe ambele maluri
ale Prutului a Marii Uniri şi a actualităţii proiectului
unionist.
Lobby la nivel internaţional, în special la
nivelul Comisiei Europene şi al Parlamentului
European, şi informarea opiniei publice în legătură
cu viitorul comun al României și Republicii
Moldova. O conferinţă internaţională, cu
participarea parlamentarilor europeni, va fi
organizată la Bruxelles de către Diaspora unionistă;
Promovarea
celorlalte
proiecte
de
interconectare a celor două state, care trebuie
realizate de către administraţiile de la Bucureşti şi
Chişinău, de la interconectare energetică la
unificarea posturilor vamale, de la ecartamentul
trenurilor la reducerea costurilor convorbirilor în
roaming.
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Asociația „Unirea – ODIP”, Mișcarea Civică
Tinerii Moldovei și Platforma Unionistă Acțiunea
2012 solicită tuturor organizațiilor, dar și
persoanelor fizice, să trimită direct către inițiatori
sau pe adresa centenar1918@gmail.com, până pe
data de 31 mai 2017, punctele pe care și le asumă
spre îndeplinire, din lista inițială sau unele noi.
SRES 148 IS
102d CONGRESS
1st Session
S. RES. 148
To express the sense of the Senate that the United
States should support
the right to self-determination of the people of the
Republic of Moldavia
and northern Bucovina.
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES
June 28 (legislative day, JUNE 11), 1991
Mr. PRESSLER (for himself and Mr. HELMS)
submitted the following resolution;
which was referred to the Committee on Foreign
Relations
RESOLUTION
To express the sense of the Senate that the United
States should support
the right to self-determination of the people of the
Republic of Moldavia
and northern Bucovina.
Whereas, the Romanian principality of Moldavia
emerged as an independent
state in the 14th century;
Whereas, Moldavia was invaded in 1806 by the
Russian Army and annexed by the
Russian Empire in 1812 as a result of the RussoTurkish Treaty of Bucharest;
Whereas, on November 15, 1917, the Soviet Government proclaimed the right of
the peoples of the Russian Empire to selfdetermination and the establishment
of separate states;
Whereas, on December 2, 1917, the democraticallyelected Moldavian constituent
assembly, the Sfatul Tsarii, proclaimed Moldavia an
independent republic;
Whereas, on April 9, 1918, the Constituent Assembly voted to unite Moldavia
with the Kingdom of Romania;
Whereas, the United States, France, Italy, Great
Britain, Japan and the
other allied states specifically sanctioned and recognized the reunion of
Moldavia with Romania in the Peace Treaty of Paris
of October 28, 1920;
destineliterare@gmail.com
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Whereas, the Soviet Union's armed forces invaded
the Kingdom of Romania
on June 28, 1940 and occupied eastern Moldavia
and northern Bucovina, and
Hertsa in contravention of the Charter of the League
of Nations; the Treaty
of Paris of 1920; the General Treaty for the Renunciation of War of 1928;
the Romanian-Union of Soviet Socialist Republics
Mutual Assistance Pact of
1936; the Conventions for the Definition of Aggression of 1933; and generally
recognized principles of international law;
Whereas, the annexation of Moldavia, northern Bucovina, and Hertsa
was prospectively agreed to in certain secret protocols to a treaty of
nonaggression concluded between the Government
of the Soviet Union and the
German Reich on August 23, 1939;
Whereas, from 1940 to 1953 hundreds of thousands
of Romanians from Moldavia
and Bucovina were deported by the Union of Soviet
Socialist Republics to
Central Asia and Siberia;
Whereas, the United States Government has repeatedly stated its refusal to
recognize forcible seizure of territory pursuant to the
terms of the so-called
Stalin-Hitler Pact, including the 1940 Soviet annexation of Estonia, Latvia,
and Lithuania;
Whereas, the Governments of the United Kingdom,
the Soviet Union and the United
States are parties to the Atlantic Charter of August
14, 1941, in which the
signatories declared their `desire to see no territorial
changes that do not
accord with the freely expressed will of the peoples
concerned' and affirmed
their wish `to see sovereign rights and selfgovernment restored to those who
have been forcibly deprived of them' during the
course of the Second World War;
Whereas, on August 31, 1989, the Supreme Council
of Moldavia declared
Romanian to be the official language of the Republic
and reestablished the
Latin alphabet forbidden by the Soviet Government
during the occupation of
Moldavia as the alphabet of written Romanian;
Whereas, in March, 1990, the Romanian people of
Moldavia were able to vote
in free and fair elections for deputies to the Supreme
destineliterare@gmail.com

Council of Moldavia;
Whereas, on April 27, 1990, the Supreme Council of
Moldavia restored the
flag of Romania as the official flag of the republic;
Whereas, on June 23, 1990, the Supreme Council of
Moldavia declared the
Republic of Moldavia a sovereign state;
Whereas, on December 16, 1990, more than eight
hundred thousand Romanians
gathered at the Second Grand National Assembly in
the Moldavian capital
of Chisinau to declare the national independence of
Romanians in occupied
territories;
Whereas, the people of Moldavia refused to participate in the Soviet referendum
of March 3, 1991 despite Soviet governmental efforts to threaten and intimidate
the Moldavian people into accepting a new union
treaty;
Whereas, the signatory states of the Helsinki Final
Act have accepted the
principle of the equal rights of people and their right
to self-determination;
and
Whereas, pursuant to article 8 of the Helsinki Final
Act `all peoples always
have the right, in full freedom, to determine, when
and if they wish, their
internal and external political status, without external interference,
and to pursue as they wish their political, economic,
social, and cultural
development': Now, Therefore, be it
Resolved, That it is the sense of the Senate that the
United States
Government should:
(1) Support the right of self-determination of the
people of Soviet-occupied
Moldavia and northern Bucovina and issue a
statement to that effect; and
(2) Support future efforts by the Government of
Moldavia to negotiate
peacefully, if they so wish, the reunification of
Romania with Moldavia
and Northern Bucovina as established in the Paris
Peace Treaty of 1920,
the prevailing norms of international law, and in
conformity with Principle
1 of the Helsinki Final Act.
(N.R. Această rezoluție „uitată” poate fi accesată de la acest
link: https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/senateresolution/148/text)
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8 IUNIE, 2017
Am primit cu bucurie acest email (de mai
jos) de la distinsa Primă Doamnă a SUA, Melania
Trump. „Fake News Mainstream Media „ a „uitat”
să anunțe că pe 14 iunie, Președintele Statelor Unite
ale Americii, Donald J. Trump, va împlini 71 de ani!
I-am urat viață lungă, sănătate și putere de muncă în
acest mandat și în următorul, pe care îl va cîștiga cu
siguranță, în ciuda celor care nu îl iubesc, nu iubesc
adevărul și luptă să-l defăimeze.
Happy Birthday, President Trump! God
Bless You, God Bless America, Romania and Canada!
Alexandru

---------- Forwarded message ---------From: Melania Trump
Date: June 8th, 2017 at 10:17 AM
Subject: The President's Birthday Card
To: romwriters@gmail.com

***
6 iunie, 2017
Întâlnire cu un mare poet și vecin – Theodor Răpan! Ieri seară am ajuns la București și sunt încă năuc, obosit, dar bucuria de a-l revedea pe Poet la o bere neagră (cum numai în România se găsește) depășeste
orice oboseală. Theo a lansat recent o minunată carte Sonetarul lui Theodor Răpan din care am citit cu plăcere cateva sonete și am regretat că nu am ajuns la timp în București. Pozele alăturate vorbesc de la sine de
măreția evenimentului – sala de la Calderon neîncăpătoare și mai toate personalitățile Capitalei prezente!
Felicitări, drag prieten și să ai mereu muzele pe aproape!
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Mihaela AIONESEI
(ROMÂNIA)

Am fost și am șezut...
Ieri am poposit pe un deal, ”Dealul
Românilor” cum este denumită zona unde comunitatea românească din Brețcu, județul Covasna, își
trage seva de sute de ani. Localitate unde în 22 iulie
la Căminul Cultural al Bisericii Ortodoxe a avut loc
„Sântilia de la Brețcu” care a debutat cu Șezătoarea
Femeile din Ținutul Căciularilor cos ie” pornită în
urmă cu un an dintr-un sătuc dintr-un sătuc, Zăbala,
din casa unei preotese, Alexandra Pintrinjel Hagiu.

Sântilia este un obicei păstrat din strămoși,
când de Sfântul Ilie mocanii coborau de la munte cu
produsele lor specifice, caș urdă, miei și era prilej de
sărbătoare nu doar în familie, ci în tot satul, pentru
că seara se întâlneau să depene povești la streșina
bisericii la Căminul Cultural unde se continua
sărbătoarea cu Balul Sântiliei.
Aflată la o aruncătură de băț de municipiul
Târgu Secuiesc, localitate unde locuiesc, despre
această comună se cunosc foarte puține lucruri, deși
fiecare palmă de pământ mustește de istorie. Istorie
scrisă cu lacrimi, cu doine, cu sudoare, cu sânge,
păstrată în arhivele sufletului fiecărei familii care a
avut pe cineva drag prins în vâltoarea războaielor și
destineliterare@gmail.com

luptelor duse de-a lungul timpului. Alinare în tot
acest timp le-a fost Biserica Ortodoxă cu hramul
”Sfântul Nicolae”, o capodoperă reprezentativă
pentru arhitectura ortodoxă de la sfîrșitul secolului al
XVIII-a, construită în 1783 de către oieri și căruțași
brețcani, măcinată acum de cancerul nepăsării celor
care ar trebui să introducă acest lăcaș de cult într-un
program de restaurare, cît mai urgent. Este cutremurător să vezi o biserică prinsă în lanțuri și drugi
de fier pentru a nu fi despicată de cutremure și alte
intemperii. Să vezi cum i se macină pereții, cum
curg pumni de nisip din tencuială, iar sfinții par că
se scurg odată cu albastrul de Voroneț al picturii
pierdută în negura vremii, dar chiar și așa, își
păstrează unicitatea. Intrînd pentru prima dată în
această biserică, am avut sentimentul că vizitez un
om bolnav care nu se plînge, dar stă cu rănile la vedere, așteptând să se întâmple o minune, așa cum
speră și preotul și bătrînii satului.

În coasta lăcașului de cult este Căminul Cutural, loc în care s-au adunat și bunii și străbunii acestor
locuri, dar și cei care au sosit cu mic cu mare la
Șezătoarea călăoare ”Femeile din Ținutul căciular23
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ilor cos ie”, reînviată anul trecut și care a continuat
cu Balul Sântiliei, organizat ultima dată în 2007. Sau depănat amintiri despre lăzile de zestre pline cu
povești, despre obiectele de uz casnic găsite prin
pod, șuri, recondiționate și readuse în case ca obiecte
de decor. S-a râs în jurul ceaunului care bolborosea
de bunătăți. S-au împărțit gogoși sub formă de inimoare calde, parfumate și gustoase făcute de gospodinele satului. S-a lăcrimat pe furiș și s-a dansat
pe rupte că doar ăsta a fost unul dintre motivele
pentru care ne-am întâlnit. Și cu fiecare împunsătură
de ac s-a mai scris o poveste pe iile care păreau că
prind viață. Dansul și voia bună au fost la ele acasă
și la cei tineri și la cei vârstnici, pentru că așa cum
îmi spunea o domnișoară care m-a uimit cu precizia
pașilor făcuți: ”Nu există chef fie botez, majorat,
nuntă unde să lipsească dansul popular. Este ceva ce
face parte din noi pentru că așa ni s-a dat.”. Și ce
frumos este când ți se dă și tu nu uiți...”A-ţi uita
tradiţiile e mai grav decât a-ţi uita istoria, pentru că

istoria nu are nici vechimea, nici profunzimea care
izvorăşte din tradiţie. Istoria ţine de lumesc şi de
raportul cu ceilalţi. Tradiţia ţine de spiritualitate şi
de raportul cu sine şi cu absolutul întruchipat în sufletul unui neam.”
Cu siguranță acesta este secretul păstrării tradițiilor, ”din neam în neam”. Am văzut copii de
cîțiva anișori care se uitau la pașii adulților și încercau să-i imite fără să le fi spus cineva. Pașii aceia
i-am încercat și eu. Pași deloc ușori care făceau o
călătorie în istorie și înapoi, și-mi pare că trebuie să
ai ceva din rădăcina străveche a locului să-i simți,
fără să-i mai numeri.
A fost o zi ca o poveste rostogolită de oameni
frumoși, ospitalieri și inimoși care au pus la cale
această întâlnire aducînd cu ei șoaptele munților care
încă povestesc despre un popor frumos care știe să
rămână unit prin credință, tradiție și port. Ca o duminică în sînul lui Dumnezeu a fost…

Brețcu – județul Covasna
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Dana ANADAN
(ROMÂNIA)

De Sânziene, la Sibiu
Sânzienele, zâne bune, adună în oaze de lumină și prietenie suflete limpezi, gânduri nobile,
intenții bune și ființe frumoase. Așa s-a întâmplat în
preajma zilei de Sânziene, sărbatoare numită și Drăgaica, în iunie 2017, la Sibiu, unde prof. univ. dr.
Doina Simion a avut inițiativa de a organiza o
șezătoare literară, la care participanții puteau veni
vestimentați chiar în haine românești. Gazdele, Ion
și Doina Maria Simion, au numit întâlnirea
Șezătoare – În lumea poeziilor lui Goga și au ales să
readucă în amintire, cu mare bucurie, și să cinstească
satul, oamenii și obiceiurile de altădată, așa cum ele
sunt tezaurizate în icoane, în poezii și în cântece
vechi.

Au fost invitați și s-au adunat oameni de omenie, dornici să evoce tradiția și arta satelor românești, într-o nebănuită locație din mijlocul urbei
noastre, numită simbolic „Roșia Poienii”, pentru că
frumosul apartament din zona centrală a orașului,
dotat cu piese de mobilier și decor autentice, desprinse din zestrea caselor natale ale gazdelor, a devenit un muzeu numai bun să găzduiască asemenea
manifestări culturale.
Scriitoarea profesor Anca Sîrghie a încântat
asistența cu conferința intitulată Un preludiu de biografie poetică, Octavian Goga, insistând, în urma
lecturării poeziei Prima lux, asupra motivului ireversibilității drumului pe care viitorul poet l-a făcut
când a părăsit satul său natal, Rășinari. De fapt, viitorul poet părăsea atunci o întreagă lume de păstori
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și plugari, cu tradițiile ei ancestrale, cu oameni emblematic, preot și dascăli, lăutar și vecini, nași, frați
și surori, bunici, părinți.Tuturor acestora poetul le-a
purtat o dragoste nețărmurită, prezentându-i cu harul
talentului său în versurile multor poezii, între care:
Bătrâni, Noi, Plugarii, Reîntors, Clăcașii, De la noi,
La groapa lui Laie, Cântece, în capodopera sa,
poemul Oltul, în care este exprimat visul românilor
transilvăneni de a se uni cu Țara. Pe ei, pe oamenii
satului, i-a păstrat Octavian Goga în suflet atunci
când soarta îl va purta spre alte zări, determinâdu-l
să se afirme în literatură, publicistică și chiar în viața
politică. Poetul Octavian Goga nu a avut un drum
ușor și drama sa existențială va fi exprimată mai
târziu tot în versuri: ,,Zidit din lacrimi și dazastre,/
Eu am vestit o lume nouă,/ Voi mi-ați dat vaietele
voastre,/ Eu v-am dat inima mea vouă.” (Am fost )
S-au recitat la șezătoare poezii precum:
Rugăciune, Casa noastră, Cântecul cămășii, Răsună
toaca, Mi-a bătut un moș la poartă, Dăscălița și
alte poezii despre sat și oameni, despre visul României Mari, care face din Octavian Goga cel mai
valoros poet al Unirii. S-au cântat: Bătrânii, Dorința, Laie Chioru, Poveste veche și s-au relatat întâmplări și trăiri din timpuri mai îndepărtate sau mai
apropiate, într-o vibrație rustică și tainică, făurită cu
migală și cu dăruire. A fost ascultată chiar vocea
poetului recitând poemul Oltul, moment de mare
emoție pentru întreaga asistență.
Recitările, lecturile și cântecele au unit, ca întrun buchet, oameni de înaltă trăire sufletească,
aparținând unor profesii și vârste diferite: membrii
ASTRA Sibiu, profesorii universitari dr. Octavian
Bologa, Anca Sîrghie și Elena Macavei, consilierulpatrimoniu Delia Voina, fețe bisericești, ca preotul
conf. univ. dr. Irimie Marga cu soția lui, alte cadre
didactice de la Universitatea ,,Lucian Blaga” din
Sibiu, precum conferențiarii univ. dr. Daniela
Petrașcu și Ioana Sbârcea, alături de profesoarele
Elena Moncea și Silvia Șerb. Domnul Ion Fediuc a
cântat romanțe pe textele poetului rășinărean,
uimind asistența cu memoria sa remarcabilă. O
micuță recitatoare, vestimentată românește, ca și alte
câteva dintre doamnele invitate la șezătoare, ne-a
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emoționat spunând versuri din creația poetului.
O icoană sub un chindeu, un țol și o crătință, o
ie sub un cheptar, un canceu cu vin de casă și un blid
cu scoverzi, calde încă, o plăcintă cu urdă și un
urcior cu apă de izvor … au fost punțile nevăzute
către bucuria copilăriei și satul strămoșilor.
Discuțiile s-au prelungit până seara târziu într-o
atmosferă de intensă trăire emoțională, pe care

minunata șezătoare a creat-o. Un asemenea
eveniment, atât de frecvent cândva în școli ca și în
casele oamenilor, astăzi ar putea fi reluat cu mare
spor de frumusețe. Exemplul spectacolului de
Sânziene poate fi urmat în casele sibienilor de suflet,
dar mai ales în apartamentul –muzeu al soților
Simion, pe care ținem să-i felicităm pentru inițiativa
lor.

Flori de Sânziene

26

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Mugur ANDRONIC
(ROMÂNIA)

VIS FRÂNT
Rugul fantastic stârnit
Une tragédie parisienne - 2015
Ra ta ta, ra ta ta
Toussa enroué la Kalachnikov
Au Moulin Rouge,
Tout droit dans les corsets
Posés en grand écart,
Sur les lueurs du péché...
Quand nous avons finalisé l'acte
En suant de plaisir
Je t'ai dorlotée tout en mimant le reproche:
- Pêcheuse...
- Oui, mais le pêché est doux..
Tu m'as dit
Et à celle-là, craqua l'icône
sur verre
Nous couvrant les nus par les débris-soupir...
Traducere 2016, prof. Varvara Ciobanu-Goute,
Toulouse.
A Parisian tragedy – 2015
Ra ta ta, ra ta ta
That's how the Kalashnikov went
At the Moulin Rouge,
Straight in the chest
Set apart,
On the gleams of sin ...
When we finally did the act
Sweating with pleasure
I pampered you while pretending reproach:
- Sinner ...
- Yes, but the sin is sweet ..
You told me
And then the glass icon cracked
Covering us, naked, with debris ... sigh ...
Traducere 2016 Thomas Goody, Londra
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Afaceri necurate
Comerţ cu carne vie
În intersecţia dintre zenit şi răsărit...
Acum este momentul să profităm ragazzi
Băieţi de băieţi, puţini nebuni şi puţin plecaţi,
Să trecem zebra semaforizată sperând
Că într-o bună zi
Din prea mare viteză mortal ne va lovi
Foamea cea îmbrăcată cu trening
Şi cu schiuri de apă,
Spre a cere şi noi daune materiale,
Dar mai ales morale,
Pentru a ne cumpăra luxoase vile
La Miami, sau Cannes,
Acolo unde se plimbă ademenitor atât de sexi...
În pielea goală,
Căţelele cu covrigi între picioare şi în coadă...

Arheologie pe Valea Regilor
Am urcat pe vârful piramidei de gunoaie urbane,
Un cal mesteca de zor peturi cu urme de Pepsi şi
Paşte...
Un cal alb şi nărăvaş ce nu se lăsa încălecat de-un
câine-om
Vagabond, ce prinsese în laţ un hingher nebun,
Nebun de înecat în canalizarea urbană
A scurgerii păcatelor noastre de
Unică folosinţă...
Iată aşa, înţeleg de ce tirbuşonul 3D
Al pasiunii dintre
Ea şi El îmi pătrundea adânc în carnea virtuţii de-a
27
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trăi
Şi de a-mi face cameră mortuară în miezul piramidei
Mirosind a gol etern...
Comerţ ambulant (economie subterană)
Lume, lume, lume bună dar şi nespălaţi,
Toţi cei ce dorm în cimitirul urbei, chiar uitaţi
Vând ieftin şi bun,
Carne proaspătă şi tendoane, şi piele de om nebun,
De poeţi, şarlatani, oameni de afaceri murdare
şi de prostituate,
Şi umbre de vise şi
Dulci împliniri, paradise.
De ce m-aţi crede că vă dau pe degeaba
Când sufletul vostru l-aţi dat doar pe – o ultimă suflare
Sperând în reîncarnări banale
Nu mai zic veşnicie de-o clipă,
În care-aţi uitat şi numele vostru
l-aţi dat pe-o idilă-ispită…,
Ce sa mai zic, eu nu vă mai dau nimic,
decât învăţ de la voi,
iubirea în doi,
eu şi cu mine, să plâng
iar îmi vine, dar da, învăţ de la voi
să fiu tot cu mine …
Commerce ambulant (économie souterraine)
Monde, monde, bon monde mais aussi de sales
Tous ceux qui dorment dans le cimetière urbain,
même oubliés,
Je vends pas cher et bon,
Viande fraîche et tendons, et peau d'homme fou,
De poètes, de charlatans, d'hommes d'affaires sales
et de prostituées, et d'ombres de rêves
et
Des doux accomplissements paradisiaques .
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Pourquoi croyiez-vous que je vous donne gratuitement
Sachant que vous avez donné votre âme juste pour
un dernier souffle
En espérant les banales incarnations
N'en parlons pas des éternités d'un moment
Pendant lesquelles , oubliant votre nom
Vous l'avez donné pour une idylle-tentation , de la
Vie d'Après
Qu'est-ce que je peux
dire encore
Je ne vous donne plus rien
Vous allez juste m'apprendre
L'amour à deux
Moi avec moi, pleurer
j'ai envie de nouveau, mais oui, j'apprends avec vous
à être toujours avec moi.
Traducere 2016, prof. Varvara Ciobanu-Goute,
Toulouse.
Povestiri prost situate...
A fost sau nu a fost, ai fost sau nu ai fost,
Cea de pe trotuarul căzut în bezna disperărilor
umane?
Te-am plătit, sau nu, spre a mă face un pic
tânar şi fericit,
rătăcind în anii întorşi din drum, de la cerşit timp?
Oricum, dacă nu ai fost, am fost mult prea puţin,
În doi, între două comenzi de servicii
la domicilu, pe mobil...
şi aş fi vrut
Să te am după fiecare de ploaie,
De toamnă sau de vară,
Vârste ale aceluiaşi strop de ploaie
Care ne mai face să credem
Tardiv, în zborul spre nori şi munţi.
Între Cer şi Pământ...

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Gheorghe BACIU AVRAMESCU
(ROMÂNIA)

Către Directoul revistei DESTINE LITERARE
Dragi cititori, doresc să-mi exprim punctul
meu de vedere cu privire la multiplele noastre
realizări, pe toate planurile, dar absolut necunoscute
și neluate în seamă nu numai de către occidentali, ci
chiar de români.
De ce? Nu din pricina lor, ci, mai degrabă,
din cauza egocentrismului ancestral, care tinde, în
continuare, să ne țină pe linia individuală, nu pe cea
a cooperării, a într-ajutorării, a unirii eforturilor,
pentru ca, împreună, să spargem zidurile
neînțelegerii și ale tăcerii.
Deoarece subiectul este prea întins, mă voi
concentra pe cel al literaturii și al scrisului.
Mă consider ca făcând parte din grupul
scriitorilor și al pictorilor, deoarece acesta e drumul
pe care l-am urmat de mulți ani. Am realizat ceiace
am realizat. Am încercat și continui să mă strădui pe
acest făgaș al creativității noastre românești.
Important e să perseverezi, să crezi, să mergi înainte.
În fond, ce va rămâne din activitatea noastră? E nevoie de un surplus de energie, mai ales pe plan financiar.
În zilele noastre e mult mai greu să te faci
cunoscut decât pe timpul lui Mihai Eminescu. Acum
apar mii de opere de artă, de romane, de poezie etc.
Și ca să poți fi cunoscut e nevoie de sprijinul altora.
Singuri, vom rămâne niște eterni necunoscuți.
Soluția? Să vorbim și să reamintim realizările
clasicilor noștri, dar, în acelaș timp, să nu ne uităm
pe noi înșine!
La Montreal se merge pe liniile trecutului,
sau, poate pe ale trecutului recent. Se scrie mult
despre Cioran sau Eliade. De ce? Pentru că ei au
reușit să fie cunoscuți oarecum de o elită intelectuală
occidentală. Cei care scriu despre ei sunt convinși că
fac un gest românesc onorabil. Nu neg faptul în
sine, dar socotesc că noi românii am fi mult mai bine
apreciați dacă am pune în lumină realizările noastre
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prezente, în măsura în care s-ar realiza și legături cu
scriitorii străini, cu care să putem schimba idei și
sentimente.
Ar fi foarte pozitiv, dacă, la un moment dat,
am putea să ne întâlnim pentru a ne cunoaște
operele. Vorbesc despre scriitorii adevărați, adică
aceia care au dat dovezi prin realizări importante.
Nu e vorba de cenacluri de începători, ci de
întâlniri la nivel profesional.
Ca o urmare logică ar fi de dorit ca toți
scriitorii noștri adevărați să sublinieze operele
alltora. Lauda de sine nu miroase bine. În acest fel
vom deveni cunoscuți și apreciați prin efort colectiv.
Permiteți-mi, vă rog, să vă înșirui activitatea
unei personalități basarabene despre care nu se prea
scrie.
Despre cine este vorba? Despre A.S.Eugen de Panciu Caraghiaur.
Ați auzit de el? Vorbesc de românii din
Montreal. Am hotărât să fac primul pas al punerii în
aplicare al efortului comun de a ne cunoaște unii pe
alții și de a face cuoscute operele confraților noștri,
pentru, ca, împreunâ, să devenim apreciați de către
canadienii printre care trăim.
Eugen Enea Caraghiaur este un veteran al
românilor din Montreal. A ajuns aici împins de
soartă.
Împotriva ocupantului sovietic a luptat din
convingere și nu din cauze oportuniste. Mi-a declarat că regimul sovietic nu a fost chiar rău pentru
aceia care prin muncă cinstită doreau să devină
cetățeni de frunte, dar a fost criminal pentru membrii
clasei de mijloc. Stalin personal i-a întins o mână de
ajutor când i-a trimis o Diplomă de Onoare, deoarece ieșise din școala secundară pe locul întâi al Republicii Sovietice Moldova. Care a fost urmarea? Familia Hanului Ștefan a fost deportată lângă Stalingrad.
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Ce a făcut Eugen? A urmat drumul neamului.
Nu a dat urmare gestului stalinian, deoarece la fața
locului, în Rusia bolșevizată, a văzut cu ochii ororile
dictaturii bolșevice. A reușit să-și readucă familia la
Chișinău, iar după reocuparea Basarabiei și ocuparea
României, a continuat rezistența pasivă în cadrul
T.U.N.Ț. – Maniu Mihalache, pe care-l fondase la
Timișoara.
După condamnarea la moarte în anul 1948,
17 august, a reușit să treacă Dunărea, pe la Cazane,
și după ce a trecut prin închisori în Iugoslavia și în
Italia a ajuns la Paris.
A venit la Montreal cu o diplomă de Inginer de
foraje din Roma și una de Inginer geolog minier din
Nancy, Franța,
La Montreal a fost președinte la aproape
toate Asociațiile românești, a fondat Congresul
Canadian Român, a fondat Biserica Sfântul Ioan
Botezătorul, azi catedrală, a fondat și susținut
financiar Prima oră de Televiziune românească din
Montreal, a fondat Ora de radio românească în anul
1960, pe care a dirijat-o Dr.Ion Țăranu, și a lucrat cu
succes în Explorări miniere și în calitate de
proprietar al companiei de transport și servicii de
încălzit Montreal Fuels, Petro-Montreal și în fine în
imobiliare. A reușit în tot ce a întreprins pe toate
planurile.
A făcut politică anti-imperialistă, a refuzat să
devină deputat provincial și ministru la cererea lui
Georges Lapalme, Președintele P.L.Q., intrând în
rândurile Creditului Social. A candidat la alegerile
federale de două ori și la cele provinciale o dată.Ca
să-i bareze drumul Robert Bourassa a ămpărțit
teritoriul județukui LABELLE în trei. Altfel Eugen
ar fi devenit deputat creditist cu 80% din voturi.
Recunoaște că a făcut o mare eroare, deoarece aceia
cărora se alăturase din principii de justiție socială nu
numai că nu l-au încurajat, dar i-au propus județe
unde nu se putea avea succes. Pentru că a declarat că
este canadian român și că duce o luptă de principii.
Aceeași ingratitudine s-a produs la București
după 1989 când era, din 1973, Vice-președintele
Executiv al Partidului Național Țărănesc, sub
Președinția Prof.Univ.Dr.Anton Crihan, fost ministru și membru al Sfatului Țării Republicii Democratice Moldova.
Regretă Eugen Caraghiaur? Nicidecum. El
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crede în soartă, în destin. Este un luptător și un idealist în acelaș timp.
Poate că într-o zi va apare un volum dedicat
acestui confrate de al nostru, deoarece e nevoie de
așa ceva, deoarece viața dânsului a fost un roman
trăit iar romanul depășește imaginația.
Dar să trec la activitatea scriitoricească a
acestui român de descendență cumană, al 51-lea
SUCCESOR al Marilor Hani de Panciu, membru
activ al Uniunii Scriitorilor din România, membru
fondator al Asociației scriitorilor români din Canada, Membru al Comitetului de conducere al Asociației scriitorilor de limbă română din Quebec,
cetățean de onoare al orașului Comrat-Komrat, decorat cu Crucea Patriarhală – 1976, decorat cu medalia de aur Mihai Eminescu de patru ori la București și Chișinău, medalia de argint a Locotenent Guvernatorului din Quebec, apreciat de Președintele
Bill Clinton, M.S.Regina Elisabeta II a Marei Britanii, de către toți Primii miniștri ai Canadei, de către
Marele Maurice Duplessis, Rene Levesque al Quebecului, de către fostul Prim ministru Charest, de o
mulțime de capi încoronați, de către toți Patriarhii
României după anul 1946, etc.etc.
A.S.Eugen de Panciu Caraghiaur este unicul
romancier român de talie internațională care a publicat șase romane istorice în linba română și unul în
limba franceză cu privire la cel de al II-lea Război
Mondial, o frescă a societății românești și sovietice
și a desfășurării luptelor crâncene cât și urmările
cataclismului ce s-a abătut asupra Patriei noastre
România.
Criticii care s-au aplecat asupra acestor romane istorice sunt elogioși, iar academicianul Mihai
Cimpoi, academicianul Victor Crăciun, etnologul și
criticul literar Avramescu – Baciu subliniază importanța și unicitatea scrierilor sale. Dr. Taușanji, decanul facultății de Economie al Universității din Comrat, îl pune în rând cu Tolstoi, Boccaccio și Hemingway, scriind că toți aceștia ar putea fi recunoscuți prin asemănarea dintre scrisul lor și acela al
lui Eugen de Panciu.
Dr.Victor Crăciun scrie că el este diferit de
alții din toate punctele de vedere, fiind un spărgător
de frontiere imaginare sau reale.
Eugen de Panciu a publicat șase volume de
economie politică.
destineliterare@gmail.com
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Ultimul, MANIFEST GLOBAL, publicat în
anul 2015, este UN MANIFEST POLITIC care cere
transformarea societăților lumii în mișcări populiste
democratice adevărate pentru garantarea liberii întreprinderi, reluării controlului Statelor asupra nevoilor financiare, pentru garantarea lucrului și a libertății politice și religioase în cadrul unor Regimuri
de guvernare de uniune națională permanente. Idei
unice și pozitive.
Ultimile alegeri pentru desemnarea viitorului
Președinte al Statele Unite, au pus în lumina zilei
problemele despre care scrie Eugen de Panciu de
peste 40 de ani!
Acum 30 de ani, a publicat și un volum de
epigrame foarte apreciat la timpul său, deoarece nu
lovește pe nimeni personal, ci scoate la suprafață
imperfecțiile oamenilor.
În planul poeziei, Eugen de Panciu a ajuns la
o scriitură de mare calitate, de o sensibilitate excepțională, împletită cu o luciditate mintală de excepție. Poeziile sale sunt și filosofice, deși scopul
autorului este de a da ocazie cititorului să
cântărească singur fondul poemelor.
În scrierile sale de istorie medievală Eugen
de Panciu este un pionier. Specialist în istoria
Cumanilor și a turanicilor sarmato – geți, este
SINGURUL ȘI PRIMUL scriitor român care a
descris istoria Cumanilor și influența lor decisivă
pentru romanizarea limbii noastre. Berci sau Bark
Kara, Ilhanul sau Regele cumanilor, a trecut la
catolicism și a creat CUMANIA MARE. Este
primul rege de pe teritoriul român care a susținut
INTRAREA ÎN EUROPA. Cine vorbește despre el?
Nimeni! Ca deobicei, îi proslăvim pe adversari și îi
neglijăm pe marii noștri mucenici, printre care și
Mareșalul Antonescu, împușcat din ordinul lui
Mihai, ex – rege, al cărui tată a fost un politician
nefast și nu un rege. O înjurăm pe amanta Iui Carol
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al II-lea, Lupeasca, deoarece era evreică, dar dacă
Carol al II-lea ar fi ascultat sfatul ei, România ar fi
rămas neutră, nu ar fi pierdut nici un soldat pe front
și poate că ar fi avut un mai mare cuvânt la sfârșitul
Războiului.
Profesorul Neagu Djuvara a scris primul său
volum despre Negru Vodă în anul 2003 și a fost
influențat de Eugen de Panciu care a publicat
volumul Prinții Cumanilor în anul 1994. Pentru cei
care nu o știu subliniez că Negru Vodă a fost văr de
frate cu ultimul ILHAN DE PANCIU KAPLAN, din
care se trage pe linie dreaptă Eugen de Panciu.
Eugen de Panciu Caraghiaur este fără nici o
îndoială cel mai important și prolific scriitor basarabean din Refugiu, înainte de 1989, și cel mai important după căderea regimului sovietic. El este cetățean
al Republicii Moldova, al României și al Canadei.
Este un patriot român total fără nici o discriiminare
etnică, religioasă sau politică. El luptă deschis
pentru unificarea tuturor forțelor românești prin
formula unitate prin diversitate.
A publicat din anul 1975 și până azi 63 de
volunme! Dintre care 14 bilingve sau în limba lui
Moliere. Să ne trăiască! În curànd va ie;i la lumina
zilei volumul de poezie JEUX DE MOTS, scris în
limba lui Moliere dar pe linia trasată în limba
romànâ, demonstrànd că și în limba franceză e
posibil să se scrie muzical și cu simplicitate idei
înalte.
Un singur lucru este primordial pentru dânsul – REÎNTREGIREA PATRIEI!
De aceia el socotește că politica externă actuală nu este cea mai potrivită intereselor noastre. El
vede Statul Ukrainian ca pe un Stat dușman.
Gheorghe Baciu Avramescu
Scriitor și critic literar
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Ticu Leontescu și dorul după Izvorul Vieţii
Parcurgând versurile lui Ticu Leontescu
adunate în cele două volume, Se poartă negru şi
Beduin, constaţi că ţi se deschide o poartă deschisă
spre suflet. Dar, oare, mai departe, ce vom face noi
cu el? Îl vom aduce Creatorului să-l modeleze, să-i
sufle viaţa Sa sau să îl vom lăsa în sterile
frământări?
Ceea ce ne oferă Ticu Leontescu este o poezie
mistică, pentru că legătura cu Dumnezeu apare la
fiece pas şi este şi religioasă pentru că nu lipsesc
elementele de ritual: cădelniţa, crucea, naosul. Totul
împachetat în versuri moderne, care duc la
substanţă, acompaniate când de un ritm unduitor,
când de unul şfichiuitor.
A înţelege şi a te bucura de cuvintele lui Ticu
Leontescu înseamnă a accepta să ieşi din paradigma
lumii fără Dumnezeu şi a fi gata să
intri în realitatea unde EL există.
Chiar şi tânguirile, spaimele şi îngrijorările
poetului care vede că negrul, asociat cu răul şi necredinţa, şi care pare să învingă la un moment dat,
au puterea să aducă, să cheme lumina divină, cea
care întotdeauna este victorioasă.
Prin însăşi interogarea de final din volumul Se
poartă negru, poetul lasă loc speranţei că există un
alb-salvator şi strălucitor: ,,Nimic nu mai e roz pe
planeta albastră./ Oare nici alb?/ Albe-au rams doar
nopţile de trudă ale poetului?
Nopţi albe într-un veac funebru!/ Nimic nu-i alb,
nimic integru?/ Totu-i negru?!/ Dar, ȋn acelaşi
timp,// Zilnic,/ Cerească-Ţi puritate/ inundă lăuntrul
meu./ Nufăr alb,/ Pe-ntinse ape,/ eu…’’ - (,,Viaţa
mea’’, din volumul Beduin).
Ticu Leontescu ne face părtaşi frământărilor,
trăirilor sale, dar şi rostului său de poet-păstor de
suflete: ,,Un poet priveşte… Crucea/ Şi privindO,/cruce-şi face!/ N-are stare,/ n-are pace./ Se32

ntinde, întreg,/ pe Ea.// Şi-începe a exista.’’ - (Fragment din ,,Un poet’’, volumul Se poartă negru). Dar
oare, care ar fi rolul păstorului-poet? Nu acela de-a
te face pe tine, cititor, să mergi pe cărările bătătorite
de el şi, înaintea lui, de EL? ,,Nu vreau să cred
orice./ Nu pot să cred orice./ Crezu-mi determină
trăirea./ Mă prezintă./ Mă …reprezintă.’’ - (,,Crez’’,
din volumul Beduin). La fel şi în: ,,Te caut. Te strig/
de la capătul pământului./ Sunt singur şi mi-e frig./
Să intri şi să tămâiezi, Te aştept:/ în naos şi-n pronaos;/ În Locul Sfânt şi-n Cel Preasfânt,/
la mine-n piept.// Fii tu acolo/ Marele PreotDumnezeu./ Te implor. Te aştept.’’ (Fragment din
Tămâia rugăciunii, volumul Se poartă negru).
Ticu Leontescu îl recunoaşte pe Cristos la
Cruce, pe Golgota vieţii, în deziluzia jurnalieră, dar
şi în frumuseţea naturii, în istoria noastră şi la poarta
marilor plecări. Voroneţul nu este un un simplu loc,
ci unul unde, pe lângă sfinţi, Însuşi Dumnezeu e
prezent ca să-ţi deschidă ochii, dacă vrei: ,,Am păşit
timid/ La Voroneţ în tindă/ Ca-ntr-un pridvor
ceresc./ Erai şi Tu acolo, ghid./ Ştiai că vin. Mă
aşteptai.’’
(,,La Voroneţ în tindă’’,
din volumul Se poartă negru)

Poeţi că Grigore Vieru şi Ioan Alexandru
sunt lacrimi şi inimi vii, prin care istoria şi credinţa
în Dumnezeu nu pier. Străbunul de la Hamangia este
ȋncă o dovadă că, de când e lumea lume, nu putem
fără a medita şi fără a tânji după EL: Destinul lui un răstignit în cugetare, ne convinge autorul. Dar
păstorul nu poate să nu ne atingă şi cu toiagul său,
chiar dacă este bine meşteşugit de stihuri, ca în
,,Oglindă’’ din volumul Beduin:
,,Băiatule, mă ceartă ea./ Nu mai fi laş./ De ce tot
umbli travestit?/ Arată-te cum eşti/ şi nu cum pari./
destineliterare@gmail.com
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Altfel,/ Ori eu mă sparg,/ Ori tu…dispari.’’
Citind versurile lui Ticu Leontescu, te
regăseşti în trăiri,
bucurii, dezamăgiri şi, mai ales, în năzuinţa de-a
veni mai aproape de Marele Păstor. Evident, autorul
este înlănţuit iremediabil de Cuvântul devenit Trup
şi, bineînţeles, de lecturile sacre, pe care, indirect, ne
îndeamnă să le absorbim, ca astfel să-i pricepem
simţirile şi, mai ales, ţărmul mult râvnit. Pentru poet,
credinţa ȋn Cristos este cea care ţine ȋn mână istoria

noastră, neamul cu moşii şi strămoşii, dar şi cu cei
care vor veni, un întreg lanţ uman care va trebui să
stea înaintea lui Dumnezeu, şi nu oricum, ci bucurându-se de Cerul Lui. Într-o lume în care ura,
răzvrătirea şi spurcăciunile sunt noile virtuţi, într-o
lume care iubeşte moartea şi negrul cel rău, poezia
lui Ticu Leontescu, social-moralizatoare, este un
drum către inima în care palpită dragostea pentru
Cel care este Adevărul, Cărarea şi Viaţa vieţii.

Interviu cu prof. Univ. Dr. Antoine Soare/ Cristina Balaj Mihai
Un cavaler român la curtea clasicilor francezi
Pe profesorul universitar Antoine Soare l-am
văzut pentru prima oară la întâlnirile Asociaţiei
Canadiene a Scriitorilor Români. O prezenţă
impunătoare prin statura intelectuală şi prin
rafinamentul manierelor, amintind de gentilomii
clasicismului francez. De fapt, Corneille, Racine şi
Molière l-au impresionat atât de mult, încât limba
lor respiră prin sufletul lui, cel care le predă, de ani
buni, la Universitatea Concordia din Montréal,
operele lor studenţilor. Deşi este absolvent de Litere,
are rigurozitatea unui om de ştiinţă atunci când este
vorba de cuvinte. Şi, după o analiză perfectă, intră în
joc magicianul care ne încântă cu poezia. O poezie
visată în româneşte şi o alta absorbită în româneşte,
din clasicii francezi. Pentru Antoaine Soare,
perioada de laborator a trecut, urmând să ne ofere
spectacolul plin de splendoare de la curtea Calliopei,
înveşmântată în clasicismul francez, într-o
îngemănare dintre română şi franceză. Ca un
adevărat muşchetar, profesorul Soare nu se lasă până
ce nu ne va oferi adevărata cinste cuvenită versului
şi vorbei în franceză şi în româneşte.
Întâlnirea cu Antoaine Soare este aseme-ni
deschiderii unei porţi miraculoase spre cavalerismul de altă-dată.
Profesorul universitar Antoine Soare este specia-list
în literatură franceză clasică şi, el însuşi, un chevalier al gramaticii franceze dar şi al plăsmuirii
poetice în română.
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Domnule profesor, sunteţi unul dintre membrii
marcanţi ai Asociaţiei Canadiene a Scriitori-lor
Români şi, din această poziţie, vă voi ruga să-mi
descrieţi acest « fenomen », pentru că aşa l-aţi
numit dvs., care este asociaţia, dar şi revista pe
care o scoate, Destine Literare.
“Fenomen” în sensul istoric al cuvântului, adică ceea
ce se întâmplă mai deosebit, fie bine fie rău, grație
unui concurs mai mult sau mai puțin complicat de
circumstanțe care parcă s-ar chema una pe alta. A
trebuit ca regimul comunist să cadă în România și ca
astfel emigrarea în Canada să devină liberă, ceea ce
a înzecit numărul românilor de aici și deci, și aspirația lor la mijloace mai adecvate de expresie și de
afirmare, în timp ce relațiile nu numai politice, dar și
spirituale și culturale cu patria părăsită se ”normalizau” ca să zic așa și, în fine, a mai trebuit ca în acest
context să apară omul potrivit la locul potrivit pentru
ca Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români și revista ei să poată lua ființă. Apariția acestor două
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instituții este într-adevăr un ”fenomen” dintre cele
mai marcante în istoria diasporei românești de aici.
Care a fost imboldul pen-tru care aţi plecat din
România şi v-aţi stabili în Canada?
O astfel de hotărâre nu poate avea un singur motiv,
ea rezultă dintr-o suprapunere de multe aspirații și
circumstanțe. În primul rând, eu m-am născut într-o
familie de ”foști”. Bunicul era la închisoare și tata,
inginer, supraviețuia cum putea cu meseria lui,
asuprit pe oriunde lucra, așa cum merita o ”fiară
capitalistă”. Colegii mei de școală aflaseră de toate
astea și, când le venea bine, mă gratificau și pe mine
cu același titlu. Din fragedă copilărie m-am simțit
deci, străin în propria mea țară, marginalizat, în
pofida tuturor mascaradelor la care mă pretam ca să
conving pe ăi de sus că sunt totuși un bun comunist.
Îmi amintesc de pildă că, student la Litere fiind, am
fost ales să fac de gardă în noaptea de 23 pe 24 august 1968 la sediul Partidului de la Universitatea din
București. Eram singur și m-am amuzat toată
noaptea cu un amărât de radio care, dacă știai cum
să-l iei, ”prindea” Europa Liberă. Așa gardă
comunistă mai rar!
Un alt motiv puternic era setea de informație
culturală care ni se distribuia numai cu picătura. Mai
toți tinerii din cercul meu știau că în Occident se
întâmplă lucruri minunate pe acest plan, că apar noi
teorii, că se descoperă domenii noi, că se crează
opere de tot felul de care noi nu ne puteam bucura.
Un exemplu: eram in anul cinci la facultate când un
coleg a pus mâna, printr-un miracol, pe un exemplar
al celebrului ”Sur Racine” de Roland Barthes.
Trebuia însă să-l dea înapoi în dimineața următoare.
Fotocopiile nu existau pe atunci, bineînțeles. Ce-am
făcut? Ne-am adunat patru colegi mai săltați la un
birt din gară, unde am citit fiecare, pe rând, cu voce
tare din carte, până am terminat-o. În astfel de
condiții, îmi era clar că nu mă puteam realiza pe
plan intelectual așa cum aș fi vrut, la nivelul
savanților care dădeau tot felul de prelegeri în
emisiunile radiourilor occidentale, pe care le
ascultam ca vai de lume pe unde scurte.
În fine, trebuie să mărturisesc că un element mitic a
jucat și el un mare rol. Pentru toți tinerii din grupul
meu, Occidentul era, fără exagerări neghioabe însă,
lumea libertății, a femeilor frumoase, a mașinilor
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nemaipomenite, într-un cuvânt, a tot ceea ce
tinerețea noastră dorea în modul cel mai legitim.
Occidentul avea pentru mine culorile mirifice ale
unui viitor care mi se deschidea. Și țin să adaug că
acum, după aproape cincizeci de ani de existență în
acest Occident atât de mult visat, aceste culori nu sau schimbat. Sunt fericit că am avut norocul să mă
pot stabili în Canada, unde am început o a doua
viață.
Hm, e interesant faptul că noi, cei din generaţia
mea, am văzut anul 1968 şi perioada aceea, ca
una deschisă şi cu mult potenţial şi, chiar cu o
anumită luminozitate.
Aţi ales limba lui Molière, dar şi perioada aceea
de aur, a clasicismului francez. Cât este de greu
să-i faceţi pe canadieni şi pe stu-denţii veniţi din
lumea întreagă, să-l placă pe Mo-lière sau pe
Corneille, într-o ţară în care « Sha-kespeare este
la putere »?
Nu este deloc greu să explici altora lucruri pe care le
cunoști și le iubești în toate detaliile lor minunate.
Mai toți studenții pe care i-am cunoscut în cei mai
bine de 35 de ani în învăţământul universitar de aici,
au fost fascinați să descopere secretele teatrului
francez din secolul 17 și muzica alexandrinului.
Ştiu că sunteţi un adevărat «spadasin» în
favoarea literaturii clasice franceze. Pe scurt, vă
voi ruga să enumeraţi cărţile-cursurile dvs.
Eu nu cred în publicațiile la kilogram. Am publicat
multe articole despre Corneille, Racine, colegii lor,
genul tragic si genul tragi-comic din secolul 17. Dar
toate aceste publicații nu erau de fapt decât balizele
unei cărți pe care o finalizez acum, şi pe care am
purtat-o în mine de mai bine de 40 de ani. Ea
acoperă o problematică specifică a teatrului francez,
de la Renaștere până în zilele noastre. ”Treaba bună
cu zăbavă se face, Măria ta”, spunea clăditorul
mânăstirii agasat de nerăbdarea domnitorului.
Cât despre cursurile pe care le-am dat şi la care îmi
permit să cred că studenții mei au răspuns cu foarte
mult interes, ele acoperă desigur domeniile
enumerate mai sus, dar și domeniul poeziei franceze
în general. Am învățat eu însumi enorm de mult,
analizând cât mai în detaliu pentru studenții mei
poeme care se succed de la Villon până la, să zicem,
Valery sau Aragon.
destineliterare@gmail.com
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Dar, deşi munciţi zilnic pentru edificiul literar
francez, văd că de visat, visaţi tot în româneşte.
Eliade spunea că limba română este limba în care
visează întotdeauna. Cum aţi descrie dvs. limba
română? Care să fie, oare, vraja, mis-te-rul
acestei limbi româneşti, atât de încercate astăzi
de barbariile celor care se vor a fi prea moder-ni
sau prea « catolici » (ah, pardon!), patriotarzi?
Cel mai mare mister al limbii române este că ea este
limba mea maternă, un lucru care nu admite niciun
fel de substitut. Că această limbă este trasă acum
când hăis, când cea, urâțită de tot felul de abuzuri
revoltătoare, mă întristează, desigur, fără însă să mă
alarmeze peste măsură. Este ca o criză de creștere,
adică o încercare hotărâtoare pentru orice organism:
Treci de încercare, vei fi mai tare și mai bun, nu,
salut. Dar cred prea mult în limba româna cât să-mi
închipui că ea își va lăsa vreodată alterată adevărata
ei natură și demnitate.
Citindu-vă stihurile adunate în volumul «
Pretexte pentru Paradis », de-acolo apăreţi ca un
personaj mirific, desprins din îndepărtate vremuri româneşti, care ne dezvăluie, încântător şi
şugubăţ , sonete şi strofe sculptate din lemn de
esenţă tare, dar cu flori gingaşe şi cu o multitudine de culori.
Când, cum şi de ce această nevoie de poezie românească?
Apăi asta este o poveste lungă. Când am părăsit
România, în septembrie 1968, mi-am zis că
despărțirea este definitivă şi că trebuie să îmi
construiesc o nouă identitate, mai ales lingvistică.
Am încetat să mai scriu poezii în românește sau
orice fel de text, fără însă să înlocuiesc vidul astfel
produs cu scrieri în altă limbă. Singura poezie
adevărată nu era posibilă, pentru mine, decât în
românește şi limba română nu mai avea niciun viitor
în ochii, sau mai bine zis, în urechile mele, era o
limbă moartă. În limba franceză nu funcționam decât
la nivel intelectual și abstract, o limbă nu atât de
simțăminte, cât de idei, de teorii și de analize. Dar
iată că, în decembrie 1989, frumoasa adormită, aşa
cum devenise pentru mine România, s-a trezit ca
prin miracol, şi a început să-mi vorbească din nou.
Am traversat atunci o mare criză identitară, nu atât
destineliterare@gmail.com

pe plan politic, cât lingvistic. Limba română venea
peste mine ca un val imens şi, dintr-o dată, mai bine
de treizeci de ani de tăcere acumulată în mine, au
urcat la suprafață giuvaiere care se acumulaseră în
sufletul meu, fără chiar ca eu să știu.
Nu degeaba zicea Alexei Mateevici că limba noastră e-o comoară ȋn adâncuri ȋnfundată…
Este uşor sau greu să baletezi în paradisul cuvintelor ales meşteşugite?
Este ușor, ca orice joc în care te lași prins şi, desigur, la fel de greu, de istovitor, de iritant, că altfel nar fi joc. Perfecțiunea, atinsă în realitate sau măcar
în imaginația creatorului, fără nicio concesie, nicio
complezență, nu poate fi decât extrem de exigentă,
un zbir, o hienă care nu te lasă până nu scoate cu dea sila din tine ce este mai bun. Nopți întregi petrecute ca să negociezi, mai mult sau mai puțin în
somn, între două-trei cuvinte, și zile întregi la fel,
când pari plecat cu sorcova, nu mai auzi și nu mai
vezi pe nimeni. Dar Doamne, dacă atunci pici în fine
pe ce căutai, ești mai fericit decât cel mai norocos
căutător de aur. Cred că nicio satisfacție socială,
nicio glorie, nu poate egala extazul artistului în
calitate de prim spectator al minunăţiei care s-a
nimerit să o producă. Poetul este ca o lehuză, se miră
primul de ca a putut ieși din el, fără prea mult merit,
la urma urmei, din partea lui.
Ca mulţi dinte cei plecaţi din ţară, doriţi să faceţi
punţi de legătură între lumea veche, acasă cel din
inimă şi lumea nouă, acasă cel de zi cu zi. Deci,
nu se putea să nu traduceţi din clasicii francezi.
Am citit fragmente din Andromaca lui Ra-cine,
în traducerea dvs. şi câteva poeme de Beaudelaire.
Este traducătorul doar cel care-i conferă o haină
nouă aceleiaşi stăpâne sau, poate, îi mai ciopleşte
şi el câteva zâmbete,lacrimi sau chiar dâre de
suferinţă şi cugetare pe obrazu-i de piatră?
Cred că sunt, în mare, două tipuri de traduceri.
Traducerea, ca să zic așa, informativă, menită să dea
acces cititorului la texte într-o limbă pe care el nu o
cunoaște. Am tot respectul pentru această activitate,
fără de care nu i-aș fi cunoscut pe poeți ca Esenin,
Maiakovsky sau Neruda. Este o traducere, prin
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definiţie, literală pe cât posibil, ceea ce face ca
rezultatul să nu fie prea poetic el însuși, plin de
întorsături nefirești și de combinații laborioase. Este
însă și un alt tip de traducere, al cărui scop nu este
nicidecum deictic, pentru simplul fapt că el se
adresează unui lectorat care stăpânește limba
textului original, şi nu mai are deci nevoie de
intermediar. Atunci traducerea devine un exercițiu
poetic şi aș spune chiar exegetic. Pentru că sunt convins că felul suprem de a poseda un text este tocmai
o astfel de traducere. Mă explic în două cuvinte. Un
poem care îți place este ca un giuvaer, vrei să-l ai.
Cum faci? O primă formă de apropriere este memorarea însoțită, pe cât se poate, de recitare. O formă
superioară este analiza: nu ajunge ca un poem să îți
placă, analizând poți afla de ce el îți place, și poţi
găsi din ce în ce mai multe astfel de motive, pe
măsură ce analiza se adâncește. Dar gradul suprem
de luare în posesie este traducerea într-o altă limbă,
acolo unde încerci să faci sinteza sensului din textul
tradus, al spiritului lui, să te pui cât mai bine în locul
poetului, să fii poetul însuși, numai că grăitor într-o
altă limbă. O astfel de traducere, tocmai pentru că ea
nu mai are nevoie să fie informativă, își poate
permite mult mai multe libertăți, poate neglija mult
mai mult litera, buchea, în favoarea spiritului. Poate
recurge la transpuneri si adaptări culturale. Acolo
unde Baudelaire spunea, de pildă, ”doux comme les
hauts-bois”, eu am optat pentru ”şi ca doina de dulci”. Desigur, redarea unui text în condiții cât mai
fidele rămâne și în cazul acesta țelul suprem, și nimic nu se poate compara cu fericirea traducătorului
care pică pe câte-o formulare perfectă în acest sens.
Este ca și cum ai pica peste o rimă pe cât de bogată,
pe atât de necunoscută. Idealul unei astfel de
traduceri este ca să nu se simtă că ea este traducere,
ci să fie savurată ca un text de sine stătător.
Intuiam eu că traducătorul este un meşter fermecător, dar nu mă gândeam ca procesul să fie atât
de laborios. Chapeau!
Desigur, am dori să ştim dacă urmează un nou
volum, cu traducerea integrală, de exem-plu, din
Racine. Ar urma, cumva şi Molière?
Vă reamintesc ce vă spuneam la început: ”Treaba
bună…..” Proiecte şi lucruri în șantier am pe mai
multe vieți, m-aș considera norocos să pot realiza
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măcar pe cele câteva care îmi sunt cele mai dragi,
traducerea integrală a Andromacăi de pildă, care este
deja avansată şi despre care visez că va putea fi jucată vreodată în România şi traducerea Fedrei. La
fel, aş vrea să continui cu traducerile din Baudelaire.
Considerând cât mai am de făcut cu cartea de care
vă vorbeam mai înainte şi cu propria mea poezie (un
volum în preparare, intitulat ”Penițe cu fițe”), cred
că trebuie să mizez deja pe o longevitate
considerabilă.
Ah, vă dorim şi spor la lucru şi timp cât aveţi nevoie, să vă dea Dumnezeu!
V-au trecut prin mână generaţii de studenţi. Ce
le-aţi spune des-pre limba, literatura şi cultura
română? Ce-ar putea învăţa de la noi? Este un
cuvânt românesc intraductibil, după câte știu, în alte
limbi, cel puțin europene, acela de : ”omenie”. Este
o apropiere aproape animală a unui om de alt om pe
care îl simte ca pe un membru al aceleiași specii, ca
pe un frate de soartă pe lumea asta. Multe popoare ar
putea învăța de la noi acest simțământ de solidaritate, de bunătate, de căldură, pe un fond de oarecare
tristețe metafizică. Un alt lucru de învățat de la români, ”pour le meilleur et pour le pire” ar fi după
mine atitudinea existențială sintetizată în Glossa lui
Eminescu, o detașare oarecum sfâșietoare de cele ale
lumii, o aspirație spre înălțimi mereu superioare.
Vorbeam de Glossa lui Eminescu, dar ”Pe Malurile
Dunării” cântat la solz de pește sau, la urma urmei,
orice doină ne învață același lucru.
Care ar fi briza canadiană care ne-ar prinde bine
şi nouă, românilor?
Simțul disciplinei și al responsabilității, aș zice. Dar,
pe de altă parte, dacă mă uit la românii stabiliți aici,
marea majoritate au dat dovadă tocmai de aceste
calități, ceea ce le-a permis la mai toți să își facă aici
o nouă viață.
(Aş zice că îl aveau în sânge, doar le-a trebuit,
poate, unora, mediul propice ca să iasă la iveală
şi să producă roade).
Pe ce mă uit la ei, pe ce înțeleg mai puțin ce se
întâmplă în România, unde aceleași calități par că nu
mai există. Este acolo, în România, ca o maioneză
care parcă nu mai prinde: toate ingredientele sunt
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excelente, și totuși maioneza se taie, se taie, de nu se
mai termină. Cred că românilor le-ar trebui un
eveniment puternic, unificator, cum ar fi putut să fie
falsa revoluție din ‘89 sau o personalitate
extraordinară sau amândouă, care să ne trezească la
identitatea noastră și să ne redea simțul unui destin
național de care suntem cu toți responsabili.
Unde aţi întâlnit-o pe doamna Vali, soţia dvs?
O astfel întrebare face parte din portretul obligatoriu al oricărui muşchetar.
Chiar că mușchetar, ce mai aventură sau, mai bine
zis, ce mai basm! Pe Vali am cunoscut-o în clasa a
opta, la liceul Caragiale, fost Maiorescu. Noi, un
grup de băieți care eram acolo din clasa întâia,
evaluam pe fetele nou - venite, le mai și dădeam
note. Mie,deh, Vali mi-a cam căzut cu drag, dar eu
ei, mai puțin. Am tot încercat eu, până în clasa a
unsprezecea, ca toți mușchetarii, curte, temenele,
galanterii, și tot nimic. Ceea ce nu ne împiedica să
fim buni prieteni. Imi amintesc că stătea exact în
banca din spatele meu şi, la examene, o imploram
printre dinți, aproape ca un ventriloc: ”Spune-mi,
mă, care-i răspunsul!” Da’ Vali nimic, tăcea mâlc,
era fată cu principii şi cu frica lui Dumnezeu. A urmat apoi universitatea, eu la Litere, ea la Politehnică. Ne mai întâlneam, din când în când, prin
București, eu fericit de eveniment, ea, așa şi-aşa. În
‘68, grație întâmplărilor din Cehoslovacia, pe când
eram in anul cinci de facultate, m-am putut strecura
în Austria, de unde am emigrat în Canada. Câțiva
ani mai târziu, o întâlneam pe Vali însăşi, absolut
din întâmplare, într-un mare magazin din Montréal.
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Providența, căci cum altfel aș putea numi forța care
parcă aranjase lucrurile, îmi mai dădea o șansă, pe
care de data asta nu am irosit-o.
Bravo! E chiar un basm modern.
Într-o lume a modernismu-lui şi postmodernismului, v-aţi întors spre clasi-cism. V-aţi gândit că
aşa nu ieşiţi din modă? Că rămâneţi deasupra ei?
Unul dintre aspectele pe care pun cel mai mult accentul în cursurile mele este tocmai ”modernitatea”
secolului clasic, puterea și precizia cu care el ne interpelează asupra unor probleme mereu actuale. Toţi
marii filozofi francezi ai secolului trecut, Sartre,
Camus, Merleaux-Ponty, sunt descendenți direcți ai
secolului XVII.
În final, câteva cuvinte prin care să întrezărim şi
noi, împreună cu dvs., viitorul literar pe care vi-l
doriţi.
Prioritatea numărul unu: cartea de care vă vorbeam
mai adineaori. În al doilea rând, cât mai multe
realizări în domeniul poeziei, o țară fabuloasă prin
care te plimbi uluit, fără să ştii niciodată peste ce vei
da. Şi, desigur, o difuzare cât mai largă a minunilor
peste care mi se întâmplă să dau, mă interesează
foarte mult. Nu este vorba de glorie, pe care nu am
căutat-o în mod special niciodată şi, nici ea pe mine
de altfel, ci de satisfacția inegalabilă de a împărți cu
ceilalți frumuseţile ale căror prim martor ai fost tu
însuți, de a lăsa o urmă în sufletul şi în mintea
celorlalţi. Pentru că, să nu uităm, și aici mă exprim
în termeni voit mercantili, poezia, arta în general,
sunt singurele surse de bunuri a căror valoare crește
pe măsură ce le utilizezi.
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Un contemporan de două mii de ani

Dimineața s-a trezit. Ne trezim și noi și plecăm la
întâlnirea cu Decebal. Regele nostru ne așteaptă, de două
mii de ani este în sufletele noastre. De-a lungul Dunării
ajungem la cataractele de la Cazanele Mici. Sau golful
Mraconia. Deasupra tronează Decebal Gigantul de 55 de
metri!
Sus, deasupra, în arcuire de cer, lumina dimineții,
emoționată, palpită piatra masivă. O rază de soare îi
scaldă Decebalului fața.
Statuia Libertății românilor este fără egal în lume. Are cu opt metri mai mult, în înălțime, decât Monumentul lui Hristos din Rio de Janeiro și cu peste zece
decât Colosul din Rhodos. Doar statuia din portul „Liberty Island” din orașul New York o întrece cu șase metri.
Statuia lui Decebal a fost executată după un proiect finanțat de omul de afaceri Iosif Constantin Drăgan.
Maestrul Constantin Cotarcea a condus lucrările acestei
opere monumentale. Unsprezece sculptori-alpiniști și cu
generalul doisprezece au lucrat 10 ani, din vara anului
1994 până-n toamna lui 2004, plecând de la defrişarea
arborilor la curăţarea rocilor și a stâncilor masive. Nu s-a
putut folosi niciun fel de utilaj pentru ușurarea muncii
lor. Toate instrumentele de lucru au fost transportate cu
barca şi în spinare, în saci de 40-50 de kilograme. Peste o
tonă de dinamită, alte zeci de tone de ciment și armături
din fier… toate au fost cărate pe schele, la înălțimi
amețitoare.
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Lucrarea a fost finalizată în urma unor eforturi
supraomenești, în condiții în care viperele erau stăpânele
locului, verile scăldau muntele în călduri tropicale, iar
toamnele, mohorâte, veneau cu ploi lungi și reci.
Alpiniștii-sculptori, într-o arcuire de bărbăție, au învins
muntele deranjat și natura potrivnică.
Legătura cu pontonul de la baza stâncii a fost
asigurată prin două staţii de emisie-recepţie. Un cățărat
de la sol până la schelă dura cam o jumătate de oră. S-a
lucrat în două ture de câte șase ore, de la 7,30 la 13,30,
iar schimbul următor până la 19,30, în perioada martieoctombrie a fiecărui an.
Uneltele de lucru au fost ciocanul pneumatic,
şpiţul şi barosul. În perioada verilor, când stânca se
încingea, lucrul devenea aproape insuportabil. Au avut
loc şi câteva accidente. Cinci sculptori au căzut în gol de
pe schelă, din cauza smulgerii unor pitoane de susţinere a
cablului montat de jur-împrejurul stâncii. N-au suferit,
din fericire, răni grave. Unul dintre artiștii-alpinişti a fost
muşcat de-o viperă care sta la pândă. Omul a scăpat,
echipa avea la îndemână ser antiviperin.
M-am întrebat: de ce atâta efort? Răspunsul mi l-a
dezvăluit istoria. Vizavi, pe malul sârbesc, în apropiere
de Cazanele Mici, se găseşte de aproximativ 2.000 de ani
o placă memorială numită „Tabula Traiana”. Placa este
fixată în piatră şi pe ea sunt reprezentaţi doi delfini
plutind şi un vultur pe cer. Figurinele şi ornamentele sunt
sculptate în relief, iar scrisul este cioplit în piatră.
Antica placă glorifică marşul triumfal al trupelor
imperiale romane din anii 105 – 106 e.n. , pentru
cucerirea regatului dac.
Contemporanul nostru, marele rege Decebal, este
o replică la Tabula Traiana. Sub cușma sa dacică și sub
chipu-i luminat de prietenia veacurilor se găseşte
inscripţia DECEBAL REX (Regele Decebal).
Demonstrăm lumii întâietatea românilor în formarea
culturii europene. Pornind de la premisa că identitatea
noastră este definită întâi de toate prin componenta ei
daco-tracă.
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Peisaj a la Tirol
Defileul Dunării, sub dogoarea soarelui.
Fluviul, îmbrățișat de munți, izbește înspumat
lumina ce se lasă fierbinte din înalt. Firul apei se
îngustează, dintr-o dată. Ca un șarpe uriaș se
strecoară, furiș, printre
graniții de strajă ai
malurilor.

Dintr-un fotoliu de piatră, pe buza unei
uriașe stânci dintre munții Vranovăţului şi
Corcanului, contemporanul nostru de două mii de
ani scrutează zarea cu o privire tăioasă. Existență de
jur împrejur de milenii. Ne salută Moldova Veche cu
Ostrovul ei aflat chiar înainte de intrarea pe clisură.
Trăiri în spirit, un adevărat paradis! Insula
adăpostește una dintre cele mai mari comori ale
lumii. Aflată la un pas să fie transformată într-un
deşert plin cu steril de minereu, insula, din fericire, a
fost salvată la timp. Aici, acum se află o colonie cu
peste o sută de cai sălbatici, care trăiesc în libertate
deplină, total lipsiţi de legătură cu oamenii.
Simbolul dorului de libertate al românului, care în
secole și-a cheltuit energia pentru a-și forma chip
istoric.
Boltă cu luciri de Adriatică. Vranovăţul e
alb ca marmora, iar Corcanul pare stropit cu aur şi
sânge. Peisaj de Tirol… Locurile acestea de piatră,
răcorite de apele învolburate ale Dunării, sunt
asemuite din străvechi timpuri cu „țara legendelor”.
Căci pe aici circulă o seamă de legende. Pe cea mai
veche o știe Vasile Pojenea, dunărean get-beget, cu
vârsta apropiată de-un secol. Legenda, zice el, este
chiar de pe vremea lui Decebal. Jură că-i plăcea s-o
asculte și vestitul rege, că el a aflat legenda asta de
la moșu moșului-său, care a apucat veacul, ba l-a și
întrecut....
– Pe când flăcăiam, copiii românilor încă mai
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cântau colindul aista cu căprioara urmărită de
vânători:
Am plecat la vânătoare,
Să vânăm o căprioară,
Domn, domn să-nălţăm.
Regele nostru împărat,
De dimineaţă s-a sculat,
Faţa albă şi-a spălat,
Chica neagră-a pieptănat,
Cu straie noi s-a îmbrăcat,
Murgu şi l-a înşeuat,
Cu trâmbiţa a sunat,
Mare oaste-a ridicat,
Sute de bravi grăniceri,
Feciori zdraveni de boieri,
Din plugarii cei mai mari,
Și nepoţi de ghinărari.
Pe la răsărit de soare,
A plecat la vânătoare,
Şi-a vânat cu spor
Că era bun ochitor
Până juganii le-au stătut
Şi potcoavele-au pierdut.
Atunci se lăsară mai jos,
Pe un deal frumos.
Şi alergară,
Ca să-nconjoară,
Munţii cu brazii,
Şi cu fagii,
Cerul cu stelele,
Câmpul cu florile,
Vâlcele cu viorele,
Şi satele cu fetele.
Când intră soarele-n deseară,
Ieşiră la drumul cel mare
Şi deteră de-o urmă de fiară:
Stătu oastea în mirare!...
Unii ziseră că-i urmă de zână,
Să-i fie regelui cunună.
Alţi vânători,
Mai cunoscători,
Ziseră că-i urmă de căprioară,
Să fie regelui soţioară.
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Mai zicea moșu moșului-meu că această
căprioară s-a lăsat anume vânată ca să ajungă regină.
Era sprințară și avea coarnele din aur. Hrana și-o
rupea din păşunile întinse ale locului.
Moș Vasile spune cu amar că localnicii, cam
de prin anii ’70, au început să plece din sat ca să-şi
caute pâinea prin alte părți ale țării sau aiurea, prin
alte locuri ale lumii largi. Unii au ajuns băieşi la
Comăneşti, la Lupeni sau în Munții Apuseni. Alții
au durat o colonie taman la Ruhr. Unii, după un
timp, s-au întors, îmbulzindu-se la Moldova Nouă,
în coasta satului de obârșie al moșului. Orașul cel
nou s-a datorat exploatărilor de aramă, cunoscute
încă din vremea dacilor.
– Minele aistea ani mulți le-au dat alor noștri
belşug de lucru, se fălește moșul.
Apoi. continuă cu glas stins:
– Dar de vreo două decenii și mai bine, minele s-au închis și ai noștri au fost alungați. Cei tineri au luat calea străinătății. Au rămas ăi trecuți de
50-60 de ani. Dar ce să lucreze pe niște ogoare
căzute în sălbăticie?
Defileul rămâne mult în urmă. Din dulcele
acestui fagure, ecoul unui bob de miere răsună în
toată valea: „Să mai treci pe la noi! Cât timp
Dunărea e în viață, românul trăiește alături de ea.
Aici și-a găsit împlinirea sărutul… Iar sărutul aista
a însemnat Dacia lui Decebal!…”
Merg înspre marele lac de acumulare al primei
mega-hidrocentrale de pe Dunăre. În cursul ei spre
vărsare, spinarea înspumată a bătrânului fluviu e tot
mai liniștită. Toarce lumină în fir de borangic.
Soarele e de-o suliță pe cer. E ora amiezii! Ceasul în
funcție de soare, ca pe vremea dacilor. Mă așteaptă
directorul general al unicului și neegalabilului loc
din Europa, Sistemul hidroenergetic Porțile de Fier.
Inginerul Teodor Pavelescu, am fost avertizat, este

omul-ceasornic. A spus 12 – fix la 12 te așteaptă în
prag.
Mi-am dat seama... Punctualitatea e primul
său fel de mâncare. Nu trece niciodată peste acest
aperitiv.
Notez în block-notes.
– Orice lucrare, orice operă destinată țării,
poporului tău
implică pentru realizatori mari
răspunderi, dar și riscul unor nemulțumiri. Este
riscul profesiei. O operă, precum Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, se așează în
timp și spațiu. Numai timpul dă sentințe. A trecut
mai bine de jumătate de secol de când ziarele din
România și Iugoslavia titrau pe prima pagină: „Ora
Porților de Fier”. Cam la hotarul dintre Gura Văii și
Vârciorova, cineva a avut o ingenioasă idee plastică
și a înfipt pe un promontoriu, între șosea și Dunăre,
în bătaia tuturor privirilor, un panou sub a cărui
sticlă se află o fotografie de mari dimensiuni a
machetei viitoarei hidrocentrale, una dintre cele mai
puternice de pe continent. Anii au trecut, ani mulți,
constructorii au fost uitați, unii nici nu mai sunt în
viață, dar au rămas hidrocentralele, impunătoare,
impresionante, care vorbesc în numele oamenilor.
...Unde sunt cei care nu mai sunt?
Zis-a ciocârlia: S-au ascuns!
În lumina celui nepătruns.
Ziua s-a stins. În defileu, soarele s-a ascuns
și el după crestele munților. Îmi vin în minte și alte
versuri dintr-un cântec al formației Phoenix: Am
pornit cu roua-n picioare,/ Ca să cânt un cântec de
soare,/ Pentru zilele ce au să vie,/ Pentru nopţile cu
iasomie.// Freamătul apelor/ Şi foşnetul codrilor/ În
el se întâlnesc/ Şi sufletu-mi încălzesc…
O pasăre face rotocoale deasupra apei. Până
la urmă dispare în adânc de lumină. Semnul anunță
vreme de ploaie.
(Din volumul în pregătire „Arborele de apă”)
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Simbologia narațiunii libere
- comentarii dezlegate Recentul roman al lui Gabriel Chifu - Ploaia
de trei sute de zile (Ed. Cartea Românească, Buc.,
2017, 416 p.) – complinește ipostaza poetului, a
eseistului și gazetarului de vocație. Structura și miza
estetică urmărită meticulos, pas cu pas, în cele
douăzeci de capitole, plus un epilog, în forme narative consonante, conduc, prin întregul epistolar al
comunicării, la o singularizare în contemporaneitate.
Și, deductibil, în ansamblul prozei personale de până
acum – vezi îndeosebi romanele Unde se odihnesc
vulturii (1987),Vântul și stânca (1989).
Romanul este infuzat, la nivel naratologic
(structură și limbaj), din ceea ce a fost acumulat până acum de autor din aria culturii universale.Totul se
revarsă, cu supravegheată măsură, la nivelul semnificațiilor și al simbolurilor. Așa încât autorul,
aproape rebrenian, ar fi putut scrie un capitol
înaintea altuia, fără să-și perturbe continuitatea
ideilor. Exact ca-ntr-o diagramă a unei cărți de calculator sofisticat care te admite să-l folosești dacă
urmezi o schemă logică pe care ți-o prezintă numaidecât.
Întregul ansamblu narativ este drapat de două
motto-uri cu trimiteri de identitate biblică, un
avertisment clar, dur, despre importanța epicului
dezvoltat în carte: ploaia necontenită de-a lungul a
trei sute de zile numai în Carania. Se fac supoziții și
trimiteri la Potopul din vremea lui Noe. Acestuia i sa arătat Dumnezeu, in ille tempore, povățuindu-l ce
“bunuri” – animale și seminții – să-și ia pe Arca lui,
în vederea reînvierii vieții pe pământ, după ce
pedeapsa va fi ispășită.
Romancierul a pornit în scufundările sale
narative de la situația reală a țării noastre care a
atins, în prezent (în special după anul 2000) cote
inimaginabile în degradarea ființei ca atare: în
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gândire și comportament, în conviețuirea cu cei
apropiați, dar și din țară, încât drumurile străinătății
s-au deschis uricios, ca singura șansă de salvare a
individului. În atare situație și credința a fost supusă
zdruncinăturilor de tot felul. Tendința de
autodistrugere la tine acasă s-a accentuat vizibil din
cauza prăpastiei pe care a instalat-o politica. Și
odată cu ea, nimic n-a fost mai fost adevărat decât
faimoasa zicere latină divide et impera.
În puzderia de... “contribuabili” la
dezvoltarea, chipurile, a limbii române, aflată acum
în regalitatea stăpânirii individuale, cuvântul vorbit
– pe telefoane mobile a devenit acaparator,
dislocându-l pe fratele său... tipărit, atât de păgubos
și nefiresc, încât sufocarea cititului s-a transformat
într-un soi de gratulare pentru a diferenția oamenii
noștri. Deja...bătrânii sunt toți cei născuți înainte de
'89, iar...tinerii sunt cei născuți după 1990. De aici
încolo, se încurcă toate ițele speranței, ca pe vremea
tinereții lui Mircea Eliade și Ștefan Baciu.
Contemporan cu transformările - era să scriu
metamorfozele vremurilor- - Gabriel Chifu și-a
propus, aproape boccaccian, să instituie un model de
narațiune care să apeleze la o formă clasică de a
tachina blând (o, ce oximoron!) ceea ce a cunoscut
ca fiindu-i lui însuși neprielnic, pentru viața
obișnuită. Căci, în fond, romanul este o satiră
mepeeană, à la Cicero (din filipicele sale) sau à la
Swift. Ori ce numai să obțină, literar vorbind, o
comunicare pe măsură. Și atunci a apelat la cea mai
veche formă de exprimare, care este...povestirea.
Numai că el, autorul, stăpânul tuturor registrelor
narative, altfel zis, omniscientul, nu și-a lăsat
“păpușile” să circule după capul lor, ca actanții
moderni, ci le-a făcut drone
cu aparate de
comunicare, în fel și chip. Așa că și-a asigurat
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reprezentativitate la fiecare în parte, având
telecomanda la îndemână. În pavilionul central, prea
bine relaxat, se afla autorul. El construise structuri
epice pe sistemul arcelor care susțin o platformă
bine stabilizată social, politic, cultural și
meșteșugăresc. Actanții au în biografia devenirii lor
două fețe – căci întreg romanul este unul al mișcării
necontenite în spații diverse, din care autorul
zăbovește, insistent asupra celei exterioare și cu
multă băgare de seamă, asupra celei interioare. Și
aici, autorul omniscient este omniprezent, ca în
romanele de mistere din sec. al XIX-lea european,
explodând în explicații și chirurgii pe cord deschis.
Adică, își prezintă “carnavalul imaginației”, ca să
preluăm o formulare a lui Francesco de Sanctis,
privindu-l pe Boccaccio(1313 – 1375) cel din suita
de nuvele ale Decameronului.
Romancierul, bine informat cu tehnicile de
construcție ale unui roman care să dureze – clasice și
moderne - , atât ale celor din țară, dar și din
literaturile lumii (europene, americane și asiatice),
acroșând (involuntar?!) cutare povestire de
fenomenologia licențiosului din proza lui G.G
Márques, de ce nu (?!) din Craii de Curtea-Veche,
de Matei Caragiale. Dar și de referențialul arhitect
Ioanide, din cunoscutul roman al lui G.Călinescu și
nu numai. Mai peste atâtea locuri, vreau să spun
capitole, morbul politicii, ca o pecingine rezistentă
la căile medicamentoase, face ravagii în timp – încet
și cu chibzuință. Personaje reale, reprezentative
pentru domeniul pe care îl ilustrează, se sting ori se
prăbușesc fără urmă de remușcări.
Cum americanii de... ieri, dar mai ales cei de
azi, fac mare caz de familie și democrație, de
libertate și de pace, Gabriel Chifu și-a aprins
reflectorul focusând, din cele mai diverse unghiuri,
pe familia lui Ștefan Orban – arhitectul. El era
autorul proiectului de casă unicat în formă de
corabie, ridicată la marginea mării, la cererea
savantului Iacob Grima, candidat cândva la
președinția statului din Caramia (particula prefixoidă
însemnând...negru). După titulatura unui alt roman
din imediata apropiere a noastră, aș zice “negru
profund, noian de negru”.Ori, autorul nostru s-a
prevelat de simbolul ploii căzânde, când cu țârâita,
când în valuri, când cu cețuri interminabile, lăsând
impresia înțelegerii subtextuale că dramele
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răvășitoare ale politicii vor fi cumva albite de apele
continui. Dar scriitorul nu și-a propus nicicum să
lase deschisă ușa narațiunii spre rezolvarea fiecărui
caz în parte,așa după cum mulți europeni au făcut-o
deja. Nu întâmplător, semioticianul Umberto Eco a
impus conceptul de opera aperta).
Așadar, familia arhitectului este urmărită
prin ocheanul timpului, mereu retro, lăsându-i perspectiva lectorului – inițiat sau nu, să-și pună mintea
la contribuție ca să-și formuleze singur răspunsuri la
întrebările legate de biografia fiecărei ființe din clanul Orban. Soția acestuia, Alexandra, după divorțul
de arhitect, este în spital, iar fiica, Alice, născută
postdecembrist, a luat drumurile pierzaniei: a trecut
prin numeroasele halte ale acesteia, droguri, sex,
şantajul “babacului”, indiferența față de propriu-i
viitor, complice autorizat la săvârșirea crimei de
omor calificat a teologului Mihail Cristea, rămas în
paza stabilimentului lui Grimea, pe când acesta se
afla în spitalul de la Constanța.
Având știință grăitoare, taxonomică, romancierul escaladează înălțimi de limbaj academic (realizarea proiectului casei-corabie) și teologal (urmărirea pâș-pâș a biografiei sinuoase a lui Mihail Cristea
– de la părăsirea sa de către nevastă și retragerea la o
mănăstire din Nordul țării, apoi la una din Sud, din
zona Dobrogei, ca să fie cât mai aproape de colegul
său de tâmplă, astrofizicianul Iacob Grima). Disputa
stabilizată între cei doi, pe tema existenței lui Dumnezeu și semnalarea prezenţei Acestuia în componentele cerești, a fost încheiată printr-o lucrare voluminoasă intitulată Cosmogonia după Iacob Grima.
Manuscrisul a fost văzut de teologul Mihail Cristea,
pe când autorul era eliberat din spitalul constănțean
de cei trei: Ștefan Orban, arhitectul , Ionică, șoferul,
omul de casă, al lui Grima și Lena, menajera – ultimii doi, fiind nedespărțiți de... stăpânul lor, atât din
București, cât și din locuința futuristă de la marginea
mării.
Speculăm interstițial despre formele de rezistență ale familiei la intemperiile politice și sociale
ale vremurilor din democrația postdecembristă din
România (în roman, Caramia. Proteza prefixoidă,
fiind separată de restul formulării, o determină pe
aceasta, trecând prin italiană, să fie contributoare la
forme verbale dezvoltate sau, prin aglutinare, să
devină indicator substantival).
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Într-un studiu separat, cumva de specialitate,
aș comenta pe larg știința alternării formelor verbale,
majoritatea dintre ele aparținând timpurilor și modurilor cu acțiune durativă: prezent, perfect simplu,
gerunziu ș.a.
Nu pot să închei lăudând risipa de știință a
mecanicii cerești, a denumirii vaselor de croazieră,
aflate în posesia unor țări cu ieșire la mare, a indicatorilor de componente ale unei mașini care rulează
pe drumurile țării noastre.
Autorul, nu parcimonios, a făcut loc cu cinstită cale, semnificațiilor de context, zvonurilor, credințelor laice cu privire la tărășenia ploii inconturbabile. Și pentru că “neliniștea alegoriilor” îl punea
pe jar, l-a determinat pe arhitect să treacă granița, să
vadă dacă la...vecini anotimpurile erau normale,
veneau și plecau la datele previzionate cu mult înainte. Găselnița aceasta (deloc literară), swiftiană-și
nu numai, am fi tentați să invocăm numele lui Kafka
sau Orwell – are din nou, pentru a câta oară?! –
semnele reale care ne furnică stăruitor în proiectata
noastră democrație: birocrația inexplicabilă la toate
granițele noastre de trecere spre occident.
Cartea mustește de poezie – nu numai atunci
când fereastra stilistică este deschisă spre natura en
titre , ci și spre obiectele de casă, de bucătărie, chiar
și în limbajul Alicei și al comportamentului ei infam, ca și al sateliților săi. Ridicolul acesteia atinge
și se integrează în categoria estetică a urâtului.
Nici vârstnicii nu sunt prea departe de
asemenea forme de viață: Iacob Grima, prin
cantitățile de votcă servite fără măsură, până la
abulie; de aci încolo, începe să-și povestească viața.
Ștefan Orban, prin desfrâul, în compania
nimfomanei Cora, ajunsă (la data scrierii) în Agenția
imobiliară a Israelului de la București (Cora e omul
de încredere).(Se ocupă de închirieri, cumpărări și
vânzări de locuințe, dar și de hoteluri ori spații
pentru birouri. E foarte bună la jobul ăsta. Așa neam și cunoscut: eu construiesc, mă rog, proiectez
case, iar ea le vinde și dă în chirie case).
Pentru cei doi, ajunși la vârsta senectuții, li
se poate atribui o formulare cantemirească privind
creșterea și descreșterea imperiului otoman. În
același timp, bântuirea apelor și în zona de mal,
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transformă tot angrenajul lumesc, construit, într-o
platformă plutitoare, intrată în derivă, fără putință de
salvare. Aici este grand-ul parabolei, despre care
scria consistent Mircea Mihăieși în România
literară.
Al treilea personaj, Mihail Cristea, a căzut
înjunghiat de un nesăbuit criminal, tocmit pentru a-l
stinge din viață pe arhitect. Substituirea
întâmplătoare de persoană face jocul dilemelor după
aflarea adevărurilor. Ficțiunea realistă propusă de
romancierul Gabriel Chifu este liniștitoare, nici gând
de a fi halucinantă, cu atât mai mult sforțată, ci doar
încărcată binefăcător, sub raport stilistic - de la
peretele ornante și revelatorii, până la mulțimea de
prozopopei, simboluri și semnificații.
Despre
ceilalți
participanți
narativi,
romancierul a avut grijă să-i reunească la câteva
escapade de sărbătorire sau de punere politică a țării,
în ipostaza dezvoltării unui bine... colectiv!
Gazetarul, cu microfonul în mână, trece pe la fiecare
și stăruie cu o scurtisimă descriere de blam, de laudă
ș.a.m.d. De aceea, el este omniscient, ca să fie și
omniprezent!
Cum toate personajele au crescut în “ferma
de animale” (sic! ) ale autorului, mi se pare normal
ca ele să poarte, în direct sau în reluare, cuvintele
făuritorului de text. Gabriel Chifu a întemeiat “o
psihologie a unității” personagiale, cum s-ar fi
exprimat Roland Barthes. El a produs o reală
desfătare prin coabitarea limbajelor. Acestea,
“lucrează cot la cot [încât] textul de plăcere este un
Babel fericit”(Roland Barthes – Plăcerea textului,
trad. de Marian Papahagi, Postfață de Ion Pop, Ed.
Echinox, Cluj, 1994, p.8).
N.B.
Oricând, un regizor poate ecraniza, cu mare
succes cinematografic romanul, fiindcă el conține
toate elementele trebuitoare unei pelicule de top.
Abia atunci se va vedea mult mai bine lumea ca
voință și reprezentare într-un moment nefericit al
existenței sale.
5-10 mai , 2017, Craiova
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Nicolae BĂLAȘA
(ROMÂNIA)

Despre soldați, milițieni și Măria, cur de fier, antidepresivul vremurilor
Fraților,
După aproximativ o lună de târâșuri, de
culcat-sculat, de urlete ca la nebuni, când din partea
maiorului Tănase, un veșnic rozaliu în obraji, cu
miros de drojdie, când din partea locotenentului,
același prăfuit, plin de ură, cu creierașul chircit în
silabisiri de forma “dree-pți! mișșș-că, sol-dat! unu`doi-trei!, mișșș-că, sol-dat!, ziua cea mare a devenit
una fără semnificație, chiar dacă aveam să depun
jurământul pentru patrie. Mă rog, atunci, ca și acum,
aceleași abureli! Bănuiți la ce fac aluzii...
Una peste alta, în jurul prânzului, într-o zi de
duminică, cam pe mijlocul toamnei, am defilat
cântând cu onor spre..., am jurat (și înjurat,
scrâșnind din dinți!), am îmbrățișat-o pe mama, am
sărutat-o pe Ghița, după care m-am prezentat la
biroul lui Comănescu, apoi la cancelaria lui Tase,
pentru a-mi semna un bilet de învoire, câteva ore de
libertate, în oraș. În acel moment, am văzut pentru
întâia dată în viață, cât dispreț putea sta în vârfului
unui pix, al unor ofițeri români, față de noi, soldații,
muritori de rând. Privind retrospectiv, nu pot uita
nici măcar acum, după ani și ani, imaginea
medievală a lor, ofițeri făcuți la apelul de seară, în
marea lor majoritate, neștiutori de carte, curvari,
înmuiați în alcool și îndoctrinați cu ideile
totalitarismului ceaușist, dospite la grajd. La
vremurile acelea, cam peste tot aceleași chestiuni și
în societate, cât și în politica românească! Proverbul,
“cum e turcul și pistolul” – a avut și încă mai are
profunzimi, aici, în Balcani, și pe plaiurile noastre.
Ca să vedeți că am dreptate, am să vă amintesc
câteva chestiuni bune pentru memorii, dar mai ales
pentru descrețit sufletul. Pentru că am tot zis câte
una, alta, despre vremurile trecute, trec peste
perioada în care activiști de frunte au primit diploma
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de inginer, înainte de a fi terminat opt clase. Sau,
mai bine zis, nu intru în amănunte, pentru că ei,
oricum tăiau și spânzurau, chiar dacă trecuse
perioada execuțiilor fără a fi judecat. În treacăt spun,
totuși, faptul că, dacă avea unul ceva împotriva ta,
spunea, de exemplu, că ai fost legionar, în ziua
următoare erai împușcat sau, în cel mai fericit caz,
dus la tăiat de stuf, în deltă, la Periprava. Zicea un
altul că ești împotriva orânduirii, erai azvârlit în
beciurile securității. Acolo, oase rupte, unghii
smulse, într-un cuvânt cam tot tacâmul reeducării
comuniste. Asta, în dos, la întuneric, însă, la vedere,
pe plan intern și mai ales internațional, propaganda
îi tot dădea cu “poporul, partidul, România!”
Telectualii, despre care am mai vorbit, își făceau și
ei, cu prisosință, datoria. Trebuia arătat
Occidentului, bântuit de revolte, că raiul omenirii,
doar spre răsărit. Toate “bune și la locul lor” până a
dat și peste noi, ca peste tot, industrializare, moment
în care activul de partid avea nevoie de cadre
proaspete, cadre verzi. În noile condiții, dacă turnai
la secu și pe mumă-ta, deja moartă, și te arătai zelos
partidului, te făceau tovarășii, cât ai clipi, maistor,
specialistul specialiștilor, în cârciumă, la Saru, lângă
Balș, într-o seară, la o țuică și trei mici, un fel de
stăpân de sclavi, într-un regim postmodern marxistoleninisto-ceaușist. De cum primeai hârțoaga,
muncitorul îți devenea cârpa de spălat, inginerul,
subordonat, chiar dacă tu investitul orânduirii, erai
analfabetul, contextual, genializat.
Ce să zic?! Dacă ar fi fost doar atunci, treacă,
meargă, însă vremurile, de când lumea, nu s-au
schimbat prea mult. Primitivismul contemporan e
doar o repetiție a celui din primordii, cu ceva
adăugiri pentru justificarea miilor de ani trecuți și
nimic mai mult. Soldatul a devenit mercenar,
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scuzați, profesionist în a ucide oriunde e nevoie a se
restabili pacea pe pământ. Pacea și bunăstarea dorită
de stăpânii lumii, nu una după bunul plac al
poporului “X”,. Drept justificare, bunul mers al
omenirii și propășirea spre cele mai înalte culmi,
indiferent dacă vorbim de incursiunea lui Macedon,
cu măcelurile la pachet, începute în Libanul de
astăzi, cetatea Tir-ului de atunci și desăvârșite
tocmai la mama dracu, în Valea Indului, indiferent
dacă amintim de milionul de soldați degerați și
îngropați de vii, în ghețuri, sub zidurile Moscovei,
pe vremea altui genial, Napoleon, sau iadul prin
care a trecut omul, în general, în timpul celui de-al
Dolea Război Mondial. Pentru noi, cei din răsărit, și
după el, adică după război, tot cam același drac.
Pe de altă parte, privind în vremurile de
acum, aci, la noi, chiar dacă au trecut ani buni și ne
credem democrați, constatăm că milițianul de ieri,
polițistul de astăzi. Cu mici excepții! Cum s-ar zice,
aceeași Mărie, cu altă pălărie! (alt proverb cu bătaie
din primordii, până spre sfărșitul lumii, la
Apocalipsă), câtă vreme sistem educațional ioc, iar
în ăla care mai e, pe post de profesor doctor și cu
alte titluri, bate câmpii tot activistul de ieri,
repetând într-una “infractori la tot pasul!”, uitând de
faptul că întâiul între ei el e. Vorba lui Caragiale!) În
consecință, milițianul acum fără de borcan, mai nou
stăpânul drumurilor, la pândă în tufiș, constată și
condamnă mai ceva decât nazistul ce te vedea a
priori, și vinovat, și mort. Oameni buni, ia spuneți,
au reînviat vremurile lui Hitler și nu știu eu? Aș
zice nu, deși, pe ici, pe colo, SS-ul, în plină
democrat-ură, cam la orice colț!... Dar asta e în
lumea în care libertatea de a gândi și a te exprima
liber e-n viață moft, iar separarea puterilor în stat, un
fel a fost și n-a mai fost. Sau, parcă e, parcă nu e! –
conjunctural, și stare de dedublare a personalității. În
aceste condiții, justiția, mână în mână cu băieții
deștepți! Iar împreună, după cum bate vântul, când
din răsărit, când dinspre Ocean și după cum se
schimbă cod(rurile)...Și știți voi cum e? Dacă miști
în front, cod(ri) visezi! De politician parcă am mai
zis... Și totuși, amintim, fie și numai pentru faptul că
el, politicianul, cu aceleași mici excepții, a rămas
același neschimbat. Un arogant, prin definiție un
mincinos și un veșnic nesătul. Pe metereze, de ochii
lumii, cu “vom face și vom drege ca tot...(românul,
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în cazul nostru) să prospere”... Când se vede cu sacii
în căruță, “dă-i în mă-sa! Trebuie să le punem dări
și pe 3,14...-zdă și pe ouă, și pe floci!...Altfel cum să
facem ceva, cât de cât, pentru istorii, și mai ales cum
să ne rămână nouă, în primul rând, că de-aia am fost
aleși?! Păi, nu?!”
Păi, da, asta ziceam și eu, să le rămână fie și
numai pentru faptul că nici noi, muritorii de rând,
cei cu drepturi doar în ceruri, nu suntem ce am fost
lăsați să fim. Băgăm capul între umeri, mergem așa,
ca tonții, și surzi, și orbi, și nici măcar nu mârâim.
Apoi, tot căutând în beznă raiul, orbecăind, am tot
cotit!. Ba ne codim, ba și noi, ca și cei mari, cu o fi
și o păți, ba că, după cum ne-a învățat Marx și
urmașii săi ageri, în orice Parlament de pe Marele
uscat, statul ar fi vaca de muls și, dacă tot avem de
unde suge, de ce să mai și muncim?!...Evident și
etc...
Fraților, ne-am luat cu vorba și am uitat și de
cazarmă, și de mama, și de Ghița. Dar pentru că tot
mi-am reamintit, trebuie să vă spun că, după ce am
primit biletul de voie, am ieșit cu ele în parcul
orașului. Ne-am plimbat pe cele câteva alei, am admirat frunzele deja într-un ruginiu oarecum timpuriu, apoi am căutat pe o potecă puțin circulată, un
loc în care să întindem un fel de masă în trei. Mie și
Ghițăi ne ardea de altceva, mai ales că tufișurile ne
surâdeau ca în vremurile bune, însă mama...
Adusese de acasă și azimă coaptă în tuci, la foc, pe
vatră, și cârnați, și jumări din găleata cu untură, și un
pui făcut la ceaun. Între toate, dosit, învelită într-un
prosop, și o sticlă cu vin. Ghița îmi adusese și ea
fructe și câteva romane suculente, cu care urma sămi alung amarul în vremuri de răstriște. Mi le-a
confiscat locotenentul pe motiv că romanul, cartea,
prostește. În momentul în care am găsit o buturugă a
unui copac cu ceva timp în urma curmat, ne-am
așezat turcește în juru-i, iar mama a întins șervetul.
- Ei, copii, poftă bună! – abia a apucat ea să
spună și, nu știu de unde, a apărut, pe post de
pândar, milițianul.
- Aci n-aveți voie! Ați încălcat deja pe iarba
verde, deci regulamentul, în consecință sunteți
condamnați. Fiecare, 25 de lei amendă! – a stabilit
el, scurt și sec, fără a ne da dreptul să scoatem nici
măcar o vorbă.
Mama a îngălbenit, Ghița, și ea a pălit, iar
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mie, instantaneu, mi s-au încleștat maxilarele.
- Tovarăşul... gardul – am îndrăznit, totuși noi n-am călcat nimic. Poteca, după cum vezi, era
aici din timpul verii sau poate mai demult. Iarba
aproape s-a uscat, iar buturuga asta e de când s-a
tăiat copacul... Nu noi l-am retezat!...
- Gura, soldat! Pe loc sun la garnizoană și
zdup cu tine drept la carceră! Băi, tovarășu, ai
început cu stângul!. De astăzi, din momentul în care
ai depus jurământul, acolo, la carceră, poți fi băgat!
– s-a făcut el vânăt la față.
Mama a început să plângă, Ghița își freca și
ea mâinile, iar eu am rămas aproape fără glas, ca un
biet cerșetor în iadul de la poarta raiului.
- Auzi dumneata, bucuroasă că mi-am văzut
copilul, n-am băgat de seamă... - și-a revenit mama Da, să știi, n-am vrut! Ia sticla asta cu vin și treci cu
vederea, că poți, iar noi plecăm de aici.
- Gura, femeie! Banii, altfel...!
-... Ia și puiul! – și-a forțat mama norocul.
- Fie! – a părut a se îmbuna milițianul –
...Dar, fără 25 de lei amendă, nu se poate... Iert doi,
însă musai... Trebuie să-mi justific și eu, cumva,
serviciul! Ce dracu?!
- Of, Doamne, Doamne!... – s-a văietat
mama în timp ce i-a învelit carnea, sticla cu vin, o
bucată de pâine, și a scos din geantă banii– Măcar să
zici bogdaproste! Să primească sufletul soacră-mii,
că mâine, poimâine, face sorocul!
- Hai, să n-o mai lungim, mergeți pe o bancă!
– ne-a zis el, și-a luat pachetul și a plecat uitând să
întocmească documentul.
- Of, bate-l-ar să-l bată!...
Am înghițit în sec. Nici mama, nici Ghița și
nici măcar eu, mort de foame, nu mai aveam chef de
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mâncare. Am plecat la fel de flămânzi. Am pus tot
ce mai rămăsese într-o sacoșă și ne-am îndreptat
spre gară. Acolo, cu un gust amar, ne-am despărțit.
Mama și Ghița au urcat în tren, iar eu m-am întors la
regiment. Eram mai trist decât în prima zi de încorporare. Seara, înainte de a mă culca, am schimbat
câteva cuvinte cu Kiss, ungurul, ce îmi devenise din
ce în ce mai drag.
- Mei, mei!... A dracului milițian! Cum să ia
el vinul, mei?
- E, cum?! La fel ca oricare altul! Noi să fim
sănătoși, că vin o să vină altul.
Luni, după depunerea jurământului, în câmp,
la instrucție, în locul în care locotenentul a găsit o
baltă, și a ordonat “culcat!” am căzut pe gânduri.
Clipe în șir am stat ca porcii în noroi. Scârba pentru
tot ce aveam în juru-mi, devenise de nerespirat. Ca
mine, și ceilalți! A doua zi, marți, înainte de a cădea
definitiv în depresie, am intrat în gardă pe regiment.
Atunci, în momentul în care am ocupat postul de
santinelă, pe latura dinspre vest a cazărmii, am aflat
că, în cimitirul lipit de gard, la ceas de seară, urma
să se prezinte Măria, cur de fier. Măria, antidepresivul soldaților! Tratamentul începea de cum se lăsa
întunericul și continua până spre miezul nopții, când
se sfârșea clientela. Și a venit! Totul, cu dezinfectant, cu vată, cu șters, cu tot, cinci lei tragerea, plus
un leu pentru santinelă, ce trebuia să fie pe post de
șase, cu ochii în patru, pentru inamic. De pe la 9,
seara, până spre ora 12 noaptea, recuperasem deja
pierderea din parc și aveam mare gheşeft. Măria,
cur de fier, dăduse asaltul, îngenunchease
regimentul, iar eu, după așa spectacol, îmi revenisem
din depresii cât de cât...
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Yordanka BELEVA
(BULGARIA)

Yordanka Beleva was born in 1977 in Tervel, Bulgaria. She completed studies of Bulgarian philology and later of Library management. She defended a Doctorate work in the field of library systems and information possibilities of the parliaments of the European Union. She has been awarded twice with the
Veselin Hanchev Prize (1999, 2001) and several other poetry prizes in Bulgaria. Her poems has been published in English, German, Croatian, Czech and Arabic. She is the author of "Boats and housecoats" (2001),
"Her" (2012), “The lost moment” (2017) and of the short stories collections “The altitude of love” (2011)
and “Keys” (2015).
From the poetry collection “Her” (2012)
***
the only thing she owns is a dress
for all the days of the year
to distinguish holidays from work days
sometimes she puts on a brooch

the landlady dies in the elevator
from a tear stuck between floors
***
love has a house facing south
and a large night terrace
I live on the other side

during leap year she gets married
and the dresses become two
then every day of the year
she has doubts about the brooch
***
her sorrow
a library
repository of loneliness
when I’m sated from reading
I’ll kiss her and I will leave

***
each time it’s like this:
she exits love with her right leg
turns three times for happiness
if she forgets something never goes back
it’s not for the better to go back
once you’ve exited
then she goes no matter where
love has no directions
and you are lost everywhere
***

***
her sorrow like a house
old inherited
equally split
between fallings in love
each fall the house becomes
a man taller
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her dresses
a pictorial dictionary of love
nighttime he comes
for his first hundred words
***
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she has a dictionary of doubts
a dictionary of mistakes
phraseological dictionaries
bilingual amended edited
where the substituting men
are not synonyms

in the cold war between two people
then round table for love negotiations
disarmament of the words
so that each post-totalitarian kiss
would be a non-peaceful transition to democracy of
the bodies
finally a third one arrives and shatters the bipolar
model

***
first silence and other dividing lines
iron curtain in touching
berlin walls which do not fall

but love also rules in opposition
as long as it has your vote
Translated from Bulgarian by Katerina Stoykova

Bulgaria – Grădina Botanică Balcic
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Lucreția BERZINTU
(ROMÂNIA)

Interviu cu Mihai Eminescu – In memoriam
Domnul Mihai Eminescu, va răspunde la
câteva întrebări jurnalistice având în vedere ca fost
si ziarist timp de șase ani la cotidianul ”Timpul”,
începând din toamna anului 1877.
1. Lucreția Berzintu: - Care este părerea
dumneavoastră despre politica ce se face în
România?
Mihai Eminescu: - ”Părerea mea individuală, în
care nu oblig pe nimeni de-a crede, e
că politica ce se face azi în România și
dintr-o parte și dintr-alta e o politică
necoaptă, căci pentru adevărata și
deplina înțelegere a instituțiilor noastre
de azi ne trebuie o generațiune ceavem de-a o crește de-acu-nainte. Eu
las lumea ca să meargă cum îi place
dumisale – misiunea oamenilor ce vor
din adâncul lor binele țării e creșterea
morală a generațiunii tinere și a
generațiunii ce va veni. Nu caut adepți
la ideea cea întâi, dar la cea de a doua
sufletul meu ține ca la el însuși.”(a)
2.
- În ce ar consta interesul pentru patria noastră?
- ”Interesul practic pentru patria noastră ar
consta, cred, în înlăturarea teoretică a oricărei îndreptățiri pentru importul necritic de instituții
străine, care nu sunt altceva decât organizații specifice ale societății omenești în lupta pentru existență,
care pot fi preluate în principiile lor generale, dar a
căror cazuistică trebuie să rezulte în mod empiric din
relațiile dintre popor și țară. Nu mă pot pronunța
acum mai pe larg asupra acestui subiect, el mi-a
destineliterare@gmail.com

ocupat însă cea mai mare parte din cugetarea proprie
și din studii.”(b)
3. - De-a lungul anilor societatea româmească sa lovit și de anumite nulități politice. Jurnaliștii
români au scris, direct, despre numeroase cazuri
de putregaiuri din sistem, investigând diferite
cazuri de corupție ș.a. Ce părere aveți despre
limbajul jurnaliștilor români, folosit în articolele
lor, contra unor aleși ai noștri,
care, în loc să vadă de interesele
poporului român, mai degrabă își
văd de interesele personale?
- ”Suntem noi oare de vină dacă
adevărul curat, spus neted, e deja o
injurie? Ne propunem câteodată a fi
foarte urbani – ce folos? Adevărul
simplu, descoperirea simplă a
neștiinței și a mărginirii multora din
partidul la putere este deja o
atingere. Cauza e simplă. Nu sunt
oamenii la locul lor, nu sunt ceea ce
reprezintă. Compararea între ceea ce
sunt într-adevăr, nimica toată, și
ceea ce reprezintă, demnități înalte ale statului, excitează deja râsul și ironia cititorilor, încât o vină din
partea noastră, o intenție de a ponegri, nu există defel.”(c)
4. - Care este știința guvernării, vis-à-vis de natura poporului nostru?
- ”Natura poporului, instinctele și înclinările lui
moștenite, geniul lui, care adesea, neconștiut,
urmărește o idee pe când țese la războiul vremii,
acestea să fie determinante în viața unui stat, nu
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maimuțarea legilor și obiceielor străine. Deci, din
acest punct de vedere, arta de-a guverna e știința dea ne adapta naturii poporului, a surprinde oarecum
stadiul de dezvoltare în care se află și a-l face să
meargă liniștit și cu mai mare siguranță pe calea pe
care-a apucat.”(d)
5. – Ce soluție ar fi contra tuturor relelor din
România?
- ”Un singur remediu există în adevăr în contra
acestor rele, dar trebuie aplicat cu toată rigoarea, cu
tot exclusivismul: munca, acest corelat mecanic al
adevărului; adevărul, acest corelat intelectual al
muncii. Dar muncă, nu nimicuri, nu mânare de muști
la apă; și adevăr, nu fraze lustruite și negustorie de
vorbe.”(e)
6. – Despre influența învățământului asupra
caracterului , ce ne puteți spune?
- ”Ar fi de prisos a discuta teza că omul e în
esența lui o ființă eminamente ideală. Ceea ce face
un om de bună voie, sub impulsul naturii sale mo-

rale, nu seamănă nicicând cu ceea ce face silit, numai pentru plată sau numai pentru câștig. Se vede
dar câtă importanță are educația care tocmai îl deprinde a face de bună voie, fără speranță de plată sau
teamă de pedeapsă, ceea ce e bun, drept, adevărat.
Învățătura numai ca atare nu are a face cu creșterea.
Învățând pe de rost numirile tuturor orașelor de pe
pământ și toate formulele chimice, toate numele
speciilor de plante și de animale, această masă de
cunoștințe, oricât de nouă ar fi pentru o inteligență,
n-o fac nici mai iubitoare de adevăr, nici
îndemânatică de a judeca și de a distinge drept de
strâmb. Învățătura consistă în mulțimea celor știute,
cultura în multilateralitatea cunoștințelor, creșterea
nu consistă nici într-una, nici într-alta. Ea consistă în
influența continuă pe care o au lucrurile învățate
asupra caracterului și în disciplinarea inteligenței.
Când aceste două lipsesc, oricât de multe și-ar fi
aproriat capul în mod mecanic, omul simte în sine
un gol moral, care din toate e cel mai insuportabil și
care conduce mintea nedisciplinată la cele mai triste
abateri.”(f)

Bibliografie:
a. G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol.III, p.44, Ed. Minerva, Biblioteca pentru toți,
București, 1985;
b. Eminescu, Opere, vol. XVI, p.46. Corespondența. Documentar. Ed. Academiei, București, 1989;
c. Eminescu, Opere, vol.XVI, p.46. Corespondența. Documentar. Ed. Academiei, București, 1989;
d. Eminescu, Opere, vol. X, p. 30, publicistică 1 noiembrie 1877, Ed. Academiei, București, 1980;
e. Eminescu, Opere, vol. III, p. 146, publicistică 1882 – 1883, 1888 – 1889, Ed. Academiei,
București, 1985;
f. Eminescu, Opere, vol. XI, p. 307, publicistică 17 februarie – 31 decembrie 1880, Ed. Academiei,
București, 1984.

Iași – Parcul Copou
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Daniela E. BOGDAN
(ROMÂNIA)

Reflecții din deșert
Nimeni nu trebuie judecat pentru păcatele şi pentru neputinţele sale, căci nu
ştii care i-a fost viaţa.
Lucrurile bune din această lume nu dispar pentru că nu ar mai avea valoare,
ci pentru că nu li se mai acordă valoare.
Progresul tehnic nu aduce, de fapt, binefaceri, ci necesităţi.
Sistemul nostru de valori s-a îmbolnăvit: banul a ajuns pe primul loc, iar
omul – pe ultimul.
În lumea noastră sunt mai mulţi oameni cu bani, decât cu suflet.
Cel care a uitat de unde a plecat, înseamnă că nu a ajuns unde trebuia.
Încrederea se câştigă, nu se pretinde.
Sunt mari relele pe care le săvârşim din lipsă de cunoaştere.
“Legea” şi “dreptatea” sunt două noţiuni diferite:legea poate fi adeseori
strâmbă; dreptatea, însă, niciodată.
Viaţa unui om este o succesiune de taine a căror descifrare o dă numai
moartea. Nu moartea mă mâhneşte cel mai tare, ci viaţa pe care nu o pot trăi.
Din păcate, de multe ori conştientizăm valoarea unui om, şi chiar dragostea noastră pentru el, abia după ce
acesta nu mai este. Şi doare.
Viaţa devine mult mai suportabilă, cu toate răutăţile ei, atunci când ai pentru ce să o trăieşti.
Moartea nu depinde de noi; viaţa, însă, da.
Omul nu este ceea ce are,nici ceea ce face şi nici măcar ceea ce spune. Omul este ceea ce este.
Nedreptatea este mult mai umilitoare pentru cel care o face, decât pentru cel care o primeşte.
Schimbările ne dor. Neschimbările ne omoară.
Cel care a uitat de unde a plecat, înseamnă că nu a ajuns unde trebuia.
Dacă te tot laşi călcat în picioare, de unii şi de alţii, vei ajunge în cele din urmă să crezi că meriţi, de fapt,
acest lucru.
Lucrurile pe care nu le cunoşti în profunzime, nu trebuie să le condamni. Ca să nu te condamni.
Cel care a suferit mult în viaţa lui şi nu a devenit mai bun, înseamnă că a suferit degeaba.
Dragostea noastră pentru adevăraţii prieteni nu este niciodată prea multă.
Logoterapia lui Viktor Frankl. Fiecare cu Auschwitzul lui.
Sfâşiere. E inuman să fim atât de răi, când viaţa este atât de scurtă!
Paradox. Cât de multă suferinţă există în această lume! Şi cât de puţină iubire…
Mândria. Uneori biruinţa poate să fie mai periculoasă, chiar, decât înfrângerea.
Păcatul. Cel mai mare duşman al meu sunt eu însămi.
Banul. Cei bogaţi vorbesc aceeaşi limbă.
Evenimentele grave: întâlnirea cu noi înşine.
Demnitate finală. Prefer să mor cu fruntea sus, dacă va fi nevoie, decât să trăiesc cu ea plecată.
destineliterare@gmail.com
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Adrian BOTEZ
(ROMÂNIA)

Poeme
MISTICA IERNII (III) – E VARĂ-N TOT MAI
IARNA MEA…
e vară-n tot mai iarna mea difuză
căldura nu ajunge pân' la poli
prin fraza vieţii bâzâie confuză
o notă – răzvrătită-ntre bemoli
copacii ard pe dinlăuntru şi s-afum'
sub preş degeaba bâjbâi după cheie
trecut-a-n zbor pe-aici vre o femeie
dar n-am avut curajul să-mi asum
degeaba-i vară – păsări răzleţite
adună nori să plăsmuiască: plouă
s-au scurs fulgii-petale pe şoptite
dar n-au lăsat în urmă cheagul pentru ouă…
…aici în suflet fulgerele-ngheaţă
şi nici un fruct – de fulger nu s-agaţă…
***
NARCIS-CREAŢIA
se macerează dinţii – apoi plouă
peste bătrâni vulcani cresc alte flori
visez coşmare-n toiul lumii nouă
visez că-i inutil – mereu – să mori
toţi nasturii-au căzut: un sacerdot
care – din plictiseală – se jupoaie:
sub piele-i aer străveziu – puţin azot
şi nicidecum copilul din copaie
să vieţuieşti? – să mori? – să-mbătrâneşti?
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e doar o piesă fără cap ori coadă
fără actori – înseamnă că nu eşti:
la ce mi-s buni toţi zeii cu broboadă?
…Narcis-Creaţia se-admiră în oglinzi:
dispar – n-am preţ – n-ai deci pe cin' să vinzi…
***
AŞTEPTÂND
canalii veşmântate-n nori cărunţi
măduvi ne sug: din duh – din rug – din munţi
pe urma lor – alai cefalopodic
limbrici şi râme – zvârcolesc metodic
bat clopote-a pojar şi-a năvălire
dar ţara-aici e-a surzilor din fire
se scurg mai multe gadine cupìde
lătùri de crimă-ademenesc aspìde
numai Hristos – din colţ cam spân de rai
doineşte trist – tot mai şi iarăşi mai…
sfinte Păstor – cu sufletul de nai
pogoară-n plaiul năpădit de scai…
…nădejdi n-avem – decât în Zeul-Mag
că va storcì alaiul patrifag!
***
RUGĂCIUNE
de când aşteaptă ţara asta crai?
de când s-au năruit şi nai – şi rai?
durerea-aici îi fără de-alinare
…că tot aştepţi – mai arde-o lumânare…
destineliterare@gmail.com
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se va ivi – iarăşi – pe munţi – o floare?
fi-va în Neam un mugur de scăpare?
de când rugăm - uitat-am rugăciunea
iar în grădini rânjeşte spurcăciunea
o – Doamne Hriste – nu uita un Neam
ce-a fost el drept – dar uşuratic cam…
iertare dă-i – fă-l iarăşi strajă Ţie

aruncă-şi din copită încălţarea
şi stinge-n fiecare lumânarea…
…dar eu păstrat-am 'nuntru o scânteie
şi-o rog să-mi ardă-n orişice idee…
***
DORINŢĂ DE DIMINEAŢĂ

întemeiază – iar – aici – Împărăţie…
…strămoşii vin la rugăciune – toţi – cu Neam:
ocean de lumânări s-aprind – la rai – în geam…!
***

pompându-şi ritmul cântului sălbatic
păsările din copac nu ostenesc:
e-atât de dimineaţă-n cer acvatic
iar eu învăţ să nu mă plictisesc

SPÂNATIC GÂND – FĂRĂ TEMEI ORI ŞART

aş scrie-n stihuri mii de evanghelii
dacă oratoria lor ar fi pe rând:
dar păsările cântă întru arhanghèlii
iar nu pentru-un pârlit de “unde-când”

spânatic gând – fără temei ori şart
îmi pisăgeşte soiul – şi-aşa spart
încep să văd în vară ţurţuri pe trifoi
norocul s-a uscat - otreapă - pentru noi
nelinişti şi dureri doar plouă-aici
în rest – pustiu şi scorpii şi furnici…
cu seara vine – falnic – şi noroiul:
muntele scade – creşte muşuroiul
nu-i soare – nu e lună: nori de tină…
un Domn îşi scutură şi strai şi vină
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păcat că soarele va răsări
iar simfonia s-a zburătăci:
aş vrea o purure mahmură dimineaţă
nu-nceapă raza-a fire precupeaţă…
…prea i-am lăsat tiranică putere Lui
însfioşând umil lăuta stihului…
***
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Sânziana BRÎNZAN
(ROMÂNIA)

DEBUT
Umblând prin mine
Rămân pe loc, cu verdele închis al pereţilor
în faţă. Colţuri şi ornamente argintii îndulcesc
imaginea dură a clădirii. În ciuda acestora, era cu
siguranţă frumoasă. La prima vedere te lasă confuz,
dar cu timpul, devine irezistibilă.
Poarta de un gri închis mi se deschide, o
poartă prin care nimeni nu se încumeta a intra. Tainele clădirii erau nedescoperite de ochii străinilor,
curiozitatea sau dorinţa lor fiind inexistente. Dar eu,
eu aveam nevoie de misterul ei, de o schimbare.
Paşi mărunţi, dar siguri se aud prin iarba
uscată, drumul fiind presărat cu resturi de foi.
Scrisul îmi era familiar, dar indescifrabil, cerneala
de un gri deschis cu accente argintii, litere
caligrafiate neputincios.
Aceeaşi clădire mi se arată din nou, de data
asta cu vopseaua decojită, lăsând pete la vedere.
Marmura de pe jos era plină de crăpături, iar scările
de un negru intens cântau acute simfonii. Curiozitatea şi admiraţia mă poartă până în faţa unei uşi
negre cu şerpi ornamentali încolăciţi în jurul clanţei.
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De pe o plăcuţă cu praf, descifrez acelaşi scris, ce
şopteşte sfios “Speranţe”. Înăuntru recunosc o
canapea din acelaşi lemn ca restul mobilierului şi
perne verzi dintr-un material moale. Un fum cu
aromă de mentă mă învăluie. Foile erau aranjate
într-un teanc, pe care se odihneşte un stilou, cu
capacul încă nepus la loc. Îmi recunosc caietul cu
lucrări, lucrări de care nu pot spune ca sunt mândră.
Scrisul mic si apăsat, cu litere inegale e tot al meu.
Stau într-un loc fascinant, distrus însă de
puteri mai presus de ale mele, de un destin
nemeritat. Poarta spre cealaltă viaţă este acum
închisă, ferestrele fiind singurele viziuni ale
exteriorului. Umblu prin clădire de câteva zile, fără
să îmi dau seama că de fapt umblu prin mine. Mă
înec cu fumul unui viitor, încercând răbdătoare să
acopăr micile fisuri. Îmi ia mai mult decât îmi
imaginam şi deşi ştiam că totul ar fi fost mai uşor cu
ajutor, continui singură. Voi reuşi pe cont propriu.
M-am îndoit de multe, dar de asta niciodată.
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Eugène LePrince CARAGHIAUR
(CANADA)

Jeux de mots
Poésies
AU BORD de L’ATLANTIQUE
Sur le sable
Couche ton visage
En écoutent les vagues
Susurrer, chuchoter,
Sous le soleil du matin.
L’Océan se gonfle
Avec la marée agrandie
Baisant les plages
Avidement.
Jette tes regards
Vers l’au-delà
Jusqu’à l’horizon
En cherchant l’Éternel.
Dans les aires les albatros
Les goélands, les pélicans,
En grappes
Ou esseulés
Patrouillent
Incessamment.
La journée passe.
Passons-nous aussi.
Le soir s’amène…
Écoute le silence
Qui enrobe l’Océan endormi.
Regarde le lampadaire du monde
Inondant de ses étincelles
Les eaux.
Dans les sons des ombres de la nuit
Écoute
L’Éternel.

Le vent qui fredonne,
Le soleil qui m’appelle,
La nuit calme et belle,
Le Saint-Laurent,
L’air pénétrant,
L’onde de tes yeux
Lumière des amoureux?
Ouvre tes portes,
Ma Patrie,
Loin de toi
Je m’éteigne.
LES PÈLERINS
Pèlerins, au-delà des Océans,
Nous attendons les ombres du soir.
Les temps oubliés dans des anciens miroirs
M’incitent à cueillir les lumières des géants.
Sous le soleil, je reste avec nostalgie.
J’ai soif, car les années m’ont essoufflé.
De faux frissons du passé je m’en souviens.
Comme des plaisirs d’un corrompu paradis.
Nous voyageons aux limites de la terre,
Assoiffés d’allumer le grand jour.
De vraies joies, au reflet pur,
Effacent l’étreinte de la mémoire.
Plus souvent, le sourire allume le visage
Des vrais,
Depuis toujours oubliés.
Dans nos yeux scintille encore le courage
Et le souvenir de doux moments.
LUTTE ET TU AURAS LA PAIX

PARTIR C’EST MOURIR UN OEU
Partir c’est mourir
Un peu…
De retour
Revivrais-je ton image?
Les couleurs de l’automne,
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Ta joie je la déterre.
Tant vaut l’homme
Tant vaut la terre!
Des eaux vannes
Amènent misères.
Essayons de vaincre, frères.
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D’un côté, eau à la bouche,
S’approche bien le voisin.
En eaux troubles pêche l’autruche
Effleurant l’américain.
Entre deux géants, couché,
Mon pays est coincé.
Je m’en viens,
Attend, c’est vrai
Lutte et tu auras la Paix!
JOUR D’ÉTÉ.
C’était un jour d’été.
J’étais à Causani (ville bessarabienne).
Coulait en feux le chaud
Et la soif des rats.
Ma maisonnette de hume
De blanc toute suintée
Sortait comme d’un grand conte
D’un grand rêve dégoutté.
D’une âme gémissante
On entendait les vêpres
Par la voix d’une cloche
Cueillie par nos ancêtres.
C’était un son très âpre
Un son très enroué
De cette minable cloche,
Par un obus, heurtée.
Comme un éclair me passe
Le souvenir fugace
De ma grand-mère en transes
Priant devant l’église.
Pensait-elle à quoi?
Ma belle grand-mère d’antan?
C’était un jour d’été
Passé depuis longtemps.
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POUR FÉLIX
Jamais, avant toi,
Les mots ne savaient dire
Ce que les ondes d’une âme
Recherchent dans l’avenir.
Jamais dans le tumulte,
Personne ne sut, comme toi,
Nous allumer la flemme
D’un vrai chemin ingrat.
Tableaux, jadis, funèbres,
Tu les as redorés
Pour tous, petits et faibles,
Marcheurs d’une destinée.
Une nation fermente,
Au fond de son calvaire,
Le vin d’une vie ingrate
Sortie d’un âge de pierre.
Une nation ramène
La dignité perdue,
Lui donnant la place
Quelle s’est toujours voulue.
Une nation augmente
Les rangs de sa jeunesse
En défrichant la pente
De rouille et de faiblesse.
Et tout ceci, Félix,
Tu l-a comprit d’emblée
D’une nation un père,
Enfant d’une épopée.
ADIEUX FÉLIX
FÊTTE D’AUTOMNE
À 73 ans, les tiens,
Je te salue, FÉLIX LECLERC.
Tu es un homme
D’une grande beauté,
Une grande beauté morale.
Comme un sapin droit,
Er fier comme un loup.
Je te salue en frère
Toi, qui es un phare
Pour ton peuple.
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Sorin CERIN
(ROMÂNIA)

Culegere de înțelepciune
Cuvântul este libertatea sensului de a fi giratoriu, în funcţie de context.
Cuvântul este aripa care nu se poate frânge a gândului.
Cuvântul este puntea dintre adevăr şi deşertăciune.
Cuvântul este sacrilegiul acestei existenţe de a fi.
Oricum ar fi cuvântul, frumuseţe sau păcat, blestem sau sacralitate, el tot în braţele Lui Dumnezeu se
odihneşte.
6. Cuvântul este esenţa păcii pe care a făcut-o Dumnezeu cu sine realizând că este lipsă din neant: dorul
neantului.
7. Dorul este cuvântul prin care-L putem simţi pe Dumnezeul Primordial al Limbajului Pur Universal, iar
iubirea cuvântul prin care îl cunoaştem pe Dumnezeul nostru uman.
8. Nimic nu poate fi mai măreţ decât să-ţi fie dor iubind cuvântul. Atunci îl simţi cu adevărat atât pe
Dumnezeul Primordial ca lipsă eternă din neantul infinit cât şi pe Dumnezeul tău, care este iubire.
9. Cuvântul a devenit Dumnezeu abia atunci când a lipsit neantului etern fiindu-i atât de dor de el încât a
devenit eveniment primordial.
10. Oare ce era cuvântul înainte de a fi Dumnezeu? Un dor uitat de sinele eternităţii.
11. Nu cuvântul în sine este Dumnezeu ci dorul eternităţii care l-a simţit şi sfinţit astfel, ca fiind, Dor, Lipsă
din eternitate, Eveniment Primordial deci Dumnezeu.
12. Cuvintele Limbajului Pur Universal între care se află şi Dumnezeul nostru, au fost sfinţite prin Dor sau
Lipsă, de Dumnezeul Primordial, iar Dumnezeul nostru a preluat Dorul de la tatăl Său, atribuindu-L
propriului său sine care este iubire. Poate de aceea trăim într-o lume atât de pasională.
13. Cuvântul provine din dorul eternităţii de propriul sine, determinând finitul primului înţeles.
14. Oare ce s-ar face eternitatea fără cuvânt? S-ar pierde definitiv în sinele său inert.
15. Ce anume a provocat dorul eternităţii? Faptul că a ajuns să-şi dorească lumina în singurătatea rece a
nefiinţei.
16. Cum s-a simţit eternitatea singură nefiind fiinţă cu simţire? Prin Instinct. Instinctul este caracteristica
nefiinţei de a simţi primul său Cuvânt: Dor, deci Lipsă.
17. Cuvântul este fiinţă indiferent ce sens reprezintă acesta, fiindcă fiinţează în gândire.
18. Cuvântul nefiinţă este tot un Cuvânt al fiinţei chiar dacă înţelesul său este nefiinţa.
19. Nefiinţa în sinele său nu poate poseda un cuvânt prin urmare nici instinctul său nu poate fi definit cu
certitudine că şi instinctul existenţei de exemplu.
20. Cuvântul este murirea de sine a existenţei.
21. Cuvântul este epopeea care se sfârşeşte mereu într-un înţeles ce va avea un nou început în propriul său
sine.
22. Nu există cuvânt muritor precum nu există cuvânt nemuritor ci cuvânt în care-şi ţine onoarea înţelesul.
23. Cuvântul este floarea din grădina speranţei care creşte numai cu Destin în această existenţă.
1.
2.
3.
4.
5.

destineliterare@gmail.com

57

Destine Literare
24. Cuvântul este pasiunea fiinţei de a se dori eternă prin înţeles.
25. Cuvântul este libertatea prin care orice înţeles poate fi îngropat în eternitatea uitării.
26. Cuvântul este replica fiinţei dată pustiului eternităţii.
27. Cuvântul este absurd doar dacă vrei ca înţelesul său să devină absolut.
28. Cuvântul este lumea faţă de care soarele eternităţii nu apune niciodată.
29. Orice cuvânt în lumea noastră are propria sa încărcătură de dor şi iubire.
30. Cuvântul vis este un vis doar dacă nu devine realitate faţă de un altul. Un exemplu concludent este lumea noastră.
31. Oare ce se află în esenţa fiecărui cuvânt în afară de dorul instinctual al nefiinţei?
32. Cuvântul te crede doar dacă îl crezi şi tu.
33. Cuvântul nu te minte niciodată dacă nu îl minţi.
34. Cuvântul nu poate pribegi la poarta vieţii tale niciodată.
35. Cuvântul nu se închină nimănui ci desluşeşte.
36. Cuvântul îmbină sau dezbină, leagă sau dezleagă. Niciodată nu este cel care greşeşte.
37. Cuvântul nu te ascultă ci te învaţă mereu.
38. Cuvântul este certitudinea faptului că viaţa ta deţine un sens, cunoscut sau nu.
39. Cuvântul nu pleacă niciodată din inima ta oricât de mult l-ai alunga.
40. Cuvântul te serveşte cu înţelesul său chiar dacă îl vei blestema. Nu uita că şi blestemul este tot un
cuvânt.
41. Nu fugi niciodată de cuvânt fiindcă şi esenţa sufletului tău tot în cuvânt sălăşluieşte.
42. Cuvântul te ridică sau te coboară. Înţelege-l şi nu-l duşmăni niciodată.
43. Cuvântul nu vrea nimic altceva decât înţelepciune.De aceea încearcă să îl onorezi cu aceasta.
44. Cuvântul nu-ţi va refuza dărnicia dar nici nu ţi-o va cere. În schimb te va judecă.
45. Nu cuvântul este meschin ci sensul dorit de tine unui anume cuvânt.
46. Cuvântul trăieşte în frază precum tu convieţuieşti în oraş. Nu îi murdări străzile frazei fiindcă nu îţi
aparţin ţie ci eternităţii clipei.
(pag. 177-179)

NR. Volumul poetului filosof Sorin Cerin - CULEGERE DE ÎNȚELEPCIUNE are 752 pagini și conține
11.486 de aforisme!
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Livia CIUPERCĂ
(ROMÂNIA)

Omagiu
Personalitate distinsă şi distinctă a culturii
româneşti, Sorana Iosefina Caterina (Plăcinţeanu)
Coroamă-Stanca (1921-2007) a fost un adevărat
profesionist (profesor universitar, regizor, scenarist,
critic de artă, eseist, scriitor). A publicat, ce e drept,
doar un singur volum de piese de teatru: Dansul
tinerilor lupi (Editura “Mihai Eminescu”, 1983), dar
în Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii Române se
păstrează alte câteva texte dramatice dramatizate,
foarte reuşite, care au avut succes şi audienţă, la
timpul respectiv (texte care pot fi audiate, în prezent,
pe internet). La acestea, se adaugă şi manuscrise
încă neclasate, care-şi aşteaptă editorul.
Titlul volumului Dansul tinerilor lupi este o
metaforă, un “dans” al entuziasmului, al
intransigenţei, al temerităţii. O zbatere în plan erotic
sau profesional. Ba chiar, dorinţă de imortalizare a
prezentului evocat, care poate fi generalizat până-n
acest prezent: “sunt contemporan miraculoasei clipe
de faţă”.
În fond, ce poate fi mai palpitant decât un
proces cu propria ta conştiinţă: “Sunt obligată să-mi
asum un trecut. Acela al moşilor şi strămoşilor mei.
Sunt obligată să-mi asum şi un viitor...” (Un
anotimp fără nume)
În volum au fost selectate nouă texte
dramatice (toate cunoscute şi aplaudate pe scenă),
dintre care – şase reprezintă încadrarea în ceea ce
critica numeşte “teatru scurt”. Un anotimp fără nume
şi Seara de dans surprind dramatisme ale existenţialului cotidian. În viziunea lui N. Steinhardt,
Paula I, II, III, din Un anotimp fără nume “aduce
aminte de procedee ionesciene sau de “Bănişorii” lui
Felicien Marceau... şi nu i se poate contesta o
chemare literar-poetică”.
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Acţiunea piesei Veghea tânărului războinic
se desfăşoară în Moldova “anilor de după revoluţia
din 1821, din Ţara Românească” şi reprezintă un
omagiu în memoria “Domnului” Tudor – “om singur
în faţa alegerii şi a morţii”, jertfit în “capcană
tâlhărească”. În acest vârtej al dramaticului, se
evidenţiază măreţia şi subtilitatea chipului feminin
(luminos, inteligent, orgolios): “sunt a stâncii celei
mai înalte, a vântului şi a furtunii. Sunt a soarelui
singuratic, a lumei celei reci, a codrului întunecat şi
a casei acesteia”. Mesajul piesei: “duhul răzvrătirii
nu piere” ne (re)aminteşte (pentru a câta oară?!) că
suntem păstrătorii unei conştiinţe milenare.
Ploaia pe acoperiş (1967) este un text
dramatic aparte. Distingem stereotipia unui cuplu.
Un “EL” şi o “EA”. Fiecare cu angoasele, cu
neîmplinirile, cu visele sale. Sunt alături şi, totuşi,
foarte departe unul de celălalt. Nu iubirea îi mai
leagă, ci un mecanism, nevăzut, numit rutină, care
parcă-i mai ţin înlănţuiţi. Rutina unei stridente
monotonii a ceea ce numim “cuplu”. Textul
punctează două planuri: unul exterior (activ,
cotidian) şi altul interior (existenţialul uzat al unui
cuplu). Anonimatul protagoniştilor subliniază o
realitate tipică pentru un ev de tristă amintire.
Structura compoziţională este specifică unui astfel
de context: 114 replici: El + Ea (secvenţa 1), 20
replici: El – Vocea Ei (secvenţa 2), 8 replici: El – Ea
(secvenţa 3). Subiectul poate fi esenţializat în câteva
linii concentrice. O noapte toridă de vară, într-un
mare oraş, zgomotos şi în plină noapte. O Ea – soţia,
aflată pe acoperişul unui bloc, urmărind un film, pe
ecranul cinematografului din grădina de vară, de visà-vis. Un El – soţul, îngrijorat nu numai de refugiul,
repetat, ca o salvare, al soţiei, într-un spaţiu de-a
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dreptul bizar, pentru a urmări un film (a cât-a
oară?!): incomod şi periculos, ci de anostitatea
timpului şi spaţiului trăit. Stau alături, dar fiecare cu
gândurile şi frustrările personale. Zvârcolirile
bărbatului sunt multiple: timpul care ucide (“mereu
e sfârşit de lună sau început de trimestru sau de
sfârşit de an...”), durerea incomunicării (“dacă te-aş
avea alături, dar nu te am...”), nostalgia primilor ani
de căsnicie (“te uram pur şi simplu şi fiidcă mă
împiedicai să dorm...”)
Tandreţea femeii se rezumă în replici, de
tipul: “Nu te aşeza acolo, panta e prea abruptă” sau
invitaţia: “Oh, dac-ai avea puţină răbdare sau dac-ai
vorbi mai încet!” Dorinţele lui, de schimbare, sunt
elocvente: “Aştept mereu un cutremur, dar nu vine.
Să se despice pământul, să explodeze soarele, să se
abată potopul asupra acoperişurilor...”, “de ce în
casa asta nu se poate trăi...”, “când îmi spui dragule
mă simt copleşit...”
Neîmplinirea erotică e clar formulată: “Tu
eşti o umbră pe o pânză”. Femeia pare mult mai
lucidă. “În fiecare dimineaţă vrei să-mi comunici
ceva esenţial...”, dar viaţa îşi rostogoleşte fierul,
monoton. Rămas singur, pe acoperiş, El constată că
vocea soţiei, ca un ecoi, trasează nişte coordonate. O
rostire, o formă de identitate... “Emil”. Emoţii şi
speranţe disipite-n van: “într-o seară ca asta,... într-o
nesfârşită seară de vară ca asta, ar trebui să sentâmple ceva...” Ar exista o şansă? Un happy end?
Ploaia ar putea fi salvarea?! Speranţa rămâne
singurul liant al vieţii în derulare. A lor şi a
semenilor lor... din orice timp... din orice spaţiu...
Conform aprecierii lui N. Steinhardt – “se
vorbeşte mult, defulant, din belşug, excedentar.
Inteligent, desigur..., cu un soi de har al cuvântării, o
locvacitate surprinzătoare...” Expozeul venerabilului
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critic, în “drumul său către isyhie” e înălţător:
“Preţioase daruri sunt inteligenţa, cultura,
dexteritatea verbală...” I se reproşează “cantitatea de
vorbire” care “depăşeşte natura normală”, care nu
este neapărat un punct nevralgic; deopotrivă,
anumite anacronisme, pentru plasarea în timp a
acţiunii (“Un anotimp fără nume”) – sau ceva “mai
multă sobrietate verbală...”, în “Domul din Milano
fotografiat de... ”, s-ar impune... “mai multă
sobrietate verbală...” (“Cu privire la teatrul scurt al
Soranei Coroamă-Stanca”)
Cât priveşte textul dramatic Zbor deasupra
munților albi (1988), asistăm la o încorsetată
poveste de dragoste ce înflorește pe fundalul
evenimentelor care marchează împlinirea unui an de
la Marea Unire. Acțiunea se desfășoară într-un sat
din Ardealul abia eliberat, într-o școală încropită în
casa unei românce cu suflet generos. Atmosfera este
însă animată de tineri entuziaști care, deşi
împovăraţi de suferinţa ce dăinuie de secole, rămân
neclintiţi ambiţioşi şi verticali. Două laitmotive
brăzdează textul, unul cu privire spre trecut, iar altul
– spre viitor. Amintirea lui Horea sau Avram Iancu
nasc legende, rostiri care impun
refacerea
“urmelor”, a unităţii naţionale. Zbor deasupra
munţilor albi, un text dramatic suav, ușor romantic,
cu filon patriotic, fără o intrigă tranșantă, dar cu un
final deschis, promiţător.
Înmugurirea sa pământeană, din voinţă
divină, într-o mare zi istorică (24 ianuarie), prin
textele dramatice compuse sau/şi montate pe diferite
scene din ţară s-au dorit, în mare parte, se dovedesc
oglindire a iubirii de neam şi ţară. La 95 de ani de la
naşterea omului integru care a fost Sorana CoroamăStanca, să-i înveşmântăm amintirea în hlamidă de
nea în forma crinului – podoabă a sacralităţii.
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Maria CONSTANDACHE
(ROMÂNIA)

DEBUT

Dragă Bie, dragă cititorule,
Oamenii…oamenii merg spre aceeaşi lumină, așa îmi spuneau cântecele de la începutul visurilor mele de când eram doar un copil. Ei bine, oamenii merg spre aceeaşi lumină și poate doar noi
nam găsit-o.Trecând astăzi prin centrul oraşului, nuanțele imaginilor de altă dată s-au schimbat complet.
Parcă doar câțiva copaci mai aduc aminte de spiritele pierdute şi de zâmbetele unor fete pe care acum
nu le mai recunosc. O fată care îşi cară în spate paginile pierdute în cerneală care a transformat-o acum
într-o femeie înconjurată de foi albe. Care scrie
povestea adolescenței ei. Cu fata cu cărţile mai este
o altă fată. Fata cu bucle negre, fata care și-a cântat
povestea mai înainte de a i-o scrie eu. Şi ea acum e
departe. Şi pierdută. Clipesc des să văd cum până şi
lumina oboseşte. Îi cad razele peste colina cetăţii,
cetate pe care zi de zi o privesc de la fereastră parcă
ignorând că obosește, ignorând că respirațiile ei se
sting. Că ale noastre se sting. Știi prea bine Bie, că
atunci când vine vorba de mine nu știu ce voi face.
Aștept doar un alt răsărit. Am avut și poate, doar
poate, încă am visurile mele pe care mă chinui din
răsputeri să nu le las să îmi scape printre degete
precum nisipul clepsidrelor pe care l-am cules în
zilele liceului. Dragă cititorule, draga Bie, asta e
povestea pe care o scriu şi nu o spun, din care îmi
continui visarea. E povestea unei promisiuni. Stau
pironită locului scriind și sperând …sperând că de
undeva, de după valurile şi ceața acestei poveşti
vechi de douăzeci de ani, îmi vei răspunde la
scrisori. Lumina asta fumurie se împrăștie pe pagina
albă din fața mea şi în mine însămi. Am câteva
întrebări, Bie …Cum am ajuns oare eu și tu la
kilometri depărtare? Când ai oprit orice pală de vânt
să îți mai treacă prin suflet? Ne învârtim amândouă
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în jurul unei tușe de întuneric iar eu te caut …fără să
te găsesc încă. Nici în acest oraș, nici în alt loc. Ce
am simțit atunci a fost autentic , a fost real. Acum au
rămas doar zorii apuși ai unor amintiri și niște scrisori necitite. Am țesut o pânză de lacrimi şi nu o pot
desface, Bie, …nu pot. Amândouă avem în comun
două perechi de ochi. Tu ai pictat verdele ochilor lui
în suflet, iar eu negrul pe care l-am regăsit. Încă îmi
răsună în minte cuvintele tale : ,,Ai observat și tu,
nu? Nu e ca restul. De asta l-ai privit ,,. Au trecut pe
lângă noi un moment, uite cum am trecut prin ele și
ni le apropiem de prăpastia sufletului nostru, construind din ele ziduri împodobite cu trandafiri. Și uite
cum ne străpung dureros spinii, lăsând în urmă lacrimile ce se transformă în rouă și se așează peste
două nume. Ștefan e la fel cum l-ai cunoscut.
Același băiat cu ochi negri despre care îmi e greu să
scriu. Aș vrea să îi spun cât de rău îmi pare pentru
momentele care s-au strâns într-o prăpastie sau au
făcut cunoștința cu spinii, dar toate au timpul lor și
un timp în lacrimi nu poate fi nici transformat, nici
readus. Un timp poate veni prea devreme, prea
târziu, niciodată sau întotdeauna. Așa cum Răzvan a
promis un timp de întotdeauna și pentru totdeauna,
care nu s-a pictat pe cerul vieții, tot așa am promis
și eu un timp de niciodată pe care îl regret. Îi am
zâmbetele, dar nu mai am șansa timpului. Așa că,
uite, Bie , îți las amintirile să le păstrezi, căci tu știi
cel mai bine să le învii și, în cele din urmă, îţi las
petala ultimului vers. Uite cititorule, uite! Și simte,
trăieşte, că poate, în ciuda a tot …dragostea nu e
totul …și poate nici o promisiune nu poate trăi
întotdeauna şi pentru totdeauna.
“Fata cu cărţile” - extras din romanul în curs
de apariție “Întotdeauna, pentru totdeauna…”

61

Destine Literare

Grigorie M. CROITORU
(ROMÂNIA)

Popas de noapte pe malul Oltețului
- Destăinuirile unui prieten din copilărie –
(Continuare din numărul pe aprilie, 2017)
Aici, am întrerupt firul poveștii voastre, draga
mea eroină. Vedeți? V-am îndrăgit și eu pentru ceea
ce sunteți, pentru ceea ce vreți cu toată puterea, deși
nu sunt pe deplin de acord cu ceea ce vreți să faceți.
Nu vă judec eu, însă. Misia mea este aceea de a vă
depăna povestea voastră, cu lumini și umbre, așa
cum mi-a încredințat-o prietenul meu, într-un moment de sinceră destăinuire…
Era gata să rămână neterminată, iar cât am
scris să nu iasă niciodată de pe calculator. Însă, și eu
și voi am avut noroc. Eu am scăpat cu viață și ați
scăpat și voi. Poate că voi m-ați salvat pe mine, ca să
pot continua povestea, iar voi să vă luați zborul…
În dimineața zilei de 11 iulie 2016, am plecat
în orășelul J., să duc niște cărți unei scriitoare. Neam
întâlnit, i le-am dat, am schimbat câteva vorbe și ne-am despărțit. Am ieșit în stradă și, instinctiv, m-am întors cu fața spre piață. M-am dus să
cumpăr o lubeniță, eu fiind consumator de pepeni
verzi încă din copilărie. În sezon, consum aproape
zilnic aceste fructe cu miezul roșu, dulce și zemos.
N-am intrat în piață, ci am trecut strada în locul unde
se instalează sudiștii, cultivatorii din Dolj, Teleorman și alte județe cultivatoare de lubenițe. Era o
singură mașină din Teleorman. Am luat un pepene
verde de vreo șapte kilograme, l-am pus în plasă și
am pornit pe drumul de întoarcere, puțin cam grăbit
de teamă să nu mă prindă căldura pe drum. Se anunțase o zi toridă, cerul era senin, iar soarele începuse
să-și verse din plin căldura peste pământ. Mă duc pe
la trecerea de pietoni să traversez strada. Mă opresc
pe trotuar, mă uit în stânga, mă uit în dreapta și dau
să pun piciorul pe pasaj. Apare o furgonetă, oprește,
iar șoferul îmi face semn cu mâna să trec, ceea ce
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am făcut. N-am apucat să trec de furgonetă, că vine
un grăbit cu o mașină roșie și era gata să mă facă
terci pe zebră. Norocul meu îl numesc prezența de
spirit și agilitatea de care am dat dovadă la vârsta
mea de peste 77 de ani. Într-o fracțiune de secundă,
m-am aruncat pe asfalt, m-am dat peste cap și am
scăpat să nu mă calce. Geanta din mâna stângă și
plasa cu lubenița din mâna dreaptă au sărit până pe
celălalt trotuar. Șoferul buclucaș a reușit să oprească
mașina cam la jumătatea pasajului. A început să se
închine când a văzut că am scăpat, mă ridic de jos,
mă scutur de praf și-mi adun geanta și plasa cu lubenița de pe jos. M-am dus înspre el, i-am tras câteva
înjurături, n-a zis nimic, și-a împreunat mâinile în
semn de rugă și a plecat. Eu, să fiu sincer, m-am
bucurat că am scăpat teafăr și l-am lăsat să plece.
Puteam apela 112 și-l dădeam pe mâna celor care
judecă și sancționează pe cei care comit astfel de
fapte. Poate să tragă și el învățăminte din această
întâmplare. Eu am tras. Acasă n-am spus nimic. O
ușoară julitură la cotul drept și alta la genunchiul
drept au trecut neobservate. Am avut dureri în zona
carpienelor de la mâna stângă din cauza contactului
dur cu asfaltul. M-am legat la încheietură și peste
palmă și
i-am spus Margaretei că mi-am obosit mâna la coasă
și trebuie să-și revină. Astfel, draga mea eroină, ai
fost și tu salvată și te las să-ți continui mersul prin
viață…
*
- Cum să-mi bat joc de tine, fată? Nu te gândești că
trebuie să te măriți? Ce va zice soțul tău? Dacă soacră-ta va vrea să se joace cămașa în noaptea nunții,
ce te faci?
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- Este treaba mea, nu este a ta. Cine va vrea să mă ia
mă va lua așa cum sunt și cu cine m-am culcat întâi
și întâi nu va afla. Tu vei rămâne dragostea mea adolescentină, prima mea dragoste și, poate, singura.
Sigur, cum te iubesc pe tine și cum te doresc în acest
moment nu voi mai iubi și nu voi mai dori pe nimeni. De căsătorit, mă voi căsători, dar va fi căsătorie de formă, de conveniență parcă se spune. Marea
mea iubire se va consuma aici, acum, și va dăinui cât
timp vei vrea tu și vei sta în preajma mea. Dacă vei
pleca din sat, cum zici, și-ți vei căuta altă iubire, ești
liber. Sunt sigură că nici tu nu mă vei uita… Dar
vorbim prea mult, iar eu mă topesc, înțelegi? Gata…
Și așa năbădăioasa fată m-a determinat pe mine, nehotărâtul George, prietenul tău, s-o iubesc, iar
ea mi s-a oferit cu multă mărinimie de câte ori am
dorit, până când s-a crăpat de ziuă. Atunci, am plecat
acasă. Înainte de a pleca, m-a provocat la o discuție,
care n-aș fi vrut să aibă loc. Dar am scăpat, când
această fată atât de voluntară și-a impus voința? Începe cu o întrebare, firească pentru ea:
- Ești fericit, dragule?
- Sincer?
- Sincer, deschis, cinstit, neprefăcut!
- Dar o să te superi…
- Pe tine? Niciodată nu mă voi supăra. Și nu într-un
asemenea moment, când ne-am iubit cu pasiune. Nu
poți nega că ai pus și tu suflet în tot ce am făcut, iar
eu am fost în culmea fericirii, simțind de fiecare dată
cum parcă se desprinde sufletul de trup, am simțit că
faci parte din mine, am trăit clipe așa de fericite, de
unice, trupurile noastre rezonau, am trăit o nemaicunoscută desfătare sufletească, încântare, adevărată
voluptate. Tu?
- Ți-am făcut voile. Tu m-ai posedat pe mine, nu eu
pe tine. Ai făcut cu mine tot ce ai vrut. Pentru aceasta să-ți spun ce simt acum? Simt îngrijorare, tulburare, frământare, teamă…
- Ție nu ți-a plăcut deloc?
- Că nu mi-a plăcut nu pot spune, dar altcumva mă
gândeam eu că va fi acest prim contact sexual cu o
fată frumoasă ca tine.
- Deci te-ai gândit și tu la acest moment? Ți-ai făcut
și un plan, un scenariu? Cum ți-ai imaginat că va fi?
- Nu-ți spun, că te vei simți lovită în amorul tău
proptiu și nu vreau să te jignesc, Lino, că-mi ești
dragă…
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- Numai dragă sau dragă mai mult?
- Dragă-dragă-dragă-dragă!... Altcumva însă îmi
imaginam în nopțile în care mă culcam cu gândul la
tine și visam că te dezbrac și fac amor cu tine.
- Visul este vis, altcumva se întâmplă în realitate,
după cum ai văzut. Important este să se întâmple ce
simțim, iar la noi s-a întâmplat.
- Multe au fost vise cu ochii deschiși. Nu-mi era
deloc greu să mi te imaginez în carne și oase lângă
mine și să te trec în posesia mea într-un mod neînchipuit de frumos, dragă fată, cum acum n-o mai pot
face, din păcate.
- Să sperăm că o vei face. Dacă acum ziceai că te-am
luat eu pe tine în posesie, îți voi oferi ocazia, chiar la
proxima întâlnire, să mă posezi tu pe mine, așa cum
vei vrea, cum îți închipuiai în nopțile în care nu
dormeai. Abia aștept.
- Nu știu dacă va mai avea farmecul acela, dar voi
încerca, dacă…
- Dacă? Dacă pui acest dacă, nu este ceva prevestitor de bine. Eu sper totuși. Vorbeai de îngrijorare, de
teamă, de nu știu ce mai ziceai. Îmi spui care este
mobilul acestor temeri?
- Nu te temi că poți rămâne însărcinată? Ce faci tu?
Ce fac eu?
- Poate o să crezi că sunt iresponsabilă, dar îți spun
categoric că nu-mi este teamă. Și dacă se va întâmpla, ceea ce, să fiu sinceră, n-aș vrea, tu nu vei avea
nicio răspundere și nimeni nu va ști, chiar dacă mă
vor pune cu tălpile pe jar.
- Nu vei spune tu, dar vor spune ceilalți că am fost
împreună, că am plecat amândoi de la râpă, că neam fost dragi atâta timp, că, mai mult ca sigur, n-am
fost cuminți. Nu m-ar mira dacă vreunul a venit pe
urmele noastre și ne-a urmărit. Ei te iubesc și te dorește fiecare pentru el, iar eu le stau în cale. Să ne fi
văzut că am intrat în grădină la tine, că ne-am îmbrățișat și ne-am sărutat și amplifică ei totul. Dar dacă
ne-o fi văzut ce-am făcut. Nu suntem în siguranță…
- Lasă, nu fi prăpăstios, pune binele înainte. Nu se
va întâmpla nimic rău, nu ne-a urmărit nimeni, iar
noi ne vom comporta ca înainte, dar vom continua să
ne iubim, până când va suna ceasul despărțirii. Amicii noștri comuni nu trebuie să știe ce facem noi în
momentele noastre de intimitate. În fond, nu facem
rău nimănui. Cine ce să aibă cu noi? Dacă nu iubim
acum, când o să iubim, dragule? La 70 de ani? Și
63

Destine Literare
atunci, dar în alt mod. Atunci voi fi o babă gârbovită
lângă un moșneag mai gârbovit ca mine. Vom avea
grijă unul de altul până când ne vom schimba domiciliul pentru vecie. Dragostea totală, dragul meu,
proaspătă, liberă, dezinhibată vreau s-o trăim acum
din plin, ca în noaptea asta sub lumina blândei lune,
protejată de coroana acestui păr rotat.
- Ești naivă, fată dragă! Naivă, naivă, naivă!... Ăștia
ar fi în stare să bată toba prin sat că George și Lina
au făcut și au dres, să afle tot satul, să ne ia ai noștri
la trei păzește și să ne despartă. Atunci, ar începe
lupta între ei, ca să pună mâna pe tine, să-mi ia locul. Și nu cu gânduri serioase, ci pentru a face și ei
cu tine ce am făcut eu sub acest pom…
- Poate că o să te enervez, dar îți spun că nu-mi pasă.
Niciunul dintre cei de la râpă nu vor pune mâna pe
mine. Această noapte a fost noaptea noastră magică,
noaptea iubirii noastre la fel de miraculoase.
- Ai zis noapte? Jumătate de noapte poate vrei să
spui…
- Jumătate, sfert, cât o fi fost, a fost noaptea noastră
și n-o vom uita!
- Dar tu vezi că se face ziuă? Mă mai ții aici?
- Văd. De ținut, te-aș ține o veșnicie, nu ți-aș mai da
drumul. Din nefericire, nu am această putere asupra
ta.
- Va fi musai să plec!
- Din păcate, nu mă pot opune. O dorință, însă, mai
am. Sărută-mă, dragule și du-te. Ar fi bine să nu te
uiți înapoi. Deseară?
- Mergem la râpă, să nu dăm de bănuit, ne comportăm ca și până acum.
*
Și ne-am despărțit. Am plecat spre casă în zorii
dimineții. Am luat-o tot înspre Aninoasa,
n-am ieșit la drum. Ar fi trebuit să trec prin curtea
casei ei și, mai mult ca sigur, mă puteam întâlni cu
cineva, care m-ar fi putut întreba de unde vin așa de
dimineață. Aș fi scornit o minciună, dar mai bine să
nu fiu pus în situația de a o spune.
Lina îmi spusese să nu mă uit înapoi. De ce
oare? N-am întrebat-o, poate o fi vrut să plângă și să
n-o văd eu că are slăbiciuni, dacă a plânge înseamnă
slăbiciune. Omul plânge și de bucurie, și de durere.
Plânsul, de multe ori, înseamnă o ușurare, o eliberare de o presiune interioară apăsătoare. Am ajuns în
punctul în care trebuia să cobor și m-am dat după un
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desiș de zmeură și de coacăzi. Ce-am văzut m-a bucurat. Fata asta își prelungea momentul de fericire
trăit în această noapte: se bucura, sărea într-un picior, alerga în jurul părului sub care își astâmpărase
dorurile, se rostogolea pe cerga pe care n-o strânsese, strângea în brațe căpătâiul și iar zburda. Cred că
dacă n-ar fi fost atât de aproape de casă și de sat, ar
fi fost în stare să-și strige bucurie cu glas tare, chiar
să urle de bucurie. Am urmărit-o până la sfârșit,
când și-a ridicat ochii spre cer și-i mulțumea lui
Dumnezeu, pentru că i-a dat prilejul să trăiască cel
mai fericit moment din viața ei cu băiatul pe care-l
iubește, cum nu va mai iubi pe nimeni. Apoi, a îngenuncheat, să se roage, desigur, să-l rețină cât mai
mult lângă ea și, dacă se va putea, pentru toată viața.
S-a ridicat în picioare, s-a uitat în toate părțile, și-a
luat țoalele și a plecat spre casă. La pârleaz, nitamnisam, se întâlnește cu mamă-sa, care o ia la întrebări. Am auzit-o pe Lina cum i-a tăiat-o scurt: „Am
dormit în grădină sub păr, hai să-ți arăt, dacă nu mă
crezi! Așa am vrut, că m-am săturat să dorm pe prispă!” „Tu fuseși cu cineva. Cu cine? Să-mi spui numaidecât, că te rup în bătaie! Vrei să mă faci de rușine? Să te văd cu burta la gură? Du-te-n casă, că vin
eu imediat la tine!”
Eu m-am strecurat și am ieșit în Aninoasa. Am
luat-o pe pârâu la deal, gândindu-mă la cele întâmplate. Nu-mi plăcea deloc că fata aceasta atât de fericită cu puțin timp înainte ajunsese atât de repede la
vorbele mele. Va avea de furcă cu mamă-sa, că era
femeie a dracului și nu va scăpa de ea cu una, cu
două. Mare minune dacă nu-i va spune totul. Sper că
se va descurca, că știe să fie convingătoare. A reușit
să mă convingă și pe mine să mă las în voia ei, parcă mi-a atrofiat voința. Realitatea este că dacă ai
lângă tine o asemenea făptură, care știe să-și pună la
bătaie întregul arsenal de seducție, nu-i mai poți
rezista. Să lăsăm lucrurile să se deruleze, mi-am
spus, am grăbit pasul și-am ajuns acasă. Nu m-am
întâlnit cu nimeni. Am urcat coasta, am sărit gardul
pe la spatele șoprului și m-am urcat în pod. M-am
culcat și-am adormit repede. M-am trezit aproape de
amiază.
- Te sculași, copile? – mă întreabă tata, când mă
dădeam jos din podul șoprului. Hai că am nevoie de
tine. Du-te și mănâncă și pregătește-te de drum.
Mergem la moară la Murgași și știi că fără tine nu
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mă pot descurca.
- Bine, tată, mănânc și sunt la dispoziția ta.
- Până atunci, eu dau boii la apă și-i prind la jug. Dar
tu nu te grăbi, șezi și mănâncă bine, că până deseară
nu mai mâncăm.
Și-am plecat cu tata la moară la Murgași. Morile bune erau puține pe vremea aceea, veneau oameni din toate părțile și era aglomerație. Cea mai
apropiată moară de noi era la Bulzești, dar era în
revizie și nu umbla. Satul Murgași era departe și
când am văzut căruța lui tata încărcată cu saci cu
vârf, am știut că nu vom veni repede. Ca sa ajungi să
macini, stăteai câte două-trei zile. Tata mă lua cu el,
ca să am grijă de boi, să-i scot la păscut, căci el stătea să păzească sacii, fiindcă se furau, deh! românul
nostru nu se poate răbda să nu pună mâna pe ce nu-i
aparține. De-aia zice el că ce văd ochii nu lasă mâna.
În drum spre Murgași l-am văzut a treia oară
pe Coțofeanu. Am luat-o pe la Poieni, pe Baur nu
era chip să urcăm cu căruța încărcată cu vârf. Am
trecut de Călui și ne îndreptam spre Drumul Dealului. Tata mâna boii, eu stăteam lungit pe saci. În
drum, ne întâlnim cu Coțofeanu călare pe un cal și
pe alți doi îi trăgea după el. Venea pe mijlocul drumului. Nu s-a dat într-o parte, ca să trecem noi, cum
era normal. Cu zâmbetul pe buze strigă, ridicând
mâinile:
- Hooo, boii, hooo! Oprește, nea Marine, să mai
odihnească și boii nițel. Da încărcași, nu glumă, duci
la moară la tot satul?
- Pusei la vecini. Ce vrei?
- Te oprii, că-mi place să schimb două vorbe cu matale. Ce mai zici? Ce mai faci?
- Ia, cu de-ale mele, cu munca, cu casa, cu animalele, fac și eu ce pot, ca să aibă muierea ce ne pune pe
masă și să ne mai facem ce ne mai trebuie prin casă.
Dar nu asta te interesează pe tine, Mitrică. Dacă ai
ceva să-mi spui, spune, dacă nu, dă-te la o parte să
trec, că ne grăbim, să nu ne apuce noaptea pe drum.
- Păi, vroiam să-ți spun că mă duc la târg cu caii
ăștia, îi vând și-ți dau banii, datoria aia veche, că-mi
este rușine de matale. Te-am purtat cu vorba atâția
ani și a venit timpul. Când te întorci de la moară, te
caut și-ți dau banii. Te bucuri?
- Mă Mitrică, să-ți spun drept. Eu nu te cred. Câți cai
ai vândut tu în anii ăștia, câți bani ți-au trecut prin
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mână și nu te-ai gândit să mi-i dai. Acum, sunt ca
Toma Necredinciosul, nu cred, până când nu văd.
Dacă faci tu trebușoara asta, atunci ne îmbătăm
amândoi, ne facem cui, zicem câinelui nene! Să-ți
dea Dumnezeu gândul cel bun. Hai, să ne vedem cu
bine!
Atunci a trecut pe lângă noi și dus a fost. Eu lam urmărit cu privirile, până când drumul a făcut
cotul la Măldărescu. Nu l-am mai văzut niciodată.
Mai târziu, peste un an sau doi, am aflat că la târg la
Bălcești a fost urmărit și era gata-gata să pună mâna
potera pe el, dar a scăpat ca prin urechile acului. Caii
n-a apucat să-i vândă. El a fugit peste păduri, a ajuns
la valea Aninoasei și-a ajuns acasă. A stat puțin să-și
tragă sufletul. I-a dat Coțofeanca să mănânce, s-a
culcat în coșar vreo două-trei ceasuri și a plecat. N-a
mai călcat niciodată prin Preotești. S-a auzit că ar fi
fost împușcat în timp ce dădea o spargere la un bogătaș din Amaradia. Nu s-a mai auzit nimic despre
Coțofeanu și banda lui de hoți.
De la moară ne-am întors peste două zile. Tata
zicea că am avut noroc, dacă noroc se poate chema
să stai două zile să macini. Nu scotea cine știe ce
câștig dintr-un drum la moară, fiindcă ducea vecinilor, neamurilor și prietenilor și era de părere că de
vecini ai întotdeauna nevoie și ei îți sunt mai de folos decât frații aflați la depărtare. Dacă îi dădeau
ceva, lua, dacă nu, el nu le cerea. Le pretindea, în
schimb, mâncare pentru boi. Și aduceau oamenii
plivituri, iarbă, fân, foi de porumb și era mulțumit.
Treaba pe care o făcea nu era deloc ușoară, dacă
punem la socoteală, să zicem, doar faptul că trebuia
să care cu spatele sacii plini cu boabe de porumb,
mai rar cu grâu, să-i urce în podul morii, să toarne în
coș, să-i ia plini cu mălai sau făină de grâu și să-i
pună în căruță. Și la sosire, dacă bărbatul nu se nimerea acasă, tot el lua sacul în spate și-l ducea în
casă. Pentru un mulțumesc doar. Pretindea, cum am
spus, nutreț bun pentru boi.
Eu n-am fost la râpă trei seri la rând, așa că nu
știam nimic despre Lina. Când am plecat la moară,
Gelu și Aurică erau în Aninoasa și le-am spus unde
mă duc. Eram liniștit că fata va afla de ce lipsesc și
nu-și va face probleme în legătură cu mine. La fel,
ceilalți. Am venit acasă și, bineînțeles, m-am dus la
râpă. Cei prezenți m-au luat la mijloc și au început
să mă bombardeze cu întrebări și să mă îmboldească
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din toate părțile:
- Unde ai fost tu știm, că ne-au spus Gelu și Aurică,
dar ce-ai făcut cu fata? Unde este fata? Că nici ea na mai dat pe aici din seara în care ați plecat amândoi,
mă întreabă Nicu Guică.
- I-ai interzis să vină când tu lipsești? – sare și Mitică.
- Te-ai temut că ți-o ia careva dintre noi? Gelu abia
așteaptă să pună mâna pe ea! – continuă Nicu Stanca, fratele lui Aurică. Zice că el ar ști să umble pe
unde tu nu cutezi. De ar duce-o el o dată acasă, nu sar mai uita la tine, l-ar îndrăgi pe el…
- Noi am crezut în prima seară, când n-ați apărut, că
ai dus-o acasă și, de! ai de lucru. Cât este fata de
dornică de…, nu te lasă în pace, până nu scoate untul din tine! – își spun râzând și Nicolae al lui Mitre,
vecinul fetei.
Îmi dau seama că mă șicanează, m-au prins în
offsaid și, cum spun șmecherii, îmi freacă ridichea.
I-am lăsat cât i-am lăsat și le-am tăiat firul:
- Voi sunteți nebuni? Ia terminați! Vă lăsai să vă
faceți numărul, acum dați raportul că, de nu, vă ia
mama dracului. Ce-ați făcut cu ea? Unde este? Dacă
vreunul a supărat-o și a determinat-o să nu mai vină,
îl umflu! Hai, la interval, vă ascult!
- Nu te enerva, George, fii calm, băiatule! Tu crezi
că noi am văzut-o din clipa când ați plecat amândoi
de aici? N-am întâlnit-o, n-am văzut-o, aici n-a mai
venit. Noi am crezut că tu, știind că pleci la moară, iai interzis să mai vină, când tu nu ești aici! – explică
Aurică. E drept că am cam clevetit, dar la fel ai fi
făcut și tu.
- Păi, cum să-i interzic? Ce putere am eu asupra ei?
Pot eu să opresc pe cineva să facă ce vrea? Nu pot.
Și mai ales s-o opresc pe ea, voi înșivă știind că pe
Linuța noastră n-o poate opri nimeni să nu facă ce
vrea ea. Eu am plecat cu ea de aici, m-a curățat de
sânge pe spate și ne-am despărțit. Ne-am cam ciondănit, că n-a avut milă de mine nici cât este negru
sub unghie. Era gata-gata să mă scap să-i dau o palmă, dar m-am oprit la timp. Asta a fost. A doua zi,
am plecat cu tata la moară la Murgași și am sosit
acasă acum o oră. Ce știți voi? Și de ce ați fost așa
de nepăsători, dacă ați văzut că nu vine. Pe voi nu va interesat de ce nu vine, ce s-a întâmplat cu ea?
- Nu vă mai frământați, vă spun eu. Tu, George, n-ai
nicio vină, nu ești cu nimic vinovat că fata n-a mai
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venit la râpă. Glumirăm nițel cu tine și-i lăsai să te
fiarbă, că meriți. Tu, recunoști sau nu, ai trecut-o pe
Linuța în proprietatea ta. Eu nu te judec, fiindcă nu
știu ce gânduri ai, dar ei te judecă. Nici ei nu știu ce
este cu Linuța. Eu am aflat. A trimis-o mă-sa la
Balș, la o mătușă a ei, ca s-o ajute să facă ceva, nu
știu ce, și va lipsi multă vreme. Altceva nu știu.
Acasă n-a venit, iar pe mamă-sa n-am întrebat-o.
- Lor de ce nu le-ai spus, Nicolae? Ai așteptat să-i
vezi cum îmi sar ăștia în cap?
- I-am lăsat, că meritai o săpuneală! Crezi că ei se
simt bine când te văd cu fata asta frumoasă, de toți
dorită în brațe și făcându-le în ciudă?
- A fost alegerea ei, n-am făcut nimic special, nu iam făcut declarații de dragoste, n-am făcut legăminte, promisiuni, jurăminte. Mă tem că nici nu știu
încă ce i-aș putea spune. Puteau și ei măcar să încerce, că n-am ținut-o permanent lângă mine. O puteau
întâlni și să-i facă ei declarații de dragoste…
- Dar că-ți place de fată nu poți nega! Adică să zici
din gură nu, poți, dar eu nu te cred.
- De ce să neg, dacă așa este? Ei nu i-am spus, dar
fetele simt. Voi sunteți primii cărora le spun că numi nici urâtă, nici indiferentă. Și cu asta încheiem
discuția. O întrebare pentru tine, Nicolae. Chiar nu
știi când vine?
- Nu știu. O voi mai întreba pe mă-sa. Ți-aș mai
spune ceva, dar nu vreau să te supăr.
- Acum, că te-ai pornit, dă-i drumul. Mă supăr, dacă
nu-mi spui.
- Ține-te bine, atunci! Mă-sa vrea s-o mărite! Am
auzit și eu.
Când am auzit, am simțit că se scufundă pământul cu mine. Deci, fata știa că va fi obligată să
facă acest pas, fără voia ei. De aici, dorința nestăvilită de a petrece cu mine un fel de noapte a nunții și a
gustat din plin plăcerile acelei nopți. A făcut ce și-a
dorit cu o voluptate rar întâlnită. De aceea mi-a spus
că ea o altă noapte ca aceasta nu va mai avea, iar eu
nu voi uita niciodată.
M-a absolvit de orice răspundere numai să-i fac pe
plac…
- Să aibă noroc, prieteni! Vă las și eu! Peste două
zile voi pleca și eu. Continuați să vă întâlniți!...
I-am lăsat muți de uimire. Am luat-o pe cărare la
vale, m-am dus acasă și m-am culcat în podul șoprului. N-am dormit aproape toată noaptea, retrăind
noaptea petrecută cu Linuța mea…
Noapte irepetabilă!
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Ion CUZUIOC
(ROMÂNIA)

Averea noastră cugetarea!
Credouri și sincerități
 Scriitorul nu greşeşte doar când nu scrie.
 Încăpăţânarea îţi premeditează insuccesul.
 Prima dată când am venit la oraş îmi scoteam
şapca de pe cap la fiecare trecător întâlnit. Cred că
am fost educat bine.
 Regret că nu-mi pot reîntoarce anii, pe care i-am
trăit destul de bine şi frumos, deşi atunci n-am făcut
ceea ce-mi reuşeşte acum la 68.
 Îmi pare bine de reuşitele colegilor mei, dar miaşi dori mult ca şi ei să se bucure de realizările mele.
 Am scris şi-am editat mai multe cărţi şi am scăpat
de grijă aceasta. Dar deja am altă grijă: să placă cititorului. Cât priveşte criticii literari, apoi, să nu dea
Domnul să faci vreo gafă, că ei doar atât şi aşteaptă
… să critice.
 Cât e de milostiv să auzi cuvinte blajine şi de la
apropiaţii tăi când faci ceva ce crezi că-i bun.
 De ce să nu mă mândresc că am sânge dacoroman?
 Asist la o revoluţie în muzică. Nu o neg, mă rog,
fiecare cu gustul său, dar nici o revoluţie nu voi accepta în cântecul popular. El s-a născut odată cu
apariţia omului pe pământ, a rezistat veacuri în şir şi
va rezista cât vor trăi oamenii pe pământ … Cântămi, lăutare! Cântă-mi ce ştii mai bine! …
 Cu cât omul vorbeşte mai mult cu atât mai multe
inexactităţi comite şi mai mult e luat în seamă de cei
care şed cu gura căscată la fiecare cuvânt şi cu condeiul în mână să le înregistreze, dar să nu uităm, că
cu cât mai mult grâu măcinăm cu atât mai multă
făină luăm şi, bineînţeles, ne alegem şi cu mai multe
tărâţe pe care le vom da şi… porcilor. Nu fac aluzii,
dar acesta-i adevărul.
 Majoritatea
întreabă: “Ce salariu ai? Cât
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primeşti?” şi mai rar în ce constă serviciul lui.
 Când mi-i greu pe suflet i-au un CD cu muzică
populară, îl ascult, şi-mi trece totul de parcă nu s-o fi
întâmplat nimic.
 Nimic nu mă poate calma aşa de bine ca un
cuvânt bun, ca o carte interesantă, ca muzica noastră
populară românească.
Definitii
 Liniştea este o parte componentă a modului
sănătos de viaţă.
 Curcubeu: fenomen cu multe culori.
 Paharul: Prietenul fidel al vinului.
 Pomelnic: Arbore genealogic.
 Ocara pentru omul melancolic este otravă.
 Ceartă: Spălare de nervi.
 Godac: pui de porc.
 Talentul este o mâncare delicioasă care se
serveşte la masă de mâini grijulii.
 Căsătoria e ca un roman pe care-l citeşti toată
viaţa şi doar când ajungi la adânci bătrâneţe îi
răsfoieşti cuprinsul.
 Bârfa este un chihlimbar pentru individul laş şi
cinic.
 Culmea rezistenţei: patul unei prostituate.
 Liniştea sufletească este un catalizator al
succesului.
 Plictiseala e prietena fidelă a trândăviei.
Despre dragoste
 Dragostea şi gelozia sunt ca două vecine: una
taciturnă, alta - bârfitoare.
 În dragoste sfaturile teoretice mai cer şi practică.
 Vorbeşte de dor …îi este dor.
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 Viaţa conjugală încă nu înseamnă dragoste.
 Dragostea-i ca ploaia, ori îţi aduce foloase, ori te
îneacă.
 Când soţia începe să te ducă de nas, să ştii că şi
dragostea începe să se ofilească şi să se usuce ca
floarea lipsită de apă şi de căldură.
 Noaptea licuricii încălzesc inimile îndrăgostiţilor.
 S-a ars din dragoste şi … l-au stins medicii.
 Femeia iubită, când e dezbrăcată în faţa bărbatului ei, e ca o masă plină de bucate alese, care-l
cheamă să le-nfulece cu poftă.
 Omul cu inima de piatră nu poate vorbi şi scrie
despre dragoste.
 A-ncerca să faci dragoste cu o femeie ce n-are
dispoziţie, e ca şi cum ai lua în braţe o pisică
sălbatică.
 Norocul nu-ţi cade chiar din pod; trebuie să-l
cauţi, se găseşte greu. Dar şi mai greu este să-l
păstrezi când deja l-ai câştigat.
 Şi dragostea a trecut la economia de piaţă?
 Dacă n-ar exista gelozia, oare am simţi cât de
mult ne iubim apropiatul?
Patriotice
 Mi-i drag Chişinăul meu, chiar dacă noaptea e cu
străzile neluminate, cu rusisme şi înjurături la tot
pasul, cu unii oameni hapsâni, nemernici şi îngâmfaţi. Mi-i drag, căci e oraşul meu, sânge din sângele
meu, precum este şi pământul acesta şi de aceea nu
evadez nicăieri, orice s-ar întâmpla şi orice mi s-ar
propune! Mi-i drag Chişinăul meu! Uneori, şi el
suferă ca mine. Eu de ce să-l las să sufere singur?!
 Dacă pe parcursul ultimelor două secole moldovenii ar fi băut apă în loc de vin, mai aveau ei oare
hotar la Prut, la Nistru, la…?
 Cine se află într-o ţară străină şi nu-i este dor de
patria sa natală, poate să nu se mai întoarcă în ea.
 Şi Ştefan cel Mare şi Sfânt de pe soclul său din
centrul Chişinăului ţine crucea ridicată sus, dar
nimeni din trecători nu-şi face semnul crucii.
 Visul României Mari: “Compatrioţi din lumea
întreagă, uniţi-vă!”
 Venetic: Un individ care nu ne cunoaşte limba şi
istoria şi care părăsindu-şi patria de origine are la
noi în casă pretenţii de stăpân
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Proverbe
 Pentru a-ţi alina durerea şi plânsul e un bun
remediu.
 Chiar şi-atunci când eşti criticat, eşti apreciat.
 Prietenia nu poate fi obţinută doar prin
îmbrăţişări şi pupături protocolare.
 Tristeţea ca şi bucuria nu va dura prea mult.
 Decât o vacă stearpă mai bine una ne mulsă.
 Se uită la orizont, meditând Universul.
 Un cal împiedicat e ca şi izolat.
 Pentru omul grijuliu noaptea este un coşmar.
 Numai cel care nu citeşte poveşti nu poate crede
în ziua de mâine.
 Când vine noaptea, ziua se odihneşte.
 Gândurile rele nu contribuie la ameliorarea
sănătăţii.
 Şi orbul poate vedea departe.
 Surprize neplăcute poate aduce şi talentul.
 Bărbatul care se ceartă cu femeile nu mai este
bărbat.
 Talentul este incompatibil cu mintea seacă.
 Merită laude şi măgarul: tace şi trage.
 Oaspetele nepotrivit e ca mâncarea care-ţi stă-n
gât.
 De la încăpăţânare până la diplomaţie e o distanţă
ca de la pământ la soare.
 Lacrimile spală ochii, plânsul sufletul.
 În bucate are dulceaţa ei şi sarea.
 Omul arogant are mai multe şanse de a da-n
gropi.
 Omul treaz la minte e limpede ca apa de izvor.
 Uneori te poţi mişca-nainte şi stând pe loc.
 Uşor te poţi rătăci şi la lumina zilei.
 Omul fricos este periculos în orice companie la
drum.
 Şi râia are demnitatea sa, nu de toţi se lipeşte.
 De la omul flămând te poţi aştepta la orice.
 Uneori, şi cu gura închisă poţi spune multe.
 Cel ce se teme de moarte mai degrabă
o-ntâlneşte.
 Minciuna e soră cu trădarea.
 Murea de râs, dar n-a murit.
 Nu toţi câinii cu zgardă au stăpâni care să-i merite.
 De la conformism până la înşelăciune e doar un
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pas.
 Orice om are dreptul la filosofeze, dar nu fiecare
polemizator e filosof.
 Omul spune ceea ce gândeşte, dar nu orice
gândeşte spune.
 Fiind mulţumit şi tu mulţumeşti.
 Coroana unui scriitor este cititorul lui fidel.
 Omul căzut în depresie e ca o pasăre-mpăiată.
 Pentru om odihna nu e o pasiune ci o necesitate.
 Chiar şi atunci când ceasul oboseşte, timpul
merge-nainte.
 Mintea sănătoasă părăseşte capul prost.
 Leneşul n-are nevoie de zile de odihnă – se odihneşte zilnic.
 Râsul şi plânsul nu ne vin din propria lor
iniţiativă
 Când râde şi plânge omul se relaxează.
 Cine râde de un biet nenorocit, să ştie că chiar el
e de râs.
 Dacă baţi în omul care plânge chiar că-i de plâns.
 Plânsul ca şi râsul unge inima.
 Când ard cărţile bune plânge şi focul.
 Nu infecta cartea răsfoind-o cu degetul scuipat.
 Uşa dacă nu ştii s-o închizi, nici n-o deschide.
 Omul e ca o uşă, odată cu trecerea anilor scârţâie.
 Chirurgul fără soră medicală e ca dirijorul fără
orchestră.
 Vinul bun să nu-l consideri panacee, dar nici
otravă.
 Cine loveşte în femeia gravidă loveşte şi în
generaţia viitoare.
 Floarea rămâne floare indiferent de mirosul ei.
 Nu totdeauna capul plecat n-are dreptate.
 Şi omul de alături poate fi departe de tine.
 Omul fără voinţă e ca nuca seacă.
 Omul cu voinţă poate să asculte orice sfat.
 Naivitatea miroase a infantilism.
 Omul cu vinul în cap e ca un dulău rău dezlegat.
 Tu le faci de bine, iar ei ţie - , probleme.
 Omul poate visa nu numai prin somn.
 Copacul şi atunci când rămâne fără frunze e tot
copac.
 Şi gândurile bune trebuiesc cântărite.
 Urechea alege vorba.
 Omenie în exces nu există, doar obrăznicia-i fără
destineliterare@gmail.com

măsură.
 Uneori omului îi poate aduce folos şi pierderea.
 Soţiile credincioase şi nevinovate nu se jură.
 De multe ori şi omul bogat îl invidiază pe cel
sărac?!
 Povara oricât de uşoară ar fi totuna rămâne
povară.
 Speriatul la copil este cel mai puternic stres.
 Cine se aruncă-n vânt după faimă pierde lucruri
mai esenţiale.
 Cine zboară prin nouri nu vede pământul.
 Femeia care mai mult gândeşte decât vorbeşte
poate să se laude că are gură de aur.
 Femeia credincioasă e salbă de aur la gâtul
bărbatului.
 Cine bate apa-n piuă, îşi bate singur cuie-n cap.
 Cine se justifică cu vorbe goale până la urmă tot
se dă de gol.
 Talentul trebuie să pornească la drum de mână cu
munca.
 Talentul, voinţa şi munca pot garanta succesul
lucru început.
 Tăcerea pentru unii poate fi un dar, pentru alţii in
viciu.
 Tăcerea la timp poate fi cel mai bun avocat al
omului.
 În viaţă ta, uitând unele momente, poţi pierde, dar
şi câştiga.
 Uşor îşi poate pierde memoria cel care nu
îngrijeşte de ea deloc.
 Când memoria ta îţi dă faliment, pune-ţi creierul
în mişcare.
 Cu gândul la cocos găina-şi dezvoltă memoria.
 Omul prea pedant mereu are probleme şi de
nervi.
 Nu râde şi nu arăta cu degetul la omul alienat, să
nu intri în mare păcat!
 Precum nu ai să obligi doi tineri să se
căsătorească, nu ai dreptul să impui unei familii să
divorţeze.
 Lumina şi întunericul mereu se intersectează în
timp şi spaţiu
 A fi econom nu-nseamnă a fi zgârcit.
 Zgârcenia e mai degrabă un viciu decât o boală.
 Banii câştigaţi prin muncă cinstită au şi miros
frumos.
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 Cine ascunde ceva prea bine, adesea uită locul
unde a ascuns.
 Prietenia n-o poţi vinde nici cumpăra, ea poate fi
doar obţinută şi pierdută.
 Un prieten devotat îţi dublează viaţa.
 De omul care are prieteni adevăraţi greu se prind
nevoile.
 Drumul cu mai multe cărări e mai bătătorit.
 Omul fără cuget e pustiu.
 Omul harnic nu se uită la ceas.
 Somnorosul nu deosebeşte ziua de noapte.
 Succesul obţinut prin metode necinstite, poate
aduce omului, până la urmă, numai neplăceri.
 Omului i se doreşte norocul, dar nu i se
înmânează ca un cadou preţios.
 Norocul şi fericirea, uneori, se substituie reciproc.
 Ochii văd da limba trage.
 Omul deştept o poate face pe prostul oricând
doreşte, pe când omul prost nu poate fi deştept
oricând doreşte.
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 Deşi e greu de cap, e gol sireacul.
 Chiar şi un pitic, dacă-i înţelept, îl poate vedea de
sus pe un gigant.
 În orice ţară oaspeţii sunt aşteptaţi şi bine primiţi;
sunt respectaţi dacă nu prea stau mult, iar când uită
să plece şi-şi impune legile lor sunt insuportabili.
 Pentru omul cinic minciuna îi este ca uşa de la
casa sa.
 Omul care-şi uită limba mamei e mai mut decât
mutul din născare.
 Gândurile bune nu se plămădesc într-un creier
mediocru.
 Şi cel necăjit îşi are bucuriile sale.
 Şi cel care dispune de mult timp poate… întârzia.
 Celui sătul mâncarea îi pare searbădă, celui sărac
– gustoasă.
 Teoria îţi solicită creierul, practica - buzunarele.
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Bidhan DATTA
(INDIA)

Vedas: the ultimate voice of the world
(continuation from the April, 2017 issue of Literary Destinies)

I felt that the ascetics only able to take birth
willingly and give up the mortal body willingly.
Listening to the episode of the Hatha Yogi (the ascetic practicing Hatha Yoga) my intent eagerness
increased. I also started trying to suspend the breathing by pushing my tongue to the uvula. I used to say
every one of my home, ’’I would practice Hatha
Yoga sitting in the inanimate trance. Do not disturb
me.’’ As this news reached to my father’s ear, he
said: ’’Do not practice Hatha Yoga in this way.
Without the assistance of a Guru (Preceptor), this
practice should not be done.’’
But, where to get that guru, who can teach
me the educational system of Hatha Yoga? I expressed my mental affliction to one of my boon
companions and classmate, Yageshwar. Yageshwar
was very much fond of me. He always used to call
me by name ‘Kali’. I secretly said to him, ’’I am
very much eager to practice the Hatha Yoga. Brother, without any Guru this philosophy cannot be
learned. Do you know any Guru?’’ Yogeshwar said:
’’Yes, I know. He is a strange person, residing in the
Kalibari of Rani Rasmani at Daksineswar. Distinguished personages frequently visit Him. His name
is Param Purush Thakur Ramakrishna (Supreme
being God Ramakrishna) Girish Ghosh of Bagbazar,
Naren Datta of Simla, so many persons go there.
You can go there. I am sure your desire will be fulfilled if you go there.’’ Listening to the name of
Thakur Ramakrishna, my whole body became benumbed.
Yageshwar informed more that Thakur Radestineliterare@gmail.com

makrishna occasionally used to come in the house of
Balaram Basu at No.7 Ramkanta Basu Street. Listening to the name of Thakur Ramakrishna, I went
mad. I promised to have a view of Thakur at any
cost. I was not well acquainted with the roads of
Kolkata in my age. I came out from Ahiritala for
going to Daksineswar without informing anybody of
my home. I became tired while walking and walking. I asked several people but nobody could tell
where about of Daksineswar except few. However,
while roaming like a blind man I arrived at
Daksineswar. As I met with a youth, asked, ’’Where
is the dwelling place of Thakur Ramakrishna? I want
to meet with him.’’ He replied, ’’Thakur Ramakrishna is now not here. He has gone to Kolkata.’’ I
became dumbfounded. I became exhausted throughout the day, without having any food, rest, and thirst.
I could not meet Thakur even after coming over
such a distance. I did not have single furling to return to Kolkata on a horse cart. I would have to go
on foot such a long distance. On this side, the time
was passing fast. I knew that hunting ups and down
was going on at my home for me. I ran away from
home without intimating my parent. I never spent so
much time outside my home. That youth of
Daksineswar standing in front of me, all of a sudden
said in a grave voice: ’’What are you thinking of so
much? Why do you want to go back without meeting Thakur? Just wait for a while Thakur will return
in the evening. Why are you so impatient? I too fled
away from home without intimating anyone. Thakur
knows everything. With what expectations you have
come here, will all be fulfilled. Thakur Ramakrishna
is a great contemplative saint’’.
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Inwardly I thought to make of acquaintance
so long I have not asked his name yet. I asked him,
’’What is your good name please?’’ He replied in a
sweet voice: ’’My name is Shashibhushan
Chakravarti, a college student, residing in Kolkata. I
have also come here to meet Thakur Ramakrishna
without informing anybody of my home.’’ That
Shashibhushan Chakravarti became familiar as all
renouncing ascetic in the name of Ramkrishnananda.
Shashibhushan holding my hand said: ’’So much
concern for the parent is not proper. You take a bath
in the Ganges keeping Thakur Ramakrishna in mind
and be cool. Then, after having some Prasad of
Thakur, take a rest.’’
On this side, the evening descended down.
My mind was tossing about for my parent. My mind
became worried. Shashibhushan looking at me said:
’’Is there any certainty to get such an opportunity in
life?’’ Due to love and affection of Shashibhushan,
my concern for parent and thought of returning to
Kolkata was appeased. I was listening to Jai Thakur,
Jai Thakur from his mouth only.
After a while, the priest of Ma Kali Ramlal
Dada offered me and Shashibhushan 4 Luchis and a
few sugar as a Prasad of Shital Bhog. Some people
started shouting: ’’Thakur has come, Thakur has
come.’’ I could not comprehend such an image of
Thakur. I presumed that the image of Thakur Ramakrishna would be a saint wearing matted hair and
loincloth, body smeared with ashes and he should
carry iron pincers and ascetic’s bowl or cloth dyed
with red chalk. But! What image of Thakur I am
seeing! Thakur came down from a horse drawn carriage. ’’Where was his matted hair? Where was his
cloth dyed with red chalk? Where were the ascetic’s
bowl and pincers? His head is not shaved. Rather
along with hairs on scalp, he has small beard, wearing red-bordered cloth, sandals on feet, wearing vest.
The front tuck of lower garment kept on shoulder.’’
As if, I became intoxicated at the first sight of
Thakur Ramakrishna. I thought inwardly: ’’Would
this be my Guru?’’ After a while, Thakur called me.
I make obeisance to the beautiful feet of Thakur, sat
on a mat. Thakur staring at me asked: ’’How far you
have studied?’’
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I replied: ’’Yes sir, I am a student of Entrance class.’’
Thakur asked: ’’Do you know Sanskrit?’’
Getting my answer he said: ’’What are the scriptures
you have studied?’’
I replied: ’’Patanjal, Shiv Samhita , besides
that I studied other scriptures too.’’
Thakur blessed and said: ’’very good.’’ Then
he stared at my eyes for a long time. After a while,
he took me at the northern-sided verandah and asked
me to sit on a bedstead. Seated in the posture of
meditation, I gazed at him with concrete attention.
Thakur asked me for protrusion of my tongue. As I
protruded my tongue, with his middle finger of his
right hand he wrote some fundamental mystical
formula on it and placing his right hand on my upper
portion of chest created some power. Then he said:
’’Sitting keeping quiet you meditate Ma Kali’’. In an
instant, my sense perception was abolished. In profound meditation, my body became as dry as a chip.
I was enjoying boundless ecstasy beyond the world.
I do not know how long I was in a state of dry wood
forgetting worldly compassion, religious duties, and
attraction. After a while, as soon as Thakur placed
his hand on my chest my Kundalini Sakti (the active
power of the universe) started descending down
slowly. My sense was returning.
After some time, Thakur asked: ’’Are you
willing to marry?’’
No, I replied.
Thakur said: ’’You don’t marry. You were a
great ascetic in your previous birth. You have to take
rebirth because of slide lacuna in your perseverance.
However, this birth is your last birth. You are a fried
fruit. No tree would grow from this fruit. This is a
good sign that you have a desire for perseverance
since you have not forgotten your previous birth.
You take rest tonight here. Tomorrow at dawn you
will have to come to me.’’
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Thakur said: ’’Oh, you have come? Come on take
your seat.’’ He initiated me in a difficult meditative
practice, yet he said innately: ’’You lie down with
holy and unholy within the divine abode. When two
co-wives have affection to each other, and then only
you will get Ma Kali.’’
It took some more time to comprehend the
meaning of that. When I told that to Thakur, he
smiled and said: ’’So nice.’’ From that day onwards,
I became a wholehearted devotee of Thakur Ramakrishna. It was then time for progressing further.
Forthcoming future was waiting for me.
I must give an explanation to my readers,
why I set about in composing the book Vedas, the
ultimate voice of the Universe. According to the
prevalent word, ’’if the human is surrendered in the
pitch darkness of ignorance, then true wisdom can
never be gained easily or easily obtainable’’. The
precious way of acquisition of knowledge is to surrender, have intense desire and trance. The saints of
ancient India did not become omniscient, could not
be acquainted with past, present and future just
studying some books. They became omniscient after
acquiring wisdom from the primordial matter of the
universe. That is why everybody acknowledged the
perpetuity and super humanity of Vedas in every
age. Vedas are the consequence of individual skill of
human activities. Preceptor and disciple are the inseparable stream of Vedas. Several things are destroyed by universal cataclysm, earthquake or deluge, but the message of the preceptor is stored within the brain of the disciple. The saints used to recall
the Vedas that is why there is no annihilation, no
erosion of them. That is why they are nonperishable. The continuity of Vedas of Super humanity accepted several times by all the ancient
saints and philosophers. The messages of the Vedas,
their prosody, their gracefulness, the universal skill
remained the same and never perished. The sound is
a perpetual well-thought deed. The sound is the Supreme Being. That is why Vedas are perpetual and
continuing. The real composer of Vedas, God Krishna Daipayan perhaps received wisdom from the
primordial matter of the Universe throughout his life
period. He bestowed his life to the primordial nature
of supreme lord. The materialistic erudite interpreted
destineliterare@gmail.com

the prophecy of Vedas in a various way.
The origin of Vedas is Sarbagya Brahma (the
omniscient Absolute Spirit). Brahma (the Absolute
Spirit) only is the source of Vedas. So many philosophies opined that Vedas are the message of the Almighty Godhead. Without comprehending the significance of Vedas so much materialistic erudite
found out fault with Vedas. A blind man falls in a
pit. It is not the fault of the pit, it is the fault of his
blindness. I would like to suggest to those erudites
who were longing for the Vedas that “If you are unable to comprehend the significance of Vedas, do
not try to blemish it but surrender yourself to Vedas.
Besides that, kindly study the scripture ‘Nirukta’ by
Yaskacharya.”
Contradictory opinions may be pronounced
on all the books of religions of the world, because
all the religions, all the idealism are impregnated
from Vedas, also because the entity of the soul pervaded everywhere of Vedas. Auspicious Almighty
Godhead instinctively created four Vedas through
Vedavyas. That is why Vedas are not of human
origin. During subsequent time many ascetics bestowing themselves in Vedas, perceiving worldly
matters, mentioned transcendental subtle principle in
Vedas. These ascetics maintained the continuity of
Vedas.
Translated into the Western languages e.g.
Germany, Italian etc. Vedas were much more than
those translated into the Indian languages. All the
Western erudite realizing the purport of Vedas, were
inebriated in the collection of messages of Vedas
with excessive zeal. They themselves were honored
collecting the fundamental truth of messages of Vedas, the most precious wealth of India. Those Western erudite who worked on Vedas have been mentioned about them. All these scholars after visiting
India, learning the Sanskrit language, researched on
the super humanity and principles of Vedas. They
only opined, “Vedas is the ultimate voice of the universe.” The distinguished Western scholars published various parts of whole Vedas in prose style.
It is an unfortunate matter that still now we could
not convey that wealth, traditional wisdom, cultural
heritage, divine knowledge, terrestrial philosophy
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amongst the students of the Universities, colleges
and schools, thus not only inviting utter ruin of the
nation, as also made arrangement to put the traditional culture into the grave. That is why we observe
that there is no manliness in the men, no consciousness of life amongst women, the life is not well ascertained, an absence of perceptible worldly
knowledge, no conjecture, no realization, no intense
desire. On the other hand, there is wailing, attraction
towards riches and chattels, the way as directed by
Kali Yuga (Iron Era) as being effective. Today the
conduct and behavior of social provision, the stream
of inferior inclination, on the lookout for selfishness,
hypocrisy amongst children and women are being
manifested in the Kali Yuga. That is why we can
observe, the deceitfulness, perversity, adulterer, sexual hunger amongst unmarried boys and girls, adulteress, the accomplishment of one’s own interest at
the cost of other’s detriment. We can observe the
envy, unrighteousness, covetousness, temptation in
other’s wealth, beastly instinct, lust, self-desire, the
attraction of children towards colorful life instead of
studiousness, irreverence towards Gods and Goddesses and elderly persons, craftiness in worship or
oblation, striving against deceiving people, buffoonery beggary. All these disguised conspirators, selfseekers will be destroyed by ensuing some natural
cataclysm, just for the reestablishment of the sacred
religion. The height of human will become three
feet. Kalki Avatar (Last incarnation of Godhead
Vishnu) will be incarnated to demolish the untrustworthy people by a cataclysm. It is stated in the ancient manuscript that the age of Kali Yuga is 43, i.e.
2000 years. Now it is the beginning of Kali Yuga,
the doomsday is knocking at the door. During this
era, those who would utter ’’Hare Krishna’ or ‘Shiva
Shiva’’ would attain salvation from the wrathful
glance of Kali. The significance of uttering ’’Hare
Krishna’’ or ’’Shiva Shiva’’ is to have metaphysical
wisdom, to a search of the way to salvation. Vedas
are the origin of Sanatan Dharma (Eternal Religion).
The supreme perceptible principal is Vedas. Acts
lying beyond the sphere of Vedas are unscientific,
inhuman. That is why the teachings of Vedas are of
utmost necessity for every individual. Vyasdeva
mentioned in Mahabharata that the destruction of a
domestic life as also of the country is inevitable,
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wherein the domestic life or in the country, either
one child is the dictator or one woman is the dictator
or there are so many dictators. Now we can observe
that in a domestic life a child is the dictator, Women
is the dictator and many persons are dictators. Hence
in the domestic life man is the puppet in their hands,
imbecile, without manliness. That is why the domestic lives are being broken into pieces due to the violence of perverse and undisciplined women. The
children are also being ruined by the colored television. Once upon a time, the Western people imitated
us, yet now our women think themselves as modern
women accepting the customs and manners and
abandoned dresses of Western people. They will
roam about in the pitch darkness of the stream of
Kali Yuga. They do not have any salvation. They
did not take birth for survival. That is why so much
affliction.
By the explanation of the composition of this
book, my burden of the debt will be more or less
alleviated. Having aimed at the truth, to establish the
truth, sometimes I was hurt, sometimes I got admiration, though I did not have any zeal for the admiration or hurt. During the British rule and the subsequent period, the students of the middle-class society used to attend schools, colleges and universities
just to acquire a degree. Their criterion was that certificate only. Their objective was to get a clerical
job. Getting a job means an achievement. In the subsequent period of that, the youths of present society
are desirous to be careerists. It seems they are earning abundant money in highly developed technologies. But the nation could not be progressed a little
in spite of that clerkship or service in the technological concern. What is the causation? That is because
they could not devour the education of becoming a
man of worth. They do not possess any conception
on the principle of causal connection. Their lives are
shattered being within the confined state. They did
not know the way to salvation. Due to the dearth of
wisdom, they want to become competent in earning
money by artifice knowledge. Consequently, in spite
of earning so much money and augmenting riches
and wealth, they are perplexed in affliction, disturbance in their family lives, an absence of reverence,
licentiousness, greed, malice, enviousness, no peace
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
and happiness at home. Without adopting the philosophy of expulsion of ignorance, under the influence of perishable power in the fruitless knowledge,
they are afflicted with pain. Audition, intellect and
profound contemplation are the means of selfconsciousness. Spiritual wisdom does not manifest
without the self-consciousness. The improper education disappears at the advent of self-consciousness.
Then only they will be beneficent to the nation by
their perceptible realization. Ancient India was the
shrine of civilization. During the Vedic era, the original scripture of the versatile education of the Aryans and Non-Aryans was Brahman (a Particular portion of Vedas) scripture. What, not that script contained? There is a formulation of allocation of work,
means of subsistence and profession based on wisdom, educational system, student-life, geographical
location, wedding custom and consecrating, education of womankind, the principle of economics,
commerce, food grains, purified drinks, the art of
dancing and singing, democracy and sovereignty.
Besides those, the script contained more subjects
e.g. the contemporary almanac, medicinal plants,
animals, nautical science, architecture, philology,
crime, law, inflicting of punishment, solar system,
universal natural philosophy, culture, civilization,
spiritual consciousness, philosophy of soul, spiritual
wisdom, mystery of creation, apathy, Vedanta philosophy, vibratory sound, medicinal property of a
substance, birth and death, doctrine of transmigration of soul. Because of our ignorance, we are on the
verge of forgetting Vedas. Are Vedas only wisdom?
Is it only consciousness? The essence of the treasure
of knowledge of Vedas spread all over the world.
Not all the Brahmins or priests of the Vedic era were
omniscient. Those who had knowledge of sentence,
letters, alphabet, those who had knowledge of prosody, who had experience in the hymn, who had
versed in grammar, they used to acquire competence
to become a priest of the oblation of fire. Those who
utilize barbarian language, or who use ungrammatical words or apply the language of lower-class society, their mentality seems to be inferior. Grammar
and literature created by them are in every respect
saturated with lower foundation. They were known
as barbarians. The erudite or the priests never used
barbarian language. Whatever ungrammatical words
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of the barbarians were never amalgamated in the
literature or in the grammar. Those who have
knowledge of pure grammar can only comprehend
the dialect of Vedas. The Rig, Sama, Atharva Vedas
are created in prosody, only Yajur Veda was created
in prose style. The Vedic style is not the tri-syllabic
(Gana) style; it is the syllabic (Akshar) style. Counting the syllable grace and loveliness in style is to be
brought. There are seven major Sanskrit meters
mentioned in Vedas, e.g Gayatri (24 syllables consisting of 3 verses of 8 syllables),Ushnih (24 syllables consisting of 2 verses of 8 and 1verse of 12
syllables), Anushtubh (32 syllables consisting of 4
verse of 8 syllables). Also Brihati (36 syllables consisting of 2 verses of 8 syllables, 1 verse of 12 syllables and 1 verse of 8 syllables), Pankti (40 syllables
consisting of 5 verses of 8 syllables), Tristubh (44
syllables consisting of 4 verses of 11 syllables) and
Jagati (48 syllables consisting of 4 verses of 12 syllables).
We acquired everything in our life viz. Literature, the art of dancing, prosody, grammar, cultivation of music all these from the infinite treasury of
Vedas. Even then, we could not pay attention in the
different branches of Vedas. The significance of
Vedas cannot be comprehended without having reverence, wisdom, intense desire. That is very much
absent in the society of the present day. Where is the
reference? Where is humanity? You will have to be
an ideal man. Magnanimous Max Muller in his
scripture, History of Ancient Sanskrit Literature
said, “In the ancient scripture of any other nation,
the essence of ancient culture, livelihood cannot be
obtained as it obtained precious principle in the Vedas, especially at places in the scripture of Brahman
about classical spiritualism and livelihood of that
period.”
The administrative intelligentia of today will
have to conceive the importance of Vedas within this
undisciplined decaying society of today. A teaching
of Vedas is the real learning. The various portions of
Vedas are to be included in the syllabus of school
and colleges. Then only our country will become a
most prosperous country. We have arrived today at
the last stage of four eras that is to say in the Kali
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Yuga. Only the wise persons with divine wisdom
know what misfortune is in our front. Today there is
a scarcity of man of worth. That is why the saints
said: “Oh Kali Yuga , you are commendable. Looking at your fun I feel afflicted with sorrow, I feel
inclined to smile. Keeping poor beggar class in starvation, rice and pulses decomposed in the storehouse. Keeping the calf abstaining from food, cow
milk is fed to the dogs. Brother in law is entertained
at a feast, without offering a piece of bread to old
ailing parent. Without performing his duties towards
his wife, spends time in a brothel being enchanted in
amorous love. As a snake does not serve as a slave,
similarly truthfulness is considered to be a sinful act.
Kali Yuga too does not serve as a slave.”
The person who is veracious gets defamation, scandal in his fate, even he gets beating on a
false charge. On the other hand, he, who is hypocritical, swindler and fraudulent, subduing the world
become long-lived. He spends time in sensual pleasure, woman, wine and wholesome food. In Kali Yuga, Cow milk is to be sold door to door by hawking,
but the wine is not required to be sold door to door
but is sold in the wine shop. Religion, contemplation
of God or approaching to the virtuous course is considered to be a contemptible deed. That is why we
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notice that persons are taking to evil course relinquishing the righteous course. That is why they are
being the possessor of the hierocratic, beguilement
and hypocrite mind perishing the veracity, disregarding the eternal religion (Sanatan Dharma), insulting people by fallacious logic. During Kali Yuga, a mischievous spirit remaining in a guise of a
noble person, pilfer and rob, murder and outrage,
plunder mother’s wealth, accumulate victuals seizing from the indigent peoples’ mouth. Their speech
is the tissue of lies and untruth. The disguised gentlemen of Kali Yuga are of highly vice natured.
What auspicious act will have to performed
today itself, otherwise if this is kept for tomorrow
will have to repent, because that tomorrow will never come because Kali Yuga may destruct at any
moment. The destruction is inevitable. The fanfare is
trumpeting everywhere. Will there be a termination
by war? In natural calamities, there will be the deluge. Even then, I say, whoever will read this book
will get salvation. Singing the praise of Almighty
Godhead Shri Hari, after surrendering oneself with a
virtuous heart, worshiping the divine feet of Godhead Shri Hari, one will achieve salvation from the
wrath of Kali Yuga.
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Horia C. DELIU
(ROMÂNIA)

„Întotdeauna am considerat viaţa un câmp de luptă”
(interviu cu poeta Mihaela Aionesei din Târgu Secuiesc)

- Stimată Mihaela Aionesei, aş vrea să ştiu mai
înainte de toate ce reprezintă scrisul pentru tine?
- Acum că mă întrebați, realizez că nu m-am gândit
niciodată la asta! Dar cred că numai o pasiune te
poate face să-ţi petreci o parte din timp în fața unui
caiet, care îți devine cel mai apropiat prieten, așa
cum făceam pe vremea liceului. Am câteva caiete
pline cu amintiri de pe vremea aceea.
Acum scriu din când în când câte o cronică la un
eveniment cultural. Nu pentru că mi-ar fi dispărut
pasiunea, ci pentru că mi-e teamă să nu cad în banalități. În timp am realizat valoarea scrisului cu miez,
iar fără „armele” potrivite nu-ţi poți desăvârși opera.
Vedeți d-voastră, și un sculptor trebuie să știe cât și
unde să dăltuiască pentru a ajunge la forma finală.
La fel și scriitorul. Mai am multe de învățat până să
mânuiesc așa cum trebuie condeiul.
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- Dar poezia, gen în care excelezi, ce reprezintă?
- Poezia a venit ca un colac de salvare atunci când
aveam cea mai mare nevoie să mă agăț de ceva pentru a putea merge înainte. Și spun asta la propriu, nu
la figurat. Am avut o perioadă dificilă în care banala
poziție de drepți era o corvoadă pentru mine, dar
prin poezie am învățat să mă ridic, să fac primii pași,
să-mi depășesc niște limite, atât fizice cât și psihologice. A devenit între timp un mod de a trăi, de a mă
elibera, de a mă desăvârși. Cu fiecare poem, cu fiecare volum am simțit o trecere de la o etapă la alta a
eu-lui. Este ca și cum aș fi stat într-un cocon de umbre, pe care am înțeles că trebuie să-l deșir ca să
ajung la Suflet. E sublim. Te simți mai aproape de
Dumnezeu, iar Dumnezeu este Iubirea.
- Vorbeşte-ne despre începuturile tale literare.
Cine te-a descoperit? Unde ai debutat?
- Activam la un cerc literar pentru copii la Târgu
Secuiesc în cadrul căruia mi-am prezentat primele
creații. Într-una din zile au venit nişte oameni de
cultură de la București, în fața cărora am recitat
câteva poeme. Mai târziu am aflat că fusesem publicată în cotidianul judeţean „Cuvântul Nou” din
Sfântu Gheorghe la rubrica „Tinere talente”, unde
redactor șef era Ioan Negulici. Aveam pe atunci cred
vreo 12 ani, nu mai știu exact. Adevăratul debut a
fost mult mai târziu în revista „Plumb” din Bacău,
după publicarea primului volum. Nu cred că m-am
luat în serios până atunci.
- În perioada şcolii ai avut dascăli care ţi-au descoperit acest har?
- Am fost întotdeauna o visătoare, stare care mă fura
și în timpul orelor, mai ales a celor de română.
Amândouă profesoare de limba și literatura română
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mi-au fost și diriginte, ceea ce le-a dat posibilitatea
să mă cunoască mai bine. Cea din școala generală,
prof. Daniela Beer, a convocat-o pe mama la școală
să-i spună că „Este ceva în neregulă cu mine”, pentru că deseori sunt „Pierdută în spațiu” și „Nu-s
atentă la oră”. Începusem să mă întreb de ce boală
sufăr?, pentru că mie mi se părea normal să fiu așa.
Profesoara din liceu, d-na Doina Tofan, pe care am
căutat-o după 23 de ani să-i duc primele două volume publicate, mi-a spus privindu-mă cum numai ea
știa să o facă: „Ştiam că într-o zi ai să scrii”. Iar
aceasta a fost cea mai mare notă pe care am luat-o
vreodată; confirmarea de care aveam nevoie și pentru care (după despărțire) am plâns îndelung.
- Ţi-a plăcut literatura? Care erau pe atunci autorii tăi preferaţi? Dar cărţile cele mai dragi?
- În copilărie am citit orice. Mai puțin... poezie. Am
adorat basmele, fie că au fost ale ale lui Ispirescu,
orientale sau de orice fel. Nu știu dacă a fost o fugă
de realitate, dar îmi plăcea lumea în care binele ieșea
învingător întotdeuna. În spatele fiecărei povești am
găsit învățăminte care m-au modelat, mi-au dat puterea să lupt. Încă din primii ani am considerat viața
un câmp de luptă, şi nu mi-am schimbat părerea nici
acum. Nu-l pot uita pe Creangă și ale lui povești,
care mi-au marcat copilăria, apoi romanele „Enigma
Otiliei” și „La Medeleni”. Treptat am îndrăgit poeziile lui George Bacovia, unul dintre scriitorii mei
dragi. Trăind în Bacău am simțit pe viu acele stări
bacoviene, care s-au regăsit încă de la început și în
poemele mele. Lista de preferințe este acum lungă și
în continuă schimbare. Mereu descopăr câte un autor în a cărui trăire mă regăsesc ca într-o oglindă.
- Ai recitat vreodată din propriile creaţii?
- O, da! Și este o încântare să le dau glas, după ce leam dat viață. În anii de școală am fost prezentă și
premiată la concursurile de recitări și de creație.
Cele mai apreciate prestaţii au fost cele în care miam prezentat propriile poeme. Fiindcă trăiam o emoție autentică.
-Cum se numeşte primul tău volum? Unde a
apărut, sub ce auspicii? Dă-ne, te rog, mai multe
detalii… Câte cărţi au apărut până acum sub
semnătura ta, cum se numesc?
- Cel dintâi poartă numele “Cerșetori de stele” şi a
apărut la Editura “ArtBook” din Bacău, în decembrie 2011. Asta se întâmpla cu puțin timp înainte de
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a împlini 40 de ani. Este un volum cu multă
încărcătură emoțională, care îmi trezește și acum
amintiri frumoase. Activam în Cenaclul online “Lira
21”, condus de poeta Cristina Ștefan, membră USR
Bacău. Colaborarea a avut un impact esențial în evoluția mea. Acolo am făcut trecerea de la versul clasic
la versul alb. A fost greu și sfâșietor la început. Dar
ce binecuvântare a urmat după ce am reușit să mă
abandonez metaforei, care mi-a fost apoi călăuză.
Celelalte volume au venit de la sine, fără să le
programez. M-am lăsat purtată de emoții. Fiecare
are o poveste, o trăire autentică. Astfel cel de-al
doilea volum, “Anotimp (i)legal - lumina” l-am
publicat Editura “Ateneul Scriitorilor”. L-am scris
după ce am vizitat liceul pe care l-am terminat la
Bacău. “După 22 de ani” este poemul care deschide
ciclul, pentru că abia după această trecere am avut
curaj să mă întorc: “O liniște marmoreană/ ia formă
de strigăt și umblă cu mine de mână/ sunt eu sau ea/
nici nu mai știu/ lilieci cu bucăţi de lună sub aripi/
vin să împartă lumina/ mă biciuiește întoarcerea/
simt umbra iubirii cum arde/ lacrima ghemuită
demult în noi/ copii visând să-nfrunte cu sufete căuș/
castele de nisip din Troia tinereţii”(…)
Au fost cei mai frumoși ani ai mei. Am avut
profesori și colegi minunați. Cu mulți dintre ei
păstrez legătura și acum. Celelalte cinci apariţii
editoriale sunt : “Insomniile bufniţei”, Editura
“Eurostampa”, Timișoara, 2014; “Surâsul dintr-o
lacrimă”, aceeaşi editură, 2015; “Cămașa de sare”,
Editura “Vatra Veche”, Târgu Mureș, 2016;
“Anotimp sihastru”, Editura “Ștefadina”, București,
2016 și ultima publicată, dar nu cea din urmă este
“Zodia palmelor tale”, Editura “Libris”, Brașov,
2016.
- Am observat că fiecare poartă un titlu
semnificativ. Care este istoria lor?
- Este mult de povestit. Mi-am dorit ca fiecare
volum să aibă o amprentă inconfundabilă. Fiecărui
titlu îi corespunde o stare a perioadei în care au fost
scrise sau a unui poem reprezentativ.
“Cerșetori de stele” este volumul care a apărut după
ce am activat cinci ani pe site-uri de poezie,
cenacluri online, apariții în antologii. Și poate că ar
mai fi durat, dacă nu aș fi fost încurajată de Cristina
Ștefan. Într-o zi m-a sunat și mi-a spus: „Este
timpul să ieși în lume”.
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Și am ieșit. Impactul a fost copleșitor. Mi-a dat
așa o încredere în mine, o senzație inefabilă, ca și
cum aș fi fost botezată a doua oară. Nu știam ce
urmează, dar trebuia să onorez credința în care am
fost botezată. Iar acea credință e poezia…
“Anotimp (i)legal-lumina” poartă un titlu ales în
colaborare. Aveam trei variante, iar dl. Calistrat
Costin, președintele USR, filiala Bacău, mi-a propus
această forma de incertitudine, care exprima destul
de bine starea mea de… “cârtiță” de atunci. Nu este
ușor să ieși în lume cu sufletul în palme, pentru că
poetul sub o formă sau alta asta face. Poate și de
aceea în poemele mele există o aglomerare de figuri
de stil.
“Insomniile bufniței” s-a dorit o metaforă a
nesomnului, a neliniștii. Chiar dacă este scris într-o
notă pesimistă, mi-e drag. Este volumul cu care am
luat cel mai mare Premiu al meu, cel al Ligii
Scriitorilor Români pe anul 2014. A fost ca o
recompensă pentru toată suferința.
“Surâsul dintr-o lacrimă” a venit ca o
binecuvântare. Călătoria pe maidanele copilăriei mia amintit de câte ori am căzut, mi-am julit coatele
sau genunchii, dar am strâns din dinți și m-am
ridicat râzând pentru a nu stârni mila sau hazul
celorlalți. Aceasta cred că trebuie să fie atitudinea
pe care să o adoptăm și ca adulți. Să avem
întotdeauna în colțul lacrimei un surâs. Iar surâsul
nu este altceva decât speranța… În amintita carte
am adunat poemele care au fost premiate la diferite
concursuri. A fost primul în care dispare starea
bacoviană şi se întrezărește lumina. A primit Marele
Premiu al Festivalului internațional de poezie religioasă „Credo” Târgu Mureș, 2015, ceea ce a însemnat o izbândă mai mare decât am visat vreodată.
A urmat “Cămașa de sare”, un volum la care am
lucrat ceva timp. Îl începusem în 2013 în tabăra de
creaţie „Legenda verii”de la Gledin, Bistrița Năsăud,
unde am fost invitată de poetul Nicolae Băciuț. Mă
fascinase lumea satului în care am pătruns ca într-o
poveste. Aș fi vrut să fie un volum dedicat doar
sătenilor, universului rural. Dar muza capricioasă nu
m-a lăsat! Şi atunci am adunat în el doruri,
singurătăţi, dureri, neputinţe, frustrări, lacrimi. Care
puse straturi, straturi, alcătuiesc …cămașa de sare ia noastră românească.
“Anotimp sihastru” trebuia să apară după volumul
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“Anotimp (i)legal-lumina”.
I-am amânat publicarea dintr-o
oarecare
nesiguranță. Într-un final am decis să-mi asum
riscul, pentru că trebuie să ne privim căderile ca pe
icoane; fără ele nu avem de unde ne înălța!
Iată, în sfârşit, şi “Zodia palmelor tale”, tomul
meu de suflet. El degajă o stare de sublim îndelung
căutată, în care credința și iubirea și-au dat întâlnire
în sufletul meu. Iar asta m-a făcut să mă simt ca în
palmele Lui Dumnezeu…
- Ce ai simţit când ai văzut prima carte scrisă de
tine?
- Urma să împlinesc 40 de ani. Era o cifră rotundă.
Familia m-a întrebat ce îmi doresc de ziua mea?
Fiindcă primisem deja propunerea de editare, le-am
spus că cea mai mare bucurie ar fi să public o carte
de poezii. Astfel în 15 ianuarie 2012, de ziua
marelui nostru poet Mihai Eminescu, eram la Bacău,
trăind bucuria de a ține în mână primul meu volum
de poezii. Şi unde credeți că m-am dus mai întâi?
La liceul unde absolvisem în urmă cu 22 de ani…
A fost o zi memorabilă. Colegii cu care m-am
întâlnit, m-au felicitat cu toată dragostea, făcândumă să realizez importanța evenimentului de care nu
eram foarte conștientă. Pentru mine era doar un
minunat cadou şi nici prin cap nu mi-a trecut ce avea
să urmeze…
- Unde te-ai născut? Povesteşte-ne câte ceva
despre familia ta.
- M-am născut în Pașcani, jud. Iași, dar care este
doar un loc trecut pe certificatul de naștere. Viața ma purtat prin multe alte locuri. Primii doi ani i-am
petrecut la Piatra Neamț, un oraș de suflet de caremi amintesc cu drag. Dar și cu amărăciune, pentru
că există undeva un „drum de copii” pavat cu multe
lacrimi de ale mele. Era o alee care ducea la creșa
săptămânală: un loc al suferinței, pentru că tânjeam
mereu după ziua în care venea mama să mă ia acasă.
„Acasă” era o garsonieră în care am învățat să
trăiesc uneori singură, vorbind la un telefon tip
broscuţă. Era o jucărie pentru copii, cu care-mi
amăgeam și alinam dorul „povestind” chipurile cu
cei dragi. Acolo mi-am nimicit cei mai mulți…
monștri, dar mi-am dezvoltat și angoasele de mai
târziu.
Ulterior mama s-a recăsătorit și ne-am mutat întrun sat din județul Buzău, loc în care am zburdat ca
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un miel fericit. Cele mai mari năzbâtii și nebunii
acolo le-am făcut. Gustul libertății acolo l-am simțit.
Cred că râsul meu se dă dea dura și acum pe acele
coclauri.
Spiritual vorbind, am simțit că am venit pe lume
ca o pasăre cu aripile amputate, pentru că mi-a lipsit
încrederea și iubirea necondiționată pe care doar
părinții ți le pot da. Cred că din acest motiv am fost
uneori nesigură pe mine. Pe tata l-am cunoscut doar
din poze. Mama a fost o femeie frumoasă, dar
aprigă la mânie sau prea preocupată de grijile ei, ca
să vadă în răzvrătirile mele un mod de a-i atrage
atenția. Nu-mi amintesc de brațele ei calde și primitoare, deși trebuie să recunosc, a făcut toate eforturile și sacrificiile să nu-mi lipsească nimic din
punct de vedere material. Însă, nimic pe lumea asta
nu poate ține locul unei îmbrățișări, a unei vorbe
bune, a unei priviri duioase de mamă. Poate de aceea
și despărțirea prematură de ea mi-a adus multă
suferință. În mintea mea de copil mă simțeam vinovată și speram ca într-o zi să pot face ceva să o
mulțumească, să fie mândră de mine. Ani în șir am
încercat să rup această legătură afectivă care s-a
creat, culmea, după dispariția ei.
Cu siguranţă parcursul meu poetic are legătură cu
ea. Scria și ea în tinerețe, dar nu cred să-i fi apreciat
cineva talentul. Am toată convingerea că și-a
împlinit acest vis prin mine. Multe din poemele mele
îi sunt adresate. Multe sunt scrise sub dicteu.
Lansările de carte sau apariția lor sunt legate ori de
ziua ei de naștere, ori în preajma zilei când a murit.
De altfel, ea este cea care mi-a sugerat prima data să
adun poemele într-un volum. În sufletul meu ea
rămâne Mamă-Icoană.
- Cum ai ajuns în judeţul Covasna? Dar la Târgu
Secuiesc?
- Am venit acum 35 de ani. N-am să uit niciodată.
Doamne, câte lacrimi am vărsat! Tata care m-a
crescut a primit repartiție ca mecanic de locomotivă
aici. Vestea plecării din cuibușorul copilăriei mele a
venit ca un trăsnet. A fost cea mai crudă
desprindere, ca și cum aș fi fost smulsă pentru a
doua oară din placenta mamei și aruncată în vid. Nu
cunoașteam pe nimeni, nu înțelegeam ce se vorbește,
locurile îmi erau străine, în jurul sufletului meu se
așeza parcă pustiul. Şi aşa s-a produs o maturizare
subită.
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- Provii din lumea satului. Cum era Universul
rural pe vremea copilăriei şi cum ţi se pare
acum?
- Da, am locuit “la ţară”, iar satul era pe atunci Raiul
copilăriei. Nimic nu poate egala bucuria ghidușiilor
făcute, senzația că toată lumea era a mea. Şi-apoi nu
uit
gustul fructelor, al ploii, parfumul bujorilor și al
căpșunelor din grădinița din fața casei. Îmi amintesc
dealurile pe care le colindam să gust dacă s-au copt
strugurii, să culeg flori nemuritoare. Nu mai
vorbesc de iernile cu farmecul nesfârșit al zăpezii, al
mersului la colindat. Doamne, iubeam până și câinii
care mă alergau în noapte…Nu știam ce-s frica,
grijile. Mă rostogoleam din povește în povește pe
care singură mi le țeseam din te-miri-ce.
Acum satele par lipsite de viață, par niște jucării
abandonate. Ici, colo auzi câte un copil scâncind,
vezi câte un adolescent rătăcit. Şi peste tot bunici
îngrijind nepoţi şi lăcrimând de dorul copiilor plecaţi
în pribegie.Generațiile noi sunt atrase mai mult de
tehnologie decât de lumea mirifică a satului.
Evoluăm și asta e bine, dar pe de altă parte se pierd
valori fundamentale. Una dintre ele ar fi simplitatea
de la țară, care aduce și fericirea.
- Care sunt temele preferate pe care le abordezi?
Ce te inspiră?
- Muzele mele? Lacrima. Dorul. Nu îmi aleg
temele. Mai curând ele m-au ales pe mine! Nu îmi
spun, “Uite, acum scriu despre asta sau asta”. Am
încercat, dar au rezultat imagini reci, care nu
spuneau prea multe. Starea de inspirație este greu
de definit. Las sufletul să decidă. Deşi nu este cea
mai bună alegere.
- Cum arată “Laboratorul tău de creaţie”? Ce
stare de spirit te îndeamnă să te aşezi la masa de
scris?
- „Laboratorul meu de creație” cum frumos l-ați
numit, este… sufletul. Acolo se procesează stările.
De obicei cele de tristețe, dezamăgire, dezolare, furie chiar. Sunt cele care mă apropie cel mai des de
masa de scris. Este un paradox, dar eu nu pot scrie
când dau pe dinafară de fericire. Prefer să trăiesc
acea fericire în intimitatea mea. Poate de aceea am
fost percepută altfel. Am avut de multe ori surpriza
la întâlnirile literare să fiu privită ca și cum veneam
de pe altă planetă, pentru că nu corespundeam imadestineliterare@gmail.com
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ginii formate prin ceea ce scriam. Aici cred că se
face cea mai mare greșeală: identificarea scriitorului
cu personajele, respectiv a poetului cu versurile
sale. Putem fi influențați de orice sau oricine din
jurul nostru. Asta nu înseamnă neapărat că am trăit
pe pielea nostră acele întâmplări, ci doar că am
empatizat cu ele. Dar până la urmă cititorul are voie
să-și imagineze ce vrea și poate chiar ăsta e farmecul
poeziei.
- Ce fel de fire eşti, optimistă, pesimistă? Cum e
“paharul” tău: pe jumătate plin sau gol?
- Sunt o contradicție mai curând. Un amestec din
toate. În afara mea sunt un om optimist, jovial, plin
de energie, pus pe șotii chiar și la vârsta asta. În interior însă mai cresc din când în când balauri cu șapte
capete cu care mă lupt și până-i dobor fug de oameni.
- Care este anotimpul preferat?
- Ador să aud fâșâitul frunzelor, ploaia, amurgurile
tomnatice, care au ceva bacovian. Toamna este ca o
veghe cu gutui aprinse în geam pentru renașterea
care va urma. Și cât de plăcut este să stai la taifas cu
tine în fața unui șemineu cu paharul plin de viață,
indiferent care ar fi gustul ei. Sunt omul extremelor.
Paharul meu se umple și se golește la fel. Dar iubesc
și mă bucur de toate anotimpurile pentru că vorba
cântecului „Până la lacrimi/ mi-e dragă viața!”
- Apropo, cum ţi se pare Viaţa în sens filosofic?
- O călătorie. O trecere prin vămi, întâmplări și
răscruci ce ne conduc la flacăra divină care arde în
noi fără să o cunoaștem și după care tânjim fără să
știm. Suntem într-o veșnică nemulțumire și căutare
de sine. Trăim cu un dor pe care nu-l putem defini.
Sensul vieții este mult mai profund decât ne
închipuim și răspunsurile începem să le primim după
ce ne lepădăm de toate așteptările lumești.
- Ce te face fericită?
- Mai întâi ar trebui să definim ce este fericirea? Este
foarte greu, pentru că reprezintă altceva în funcție
de individ. Fericirea mea începe cu fiecare dimineață
în care pot să mă ridic din pat, să privesc soarele, sămi hrănesc porumbeii care vin zilnic la geam. Şi
apoi să-mi pot continua activitățile -singură. Spun
singură, pentru că am trait zile când am fost
imobilizată la pat și e cea mai mare pedeapsă pentru
un om activ.
- De ce te temi?
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- Am făcut câțiva ani atletism, iar când cazi în
cealaltă extremă și nu poți decât să-ți muți ochii de
pe un perete pe altul, te simți ca un șoricel prins în
cursă. Graţie răbdării familiei am reușit să trec peste
acel episod crunt. Din acest punct de vedere soțul
meu este un sfânt, pentru că nu e ușor să suporți
capriciile unui om neputiincios. Trăiesc cu spaima
că într-o zi s-ar putea repeta acest episod. Nu cred că
aș mai avea puterea să mă ridic.
Așa se explică prezența mea la multe evenimente.
Dintr-o disperare, dintr-o nevoie de a-mi demonstra
că pot, deși nu mi-e întotdeuna ușor.
- Cum îi priveşti pe cei din jur, pe semeni, în
general?
- Ador oamenii care se dăruiesc, spiritual vorbind,
care știu să dăruiască. Ador oamenii care uită de
funcții și alte filosofii, pe cei care într-un fel sau
altul scot lumina din om. Am avut parte de astfel de
oameni în jurul meu. M-am descoperit în oglinzile
care mi le-au pus în față. Omul este ca un “puzzle”
cu multe piese lipsă. Cei pe care-i întâlnim ne ajută
să ne completăm, să evoluăm. Fiecare are ceva
frumos de împărtășit. Noi suntem suma tuturor
întâmplărilor și a oamenilor pe care-i întâlnim.
- Ai început să călătoreşti în Basarabia şi
Ucraina, în zonele unde trăiesc, visează şi speră
români de-ai noştri. Cum te-a marcat această
experienţă?
- Încă de la prima mea vizită în Basarabia, la Orhei,
în anul 2014 la ediția „Deniilor Eminesciene”
organizată de ASTRA, Despărțământul „Mihail
Kogălniceanu”din Iași, impactul emoţional a fost cu
totul neașteptat și mi-a creat o legătură sufletească
inexplicabilă față de românii de acolo. Chiar dacă
am trecut acele blestemate vămi, m-am simțit acasă.
Oamenii de acolo sunt deschiși, primitori, cu
sufletele ca o pâine caldă, iubitori de tradiții, istorie
și tot ce ține de cultura românească. La noi nu am
întâlnit atâta dragoste pentru înaintașii noștri ca
acolo. Au un adevărat cult pentru Eminescu și
Ștefan cel Mare. Nu există instituție românească
unde să intri și să nu vezi pe pereți chipul lor. Îmi
amintesc de un eveniment la care am participat întrun sat. Îmi luam notițe. Am întrebat o elevă de lângă
mine care este numele primarului. Nu avea habar,
dar știa cine au fost Eminescu și Ștefan cel Mare.
Asta denotă educația pe care o primesc la școală. Tot
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respectul pentru profesorii care îi educă în acest spirit românesc și familiilor care le insuflă dragostea
față de limba română. Datorită lor românismul nu va
pieri. Este concluzia la care am ajuns acum după al
treilea an în care am poposit atât în Republica Moldova, cât și în Ucraina, unde profesorii fac același
lucru, deși pentru ei este mult mult mai greu.
Cu toate explicațiile “oficiale” care există, n-am să
pot înțelege de ce două popoare care vorbesc aceeași
limbă, simt și împărtășesc același spirit, stau ca două
surori cu brațele întinse, umplu cu lacrimi albia Prutului de o parte și de alta, visând la un ideal care
pare să nu se mai împlinească. Am rămas cu impresia că fraţii noştri au nevoie urgent de o mână de
ajutor. Iar dacă de la noi nu vine, atunci fie de la
Domnul!
- Ce apreciezi la oameni?
- Oamenii, în general, sunt minunați, fiindcă
Dumnezeu ne-a creat pe toți la fel. Numai că la unii
ursitoarele au pus și altceva. Faptul că suntem
diferiți ne dă dreptul să alegem cum vrem să
devenim. Vrem să facem fapte bune și să avem
mereu un zâmbet pe față sau să fim îmbufnaţi și să
căutăm motive de ceartă? Fiecare dă cât poate,
primește cât încape. Nu avem dreptul să cerem cuiva
să se schimbe. Schimbarea vine din interior. Când
apare, se vede imediat, inclusiv în fapte.
- Ce anume dispreţuieşti?
- Nimeni nu este perfect, dar toți putem contribui la
desăvârșirea celuilalt prin blândețe, iertare și multă
iubire.
- Care ţi-e deviza?
- Dacă există ceva care poate salva omenirea, atunci
aceea este Iubirea, dar pentru asta este nevoie de
multă răbdare și rugăciune.
- Dacă ar fi să iei totul de la început, ce greşeli nu
ai mai face?
- Trecutul e trecut, deci nu mai contează ce aș fi putut face. Încrederea că lumea e bună și neîncrederea
în mine mi-au adus cele mai mari dezamăgiri. Am
învățat între timp că trebuie să ne desăvârșim unii
prin alții, dar asta nu este o condiție obligatorie.
Depinde de structura sufletească a fiecăruia și de
direcția spre care vrea să tindă. Cineva îmi spunea
atât de frumos „Zâmbetul poate trece graniţa”.
Completez - la fel și iubirea. Grele sunt de trecut
zidurile pe care unii și le ridică în jurul lor. Am
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escaladat multe metereze, mi-am dat seama târziu că
nu trebuie să insist acolo unde nu există
disponibilitate sufletească și din partea celorilalți.
Ce a fost mult a trecut. Puținul rămas vreau să mil petrec alături de oameni care merg pe aceeași cale
cu mine. Am făcut mulți ani greșeala de a “căra”
prietenii în spate de dragul unor principii care erau
doar în capul meu valabile. Nu mă mai întorc! Mai
simplu spus, cine vrea să-ți fie alături îți este;
necondiționat de orgoliile care distrug adesea cele
mai pure suflete, sentimente. Lumea te percepe după
aparențe și e dreptul fiecăruia să creadă ce vrea. Nu
mai am timp de pierdut să conving, să demonstrez.
Cred că una dintre condițiile fericirii este de a merge
înainte fără să te mai uiți înapoi, mai ales atunci
când simți chemarea.
- Din ce zodie faci parte? Te reprezintă? Crezi în
semnele zodiacale?
- Cu siguranță nu întâmplător sunt născută într-o zi
binecuvântată, 6 decembrie, deci de Sfântul Nicolae,
în zodia Săgetătorului - semn de foc, care mi se
potrivește ca o mănușă. Pentru cei care nu știu, mă
cheamă și Nicoleta, nu doar Mihaela. Două nume a
căror influență am simțit-o mereu. Este o mare luptă
în mine. Pe de o parte, Sf. Nicolae mă îndeamnă să
fiu bună, blândă , iubitoare. Pe de altă parte, spiritul
de luptător al Arhanghelului Mihail îmi provoacă o
stare de neliniște pentru că mă înfurii când văd că
cineva este nedreptățit, oropsit. Mă roade neputința
că nu pot face mai mult, deși am convingerea că
dacă vrei cu adevărat, aproape nimic nu este
imposibil.
Aici am să povestesc o parabolă pe care am citit-o
de curând și care mi-a confirmat cumva această
convingere. O fetiță a cărui frate mai mic era bolnav
s-a dus cu bănuții strânși în pușculiță la o farmacie.
Acolo era un bărbat care, vorbind cu fratele lui la
telefon, a repezit-o prima dată pe fetița care dorea să
cumpere un… miracol. Când a văzut că insistă, a
întrebat-o ce fel de miracol îi trebuie? S-a înmuiat
când a auzit povestea frățiorului ei mai mic care
trebuia operat la cap, iar părinții nu aveau cum să
strângă acea sumă și ea insista să-i dea un dolar și 11
cenți, cu promisiunea să-i facă rost și de restul.
Impresionat de gestul fetiței, bărbatul care era un
renumit chirurg neurolog american a luat banii într-o
mână, și ia spus fetiţei să-l ducă la ea acasă să-i
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cunoască familia. A urmat operația, care a fost o
reușită. După ce părinții au dus acasă copilul
sănătos, se întrebau: operația a fost un miracol? Oare
cât a costat? Fetița zâmbea pentru că știa exact cât
costă un miracol: un dolar și 11 cenți, plus credința
unui copil. Credința rezolvă lucruri greu de explicat…
- Cum te-ai autocaracteriza?
- Cred că nu ştim de ce suntem în stare, decât atunci
când suntem puși în fața unor situații limită. Trecând
granița acestor limite ne descoperim capacități de
care habar nu avem. Sunt convinsă că fiecare om
este ca un munte de aur acoperit cu bolovani și buruieni. Trebuie multă răbdare până să vezi strălucire,
dar ce binecuvântare să poți ajunge la suflet. Acela
este aurul, cea mai de preț comoară a unui om, pentru care merită să lupți să dai deoparte scoarța noduroasă, să-l iei de mână să-l ridici la suprafață.
Oamenii nu se cunosc, au nevoie de oglinzi să se
vadă. Și oglinzile sunt celelalte suflete cu care se
întâlnesc. Este greu să ajungi la starea de suflet, și
mai greu să o păstrezi în lumea în care trăim.
- Care îţi sunt idolii?
- Nu am idoli! Nu am avut niciodată o pasiune pentru ceva sau cineva pâna la extrema idolatrizării.
- Ce fel de cărţi citeşti?
- În ultima vreme caut să citesc cam tot ce prind
despre spiritualitate, dezvoltarea personală, credință.
- Ai cochetat şi cu jurnalistica în ultima vreme,
publicând în ziarul nostru o serie de articole interesante. Ce genuri literare te-ar tenta? Eu cred
că în materie de proză ai face o figură frumoasă...
- Sunt onorată de aprecierea d-voastră. Ce să spun?
Nu mi-am propus, dar am fost încurajată de d-na
Maria Crețu Graur, director al cotidianului “Mesagerul de Covasna”, să trimit câte un material despre
evenimentele la care am participat. Ei bine, am avut
marea bucurie să văd că unele au fost apreciate. Așa
am prins curaj, dar nu suficient încât să mă apuc de
altceva. Anul acesta am publicat trei volume. În
spate stă o muncă imensă. Trebuie aranjat, revăzut,
selectat cu grijă fiecare poem astfel încât volumul să
aibă un echilibru, să fie un tot unitar, o poveste, care
să corespundă titlului ales. Am nevoie de o pauză,
prea le-am scris și făcut toate cu năduf, de parcă miar fi intrat zilele în sac. Până și apele unui izvor mai
seacă, dar ale unui biet muritor?
destineliterare@gmail.com

- Au fost minunate lansările tale de carte, la care
au luat parte oameni dragi ai redacţiei
“Mesagerul de Covasna”, precum poetul Ionel
Simota, prof. Luminiţa Cornea şi talentata
actriţă Camelia Paraschiv Katai, cu care
interacţionezi minunat. Cine îţi mai este alături?
- Doamnei prof. Luminița Cornea îi datorez toată
desfășurarea de frumos din ultimii ani. A fost așa ca
o prelungire a mâinii Lui Dumnezeu. Ne-am întâlnit
întâmplător la Brașov la lansarea unui volum de-al
meu în cadrul Ligii Scriitorilor Brașoveni, invitată
fiind de președinta acesteia, prof. Viorica Popescu.
Dar cum „Ce e întâmplător este acoperit de
divinitate”, ceea ce a urmat a fost peste închipuirile
mele. Am participat la lansări, tabere de creație,
simpozioane, nu doar în țară, ci și în Republica
Moldova şi Ucraina. Am văzut locuri, dar cel mai
important, am cunoscut intelectuali de la care am
primit cele mai frumoase lecții despre simplitate și
modestie. Este o binecuvântare să întâlnești oameni
a căror suflete nu au fost atinse de orgoliu și
mândrie. La fel este și poetul Ionel Simota, pe care-l
apreciez și-l stimez pentru toată activitatea culturală
desfășurată de 20 de ani la Miercurea Ciuc. Nu doar
ca președinte al Cenaclului „Buna Vestire”, ci și ca
poet care se străduiește să mențină limba română pe
culmi, într-o zonă în care alții încearcă să o nimicească. Cu talentata actriță Camelia Paraschiv Katai
am avut câteva colaborări de suflet extrem de apreciate de către publicul prezent la lansări, fie că au
fost la Covasna, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc
sau Târgu Secuiesc. Este copleșitor să simți puterea
cuvântului în interpretarea altcuiva, pentru că vrândnevrând actorul pune și din trăirile personale, iar din
îmbrățișarea celor două arte iese ceva minunat. Pe
lângă cei enumerați mai sus, m-am bucurat de sprijinul doctorului Mihai Tozlovanu, vicepreședintele
Asociației „Justinian Teculescu” din Covasna, care
m-a invitat să-mi lansez volumele în cadrul evenimentelor organizate de Asociație. Vreau să-l amintesc aici neapărat pe poetul Geo Galetaru, din Timișoara, care a avut un rol important în evoluția mea
literară prin încrederea și susținerea din multe puncte de vedere; dumnealui fiind cel cu care am editat
cele două volume premiate, “Insomniile bufniței” și
“Surâsul dintr-o lacrimă”. Și nu în ultimul rând ziarului „Mesagerul de Covasna”, care m-a promovat
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de-a lungul acestor ani.
În afara familiei, am prieteni de suflet care mă
susțin și oameni din lumea literară cu care am o colaborare frumoasă și cărora vreau să le mulțumesc
pe această cale. N-am să fac asta nominal, pentru a
nu omite cumva pe cineva, dar voi spune că așa cum
la o zidire contează și un firicel de nisip, așa și pentru mine fiecare om cu care m-am întâlnit în această
viață a însemnat foarte mult.
- Ce doreşti să-ţi aducă Moş Crăciun anul acesta?
- Sănătate, pace și liniște sufletească. Nu doar mie,
familiei și prietenilor, ci și lumii întregi. Nu poți fi
fericit trăind într-o lume bolnavă, pentru că vrând
nevrând ești contaminat. Și din păcate procesul distructiv asupra tuturor valorilor morale a luat amploare, iar televiziunile sunt cele mai vinovate pentru
promovarea lui. Mă tem că într-o zi lumea va fi zguduită din temelii. Trebuie să se întâmple ceva pentru
a reveni la valorile spirituale de altă dată. Mi-aș dori

ca atunci să nu fie prea multă suferință. Îmi pare că
banul a ajuns puterea de schimb, nu iubirea.
- Şi la final, un gând pentru cititorii acestui interviu mai neconvenţional.
- Lunga noastră conversaţie s-a dorit o radiografie
a vieţii, în care mi-am revăzut prăpăstiile în care era
să mă prăbuşesc, dar și munții pe care i-am escaladat. Întrebările au fost puse astfel încât să-mi stârnească un cutremur în suflet, iar de „Sub grinzile lui
sfărâmate n-ai unde fugi, n-ai unde te adăposti”...
Închei cu mulțumiri și un gând de IUBIRE: „Iubiţivă unii pe alţii cu o dragoste frăţească."(Romani
12:9-13)
„Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază
de rău, şi lipiţi-vă tare de bine. Iubiţi-vă unii pe alţii
cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea
întâietate altuia. În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi
plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. Bucuraţivă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în
rugăciune...”
Brașov, 2017

Cetatea Râșnov
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Dominic DIAMANT
(ROMÂNIA)

Eclesiastul
Motto - „Omul cu deşertăciunea se aseamănă, zilele lui ca umbra trec”.
Psalmul 143, verset 4-Psalmii lui David
„Vanitas vanitatum et omnia vanitas”- Eclesiastul
(,,Deşertăciunea deşertăciunilor şi toate
sunt deşarte’’)
(Continuare)
Poate să creadă cineva că eu nu sunt conştient
de amplitudinea şi greutatea creaţiei mele în raport
cu creaţia universală? Adică eu nu ştiu că tot ce fac e
o furtună într-un pahar cu apă? Păi, cine poate şti
mai bine ca mine? Şi, totuşi…
Pagina despre alegerile din State recomandată
câtorva reviste on-line a fost onorată de revista
„Singur” iar revista „Artemis”, prin d-l Ion
Măldărescu a găsit de cuviinţă să-mi răspundă şi sămi spună ce şi cum să fac pentru a avea succes.
Drept pentru care, numai aparent ofuscat, dar în mod
cert amuzat, i-am tras o poezea intitulată Eu pot să
scriu, pe care i-am şi trimis-o, să se amuze şi
dumnealui. Un eventual răspuns nici că mă mai
interesează, important e faptul că am comis-o.
În mintea mea zgubilitică se naşte întrebarea:
ce s-ar întâmpla dacă s-ar produce furtuni în atâtea
pahare cu apă câte conţine întregul ocean planetar?
Ei, cum ar fi? Şi tot mintea mea recunoaşte că n-ar
şti ce să răspundă. Păi, vedeţi, domnilor?
***
Întreaga lume-i dată peste cap, se
reconfigurează-ntreaga lume, şi-atât de mic, eu nu
ştiu cum să scap, să supravieţuiesc, mai bine cum e.
Tratate se tot fac şi se desfac, noi alianţe se
configurează, nu ştii cine-i în stare de atac şi cine are
cea mai bună bază. Şi totul se petrece-atât de-alert,
cu-atâtea grave semne de-ntrebare, încât mai bine-ar
destineliterare@gmail.com

fi să fii inert, la o distanţă infinit de mare. Problema
e că sunt la mijloc prins, fără putinţa de-a ieşi din
schemă şi e posibil ca să fiu învins la prima
rezolvare de problemă. Planeta geme de atât efort şi
nu-i deloc exclus să explodeze. Doar eu, lipsit de cel
mai mic suport, mă pierd în fel şi fel de ipoteze. Mai
rău decât atât ce s-ar putea, dezastrul unde ar putea
să ducă? Şi, suspectând nimicnicia mea, realizez ce
tristă-i şi caducă.
***
Azi e Lăsata secului. Frig. Urât. A şi nins
câţiva fulgi. Mai toată ziua am dormitat. Abia spre
orele 17 mi-am adus aminte că mister Alexandru
Cetăţeanu mi-a promis că mă onorează cu ceva în
revista ,,Destine literare’’ şi am căutat să văd dacă a
apărut. A apărut iar câteva poezii cu chipul meu apar
la pag.116-117. Bucurie mare. Trebuie să-i
mulţumesc. Şi o voi face imediat.
Şi-am făcut-o. Astfel încât stimabilul domn
Cetăţeanu mi-a mulţumit şi mi-a trimis prin e-mail
revista, cu rugămintea de a o difuza prietenilor şi
cunoscuţilor. Ceea ce am şi făcut.
***
Trec din ce în ce mai des prin momente de
acalmie neproductivă, ceea ce e perfect explicabil.
Dar, din păcate, nu şi justificabil. Aşa că, să continuăm.
Când existenţa-mi de prisos îţi pare
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Se poate vedea instant cum, tributar
manierismului cronicizat de nici nu mai ştiu când, ca
să-mi iasă poezia, apelez la rime de un umor
involuntar strident. Dar, n-am ce face, şi asta face
parte din ridicolul pe care mi-l asum, ca să nu mă
sinucid pe loc. Până la urmă trebuie să mărturisesc
că, inspirat sau nu, cu-o reuşită sau cu un rateu,
scrisul prezintă, cel puţin pentru mine, o valoare
terapeutică, pe care nu o pot nega sau ignora.
Se treziră şi românaşii, o parte din ei, să
cerceteze dosarele cu revoluţionarii de rahat, în
ceasul al paişpelea. Drept urmare, după ce s-au
lămurit cât de amplă şi nocivă a fost escrocheria care
a devalizat ani buni bugetul ţării şi le-a acordat
profitorilor sume grase şi avantaje nemeritate, s-a
lăsat cu destituiri din funcţie şi cu acţiuni de
recuperare a banilor irosiţi care nu se ştie dacă vor
mai recuperaţi.Vestea a ajuns şi-n mass media şi se
dezbate în emisiuni. M-a surprins în modul cel mai
plăcut pledoaria lui Cristian Tudor Popescu la postul
de radio Europa FM, care a fost un adevărat
rechizitoriu necruţător la adresa tuturor penalilor şi
învârtiţilor care au beneficiat de această pleaşcă,
susţinând ca cercetările şi sancţiunile să se extindă
pe toată perioada postrevoluţionară de peste un sfert
de secol. Mai este o emisiune la TV care mă unge pe
suflet. „Starea naţiei” e intitulată şi e susţinută de
bătăiosul Dragoş Pătraru care nu iartă pe nimeni şi
rade tot. Dacă asemenea voci s-ar înmulţi şi s-ar
auzi, alta ar fi roiba noastră. Deocamdată suntem
nevoiţi să ne mulţumim şi cu aceste firimituri.
Soarele va răsări şi pe uliţa noastră. E musai şi
inevitabil. Altfel dăm colţul cu toţii. Şi e mare păcat
şi mare durere pentru urmaşii noştri.
***
Cine poate spune că în Mamonia noastră, unde
se petrec cele mai incredibile lucruri nu (se) nasc
oameni? Eu unul spun cât pot de tare că şi în
Mamonia noastră nasc oameni. Acum, când
societatea e bulversată de tot felul de evenimente
greu de crezut, printre care, cel mai recent,
anchetarea modului cum s-au acordat titlurile de
revoluţionari, sau acordarea titlurilor de doctor în
învăţământ, sunt plăcut surprins să descopăr că apar
şi altfel de evenimente în rândul generaţiilor mai
tinere. Când văd cum le combate de straşnic
gazetarul şi scriitorul CTP (Cristian Tudor Popescu)
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creşte sufletul în mine. Dar nu numai el. Dragoş
Pătraru şi Găinuşă au emisiuni TV de toată isprava.
Sunt determinaţi şi hotărâţi în acţiunile lor satirice
până la a face operaţii cu scalpelul acolo unde e
cazul. Nu mai spun de cei ce scot săptămânal revista
,,Caţavencii’’ care taie şi spânzură putreziciunea, tot
într-o veselie.
Tulburătoare este şi povestea Liliei Mândru,
care, născută cu dizabilităţi grave, a reuşit, printr-o
voinţă şi dragoste de viaţă extraordinare, să-şi
împlinească visurile, absolvind două facultăţi,
devenind fotomodel în situaţia ei de tânără femeie
folosindu-se de un cărucior şi oferind lecţii de viaţă
tuturor oamenilor.
Nu mai puţin revelatoare e şi povestea
muzicianului, basarabean ca şi Lilia, Alexandru
Maţaev, care vorbeşte trei limbi şi se produce în
forţă în România, Moldova, Ucraina şi Rusia.
Dar acestea sunt exemplele cele mai recente care miau atras atenţia. Mai sunt şi multe altele, care mă
îndreptăţesc să afirm cu mândrie că şi în Mamonia
nasc oameni. Dar nu trebuie pierdut din vedere că
lupta e grea şi de lungă durată.
***
Cine s-ar mai putea îndoi asupra faptului că
trăim vremuri extrem de complexe şi de tulburi? În
spaţiul public sunt lansate şi circulă veşti dintre cele
mai contradictorii, astfel încât bietul om mai puţin
informat şi mai credul e năucit complet şi nu mai
ştie pe ce lume se află.
Dacă un Stephen Hauwking revine cu teoriile sale
privind extincţia umanităţii, dintr-un motiv sau altul,
alţi savanţi lansează o ştire extraordinară privind
recrearea ADN-ului, ceea ce ar duce la consecinţe
fabuloase privind prelungirea vieţii.
Ipoteza existenţei extratereştrilor a devenit un
fapt curent iar cercetătorul Hawking susţine că un
contact cu ei nu ar fi posibil întrucât în faţa acestora
noi, oamenii, n-am reprezenta mai mult decât bacteriile pentru noi. Deci, consider eu, contactul s-ar
produce numai în măsura în care extratereştrii ar fi
interesaţi să ne studieze cum studiem noi microorganismele în laboratoare.
Cauzele unei posibile dispariţii a omenirii sunt
multiple şi variate. Iar noi, oricât de vigilenţi şi
pregătiţi de intervenţie am fi, nu suntem în măsură
să ne asigurăm supravieţuirea cu mijloacele tehnice
destineliterare@gmail.com
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existente. Se cunoaşte faptul că până şi producerea
unui seism nu poate fi prevenită mai mult decât cu
câteva minute. Imaginaţi-vă ce rezultate ar avea un
sinistru de peste 9 grade pe scara Rihter sau o
pandemie a unei maladii încă necunoscute.
Fără a fi un panicard sau un paralizat de
groază, vreau să spun că între aspiraţiile noastre de
pământeni şi posibilităţi se cască un abis
incomensurabil care ne-ar putea absorbi ca o gaură
neagră numai într-o clipită. Existenţa şi supravieţuirea noastră în cosmos rămân un miracol inextricabil,
în ciuda tuturor progreselor de care avem parte.
Nouă nu ne revine decât dreptul de a ne bucura de
fiecare clipă trăită.
***
Voi nu vedeţi, orbilor, că vocabula viaţă, este
constituită din cinci litere, dintre care ultimele trei
formează cuvântul aţă? Asta nu vă spune nimic?
Păcat! Vă credeam mai deştepţi.
***
Am fost cu familionul în pavilionul Expoziţiei
să-l vedem pe Vlăduţ Samargiu, fiul nepoatei mele
Manuela, în postura de inventator. L-am găsit, l-am
felicitat şi i-am urat succes. Am vizitat în fugă şi
Târgul de carte Gaudeamus şi m-am speriat văzând
câtă tipăritură e la standuri. Cum eu sunt un veşnic
amărăştean, nu aveam decât patru lei în portofel, nu
am putut cumpăra nicio carte. Noroc cu Cătălin care
a luat vreo cinci cărţi. Acum trebuie să mă dau bine
pe lângă ei, să mai citesc şi eu câte ceva. Cum
Cătălin mă rugase să iau legătura cu nepotul Costel
din Curcania în vederea achiziţionării vinului pentru
Crăciun, am vorbit la telefon cu toţi verii pe care-i
mai am în viaţă.
Vărul Tudorică a căzut de pe bicicletă şi suportă nişte dureri groaznice, dar speră să nu-şi fi rupt
piciorul. Se unge cu alifii să-i mai treacă durerile.
Fiica lui Mihaela, care şi-a pierdut serviciul trebuind
să-şi îngrijească mama bolnavă, era plecată la
Bucureşti, la fiică-sa Miruna, care e studentă la
ASE. Lui Tudorică îi face o plăcere deosebită să
vorbească despre nepoata sa, angrenată în forţă în tot
felul de acţiuni voluntare care să-i folosească pentru
viaţă.
Vărul Gheorghe era s-o mierlească asfixiat cu
gaze de sobă. Noroc că l-a găsit la timp fiul său
Costel şi l-a salvat de la o moarte sigură.
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Verişoară-mea Culiniţa bate drumul cimitirului
şi regretă vremea când era salariată la Primărie, unde
socializa şi afla multe lucruri pe care acum nu are
cum să le afle.
Vărul Mitică Buleandră şi-a adunat din grădină
tot ce putea pentru iarnă. E asigurat şi cu lemnele.
Rămâne să trăiască liniştit cu Lenuţa lui care tot face
drumuri la Bucureşti şi Olteniţa căutându-şi
sănătatea.
Pe Petrică Martin nu l-am găsit. Am vorbit cu
soţia lui, întoarsă acasă de la părinţi de vreo
săptămână. Cum tatăl ei s-a dus spre cele veşnice,
urmează să-şi aducă mama în Curcania cât de
curând.
Doar cu ţaţa Fănica lui Mieiţă nu am vorbit dar
am aflat de la fratele său Tudorică Vlad că suferă
foarte mult, fiind rău tratată de nepotul nemernic cu
care locuieşte.
Şi, ca să fie tabloul complet, am sunat-o şi pe
cumnată-mea Silvica de la Constanţa, cu care m-am
întreţinut câteva momente.
Precum se vede, mi-am trecut în revistă toate
rudele pe care le mai am, ca un adevărat şi talentat
scriitor care se respectă. Aceasta ca o replică
hotărâtă oferită celor care susţin că viaţa de familie
nu are ce căuta în scrierile noastre. Păi dacă nu noi,
cine? Şi dacă nu acum, când? E mai sănătos să mă
crucesc şi să-mi slăbesc vederea cu filmele
mizerabiliste şi cu atrocităţile şi ororile prezentate în
filme? Sau cu talkshourile descreierate şi lipsite de
orice măsură? De aici se vede extrem de clar cât de
haotică şi debusolată e lumea noastră de rahat. Nici
Cel de Sus nu ne mai poate scoate la lumină.
***
Puteam eu s-o uit tocmai pe „Vrăbiuţa”, recte
Aristiţa Eva, consăteanca mea care m-a descoperit
după vreo cincizecişiopt de ani? Nu se făcea. Aşa că
am sunat-o şi pe ea şi ne-am întreţinut câteva momente, cu ştiri şi impresii de ambele părţi. Îşi duce
viaţa de martiră cu soţul ei bolnav şi bătrân, dar cu
o stare de spirit pozitivă care mă surprinde. Are
puterea, la vârsta ei de optzecişidoi de ani şi în situaţia ei, să râdă şi să savureze humorul, ceea ce e
OK. Păcat că ne desparte întregul burg şi nu ne permitem să riscăm.
Nici pe prietenul meu Jean Necula nu l-am
uitat. Am stat de vorbă şi cu el câteva minute. Duce
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şi el o viaţă de singuratic, încă apt de mişcare şi descurcăreală. Nu se ştie până când. Nici nu vrea să
audă de veştile proaste sau de temerile morbide. Aşa
că-l menajez şi eu cât pot.
Exact când scriu aceste rânduri de rahat, îmi
vine în minte faptul că un roman sau un film bun te
pun în contact cu o întreagă lume, scoţându-te din
inerţia în care te afli. Or, nişte însemnări, oricât de
bune ar fi acestea, ce efect ar putea să aibă şi ce relevanţă? E întrebarea care pe mine mă urmăreşte de
când mă ocup cu asemenea înscrisuri, realizez în ce
ape mă scald şi, totuşi, pala-pala, merg mai departe,
fie ce-o fi, consolându-mă cu gândul că nici buruianul nu se întreabă ce caută pe un teren cultivat şi
găsindu-mi scuza impardonabilă că e loc pentru toţi
sub soare... Dar mă doare, şi-ncă rău de tot...
***
MARELE MEU REGRET
ŞI MAREA MEA MÂNDRIE
-În întâmpinarea zilei de 1 decembrieNe apropiem cu paşi repezi de unicul şi
astralul moment al Marii Uniri din 1918, când, prin
voinţa unanimă a întregului neam, s-a înfăptuit
România dodoloaţă. Sufletu-mi zbuciumat vibrează
de o intensă şi justificată emoţie, copleşit de
sentimente contradictorii şi cu rana încă sângerândă
şi dureroasă a sfâşierii naţiei mele de către interese
străine şi samavolnice. Un poet român valoros şi,
din păcate, pe nedrept prea puţin cunoscut, al cărui
nume mă şi sfiesc să-l pronunţ, dintr-o firească
decenţă, se lamenta prin anii şaptezeci ai Ciumei
Roşii din secolul al XX-lea.
Şi cu steaua-i de vis nesfârşit se-mpreună.
Tânăr şi neliniştit, prins de vârtejul istoriei în capcana totalitarismului, poetul nostru îşi vărsa întreg
năduful în poeme tulburătoare, ţinute la index de
satrapii vremii.
După o existenţă chinuită, consumată în cea
mai mare parte într-un exil interior, dacă ar fi să
regret ceva, e faptul că nu am posibilitatea să mă
exprim liber şi în plenitudinea forţelor mele şi că sar putea să plec dintre cei vii cu patria din suflet tot
sfârtecată şi suferind. Totuşi, trăind în Mamonia
tuturor posibilităţilor, peste care s-au revărsat toate
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relele din Cutia Pandorei, nu pot ignora faptul
esenţial că m-am hrănit şi dezvoltat în cultul adevăratelor noastre valori şi tradiţii, totdeauna aproape
de marii noştri predecesori şi contemporani, care miau călăuzit paşii în permanenţă şi de la care am
învăţat să fiu cel ce sunt.
Cum n-aş fi mândru cu profesorii excepţionali
de la Colegiul Naţional Sf. Sava unde, ca elev
bursier şi intern, am crescut şi devenit omul care
sunt? Când mi-amintesc cum au fost mătrăşiţi de
reforma învăţământului comunistă, simt o durere şi
o revoltă de nestăpânit, care nu se vor stinge
niciodată. Mai rar profesori ca Alexandru
Bistriţeanu, Gheorghe Dumitrescu, Cezar Coşniţă,
Alexandru Dabija, Pamfil Georgian, Hlihor, Eustaţiu
Gregorian, Anghelescu şi alţii, care momentan, îmi
scapă.
Cum nu m-aş bucura de norocul şi privilegiul
de a fi avut colegi cu care o ţară întreagă se poate
mândri? Sculptorul Vasile Gorduz şi actorul Ion
Buleandră mi-au fost prieteni apropiaţi de suferinţă
prin internatele prin care am fost găzduiţi.
Viaţa mea universitară numai de doi ani, frântă
în mod criminal şi samavolnic de securitatea
comunistă, s-a bucurat de colegi care acum fac
cinste culturii şi literaturii române. Marian Barbu,
Nae Constantinescu, Doru Moţoc, Petre Gorcea,
Eugen Negrici, Ioana Lipovanu, Aurelian Chivu şi
alţii, sunt nume cunoscute nu numai la noi în ţară,
creaţia lor fiind recunoscută şi pe drept apreciată.
Umilul de mine, care, din păcate, deşi atât de
tardiv, am descoperit forţa şi amplitudinea geniului
românesc din diaspora canadiană, am toate motivele
să mă mândresc, noua mea familie fiind descoperită
de unul singur, fără nicio altă relaţie ajutătoare.
Cum Ziua Marii Uniri din 1 Decembrie se
apropie cu paşi atât de repezi şi cum am intrat în
posesia ştirii (zvonului) că însuşi ţarul Putin ar fi de
obârşie românească, strămoşii săi Putină provenind
din armata lui Dimitrie Cantemir, mi-a venit ideea,
numai aparent absurdă şi nebunească, de a vedea o
Rumânie Mare nu prin anexarea ei la maica Rusia, ci
invers, prin unirea Rusiei cu România, că tot am dat
noi tribut de vieţi şi destine până la Vladivostok şi
Vorkuta, dincolo de Cercul Polar. Adicătelea de ceam fi noi o veşnică minge de ping-pong a marilor
puteri şi n-am putea fi noi o mare putere invincibilă,
destineliterare@gmail.com
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cel puţin pentru o mie de ani?
Deci, iubiţii mei contemporani, de totdeauna şi
de pretutindeni, înainte de a-mi lua zborul spre
slăvile cereşti, am ţinut să vă mărturisesc, cu mâna
pe inimă, care e marele meu regret şi „pohta ce-am
pohtit”. Iar dacă se supără cineva, nu-i musai, îi
tăiem nasul şi gata, l-am luat cu lopata. Că mare e
puterea Celui de Sus şi multe-s păcatele noastre.
***
Am fost la Piaţa Domenii să ascut cuţitele la
un bătrânel simpatic dotat cu toate cele necesare.
Din vorbă-n vorbă am ajuns să ne pronunţăm despre
interdicţia religiei în comunism.
Bătrânelul, foarte ritos, susţinea că nimeni în
comunism nu a interzis religia şi frecventarea
bisericii, afirmând că a fost membru PCR şi a năşit
de patru ori după toate regulile credinţei. Că până şi
o rudă apropiată, care a fost securist, a fost prezent
bine mersi la una dintre nunţi şi că, deci, se
exagerează cu afirmaţiile privind interzicerea
credinţei şi a religiei. Ca să contracarez,
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l-am provocat şi eu şi, pentru că nu avea niciun
client în momentul acela, i-am povestit pe scurt
epopeea mea tragică declanşată de securitate, cu
privarea de libertate, cu munca în colonia
penitenciară şi apoi pe un şantier din capitală, cu
tribulaţiile şi refuzul facultăţii de a mă reprimi, cu
existenţa mea de marginalizat care şi-a pierdut
încrederea în oameni. Discursul meu precipitat a fost
retezat de intrarea unei bătrâne venite cu nişte piese
de la o maşină de tocat carne. Dar era evident că lam dat pe spate pe simpaticul tocilar de care m-am
despărţit imediat.
Pe drumul spre casă, după ce am coborît din
autobuzul 300, m-am întâlnit cu o persoană de la
bloc, cunoscută din vedere care, spunându-i de unde
vin, mi-a reproşat graba, întrucât lucrează la
Grădiniţa de pe str. Mirceşti şi e dotat cu toate
ustensilele necesare pentru a-mi ascuţi cuţitele. I-am
răspuns că voi avea în vedere declaraţia lui şi pe
viitor voi apela la serviciile sale.
***
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Nicolae DIMA
(SUA)

Omul de Ştiinţă Claudiu Matasa

Doctorul Claudiu Matasa, sau prietenul Claudiu, a fost un om complex greu de “prins” şi descris în cuvinte obişnuite. Ca bun prieten, ne-am
apreciat şi respectat reciproc, am întreţinut o relaţie
sinceră şi îndelungată, dar ne-am şi “ciocnit” de câteva ori fără să ajungem însă la divergenţe majore.
Claudiu a fost un tip de om universal care trebuia să
trăiască probabil în evul mediu când o persoană cu
mijloace adecvate şi cu personalitate puternică putea
să devină atot ştiutorul cunoştinţelor acelor timpuri
şi totodată un fac totum. Claudiu s-a aventurat în
numeroase domenii, a dobândit cunoştinţe enciclopedice, le-a aplicat în domenii practice, şi a fost activ pe nenumărate planuri dela cele strict academice
până la cele exclusiv româneşti. El a fost totuşi în
primul rând un om de ştiinţă şi un inventator în căutare perpetua de noi soluţii, dar care a trăit însă cu
picioarele pe pământ. El a ştiut să-şi aplice în mod
concret cercetările şi să le transforme într-o situaţie
materială foarte bună pe care a oferit-o cu generozitate multor conaţionali din ţară şi din străinătate…
Ne-am cunoscut în timpul revoluţiei din decembrie 1989 când eram eu în vacanţă în Florida.
Aflasem încă pe drum despre izbucnirea evenimentelor de la Timişoara şi când m-am apropiat de Miami am contactat biserica românească the Holly
Cross din Hollywood. Aşa am aflat că a doua zi
urma să aibă loc o manifestaţie de sprijinire a
revoluţiei. La locul manifestaţiei l-am întâlnit pe
Claudiu Matasa care era principalul organizator al
evenimentului. Demonstraţia s-a încheiat într-o piaţă
publică unde se afla o tribună pe care a urcat el şi
deputatul local în Congresul de la Washington.
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Claudiu m-a invitat şi pe mine la tribună şi mi-a
oferit cuvântul. Ulterior, am transmis despre acest
eveniment la Vocea Americii unde eram redactor.
Altfel, în Florida eu stăteam la nişte prieteni, foşti
camarazi de închisoare, dar Claudiu a insistat să mă
mut la el. Mai târziu mi-am dat seama că el căuta
continuu noi relaţii şi mai ales persoane cu care să
abordeze subiectele care îl preocupau. Am rămas
prieten cu el şi cu plăcută şi neobosita lui soţie Neţi
până în ziua în care Claudiu ne-a părăsit. Din păcate,
în ultima perioadă a vieţii lui nu l-am putut vizita
pentru că între timp suferisem un accident grav şi
câteva operaţii care pentru o vreme mi-au limitat
posibilitatea de mişcare. Acum, îmi lipseşte mult
prietenul Claudiu şi minunatele noastre discuţii. Îmi
lipseşte grădina casei sale din Hollywood, vacanţele
la Key Largo unde el avea o splendidă vila de
concediu, şi pescuitul la care eu eram mai mult
spectator. Îmi lipsesc deasemenea vizitele la
prietenii comuni şi mai ales întrunirile ţinute la el în
casa ori la întreprinderea să unde ospitalitatea soţilor
Matasa era ireproşabilă.
Se spune că cu cât ai mai mulţi prieteni, cu
atât eşti mai bogat. Eu am avut mulţi prieteni în
diferite etape ale vieţii şi în diferite domenii de
activitate. Claudiu a avut însă şi mai mulţi prieteni
decât mine şi pe foarte mulţi dintre ei, din România,
din America şi din alte ţări, i-a invitat la el acasă şi ia primit cu mare generozitate. Dar cel mai
impresionant lucru e faptul că între prietenii şi
invitaţii săi au fost persoane de toate etniile şi
convingerile politice, precum şi de diferite stări
sociale. Claudiu nu avea o ideologie politică;
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singurul lui crez era românismul. Nu făcea nici un
secret din faptul că se jucase pe genuchii lui
Corneliu Codreanu, fost coleg de facultate al tatălui
său, şi că fusese coleg la Politehnica cu Mihai
Pacepa. La el în casa puteai întâlni Evrei şi
legionari,oponenţi vehemenţi ai comunismului şi
foşti membri de partid care ulterior au denunţat
regimul, intelectuali de mare prestigiu şi oameni de
rând. Claudiu şi Neţi îi tratau pe toţi cu respect şi
dăruire.
Prin el, am devenit şi eu prieten cu unii din
prietenii lui, între care Radu Iftimovici, fostul lui
coleg de liceu, cel care ulterior i-a scris biografia.
Cartea intitulata Evadat din Patul lui Procust, a fost
publicată de editura Danubius din Bucureşti în 2011.
O versiune în limba engleză, Lasting Fooprints, a
apărut în acelaşi an la editura CA Publishing din
Cluj-Napoca. Acum, când Claudiu nu mai e printre
noi, dar când mă priveşte adânc şi înţelept de pe
coperta primei cărţi, mă întreb cum l-aş putea
descrie într-o singură frază… Un om complicat, cu
multiple calităţi dar şi cu defecte; un om care a ştiut
să-şi valorifice amplele cunoştinţe şi să-şi controleze
impulsurile uneori tăioase; un om de ştiinţă cu mult
simţ practic; un excelent roman şi un mare purtător
al romanismului în lume… Îmi lipseşti Claudiu cu
toate cusurile tale şi de abia aştept să ne revedem să
ne luăm din nou la… înţepături intelectuale.
Claudiu a ştiut să-şi cultive singur
personalitatea şi prestigiul. De altfel, nu-l caracteriza
modestia, dar ştia să şi-o disimuleze. Prietenul său
Radu, om de o cultură şi experienţa remarcabilă, i-a
făcut o biografie care se citeşte ca un roman de
aventuri. Radu nu i-a iertat însă nici lipsurile
prezentate în carte cu măiestrie literară şi cu ironie
fină. Nu cred că Claudiu a citit manuscrisul cărţii,
dar cred că dacă l-ar fi citit, iniţial s-ar fi zburlit,
apoi ar fi făcut o glumă, după care ar fi acceptat ca
prietenul său are dreptate. De altfel, am asistat la
destule discuţii între la vila din Key Largo, la
reşedinţa din Hollywood, ori în automobilul în care
ne deplasăm împreună. Mai mereu se înţepau
reciproc şi făceau pariuri pe cunoştinţe din diferite
domenii. Acelaşi gen de pariuri, uneori pe sume
modice, le-a încercat Claudiu cu mine şi prietenii
mei George şi Octavian din Florida. Lui Claudiu i sa cam înfundat însă pentru ca nici noi nu eram mai
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prejos şi pierdea prea multe pariuri luându-se în
coarne cu noi…
Altfel, nu-i plăcea să i se spună că a avut
noroc în viaţă şi de acea a realizat atât de bine. El
vroia să se ştie că s-a afirmat doar prin eforturi
proprii. Citind cartea lui Radu Iftinovici, îmi dau
totuşi seama că nu l-am cunoscut suficient de bine
pe Claudiu şi de abia acum îl pot aprecia la valoarea
sa reală. Impresia mea a fost că era orgolios şi îi
plăcea să fie pus pe piedestal, dar adevărul e că şi-a
meritat piedestalul pe care vroia să fie aşezat. Şi
totuşi, l-am încuiat la rubrica… noroc. În discuţiile
cu el şi Radu am căzut toţi trei de acord că cel mai
important element în viaţa unei persoane este
moştenirea genetică. Ce faci însă cu cel mai bun
DNA din lume dacă te naşti şi creşti în condiţii
imposibile de viaţă? Claudiu a avut fără îndoială o
moştenire genetică de toată admiraţia, dar a şi pornit
în viaţă în condiţii quasi princiare. Radu Iftimovici
descrie amănunţit genealogia şi viaţa timpurie a lui
Claudiu în cartea sus amintita pe care eu o recomand
fără ezitare oricărui cititor. Este viaţa unui roman
remarcabil prezentată într-o formă literară de reală
calitate…
După tată, Claudiu era moldovean din
neamul răzeşilor lui Ştefan cel Mare. După mamă, el
era însă parţial francez şi parţial german. După
atitudine şi conştiinţă, Claudiu a fost însă sută la
sută roman şi nimic altceva; roman ortodox şi
susţinător de bază al frumoasei biserici româneşti
din Hollywood. Altfel, mama sa era fiica unui
profesor universitar francez din vechiul Sankt
Petersburg care a ajuns în România după revoluţia
bolşevică. Claudiu s-a născut în 1930 la Petroşani
unde tatăl său era magistrat. El a crescut în primii
ani cu guvernanta şi cu limba franceză ca limba
maternă, fiind însă de la început un copil mofturos,
dificil şi rebel. Radu îl descrie fără menajamente şi îl
încondeiază foarte bine. Şi totuşi, asemenea copii
dificili, dacă nu ajung antisociali, ajung cineva şi
ceva în viaţă. Este cazul lui Claudiu, care pe lângă
defectele domnului Goe avea însă şi mari calităţi:
inteligent, fire studioasă şi curios peste limite,
nefumător şi nebăutor, cutezător şi persistent, lider şi
cap al multor răutăţi, un copil şi tânăr care îşi asumă
riscuri, dar care ştie cumva să se oprească înainte de
a fi prea târziu. Spun cumva pentru că din spirit de
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echitate sau de fronda, Claudiu comite greşeli
politice şi ajunge la închisoare: Anchetat la
Malmaison şi deţinut în Lagărul Ghencea, la Jilava
şi în final la Canalul Dunare-Marea Neagră.
Înainte de a fi arestat, securitatea care îl avea
la mână cu declaraţiile unui coleg de facultate, i-a
propus să devină informator. Speriat, Claudiu s-a
consultat cu tatăl său, de profesie jurist. Acesta i-a
spus clar: Dacă tu o să te complaci în a deveni informator al securităţii, vei avea de regretat o viaţă
întreagă şi niciodată nu-ţi vei mai putea înălţa fruntea sau privi prietenii în ochi. Ca atare, a încheiat el,
du-te la închisoare. (p. 63). Interesant e însă că
arestatul Matasa nu a fost nici judecat şi nici
condamnat, ceea ce se vede şi din foaia lui de
eliberare. Deci Claudiu a gustat ca tânăr şi din otrava
regimului comunist, inclusiv aproape doi ani de
detenţie, ceea ce l-a călit şi mai târziu l-a ajutat să se
adapteze la orice situaţie.
Referitor la evoluţia sa, Claudiu a fost admis
în 1949 la facultatea de Chimie a Universităţii din
Timişoara, după care s-a transferat la Bucureşti
pentru a fi mai aproape de… Jilava, spun eu în mod
răutăcios deoarece am trecut şi eu pe acolo în 1956.
(De fapt, şi mai interesant este că eu am intrat la
Politehnica în 1954 şi cumva am fost coleg cu Claudiu timp de un an de zile). După absolvirea facultăţii, Claudiu lucrează la diferite întreprinderi, dar
continua să fie urmărit şi tracasat de autorităţi.
Fresca acelor vremuri extrem de grele este redată în
carte cu multă competenta de experimentatul său
coleg Radu Iftimovici.
Şi totuşi, în acele vremuri, încăpăţânatul şi
înrăitul Claudiu Matasa (aşa îl descrie colegul său)
se impune în cercetare şi brevetează mai multe
invenţii. Şi lucru nemaiauzit pentru acele timpuri,
trei dintre invenţii sunt brevetate în America. Se
pare că într-adevăr nimic nu putea sta în calea
‘aventurierului intelectual’ Claudiu! Apoi, printr-o
căsătorie fictiva pe care mi-a descris-o într-un
interviu publicat de autor la sfârşitul cărţii, Claudiu
reuşeşte să plece la Viena şi mai târziu ajunge în
America. Pe lângă doctoratul făcut în ţară şi pe care
autorităţile au refuzat să i-l înmânez, la Viena
Claudiu reuşeşte o altă performanţă. Obţine un nou
doctorat în chimie la o mare universitate austriacă.
De la Viena, el pleacă la New York, trece prin
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Texas, se stabileşte o vreme în California, se mută în
Illinois, de acolo în Luisiana, şi în cele din urmă se
stabileşte definitiv în Florida.
Drumul lui Claudiu prin America este sinuos
şi plin de peripeţii şi de riscuri, dar în final e
încununat de mari succese. Descoperind o procedură
originală pentru reciclarea braketilor dentari şi
transformând-o în business personal, doctoral
Matasa e dat în judecată de o mare firma americană
la care lucrase. Procesul durează mult timp, costă
mulţi bani şi îi pune imense piedici. Fidel
caracterului său, Claudiu nu se da bătut. El îşi
consolidează propria sa întreprindere Ortho-Cycle
Company şi începe să editeze revista sa de
specialitate “Orthodontic Materials Insider”, pe care
o trimite în toată lumea şi care devine extrem de
apreciată. În final, Claudiu câştiga procesul iar firma
care îl dăduse în judecata îi oferă funcţia de consilier
ştiinţific, funcţie pe care o refuza. Plecând de la
chimia azotului şi ajuns la adezivi, Claudiu se
specializează şi se impune deci într-un domeniu
complet nou: ortodonţie şi braketi dentari. În aceste
domenii, doctorul Matasa a ajuns o somitate recunoscută pe plan internaţional şi de invidiata pe plan
financiar. Cei care l-au cunoscut, spun cu invidie şi
totodată cu admiraţie că numai Claudiu putea să
parcurgă un asemenea traseu. Claudiu susţine că un
etern optimist ca oricine poate reuşi! Şi le recomanda confraţilor săi români să persiste şi să nu renunţe
niciodată la idealuri.
M-am întâlnit cu Claudiu pe linia marilor
idealuri româneşti şi am colaborat cu el pe mai multe planuri. Pe plan ştiinţific, i-am acordat prioritate,
dar pe plan politic era invers. El a fost unul din marii
animatori ai Academiei Româno-Americane, la care
eu eram doar membru, dar pe care o popularizam la
Vocea Americii şi în diferite publicaţii. Am
participat împreună la multe manifestări româneşti
din America şi Canada. Am fost amândoi la câteva
din întrunirile Câmpului Românesc de la Hamilton.
La Washington ori de câte ori venea locuia la mine
şi mergeam la diferite evenimente ori vizităm muzee
şi diverse instituţii. Îl interesa tot ce era nou şi vroia
să vadă şi să cunoască personal totul. Am fost
împreună la unele din conferinţele organizate de
prestigiosul institut Smithonian, la muzeul
Holocaustului, la monumentul dedicat fostului
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preşedinte F.D. Roosevelt, la muzeul Spionajului, şi
în alte locuri pe care el le cunoştea mai puţin.
În ce priveşte zelul lui pentru invenţii, de
câteva ori l-am dus dimineaţa la Biroul Naţional de
Brevete şi Invenţii din Virginia unde urmărea cu
mare interes tot ce era nou în domeniul său. Tot la
Washington, împreună cu el, cu doctoral Nicolae
Filipescu şi cu geologul Valentin Tepordei, i-am
organizat fostului preşedinte Emil Constantinescu o
frumoasă întâlnire cu românii americani. (Attn:
Photo).
În legătură cu evoluţia postdecembrista a
ţării, Claudiu insista, între altele, să fie înfiinţat la
Bucureşti un muzeu al victimelor comunismului. El
s-a oferit să contribuie cu o sumă substanţială de
bani, dar propunerea să nu a fost agreata de noile
autorităţi. Ca mulţi alţii dintre noi, refugiaţii politici
din exil, el şi-a deschis inima către patria de origine,
dar s-a dovedit că sinceritatea noastră era într-un
singur sens. Între timp Claudiu fusese numit Consul
Onorific al României la Miami, dar fără să
dobândească influenţa pe care ar fi meritat-o.
Treptat, el şi-a dat seama că schimbarea din ţara era
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în mare parte de ochii lumii. Noile autorităţi de la
Bucureşti l-au dezamăgit aşa cum ne-a dezamăgit pe
mulţi alţi români din America.
Claudiu a continuat să-şi facă totuşi datoria
de bun român. El a organizat întruniri româneşti la
sediul companiei sale, a primit şi ajutat mulţi oaspeţi
din ţară, şi în mai multe ocazii, a intervenit în
favoarea României pe lângă forurile Americane. Pe
plan personal, Claudiu era un globetrotter inveterat
şi deseori era invitat să ţină conferinţe pe diferite
meridiane ale globului. Peste tot pe unde a călătorit a
căutat să se întâlnească cu alţi romani şi a încercat să
consolideze prestigiul României… Fiecare generaţie
îşi are corifeii ei şi fiecare personalitate este diferită
şi unică. Claudiu Matasa a fost o asemenea
personalitate..!
martie 2017
PS: La una din întâlnirile din casa soţilor Matasa,
cred că era cu ocazia unui revelion, amândoi ne-am
îmbrăcat elegant şi cu papion deşi nu aveam pe cine
impresiona. Se pare că în acel an eram încă
optimişti! (Foto)
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Mircea DIUDEA
(ROMÂNIA)

Psalmi
Mergi înainte-mi
Pe calea dintre secoli
Să Te pot urma

Ci unul rostea
O veste minunată
El va să vie

Pe discul lunii
E capul meu Salome
Vino să-mi dansezi

În bucuria
Venirilor pe lume
Nevrednic de ea

Iar altul rotea
O sabie de pară
Voia-I să fie

*
Ci două vorbe
Primească-le șoptite
Cel făr-de-nceput

Ori în tristeţea
Petrecerilor mute
Urcător la stea

*
L-ai văzul singur
Printre mai marii lumii
Printre cei proscriși

Să nu le afle
Cel ce-ar primi arginții
Pentru un sărut

*
Prin pustiu mergând
Vânturilor odihnă
Calea Lui urmând

Ploile verii
Din lacrimile tale
Psalmi în paraclis

Să nu le poarte
Pe aripe de bezne
Vreun înger căzut

Pre față-și căzând
Pioasă rugăciune
Domnului nălțând

Maică preasfântă
Tu nu-ți știai menirea
Locu-n paradis

*
Aripi de îngeri
Troiene în aprilii
Doruri prin livezi

Noapte de colind
Pâine și vin pe masă
Candeli pâlpâind

*
Dună ce piere
In clepsidra tăcerii
Urmă in deșert

Petale-n plete
Un gust amar pe buze
Rareori visezi

Cum mă vei salva
Când va să se destrame
Drumul mătăsii

Efemeride
Istorii irosite
Zei în care crezi

*
Iată că veneau
Pe cale doi arhangheli
Din veşnicie
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Ioan DOGARU
(ROMÂNIA)

însuși poemul
tu să nu taci în acest poem de
dragoste:
să-mi spui, da, să-mi spui
cu firele tale de păr
cu unghiile cu dinții
cu oasele tale
care bat la mașină
cuvintele mele de dragoste
cum ar fi lumea
dacă s-ar sfârși dragostea
dintre molie
și mătase
dintre vânt și cuvânt
cum s-ar acoperi unul pe altul
așa cum se acoperă de ochi
poemul acesta
pe care toţi îl așteaptă să apară
pe buzele tale
care sunt
însuși poemul.

cu faţa lipită de geam
ne ducem tristeţea
de mână
cum ducem
feţele copilăriei
lipite
de vitrine:

ne privesc cu ochi
răi
de porţelan
și noi vrem să le
îmblânzim
să le punem funde
rochiţe
să le legănăm pe picioare
cum ne leagănă
acum pe noi
autobuzul
douăzecișipatru
tragem din ţigară
ea arde până
la degete
dincolo de degete am vrea să simţim
din nou
mâna lui
mare
cum se strânge
în jurul
mâinii noastre
mici
cum ne trage
cum ne smulge din
această
amintire
cu faţa lipită
de geam.

exercițiu de lumină:
îţi citesc
inima
în braille degetele mele
îţi știu
pe de rost
fiecare picătură
de sânge
fiecare cuvânt
pe care
tu nu mi-l spui
(așa sunt scrise
marile cărți
albe
lungile povești de seară
în care
braţele
ne dorm
împreună.)

poem gotic:
te-mbraci în
cămașa
mea
cum se îmbracă
sfinţii-n
vitralii.

mari păpuși
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Ion DRĂGHICI
(ROMÂNIA)

Poezii
A DOUA RĂSTIGNIRE
Nu veni, Doamne, prea curând pe lume
Căci oastea neagră de fiare necurate
Te-ar răstigni pentru a doua oară,
Te-ar vinde Iuda cu mâinile legate
Și ți-ar sădi blesteme lângă nume,
Ție, Duh sfânt din maică preafecioară.
S-a pregăti Satana pentru lupta oarbă,
– Se vrea biruitor în grea apocalipsă –
Și noi, fărâme din iubirea Ta nețărmurită,
Vom fi nevrednici martori, fir de iarbă,
Supuși în lanțuri și niciunul lipsă
Privi-vom iar cu fața-nmărmurită
Cum Tu veni-vei și a doua oară
Să ierți popoarele de păcătoși,
Ca să ne dai iar Raiul înflorit
Și cum cu sânge sfânt odinioară
Răscumpărat-ai bolnavi necredincioși,
Te vinde-va un orb nenorocit.
POLITICA AZI
Ce a rămas din noi?! Un adevăr...
Slutit, mințit ascuns, interpretat...
O clipă pe-o tejghea de magazin
Ca un balon hoțește înțepat,
Un substantiv ce nu pot să-l declin,
Poate nonsensul cuvântului ”răspăr”.
Extemporal la bunacuviință
Cer delincvenții să dăm în fața lor;
Istoria ne scapă printre ”dește”
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Și-o pescuiesc urâții precum vor,
– În ape tulburi vicleanul pescuiește
Și face-avere cu-n dram de elocință –
Se trece-n stânga și din stânga-n dreapta
Într-un vârtej ca-n hora de nebuni
Căci dreapta stângii este pe stânga-dreptei,
Se scot coroane și se pun cununi,
Își trage fiecare propte treptei
Pe care-l puse Istoria – deșteapta!
Cad vechi proverbe – ce a fost bun e rău;
Păstrăm din filosofi ce ne convine,
Din matematici doar să adunăm
Nu pentru alții – numai pentru sine...
Ne adunăm și adunam și numărăm
Ai săi cu-a sa și ale sale cu al său!
UNIREA CA O PERMANENȚĂ
Ziua Unirii încă n-a trecut.
Ea trebuie să fie în fiecare zi.
Ne cheamă sângele dintr-un trecut durut
Și-și cere dreptul la timpul ce va fi.
Istoria nu-și are început
Și nu sfârșește prin contemporani;
Ea e oglindă a tot ce am avut
Și ne-a păstrat prin miile de ani.
Mă-ntreb și-ntreb: cu ce drept, ce temei
Ne luară corbii mândra Bucovină?
Tăiară Basarabia ca niște zmei
Din trupul țării, blândă și blajină.
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Ce am avut?! E o întrebare sfântă…
Voi n-aveți cum să-mi schilodiți trecutul
Căci fiecare piatră tot românește cântă
Deși dorești s-o-nece uitarea și tumultul.
Am fost datori?! Noi suntem lângă Istru
De mii de ani, am fost lângă Carpați
Cu Marea Neagră, cu Tisa și cu Nistrul
De-o veșnicie uniți și-ncoronați.

Ce ați gândit când ați venit de-aiurea
Și ne-ați trecut prin sabie și foc
Că vom răbda și lanțul, și biciul, și securea
Că noi suntem sortiți la chin și nenoroc?!
Da! Ne vedeam de doine, de stâni și de ogor
De vrednicia pruncilor născuți
Noi ne știam stăpâni și demn popor
Și-ngenuncheam doar Soarelui tăcuți.
Trecut-au hoarde peste trupul sfânt,
Barbare triburi, urlând călări pe cai,
Ne-au chinuit, ne-au ars, dar nu ne-au frânt;
Am stat lipiți de-acest picior de plai.
Și iată-ne așa, fără de veste
Aflăm că țara ne e scoasă la mezat,
Că Dacia rămâne o poveste
În care Decebal s-a spânzurat.
Și prădătorii vin să ne alunge,
Să stoarcă tot ce se mai poate stoarce.
– Barbare chipuri, până când? Ajunge!–
O filă grea istoria întoarce.
Îmi strig copilul de dincolo de gard
Și tu-l împuști dacă-și întoarce fața.
Pe Dumnezeu din Biblii tu ni-l arzi
Și ne spoiești cu sânge dimineața.
Și poate-n zi de mare sărbătoare
Ați tăbărât în sfânta vatră-a noastră,
Ne-ați jefuit, voi, hoarde migratoare,
Plânsul luminii blânde din fereastră.
Cu ce-am greșit când ne-ați ciuntit aiurea
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Fâșii din țara cu fața ca un Soare,
Când ați tăiat cu barda și securea
Din trupul țării care veșnic doare?!
Tratate și-nțelegeri influente,
Manevre deocheate și obscene,
Scenarii născocite de mințile demente,
Trădări de frate și vânzări viclene.
Asta sunteți… voi semănați urgie,
Nemernici însetați de foc și de sânge
Iar noi suntem stăpâni pe grai și glie,
Chiar dac-un colț furat mai plânge.
Trecură veacuri de patimi și de chin
Poveri și împilări am îndurat
Și am pus capăt când marele Destin
Peste pământul nostru s-a-nălțat.
Și ne-a unit sub falduri de stindard
Cu imn, cu stemă, cu tot ce-a fost odat’
Pe unde pagini de istorii se mai ard,
Pe unde-am fost stăpâni cu-adevărat
***
Ziua Unirii încă n-a trecut.
Ea trebuie să fie în fiecare zi.
Ne cheamă sângele dintr-un trecut durut
Și-și cere dreptul la timpul ce va fi.

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,
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 pline de tumult.
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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,
Și să pășesc în dimineți de mai
Când norii grei se sparg în albul 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 ochii mei.
LUI ISUS HRISTOS
Trist 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;
Și ochii Lui din ceruri ne privesc.

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.
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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!”
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.
BALADĂ CU FANTOME
Oh, dragii mei
Feciori de zmei
Cu frunți în vânt
Cu dor de-avânt
Și cai nălucă
Dor de ducă
Pe culmi, pe șes
Și, mai ales,
De dor purtați
Ca niște frați.
Din vechi balade coborâți,
Nicicând de nimeni doborâți,
În trap, la pas sau în galop,
Mânați de dragostea potop,
Veniți și-acum pe vârf de deal
În cântec vechi, blând din caval
Și mai rămâneți printre noi
Aduși de patimi și nevoi.
Oh, dragii mei
Feciori de zmei,
Unde v-ați dus
În ceas apus?!
Când veți veni
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În zori de zi
Ne veţi găsi
Cu cântecele la oblânc
Și cu durerea din adânc
Acestui neam lăsat în foc,
Între tăciuni de nenoroc.
Doar voi puteți să ne mai fiți
Altar de plângere slutiți
În ceasul greu de ars blestem,
Când clipă de răgaz n-avem,
Când țara-i scoasă la mezat,
Când astăzi ne-au îngenuncheat,
Cu Iudă – coadă de topor,
Când din stăpân, azi ești dator
Și vezi vândut al tău popor...

HAREMUL MERCENARULUI ALIK
(Coșbuciană)

Era o fată – fata lui Melek
Ce a fost dată prințului Alik
A cincea soață… zilele tot trec
Și viața nu se schimbă cu nimic.
Să mulgă iepe și să bea cumâs…
Cam asta se-ntâmpla la esaul;
Cadânele trăiau fără surâs
Sub burcile cernite-n negrul tiul.

MAMA MEA, LIMBA ROMÂNĂ

Alik primi să plece mercenar
Și să se lupte în ceata lui Osman
Pe bani peșini, primiți drept onorar
Să-și riște viața, așa... pentru sultan.

Când am rostit cuvântul mamă
În sfânta limbă românească
Era cuvântul care cheamă
Un dor și-o grijă părintească.

Și nu de formă cadânele jeliră
Și se jurară că se vor jertfi
Iar lacrimile nu mai conteniră
Dacă Alik al lor nu va mai fi.

Veniră-apoi alte cuvinte
Ce se chemau în sfânt ocol
Cuvântul patrie – cuminte
Se întrupa în chip domol

Veni si vestea neagră, nedorită
Cum că Alik căzu în lupte grele;
Nu poți să scapi de soartă, de ursită,
De ce ți-e scris in zodii și în stele.

Și-apoi, potop de noi cuvinte
Despre a fi și a gândi.
Cuvinte - cântec, doruri sfinte A exista și a iubi.

Muțenie și plâns peste harem;
Otrăvuri, ștreanguri, săbii stau de-o parte,
Însă nici Fatma, nici Ilknur și nici Hurem
Nu se-ndemnară în pasul către moarte.

Cuvinte ce nu mor cu mine
Căci le-am lăsat prin testament
Să fie-n timpul care vine
Cuvintele despre prezent.

Doar mama lui Alik in plâns de dor
Căzu nebună și muri-n curând.
Cadânele jeliră-n plânsul lor...
Și-n alt harem plecară... tot plângând.

Cuvântul mamă să rămână
Ca sfântul drag din calendar
Pe care limba mea română
Mi l-a adus cu viața-n dar.
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Eugen EVU
(ROMÂNIA)

George Stanca – Reverenţe himerelor de odinioară
„Tandis que l’oeil vert de la radio/ clignote
complice de la mort”. Cartea bilingvă Angel radios
(Ange radieux, traducere de Muguraş Maria Petrescu) - ce nuanţa ca titrare, un celebru vers preclasic
românesc, (cu un reuşit nud pe copertă de Elena
Uţă-Chelaru) oferă cititorului francez piese semnificativ alese, din cele două „claviaturi” pe care jubilează liric George Stanca. Un poet bine primit de
cine are „organon” critic, şi aiuritor haşurat, facil
chiar, de primul său prefaţator... George Stanca este
înainte de toate un nostalgic al preromantismului
francez, D’Orleans, François Villon ş-a., şi, in extenso al moderniştilor de după Baudelaire, necum
„delirantul” pe care fuşerit şi apatic, l-a văzut antipoeticul Ion Cristoiu. Ironismul poetului este sentimentul fundamental, care, de fapt, îl ocroteşte de
falseturile de ventriloci ale manieriştilor. Sarcasmul
îi este armura cu motive sibilinice, menite a deconcentra, de a deruta căutătorul ostentativ de aforisme,
ori de axiome ce ratează acel „nimic nou sub soare”,
într-un lamentabil „ nimic nou sub lună”. Acest poet
este un om muzical, oripilat de zgomotul de fond al
Realului. Scrie ca să îşi audă sufletul.
Poemele lui George Stanca nu îşi scad timbrul,
între Eros şi Thanatos, nici în această reeditare selectivă, ci dimpotrivă, în versiunea franceză, prind
un spor de vervă baladescă, fin ironică, ca nişte auto-parafraze ce atenuează registrul grav în volute de
capriccio de şansonetă, de „lerui ler” laic-modern. O
afinitate stilistică, bunăoară, cu Cezar Ivănescu, cel
ce îşi vibra textele pe chitară, Goerge Stanca o transferă într-o oratio-vecchio cu aer medieval, care
sună autentic şi în limba lui Villon: „ j’étais svelte et
maigre/ tu étais suave/ tout comme une Marie/ sur
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une icone slave”. Timbrul Cezaro/ivănescian
din poemul dăruit regretatului poet, ia doar o altă
culoare, prin jocul replicii à la maniere de, însă exprimând propria-i stare: trubadurescă, song unei
iubite diafane, unei muze hieratice. „Fată de zăpadă/
ochi de izvoraşi/ nu-i aşa că-n moarte/ ai să mă mai
laşi”? Dorinţa transcende într-o dimensiune atemporală, erosul se contopeşte rece-extactic, cu thanatosul, cum poetul scrie altundeva. Starea heirosgamosului este suspendată aici în nuanţe mitice, nordice,
siberiene. Agonia devine extaz, extazul agonie. George Stanca apelează frecvent, inventiv, dezinvolt, în
astfel de song-uri, la licenţe poetice: „Te iubesc artizănatic” cu un fior preclasic: ,,Te iubesc cu energie/
floare roşie de sânge/ lujer de siminichie/ Care tace
şi când plânge.” Aparenţa spontaneităţii ludice, este
la George Stanca de fapt o „cheie” stilistică, un procedeu remarcabil de a constrânge muzical emoţia, de
a o ritma în melos. Poemele acestea alternative celor
postmoderniste provoacă o plăcere estetică pură,
„zănatică” în sensul „ delirului” mantramic evocat în
piesa de rezistenţă a sa, „Spectru” – care este o camuflată „ars poetica”. Registrul acesta de clavecin,
este cumva mai savurat de poet, mai agreat, din nereprimate stări extazice între Psiche şi Eros: colajele
riscă reduntanţe, însă este sigur că Stanca sustrage
de la absurd un context strict-muzical, spre a-l înrola
psihedelic în topica dorită, una cantabilă, una care
voalează pe griful canonic, procedeu al absurdului,
uzând de inserţiuni din „ zicalele populare, colinde
laice, etc.: „Galben sufletul de toamnă/ delirăm şi
delir, doamnă/ ...” alb e câmpul de bărbaţi/ că le daţi,
ori nu le daţi”...” colţ albastru dus de roate/ tu tentreabă şi socoate.../ de ce-n sufletul de toamnă/
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delirăm şi delir, doamnă?” Artificiile de acest fel
sunt facile, însă au farmecul lor de înţeles româneşte, nu ştiu cum „ auzite” de alţi neolatini, dacă nu
cumva sunt percepute ca puseuri suprarealiste? „si
dans notre âme en autonome/ délirons et délir, femme”? Muguraş Maria Petrescu nu avea cum să reţină
în franceza modernă, mot-à-mot, aceste „cântice” cu
iz medieval dintr-un Ardeal cu „Velerim şi veler
Doamne” sau „lerui ler”-ul colindelor laice.
George Stanca are însă o a doua voce, transmodernistă, a liricii moderne de tip „poeseu” şi
atunci româna lui ludică, redevine soră bună cu
franceza actuală: „et mon amour s’grandissait de
plus en plus/ du nord/ en arrivant accopmagné par le
grad vent du nord...”; ozonizant le coussin de notre
perche/ ils nous faisaient...”etc. Metaforele lui George Stanca sunt când delicate, când amintind pictura
naivă: „ eu biet râdnaş într-un stalul de fluturi/ închinându-mă frumuseţii tale mătăsoase”...
Don Qujote este invocat ca un simbol al „Tristei Figuri” prenatal, aşadar un stigmat al luptei cu
himerele, ca apoi să fim surprinşi de procedeul oximoronic, evident cel mai agreat procedeu stilistic, al
unui ironist cu impulsiuni pamfletice, rod al unui
simţ moral de nereprimat, din nou apăsând pe versul
reduntat, care ia prin surprindere nonconformist: „Eu buletinul de ştiri de la miezul nopţii/ rostit
ca o sentinţă/ în timp ce ochiul verde al radioului/
clipeşte complice cu moartea”... (percepţie cvasiextrasenzorială, ca o halucinaţie, n). („tandis que
l’oeil vert de la radio/ clignote complice de la
mort”). Alchimistul modern George Stanca îşi face

lucrarea din substanţele magice ale cuvintelor, prin
asocieri stranii, care tind să efectueze o mutaţie: una
hierogamică, a „nunţii” dintre suflet şi carne, dintre
simţuri şi întrezăriri ale unei Erato căreia îi face reverenţe... Reverenţele poetului sunt donquijoteşti,
dar şi trubaduriene, dar şi bruscând din Real în absurdul rinocerian al thanato-erosului rock, asocieri
stupefiante, menite a demitiza, de fapt, dicteurile
obsedantelor generaţii: „Ca iubitul tău de serviciu/
fără introducere şi cuprins/ fără înheiere/ după ce team dezbărat de spini/ încă din lift/ să te devor cu
trufia revoltatului „nea- a-pă- rat posesiv/ şi cald
contra unei/ derizorii simbrii de săruturi/ câştigate în
mod onest”. Când Stanca scoate din priză aceste
electrice stări ironice- amare, neutre cumva, revine
la ritmicul ludic tragic- comic, amintindu-ne de Geo
Dumitrescu, dar cel mai cuceritor, de Miron Radu
Paraschivescu în poemul cheie Sirop de baclava,
autentica sa artă poetică, a unei lenevii angelo- radioase, levantine, de dulce habitat şi un şi mai Dolce
farniente: „Ea fuma cu ţigaretul/ ţigări albe de mătasă/ eu citeam villon- poetul/ şi mă preumblam prin
casă/ Era iarnă, eram tânăr/ îmi mergeau muşchiul şi
lobul/ eram blazat metafizic/ şi-mi plăcea să fac pe
snobul/ Ea-mi zâmbea superioară/ şi sufla fumul
spre mine/ credeam că nu mă-nţelege/ şi mi se făcea
ruşine”... (Un poem care merită carieră muzicală!).
Este vorba de o fata morgana suind hieratică din
narcoza unei stări stanciene, mimat turcite, ademenitor cantabile... Care, cum spuneam, sunt echivalate
în franceza evocatului François, cel al zăpezilor de
odinioară... Sau de niciodată...

Cifrul (codul) trecutului se cere dezlegat.
Paradoxal, prin religiousul eliadesc...
Verificând cu virtuozitate și jubilând patosul
cu dezinvoltura, amintind cumva de textierismul
folkului lui Andrei Păunescu sau lirica Constanței
Buzea, Elena C Petruț este foarte comunicabilă, nu
prin oralism, ci prin baletul catrenelor ei impregnate
cu melos. Inefabilul Dor românesc ni se comunică
(cuminecă) din fervoarea ei feministă, firească sugerând ochiul inimii, al mitosofiei, via ochiul minții,
necum frizând livrescul sau folk-ul. ,,O! Da!, ochii!
Ochii tăi, fără de margine de lume!/ Spre ei mi-e
gându-n admirare dus’’ (v. mirarea blagaiană, n)
destineliterare@gmail.com

,,Dac-aș putea mereu să-i am cu mine/ N-ar conta
câte altele-n noi au apus!/’’ (atenție, anacolut, n).
Catrenele sunt ipostaziate prin rotire, cum
cristalele într-un caleidoscop. Leit motivul ochiului
inimei devine diafan, cobaltiu, ca-n liniștile
semantice ale aminului eminescian. Nu ai cum scrie
despre aceste poeme decât poetizând. Tonusul
devine duios triste al emoției care acuză subtextual
un datum, un fatum contrapunctic. Concesiv,
intimistic. Evoluția tematică este previzibilă, pe
starea de fond psihedelică. ,,Mi-e dor fără tine!101
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spun cu durere/ Știind că înstrăinare ne vom fi
mereu!.../ Nu-mi poate fi altfel, neavând nici
putere/Să fiu fără tine vreodată, mereu!’’ Este
probabil că lirica Elenei C. Petruț să îi fie de leac,
auto vindecătoare, prin jocul (ludismul) textului pe
arpegiul descântecului neo-divinatoriu. O poetesă

din cercul Asociației sub egida Marianei Pândaru
Bârgău și a Bibliotecii Județene Ovid Densușianu.
Motivul Privighetorilor din suflet amintește de
o interpretare a celebrului Macedonski, îi amintesc
că de facto nu Ea cântă, ci El, chemându-și perechea
la cuib (recte suflet, n).
* Îmi tac privighetorile din suflet, editura Inspirescu, 2017

***
Eugen CELNOU
Dedicație pr. poet Theodor Damian
Iată, Ora cât Veacul
Aorta mi-o zbate:
Aceleași cum altădată îs toate.
La RUGuldin Har rugăciune
și dar- hărnicie prin HARintraductibil, imuabil DOR

Născut ci necum făcut
Den ETern al continuu-acumului…
Ubicuum necum uhronic
ELEA(t) văzut nevăzut
Neutrino cel ludic
Rod auto-ncolțit al Cunoașterii

melos sacru
ciubăr beut cu puzderii galaxice
ROgviEV al Ecoului,
Gloriolă memorie
Iin Yang
Prin moira lamură și alburn
și fântână

Precum Cel Ce sunt devenindu-și
Pururi Sieși
Al Limbii Românilor
Dintru Menmosyne,
EL Deceneu,
CEL NOU
Adeverească-ne!

Lumină-Lină
Gracious Light
Lerui Ler
Unde flacăra intră în Cer

*
Dumnedzău al lumilor lumii
Den lumeni
Tahoni desculți prin
roua iconoclastelor
Carele vii care sum:
Te voi lua de pe cruce
Tu, prag de mijloc
Întru a te iarăși traduce
Te voi reinventa!

Iată!
Cadă în sinea-i
coverta de neguri
Pre Angelii rătăcitori
Să-Îi iarăși AMU
Autonască
și pre Barabas în teroarea
Mulțimilor
Frica de-o viață-a Muririi
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Vasile FILIP
(ROMÂNIA)

Un portret – mai mulți autori
Destinul scriitorului
din destinul omului
izvorăşte, se împlineşte şi rămâne în
memoria timpului. Iar
timpul le tezaurizează
pe toate cele necesare
dăinuirii.
Timpul
fiind, de fapt şi de
drept, omul; adică
beneficiarul. Cel care
nu doar pentru sine
lucrează, ci şi pentru
cei care vor veni după el. Acesta este sensul existenţei umane şi aceasta este ţinta supremă.
Destinul omului şi scriitorului Vavila Popovici se înscrie armonios în acest cerc, exemplul
putând fi socotit ca unul de referinţă. Viaţa trăită –
biografic, geografic, profesional, social, intelectual,
creator – face substanţa cărţilor sale. Nu, însă, o
viaţă reprodusă fotografic, ci una metamorfozată şi
evaluată ideatic. Filosofic. Scopul transpare cu evidenţă: cititorul să tragă învăţăminte şi... să se înveţe
minte...
Rememorez, răsfoindu-i cărţile despre care
am şi scris, la timpul potrivit. Închipui un portret
mental de o impresionantă complexitate. Vavila Popovici s-a răsădit deopotrivă în cărţi de poezie –
unele în română şi engleză –, în proză narativă, în
file de jurnal, în articole şi eseuri. Peste tot, ca un
leit motiv, am întâlnit informaţia amplă şi sentimentul profund, mereu susţinut de o gândire inteligentă,
optimistă chiar şi în momentele de melancolică singurătate. Viaţa în vâltoarea ei. Dar şi mijlocele prin
care se pot evita scufundările fatale.
Îmbrăcămintea artistică pe care Vavila
Popovici o oferă cu generos har scrierilor sale este
purtată cu eleganţă de substanţa ideatică, autoarea
destineliterare@gmail.com

dovedindu-se o structură în egală măsură metaforică
şi ştiinţifică. Formaţia inginerească nu este, în cazul
ei, un obstacol. Dimpotrivă. Un îndemn şi un sprijin
în alcătuirea operei bazate pe simţ artistic şi pe
rigoare intelectuală. Am reţinut, din volumul
“Gânduri”, publicat în America în anul 2009:
“Trăim şi gândim, şi cu gândurile noastre
înfrumuseţăm sau urâţim viaţa” (...) “Amintirea te
călăuzeşte spre introspecţie şi analiză. Poate de
aceea amintirile dor!?” Sunt gânduri şi imagini pe
care coautorii acestei noi cărţi – “Antologie” – le
remarcă şi le comentează în chip felurit, dar într-o
aceeaşi gamă. A valorii, nu doar literare.
ANTOLOGIE selectivă a referinţelor
(selecţie realizată de Vavila Popovici) este un volum
ilustrativ pentru creaţia autoarei. Un adevărat
portret, realizat de mai mulţi zugravi ai cuvântului,
publicat în anul 2017 la Editura “Singur” din
Târgovişte. Sunt cuprinse în carte prefeţe, postfeţe,
recenzii, articole analitice, studii. Semnatarii sunt
personalităţi de circulaţie în literatura română
contemporană (Eugen Evu, Simion Bărbulescu, Ion
Papuc, Calistrat Costin, Nicolae Ioana, Constantin
Mănuţă şi alţii încă), profesori (M. Alexandrescu,
Elena Cruceru, Mariana Strungă, Ion Georgescu
ş.a.), compozitorul Doru Popovici, jurnalişti (Aurel
Gagiu, Luiza Petrică, Cristian Constantin etc.).
Nume multe, care, neputând fi cuprinse toate în
aceste puţine rânduri, pot fi găsite în cartea în
discuţie. Condeieri pricepuţi şi mereu trăitori în
dorul cărţilor frumoase.
Mai importante sunt, însă, contribuţiile
acestor condeie respectabile la conturarea unui
portret literar impus deja atenţiei generale: critici şi
cititori, deopotrivă. Iar cititorii cărţilor scriitoarei
Vavila Popovici sunt răspândiţi pe toate meridianele
şi paralelele globului. Act împlinit şi cu ajutorul
exegezelor la care fac trimitere, multe dintre acestea
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fiind publicate, îndeosebi în reviste de format
electronic, în toată lumea (S.U.A., Canada, Irlanda,
Germania, Spania, Belgia, Israel, România fiind,
totuşi, preferată).
Multe şi diverse au fost drumurile unui
destin împlinit cu de toate ale vieţii, dar, până la
urmă, victorios prin cărţile care, în timp, vor înfăţişa
urmaşilor un portret uman-literar luminos. S-a
născut în satul Suliţa, din judeţul Hotin, un spaţiu
românesc şi el cu un destin zbuciumat: când integrat
vetrei străbune, când sfârtecat de hotare înveninate.
În România – Mare sau Mică – a sălăşluit prin multe
locuri: Tg. Jiu, Tg. Mureş, Piteşti. Dar şi Iaşul în
care şi-a făcut studiile superioare, la Facultatea de
Chimie Industrială a Institutului Politehnic
“Gheorghe Asachi”. A mai călcat, însă, şi alte
meleaguri, peste tot fiind uimită de frumuseţile
acestei ţări şi în permanenţă însoţită de fiorii artelor,
literatura şi muzica în primul rând. Vavila Popovici
nu cântă doar prin cuvinte; ea naşte fiori artistici şi
prin mângâierea clapelor pianului. Un artist în dublă
ipostază – s-ar mai putea spune. Acum, Vavila
Popovici trăieşte într-un alt punct cardinal. În
America. Aşa cum reiese din propriile scrieri, ea nu
a plecat singură... de acasă. A luat şi acasa cu ea.
România. România care nu a uitat-o şi care o
fericeşte găzduind-i cu firească generozitate operele.
Volumul de faţă este un model în acest sens.
El ilustrează, în primul rând, recunoaşterea unei
valori demne de întregul respect. Lucru care, ca o
încununare, se petrece şi prin alte colţuri ale lumii,

peste tot pe unde scriitoarea îşi publică lucrările. Iar
lumea o răsplăteşte, nu numai prin meritate aprecieri
publice. Anul 2014, de exemplu, a fost unul de mare
rezonanţă pentru Vavila Popovici. Atunci, Academia
Il Convivio din Italia i-a acordat Primo Premio
Assoluto, pentru volumul de poezie – bilingv –
“Love Story”. Răscolindu-mi memoria, mi-am adus
aminte de strălucitul precedent. În anul 1878, “acel
rege-al poeziei / Veselul Alecsandri” a câştigat
concursul de la Montpellier cu poezia “Cântecul
gintei latine”. În anii mai apropiaţi de noi, au mai
fost asemenea întâmplări, de diverse dimensiuni,
care arată celor interesaţi că... nasc şi la România
valori. Între numeroasele dovezi – şi cartea căreia iam dedicat aceste rânduri.
Mărturisire de final. Nefiind un iniţiat în
materie, nu mă lasă inima ca, totuși, să nu risc o
afirmație, care nu este una de conjunctură şi nici de
îngâmfare. Eu cred că imaginea cea adevărată a
României, în plan extern, nu este dată de politicieni.
Nici măcar de nivelul economiei naţionale. Nici de
alte elemente, efemere. Cultura naţională este
vectorul determinant. Literatura, artele plastice,
inventica, sportul (da, sportul!) şi eroismul (cel
patriotic, necum cuceritor) sunt particularităţi
esenţiale ale portretului naţional. Inteligenţa
românească, de toate felurile, este cea mai căutată
“marfă”, mai cu seamă prin locurile unde
mediocritatea împărăţeşte, iar banul este ochiul
dracului.
Iași, iunie 2017
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Zeno FODOR
(ROMÂNIA)

In memoriam

CORNELIU CÂLȚEA
- Un profesionist al ziaristicii –

A fost un ziarist cu ochi scrutători și verb incisiv, un reporter care a străbătut neobosit, în lung și-n
lat, toate localitățile arondate Studioului de Radio Târgu-Mureș, observând și relatând cu acribie tot ceea ce
merita adus la cunoștința ascultătorilor.
Dar a fost mai mult decât atât. A fost un veritabil om de cultură, care prețuia literatura de bună calitate (avea o blibliotecă bogată, cu cărți valoroase, multe primite cu autograful autorului) și îndrăgea arta
plastică, având o importantă colecție de picturi semnate, mai ales, de maestrul Ion Vlasiu pe care-l admira (și
care îl cinstise cu prietenia sa) și de unul dintre cei mai valoroși pictori români contemporani, vărul său
Ștefan Câlția.
Și mai iubea natura. Îngrijea copacii, boscheții, florile și gazonul din jurul blocului în care locuia cu
pasiunea și migala unui adevărat grădinar. Avea o slăbiciune deosebită pentru animale și păsări.
A fost și un inspirat traducător, autor al versiunilor românești ale unor cărți semnate de colegi de
breaslă maghiari.
Pe lângă toate acestea a fost un prieten minunat, pe care te puteai baza întotdeauna, și un interlocutor
cu care era o plăcere să stai la taclale lângă o ceașcă de cafea sau un pahar de vin roșu.
Corneliu Câlțea, care peste trei luni urma să împlinească 80 de ani, ne-a părăsit însă brusc, pe
neașteptate. Breasla ziariștilor din România pierde un confrate de elită, pe care îl vom regreta toți cei care lam cunoscut.
Gândul către el să-l asociem cu imaginea unei flori de Nu-mă-uita...

destineliterare@gmail.com

105

Destine Literare

Crin FORBES
(USA)

Gheorghe Zamfir and others...

In London England, they carry the debates in
a public place, dedicated to such purpose. In Chicago though, they are public speakers on Michigan
Avenue, during the sunny warm days of the Summer
almost at every intersection. Some are using microphones and amplifiers, some others are using bullhorns, some others don't speak at all but they are
sandwiched between signs which carry their messages. I remember one such man whose cause was
one of the regions of former Yugoslavia during the
open conflicts a few years back. I saw him during
that particular Summer almost every time we drove
to Chicago. I am not sure that he was a native of
those regions, a descendant of an immigrant, or
simply a supporter of the cause who has never been
there, or did not have first hand experience with the
events, but wanted to do something for a cause, and
that one was at hand...
I have seem preachers predicting the apocalypse, or others speaking about the wonderful world
we are living in and thanking his God for the blessings...
At some other corner I saw these Ecuadorian
folk singers who used panflutes creating divine music. I saw a couple of them using the same type of
flute as Gheorghe Zamfir has been using. It was
strange to see south American Indians, dressed up in
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their native customs singing on Gheorghe Zamfir's
flute. But they were playing his song also, so I was
not too shocked.
The pan flute is a common instrument in the
Balkans, where it survived from Mythological time.
Pan the god of nature was known to use on of those
flutes...
The South American instruments though are
not quite the same. They have a different tonality
and they are made of different wood, not even
speaking about the fact that they are basically open
pipes tied together with either fabric or other naturally produced material.
The pan flute of the Balkans differ by being
only one open end pipe which is glued to a piece of
wood. Both of them are wind instruments, one has to
blow in them to make the sounds, and what is interesting is that they do it the same way. The only difference is that the sound is generated in two different ways due to the fact that one has the pipes open
at both ends the other does not.
The panpipes, from South America are at
times used in two parallel rows, while the pan flute
is a series of pipes of different lengths which are
producing the regular eight basic sounds.
Now, if one thinks that those instruments are
only used to play the music of those countries, one is
totally wrong. About thirty or so years ago, Zamfir
recorded classical music on pan flute accompanied
by an organist at Notre Dame in Paris, and I have to
say that the music was divine. It was as strange to
hear Bach' Toccata played on the pan flute, as it
was to hear some of Zamfir native songs played on
the Notre Dame's pipe organ.
For those who don't really know the sound of
the pan flute, if they are curious to hear it, they
should go on Youtube and type "nai" as it is known
in Zamfir's native language and they will hear a lot
destineliterare@gmail.com
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of it.
Both in the panpipes and the pan flute the
sound is controlled by the length of the pipe itself.
However the panpipes being open ended, can be of
any thickness or any length. The pan flute is more or
less constant in size, although they have been cases
when the length of the pipes varied also. What I
found interesting was the way those instruments are
tuned. They use bee wax. It is poured boiling in the
pipe and when it solidifies the player is using a little
curate to remove the excess wax until the blown
sound is the right one.
I never tried to find out the connections between the panpipes and the pan flute. They emerged
in two different civilizations, separated by thousands
of years and thousand of miles. Maybe there is no
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connection at all. It is just the human brain which
found similar ways of expression in two different
geographical location.
The music generated by the panpipes of the
Andes, is different than that one generated by the
pan flute. The Andean music is coming out of the
high altitudes with generally fast rhythms, inspiring
the presence of fresh and high altitude air, while the
pan flute music, even if it was created in the local
mountains, has a different feeling to it. The Balkans
are not as tall as the Andes and they never peak into
high altitudes. The composers of the music are at
times villagers from the mountain, or from the
planes along the Danube, and the rhythm and the
melodies are totally different based on the place they
were created.
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Joseph Earl FRANCO
(USA)

May God Bless
One day one time
Roses and daffodils
and sap from the vine
Birds will sing
and children to play
A sun does set from very far away
And I knew it was an era
And it was Mine
..
In silence I shall perish
Through prayer
I will seek Your mercy
For in You
I trust with my thoughts
The prism
of my penitent soul
I beseech
Your gentle kindness
The warmth
Of Your guiding light
Steer me unto
Your holy ground
For my love for thee
Will endure , forever
(Corrected version from the last issue of
Literary Destinies)

Like water in a desert
the soul of your mind
A gasp of fresh air
and the signal of time
Forever a wander
to places unknown
A journey of innocence
Where thoughts become known
O good glory praise be done
The telling hour
has already begun
A closing of curtains
the story is told
Light of eternal
a Legend behold
***
I live and I feel
The life beginning
Brilliant stars
And dresses, elegant
One diamond
Interesting and beautiful
Violet flowers
Telling stories
Words of honor
And feelings of love
And the life continues

***
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Mircea GHEORGHE
(CANADA)

Sub semnul generozității: Anca Sîrghie, Radu Stanca. Evocări și interpretări în evantai
E cu totul remarcabil când oameni de
valoare, repere pentru
vremea în care au trăit, nu
sunt uitați de urmași, ci,
dimpotrivă, sunt omagiați
cu o generozitate ce exprimă deopotrivă și gratitudine și admirație pentru
opera și destinul lor… Ne
aflăm cu cartea distinsei
profesoare și cercetătoare Anca Sîrghie dedicată
poetului, dramaturgului și regizorului Radu Stanca
în fața unei asemenea omagieri la care participă,
alături de dânsa și numeroase alte personalități din
lumea teatrului, scriitori, prieteni, membri ai familiei.
Radu Stanca (1920-1962) a fost una dintre
figurile marcante ale anilor 50 și de n-ar fi dispărut
prematur din cauza ftiziei la 42 de ani, destinul lui
de creator în plină ebuliție s-ar fi împlinit cu siguranță la un nivel net superior în condițiile mult mai
favorabile pentru cultură ale anilor 60 când literatura
română a ieșit la lumină din tunelul proletcultist.
Radu Stanca a traversat aceast tunel cu demnitate,
fără niciun compromis, dedicat și fidel fără
întrerupere creației sale autentice. A plătit un preț
greu pentru această rectitudine, căci niciuna dintre
cele 15 piese de teatru pe care le-a scris nu a văzut
luminile rampei, iar ca poet, a fost în bună parte
ignorat de marele public. Dar a fost, în schimb, din
timpul vieții și imediat după moarte, în anii 60,
prețuit, iubit și admirat pentru baladele sale
publicate în 1945 în Revista Cercului literar de la
Sibiu și pentru întreaga sa activitate teatrală de zeci
de actori și de prieteni cu care a împărțit aceleași
idealuri estetice și literare. Prietenii aceștia, deveniți
ulterior iluștri precum Ion Besoiu, Ion Negoițescu,
Ștefan-Augustin Doinaș, Nicolae Balotă, Eugen
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Todoran, Cornel Regman, Eta Boeriu, Ioanichie
Olteanu și întreg tineretul cultivat din Sibiu care se
pasiona pentru piesele regizate de Radu Stanca cu o
autoritate de mare maestru la teatrul din Sibiu, i-au
păstrat memoria și au transmis-o generațiilor
următoare până în zilele noastre. Cartea de Evocări
semnată de Anca Sîrghie se înscrie astfel într-o
continuitate ce este, din fericire, departe de a se
epuiza și contribuie la menținerea și aprofundarea
interesului general pentru o operă valoroasă încă vie.
Cele mai multe dintre evocările celor care l-au
cunoscut direct sau indirect pe Radu Stanca au în
centru personalitatea sa de om de teatru. Este firească, din cel puțin două puncte de vedere, această
preferință. Mai întâi, manifestările lui ca poet și
autor dramatic au fost drastic limitate de epoca în
care a trăit. Pur și simplu, baladele lui Radu Stanca
și piesele lui care cultivau genul tragic nu se potriveau cu minabila direcție sovietizantă dată literaturii
care era transformată într-o simplă activitate agitatorică. Iar în al doilea rând, succesele lui ca regizor și
actor, oricât vor fi fost ele de importante, sunt în
același timp și cele mai fragile în fața timpului. Se
poate celebra cu ușurință o operă scrisă și după câteva secole de la producerea ei, dar o operă orală, cum
este cea de actor sau regizor, are nevoie pentru conservarea memoriei ei de martori direcți care au asistat, cum s-ar zice, pe viu la producerea și împlinirea
ei. Anca Sîrghie, iubitoare a operei multiforme a lui
Radu Stanca căreia i-a închinat și o teză de doctorat
în 1981, este un astfel de martor direct și ea
semnează în carte mai multe convorbiri, interviuri
luate celor ce l-au cunoscut pe Radu Stanca, care au
lucrat cu el sau sub conducerea lui ori care s-au format ca oameni de teatru în urma contactelor
frecvente cu el. Profesoara Anca Sîrghie inserează,
de asemenea, în carte și evocări proprii în texte excelente ca de exemplu Radu Stanca pe sub castanii
cetății.
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Cartea cuprinde trei secțiuni. Evocări, care
ocupă trei sferturi din carte, Interpretări, și Radu
Stanca în reportaje.
Evocările sunt semnate de regulă de actori și
parcurgându-le se impun nu doar imaginea lui Radu
Stanca, personalitatea lui artistică, generozitatea,
talentul și cultura lui imensă, ci și istoria culturală a
Sibiului în primele două decenii de după Război.
Sibiul lui Radu Stanca și al celorlalți membri ai
Cercului literar este un burg plin de farmec și de
istorie, cu o viață culturală intensă, cu o societate
receptivă, cu un tineret inteligent, cultivat, curios și
entuziast care trăia pentru idei și pentru artă. Revine
ca un laitmotiv în majoritatea evocărilor locul
privilegiat pe care-l ocupa teatrul în acest oraș
îmbibat de istorie și de tradiții culturale. Radu
Stanca, de altfel în corespondența lui cu criticul Ion
Negoițescu mărturisea o preferință netă pentru Sibiu,
în comparație cu orașul Cluj sau cu Bucureștiul. Nu
avea niciun complex provincial, căci era conștient de
valoarea activității sale într-un mediu cultural
primitor și sincronizat cu marea cultură europeană și
universală. Câteva titluri de evocări sunt suficiente
pentru a înțelege cât de implicat a fost Radu Stanca
în viața
culturală și intelectuală a Sibiului:
Începuturile mele în teatru. Radu Stanca așa cum lam cunoscut (Eugenia Dimitriu-Barcan), Contribuții
sibiene la dezvoltarea artei teatrale românești
(Radu Basarab) Radu Stanca - un spirit renascentist
(convorbire cu Anca Sîrghie), Întâlnire cu Radu
Stanca (Lerida Bucholtzer), Actorul - un prieten al
regizorului Radu Stanca (Paul Mocanu). Nu sunt
uitați nici cei din imediata apropiere a lui Radu
Stanca, precum soția lui, frumoasa actriță Dorina
Stanca, sau fratele Horia Stanca, semnatar al unei
evocări impresionante despre ultimele momente al
lui Radu Stanca (Radu Stanca, fratele meu). Așa
cum se compune din toate evocările acestea pline de
dragoste, de prețuire și de regrete,imaginea
omenească este a unui ins fragil, supradotat, ușor
distant din cauza timidității sau a bolii care l-a
diminuat încă din tinerețe, fascinat de idei, entuziast
și creativ în toate demersurile sale artistice. O atenție
deosebită este acordată personalității sale de regizor
și la peste cinci decenii de la dispariția sa nu putem
fi decât impresionați de spiritul său deschis, de
modernitatea viziunii sale teatrale care, evident, era
cu totul prematură în anii aceia dominați de
simplism estetic și de primitivism ideologic.
În Interpretări sunt inserate cinci texte
pertinente semnate de Anca Sîrghie, în care sunt
cercetate relațiile dintre poezia baladescă a lui Radu
Stanca și cea a lui Mihai Eminescu sau a unor poeți
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germani, precum Schiller ori Uhland. Autoarea
analizează de asemenea muzicalitatea poeziei lui
Radu Stanca și, dincolo de literatura propriu-zisă,
implicarea lui în dezvoltarea teatrului pentru copii
(Radu Stanca și lumea teatrului păpușilor la Sibiu).
În ultima secțiune sunt descrise evenimente
culturale recente - lansări de cărți, simpozioane,
lecturi publice etc. - în care opera lui Radu Stanca a
fost totdeauna prezentă, chiar dacă nu totdeauna în
prim-planul manifestării. Dar după secțiunea extrem
de bogată a Evocărilor, faptul că poezia lui Radu
Stanca face parte dintre referințele majore ale
literaturii române din ultimele decenii este un semn
de perenitate care face dreptate destinului antum
lipsit de lauri al autorului. […]
În Quebec, se acceptă cu ușurință faptul că
literatura chebecoază este o literatură mică în comparație cu marile literaturi ale lumii - franceză, engleză, germană, italian, americană etc. - deși ea a dat
numeroase personalități de mare calibru, ca de
exemplu, Germaine Guévremont, Alain Grandbois,
Marie-Claire Blais, Anne Hébert etc. Literatura română are un statut asemănător cu al literaturii chebecoaze în pofida, de asemenea, a unor mari scriitori
și poeți care într-o literatură occidentală ar fi devenit
vedete mondiale.
Dar poate că statutul acesta de mare/mic nu
depinde doar sau în cea mai mare parte de numărul
personalităților excepționale pe care le dă o literatură. Un criteriu mult mai valabil poate fi considerat
dinamismul climatului literar în care trăiesc acești
scriitori, căci el este acela care încurajează, stimulează și produce condiții favorabile dezvoltării și
diversificării în toate planurile a spiritului creator. O
literatură care nu-și iubește, nu-și admiră și nu cultivă memoria marilor figuri din trecutul mai apropiat
sau mai îndepărtat se sărăcește, se estompează în
fața celorlalte și nu are destule argumente să se impună. Ea își pierde forța dialogală și se mulțumește
să-și contemple narcisic doar prezentul și gloriolele
efemere ale modei trecătoare. Cartea omagială a
doamnei Anca Sîrghie dedicată lui Radu Stanca,
poet și om de cultură și de teatru cu orizonturi renascentiste, se înscrie în direcția unei tendințe opuse
unui asemenea narcisism dăunător care îl consideră
până și pe Mihai Eminescu depășit. Este vorba de o
tendință care, dacă ar fi urmată și de alții, în raport
cu alte mari personalități literare din trecut, ar imprima literaturii române demnitatea, autoritatea și
prestigiul dorite și revendicate de cultura română și
de instituțiile și de organismele consacrate promovării ei internaționale.
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Dan GHIȚESCU
(CANADA)

Memorabile memorii
Am citit cu interes și dureroase aduceri
aminte cartea lui Herman Victorov ”sub aripa neagră
a războiului” și nu m-am putut împiedeca să adaug
în gând: și sub aripa roșie a păcii. Două culori de
moarte și de suferință!
Nu voi face o analiză literară, mă voi limita
doar la exprimarea opiniei unui scriitor față de opera
altuia.
“sub aripa neagră a războiului” este o lucrare
memorialistică care nu se pierde în franjurii drăgălășeniilor literare, ci se sprijină pe o riguroasă construcție cronologică. Analiza politico-socială e
abordată cu zgârcenie, la limita strictului necesar,
lăsând loc sentimentelor și omenescului.
De unde vine reușita cărții? Din arta povestitorului!
Adevăratul povestitor e asemenea portretistului care din câteva trăsături de creion, realizează
miracolul asemănării, fără efort, fără artificii meșteșugite ajungând cu subtilitate la Emoție; emoția fiind
obiectivul suprem al literaturii. Herman Victorov
este un astfel de povestitor. Fără pretenții filozofice
sau doctrinare, nu încearcă să-ți bage pe gât opinia
sa. Îți povestește simplu ce s-a întâmplat și pe nesimțite ajungi să fii de aceeași părere cu el. Ca și
portretismul, povestirea e o artă care nu se învață la
școala literaturii. O ai s-au nu o ai …și Herman Victorov o are! Are și curajul să se povestească pe el
însuși cu simplitate, cu convingere și cu modestie.
Vă mărturisesc toate acestea în plină cunoștință de
cauză. Cum vă spuneam mai sus, este doar opinia a
unui scriitor față de opera altuia. Au fost critici literari care au afirmat despre mine că sunt un bun povestitor, gândindu-se cu siguranță la ideea de naraţiune. Mi-a venit să râd… Eu nu sunt un povestitor, eu vreau să conving cititorul de o anumită idee
și atunci inventez o poveste care să demonstreze
valabilitatea ideii. Despre ”Omul care vine de la
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Est”, au spus unii că este un roman autobiografic.
Nici pe departe! Dacă uneori mi-am purtat personajul principal pe drumurile mele, am făcut-o doar din
comoditate. Le cunoșteam mai bine… Mi-a fost întotdeauna greu să mă dezbrac în public și chiar să
scriu la persoana întâia și am mare admirație pentru
scriitorii care au forța și îndemânarea să o facă.
Herman Victorov e unul dintre aceștia. El ne povestește ca la o cafea, lucruri pe care le-a trăit și nu face
nici un efort ca să ne convingă. Însăși faptul că el a
fost acolo e suficient și ne conduce pe nesimțite la
momentul-emoție, fără de care literatura nu este altceva decât ”vorbe goale, pe vocale”. Nu e nevoie să
să evoci evenimente dramatice sau de mare importanță ca să trezești Emoția. O simplă mângâiere pe
fruntea unui copil îngrijorat poate slobozi lacrimi în
ochi, dacă e bine povestită.
Vorbind în continuare de emoție ca țel suprem al literaturii (și al tuturor artelor) și mergând
mai departe cu paralela între autor și mine, iată sentimentul definitoriu care mi l-a transmis lectura
aceste cărți : După câte i s-au întâmplat lui, familiei
sale și evreilor de pe meleagurile noastre; lungi ani
de nesiguranță, de umilințe, de trădarea prieteniilor
și de crime, ori ce inimă se poate împietri în duşmănie și revanșă. Ei bine, după toate acestea Herma
Victorov nu iubește România mai puțin decât mine!
Iată, citindu-i cartea, acesta este sentimentul meu de
emoție carteziană!... În timpul lecturii, m-am întrebat de multe ori dacă aș fi capabil de o așa generoasă
analiză a istoriei. Când mă gândesc la cei care ne-au
colonizat țara timp de jumătate de secol și la vătafii
lor, sentimentul care mă încearcă nu pare să fie iertarea…
Nici Herma Victorov nu poate fi acuzat de
Uitare… Peste înlănțuirea evenimentelor, străbat
ecourile dureroase care au însângerat viața unei generații și cartea lui rămâne un valoros document, o
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necesară datorie de memorie. Este tot ce se mai poate face astăzi în memoria celor care au fost asasinați
cu bestialitate. Așezarea acelor timpuri pe rafturile
uitării, ar fi un act de rușinoasă ticăloșie. Autorul își
face o datorie de onoare față de trecut, cu respect și
înțeleaptă înțelegere. El își încheie povestirea în pragul istoriei, un prag de speranțe care s-au dovedit
deşarte. Simțim limpede dezamăgirea celor care au
crezut în Marea Minciună. Soarta a legat una de alta
două epoci în care crima a fost lege chiar dacă s-a
ascuns sub voalul ipocrit al credințelor patriotice.
Pogromurile și camerele de gazare au fost continuate
de gulaguri care au durat jumătate de veac. Minciuna și ipocrizia şi-au continuat procesul de rafinare,
păstrând în măruntaiele lor, dinamica crimei. Un
secol care a scos în față pleava societății omenești și
i-a pus în mână biciul. Și gestapoul și kagebeul au
fost zămislite din aceleași fecale. Oamenilor cumsecade le-a rămas suferința.
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România nu a fost și nu a devenit niciodată o
țară comunistă. Această etichetă care persistă, este o
insultă! Ea a fost cedată, ca și restul Europei de Est,
drept colonie Rusiei, care se auto-poreclise pe vremea aceia, Uniune Sovietică. Marxismul, canibalizat
de leninism, a fost doar un pretext pentru această
formă de imperialism. ”Deutschland uber alles” a
devenit ”Proletari din toate țările, uniți-vă”…în folosul Rusiei. Sunt interesante momentele în care autorul vorbește despre justificările celor care s-au salvat
prin faimoasa divizie de panduri ”Tudor Vladimirescu Debrețin”. Păstorel Teodoreanu, pe care îl admiră, spunea : ”Ana Pauker te-a făcut pandur/ Ți-a pus
o stea în frunte și-un debrețin în cur”. Chiar fără
voia lor, ei ne-au adus jumătate de veac de suferințe.
Va fi nevoie și de alți Victorovi care să povestească
și asta, el şi-a făcut din plin datoria scriind aceste
memorabile memorii literare.
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Daniela GÎFU
(ROMÂNIA)

Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române –
filiala Iași semnează un protocol de colaborare cu UZPR
Există voci care pun la îndoială munca de
creație depusă de un jurnalist. A fi jurnalist implică
în primul rând cunoașterea foarte bună a limbii în
care scrie, alături de îndemânare și măiestrie, calități
pe care le are și scriitorul. De altfel, mulți scriitori
sunt jurnaliști remarcabili și mulți jurnaliști sunt
scriitori valoroși. Cu o seamă dintre ei ne mândrim
și dincolo de frontiere. Sunt și unii care trăiesc de
zeci de ani în afara teritoriului românesc, dar care se
consideră ei înșiși scriitori ori jurnaliști români. Nu
vom da nume, pentru a nu genera controverse
inutile.
Dacă pictorul se remarcă prin tehnica
aplicării culorii pe o anumită suprafață (pânză, hârtie
etc.) pentru a pune în valoare o potențială realitate,
la fel și jurnalistul se remarcă prin tehnica mânuirii
cuvântului pe hârtie, în mediul online etc., nuanțată
adecvat pentru a emite o judecată de valoare
pertinentă, în încercarea de a nu avea consecințe
dintre cele mai nefaste în spațiul public. În cele din
urmă, valoarea ideilor transmise prin intermediul
unui canal (presă scrisă, Radio, TV), prin care
jurnalistul se adresează cititorului, este în strânsă
legătură cu abilitatea acestuia de a zugrăvi realitatea.
Dincolo de dimensiunea pragmatică, rolul textului
jurnalistic este de a se face înțeles de un public cât
mai eterogen.
În luna iunie, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), aflând de proiectul
“Corpus computaţional de referinţă pentru limba
română contemporană”, a semnat un protocol de
colaborare cu Institutul de Informatică Teoretică al
Academiei Române – filiala Iași (IIT), prin care se
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obligă să furnizeze acestuia din urmă colecția de
texte publicate în Revistele “UZP” și “Cronica Timpului”, alături de cele de pe site-ul UZPR, exclusiv
în scopul prelucrării sale în scop de cercetare şi extragere de date lingvistice. IIT împreună cu Institutul
de Cercetări în Inteligenţă Artificială (ICIA) al
Academiei Române din Bucureşti răspund unei motivații esențiale, cu rol prospectiv, de conservare a
limbii române. Este pusă în valoare utilitatea intrinsecă a acestui proiect, resimțită în nevoia de a dezvolta un corpus reprezentativ pentru limba noastră,
centrat pe naturaleţea textelor conţinute.
Este o dovadă clară că textul jurnalistic
servește drept material indispensabil și valoros de
cercetare unui lingvist, preocupat să descrie diverse
aspecte ale limbii analizate, sau unui lexicograf,
interesat de crearea dicţionarelor generale sau
speciale de limbă. Institutul de Informatică Teoretică
al Academiei Române – filiala Iași este, totodată,
implicat în mai multe proiecte de dezvoltare de aplicații care utilizează limbajul natural (traducere
automată, spre exemplu), corpusul oferind material
de antrenare, de învăţare și de testare.
UZPR a înțeles foarte bine inestimabila valoare a
dezvoltării acestui corpus pentru învăţarea limbii
noastre, textele jurnalistice oferite evidențiind diverse contexte de comunicare atât de necesare valorificării patrimoniului lingvistic, literar și cultural
românesc.
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Aureliu GOCI
(ROMÂNIA)

Balada politică în paradisul balcanic
Nicolae Dan Fruntelată, Baladele de la Grand Vanjou, ed. Rawex-Coms, Bucureşti, 2014
Apologet al Sudului valah, al câmpiei Dunării de Sus, deci nu al oltenismului cotropitor prin
specific şi personalităţi, şi nici al Brăilei miraculoase
de la Dunărea de Jos, Nicolae Dan Fruntelată şi-a
conturat un spaţiu originar, un “paradis balcanic”
cum zice Fănuş Neagu, şi o mitologie profundă care
însă nu exclude pitorescul şi exotismul conturate cu
ironie blândă şi cu sarcasmul unui zâmbet în colţul
gurii.
Autorul desfăşoară o adevărată construcţie
elogioasă, cu aureola curcubeului, pentru localitatea
Vânju Mare, cunoscut, în trecutul apropiat, ca loc de
penitenţă pentru dezertori şi soldaţii neinstruibili,
reşedinţă a Batalionului disciplinar.
Poetul s-a născut acolo şi desigur – altele
sunt dominantele specifice şi dimensiunile psihologice ale spaţiului originar, cu atât mai rafinate şi
mai distinctive cu cât au trecut prin sita timpului
devastator. Pasionat de politică şi de publicistică,
N.D.Fruntelată a revenit la poezie în perioada
maturităţii, lucru vizibil prin autocontrolul textului,
deşi aspiraţiile autorului converg către firesc şi
autenticitate, sub impulsurile confesiunii: Ascultă,
dar, de glasul amintirii,/pe dealuri vara mea se
petrecu/ viens, viens, căruţă,/ du-mă acolo/ în
paradisul de la Grand Vanjou.
Din elemente cunoscute şi din sugestii de
specificitate, autorul îşi asumă o teritorialitate
identitară cuprinsă în spaţiul de meditaţie şi exultare
al Gasconiei româneşti, Mica Valahie, cum a reuşit
poetul să contureze această denumire impunătoare,
cu rezoluţia unei definiţii specifice, originale:
Doarme toamna pe umărul tău/ ca o pasăre
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fumurie/ singură şi cântătoare/ doarme toamna pe
umărul tău,/ Mică Valahie/ iarba trufaşă, plantă
regală, ştiind/că va muri sub gloanţele gerului/ ce-i
al pământului în pământ se-ntoarce/ înţeleaptă,
nepăsătoare, zâmbet amar/ Mică Valahie/ derivele
sudului, drum de cuvinte/înflorite ciudat sub bicele
veacului/ căruţe de vorbe vândute-n răspăr/ la
schelele Dunării/ cât vezi cu ochii, salcâmi şi tăcere/
sate legate la malul uitării/ gust rar de fructe şi de
alcooluri/ moare toamna pe umărul tău,/ Mică
Valahie. (“Mica Valahie”).
Cum se vede, este o descriere în cuvinte
simple şi nu o apologie, cum ar fi de aşteptat şi de
înţeles, un tablou simbolic apăsând pe sărăcie şi pe
ciudăţenii, marcând, în centrul poemului, învăţătura
Ecleziastului: “Pulvis est et in pulverem revertis”.
Baladele acestea valahe, de Dunăre şi de
câmpie, sunt diferite de conceptul modern de baladă
instaurat de corifeii Cercului literar de la Sibiu – de
un Radu Stanca, Ştefan Augustin Doinaş, Ioanichie
Olteanu. Ele au coloratură balcanică, asumându-şi
aproape imaginarul Isarlîk localizat “mai la vale”,
sau miraculoasa Brăilă, dar şi mai precis “Cânticele
ţigăneşti” ale lui Miron Radu Paraschivescu, căruia
îi şi dedică un poem.
Balada oltenească transferă misterul spre
acţiune şi aspiră la o finalitate burlescă, gravitatea
devenind credibilă prin imageria balcanică. În acest
spaţiu al incantaţiei, flamboiant se integrează şi
Marele Târg balcanic, Bucureştii, care Miros a
toamnă, a ploaie şi a periferie de veac. Autorul
ilustrează un concept liric susţinut de Eminescu şi
Macedonski, acela de “poezie politică” şi
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promovează o viziune clar naţionalistă, ca să nu ne
mai împiedicăm de concepte răsuflate precum
“angajare”, “patriotism” ş.a.
Poetul nu se lasă orbit de furie pamfletară
împotriva duşmanilor sau neprietenilor văzuţi şi
nevăzuţi ai României, şi dacă a scos sabia
cuvântului, atunci şi-a conştientizat condiţia de
luptător asediat de elitiştii cosmopoliţi, luptând cu
minciuni, denigrări sau stâlcirea limbii române.
Ţintele poetului sunt de toate felurile: trădători,
demagogi, laşi, slugarnici, gerontocraţi, profitori,
ticăloşi:...Dar un golan străin, adus de vânturi,/ din
răsăritul mamii lui calmuce/ crezu că tot ce vede e
al lui/ că poate, lacom, luna s-o apuce/ despre el,
lăutartul negru, ştirb şi bătrân/ mi-a spus o istorie
în puţin cuvinte: /el, calmucul, în vara fierbinte/ era
vicepreşedinte/şi râdea de-ncălţaţii-n opinic/iar
râzând, striga lozinci/ Aşa a fost comunismul
calmuc/ din anii în care noi eram copii (“Baladă din
Deliorman”).
În schimb, poemele de dragoste sunt de o
delicateţe extraordinară, surprind sentimentul ca
înflorire a firii şi armonie cosmică, ca împlinire
umană printr-un dar dumnezeiesc: În camera mea
dinspre sud/ acolo unde mă sfâşie visele/ unde văd
fără ochi, fără auz aud/ stau pe un mal de cărţi
înflorite/ lângă o mâţă ca un tigru tutelar/ fumez
balade, beau balade, doamnă,/ mi-e dor de tine ca
de-un lucru rar/ (...)/ În camera mea, dragă, este
iarnă/ dar primăvara-mi toarce la picior/ încă mai
sunt, încă mai pot să-ţi dărui/ balada-n care visele
mă dor. (“Haşiş de primăvară”).
În “Cartea cu prieteni” Fănuş Neagu l-a
portretizat pe poet în felul său metaforic, surprinzând distincţiile semnificante ale personalităţii
acestuia – lucru destul de rar în aprecierile sale:
“Orice vers frumos, cum sunt mai toate ale lui Dan
Fruntelată, e sceptic. Melancolia, coroana noastră
de ştevie uscată, stăpâneşte întreaga fereastră prin
care Fruntelată se uită la lume, pândindu-i trecerea
învolburată spre tăceri şi tainiţe de lacrimă.
Melancolia, şi uneori, răzvrătirea adolescenţei
pierdute. Lumea surmentată de tropotul satârelor
izbind vertebre, josnică în toată grosimea proviziilor
de ură, nu cunoaşte eschive, nu-şi retractează
spusele niciodată şi afecţiunea ei încă duce în ispită
icoanele, ca să le mute din pereţi pe rănile niciodată
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vindecate.”
Este evident că Baladele de la Vânju Mare,
pe teme general umane, nu pot fi din altă parte, nici
ale altui poet, prin rezoluţia tematică şi amprenta de
specificitate. Limpezi, cursive, pitoreşti, versurile nu
numai că reactualizează o specie multă vreme
ignorată, dar o şi adaptează epocii, o “aclimatizează”
zonei de referinţă. Autorul nu-şi doreşte o imagine
insolită pentru că, filolog fiind, bun cunoscător al
literaturii clasice, aspiră către o clasicizare
axiologică firească, dincolo de modelele, formele şi
formulele de creativitate ale actualităţii literare. Mai
mult, se poate presupune că autorul versurilor
pamfletare corozive, distrugătoare, este o natură
tragică, disimulată social şi psihologic: În ţara asta
nici nu poţi să mergi/ cum păşeşti, calci pe sfinţi, pe
martiri, pe părinţi/ calci pe trădări grozave şi pe
izbânzi de-o zi...(“Balada umbrei”).
Am spune că motivul central al baladelor lui
N.D.Fruntelată este destinul omului aruncat în
istorie: “Într-o zi veni hunul/ şi îmi măcelări podişul
şi câmpia/ în alta veni turcul/ şi îmi ceru tribut pe
toată veşnicia/ în alta rusul din crivăţ veni/ îmi luă
vinul, grâul, petrolul şi elita/ se amestecară toate,
istorie beată/ cum ne-a fost datul şi ursita/ pe urmă
venirăm noi, glorioşi/ vândurăm tot ce mai era, pe
nimic/ un popor mare şi încăpăţânat/ se dădu de trei
ori peste cap, ca în basme/ şi deveni un popor mic/
cine-s stăpânii de azi, care-aduc/ osanale oarbe la
licurici/ toţi cei din frunte sunt proşti sau pătaţi/
nicăieri nu putem fugi de aici./ Doar câte unul, mai
genial şi mai trist,/ pleacă din ţara săracă/ aceea
care doarme pe aur şi mit/ şi-l vom recunoaşte doar
când/ va fi protocronist, va fi murit.(“Balada
istoriei”).
Este cu totul neconvenţională formula
aceasta de a polariza tonalitatea unei cărţi alternând
balada cu romanţa, spiritul incisiv cu duioşia,
pamfletul cu lauda, astfel încât structura specifică se
păstrează din unităţi divergente şi potenţează
unitatea de tonalitate. Poetul a “rezistat” şi
publicistului, elaborând metodic şi lăsând inspiraţia
să fie dominată de conştiinţa estetică. N.D.Fruntelată
se înscrie între poeţii contemporani de primă mână,
cu o voce particulară şi un univers liric original.
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Nadejda GODOROJA
(REPUBLICA MOLDOVA)

Saga oncologului
(Continuare din numărul trecut)
Am plecat în plină iarnă din Mândâc. Mama a
adunat în cutii cele mai necesare lucruri şi hăiniţele
noastre, ne-au aşezat pe noi şi cutiile în două sănii şi
în vânt şi spulber de zăpadă de nu se vedea la câţiva
metri de la cai, am ajuns la Târnova. De la Târnova
până la locul de destinaţie trebuia să plecăm cu trenul la 4 dimineaţa; peste noapte ne-am oprit la hotel.
Acolo, din noutăţile de la radio am aflat că poporul
Federaţiei Ruse a ,,cadonat” poporului frate
ucrainean peninsula Crimeea ca semn de respect în
cinstea sărbătorii – aniversarea a 300 ani de la
aderarea Ucrainei la Rusia. S-a petrecut transmiterea
acestui ,,dar” în cadrul festivităţilor cu acest prilej la
Moscova, Kiev şi alte oraşe, prin urmare, în mod
paşnic, prietenos şi s-a vorbit despre aceasta la
noutăţi câteva zile – atât cât au durat festivităţile.
Deşi tradiţional în fiecare zi ascultam noutăţile, nam mai auzit comentarii sau nemulţumiri pentru
acest ,,dar”. Trăitorii din Crimeea, în majoritate ruşi,
n-au reacţionat, pentru ei nu s-a schimbat practic
nimic – vorbeau ruseşte, în limba lor natală, copiii
lor făceau studii în rusă, limba de serviciu în
organizaţiile de stat de asemenea era rusă. Nici
SUA, nici Alianţa Nord Atlantică nu aveau treabă,
nu comentau acest ,,cadou” (noi la radioul nostru
ascultam ,,Europa liberă” şi alte staţii). Şi numai
peste 60 ani, la întoarcerea Crimeei la Rusia cât pe
ce n-au început al treilea război mondial. Nimeni nu
vroia să-i asculte pe localnici că ei nu mai doresc să
suporte umilinţa la care i-a supus Ucraina, nu vroiau
să suporte impunerea transformării lor din ruşi în
ucraineni… Stranii sunt oamenii de decizie de vârf
în politică – în loc să perfecteze, să optimizeze viaţa
poporului în propriile ţări, li se usucă minţile cu ce
se face la vecini. Le-aş spune: opriţi-vă, sfinţi printre
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voi nu-s, fiecare au ,,scheletele lor prin dulapuri”.
M. Eminescu ne-a lăsat sugestia: ,,Greşelile
politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă
milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică
dezvoltarea unei ţări întregi pentru zeci de ani
înainte, viitorul ei”. Acum, în epoca globalizării,
greşelile politicienilor ating nu numai ţara lor, ci
majoritatea ţărilor regionale sau şi de pe acelaşi
continent. Pildele le ştim cu toţii…
Maria Romanovna ne-a comunicat că pe
Mihail Ivanovici l-au condamnat la patru ani de
puşcărie; ea de asemenea s-a concediat din şcoala de
la Mândâc şi caută alt loc de muncă. M-am întâlnit
cu Maria Romanovna în luna septembrie a anului
1960, fiind studentă în anul I. Era în Chişinău la o
perfecţionare postuniversitară. Mi-a spus că Mihail
Ivanovici a fost eliberat înainte de termen, deoarece
s-a îmbolnăvit mental. Ea s-a căsătorit a doua oară, a
născut o fetiţă, însă a divorţat şi de al doilea soţ.
Când ne-am luat rămas bun, mi-a spus că-mi doreşte
tot binele din lume, însă viaţa e crudă – dacă n-o să
reuşesc să fiu fericită în prima căsătorie, niciodată să
nu mă mai căsătoresc a doua oară.
Peste mulţi ani, am operat un băieţel cu numele
de familie identic cu cel al lui Mihail Ivanovici –
Starodub. Mama acestuia s-a dovedit a fi verişoara
lui Mihail Ivanovici. Mi-a spus că feciorul lui,
Vergiliu, făcea studii la Colegiul militar-maritim din
Odesa, iar Mihail Ivanovici trăia cu mama lui,
suferea de schizofrenie, umbla neîngrijit, se
deosebea totalmente de acel Mihail Ivanovici care a
fost cândva. Acesta a fost încă un prilej să analizez
şi să apreciez posibilităţile de distrugere a vieţilor şi
sufletelor omeneşti aplicate de unii comunişti; în
cazul respectiv – de Leakina, însă aceasta era una
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din reprezentanţii unui sistem distrugător (atunci
încă nu ştiam ce sisteme distrugătoare o aşteaptă pe
biata noastră Moldovă). De aceea, şi nu numai de
aceea am decis că nu voi face parte niciodată în viaţă
din rândurile lor, iar atunci când mi s-a adresat
secretara organizaţiei de partid a Institutului
Oncologic, Dina Markovna Iaskina, să scriu o cerere
ca să devin membru de partid, i-am răspuns
categoric „Nu”, deşi Dina Markovna mă ameninţa că
o să-i spună soţului meu, membru de partid, că nu
sunt demnă să fiu soţia lui, deoarece nu înţeleg
valoarea partidului comunist în societatea noastră.
Eram conştientă de faptul că acest refuz al meu va
avea neapărat urmări neplăcute şi eram în aşteptarea
lor, dar nu s-a întâmplat nimic. Peste doi ani, Dina
Markovna a anunţat că pleacă în Israel, chipurile, pe
motiv că nu e de acord cu esenţa sistemului
comunist, deşi a folosit acest sistem la maximum.
Chiar dacă nu avea pregătire profesională, a obţinut
orice post pe care l-a dorit. Deseori spunea că ea nu
este specialist şi nici nu se ocupă cu asta, nu poate
trata oamenii, însă are capacităţi deosebite de a
conduce. De fapt, s-a pornit spre Israel, dar a plecat
în SUA.
Satul C, particularităţi
Satul, să-l numim cu o singură literă – C, în
şcoala căruia tata primise loc de lucru – profesor de
limba şi literatura rusă - , se deosebea mult de satele
văzute de mine până atunci: în jurul caselor – garduri de nuiele împletite, înalte până la nivelul acoperişurilor; acoperişurile de şindilă, casele mici,
aproape identice, cu geamuri mici şi uşi înguste la
intrare în casă. Atunci, pe timp de iarnă, părea că
satul e doar de o singură culoare - sură. Numai
zăpada albă înviora, în măsura posibilităţii naturii,
acest peisaj uniform. Pe noi iarăşi ne-au cazat în
două camere ale unei case, confiscate de stat de la
oamenii care trebuiau deportaţi, dar nu ştiu prin ce
minune s-au salvat. În această curte erau două case,
aproape identice. Peste câteva luni după deportare
stăpânii s-au întors la una dintre ele şi conducerea
satului nu i-a persecutat, deoarece stăpânul era fără
mâna dreaptă, de care a fost lipsit într-un accident,
muncind la un mecanism de tăiat paie la el în gospodărie. Aşa că ,,bogăţia” pe care o acumulase nu le
picase din pod, era rodul muncii şi sângelui lor.
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Această familie – mătuşa Alexandra şi moş Vasile –
s-au dovedit a fi socrii scriitorului Vasile Vasilache,
care în acel timp lucra pedagog la şcoala din sat,
deşi locuia cu familia în satul vecin, la vreo 2 km.
Cum numai ne-am stabilit în casă, mătuşa Alexandra
(aşa a spus ea s-o numim) ne-a vizitat, ne-a întrebat
de nu aveam de ceva necesitate, ne-a informat unde
e magazinul alimentar în sat (care s-a dovedit a fi
peste gard de noi); atât timp cât noi am trăit acolo,
am avut relaţii ca de rudenie cu familia mătuşei
noastre, cu atât mai mult cu cât eu m-am pomenit pe
o bancă cu una din numeroasele ei nepoate, Alexandra Ceban. Micuţă de statură și slăbuţă, în ochii ei
negri, puteai citi o încredere în sine, neconcordantă
cu chipul ei plăpând, iar dincolo de ei, acolo după
pupilă, citeai o minte ageră și curioasă în studii. Mia devenit prietenă. Deşi viaţa ne-a despărţit, s-a dovedit să fim colegi de breaslă, uneori ne întâlneam în
oraş şi… aveam ce discuta şi acum.
Ne-am instalat într-o singură cameră mare,
deoarece a doua cameră necesita reparaţii, care au
putut fi efectuate doar în primăvara următoare. Peste
vreo săptămână spre seară a venit la noi directorul
şcolii cu două persoane, pe care după vizita aceea nu
le-am mai văzut. Directorul a spus că au venit să
vadă cum ne-am instalat. Au adus cu ei o căldare
aproape plină cu vin pe care o procurase de la magazinul din vecinătate. Mama le-a servit masa cu ce era
în casă, oaspeţii au turnat în pahar şi pentru tata, tot
ciocneau şi le goleau până au observat că tata numai
a gustat vinul şi era confuz, că nu prea ştia cam despre ce discuta cu ei. Directorul l-a întrebat de ce nu
cinsteşte, tata i-a spus că nu are deprindere, la el în
familie nu se cinsteau băuturi alcoolice. Atunci directorul a spus:
- Procedez corect. Iată eu am păcatul acesta. Periodic îmi permit. Am fost pe front de la 17 ani, am
participat în aşa lupte crâncene, că mă mir că am
rămas în viaţă. De trei ori am fost rănit. Mă tratam în
lazaret câte 2-3 săptămâni şi iarăşi înapoi la front.
De fiecare dată înainte de atac ne dădeau vodcă. La
început beam o sută de grame, apoi cât îmi mai
dădeau cei bătrâni. Crezi că aşa-mi era de uşor să sar
din tranşee, să fug spre tranşeele nemţilor, în care
luptam şi corp la corp, ţipând ,,За Сталина!” (Pentru
Stalin!). La război am luat deprinderea aceasta, de
care nu pot scăpa. Sărmana mea soţie de aceea mă
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aşteaptă la şcoală până termin serviciul şi mă conduce acasă, ca să nu mă invite cineva pe drum la un
pahar.
Apoi începea să povestească episoade din
luptele crâncene, la care a participat, dar îi curgeau
lacrimile şi se oprea. S-a uitat la ceasornic, a văzut
că-i trecut de miezul nopţii, a cerut scuze şi au
plecat. Că a fost viteaz în acele lupte vorbeau
decoraţiile lui, din care trei le purta totdeauna pe
costum – ordinele ,,Красная звезда” (Steaua roşie)
şi două ordine ,,Слава” (Slava) de gradul întâi şi
doi, cu care se decorau pentru fapte deosebite de
vitejie numai ostaşii simpli, fără grade militare.
A doua zi, la şcoală, directorul s-a apropiat de
tata şi încă o dată şi-a cerut scuze. Tata a înţeles de
ce soţia directorului totdeauna e întristată de ceva și
îngrijorată. Deşi zâmbea, ochii negri frumoşi ai ei
rămâneau trişti. Înaltă şi subţirică, frumoasă la faţă,
îl iubea pe soţ, avea grijă de el, ce se manifesta nu
numai prin aceea că directorul era totdeauna impecabil de curat îmbrăcat, ci, în primul rând, prin
faptul că niciodată la şcoală nu l-a văzut nimeni
,,vesel”, deşi de viciul lui se ştia.
Lora n-a fost încadrată în studiu la şcoală.
Imediat ce am venit în sat starea ei s-a înrăutăţit.
Părinţii sperau că aceasta e urma răcelii, la care,
posibil a fost expusă pe drum ;I au mers cu ea la
medic, în centrul raional. După investigaţii s-a constatat că la ea s-a acutizat tuberculoza şi le-au propus
părinţilor un tratament îndelungat în sanatoriu, în
cadrul căruia funcţiona şi şcoala. Au dus-o pe Lora
în sanatoriul ,,Badanâ”, în pădure la câţiva zeci de
km de la oraşul Kamenca, Transnistria. Au văzut
condiţiile excepţionale, create pentru copiii bolnavi,
personalul devotat, care făcea totul, ca în condiţii
optimale tratamentul lor să fie maximal efectiv şi sau bucurat că au posibilitatea sa facă totul, ca Lora
să se vindece. Pe parcursul tratamentului (aproape
un an), părinţii o vizitau pe rând și, de fiecare dată
când se întorceau, povesteau că ea are încredere şi că
medicii promiteau că avea să plece acasă sănătoasă.
De ce eu mă bucuram mult, deoarece nu puteam fi
fericită în lipsa comunicării cu Lora.
Satul mai era specific şi prin alte lucruri: prin
particularităţile etnografice, aspectul hainelor, portul preferat al sătencelor şi numărul de copii din
fiecare familie; cam şase, şapte copii era numărul
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mediu. Deşi nu aşa întreţinuţi, cum e prin familiile
cu unul sau doi copii, ei erau sănătoşi, veseli şi
foarte disciplinaţi. Nu-mi amintesc vreun caz de
obrăznicie a elevilor.
Portul specific femeilor era cu fuste lungi până la
pământ, largi, creţe, la care se îmbrăca o bluză sau şi
un taior, în funcție de anotimp. Femeile tinere se
deosebeau de fete prin faptul, că îndată ce se
căsătoreau, îmbrăcau un şorţ mic, brodat şi cu
fărbărele, menirea căruia era nu să-i protejeze fusta
în timpul treburilor casnice, ci să indice statutul ei
social.
De toate sărbătorile şi în duminicile care nu se
includeau în vreun post, în sat, de obicei pe locuri
libere, în fosta grădină publică de lângă şcoală sau în
faţa clubului se organiza un joc.
Localitatea dispunea de o orchestră foarte bine
instruită, dotată cu toate instrumentele necesare,
inclusiv saxofon, procurate de gospodăria colectivă.
În acest sens, satul a avut mare noroc. Șeful clubului
era un bun saxofonist şi dirijor cu studii de
conservator absolvite la Leningrad (acum S.
Petersburg). El fusese repartizat ca şef de casă de
cultură din centrul raional, însă unele vicii ale lui îi
cam schimbau comportamentul, îl făceau
nedisciplinat, lucru care în centrul raional bătea la
ochi. Şi la unul din şefii raionali, care cunoştea bine
atât psihologia umană, cât şi tradiţiile satelor, i-a
venit ideea genială de a-l transfera în satul C. Aici în
primul rând apreciau capacităţile lui profesionale,
care erau, jos pălăria. Pe nimeni nu-l deranja că
tovarăşul şef de club azi puţin nu-i în formă, mai
erau şi săteni nu prea în formă, că tradiţia e tradiţie,
ea se formează nu într-o zi şi trebuie să fii
înţelegător şi deştept. Cu atât mai mult, că pentru
lucrul în gospodărie sau şi în colhoz, după părerea
lor, câteva păhare de vin nu îi încurcau. Satul stătea
bine cu relaţiile gender, fenomen cam rar la
timpurile acelea. Tot , ce-şi putea permite un bărbat,
îşi putea permite şi o femeie. De aceea duminica şi
de sărbători, femeile luau cu ele câte 3-4 copii, pe
cei mai mici din familie şi veneau la magazin.
Precum am mai spus, unul din magazine era în
vecinătatea noastră. Vânzătorul avea două case în
curte; într-una locuia cu nevasta şi şase copii, în alta
funcţiona unul din magazinele satului. Noi ne-am
făcut bune relaţii cu familia vânzătorului, cu atât mai
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mult că unul din feciorii lui învăţa cu mine într-o
clasă. Era băiat dezgheţat, învăţa foarte bine,
îndeosebi la matematică. De fapt, erau oameni
prietenoşi, comunicativi.
Vara satul se deosebea radical de cel sur şi
nearătos, pe care-l văzusem iarna. Situat în codru,
corespundea aşezării geografice: înecat în verdeaţa
pomilor, alinat de murmurul pârăiaşului care traversa satul, cu apă curată, străvezie, îţi bucura ochii.
Dar erau şi probleme, care îndeosebi de mult se
simţeau vara: satul avea puţine fântâni. În partea de
sat în care locuiam noi erau doar două. Una la vreo
jumătate kilometru de la noi în care apa era cu un
conţinut mare de lut, dar care spre seară, după ce se
întorceau oamenii de la muncă, era scoasă şi aceea
până la fund, aşa tulbure şi galbenă. A doua fântână
era la doi kilometri de noi, la marginea satului. De
lipsă de apă sufereau toţi, însă conducerea satului –
preşedintele
sovietului
sătesc,
preşedintele
colhozului – nu întreprindeau măsuri pentru a
construi și alte fântâni. De fapt, până şi eu
înţelegeam. Conducerea colhozului nu prea ştia ce
avea în gospodărie, nu exista un plan de acţiuni
necesare.
Casa în care noi locuiam avea un mare subsol,
din care vara pătrundea în camere un miros de
putred. Deoarece cheia de la subsol era la
preşedintele colhozului, mama I s-a adresat cu
rugămintea să vină cineva, să vadă care-i pricina.
Preşedintele s-a mirat, a spus că acolo nimic nu e,
dar a trimis un lucrător din contabilitate, care a
deschis subsolul, în care erau cinci butoaie mari cu
murături, de acuma putrede şi nenumărate lădiţe cu
butaşi de poamă, la altoirea cărora, după cum ne-a
spus mătuşa Alexandra, au lucrat toamna vreo zece
lucrători. Puşi în lădiţe cu nisip umed butaşii au dat
rădăcini şi cu ei se putea planta nu un singur hectar
de vie. Dar toți uitaseră de ei. Subsolul a rămas
deschis, nimeni nu s-a mai prezentat, dor ne-au
eliberat un certificat că ne permit să aruncăm
murăturile putrede. Am plătit trei vecine şi împreună
cu ele am aruncat murăturile. Butoaiele imense
fuseseră asamblate în subsol, deci nu puteau să fie
scoase pe uşă, așa că, împreună cu butaşii de vie au
rămas în subsol. Aşa se pierdea munca oamenilor.
La sfârşit de vară la depozitul colhozului se
vindeau harbuji cu trei copeici kilogramul. Deşi
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leafa pedagogilor era mică, de leafa lunară medie
puteai procura 5 tone de harbuji, marfa se vindea pe
un preţ de nimic, absolut neadecvat muncii depuse
pentru creşterea ei. Toţi discutau că un colhoz nu are
venit, prin urmare şi plata pentru ziua de muncă era
mică. Aici lucrau mai mult bărbaţii şi femeile tinere.
Cele care aveau mai mult de patru copii conform
legii erau scutite de 70% din marja de lucru.
Femeile, având mulţi copii, lucrau mult la îngrijirea
lor şi în gospodărie. Şi totuşi, îşi făceau şi zile de
răgaz: duminica (dar se întâmpla si în alte zile)
veneau în curtea vânzătorului la magazin, se aşezau
pe troscot, întindeau o parte din larga lor fustă
alături de ele , copilaşii lor se aşezau pe fustă şi
femeile duceau un dialog liniştit între ele, pe teme
numai de ele cunoscute, până ce se apropia
vânzătorul, vecinul Ion, căruia îi comandau să le
aducă vin. Toate se adresau una alteia cu apelativul
,,cumătră”. Satul, comparativ mic, copii mulţi, aşa
că botezau una la alta şi toate erau cumetre, iar
bărbaţii – cumetri. N-am văzut femei bete aşa,
,,vesele”, însă permanent . Practic toate gospodăriile
aveau vie, prin urmare, făceau vin de casă, dar
obişnuinţa de a ,,gusta” în fiecare zi câteva păhare
golea rapid poloboacele. De aceia înainte de
sâmbătă, duminică, Ion vânzătorul aducea de la baza
raională de regulă două poloboace de vin de câte
cinci sute litri. Luni ele erau goale, așa că le
transfera înapoi la bază.
Fac o abatere: adesea politicienii contemporani, îndeosebi cei care şi în timpul regimului
sovietic erau politicieni, ,,oameni de vază”, cu
posturi înalte în organizaţiile de partid, aceştia în
prezent constituie jumătate din conducerea
Republicii Moldova. Ei doresc foarte mult să se
evidenţieze, subliniază că ,,ne-am învăţat să bem de
la ruşi”, ceea ce nu corespunde realităţii. În tot satul
C. era un singur rus, șeful clubului, care a şi nimerit
în sat datorită acestor particularităţi ale lui. Se bea
bine în sat şi până la venirea lui. Tradiţia se menţine
până în prezent, posibil nu în aşa măsură şi în alte
localităţi ale Republicii Moldova, lucru confirmat de
datele statistice ale Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii, conform cărora ţara noastră ocupă unul din
primele locuri în lume după cantitatea de băuturi
alcoolice anual folosite pe cap de locuitor.
Totodată, vizitele acestea la magazin pentru
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femei erau şi o tradiţie de socializare. Acolo se
întâlneau toate cumetrele, aflau noutăţile satului,
cumpărau la copii mici dulciuri. Erau foarte solidare:
când careva năştea, chiar de nu avea bani, vecinele
puneau mână de la mână şi-i cumpărau o sticlă de
vodcă, că ,,aşa se cuvine, să-şi restabilească
puterile”. Nouă ne păreau ieşite din comun aceste
,,tradiţii”; la noi în Ghidirim era un singur bărbat în
tot satul care-şi permitea să se prezinte în public
,,vesel”, deşi avea şase copii (tot numai el în sat), de
aceea a şi fost poreclit ,,Maxim-bomba”; femei
,,vesele” pe timpurile celea şi în satele în care a
lucrat tata, nu văzusem.
Femeile din acest sat ştiau un secret deosebit
de preţios, cel al educaţiei copiilor. Fiecare copil
avea obligaţiile lui în familie, conform vârstei: cei
mari în timp ce mamele lor erau ocupate cu treburile
gospodăreşti supravegheau pe cei mici, în caz de
necessitate îi spălau, le schimbau hăinuţele, sâmbăta
o ajutau pe mămica lor să scalde pe toţi copiii din
familie, urmăreau rânduiala la acest procedeu. Grija
unuia de altul îi făcea pe copiii familiei foarte uniţi,
mari prieteni. Hăinuţe noi se procurau de regulă
pentru cei mai mari, apoi ele pe măsura creşterii
treceau la ceilalţi până la cei mai mici. Era o cinste
să porţi costumaşul fratelui mai mare. De regulă,
părinţii nu frecventau şcoala, despre succesele celor
mici se interesau la învăţători fraţii mai mari. De
fapt, copiii frecventau şcoala nu pentru note, ci
pentru cunoştinţe. De aceea erau disciplinaţi,
străduitori şi curioşi în procesul asimilării
cunoştinţelor. Nu se ştia pe timpurile acelea de
repetitori, copiii învăţau singuri. Datorită setei de
învăţătură mulţi din cei pe care îi cunosc, care
învăţau în acele timpuri, după absolvirea şcolii au
făcut studii universitare, postuniversitare, sunt
doctori şi profesori universitari, şefi de catedre în
diverse universităţi din ţară şi din străinătate.
Şi în clasa mea erau copii deştepţi, muncitori,
practic după capacităţile de studii ale elevilor clasa
era aproape uniform. Nu existau ,,codaşi”. Deşi
aveam relaţii bune cu toţi elevii şi de prietenie cu
vecina mea de bancă, soarta familiei mele, ca urmare
a trecerii mele dintr-o şcoală într-alta, precum și
observațiile mele modeste despre relaţiile din
societate, au indus în mine necesitatea de a păstra o
oarecare distanţă între mine şi ceilalţi. Îmi trebuia un
spaţiu liber, invizibil, pentru ca pe parcurs să nu fiu
120

pedepsită de ceilalţi pentru că am fost prea credibilă
sau mi-am deschis sufletul. De aceea atât de mult
îmi lipsea Lora. Îmi amintesc într-o duminică de
toamnă târzie, în centrul satului nu ştiu cu prilejul
cărei sărbători cânta muzica. La părinţii mei venise
în ospeţie familia de pedagogi din satul vecin să facă
un schimb de literatură metodică în predarea limbii
ruse, iar eu m-am retras în viile, care creșteau după
casele de la marginea satului, la vreo două sute metri
de noi. Era o zi răcoroasă, cerul cenuşiu mai
aşternuse şi o ceaţă uşoară peste vie şi peste tot
dealul căzuseră demult frunzele ruginite ale viei,
însă sub ele mai găseam bobițe de poamă reci şi
umede, pe care le ştergeam, înghițindu-le aşa, pe
nemestecate. Nu-mi era foame, le înghiţeam ca sămi răcoresc sufletul, că tare-mi era dor de Lora. Da
acuma, plimbându-mă prin vie, duceam discuţia mea
tacită cu dealul, via, cerul, păsările, care rămăseseră
aici pentru iarnă şi, ca şi mine, trecând de la un
butuc la altul, ciuguleau rămășițele de bobiţe de
poamă. Aşa o mare disonanţă era între melodiile
muzicii din sat, pe care aerul rece le aducea până
aici şi dispoziţia mea, necesitatea mea de a împărţi
cu Lora tot ceea ce acumulasem în suflet în lipsa ei.
După Anul Nou, în clasa a patra, în vacanţă
fiind, răsfoiam cărţile cu scriere latină şi l-am rugat
pe tata să mă înveţe să citesc. În vreo trei săptămâni
citeam cursiv texte în limba română. Mama mi-a dat
o carte cu poezii, în care erau şi din cele ale lui
Eminescu şi mi-a spus: „Este o poezie foarte
frumoasă despre natură, Somnoroase păsărele. Am
deschis cartea la întâmplare. La acea pagină era
poezia Viaţa de Mihai Eminescu. Am început să
citesc şi nu mă puteam opri. Deşi eram scumpă la
lacrimi, plângeam foarte rar, atunci am început să
plâng chiar de la fraza ,,O vezi printr-o albă perdea
străvezie/ Cum mereu lucrează/ Şi abia pâine goală/
Frig şi insomnie,/ Lacrime şi boală”. Când am ajuns
la fraza „Într-o zi copila moare/ Se-nţelege, numai
moartea/ poate mâinile să lege”, de acuma îmi era
udă de lacrimi nu numai faţa, ci şi haina în care eram
îmbrăcată. Când s-a întors tata de la serviciu şi a
văzut tabloul acesta, i-a spus mamei: „Te-ai grăbit”.
Avea în vedere că la vârsta aceea nu trebuia să-mi
dea să citesc această lucrare. Eu am adormit, când
m-am trezit cartea dispăruse de lângă mine. N-am
întrebat-o pe mama unde a pus-o şi ea niciodată n-a
atins această temă. Am revenit la Eminescu mulţi
ani mai târziu, când am fost transferată în şcoala
moldovenească.
(Va urma)
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Dimitrie GRAMA
(SUEDIA)

Versuri
.....cu mâinile astea
am cules din drum
obstacole ce mi-au fost
puse în cale
obstacole dragi şi de aceia
le-am pus pe toate
la inimă...
....cu mâinile astea
am înotat câteodată
în ape limpezi
câteodată în mocirlă
şi tot cu ele aripi
mi-am crescut
să înot cu ele în vânt
să mă înalt şi
să mă prăbuşesc
din ceruri....
....mă uit la ele
şi le studiez, ca şi când
nu ar fi mâinile mele!
sunt din piatră?
sunt din lemn?
din apă sau din foc?
şi pentru că nu ştiu
le întind cuiva
dar ca un ecou
ele se întorc la mine
goale!
....le bag atunci ruşinos
în buzunare
şi mă plimb cu ele ascunse
pe străzi aglomerate
de suflete pustii...
....noaptea mi le odihnesc
destineliterare@gmail.com

pe piept
şi pe ele îmi odihnesc
amintirile
bucuriile şi
necazul.....
Uppsala, 25/7, 2017

.....stau pe o bancă
într-un parc
de la marginea oraşului
şi mănânc din punga
pâine şi salam
un câine mare, maroniu
se apropie de mine
dar se opreşte respectuos
la câţiva paşi distanţă...
...e slab, dar are nişte ochi
mari
negri
blânzi şi
profunzi
aşa cum doar
la animale
mai vezi
oamenii şi-au
pierdut cândva, undeva
ochii aceştia....
....se uită la mine
dar nu cerşeşte
are o demnitate
de nedescris
şi lucrul ăsta
mă face să împart
în două salamul
şi să-i întind
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jumătatea menită lui...
....se apropie încet
şi cu gingăşie
mi-l ia din mână.
nu al mănâncă!
se duce câţiva paşi
lângă o tufă
de unde iese
o căţea pestriţă
cu burta atârnată
de pământ
şi el îi lăsa ei
salamul să-l mănânce....
....nu pot să-i privesc!
le las acolo restul
de pâine şi de salam
şi plec gândindu-mă
că au ajuns câinii
să fie mai oameni
decât oamenii....
Uppsala 26/6, 2017

......prin câte vieţi
am trecut într-o
singură zi?
da, da, mă întreb
şi nu ştiu
ce să spun
dar uite găsesc
pe noptieră
chiar înainte de
a stinge lumânarea
agenda în care
mi-am însemnat
clipă de clipă
viaţa.

şi mă mir
că primele pagini
sunt complect
goale
apoi apar
nişte mâzgăleli
şi urme de paşi
o inimă mare
după care
se ascund
pagini cu urme
de speranţe
de vis
de dragoste nebună
de ură nemărginită
de spaimă
de îngenunchieri
de curaj
de nebunie
de înălţări în stele
de prăbuşiri în iad
pagini de zbor
deasupra pădurilor
de piatră
pagini de zbor
deasupra mărilor
de gheaţă
pagini de zbor
direct în soare.....
....acum tocmai
am ajuns la
ultima pagină
dar, vai,
adorm înainte
de a vedea
ce-am scris
pe ea.
Scoția, 29/5, 2017

.....o răsfoiesc
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Vasilica GRIGORAȘ
(ROMÂNIA)

Anna Nora Rotaru – Papadimitriou în peregrinare
sufletească
La începutul anului 2017, Nora Rotaru îşi
completează lista apariţiilor editoriale cu încă două
volume: Apostol fără nume şi La graniţa-ntre vise,
publicate la Editura Singur, Târgovişte.
Ca şi la rugăciune, scriind poezie coborâm şi
căutăm în noi pe Dumnezeu şi pe noi înşine. Şi, cum
Dumnezeu nu poate fi descoperit cu mintea, tot la fel
şi poezia, nu poate fi scrisă şi înţeleasă doar cu
mintea. Pe lângă gânduri, idei şi imagini este nevoie
de simţire, de trăire, de suflet deschis. Cine scrie
poezie se simte fericit, mângâiat de Dumnezeu, îşi
simte întreaga fiinţă luminată de har şi simte nevoia
să dăruiască din această binecuvântare semenilor,
prin cuvinte: „Ce-mi ceri, tu, Doamne, sufletul am
să-l predau,/ Cuvioasă, c-aicea pe Pământ am învăţat
destule.../ Din viaţa ce mi-ai dăruit, am luat şi pot să
dau/ Şi la-alţii, că braţele-mi sunt pline şi sătule!”
Volumul Apostol fără nume reprezintă
căutarea de sine a Norei Rotaru. Este un ritual, care
se desfăşoară dincolo de minte şi are ca scop găsirea
liniştii, împăcarea cu sine şi cu lumea. În concepţia
autoarei, a scrie poezie este un proces de eliberare de
angoase, de bănuieli, de frici, de neînţelegeri, o posibilitate de curăţire şi de purificare, însă, în acelaşi
timp şi o modalitate de a construi pârghii către libertate şi împlinire. Poetul este o pasăre care nu uită că
are aripi, care nu-şi uită trilurile şi, ceea ce este şi
mai important, pasărea crede în menirea ei. Într-o
joacă de copil ghiduş, Nora îşi strigă ,,Dorul călător’’ (p. 122) „Şi-aşa-nvârtindu-mă, liber sângele-mi
pulseze,/ Pe-aceeaşi rezonanţă, totuna cu pământul!/
Coardă să-mi fac din trup, prin oscilaţii să vibreze,/
Din dimineţi-necate-n rouă, până-n adânci amieze,/
Să-mi fure şi-apoi să-mi dea, minţile şi cântul!”
Pentru Nora Rotaru, a scrie poezie înseamnă a
întreprinde o călătorie, în timp şi spaţiu, timp în care
putem învăţa lucruri noi, interesante şi binefăcătoare, putem reacţiona adecvat unor situaţii, putem iubi,
ierta şi dărui mai mult. Această carte poate fi un
tovarăş de nădejde pentru orice cititor într-o asemenea drumeţie în varii universuri; putem deschide
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porţi spre lumea terestră (natură şi oameni), spre cea
astrală, dar şi spre lumea tainică, divină. Cu
siguranţă, prin poezie autorul deschide lacătele unor
uşi spre sufletul cititorilor şi construieşte punţi de la
inimă la inimă, atingând cele mai sensibile corzi.
Dacă în vremea Mântuitorului, pescarii au devenit
„pescari de oameni”, în viziunea autoarei, apostolii
de azi sunt poeţii; şi dacă ,,La început a fost
Cuvântul’’, şi astăzi cuvântul spus cu iubire ajunge
la suflet.

Poate, uneori, a scrie poezie pare a fi o simplă
întâmplare, însă şi în aceste condiţii, cred că este o
chemare tainică, de undeva de mai sus de noi, care
ne aprinde flacăra dorinţei de a scrie şi întreţine
licărul cuvântului, gândim în alt mod, vedem cu alţi
ochi, auzim cu alte urechi. Bine ancorată în
realităţile lumii de azi, prin poezie, autoarea
mărturiseşte ,,Îmi luai lumea în cap’’ (p. 87) şi
călătoreşte pe tărâmuri noi, necunoscute: „Mă
găsesc pe alt tărâm,/ Pe o alt-a lumii coastă.../ N-are
case, caldarâm,/ Ci doar un bătrân salcâm.../
Singurei suntem pe creastă!” „Căutăm Steaua
Polară.../ Cunoscând că vremea trece,/ Îmi las
sufletul să plece.../ Lumea asta-i prea barbară!”
Cu mintea trează, cu zbateri intime, poeta
continuă periplul prin lumea răscolită de infinite
încercări şi, dezamăgită de tot şi de toate, constată că
,,...Şi îngerii-au căzut din cer’’ (p. 90): „Şi chiar,
cum s-auzi, în lumea asta destrămată.../ Se-mprăştie
cuvintele în ploi pe caldarâm... mă tem/ Că şi Îngerii
au căzut din cer cu ploaia înspumată,/ Din lumea lor,
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fără prihană, ce poate-i sfărâmată,/ De-o Mână mai
presus de Ei, ca-ntr-un blestem!”
Asemenea apostolilor plecaţi în lume să
propovăduiască cuvântul Domnului, Nora Rotaru,
prin vers, face ,,Paşi spre eternitate’’ (p. 94)
descoperind o lume plină de suferinţă, nevoi,
necazuri, neputinţe, amărăciuni, agonie, semnalând
nevoia de credinţă, de rugăciune, de lumină. Cu
modestie, tot ceea ce îşi doreşte este ,,Un loc pentru
mine’’: „Că... n-am căpătâi şi nici altar.../ De unde
vin şi-unde m-oi duce?/ Că nopţi de fug şi zori
răsar,/ Cu sacu-n spate, iar hoinar,/ Paşii nu-mi ştiuncotro s-apuce!”
În ansamblu, cartea Apostol fără nume este o
carte tristă, care dezvăluie trăirile autoarei într-o
lume nebună, numai bună de legat, o adevărată
junglă, în care oamenii rătăcesc precum nişte năluci
prin locuri întunecate şi întinate. Omul, asemenea
celui de zăpadă, este rece, înţepenit de gerul lăuntric
ce-i intră-n oase, trist şi singuratic „Şi ninge... ninge
enervant... tulburător.../ Cu viscol şuierând, nămeţi
mă doboară.../ Zăpadă-n suflet, în gânduri şi în
dor.../ Un trist Om de Zăpadă, agoniind să mor!”
,,Om de zăpadă’’ (p. 112).
Volumul ne prezintă două imagini ale omenirii
la o distanţă de peste două mii de ani, între care
găsim asemănări izbitoare şi dureroase. Poetul ne
prezintă omenirea de azi care nu se deosebeşte de
lumea în care a fost răstignit Iisus, cu farisei şi
trădători, cu laşi şi fără suflet, cu păcătoşi care arată
cu degetul şi chiar aruncă cu pietre în cel fără de
vină. Parcurgând cartea, de la un capăt la altul, aş
putea spune că imaginea lumii de astăzi în viziunea
autoarei poate fi conturată lapidar astfel, înotăm în
oceanul lumii deşarte.
Prin firea sa umană, îşi îngăduie să oscileze, nu
în credinţă, ci în felul de a vedea ieşirea din necredinţă. În atare situaţie, consideră că este o utopie să
mai avem vreo speranţă, iar singura cale de a fi fericiţi este lumea de apoi pentru că, acolo „Nu semnezi
foi, nu te-aşteaptă nevoi,/ Nu te simţi prigonit, de
ochi urmărit,/ Nu te sperie strigoi, nu-s la pândă ciocoi,/ Nu te simţi istovit, ci-n pace liniştit...” (,,Joc de
gânduri printre rânduri’’, p 167). Omul contemporan
poate avea şi crede într-un singur posibil ,,Vis de
libertate’’ (p. 118) „Când vremea o să vină,/ Pragul
să-l păşeşti,/ Lumina cea divină,/ Te-ndeamnă s-onsoţeşti./ Uşor o să te-nalţi/ Şi vei zbura-n etere,/ Cu
alţii o să-mparţi,/ Făgăduitele mistere./ Dureri şi
suferinţă,/ Pe veci rămân uitate,/ Având doar ca dorinţă,/ Un vis de libertate!”
Plină de înţelepciune, prin formaţie şi educaţie,
autoarea înţelege că fiecare are destinul lui şi, important este să descoperim cheia acestuia (,,Cheia
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destinului’’, p. 140), ceea ce ea a reuşit: „Ca să-mi
respect legile până să pier.../ Că-mi voi trăi clipele
luptând cu vlagă.../ Cheia Destinului o voi purta ca
giuvaier,/ Fapte, trăiri, toate le-oi pune în desagă!”
Numai astfel îşi va putea construi ,,Un naos pentru
mine’’ (p. 228) „Să mă adun din firimiturilemprăştiate-n haos,/ De lanţ să mă dezleg, fulg să fiu
de nea zburdalnic... / Din trupul meu să îmi ridic
spre nori, sfinţit naos,/ Acolo să mă-nchin sufletului
meu, cel regăsit şi darnic!”
Sporadic, dar de bun augur, în volum se
regăsesc şi poeme optimiste în care strălucesc
fărâme de speranţă, raze fierbinţi de doriri de bine,
sunete armonice de convieţuire, picuri de apă vie.
Amintesc ,,Treptele vieţii’’ (p. 44) „Clipe doar de
fericire,/ Mult, puţine-aşa cum sunt,/ Să
n-aştept în lincezire.../ Să urc treptele cântând!” pentru că ,,Închisoarea e în noi’’, ,,Unde e umbră, e şi
lumină’’, ,,Speranţele nu mor, Mai pâlpâie o lumină’’ şi, uneori ,,Plouă cu lumină’’.
De admirat şi faptul că autoarea nu-şi uită
rădăcinile, meleagurile natale unde şi-a petrecut copilăria, adolescenţa şi unde s-a format ca om. După
propria-i mărturisire, în Vaslui „am învăţat primele
litere ale alfabetului, acolo am învăţat ce-i frumosul
şi-am încercat să-l slujesc cu pasiune de-atunci şi
până azi!” Aş adăuga şi faptul că Nora a cunoscut şi
asimilat aici omenia şi altruismul. Prietenilor le
oferă daruri de suflet, cărţile sale. Pentru a ajunge la
cât mai mulţi cititori, a ales să doneze cărţile sale
Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătaru” şi
Bibliotecii Colegiului Economic ,,Anghel Rugină”
din Vaslui.
Autoarea volumului simte şi o nevoie acută de
senin, de limpezime prin cuvinte. Spirit mereu viu,
colindă prin amintiri şi prospectează poteci, uneori
nebănuite pe care presară boboci de vise. Un Apostol
fără nume este însuşi autorul volumului,
binecuvântat cu har, iubire, răbdare, care, cu
sinceritate ne dezvăluie o lume aşa cum o vede şi o
simte, cu dorinţa fierbinte de a schimba ceva. Este o
carte bine aşezată în formă, atent şi profund alcătuită
în fond. Prin ansamblul coerent al operei sale,
subtilitatea şi robusteţea versului, Nora Rotaru intră
în mod inevitabil în panoplia liricii româneşti şi face
paşi importanţi spre eternitate.
Coperta, o realizare de excepţie, extrem de
sugestivă, vine să completeze conţinutul de idei şi
mesajul versurilor. În întunericul vremurilor, lumina
vine de la apostolii timpului; să-i iubim şi să urmăm
calea lor!

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Lidia GROSU
(REPUBLICA MOLDOVA)

Poezia lui Petre Rău: un răsărit în care nu există apus
„… iar la apus nu e nimeni/ pentru ştiutul motiv că nu există apus…”
(Petre Rău)

Una dintre lecțiile de viață percepută ca
esență – lecția OMENIE – cultivă dragostea de
aproapele. Tratat biblic preluat şi promovat prin
învăţăturile părinţilor – ,,Poruncă nouă dau vouă, să
vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu" (Ioan
13, 34; 15, 12) – una dintre rezumări, după mine, ar
avea următorul conţinut: unui coleg de breaslă
trebuie să reuşeşti să-i spui, în mod special încă în
viaţă fiind, că este bun, profesionist, talentat şi că
este un excelent coordonator al vibraţiilor cosmice,
când este vorba de transmiterea mesajului artistic. Şi
chiar dacă el este conştieint de acest fapt, şi chiar
dacă i-au mai mărturist-o şi alţii, trebuie să reușești
să subliniezi repetat că el rămâne, în acest sens,
poate chiar un model în măsura în care fiecare cititor
al creaţiei sale s-ar regăsi barem într-un singur text –
suficientă dovadă elocventă pentru a sublinia ceea ce
este arhicunoscut: literatura ce altceva ar fi decât un
mijloc de percepere a binelui şi răului, a frumosului
şi abjectului, a eticii şi imoralităţii..., a delimitării
acestor antonime în pledoaria pentru sensul contrar
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„regal” ce o transformă într-un izvor nesecat de
cultivare prin valori...
„Şi totuşi, iubirea”, repetă poetul. Iar vocea
rămâne răsunătoare, cu tot cerul inimii în ea a poeziei care se numeşte limbaj paradisiac. Altfel zis,
este vocea Lui ce glorifică această înălţătoare trăire a
poetului prin mereu sentimentul de iubire care devine seism, suflet al POEZIEI: „Vai iubită iubire discretă/ Spre tine la tine să zbor/ Să plutesc din planetă-n planetă Să urc să tot urc să cobor/ Şi îndată odată cu luna/ În braţe pe braţe-o vei şti/ Vor suna
răsuna inimi una/ Iubire iubită vei fi/ Numai inima
inima-ţi plin / Va fi ne va fi adăpost/ Ocroti-ne-va
luna divină/ Iubire iubită cu rost/ Îţi voi da îmi vei
da numai stele/ Pierduţi rătăci-vom poteci/ Arcui-seva timpul prin ele/ Iubire iubită pe veci.(Iubită iubire)”
Bineînţeles, toate acestea – când este vorba de
un creator, dar şi promotor de valori, precum sensibilul până la fragilitate poet Petre Rău, director al
prestigioasei reviste de cultură, civilizaţie, literatură
BOEM@, publicistul din el, la fel de original şi multiaspectual, meritând o altă pagină specială atunci
când este vorba de traiectoria mişcării unui om al
scrisului.
Biblioteca mea on-line s-a completat cu o carte semnată de acest autor, la cea de-a doua ediţie, fapt ce
vorbeşte că poezia este căutată, solicitată, lecturată.
Aşadar, Întârziata vestire, apărută la editura A.T.U.
din Sibiu, în anul 2010, cu o prefață semnată de Paul
Sân-Petru este şi o ,,bună vestrire” că actul de
creaţie are la origine temeinicia luminii, adică este
unul divin, unul de purificare, mereu ,,orchestrat” de
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nestăvilirea aspirațiilor și prospețimea ne-trecerii
prin trăirea întru cuvânt: ,,Vânt Cuvânt/ Leagăn de
ciuturi/ Răscolire de fluturi/ Crude săruturi/ Descânt./ Vânt Cuvânt/ Tremur de rouă/ Încordare când
plouă/ Speranţă nouă/ Crescând (Vânt cuvânt)”.
,,A deveni cu anii mai tânăr – iată adevărata artă a
vieţii”, afirma militantul german E. Thälman. Dar ce
ar ascunde această metaforă? Răspunsul la repetata
întrebare retorică ,,Ce mai sunt, ce mai eşti, ce mai
e?” din poemul Întârziata vestire, care deschide
volumul cu titlul omonim, adresată în cazurile în
care ,,Prea multă cenuşă şi vin din Efes/ Evoluţii de
ceară ascund...” sau ,,Asfinţit rupt în grabă din
calendar/ Găunos adăpost din poveşti...”, ar fi şi o
tălmăcire a citatului de mai sus, justificată nu o
singură dată: omul renaşte din propria ardere,
asemenea Păsării Phoenix, utilă nu doar sieşi, pentru
că doar omul-valoare poate consimţi că viaţa este un
dar, responsabilitatea pentru această convingere
asumându-şi-o în exclusivitate: ,,Ruine pe rând
acordând şanse noi/ Şi rostirea de când şi de ce/
Copil legănat pe picior de război/ Ce mai sunt, ce
mai eşti, ce mai e? (Întârziata vestire)”.
Dinspre fereastră larg-deschisă a ,,curgerii
zborului” (,,Sângele-mi dansează cu iarba şi gândesc
la nepieire de aştri (Răsare iarba)”), în dorinţa de a
recăpăta echilibrul sufletesc, eşti îndemnat să auzi
cum, periodic, răsună o melodie ademenitoare,
răvăşitor-captivantă şi descărcătoare de povara
cotidianului, deşi este vorba doar de un geros
Februarie: ,,Bucuria ţâşneşte din trupu-mi de nea/
munţii mei sunt mai grei/ Mai alerg undeva între un
fulg şi o stea/ călare pe zei”. O concomitentă intrareieşire întremătoare în poezia ce semnaleză regăsirea
în ceva a ceva foarte scump, apropiat, pe direcţia
celor patru puncte cardinale ale fiinţei în care
odihnesc adevăratele stări omenești, bine
concentrate la păstrarea avalanşelor de gingăşii
pentru candorile transmise de chipuri dragi, ne
descrețeşte adâncul ființei:,,mamă îţi spun am
devenit bolnav/ de o vreme un rău în mine zace/ toţi
doctorii din lume n-au ce-mi face/ iar eu mă simt din
ce în ce mai grav/ le dau şi bani le dau de toate cele/
le cer să-şi facă treaba cât mai bine/ dar nu prea pot
durerea să-mi aline/ iar uneori le-arunc cuvinte
grele/ tu nu mai eşti simt lipsa ta anume/ iubirea cea
mereu mângâietoare/ pe palma ta atotvindecătoare/
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aş da acum toţi doctorii din lume (Mamă îţi spun)”.
Tresărinde la striaţiile unei
nebunii frumoase
(„Chem vulcani să-mi astâmpere dorul/ Prin grădini
rătăcit în Eden/ Ce frumos mă străbate fiorul/ Sunt
nebun murmurând beethoven (Sunt nebun
murmurând beethoven)” ce face posibilă perturbarea
mărturisirilor încondeiate de tulburarea în urma
regretului pentru unele restanţe, ele, stările, se
degajă invincibilitate între discernerea ,,oftării
sihastre a zilelor scurte” și cea a indescifrabilului
unicității clipei: ,,E ora şase, tată, ţi-aminteşti?/
Străluminarea-mi intră-n aşternut/ Ţi-aş scrie-un
vers aproape din nimic,/ Ţi-aş da poemul meu de la
debut/ În drumul tău spre treabă să-l citeşti/ Numai
mă lasă să mai dorm un pic!/ Şi azi aş vrea să-ţi pot
spune la fel/ Mai dorm, veghindu-mi visul de poet,/
Scriu tot mai rar, aproape nu mai pot,/ Privesc la
chipul tău dintr-un portret/ Dar ce păcat, tu nu mai
eşti defel!/ De-ai fi, cu tine-aş merge peste tot! (E
ora şase, tată)”. Aceasta, ca unitate de timp cu
autorizaţie de ,,competentă instanţă” ce-şi scrie
aceeaşi rezoluţie a ,,cunoaşterii prin intuiţie (şi care)
nu are nevoie de îndrumător” (V.Croce), decretează
continua evaluare a perfecţiunii sentimentuluiesenţă: ,,... de ce iubire dai iară năvală în mine/ hai
vino/ de data asta îţi voi număra/ mai atent restul de
zile/ cine poate stăvili risipirea aceasta/ prea multă
iubire iubito iubite (Prea multă iubire)”. Astfel, din
rama trupului timpului evadează uşor de sub control
emoția, eul totalmente contopindu-se cu un peisaj în
care o alternanță a anotimpurilor te fixează pentru
totdeauna într-o răvășire copleșitor de generoasă în
cadrul mirării pentru actul indescriptibilului în care
respiră tăcerea strigată şi în care moare noaptea ce
dă naştere zilei gândului, act anunţat cu o
religiozitate profundă ce mişcă lumea în cadrul unei
solitudini: ,,Respiră lângă mine tăcerea-mi şi timpul
din/ scorburi apare/ Ştii nu mai aştept singur
înserarea şi nici/ ciudat prin somn nu mai sunt/ E ora
când dorul îmi creşte îmi creşte iar noaptea se/
cuibăreşte prin mine tânără să moară (Linişte)”. Or,
gama de culori vii a umanismului este mereu în
opoziţie cu un contrast distructiv dintr-o
Fragmentată generaţie („ ...ci totul/ rămâne
petrecut/ ca un quadrat arhimedic/ silit să-şi
recunoască nepăsarea/ ca o neputincioasă chackră/
mult mult prea echidistantă precum/ goliciunea
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nebotezatului gând/ infinit repetat pentru cine.
(Fragmentata generaţie)”, chackrele din noi fiind în
suspans pentru că nu pot menţine schimbul de
energii, potrivit medicinei indiene tradiţionale,
pentru a asigura comunicarea în orice situaţie. Cu
toate
acestea,
,,developarea”
succesivă
a
„epizoadelor” emoţionale, de la un cifru la altul, cu
atât mai mult conferă mister actului de creație, cu cât
marca inconfundabilităţii aplicării unei amalgamări
reușite și binevenite (în cazul în care vorbim de un
talent!) de litere, culori, efecte vizual-interioare..., îl
transformă pe cititor într-un consumator de energii
pozitive, dătătoare de viaţă, instantaneele devenind
un veritabil spectacol al sufletului: „Ştii tu, amice,
când din deal curgea şuvoi de ape/ Iar noi, cu tălpilen noroi, luptam să nu ne scape/ Grămezi de frunze
moi şi reci, şiroi de dude coapte/ Le adunam uzi şi
voioşi până târziu în noapte?/ Rupeam din sălcii
crengi şi foi, din mal bucăţi de humă/ Să astupăm cu
ele-n drum şuvoi pletos de spumă/ Ţi-aduci aminte
cum pe deal mai fluierau ciobanii/ Când ora lupilor
sosea? Ce iute-au trecut anii!/ Am trecut ieri peacolo iar, am zăbovit o clipă/ Ciobanii s-au mutat
mai sus, în vale-i doar o râpă/ Până în apă atârnau
crengi de sălcii bătrâne/ Ştii? Pentru-o clipă am
crezut că tu erai cu mine! (Amicului meu)”).
Neprihana cu inviolabilitatea acesteia își
anunță o structură mixtă a fibrei lor rezistent-uzuală
indegradabilă în timp (,,Verde vale de rai/ Nepăscută
de cai/ Undeva tu erai/ Doar a mea./ Ce miros de
pelin/ Într-un spaţiu divin/ Un noptatec suspin/ Cuprindea./ Cer albastru suind/ Pe miresme plutind/
Visul meu unduind/ Steaua mea./ Vale ruptă din rai/
Ce frumoasă erai/ Numai tu mă ştiai/ Numai ea.
(Vale de rai)”, dar şi inegalabilă prin sentimentul de
bucurie de a şterge orice frontiere dintre ani şi a stabili spaţiul intangibil al pasionalităţii înălțării, ca
stimulent ce-i asigură omului de creaţie recuperarea
în timp a farmecului, fie şi cu preţul unui zbor metafizic – spre ceva foarte drag, ce-ţi aparţine cu toată
definitivitatea: ,,Cutremurat de-o veche amintire/ A
bucuriei de odinioară/ La geamul de sub streaşina
uscată/ Ascult tăişul vântului afară (În umbra
toamnei)”.
Şi deşi „e timpul ca tâmpla să se desprindă de
vis/şi să întâmpine în zori aurora”, improvizarea
unui ritual devine cu atât mai stringentă, cu cât eul
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îşi confirmă starea de imponderabilitate într-o reverie constantă, deloc străină spaţiului de taină al
«tinereţii fără bătrâneţe» - lumina – în care îşi
poartă ecoul Efervescenţa: ,,Dorul tresaltă din muguri de lumină/ imitând piruiete albastre prin ore/ Singură iarba a trebuit să crească/ muindu-şi degetele
firave/ în izvorul veşnic aproape/ Se cuvine închinare aceluia care zilnic îi dăruie viaţă din soare...”.
Aşadar, lumina, păstrâmdu-şi efectele ei (,,E încă
lumină să-mi trimit trupul la culcare”), sufletul
rămâne dintotdeauna copilul acesteia şi, oricât de
trecător ar fi omul, el trăieşte mereu un răsărit. «Sunt
vecin cu Venus la miazăzi/ (ce uimită a fost!)/ ne
trimitem deseori noaptea emailuri tandre.../ iar la
apus nu e nimeni/ pentru ştiutul motiv că nu există
apus (Am cumpărat o bucată de lună)». În acest
sens, pe cât de neaşteptată este o ,,Neîmplinire” reflectată de oglinzile sparte ce închid, potrivit superstiţiilor, uşa spre viitor (,,Cotidianul acesta nu mai
are/ niciun punct de vedere/ o bucată de încredere a
fost ruptă din el/ şi face naveta de la un capăt la altul/ prin mine./ Noaptea se tot caţără pe
încrengăturile mele/ umblă de colo colo/ ca umbra
unui nebun neidentificat. Dar cel mai mult mă doare/
când îmi strică peste zi/ câte o oglindă majoră./ Mai
bine e când doarme/ mama ei de opoziţie cuminte
(Neîmplinire)”, pe atât de surprinzătoare devine
aplanarea ghinionului prin trăirea ireversibilului
reversibil, cu imprimarea unei noi note exaltatoare
istoricului emoţiei, prioritatea aparținându-i în
exclusivitate poetului deopotrivă pictor sau fotograf,
cineast sau muzicant, filosof sau...vizionar:
„Profeţiile mele au fost/ deşarte himere moarte/ timp
irosit/ Noroc că mi-a dat Dumnezeu multă minte/ să
am aminte să fi iubit (Să fi iubit)”.
Într-un estompat triumf, care e mai mult o
mărturisire şoptită există atâta spaţiu pentru speranţă
(„Tot mai sper că-s născut pe-o planetă străină/ Ca
un sfinx singuratec şi sacru-n deşert/ Ca o lampă cu
gâtul prelung şi inert/ Tot mai sper că nu port nicio
vină (Tot mai sper)), încât primăvara, răzbătătoare
printre constatări triste, îndoieli, sentimente de
nelinişte apăsătoare şi lăuntrică, lupte nedeclarate
ale contrariilor în poemele Singurul apei, Nepăsare,
Dureri, Toţi morţii vorbesc, În umbra toamnei etc.,
nestingherit, îşi anunţă victorioasă clipa de
graţie:„Aşadar nu mai există nopţi/ cuibărite pe
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gânduri/ Se-ncovoaie de muguri lăncile vântului/ Aş
vrea să fiu mugur/ singur să mă dezleg/ din
încolăcirea primului vânt/ să încolţesc din dorul

sevelor coapte/ Dar pasărea? Să-i păstrăm dorul/ să
se întoarcă pe aceeaşi creangă”. Pentru că, doar
„trăind aievea ştiu ce voi fi/ neştiind ce am fost”...
Chişinău, martie 2017

Întâlnire de suflet cu oameni de suflet la Universitatea de Stat din Moldova
La 5 mai 2017, studenții de la facultățile USM,
dar în special cei de la Litere, Jurnalism și Științe ale
Comunicării, Istorie și Filosofie au avut prilejul să le
cunoască îndeaproape pe două mari personalități în
domeniul științei și literaturii. Este vorba de Liviu
Pendefunda, academician, profesor universitar,
vestit neurolog, captivat de domeniile literaturii,
inclusiv poezie, critică literară , autor a peste o sută
de cărți, dintre care 45 sunt dedicate literaturii, dar și
pictor și editor al revistei ,,Contact internațional”,
Iași, România și Alexandru Cetățeanu, editorul
revistei ,,Destine literare”, savant, poet, scriitor
român emigrat în Canada, care s-a aflat pentru prima dată în Republica Moldova. Moderatoarea acestei activități, Lidia Grosu, poetă, critic literar, secretar științific al Senatului USM, le-a făcut o succintă
prezentare, invitându-i pe cei prezenți să fie activi,
mai aproape de poezie și de armonia acesteia cu
celelalte arte, care împodobesc viața oricui, indiferent de profesia aleasă...

Dialogul literar-artistic dintre studentele de la
Facultatea de Litere (decan, doctor Adriana Cazacu-Țigaie), ghidate de doctorul în filologie Ludmila
Usatâi, conferențiar universitar și acești doi titani ai
scrisului împătimiți de frumos a fost unul dintre cele
mai emoționante.
Printr-un recital de poezie cutremurător de frumos în
baza operei protagoniștilor s-au distins studentele de
la anul II-Licență, Specialitatea Limba RomânăLimba Engleză: Lucia Stegărescu, Oxana Bulica128

nu, Ina Sârghi, acestea demonstrând o ținută scenică impecabilă, deși altul le este domeniul profesat.
Fire exaltată de metaforă, Lucia Stegărescu, care
este și poetă, având deja 2 cărți de autor, a fost încurajată să recite și din propria creație, versul ei, plin
de lirism și spirit patriotic, transmițând poziția civică
a eului și atitudinea față de valorile naționale, motiv
și expresivitate, în mod special apreciate de către
oaspeții prezenți. Din creația proprie a mai recitat și
Valentina Fărâmă, studentă la anul I a aceleiași
specialități.
De menționat, că atmosfera a devenit cu atât
mai cuceritoare, cu cât s-a simțit și înrâurirea însuflețitoare asupra acesteia a cântecelor interpretate
(vocal, chitară) de talentata Natalia Țurcan, studentă la Specialitatea Limba Română-Limba Greacă, cu
vocea-i de o melodicitate inimitabilă, prin care s-a
simțit mirifica binecuvântare cerească. Au răsunat
melodiile: ,,Oameni de subsol”, (din repertoriul Silviei Grigore); ,,Umbra” (pe versurile lui A.Păunescu
și interpretată de Nicu Alifantis); ,,O marmaroménos
vasiliás /Regele de marmură” ( din repertoriul lui
Háris Aléxiu) – în limba greacă.
De această unduire a valului sensibilității s-au
lăsat atrași și dl Liviu Pendefunda împreună cu
fratele său, coleg de breaslă, Alex Cetățeanu, ambii
fructificându-și harul și darul întru înviorarea publicului cu un recital de poezie din creația proprie, dar
și din alți scriitori români, studiați/cunoscuți de către
studenții de la Facultatea de Litere, inclusiv: Tudor
Arghezi, George Topârceanu, Ion Minulescu etc. La
întrebarea ,,Care ar fi fost scriitorii ce ar fi contribuit la formarea Domniilor sale ca oameni ai
scrisului?”, atât Alex Cetățeanu, cât și Liviu Pendefunda au subliniat importanța, în acest sens, a alimentării continue din izvoarele antichității, a clasicismului, dar și continua valorificare a literaturii
naționale și universale.
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În final, autorii au exprimat recunoștință
pentru cadourile primite din partea conducerii USM,
rector Gheorghe Ciocanu, profesor universitar,
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totodată, aducând mulțumiri și studenților pentru
atmosfera sărbătorească creată în cadrul acestei întâlniri de neuitat, dar și manifestând dorința de a se
mai afla în instituția prestigioasă de învățământ precum Universitatea de Stat din Moldova în care se
simte cultivarea la școala marilor valori prin crearea
armoniei dintre cunoaștere – prin studierea profesiei
alese – și harul/talentul promovat la justa valoare,
acestea contribuind la perceperea frumosului de către tineretul studios și încadrarea lui în acest univers
ce domină benefic lumea, act demonstrat și în cadrul
acestei întâlniri de suflet.
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Aureliu Goci – Mircea Eliade spaţiul ancestral şi dominantele mitului urban
Mircea Eliade s-a născut la 13 martie 1907 la
Bucureşti, aşa că în acest an (2017) se împlinesc 110
ani de la naştere. Astfel, cartea pe care o prezentăm,
Aureliu Goci - Mircea Eliade spaţiul ancestral şi
dominantele mitului urban – eseu - (Ed. Zodia
Fecioarei, Piteşti 2016), îi aduce savantului un
frumos omagiu.
Geneza cărţii
După cum mărturiseşte autorul, cartea nu a
avut un proiect clar, este eclectică, o exegeză
anticonvenţională, un eseu. De asemenea, autorul
mărturiseşte: “nu m-au interesat nici biografia, nici
ideologia lui Mircea Eliade şi am urmărit numai
rezoluţia critică a operei, a temei, a subiectului
înscris în titlu, evident ca dezvoltări şi ramificaţii
semnificante pentru o înţelegere superioară a
operei.”
Perioada începuturilor
Aureliu Goci consideră că perioada
începuturilor literare ale lui Mircea Eliade nu au fost
suficient analizate. După părerea criticului, înainte
de cristalizarea personalităţii, până ca Mircea Eliade
să devină un “enciclopedist moderat” şi un
“romancier inovativ”, întâlnim la el: “un complex de
atitudini, chiar contrarii, încă nearmonizate
structurant:
misticism,
egotism,
sexualism,
dinamism, intelectualism, demonism, moralism,
adică un evantai şi disponibilităţi susţinute de o
erudiţie încă vagă.” Criticul nu susţine o evoluţie
interioară a beletristicii eliadeşti ci “... o
diversificare orizontală a formulelor narative, de la
poietica autenticităţii jurnalului, la tehnica
balzaciană a lumilor ficţionale adăugate lumii reale.”
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Între cărţile de început, Aureliu Goci face
câteva aprecieri succinte asupra Romanului
adolescentului miop pe care îl consideră un roman
memorialistic – (1928) iar în Huliganii (1936)
desluşeşte spiritul de frondă antiburghez al tinerilor
teribilişti până la anarhism.
Şantierul – modelul creativităţii eliadeşti
Aureliu Goci consideră că Şantier. Roman
indirect (1935), un fel de jurnal intim, este
reprezentativ pentru întreaga operă beletristică
eliadescă: “Oricum, ideea de “şantier”, de
construcţie “in statu nascendi” de narativitate
oraculară rămâne definitorie pentru opera şi
creativitatea lui.”
Putem clasifica acum prozele eliadeşti în
funcţie de acest criteriu, cele scrise înainte de
Şantier şi cele scrise după. Merită să le enumerăm în
acest an omagial.
Până la Şantier
Romanul adolescentului miop - roman
memorialistic – (1928); Gaudeamus - roman(1929); Isabel şi apele diavolului – roman – (1930);
Lumina ce se stinge – roman (1930); Maitreyi –
roman - (1933); Întoarcerea din rai – roman –
(1934); Huliganii – roman (1935)
După Şantier
Domnişoara Christina – nuvelă (1936);
Şarpele – nuvelă (1937); Nuntă în cer – roman
(1938); Secretul doctorului Honigberger – nuvelă
(1940); Nopţi la Serampore – nuvelă (1940); Pe
strada Mântuleasa – nuvelă (1963); La ţigănci –
nuvelă (1969); Noaptea de Sânziene – roman
(1971); În curte la Dionis – nuvele (1977); 19
trandafiri – roman (1980).
După Şantier prozele încep să fie impregnate
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
de fantastic. Încep să se armonizeze elementele
complexului de atitudini menţionate la perioada
începuturilor.
Fantasticul porneşte de la banal şi ajunge pe
nesimţite în zona sacralităţii. Criticul consideră că:
“Tematic, se poate observa că fantasticul eliadesc
este cumva rudă cu filosofia indiană, cu ocultismul,
cu practicile esoterice, dar are şi seninătatea
realismului magic sudamerican..” La Mircea Eliade
fantasticul provine din folclorul românesc, pe când
la sud americani este un realism cu alunecări în
magie, în inexplicabil.
În Noaptea de Sânziene, capodopera
romanescă eliadescă, întâlnim un: “amestec
inexplicabil de păgânism din substratum şi de
creştinism primitiv.”
Deznodământul este construit pe tema ieşirii
din timp în Noaptea de Sânziene (e şi ziua sfântului
Ioan) când cerurile se deschid şi cele două personaje
păşesc în altă viaţă.
Ştefan Viziru are senzaţia că trăieşte timpul
altora şi le influenţează destinul, se simte
culpabilizat, actantul e un fel de medium.
În prozele fantastice ale lui Mircea Eliade
avem o percepţie specială a spaţiului şi timpului.
Spaţiul rămâne neschimbat, real, în timp ce timpul
devine flexibil şi sare rapid în trecut şi în viitor,
determinând destinele personajelor (La ţigănci):
“Fantasticul narativ parcurge o determinare
bivalentă: timpul se relativizează prin extracţia din
istorie şi proiectarea în mit, în poveste, în imaginar,
pe când spaţiul rămâne acelaşi, cu referinţe concrete.
Şi viaţa reală şi imaginarul – viaţa supranaturală – se
desfăşoară pe aceleaşi străzi.” (Aureliu Goci)
În Secretul doctorului Honigberger şi
Noaptea de Sânziene, personajele trec în altă lume.
Ies din timpul profan şi pătrund în timpul sacru.
Unitatea operelor se datorează, dincolo de
dezvoltarea textuală, traseului iniţiatic.
În ceea ce priveşte personajele: “Mircea Eliade
procedează ca un scafandru al profunzimilor
conştiinţei, acolo unde percepţia directă a realităţii
se interferează şi coexistă cu atingerea miraculoasă a
fantasticului şi magiei iraţionale.” (Aureliu Goci)
Cele mai multe texte sunt lipsite de morală explicită. În timpul istoric se petrece iluzia, iar timpul
paradisiac devine o simultaneitate eternă.
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În ceea ce priveşte beletristica autorul mai
desprinde o concluzie generală. Majoritatea
personajelor principale sunt masculine. Virilitatea
lor are ca sinonimă Puterea.
Mitul urban
Tema principală a eseului scris de Aureliu
Goci despre beletristica lui Mircea Eliade o
constituie, aşa cum arată titlul cărţii: “Spaţiul
ancestral şi dominantele mitului uman”.
După părerea autorului, oraşul a pătruns prima
oară în romanul românesc prin Ciocoii vechi şi noi...
de Nicolae Filimon.
Criticul consideră că la Mircea Eliade avem
un spaţiu special: “Împrejurări mitice şi istorice
coagulează un locus semnificant definibil prin
bucureştitate...”; “Un spaţiu mitic populat cu
personaje simbolice, un spaţiu în dimensiuni
magice, care emană şi emite misterul din materia
normalităţii.”
Aureliu Goci consideră că pentru Mircea
Eliade, Bucureştiul reprezintă un axis mundi:
“Mircea Eliade a fost unul din marii îndrăgostiţi de
Marele Târg misterios şi balcanic, care nu s-a dezis
de sentimentele sale faţă de acest oraş niciodată: l-a
ridicat la rang de scenariu pentru multe din scrierile
sale şi i-a făcut cunoscute în întreaga lume cartierele
– cazul Mântuleasa – cu parfumul lor de început de
secol XX.”
Fascinaţia oraşului, a străzilor este tipică
trăirismului teoretizat de Nae Ionescu, prin care
înţelegea acea tendinţă de acordare a priorităţii
trăirii/acţiunii asupra contemplaţiei/metafizicii.
De bucureştitate ţine şi formaţia intelectuală
a lui Mircea Eliade, la colegiul Spiru Haret şi la
facultatea de Litere şi Filosofie. Tânărul Eliade
dobândeşte solide cunoştinţe de filosofie, învaţă
limba italiană şi studiază cultura europeană, în
special perioada Renaşterii. Devine indianist şi
istoric al religiilor în străinătate. Aureliu Goci
consideră că “...Mircea Eliade polarizează totuşi
între ştiinţa ideilor religioase şi opera de ficţiune”
deşi se simte pretutindeni artistul. Perioada de
formare a lui Mircea Eliade, anii 30, au fost ani
frământaţi de şoc tehnologic, marcând despărţirea de
natură, anii ai exceselor ideologice – afirmarea
fascismului şi comunismului - etc.
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La formaţia intelectuală trebuie să adăugăm
relaţia specială (ca asistent) cu profesorul de
filosofie Nae Ionescu a cărui personalitatea a marcat
destinele a altor numeroşi intelectuali români
importanţi: Emil Cioran, Eugen Ionescu, Mircea
Vulcănescu, Constantin Noica, Octav Onicescu,
Mihail Sebastian, Vasile Băncilă, D.C. Amzăr,
George Racoveanu etc.
Mircea Eliade a fost un fel de “ucenic al
diavolului” (Nae Ionescu diabolizat de regimul
comunist pentru orientarea sa de extremă dreaptă) şi
“ucenic vrăjitor”; profesorul l-a îndemnat să se
orienteze spre Istoria religiilor pe care o va şi scrie
ca încununare a existenţei. În fond, Nae Ionescu era
om de lume, lider de conştiinţe, profesor, om de cultură, gânditor, ideolog.
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Apartenenţa lui Mircea Eliade la ideologia
legionară l-a costat foarte mult pe savant, poate chiar
Premiul Nobel la care a fost propus de Universitatea
din Lyon în anul 1980.
Savantul a murit la 22 aprilie 1986 la Chicago
în SUA. Aureliu Goci şi nu numai el îl consideră
“cea mai strălucită personalitate românească a
secolului XX”.
Regretatul Gabriel Stănescu, în cartea sa
Mircea Eliade Odiseea omului modern în drum spre
Itaca (Ed. Criterion publishing, 2009), afirmă că
fiecare om are în centrul sufletului său o Itaca
proprie. Pentru Mircea Eliade, Itaca a fost
Bucureştiul.
Aureliu Goci susţine că opera lui Mircea
Eliade “va dăinui tot atât cât umanitatea, indiferent
dacă vor mai fi puţini cititori: puţini, dar de elită.”
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Cheng GUANGRUI
(CHINA)

Lirică chineză contemporană
Caietul ziaristului
Caietul, ziaristule, să-ţi fie
Acea cutie scumpă de comori,
În care să păstrezi tot ce-ai cules:
Iarba şi florile,
Luna şi stelele,
Scoicile, perlele,
Preţioase, pietrele
Şi diamantele.
Picături de sânge şi sudoare,
Bucurii şi tristeţe ce doare…
Şi toată-această materie primă
Triaz-o cu ce mai exigentă mână
Şi plămădeşte-acele mari lucrări
Din care să răsară cugetări.
Rădăcină
Eşti un arbore plin de vigoare
În pământul neamului tău,
Sevă bogată tragi din el – şi răcoare,
Înţelepciune de bărbat, încurajare.
Miere şi ghimpi
O, tu, ziaristule!
Eşti o albină lucrătoare
Ce strângi polen
Din floare-n floare,

Cu trudă multă
Miere producând.
Oamenilor le-aduci sănătate
Şi tinereţii-i dai vitalitate.
Dar celor care-ţi jefuiesc
Cu vicleşug şi silă mierea –
Duşmani şi hoţi
Ori birocraţi invidioşi –
Dă-le doar ghimpii tăi ţepoşi.
Noaptea
O, tu, ziaristule!
Să iubeşti nopţile,
Să iubeşti luminile
Nopţii
Cum iubeşti
Lumina lămpii.
Să contopeşti
În tot ce scrii
A tale cugetări
Şi-nţelepciune,
Al tău devotament
Nemărginit –
Şi dragoste
Faţă de-al tău popor
Iubit
Şi-al tău partid
În veci slăvit.
În româneşte de:
Lia-Maria Andreiţă
Xu Wende
Ion Andreiţă
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Corina Diana HAIDUC LUCA
(CANADA)

Vârstele femeii
Întâmplător sau nu, în aceeași unică zi de joi,
trei persoane diferite, aflate în părți diferite de lume,
mi s-au destăinuit, cerându-mi sfatul. De fapt, cred
că aveau nevoie mai mult de un interlocutor. Pentru
că eu le-am ascultat, căutând să înțeleg dacă era vorba de o dilemă sau de decizia finală. Nu contează că
acea conversație a avut loc la telefon, prin mesaj
scris sau față în față. Cert este că același subiect era
aprig dezbătut. Cum eu nu cred în coincidențe, am
înțeles mesajul și îl împărtășesc hârtiei și celor aflați
în aceleași frământări existențiale. Ce aveau în
comun aceste trei femei? Vârsta! Care? Cea în care
te crezi vultur, pe un vârf de munte și plonjezi zburând de fericire că totul ți se cuvine, că ai toate calitățile pentru a-ți îndeplini și cele mai îndrăznețe
visuri. Femeile știu că vorbesc de vârsta de 40 de
ani. Că nu degeaba Balzac i-a consacrat rânduri întregi. El, bărbat, venit de pe Marte, încercând să le
înțeleagă pe ele, venite de pe Venus. „La patruzeci
de ani femeia, mai ales cea care a gustat din mărul
otrăvit al pasiunii, simte o teamă solemnă; începe săşi dea seama că pentru ea există două morţi: moartea
inimii şi cea a trupului.” Eu nu sunt de acord. Este,
din contră, vârsta la care femeia își redescoperă
feminitatea, senzualitatea și renaște spiritual. Iar cele
care reușesc să vadă „lumina”, nu se mai întorc
niciodată în „întuneric”.
Cele trei femei din povestea mea aveau vise
asemănătoare, dar le lipseau libertatea, le lipseau
aripile. Mai bine spus, cineva le tăia sistematic,
minimalizându-le personalitatea. Lipsa intimității și
armoniei cuplului din cauza soacrei, gelozia și
iubirea obsesivă a partenerului sau lipsa de încredere
în femeia capabilă și de altceva creator, în afară de
creșterea copiilor, sunt doar câteva din motivele
pentru care, „căznicia” lor se clătina.
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Dacă unei femei partenerul îi spune mereu:
„Nu ești bună de nimic!”, „Nu știu cum te-ai fi
descurcat în viață fără mine”, „Numai greșeli…” sau
„În afară de cratiță, nu ești în stare de altceva”,
„Chiar nu gândești niciodată?”, „Iar ai cheltuit banii
pe prostii ?” sau când după 30 de ani de căsnicie, el
îi spune că „nu e sigur că a făcut alegerea bună în
viață”- prin toate aceste proiecții negative, ea ajunge
să se creadă o nulitate, incapabilă să ia decizii
corecte, depinzând emoțional și financiar de el.
Revolta și nevoia de eliberare, de libertate și evadare
vine mai devreme sau mai târziu. Sau, în unele
cazuri, niciodată.
Dar ce se întâmplă cu adevărat cu femeia la 40
de ani? În general, ea are deja un echilibru și o
stabilitate în viața ei, privind cariera profesională și
viața de familie. A muncit mult ca să le obțină. Și-a
făcut datoria din toate punctele de vedere. A studiat,
s-a perfecționat și e mândră de realizările ei
profesionale. Femeie de succes. Iar copiii sunt mari
sau nu mai sunt atât de dependenți de ea. Asta
depinde dacă între timp nu s-a transformat într-o
mamă hiperprotectoare, transferând asupra copiilor
frustrările ei emoționale. Dar, peste toate, este o
„super women”. Femeie perfectă, amantă seducătoare, bucătăreasă cu mâncarea gustoasă și aburindă pe masă, mamă prezentă activ în viața copiilor
și femeie de afaceri. Cum? Pentru simplul fapt că
este capabilă, dedicându-și tot timpul pentru alții.
Dar, iată, vine vremea schimbării, a crizei de
identitate. Ieșirea din rutina cotidiană și din zona de
confort, cere determinare. Nu e ușor. E un drum lung
și anevoios, la care multe abandonează. De ce? Pentru că la început doare, pe urmă este prea obositor,
iar la sfârșit fructele se culeg cam… târziu. Trece la
introspecție: ce-mi place și ce nu-mi place la mine
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acum? ce-aș putea ameliora? Acum are parcă mai
mult timp pentru ea. Sau își face. Pentru că se priorizează. Își aduce aminte de toate visurile neîmplinite.
Se privește în oglindă și se întreabă: „unde s-au dus
toți acei ani de tinerețe? ce gândeam și visam la 20
de ani?” Pe lângă faptul că devine conștientă de calitățile ei de frumusețe, de maturitate și de tot ce a
realizat până acum, vrea mai mult. Și doar pentru ea
și sufletul ei. Este momentul căutării fericirii
personale și a echilibrului interior. Parcă tot sistemul
de valori se dă peste cap. Vrea să pună accent pe
acele lucruri care o fac să se simtă împlinită: fizic,
psihic și spiritual. Se bucură că norii îi vorbesc prin
desenele cerului, că păsările îi urează o zi frumoasă,
că e capabilă să surîdă unei raze de soare sau unui
fluture ce i s-a așezat o clipă în palmă. O viață
fericită nu depinde de cel de lângă ea și dispoziția lui
de azi, de cum e vremea sau de ceea ce o înconjoară,
ci de starea ei zen, de echilibrul lacului interior. Își
dorește să fie fericită, să aibă vise materializate, să-și
facă planuri pe termen scurt ca să se bucure și să
trăiască din plin momentul prezent, dar și pe termen
lung. Simte că are un potențial uriaș, încă
nedescoperit. Caută cu înfrigurare să folosească tot
ceea ce zânele bune i-au adus la patul de botez.
Cântă, pictează, ia lecții de dans (ah, cât de mult îi
place să danseze, e ca și cum ar zbura pe aripile
muzicii ce doar inima ei o înțelege), își așterne fără
teamă gândurile noului ei prieten discret, coala de
hârtie, începe chiar o mică afacere și, de ce nu,
schimbă țara, continentul, peisajul și anturajul. E
capabilă să o ia de zero. Fără servici, fără casă, fără
prieteni cu sau fără familie aproape, îngăimând doar
câteva cuvinte în limba noii patrii adoptive, învățate
demult la școală. O adevărată provocare. Are
încredere în puterile ei și își dovedește că este o
învingătoare. A învățat că dacă îți pui ceva cu
adevărat în cap, reușești. Voința se educă. Știe de
asemenea că frumusețea e trecătoare și petrece mai
mult timp îngrijindu-se. Pentru că Coco Chanel
spunea că „nu există femei urâte, ci doar leneșe.”
Apoi, pune preț pe prieteni, prietenie și comunicare,
iar partea materială își pierde din interes. A învățat
că „soții au nevoie de neveste, iar femeile au nevoie
de prietene”. Încep ieșirile, conversațiile, căutarea
unei noi identități. Reia contactele cu foștii colegi de
școală sau de servici, află că, de fapt, nu e așa de
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greu să lege noi prietenii și, culmea, să găsească
subiecte comune de discuție, chiar interesante. Se
înconjoară de oameni care o fac să râdă și să se
simtă iubită, care-i arată încredere și înțelegere. Ce
frumoasă este viața, își spune în sinea ei,
descoperind-o și redescoperindu-se.
Satisfacția sexuală devine importantă, ca și
nevoia de confirmare a senzualității. Nu mai este
pasiunea oarbă de la 20 de ani. Totul este mult mai
profund. Cu mai multe așteptări. Surprinde
satisfăcută cu coada ochiului acele priviri fugare,
parcă inocente, ale bărbaților pe lângă care trece cu
nonșalanță. Zâmbește și în ea se naște sentimentul
de amazoană seducătoare. Este cochetă, își
reînnoiește garderoba și se asortează perfect cu noile
bijuterii și genți de marcă. Crește încrederea în sine.
Încă mai poate să atragă atenția bărbaților, dar… nu
și a partenerului de lângă ea. Constată cu surprindere
că nici el nu-i mai stârnește interesul de altă dată, că
e lipsit de romantism și că au trecut luni bune sau
chiar ani de când… De fapt, ea are nevoie de mai
multă tandrețe și atenție din partea lui. Și o cere în
mod direct sau indirect. Iar dacă nu o primește, vin
reproșurile. Și dintr-o parte și din cealaltă. Pentru că
partenerul își apără virilitatea. După reproșuri, vin
comparațiile cu alții și, inevitabil, căutările. Spre
găsirea „sufletului pereche”, un ideal atins doar în
visările Cătălinei pentru Luceafărul ei. Și atunci se
îndrăgostește. De cine îi apare în cale și care pare a
întruni toate calitățile pe care celălalt nu le avea. I se
pare că nu a iubit niciodată cu adevărat ca acum.
Oare este disperarea tinereții pierdute? În ochi îi
apare o flacără care o orbește, dar, care, în același
timp, o face să radieze. Fericirea i se citește pe față.
Și nu poate sau nu vrea să o ascundă. O strigă cu
glas tare pentru toți care vor să o asculte și să o
înțeleagă. Iar cei care nu sunt de partea ei, devin
dușmani. Le întoarce spatele și strânge puternic la
piept secretul ei, care îi dă forța să meargă mai
departe. Recuperează timpul pierdut. Arde cu
strălucirea unei comete. Cât durează? Depinde. Până
la urmă, tot hormonii ne conduc viața.
Desigur că există și calea de comunicare și
înțelegere. Rar, dar există. În care cei doi parteneri
evoluează împreună, se respectă și se sprijină,
căutând soluții. Pe care le și găsesc. Încercările
întăresc relația lor, care se transformă în prietenia pe
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viață a doi vâslași în barca vieții până la destinația
finală.
Timpul trece, se așterne lin peste frunților celor doi deveniți prieteni pe viață. La 50 de ani, după
peste 25 de ani de căsătorie, își cunosc unul altuia
plăcerile, sarea și piperul din viață, își oferă mici
surprize, își crează momente magice de romantism și
se bucură ca niște copii de libertatea timpului petrecut împreună și, în sfârșit, singuri. Deoarece, copiii
de ieri, adulții de azi, sunt la casele lor. Își amintesc
și retrăiesc aievea plimbările lungi pe malul mării,
poveștile șoptite la ureche în nopțile cu lună plină,
drumețiile prin pădurea de brazi. Savurează clipa.
Simbioza lor de cuplu într-o singură energie este
perfectă. Nici nu trebuie să-și mai vorbească.
Gândul e de ajuns. Acționează ca unul și se bucură
de confortul unei relații calme, ajunsă la maturitate.
Gata, vacanța a luat sfârșit. Casa e invadată de mici
indieni, care se alergă, se trag de păr, acum plâng,
acum râd. Este un haos total. Atenție la prize, la
colțuri, la tot ce se poate sparge și trage ușor de pe
mese. Ce mănâncă și la ce ore? Alergii? La ce? Ce
mă fac dacă…? Din nou, prioritățile se schimbă și
apare o nouă identitate. Aceea de bunică. Femeia la
60 de ani, redeșteaptă în ea instinctul matern, dar în
alt sens. Toleranță și iubire la timp plin, nu ca în
tinerețe, când alerga între servici și casă într-un ritm
infernal. Poate să se dăruiască total, să
împărtășească unui suflet tânăr experiența și
înțelepciunea ei de acum. Se simte din nou utilă. Ce
frumoasă este viața, își spune din nou. Cum le potrivește ea pe toate, în toate perioadele de vârstă.
Acum bunica trăiește prin nepoți, de la primul dinte
și primul pas până la primul sărut cu iubita.

Vârstele femeii, o enigmă pentru bărbați, dar și pentru ele însele.
Acest text se dorește un mesaj adresat tuturor
femeilor tinere, frumoase și capabile, aflate la pragul
psihologic de peste 40 de ani.
Aveți curajul să spuneți NU la tot ce v-a deranjat și încă vă mai împiedică să mergeți înainte, pe
calea afirmării personalității și propriei identități.
Refuzați statutul de victimă.
Aveți curajul să spuneți DA la nou, la vise încă
neîmplinite, la iubire, speranță și credință în voi și
capacitățile voastre.
Împărtășiți grijile voastre celor din jur.
Partenerului, prietenilor, familiei. Comunicarea este
importantă. Pentru că ne ajută în clarificarea ideilor
și găsirea soluțiilor. La noi e totdeauna cheia, decât
că nu e atât de evidentă atunci când vorbim doar cu
noi înșine, care suntem cei mai aprigi critici.
Toate frământările prin care treceți, toate
gândurile, îndoielile și insomniile – totul este
normal. Aparține timpului vostru. De ce este nevoie
de regăsirea identității? De unde vine tot acest vulcan de energie, de avem impresia că putem muta
munții din loc? Vine din nevoia de a urca acum pe
val și de a reașeza viața, valorile, tot ce ne înconjoară pentru a avea perna moale noaptea și albumul
plin de amintiri de neuitat. Pentru mai târziu. Pentru
a ne pregăti încă zeci de ani frumoși de maturitate
deplină și apoi o bătrânețe serenă și în pace cu noi
înșine. Pentru a nu avea „bătrânețe – haine grele”,
plină de frustrări de ceea ce nu am realizat în viață și
ne-am fi dorit.
Trăiți din plin a doua Tinerețe cu înțelepciunea
de acum!

Montreal, 10 august 2016
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Valentin IACOB
(ROMÂNIA)

,,La 70 de ani, încă mă simt aurifer"
Valentin Iacob în dialog cu poetul hunedorean EUGEN EVU
(Publicăm acest interviu la dorința poetului Eugen Evu, varianta inițială fiind
publicată în revista Formula AS – cu multumiri!)
Când îl descoperi pe îndelete pe Eugen Evu, vei avea o revelaţie. Scriitor hunedorean get-beget, provincial, cum s-ar spune, scrie o poezie de ,,centru", la cel mai
înalt nivel. Poate şi pentru că a trăit toată viaţa într-o zonă aparte, pe care el o
numeşte triunghiul magic al României. O zonă plină de mituri zamolxiene, dar şi de
furnalele siderurgice din vremea lui Ceauşescu. O lume amestecată, cu care a trebuit să lupte tot timpul, ca să rămână poet. La Hunedoara, am petrecut câteva ore
captivante cu Eugen Evu. În tot acest timp, deasupra noastră, castelul Huniazilor ne
veghea, copleşitor şi discret.

Energia misterioasă a munţilor
- D-le Eugen Evu, sunteţi un scriitor de valoare, aţi
fi putut face o carieră poate mai vizibilă, dacă v-aţi
fi propus să vă stabiliţi la Bucureşti, capitala culturală a ţării. Cu toate acestea, aţi ales să trăiţi aici,
la Hunedoara. De ce?
- Pe mine m-au ţinut aici şi locul şi familia. Eu sunt
născut în Hunedoara. Părinţii mei sunt de pe Strei şi
din Piatra Roşie, în Munţii Orăştiei. Am rămas în
Hunedoara pentru că aici am respirat prima oară şi
m-a marcat aşa de tare locul, încât nu am putut pleca
niciodată. Spaţiul în care
m-am născut şi în care trăiesc este un triunghi
magic. Un triunghi format de Munţii Retezat, Ţara
Zarandului şi până la Munţii Orăştiei. Un triunghi
încărcat de istorie şi mitologie. Iar când eram mic,
frumuseţea locurilor îmi părea încă şi mai mare, aşa
cum o vedeam cu ochii mei de copil inocent, paradisiac. În vacanţe, mă duceam la bunici şi, cât am fi de
săraci, cât suntem copii, trăim în Paradis.
Descoperim lumea, vedem. Eram cu vacile bunicului
la câmp. Umblam în cuiburile de păsări. Uneori mai
dădeam şi peste un şarpe pe acolo. Sau pe la Răgălii,
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prin Strei, unde m-am şi înecat odată, douăzeci de
minute am fost aproape mort. Când m-am trezit,
cerul de deasupra mea mi s-a părut de un albastru
fără seamăn. Şi toată lumea aceea era aşa de
frumoasă, o lume a satului originar, veche de sute de
ani, impregnată de eresuri şi de poveşti şi de doine,
dar şi de o mitologie cu mult mai veche. Aşa că nu e
de mirare că Nicolae Densuşianu, cel mai mare
istoric-mitolog al nostru, era de aici, din Densuş.
Toate astea m-au fascinat şi, în acea lume, am
început să gândesc poetic. Să fac analogii şi
metafore. Am avut o gândire poetică, încă de copil.
Poezia era refugiul sufletului meu. Sufletul acesta
care va rămâne mereu misterios şi în mişcare, dar
care e definit totdeauna de o matrice numai a ta:
locul în care te-ai născut. Iar Hunedoara era, la
rândul ei, un loc încărcat de istorie, dar şi un oraş în
care s-a muncit mult, căci a avut o tradiţie
industrială, veche şi ea. Din păcate, acum, când m-ai
stârnit să-mi evoc originile şi locul, nu pot să nu
observ cu amărăciune, uitându-mă în jur, la oraşul
meu, că tot ce s-a muncit s-a dus, s-a făcut praf după
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1989. Şi, în spatele atâtor clădiri în ruină, sunt mii
de oameni distruşi, mii de vieţi spulberate, iar
spiritul lor s-a impregnat în rănile trecutului şi ne
bântuie memoria. Pentru că s-au jertfit mulţi ani
degeaba. Aşa văd şi asta mă deprimă.
- Dincolo de tradiţia industrială a Hunedoarei,
rămâne istoria şi mai veche a acestor locuri, care
pulsează la tot pasul. Cum spunea Nichita Stănescu:
,,Sub fiecare piatră este un zeu". Mai
vorbiţi-mi, aşadar, despre acest triunghi magic al
României.

Eugen Evu la începuturile carierei lui literare (1978)

- Aşa e, cum spune poetul! Aici, la noi, istoria veche
a românilor s-a păstrat cel mai bine, poate. Aici, în
acest triunghi magic, două locuri iradiază istorie şi
mistere: Sarmizegetusa Regală, capitala dacică din
munţi, şi Ulpia Traiana, făcută de romani ca o
replică la vechea capitală a dacilor. Despre Decebal
se spune că era regele străvechiului popor al
soarelui, în plus, după câte am putut observa, tot
bătând cu piciorul munţii noştri de aici, ei au energii
aparte. Cam ca ale piramidelor. Nu ştim bine cum se
explică energia aceasta bună, dar ea se simte şi în

Munţii Orăştiei, şi în zona Haţegului, acolo unde se
povesteşte că a fost Kogaionul - muntele sfânt al
dacilor şi unde se pare că s-a retras însuşi Zalmoxe
în ultimii lui ani de viaţă pământească. Acolo ar fi
Coloana Cerului sau Axis Mundi. Iar dacă urci şi pe
Muntele Şurianu sau în Retezat, în tot acest spaţiu
vast vei regăsi aceleaşi energii care influenţează tot
ce este viu. De aici ne vin toate aceste reizvorâri
energetice, care se manifestă şi în locuitorii de aici.
Şi am să spun ceva care poate părea bizar, dar sunt
foarte în temă cu subiectul. O parte din vitalitatea
extremă a zonei cuprinsă între Retezat şi Apusenii
metaliferi are legătură cu energiile radioactive, cu
uraniul. Uite, aici, la Nandru, de unde sunt mama şi
bunica mea, a fost uraniu. Uraniu exploatat sălbatic
de ruşi. Acum, mina e abandonată, dar toată valea
aceea cu râurile care se varsă în Mureş e infestată
prin apele freatice, că uraniul piere greu. Am fost la
Nandru cu Radu Rei, un mare cercetător în domeniu,
am lucrat cu el patru zile şi m-a impresionat câte
boli endemice am găsit acolo. Ăsta-i unul dintre
efectele prăzii ruseşti. Dar, în anumite doze, energia
uraniului are şi un efect bun asupra oamenilor! Tot
aşa cum înainte, locurile de mânăstiri erau alese cu
nuiaua de alun radiestezică. Astea-s ştiinţe vechi!
Vibra nuiaua, atunci locul era bun de mânăstire,
pentru că era centru energetic. Aşa cum e şi aici, la
Mânăstirea Prislop, de pildă, şi asta o ştiu foarte
bine, pentru că am copilărit şi pe-acolo. La Prislop
este centru energetic puternic. Cei vechi ştiau unde
să aşeze temelia bisericilor, ca şi fântânarii care
găseau locul apei, după ştiinţe milenare. Ştiau unde
să întemeieze. Aşa că, dintr-un motiv sau altul, toată
zona noastră dacică este benefică energetic, este
bună. Poate de aceea, aici omul e mai vioi şi mai
harnic, iar natura mai roditoare. O zonă de unde au
răsărit oameni mari.

Compunerea premiată

Cu Mircea Dinescu la Hunedoara (1981)

138

- Să vorbim acum despre poetul Eugen Evu. Când
aţi început să scrieţi şi cum aţi evoluat aici, la umbra castelului Huniazilor?
- Am fost remarcat încă din 1952, la 8 ani, pe când
eram elev la şcoală. Atunci, profesoara mea, Raisa
Boiangiu, care era şi scriitoare, obişnuia să ne pună
să scriem compuneri literare. Pentru o astfel de
compunere am primit eu un premiu pe oraş şi nişte
cărţi. Cărţile acelea le mai am şi acum. Şi de atunci
am deprins să scriu. Iar de la 14-15 ani, am fost tot
în cercuri literare în oraşul acesta al nostru, care în
destineliterare@gmail.com
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vremea aceea era un oraş muncitoresc, dar cu o viaţă
culturală bogată.
- Când a devenit efervescentă viaţa culturală din
Hunedoara?
- Viaţa culturală a Hunedoarei s-a relansat în perioada de liberalizare a anilor '70. După care a venit
potopul. S-a întors Ceauşescu din Coreea şi s-au
schimbat toate. Iar noi, scriitorii hunedoreni, am fost
mereu pe contrasens. Mai exact, eu şi cei pe care iam format. Şi să ştii că am format foarte mulţi. Am
avut cenaclu, am înfiinţat după revoluţie şase publicaţii şi am avut permanent de înfruntat partidul comunist şi securitatea, care mă acuzau mereu că îi
agit pe tineri. Iar asta s-a întâmplat în vremea în care
lucram la Casa de Cultură din Hunedoara, una foarte
bună şi activă. Căci pe atunci puteai să descoperi
talente tinere. În artă şi teatru am nume bune pe care
le-am format. Unii sunt acuma prin Canada,
America sau Norvegia, dar sunt mândru că eu i-am
format, i-am ajutat să se descopere pe ei şi unii pe
alţii, în lumea poeziei, a teatrului şi a muzicii. Am
avut generaţii cu o deosebită originalitate şi libertate
a scrisului. Principiul meu a fost: te ajut să te desco-

peri. Principiul socratic. Am acasă o statuetă a lui
Socrate. Mi-a adus-o cineva din Grecia. Dedesubt iam lipit o piatră din Strei, care are un ochi, unul
foarte frumos.
- Când aţi început să vă publicaţi cărţile?
- În anii aceia de relativă liberalizare, toate editurile
mari, cum a fost în cazul meu editura Facla de la
Timişoara, făceau concursuri pentru debut. Nume
mari au debutat atunci. M-am bucurat şi eu, prin recomandarea lui Ştefan Augustin Doinaş şi Nicolae
Prelipceanu, să public prima carte. S-a numit Toate
iubirile. Iar recomandarea de început a lui Ştefan
Augustin Doinaş m-a marcat. Doinaş mi-a fost mentor, a fost un om deosebit în viaţa mea. Norocul
marilor întâlniri dintr-o viaţă, mie mi-a surâs. Şi la
fel mi s-a întâmplat cu Ioanichie Olteanu sau cu Ion
Horea. Foarte mulţi au scris despre mine, au apărut
sute de referinţe. Unele sunt copleşitoare, dar Ştefan
Augustin Doinaş şi Laurenţiu Ulici mi-au fost mentorii de căpătâi. Ei m-au încurajat şi au pariat pe
mine. Le port recunoştinţă, deşi acum sunt în lumea
de dincolo.

,,O să îţi ia tot! Doar talentul nu ţi-l pot lua"

La o lectură publică
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- Din câte ştiu, viaţa dvs., pe lângă poezie, este un
roman. Care e cel mai dramatic capitol al său?
- Totul s-a întâmplat din 1970 până în 1975, când
am plecat de la Cultură şi m-am întors să lucrez în
combinatul siderurgic. În acei ani, am intrat într-un
conflict foarte dur cu securitatea.
Gândiţi-vă, la CNSAS mi-am găsit patru dosare, nu
unul! Mă turnau mulţi, unii chiar infiltraţi în cenaclu. Pentru că şi eu bravam mult. Luam premii pe
ţară cu cei de care mă ocupam, cu formaţii muzicale,
teatrale, teatru de copii, eram foarte activ, dar refuzam cu îndărătnicie să bag în programele mele ideologia partidului. Una din acuzaţii era că sunt agitator. Că agit tinerii. Se legaseră şi de faptul că sunt
fiu de pastor. Tatăl meu a fost pastor. Când s-a întors de pe frontul de Răsărit, s-a făcut pastor penticostal. A fost un om care s-a întors acasă din război,
a scăpat viu şi a luptat pentru religia asta a lui. Ei, şi
una din acuzaţiile aduse mie a fost: eşti fiu de pocăit.
Am fost şi membru de partid, dar n-am fost supus
niciodată. Şi atunci m-au turnat de m-au căpiat. Pa139
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tru sute şaizeci de file au dosarele mele. Plus al
tatălui meu, pe care l-am obţinut de la CNSAS.
Domnule Iacob, ştii dumneata cine conduce în ţara
asta? Şantajul. Trecutul şantajabil al unora care s-au
dat cu puterea. Şi acum, tot ei mă ameninţă. Mai
primesc câte un telefon. "Vezi-ţi de viaţa ta şi taci!".
Mă ameninţă. Zic că ei au făcut revoluţia. Aici, în
Hunedoara, au împuşcat şase oameni. Şase morţi sub
o troiţă! Şi acum mi se spune să tac! Îmi amărăsc
ultimele zile. Am intrat în anul 70 al vieţii, dar numi doresc ani mulţi mai departe, ci atâţia câţi să am
mintea întreagă. Pentru că existenţa asta stresantă,
romanul ăsta nebun al vieţii mele duce la alienare. O
viaţă m-am bătut. Cu cine? Cu mine m-am bătut,
până la urmă.
- Ce vi s-a întâmplat, mai exact, în acei ani '70?
- M-au marginalizat de nu s-a putut. M-au marginalizat să nu mă afirm pe plan literar, în edituri, în
presa timpului. Până atunci publicasem cinci cărţi,
toate bine primite de critică. Puteam intra în Uniunea Scriitorilor, dar nu s-a întâmplat aşa. Şi asta,
din cauza celor care m-au lucrat, oameni ai
securităţii. M-au turnat că îi influenţez greşit pe scriitorii şi pe artiştii Hunedoarei. Că sunt ostil patriei şi
partidului. Şi permanent am fost urmărit. Eram considerat un pericol social, ,,o bombă amorsată tot
timpul", cum mi-a zis unul. ,,Dumneata ai fi bun la

noi", îmi spuneau, fiindcă eu reuşeam mereu să mă
transform din vânatul lor, în vânător. ,,Te pui cu noi,
tovarăşu’? Ehei, dacă eram în 1957, nu mai stăteam
noi la discuţii, îţi băgam de mult pistolul în gură!".
Acum trăiesc toţi liniştiţi din pensiile lor mari. În
anii aceia grei, m-am gândit tot timpul cum mă încuraja Doinaş: ,,O să îţi ia tot! Numai talentul nu ţi-l
pot lua". Şi aşa am rezistat. Şi cred în continuare că
am un Dumnezeu. Al demnităţii: să nu faci rău
altuia.
- Ce a mai urmat în viaţa dvs.?
- Până la urmă, am ajuns înapoi, la un combinat, de
unde plecasem. Am început să lucrez iar ca oţelar.
Era o meserie pe care o practicam, cumva, din familie. Aşa că m-am simţit bine acolo. La oţelărie (şi
tatăl meu a lucrat o viaţă macaragiu), eram omul trei
la lopată. Adică, sunt şapte-zece inşi într-o echipă şi
te duci şi arunci cu lopata dolomită, să cârpeşti cuptorul, că altfel se arde. Cu magnezită şi şamon. Şi
când aveam pauză, două lucruri mă relaxau: beam
sifon permanent - cămăşile noastre erau impregnate
de sare - şi, uneori, beam lapte, când ni se dădea. A
doua relaxare era că mă băgam în spatele cabinei de
comandă, erau acolo nişte funii. Şi pe funiile alea
stăteam în genunchi şi pe un caiet dictando scriam
poezii.

Aurul sufletului

(Trio amical, cu echipa ,,Formula As" la Castel:
Ion Longin Popescu, Eugen Evu, Valentin Iacob)

- Ce este poezia pentru dvs., domnule Evu?
- Pentru mine, poezia este, înainte de toate, catharsis.
Aşa cum ea a fost încă de la începuturi, din vechime.
- Catharsis înseamnă curăţire, mântuire. Are un rol
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mântuitor poezia? Pot vindeca lumea câteva
versuri?
- Da. Poezia vindecă lumea de întuneric şi de
spaimele minţii. De fricile primordiale. Pentru că în
om există frica asta instinctivă de întuneric şi
moarte. Şi poezia te poate curăţa de aceste angoase.
- La sfârşitul interviului nostru, aş vrea să vă mai
întreb cum vă simţiţi acum, la 70 de ani, în Hunedoara aceasta crepusculară, dar totuşi atât de misterioasă şi rafinată?
- Aşa cum stau în oraşul ăsta al meu, prins pe vecie
în capcana unui uriaş triunghi magic, de o frumuseţe
fără seamăn, nu pot fi decât bucuros că m-am născut
şi trăiesc aici. Mai ales că pretutindeni se nasc oameni. Cum o spune Blaga, atâta de frumos: ,,Sat al
meu ce porţi în nume/ Sunetele lacrimei./ La
chemări adânci de nume/ În cea noapte te-am ales/
Ca prag de lume/ (..) În tine cine m-a chemat/ Fie
binecuvântat,/ Sat de lacrimi fără leac". Iar ca poet,
la 70 de ani, mă simt cu inspiraţia neştirbită. Încă mă
destineliterare@gmail.com
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simt aurifer. Ştii cum se alegea în şteampuri, pe
Arieş, aurul pe vremuri, înainte să înceapă marile
exploatări industriale? Ţăranul urca atunci pe o
înălţime şi se apuca să scruteze râul, când era limpede. Şi privea atent, până vedea de unde strălucea

pepitoiul cel mare de aur, sub valurile Arieşului. Îşi
lua atunci un reper ca să nu-i piardă urma, după care
se ducea în râu şi găsea un kilogram de aur curat.
Aşa şi eu: îmi scrutez sufletul şi încă mai găsesc aur,
sub unde...

Mirele
Pe-aceste culmi sunt bradul consacrat,
Sunt bradul-mire zvelt peste Armindeni.
Biografia mea-i a unui sat
Din Transilvania, de pretutindeni.

Fără cenuşă arde. Dă lumină,
Ca bradul tânăr, consacrat pe-un grui...
Toată pădurea lumii e de vină
Cât luminează frumuseţea lui!

N-aduceţi vreascuri! Limpedea răşină
E fulgerul captiv care-ntreţine
A vieţii vâlvătaie de lumină,
Măreţ şi tragic, cum vi se cuvine.

Şi totuşi, vina lumii n-o condamnă
Surpat în sine, sieşi vinovat Doar el cunoaşte arderea ce-nseamnă
Poetul Mire, Bradul consacrat.

Poetul nu vă e prieten, nici vrăjmaş,
Nu ştie nimeni ce-i poetu-n lume:
Urlet sau cântec, calm ori pătimaş Pecetluindu-şi taina cu vreun nume...

Castelul Huniazilor
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Ernesto KAHAN
(ISRAEL)

Jacob ISAAC
(INDIA)

Iubirea mea
Waiting
While looking at the river of Heraclitus,
and bleeding …
In the field of war
Floating in the vast sea …
-of this waitAy…!
For light at the end
of the cave of Plato…
Peace … Love …
Asking for your password …

Grădina trandafirilor
ce supraviețuiește în ierni,
visuri care se nasc
într-o albastră Nirvana
numai eu sărutându-te
Simți tu aceasta?

Poeme de Ernesto Kahan
În adaptarea lui Mircea Ștefan

Receptive signals
Așteptare
Pe când priveam la râul Heraclit,
și sângeram ...
Pe câmpul de luptă
Plutind peste întinderi de mare ...
-această așteptareAy ...! Pentru lumina din adâncul de mormânt
al lui Platon
Pace ... Iubire ...
Întrebând despre a ta parolă
My love
Rose Garden
which resist the winter,
dreams that shine the
blue nirvana
and I’n kissing you
Do you feel it?
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Can we talk about the face line of the mind
and the life line of languages
and receptive signals
our passage for the tissue images
of approvals for mutual changes
I agree earnestly engaging the practices
more over the morning saga
of feasible depression and
deep sight of minimizing the quite
disturbances of inactive syndrome
and the labels of stigma
and the judgements of rejection
still carrying without the exact figure
my logic chart of care and fare
my roaming mind of fuming space
wild and warm believes for safe
traces phrasing wheel of shape
Poems from the book entitled ”SUGGESTION”,
Media House Delhi, www.mediahouseonline.in
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Liviu Florian JIANU
(ROMÂNIA)

Fur Elise. Poem manifest
Unde- o fi spiritul nemțesc, habar nu am!
Numai o Fraulein ce mai poate ține
La singura ei CASĂ, în hamam
Atâta de mulțime – ce nu vine –
Să cumpere – ce nici nu se cuvine…
Ce să mănânci? Ce neamț mănâncă azi?
Și bea? Consumă?… De exemplu… brazi?
În general… păduri?… din mari vestigii
Inexistente-n lege, și litigii?
Dar… bune… în triumful mămăligii?
Unde-o fi spiritual nemțesc, habar nu am!
Mâncare, băutură, mărunțișuri…
Mai multe-avem aici, la noi, pe Crișuri –
În curte, și în față – un bairam
De mari mașini – nemțești – alișvelișuri…
Ei – nemții – tot morali, morali, morali –
Au tot rămas în față – înapoi –
La ei, în magazine – pe la noi,
Mâncare, băutură, și penali
De cusători – pentru cârpit – astrali…
Unde-o fi spiritul nemțesc, habar nu am!
Poate în Faust – Poate, serpentin
Într-un Anselmus – care – rar – bea vin –
Și-atunci – de fericit – că scos din chin
Din sticla lui de exponat – sublim –
I-atinse – mâna – Vieții lui – puțin…
Mai multe mâini întinse – pe la noi!!!…
Ba apucând – ba implorând – nevoi…
Ba din armate de mașini – puhoi –
Ba din flămânzi, handicapați, și goi…
Ba din fasoane cele mai de soi –
Ba din prea nesimțiții de apoi…
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Unde-o fi spiritual nemțesc, habar nu am!
Decât în economik kaliteten –
Motiv de-am pus – găsit – juma de ban –
În marele tezaur sigfriedian –
Ca tot românu’… cu pădurea… preten…
27 iunie 2017
Anywhere
Frumoase lectii – si adevarat.
Niciunde nu te tine niciun zeu
Legat de el, oricat ar fi de greu,
Cand ii mananca semeni – din ficat.
Esti liber azi – sa fii eviscerat
Cu cat de roade bune esti mai plin –
De tot ce-ti cer – putin cate putin –
Cei care vor – sa-i tot ridici – inalt –
Si cine vrea sa zaca –n lipsuri, chin?
……..
And if somebody needs te read himself
The words are missing Twenty one, at least –
please give to thief
no more than five breads…
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Hilal KARAHAN
(TURCIA)

Uzaklık
kim kimin acısını anlasın
herkes kendisiyle örtülü
The Distance
who can understand the pain of others
every one is covered by itself
La distance
personne ne peut comprendre la douleur d’autrui
tout le monde est couvert de soi-même

Tehlike
bilge kılıcını diliyle yoklar
The Danger
the sage checks his sword with his tongue
Le danger
le sage vérifie saon épée avec sa langue

Veda
seni seversem gürültü olur
Farewell
It makes clamour if I love you

The language drawing its rope
T
h
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r a w i
La langue qui tire sa corde
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Adieu
si je t’aime ça fait bruit
İpini Çeken Dil
i
p
i
n i
ç
l
e
i
k
d
e n
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Hareket

Le mouvement
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Antalya, Turcia
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Luo LUO
(CHINA)

Lirică chineză contemporană
Credinţa
Credinţa e un arbore
Un chiparos robust
Din munţi.
Stă pe colţul de stâncă,
Printre piscuri abrupte:
Vânturile dau buzna asupra lui
Ca o haită de lei
Înfuriaţi –
Chiparosul stă neclintit;
Nu se încovoaie,
Nu cade în genunchi;
Vârful său
De frunze verzi
Se înalţă sus,
Tot mai sus…
Deasupra,
Cerul albastru al patriei;
Dedesubt,
Solul de stâncă al patriei;
Rădăcina lui,
Puternic înfiptă
În adâncul stâncii.
Credinţa e un arbore –
Un chiparos robust,
Din munţi,
Ce va sta totdeauna
Pe tăria solidă
A stâncii.
Bogăţia
Da, sunt foarte sărac!
Mai sărac decât vânzătoarea de flori
Din colţul străzii;
Ea are-n mână un buchet
De liliac –

Eu nu am nimic.
Dacă bogăţia înseamnă avere,
Atunci eu sunt sărac.
Cum să pot avea
Soarele de pe cer?
Norii, vântul şi munţii? –
Da, razele soarelui mă luminează,
Dar nu-mi aparţin mie.
Şi această întindere de stepă,
Trifoiul şi fluturii,
Hergheliile de cai,
Cămilele ce pasc fără de grabă –
Toate dau sufletului meu
Imagini minunate,
Dar pot să spun
Că ele-mi aparţin?
Sunt sărac –
Bogăţia mea
E bogăţia tuturor.
Fericirea
Pasărea-i fericită,
Ea dăruieşte păduri şi câmpiei
Cântecul său.
Floare-i fericită,
Ea dăruieşte păsărilor,
Albinelor şi fluturilor
Mierea sa.
Omu-i fericit,
El dăruieşte patriei
Şi lumii
Viaţa sa.
Fericirea nu înseamnă
A avea,
Ci o consacrare
Dezinteresată.
În româneşte de:
Lia-Maria Andreiţă
Xu Wende
Ion Andreiţă
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Dan LUPESCU
(ROMÂNIA)

Romanul Spirala și chiparosul
sau Perenitate și Rezistență
Luminoasă, fascinantă și complexă ca un
labirint antic ori precum șirul lui Fibonacci/
Numărul de Aur, distinsa Doamnă Marga Rita
Popeli Tatu te cucerește, încă din primele paragrafe
ale romanului său Spirala și chiparosul, publicat la
Editura PACO din București, în 2010, an în care
domnia sa împlinea vârsta patriarhală de 82 de ani,
dezarmantă pentru unii, pe deplin admirabilă pentru
alții.
Anterior, semnase alte două volume, în același gen literar proteic, romanul: Înfruntând
destinul (2006) și Ecouri peste timp (2008). Are în
pregătire două romane: Satul de la capătul
tramvaiului, respectiv, Casa din Ivry – Un rechin
la Paris, dar și un alt volum într-un gen sidefiutransparent, pe care l-a botezat, cu surâzătoare
modestie, trăiri: Propileele sonore – Ramada
Majestic.
Tinerețea veșnic exuberantă îi este definitorie, o prinde ca o mânușă din cea mai fină piele
sau dantelă, o caracterizează ca stare de spirit - viu,
dinamic, totdeauna scormonitor, doritor de a
cunoaște noi și noi tărâmuri, zări și etape,
consemnând și împărtășind rapid semenilor virtuțile
lumilor pe care le explorează, în care plonjează și se
scaldă, ca într-o cristelniță magică, mistuită și
înălțată de setea copilului fără de prihană.
Dacă regele Midas fusese blestemat să i se
metamorfozeze în aur tot ce atinge (ca pedeapsă,
desigur, a avariției sale nețărmurite) -, Marga Rita
Popeli Tatu a fost, dimpotrivă, binecuvântată să
transforme în Bucurie (a spiritului) tot ce privește,
cercetează și dăruiește celor ce nu s-au născut orbi
pentru frumos.
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Captivantă și incitantă ca o poveste de
dragoste, dar și ca un roman cu tentă mitică și
legendară, culturală, istorică și spirituală -, cartea
Spirala și chiparosul dă seamă despre calitățile unui
om de excepție dedicat luminii ce irumpe nu doar
din bibliotecile și muzeele lumii, dar și din tezaurele
vestigiilor arheologice, redescoperite, în siturile în
care dăinuie de milenii, adică, nemijlocit, la ele
acasă.
Romanul însumează 230 de pagini, cărora li
se adaugă una cu Erata, altele 18 (nenumerotate, cu
ilustrații color și alb-negru, pe hârtie cretată
lucioasă), plus două pentru Bibliografie, altă pagină
- dedicată precizărilor De aceeași autoare și În
pregătire, două pentru Cuprins și ultima, cea de-a
236-a, rezervată casetei tehnice.
Pentru ca totul să fie limpede din capul
locului, autoarea ne lămurește – în trei pagini și un
sfert, grupate sub titlul Către cititori – asupra
intențiilor sale. O face nu abrupt, ci frontal, direct la
țintă, pentru a înlătura orice pistă a căderii în
greșeală: ,,În prezența chiparoșilor de pe colina
Kefalla de la Cnossos, aparținând insulei Creta,
ascultând povestea prințului Chyparissos și a
Cerbului cu Coarne de Aur, am hotărât titlul
călătoriei romanțate în Grecia…’’.
Așadar, ar fi vorba doar despre …romanțarea
unei călătorii, în antichitatea elenă. După care, ne
oferă chei pentru titlul romanului său, în câte un
paragraf. Primul: ‚‚Chiparoșii au semnificație sacră,
cu atât mai mult cu cât, din acest lemn, a fost
executată Crucea răstignirii lui Iisus Hristos.
Simbolic, acest arbore cu vârful de lumânare verde
sau de săgeată, în tălmăcirea grecilor reprezintă
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martiriul, dreptatea, puritatea sufletului și nemurirea
(…) Pentru laicii arhitecți de pe timpul lui Minos,
același lemn, rezistent ca betonul armat, servea ca
traverse între etajele construcțiilor.’’.
Al doilea paragraf - la care ne referim - sună la
fel de apodictic, ca un articol de enciclopedie
renascentistă, britanică ori franceză: ‚‚Spirala, în
schimb, mi-a fost sugerată de Discul pictografic de
la Muzeul din Heraclion, cu figuri înlocuind literele,
o scriere hieroglifică încă nedescifrată. Pentru vechii
greci, pentru popoarele orientale și pentru cele din
regiunea Pontului Euxin, această formă răsucită are
aceeași semnificație, de perenitate.’’
Doamna Marga Rita Popeli Tatu ne
încredințează, în continuare, că romanul Spirala și
chiparosul constituie rodul unor căutări, cititorii
întâlnind, de-a lungul lecturii, legende interesante,
unele pline de umor, de metafore și de multe
nedumeriri, firești pentru veacul în care trăim.
Despre capitolul dintâi, autobiografic - cel
mai cuprinzător dintre cele 47, însumând 18 pagini -,
autoarea, care va deveni protagonista aventurii sale
narative, apreciază că ,,pare să nu aibă nicio legătură
cu textul propus anume pentru călătoria în Grecia’’.
Preludiul apariției pe lume a autoarei și
evocarea – succintă, însă cât se poate de expresivă,
densă și suculentă - a primilor ani ai existenței sale
alături de Iruca și de părinți au menirea de a
răspunde la întrebarea ‚‚De unde venim/ De unde
vin eu?’’, pentru a avea șansa de a răspunde,
ulterior, celorlalte două, esențiale pentru definirea
unui om ori a unui neam, a unei comunități sau a
unui popor, după cum reliefa, acum vreun mileniu și
jumătate, împăratul-filosof din Roma antică, Marcus
Aurelius: ‚‚Cine suntem?’’ și ‚‚Încotro mergem?’’…
Este creionat, astfel, universul uman de pe
malul Nistrului moldovenesc, cu cele două epoci
influente: cea rusească, dinaintea Marii Revoluții din
Octombrie 1917 în Rusia, pe când Basarabia
(România de Est e corect, după opinia noastră!)
făcea parte din Imperiul Țarist, respectiv, cea pur
moldovenească – după cum o numește autoarea -, de
după revoluția sovietică socialistă și alipirea la
România, având rădăcini străvechi traco-dacice, cu
obiceiuri laice și religioase de influență orfică.
Considerăm binevenit acest moment pentru a
cita – de pe la jumătatea capitolului Preludiu –
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viziunea, pe cât de realistă, pe atât de tristă, pe care
tatăl romancierei o avea despre destinul Basarabiei:
‚‚Ce-i și cu Basarabia? Trăiește ca într-o luntre.
Cârmacii, când o îndreaptă spre răsărit, când spre
apus. De câte ori cârmacii au lăsat-o în derivă!
Istoria o întoarce când pe dos, când pe față, când la
stânga, când la dreapta și, mai mult, o obligă să stea
drepți și fără crâcneală. În spațiul său pipernicit, mai
poate să se împotrivească? Bine, urmat de harașo, și
invers, sunt semne de acceptare, dar și de supunere;
când jucăm Cazaciocul, când Perinița (…) Trăim
într-o lume cu un trecut zbuciumat, cu un prezent
<liniștitor>, prevestitor de nenorociri.’’.
Atenție: trăirile consemnate mai sus era
mărturisite de tatăl romancierei acum 80-90 de ani.
Echivalent cu o cauționare cu fierul înroșit în foc -,
acest diagnostic sună la fel de tragic și în zilele
noastre, el fiind întrutotul valabil și în prezent.
Tevatura generată de alegerea prenumelui
pentru nou venita pe lume (autoarea) are valențe de
comedie de situație și, pe alocuri, chiar de comedie
de limbaj. Cohorta de bunici, mătuși, verișoare și
alte rubedenii îl asaltează pe proaspătul tată cu fel
de fel de propuneri de prenume: Larisa/ Lara, Ana/
după Ana Karenina, Nastasia, Olga, Livia,
Cleopatra, Lucreția, Ofelia, Sara, Rașela, Maria…
Trezită din somnul ce o cuprinsese imediat
după naștere și după primul alăptat, mama dă
sentința irevocabilă: ‚‚Cu toată oboseala, trezită, am
râs cu poftă; toți aveți mult haz. Înainte de naștere
hotărâsem: dacă va fi băiat, să-i dăm numele Iulian,
după numele nașului, iar dacă va fi fată – un nume
de floare, Margarita.’’.
Atmosfera disputei se destinde brusc, iar
străbunica adoptivă, bucuroasă, întărește propunerea: ‚‚Ai dreptate, Veruța! Margarita înseamnă
perlă, nume împrumutat de la grecescul Margarites,
în românește mărgărit, mărgăritar, pietriș mărunt,
perlă, vâsc, lăcrimioară, de la a mărgări, a înflori.’’.
Acestor argumente, tata, cu greaca învățată,
stăpânind și limbile slave, adaugă: ‚‚În Rusia,
Margarita, prescurtat Rita, are mare trecere, iar în
Antiohia, Sfânta Margareta a fost o martiră din
timpul împăratului Dioclețian. Era fiica unei regine
care ar fi trăit prin secolul al II-lea.’’.
Pornind de la aceste considerente, Marga
Rita Popeli Tatu, autoarea romanului Spirala și
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
chiparosul, face două conexiuni interesante, notând,
cu discreție parcă, dar și cu o mândrie difuză, abia
ținută în frâu: ‚‚Marguerite Yourcenar, memorialistă
cu izbânzi de invidiat la o vârstă respectabilă, și
Rita Levi Moltancini, mare neurolog (104 ani)
recomandând exersarea permanentă a creierului și
mișcarea zilnică, mă încurajează. Sper să mai
trăiesc și să scot manuscrisele din sertar, pentru a le
dărui familiei și publicului interesat. Numele celor
două și al meu …mare coincidență semnificativă.’’.
Condensând la maximum destinul familiei
în care se născuse, prozatoarea se înfiorează în
clipele de evocare a comunei natale Izbiștea (‚‚mare,
frumoasă, românească, dăruită cu oameni vrednici,
cu gospodării pe întrecute’’), căreia îi păstrează
amintiri de neuitat. Părinții săi aveau în vedere două
variante. Prima: cea de instruire și mutare într-unul
din orașele Basarabiei -, Chișinău, Soroca, în ultimul
caz Orhei, sau la Iași, universitatea de aici
bucurându-se de aprecieri. ‚‚O altă variantă era
averea adăugată cu noi suprafețe de teren și case,
zestre pentru noi (n.n. pentru Marga Rita și sora sa
mai mică), în cazul când renunțarea la studiile
universitare ar fi avut motivație. În acele vremuri, a
fi bogat, educat și cu studii liceale era la modă. De
plecat am plecat, dar în lumea largă a României,
părinții orientându-se foarte bine în alegerea noilor
reședințe după liniștirea cât de cât a situației
basarabenilor strămutați. Anul 1940, cu ocuparea
Basarabiei de către sovietici și războiul, a năruit
toate planurile.’’.
Involuntar, autoarea comite, aici, o eroare,
atribuind părinților săi opțiunea pentru spațiul
transilvan de răsădire a familiei sale. Realitatea a
fost cu totul alta: statul român era atât de bine
organizat, încât șeful său, mareșalul Ion Antonescu,
a dispus ca – înainte de plecarea de acasă, din
Basarabia, și de urcarea în trenurile cu sute de mii de
români refugiați – să se știe exact ce familie din țara
mamă le va asigura găzduire. Numai așa a putut fi
evitat haosul iminent unei migrații de asemenea
proporții.
În context, naratoarea reînvie chipul luminos
al mamașei Vera, care avusese norocul să
călătorească, împreună cu părinții ei, în metropole
ale imperiului rus, la Odessa, Moscova și Sf.
Petersburg și de la care învățase multe. ‚‚Cu darul ei
destineliterare@gmail.com

de povestitoare, de fiecare dată ne mărturisea din
minunățiile locurilor vizitate, din legendele vechii
Elade, dar mai aproape de sufletul ei era Orfeu,
poetul și cântărețul rătăcitor pe malurile stâncoase
ale Nistrului.’’
Prozatoarea nu rezistă ispitei de a mărturisi
că interesul pentru Grecia continentală și insulară i la stârnit, înainte de toți, străbunica sa, Vera
Andrianov, având origini elene. Acesta constituie
‚‚începutul întâlnirii cu legendarul poet și cântăreț
Orfeu, a cărui poveste va fi detaliată mai târziu de
minunata Alexandrina Anghel, profesoară rămasă în
amintire’’. Profesoara de istorie Alexandrina Anghel
își duce somnul de veci în cimitirul Sineasca din
Craiova, municipiu în care, după refugiul din 1944,
și-a continuat profesia la unul din liceele Băniei.
De aici pornind, în cel de-al doilea capitol
(și) ca mărime (10 pagini): Memento mori, Marga
Rita Popeli Tatu realizează o vastă, temerară și
voluptuoasă reînviere a tracului legendar Orfeu (de
la care provine numele orașului Orhei), a mitului
argonauților și Lânii de Aur, a genezei poeziei orfice
și a curentului numit orfism, ai cărui reprezentanți
credeau în existența trupului ca temniță pentru
suflet, în destin și metempsihoză, propovăduind
reîncarnarea ciclică a tuturor ființelor vii, o
metamorfozare când în animale, când în plante,
revenind, apoi, la treapta superioară de om, care
primea putere de Zeu…
Dorință împlinită (care începe frontal: ‚‚De
două luni așteptam ziua de 19 iunie 2005 – ziua
plecării în Grecia, la invitația fiului meu Dan, stabilit
definitiv în Canada, înainte de anul 1989.’’) și
Îndrăzneții cu aripi de pasăre se înscriu tot în
buchetul capitolelor pregătitoare pentru lansarea în
aventura întâlnirii cu istoria antică, din mândra
Grecie. Următoarele șase capitole (Europa, legendă
și adevăr, Tăinuirea și soarta lui Dedal, Muntele
Lebedei – Monte Cecero, Leonardo în Franța,
Coandă, un nume surpriză, Din nou sub nori)
continuă această pregătire psihologică pentru
proxima aventură de coborâre pe pământul fabulos
al Greciei antice, conjugată cu perpetua pendulare
între trecutul legendar, prezentul încă ispititor și
viitorul pe alocuri neguros, cu multe semne de
întrebare.
Scrise cu fervoare, cu talent narativ
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incontestabil, fior liric și dramatic de profunzime,
vibrație și noblețe cuceritoare -, paginile romanului
Spirala și chiparosul te provoacă să le citești cu
sufletul la gură, reverberează adânc în inima, mintea
și duhul lectorului, impactul lor fiind, în egală
măsură, similar cu o cavalcadă trepidantă prin locuri
și tărâmuri gâlgâind de mitologie, legende și istorie,
călătorie logodită intempestiv cu secvențe
hipnotizante de oratoriu și simfonie a luminii,
purtând în străfunduri - drapate subtil, în tonuri
grave - inflexiuni mântuitoare de recviem strunit cu
forță demiurgică.
Frumoasă și incitantă ca o poveste de dragoste fără pereche (ca fiecare dintre cele o mie și
una de povești salvatoare ale Șeherazadei, ca
provocator-galantele narațiuni de amor din
Decameronul lui Boccaccio ori ca nestematele din
Hanul Ancuței, una dintre cele trei capodopere
create de Mihail Sadoveanu) -, cartea venerabilei
doamne Marga Rita Popeli Tatu are, totodată, virtuți
de roman cu tentă mitică și legendară, culturală,
spirituală și chiar metafizică.
Admirabila, nonagenara autoare ține să
sublinieze că sâmburele real al romanului său este
îmbrăcat cu pojghița umorului și a ficțiunii -, de
mare finețe, adăugăm noi, umorul; de largă
respirație: ficțiunea.
Numai un cititor grăbit, precipitat și superficial ar putea emite ipoteza că romanul Spirala și
chiparosul nu dispune de personaje bine conturate,
nu înglobează caractere puternice sau ezitante și
fragile, generoase, avare ori rapace, nici conflict/
conflicte generatoare de pasiuni înfocate și tensiuni
incendiare, desfășurări dramatice, violențe, atacuri
sângeroase și finaluri tragice.
Toate acestea pot fi întâlnite la tot pasul,
secvențial sau global, fulgerător ori în desfășurare
aparent liniară, însă într-o viziune, structură și
construcție narativă care nu pot fi încadrate nici în
aria/ specificul romanului clasic, de tip balzacian:
roman doric (de tip masculin, cum – din perspectiva
esteticii receptării – l-a definit Nicolae Manolescu,
în cea mai șocantă carte a sa de la începutul anilor
80: Arca lui Noe), nici în acela proustian, de analiză
psihologică, roman ionic, în viziunea aceluiași
reputat critic Nicolae Manolescu, și nici în zarea
romanului
corintic
(concept
de
absolută
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originalitate, creat de criticul român amintit), adică a
romanului modern, care se naște după Marcel
Proust (În căutarea timpului pierdut, 1913-1927),
avându-i ca reprezentanți de excepție pe James
Joyce (Ulisse, 1922), Franz Kafka (Procesul, 1925),
Andre Gide (Falsificatorii de bani, 1926), Albert
Camus (Străinul, 1942, lângă care poate fi invocată
Căderea – structură narativă insolită și solitară),
Robert Musil (Omul fără însușiri, 1930-1933),
Herman Hesse (Lupul de stepă - 1927, Jocul cu
mărgele de sticlă - 1943), autori și opere de certă
valoare la nivel mondial, care au exercitat, decenii la
rând, roluri de magisteriu și au avut influențe
benefice asupra multor literaturi.
Ecouri din marile școli ale romanului european se insinuează discret, uneori abia perceptibil, în
paginile romanului Spirala și chiparosul, scris cu un
soi de înfiorare orfică, inițiatică, dar și cu setea
irepresibilă de cunoaștere a esenței lumilor trecute,
prezente și viitoare, de Marga Rita Popeli Tatu.
Cadențat după tainice ritmuri cinematografice și desfășurat pe un enorm cadran
panoramic, alternând zonele de lumină blândă, cu
acelea de beznă devastatoare, de smoală, ca la
începuturile lumii, cu orbitoare, ultrarapide secvențe
stroboscopice, evidențiind, instantaneu, cu febrilitate
maximă, chipuri și umbre cvasi-indescifrabile -,
romanul-călător, romanul-călătorie (în timp și
spațiu) al doamnei Marga Rita Popeli Tatu ne
poartă, de-a lungul următoarelor 21 de capitole, prin
anii de pubertate și adolescență, primă tinerețe și
început de maturitate ai Europei, în fapt, prin
multitudinea problemelor specifice antichității
grecești – suport pentru civilizația, cultura, în
special pentru arta europeană și universală; după
cum însăși se exprimă.
Altfel spus, trecem pe nerăsuflate prin
universul poliedric al unor sute de personaje, din
vremea
lui
Pisistrate
controversatul,
din
împrejurimile Acropolei și de pe Stânca lui AresAreopagitul, din Piața veche – Agora, apoi pe
urmele lui Hadrian și ale lui Cronos, zeul canibal,
pentru a reveni, brusc, într-o plimbare prin vechiul
cartier, prin Atena modernă, după care țâșnim,
printr-o nouă buclă în timp, în arealul unor amintiri,
cu iz fantastic, despre Zeița Atena, serbările
dionysiace, Tesmophoriile, lumea fabuloasă a
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Atenei înainte de Pericle – până la un nou salt, de
cangur celest, în Grecia reîntregită, și din nou, în altă
direcție: la zidul lui Temistocle, până în mrejele
misterioasei Calypso din insula Ogigio.
A treia parte din amețitor-pseudo-oniricul și,
totuși, realistul roman Spirala și chiparosul – realist
chit că-i vorba de sute și sute de alte personaje din
lumea miturilor, intrate în memoria noastră colectivă
– cuprinde 16 capitole: periplul, într-o croazieră cu
un vapor de lux, dar cu popasuri mirifice, prin
Grecia insulară.
Cititorului îi sunt oferite noi și noi pagini, de
Rug și flacără (putem afirma, citând titlul unui film
românesc, turnat după un roman al lui Eugen
Uricaru), despre Myconos, insula vrăjită, istorii din
Dodecanez, Cos, leagănul lui Hipocrate, hărțuielile
și atacurile turcilor, Rodos, orașul trandafirului,
împărăția regelui Minos, povestea Lânii de Aur,
expediția argonauților, Împărăția adormită, până la
plonjoanele irezistibile în slava mărturiilor
celebrului arheolog Arthur Evans (director al
Muzeului din Oxford la 1900, care aduce lumină în
istoria Cretei), în sălile maiestuoase ale Muzeului
Heraclion, în strania Insulă Sfânta Irina-Santorini
(rest al furiei zeilor focului și pământului, al unei
lupte între elemente, spațiu împărțit între sumbru și
lumină), culminând cu Catastrofa vulcanică
(Akrotiri – Pompeiul minoic, singurul bine
conservat din epoca bronzului, datând din jurul
anului 1.500 înainte de Hristos, așadar din vremea
lui Zamolxe).
Poposind în cartierul Phirostephani (în drum
spre Phyra, la revenirea de la Akrotiri), autoarea este
șocată de imaginea părții restaurate a satului, cu
deschidere spre vulcan și Kaldera, parte așezată pe
marginea prăpastiei, mușcătoare și mișcătoare în ani
de groază.
Gândul îi fuge spre realitățile de acasă, de
acum: Privind acest spectacol aducător de
frumusețe, dar și de moarte, mă întorc cu gândul la
plaiurile subcarpatine, cu pădurile defrișate,
terenurile dezgolite și dizlocate. În ultima vreme, se
scurg acoperind casele satelor cu oameni disperați,
rugile către Dumnezeu fiindu-le singura speranță în
vremuri mai bune. Branul, drumurile spre Sinaia și
Predeal primesc cu multă resemnare tonele de
pământ montan care, în cădere, sfidează parapeții
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din beton, acoperind șoselele întărite cu cheltuieli
de nedescris.
Revenită în România, în apartamentul din
București, de pe str. Grigore Alexandrescu -,
romanciera Marga Rita Popeli Tatu trece rapid din
ficțiune în realitate, trezindu-se, cu amărăciune și
luciditate dureros de dulce, cu picioarele pe pământ:
Problemele cotidiene mă rup de Atena. Urmărind
direct situația din țară, cu inundații și dislocări de
terenuri deluroase, cu conflicte sociale și politice
urmate de nesiguranța zilei de mâine, trag concluzia
metaforică: <Nu-i pace la umbra măslinului
zeiței Atena; nu-i pace sub chiparosul din țara lui
Galilei și nici sub stejarii dealurilor noastre
românești.> PĂCAT!
…Astfel se încheie – aidoma unui cerc/ inel
de vârstă în trunchiul secular al unui gorun tracic ori
asemenea
unui
cerc
hermeneutic,
de
comprehensiune și înțelepciune, de interpretare și
descifrare a unor tâlcuri greu bănuite, din spirala
țintind cerul – cartea fascinantă a unei scriitoare
experimentate, deplin stăpână pe arsenalul stilistic al
prozei adevărate, iradiind lumina iubirii de oameni și
a bucuriei de a împărtăși cu aceștia valorile
veritabile, care ne-au perpetuat specia în istorie.
Dincolo de orice paradox, romanul Spirala și
chiprosul – în care autoarei, celor doi fii ai săi,
familiilor acestora (o notă aparte pentru nepoatele cu
chipuri de înger și întrebări încuietoare) le revin
roluri de personaje în jurul cărora se învârt toate
cele, deși unele par să se rezume la prezențe discrete
– poate fi citit și în registrul unei opere științifice,
grație acribiei documentării, dar, se înțelege, înainte
de toate, ca operă de creație ficțională, pornind de la
mituri, legende, conducători militari și politici,
intrigi și realități din ultimele două milenii.
Cartea doamnei Marga Rita Popeli Tatu se
citește, repetăm, cu sufletul la gură, aidoma unui
roman fabulos ori unei Comedii umane, având ca
personaje desprinse din legendele Olimpului, dar și
din zările reale ale unei istorii a Greciei de acum
2.000, o mie sau numai de acum o sută de ani ori
doar din ultimele decenii.
În această cavalcadă neobosită prin horbota
de biografii, destine, unele puternic ancorate în
istoria Atenei și a celorlalte orașe-state ale
antichității grecești, altele mai palid conturate,
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romanciera acordă rolul de prim-plan, locul central
și, dacă vreți, tronul regal omului. Omului în
confruntare neostoită, adeseori absurdă, cu Timpul,
dar și cu vanitățile spiritelor înguste, cu
deșertăciunile și blestemele dintr-o mereu, sinucigaș
deschisă Cutie a Pandorei.
Dens, cât se poate de dens, ca desfășurare și
ritm narativ, romanul Spirala și chiparosul
amestecă, într-un creuzet miraculos, într-un malaxor
polifonic, percepții fugitive, conjugate, nu rareori, cu

impresii fugoase, abia developate din geana unei
antilope dezlănțuite , a unui stroboscop care fulgeră
fără încetare, cu înfiorări și scânteieri de spirit înalt,
cultivat cu acuratețe, rigoare și delicatețe, hrănit
permanent cu dorul de obârșii, cu iubirea fierbinte
față de limba strămoșească, față de glia străbună și
de acel spirit al locului/ Spiritus Loci, luminând
straniu din concentratul aurifer numit patriotism,
cuvânt de care ne tot sfădesc să ne rușinăm mai
marii asasini ai lumii de azi.
Craiova, 12 martie – 3 mai 2017

Ion PACHIA-TATOMIRESCU: Un sacerdot la Porțile Raiului
Liturghier, Cazanie și Filocalie, stranie
culegere de mitograme, holopoeme și încântece, cu
matrici în cimilituri, cântece cu zgoande, descântece
ori colinde -, noul și extrem de consistentul volum
de versuri De-a fotonii - publicat de profesorul
oltean, doctor în filologie, răsădit de o jumătate de
viață la Timișoara, Ion Pachia-Tatomirescu - dă
seamă, în egală măsură, despre stăpânirea artei
punctului și a contrapunctului, a armoniei celestine
de a semăna, în profundă rezonanță cu toate lumile
posibile, de a semăna și de a face să germineze, întro viziune sigură, bărbătească, sub brazda reavăn
răsturnată în Soare a Maicii noastre: Limba Română,
semințele Spiritului Mumelor și Moșilor noștri,
totdeauna vii, în veșnică roire, spirit care ne ține
teferi în istorie, în același spațiu magic și timp sacru,
de opt-nouă milenii. Doctul scriitor din sud-vestul
României ține, astfel, cont de aserțiunea filosofului
culturii Lucian Blaga, în conformitate cu care
matricea stilistică colaborează la definirea unui
popor tot atât de mult ca sângele și graiul.Deloc
întâmplător, augusta carte este publicată în colecția
Cosmografii, a Editurii Waldpress, Timișoara
(Dacia), 2017, însumează 348 de pagini, pe format
A5, având ISBN 978-606-614-169-7.
Conține nouă cicluri lirice, care pot fi
considerate trei rafale de câte trei rachete în trei
trepte, deoarece poemele curg unul dintr-altul,
aidoma unui izbuc de nestăvilit, străbătând, în zbor
spiralat și în hore concentrice (dacice hore),
vegheate octogonal, dintr-un pisc zigurat – de la
primul trident: trupul teluric al Eu-lui chemat Ion
Pachia Tatomirescu, țâșnit într-un șotron vertical,
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spre sufletul eteric, apoi spre cel astral; trecând, cu
antenele incandescente, la cea de-a doua triadă a
adâncirii cunoașterii de sine: sufletele (în rotitoare
horă, din zenit în nadir) mental, solar, universic,
făcându-și bivuac, în al șaptelea inel (cer) – sufletul
cosmic, pentru a-și trage duhul și a se ranforsa în
pragul saltului ultim, spre zariștea divină, care
cuprinde, la rându-i, alte trei ceruri.
Grupate de noi câte trei, în trei rachete în
trepte, care pot fi o feerică țesătură/ rețea de vase
comunicante cu miresme, culori și vibrații fantaste și
onirice, în încrengături de tâlcuri subtile -, cele nouă
cicluri lirice sunt: 1. Eul coriambic rubiniu (40 de
secvențe/ poeme)- Etern sigilatul chepeng din
capul scării care duce-n al zecelea cer (18 poeme)
– De-a fotonii (Dar de la lumina din dor), ciclul cel
mai numeros, cu 70 tronsoane lirice; 2. Dacia din
sarcofagele Piramidei Extraplate (10 poeme) –
Ozon, dinozauri, aspersoare (6) – Risipitorul de
prigorii (8); 3. Cefalopodele focului (6) – Craniul
rizom de foc (6) – Puterea argilei albastre (8
poeme). Simpla citare a acestor titluri și fugara
meditare/ meditație asupra lor te pune în situația de a
recunoaște că, din momentul, temerar, al hazardării
dincolo de lectura primului vers, a primului verset,
îmbelșugat în ecouri ancestrale, mult matusalemice,
în odăjdii vii, sacerdotale și în valențe biblice, după
ce treci, așadar, pârleazul, ochiul și cumpăna
fântânii, troița și măgura dintâi a volumului quatronano-cuantic De-a fotonii al lui Ion PachiaTatomirescu – acest alchimist de mare finețe, cu
profunde, jucăușe și derutante vocații cosmogonice,
astrologice,
metafizic-metempshihozice,
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arheologice, șamanice și mai știe Dumnezeu câte
altele…- te trezești într-un Eden eclatant, în care nu
ai nici o șansă să cobori în adâncuri, spectral, și să-ți
iei zborul nestăvilit spre Steaua Polară a podgoriei
cu lăptișor de matcă și apă vie, din tărâmul
Tinereții fără Bătrânețe și al Vieții Fără de
Moarte, decât dacă îmbraci, repede-repede, cămașa
bărbătească/ ia strămoșească – atlas teluric și celest,
ușor și transparent ca inflorescența pufului de
păpădie, ghioagă de semințe cu valențe spirituale -,
cămașa de zale din argint, armura medievală a
limbajului hieratic, dacă mânuiești voinicește sabia
mereu întinsă, fulgerătoare, și dai grai chiotului de
Bucurie Curată, copilăros-brâncușiană.
Taifunul acesta de imagini-idei, de simboluri
dulci ca mierea, alegorii și parabole descântate vin,
ehei!, cu toatele, taman de pe vremea Cavalerului
Trac, a Cavalerilor Danubieni, vreme conjugată cu
aceea a Cavalerului Tristei Figuri, apoi cu aceea,
sinistră, contemporană (veștejită de I. P-T. în satire
de o forță magnifică) lăsându-te în voia voioasă a
mesajelor ezoterice, jerbe de artificii sticloase în
metafore supraetajate, explozive, ca în Constelația
Pleiadelor fugărind Eul Liric al înstelatului creator:
Ion Pachia-Tatomirescu, Făt Frumos cel Urât,
jumătate prigorie-mierlă pe jumătate de iepure
șchiop fugărindu-și dorurile prin Țara de Dor, prin
Țara fără Dor, rod și dor, norod durut până-n
rărunchi de dorul suprem, dorul metafizic: Iubirea
Spirituală de Dumnezeu/ Amor Intellectualis Dei –
Dorul de Dumnezeu.
Căci, în întregul său galactic - și în fiecare
cută a sa, aparte, infinitezimală, până la nivel de
fotoni (cuante de lumină) și chiar mai adânc, în
străfundurile Vedelor și Upanișadelor, monumente
Extrem Răsăritene ale ecourilor dinastice generate
de spiritul pelasgo-dacic -, monstruos de frumoasa
carte de învățătură și înțelepciune, basm și
enciclopedie, epopee homerică, tezaur de Tăblițe
(pre-sumeriene) teofanice de la Tărtăria, stâlpi de
pridvor cosmic și nevăzute limbi de ceas fulgurând
din Calendarul de Andezit de la Sarmizegetusa,
răboj al crugului ceresc și înfocată ie de duminică în
ființare romantic-postmodernist-mirifică numită Dea fotonii, se iau la trântă dreaptă, pe viață și pe
moarte, Eul lui I. P-T., omul, locuind în peștera
zamolxiană din beton armat a ap. 1, bloc G de pe
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str. Intrarea Lungă nr. 1 (300182 – Timișoara) și Eul
liric (Fața Albă/ sosia ficțională a poetului),
încălecând simultan și galopând până dincolo de
zare hergheliile armăsarilor pur sânge ai culturii și
civilizației noastre tradiționale, din care se născu
Europa Veche, puind și izbucnind, contagios, pe
dată, spre toate punctele cardinale ale planetei.
Semințe
mito-poematice
cu
virtuți
străromâne, scrise de un falnic și fălos pui de dac și
de pandur, de la piramida extraplată a Timișoarei
(cum îi place, surâzător și iconoclast, să se
autodefinească): Ion Pachia-Tatomirescu se joacă
de-a Facerea Lumii și, mai ales, se joacă de-a
poietica Omului, ca Fiu al Luminii, ocean de fotoni
în calmă cugetare, precum Gânditorul de
Hamangia, pregătit, parcă, pentru răstignire, ca și
pentru uraganele de întrebări și mirări, de angoase și
disperare, cu toatele izbăvitoare. Jucându-se de-a
fotonii, autorul – care plasează în poziția dintâi, cea
mai frapantă, a cărții sale inscripția lirică
învârtoșată, cu desfășurări somptuoase, de Credo demn de modelatorii Focului Sacru, inițiații
zamolxieni și zalmoxieni, creatorii Legilor
Frumoase (Belagine) și, cu mult mai târziu, de
umbrele palide ale acestora, desțărate/ apatride,
Cavalerii Templieri ori de cei de la Malta – plasează
în poziția primă creația intitulată, cu un soi de
nonșalanță fugos ostentativă, Ars poetica-mi grațios
viscolită.
Piatră de hotar (atenție: de aici încolo intri,
cititorule, în tărâmul sfânt al poemelor mele,
cioplite, repetitiv, cu mână de faur, mare faur, în
limba zimbro-geților și a dodiilor oltenești!, pare a
șopti I. P-T.) -, acest poem conjugă respirația
tumultuoasă, cosmogonică, a capodoperelor
eminesciene Rugăciunea unui dac și Memento
mori, cu spiritul sprințar și vocația geometriei
irefragabile, în chei ascunse, din construcția orfică a
lui Tudor Arghezi: Cântarea Omului, replică
antropo-filosofică, titaniană, la cea mai frumoasă
poemă de iubire a lumii, din Biblie: Cântarea
Cântărilor.
Ars poetica-mi grațios viscolită debutează ca
un clonț de aisberg, într-o răceală de gheață solară
(peșteră primordială, sală de disecție necruțătoare,
aeronavă marțiană ori din Proxima Centauri,
comandată direct prin forța gândului?), în falduri de
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o solemnitate barocă, răscolitoare, în care pașii
chirurgului nevăzut – pași tunători, detunători, pași
apăsați și rari, spre a nu desluși oricine încotro se
îndreaptă protagonistul, ca în secvențele de început
ale Întâlnirii din pământuri (Marin Preda) – sunt
amortizați, încă din primul vers, sunt îmblânziți de
fulgul ningând al unui abia perceptibil surâs, pentru
ca poemul să nu cadă în capcana prețiozității
romanțioase, a lirismului factice, păstrându-se pe
muchia de cuțit, salutară, a serenității azurii.
Aidoma unui
Gavroche pe baricadele
Revoluției/ livoluției de la Timișoara, Ion PachiaTatomirescu se avântă cutezător, cu mâinile goale,
pieptul
bombat
înainte
(Tot
înainte!,
pionierește…,,), Gavroche cu inima bubuind a
victorie: ,,În viața-mi de poet dac-pandur de la
piramida extraplată,/ creat-am și nenumărate
universuri, niște soiuri de roiuri/ fotonice, de
minuscule big-bang-uri, accesibile pe rouă,/ în
dimineața receptorilor cu neștirbită aură, cu neuroni/
de platină, incontestabili, așadar, mărunte bingbang-uri,/ care să-ncapă-n cutia de sus doar printr-o
pupilă/ ca a pisicii birmaneze, doar printr-o fantă de
ens-cuvânt,/ nu de non-ens ce gândește în creața
antimaterie,/ prin paradoxistul necuvânt, așadar,
vitale bing-bang-uri/ care să locuiască – nu flotant,
ci stabil - și într-un atriu/ înrăzărit în toate
sărbătorile
Zalmoxianismului
preluate/
de
Creștinism, de la al treilea cântat de zori al
cocoșilor/ și până la prânzul calm, și până dincolo de
sferele/ des-clipitoare de amurg…,, Căznindu-se să
concentreze, ca în chinurile facerii primul prunc,
toate detaliile/ atenționările/ jaloanele de ghidare a
lecturii, autorul ne pare fugărit de obsesia de a spune
totul, absolut totul, dintr-o dată, gâfâind sufocant,
sinucigaș, fie și numai la gândul că nu va izbuti, în
veacul vecilor, așa ceva.
Această Ars poetica lunecă, pe nesimțite,
definitiv, într-un glosar de repere – pentru ca bietul
cetitor să nu se rătăcească prin pădurea de mistere -,
putând să pară, pentru firile malițioase ori cinice, un
candid bloc-notes pe câmpul de luptă, un jurnal de
front, deja zdrențuit de vuietul războiului, chiar
înainte de a fi sunat goarna atacului și de a se fi tras
primul glonț pe frontul încă nedeschis al asediului la
baionetă și al bătăliei sângeroase. Este, ce-i drept, o
primă treaptă pentru viitorul templu liric, însă în
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care se resimt fibrilațiile înfrigurate ale unui fel de
Notă asupra ediției/ Lămurire, prin care autorul
spulberă anticipat, cu o rigoare draconică, și cea mai
infimă neșansă de a nu ne pune în gardă, cu tot, tot,
tot, de la arsenalul limbajului său cu ecouri
filosofice, mitologice și istorice, până la artileria
vastelor cunoștințe științifice, cu trimiteri spre
arealul cercetătorilor de la CERN (Geneva, Elveția),
care au comprimat, mai an, timpul la o milionime
dintr-o milionime de secundă, au accelerat
subdiviziunile ultra-minuscule ale atomului în așa
hal, cu atâta virilitate scormonitoare, încât au
descoperit două particule ale lui Dumnezeu (bosoni),
din clipa 01 (zero unu) a Genezei Universului, ci nu
una singură, după cum se așteptau. Simțindu-se
sfidat, Demiurgul le-a dublat …răsplata efemeră.
Aluziile la Necuvintele lui Nichita Stănescu,
la mișcarea paradoxistă inventată, prin S.U.A, de
matematicianul vâlcean Florentin Smarandache
(avant la letre, de însuși Ion Pachia-Tatomirescu, în
România), apoi, fumegoasele întrezăriri ale
lucidității
de
gheață
fierbinte
specifice
demonstrațiilor matematice ale lui Dan Barbilian,
dar și freamătul de nuntă cosmică, având vagi ecouri
din balada Miorița, conjugate cu acelea din Oul
dogmatic, al poetului Ion Barbu, precum și –
deocamdată abia perceptibil - foșnetul rimelor
interioare, al eufoniilor gen Dan Bota se prind în
marșul versetului citat mai sus din Ars poetica-mi
grațios viscolită, în pași cadențați, de pușcași marini
americani, urcând direct în Lună, pași alternați cu
aceia, delicați, ai infanteriei policrome a fluturilor de
taine multiple, care nu-și îngăduie să afirme, alături
de giganticii elefanți, pe Podul Himerelor: Tropăim,
tropăim! Doamne, ce mai tropăim...
Intrând triumfal pe Calea Împărătească -, Ion
Pachia-Tatomirescu face primul popas în Constelația
Lyrei, aducându-i o reverență lui Eminescu:
,,Îngăduie-mi, Doamne, ca de-aici,/ dintre gordianele
tale gheme de-arnici,/ de pe cumpăna-mi cu
poloboc,/ de unde s-alege puf de fotoni pentru
gâscosul boboc (n.n. viitorul poem, viitorul volum
de creații lirice inițiatice),/ să nu-ntreb de ce numai
unul avu cogaionic noroc/ de-a se eterniza cu fluier
din lemn coriambic de soc…!,, Repetând sacadat, de
șapte ori, ca într-o litanie, totuși luminoasă,
întremătoare: ,,Ce cruntă fu soarta Poetului…/ Ce
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cruntă fu soarta Poetului…,, -, autorul face primele
patru trimiteri la anotimpuri, conexate cu câte o
culoare definitorie: ,,Ce cruntă fu soarta Poetului în
iarna unui preistoric violet.,, - apoi ,,…în primăvara
unui neolitic indigo,, ; ,,…în vara piramidei cu ochi
albastru,,; ,,…în toamna unui minoic labirint verde,,
…după care soarta Poetului cruntă fu ,,în șindrila
zborului de pe zidul galben,,; ,,…în prelungpacificul ocean oranj,, ; ,,…într-al ideogramelor
taifun roșu,,.
Autorului pare să nu-i pese că, într-un atare
context, cu iz tehnicist, de eboșă săpată în roca
timpului de roboți cu gesturi sincopate, ambiguitatea
și inefabilul – condiții obligatorii pentru poezie – se
retrag timorate, lăsând loc liber experimentelor
științifice, poate doar eseistice, cu multe detalii
prozastice, fără de preț. Din Câteva radiografii ale
metaforelor mele, decupăm metafora-curcubeu –
care, când face saltu-n simbol, devine cometă ce-și
despletește coada… Poetul afirmă franc și categoric:
,,Metaforă castrată n-am (…); metafora mea
spiralată – ca o casă de melc, dar și ca o galaxie – îți
aduce-n auz cântecul sferelor și rotirea constelată a
mărilor…!,, Mai mult decât atât: ,,A mea metaforăcloță-cu puii-de-aur, Muză Bunișoară,/ își lasă la
vedere, în cer, fiecare tezaur; a mea vulcanică/
metaforă stă-n hiatul dintre vechea/ și noua rațiune
cosmică, mereu-primenitoare de geneză…!,,
Presimțind riscul căderii în grandilocvență, Ion
Pachia-Tatomirescu face din nou recurs la zâmbet,
copilărindu-se, jucându-se de-a copilul: ,,Matafora
mea atrial-vulturală, Muză Bunișoară,/ își hrănește și
își nuntește hematiile-n mătasă regală; și-n ultimă
instanță, metafora de-o moștenesc din bunici (…)
pune cerceii-n urechi de furnici…!,, În loc să-și
vadă, solitar și inspirat, de scrierea/ respirarea Cărții
sale -, I.P.-T. cedează, destul de frecvent, presiunii
vocației sale pedagogice și ispitei de a se exprima
ex-cathedra, stenografiind electroencefalograma
câte unui popas zglobiu în creație, echivalent cu
însemnările fugitive dintr-un caiet de regie pentru
spectacolul/ poemul în derulare: ,,Dis-de-dimineață,
Muză Bunișoară, toate subiectele/ s-au răsculat
împotriva predicatelor nominale./ La prânz, toate
fracțiile echiunitare au protestat/ împotriva
realităților conținute de binomul lui Newton./ În

seara asta, toți vulcanii activi și toate tornadele/
încep fulminantele lor spectacole…!,, (Subiectele se
răscoală…)
Putem considera că, pentru a fi, cât de cât,
sigur că ne vom descurca prin codrii de aramă ai
poemelor sale, rachete în trepte, I. P.-T. ne oferă un
abac (strămoșul computerului de azi) al
descompunerii spectrale a luminii, un țintar de
corespondențe ce revine, ca un laitmotiv, în – de
exemplu – Eul rubiniu, poema de la pag. 26,
învecinată, în oglindă, la pag. 27, cu altă creație,
intitulată barbarian Estetică și rogvaiv, în care
întâlnim jocuri de corespondențe cromatice de
genul: poem roșu, oda oranj, salm galben, elegie
verde, haiku albastru, epopee indigo, spații
violete… Sunt jocuri de glezne lirice înnădușite în
sudorile facerii, respirări ciudoase ale poieticii,
demonstrații străvezii că rapsodul oltean se vrea, în
joaca sa astrală, recunoscut ca nepot al lui
Alexandru Macedonski, Paul Verlaine, Charles
Baudelaire, Arthur Rimbaud, învolburat în ample
perioade de tip Lautreamont, dar și cu priză la
prozele fantastice ale lui Mircea Eliade, ori la
dantelăria de orfevrier a rondelurilor onirice ale lui
Leonid Dimov, deschizând porți către eternitate.
Descins, netam-nesam, dintr-un îndepărtat
continent liric al lui Walt Whitman -, poetul se
destăinuie nonșalant, în poema Nu fire de iarbă, ci
fire de wolfram, ce poate fi adăugată în tolba artelor
poetice sigilate cu pecetea fierbinte I. P.-T. :
,,Metafora mea clasică a ieșit la pensie/ încă din luna
mierlei și a negrelor cireșe amare,/ metafora mea
supraetajată, paradoxist-holopoemică,/ de-acum, e
foarte activă: toată vara s-a copt/ pe albul țărm al
Mării Getice, pe mozaicul bimilenar/ al valahului
împărat-soare, între cinci elemente,/ încât astăzi e o
fecioară superbă, cu un bronz/ de douăzeci și patru
de carate…,, Presimțim invitația discretă la un
dezmăț al elementelor (aer, apă, lemn, pământ,
foc…), în care fotonilor, purtători de energie veșnic
vie și de impulsuri neîncetate, le este rezervat rolul
princiar, de diriguitori ai destinului Eu-lui uman,
respectiv, Eu-lui liric al poetului Ion PachiaTatomirescu, unul și același cu neobositul cititor – în
sine, în astre, în desene rupestre și în străvechi
tratate colbuite de vreme.
(va urma)
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Victor CRĂCIUN şi capodopera sa:
,,BRÂNCUŞI – de la iniţiere la revelaţie”
1. A fost sau nu Brâncuşi un mare Iniţiat?
Personalitate culturală polivalentă, personaj
de referinţă în varii domenii, energic şi sigur pe sine,
scormonitor şi neastâmpărat reporter şi om de radio
cvasi-total, cu o teză de doctorat pe cât de insolită,
pe atât de incitantă; O istorie a literaturii române la
microfon (1973, rod al bogatei activităţi de editorcoordonator al programelor şi emisiunilor culturale
de la Radiodifuziunea Română) -, Victor Crăciun
avea să se dedice, din anii ’75-’80, în paralel,
carierei universitare (la Iaşi, Bucureşti, Bacău), dar
şi unei admirabile, titanice munci de documentare,
de analiză şi sinteză materializate în mai bine de 80
de lucrări cu profil ştiinţific, monografic, în albume,
dar şi în sute de eseuri, studii şi articole, dedicate
unor personalităţi aurorale ale spiritului românesc,
european şi universal, precum Mihai Eminescu,
Constantin Brâncuşi, Nicolae Iorga, Lucian Blaga,
Nicolae Titulescu, Aurel Vlaicu…
Dincolo de vocaţiile de om de radio, jurnalist
profesionist, profesor şi om al cetăţii – pe care
Victor Crăciun le-a ilustrat cu cadenţă indiscutabilă , acad. Nicolae Dabija îi intuieşte şi îi dezvăluie
vocaţia de ziditor, afirmând cât se poate de expresiv:
,,L-aş compara cu Meşterul Manole, eroul uneia
dintre cărţile pe care le-a scris”.
În postfaţa monumentalului album MIHAI
EMINESCU. O imagine totală a omului şi operei
la 125 de ani de nemurire (2014), acad. Mihai
Cimpoi – singurul critic şi istoric literar român cu
statură de zimbru al spiritului nostru zamolxian şi
zalmoxian – îi conturează un portret în linii
tranşante: ,,Victor Crăciun nu pune în studiul
eminescian doar pasiune, acribie şi probitate, nefiind
doar un arhivist exemplar, un reconstructor de esenţă
pompeiană; pentru el, cercetarea personalităţii şi
operei lui Eminescu devine mod de existenţă, un
modus vivendi cu toate calităţile morale şi
intelectuale deosebite pe care le presupune acesta”.
Aceleaşi
dimensiuni
remarcabile ale
personalităţii lui Victor Crăciun le întâlnim în cele
17 volume, antologii, albume, pe care le-a realizat în
ultimul deceniu şi jumătate (din 2001 până în 2015),
dintre care amintim: Convorbiri cu Miliţa Petraşcu,

Constantin Antonovici, V.G. Paleolog (cu un eseu
de Petru Comarnescu şi prefaţa de Marcel
Guguianu), BRÂNCUŞI – în căutarea formelor.
Noi orizonturi ale cercetării (în colaborare cu
Lucian Radu Stanciu), Procesul ,,Pasărea
Măiastră” sau BRÂNCUŞI împotriva Statelor
Unite (Poveste pentru film, cu documente şi evocări
semnate de zece personalităţi), Mica Măiastră (eseu
în română, franceză şi engleză), BRÂNCUŞI – 10
desene necunoscute (cu un Cuvânt omagial de
Barbu Brezianu şi o prefaţă de Marcel Guguianu),
BRÂNCUŞI şi Biserica Ortodoxă Română din
Paris (în colaborare cu Constantin Târziu), Estesisul
teologal
brâncuşian
(2008),
BRÂNCUŞI,
împăratul Măiestrelor (piesă de teatru în două
acte), BRÂNCUŞI - ,,Pasărea” din 1913 (2009),
Măiestrele şi BRÂNCUŞI. 1910-2010; Portretulautoportret BRÂNCUŞI de Miliţa Petraşcu şi
Brâncuşi (2011), Monumentul Rugăciunea (2011),
BRÂNCUŞI – Capodopera capodoperelor (2013),
Cocoşul – Le Coq (2014), Mihai Eminescu –
Constantin Brâncuşi – Lucian Blaga (2014),
BRÂNCUŞI în România (2015).
Stabilindu-şi, din capul locului, depistarea a
noi semnificaţii şi conexiuni, formularea de judecăţi
de valoare bine cumpănite, dar inedite şi ţintind cât
mai sus, într-o minuţioasă operaţiune de desţelenire,
decantare şi lămurire a unui subiect pe cât de aburos,
pe atât de fierbinte şi delicat, aspirând, fără nici cea
mai mică temere, la o restituire in integrum, pe
tema asumată -, redutabilul analist Victor Crăciun
izbuteşte, în cel mai recent volum al său:
BRÂNCUŞI – de la iniţiere la revelaţie (Liga
Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni
şi Editura Semne, 2016), să realizeze o veritabilă
capodoperă despre una dintre cele mai provocatoare
interogaţii privindu-l pe părintele sculpturii
mondiale moderne, născut la Hobiţa, în Gorj, şcolit
la Craiova, Bucureşti, Viena, Paris…
A fost sau nu BRÂNCUŞI un Mare Iniţiat?
A fost mason? Dacă da: de când până când? De unde
până unde?...

(va urma)
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Nicolae MAREȘ
(ROMÂNIA)

Din volumul GÂNDURI VECHI ŞI NOI

• Sunt lacrimi care macină până şi pietre.
• O linie vizibil frântă e cumpăna dreptății azi.
• Uităm, uităm, uităm – iertăm, iertăm, iertăm; trebuie să ne mai şi mişcăm.
• Fără o judecată morală de la care să plecăm - în sofisme ne împotmolim.
• Am văzut Judecata dreaptă: a ieșit din Tribunal desfigurată.
• Nimic nu deformează (împietează) judecata mai mult ca mânia.
• Fapta, doar fapta, rămâne farul călăuzitor în viață. Sau - după cum spunea Iorga -: când chemi la
muncă, să te văd cu sapa în mână.
• Fără o bună rânduială în fapte, nu vei afla de partea cui e dreptatea.
• Nu crede în cei care își schimbă stindardele sau opţiunile precum șosetele.
• Ecourile care te-ajung în pustiu sunt un imbold pentru a nu-ţi ascunde capul în nisip.
• De lăudăroşi fugi şi leapădă-te ca de ciumă.
• Lauda făcută în public obligă, atât pe cel care a făcut-o, și - mai abitir - pe cel care a primit-o.
• Sunt şi laude care te defăimează.
• Cine muncește pentru a fi lăudat termină prin a fi înjurat.
• Lauda îngrașă doar pentru scurtă vreme.
• Ele, singurele, - faptele - se pot încheia cu laude.
• Un cui, şi-acesta strâmb, bătut în coșciug: iată lauda ciocoiului nătâng.
• Doar timpul îmi va arăta cât i n t e r e s a fost în lauda ta.
• Interesele celui care te laudă sunt în general bătălii de cursă lungă.
• Să știți că lăcomia, până la urmă, crunt se răzbună.
• Vine o vreme când doar cu apă ne mai vindecăm....
• Lenea face din om neom.
• Uneori memoria ne suportă tot mai greu. Oare de aici și festele pe care ni le face?
• Nu pierde cel care în noroc crede. Nu-i un păcat să crezi şi să divinizezi soarele care dă strălucire
faptelor.
• Șlefuiește-ți ideea până ce ca un diamant strălucește. Şi numai după aceea vinde-o.
• Unii îngroapă ideile de-a valma: cele bune cu cele rele. Numai aşa putrefacţia e la ea acasă.
• Șlefuindu-ți planurile și ideile, aşa viața ţi-o prelungeşti.
• Să nu mori pentru ideile pe care nu le ai, și nici pentru cele străine firii tale.
• N-aveţi teamă! Ideile mari sau bune se promovează singure. Reclama lor e de prisos.
• Culmea ipocriziei. Să ascunzi mișelia-n zâmbet.
• Până la proba contrară, puteţi credea și-n ipoteze. Ele nu costă nimic.
• Nu vă îndoiţi: romanticii se vor trezi până la urmă. Foamea îi va (a)duce la realitate.
• Deseori încrederea netezeşte drumul pagubei.
destineliterare@gmail.com
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• O iau razna și cei aproape de ţintă, unii chiar cu ochii pe ea.
• Îndoială? A înţelepţilor socoteală.
• Puterea ți-o cunoști? Poți să îndrăznești!
• Întrebările multe și repetate din mari încurcături te scoate.
• Din întrebările cu tâlc. Minciuna spusă e oare pe măsura întrebării pusă?
• Mintea ți-o șlefuiești învățând. Niciodată trândăvind.
• Cu învățătura să rămâi însurat toată viaţa.
• Fii fără grijă. Învăţătura nimeni nu ţi-o fură.
• Învățătura bătrânilor are în ea şi trăinicie şi statornicie.
• Şi dobitoacele vor a învăța ceva mai ușor!
• Sfaturile – au şi ele - sfetnicii lor.
• Folosind toate simțurile, înveţi mai ușor și cu spor.
• Mintea tânără nu-i obosită; ea se lasă mai uşor modelată şi desţelenită.
• Dacă o înţelegi, greșala îţi poate veni în ajutor.
• Învinge numai cel dornic şi pregătit să învingă!
• Tămâia nu se vindecă jignirea.
• Printre vajnicii temerari daţi şi de temerari întâmplători.
• Puțini dintre dezmoșteniții soartei îşi mai redobândesc moștenirea.
• M a e s t r u - i doar cel care cunoaște și respectă firea lucrurilor și menirea muncii.
• Cu timpul, leneșii devin atât de răi, încât e imposibil să mai poţi crede în ei.
• Când te supui voinței altora, ca o frunză în vânt e libertatea ta.
• Nu vor să fie liberi cei care se tem de libertate.
• Libertatea-i sănătatea sufletului luptător nu a celui cârtitor.
• În bunăstare se află şi o parte din libertatea nemăsurată.
• Unii nu realizează că aplauzele în sine bruiază nu calmează.
• La noi, ca la nimenea. De 25 de ani, partidele şi parlamentarii sunt şi făcători de fărdelegi.
• Unde e un Dumnezeu pare a fi şi un drac. Ce concluzie să trag?
• Cetăţenii turmentaţi se clatină. Ceilalţi se prăbuşesc.
• Paradoxurile de pe hârtie nu ajung la dimensiunea celor din realitate.
• S-a schimbat de tot natura. Ciorile se prefac în rândunele.
• În transformare, puţini te lasă să le numeri dinţii.
• "Opinia publică": găselniţă a democraţiei, care nu ştie cum să se facă mai credibilă.
• Maestrul în hoţie are "propria bibliografie"; capitolul: "Cum să se fure fără să știe?".
• Sunt instituţii importante care nu cunosc deviza: "doar tinerii suficient de bătrâni sunt buni!".
• Greşelile de tipar au da cenzorilor mult de lucru, iar cultura s-a îmbogăţit cu tot felul de lucruri hazlii.
• Vezi: în loc de vânătoare de urși, vântătoare de ruși, sub o fotografie din 1952.
• Nu toate cioburile se pretează a compune un mozaic.
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Prefața prof. Ion Dodu Bălan la volumul Gânduri vechi și noi:
Literatură sapiențială*)
„Abia înțelese, pline
de înțelesuri” - așa
definea genialul Eminescu
proverbele,
speciile sapiențiale cu profunzimea lui de
gândire și inegalabila
forță expresivă. Se
știe, în limba română,
proverbul face parte
din seria sinonimiei
ca: maximă, aforism,
vorba cu tâlc, etc.
Asemenea creații găsiți și în această carte de
înțelepciune și frumusețe morală.
Poet, eseist, critic și istoric literar, intelectual
de factură modernă și aleasă cultură, Nicolae Mareș
aduce acum pe piața cărții un volum de aforisme
maxime și proverbe originale, după ce - în prealabil
- a publicat la eLiteratura Cartea înțelepciunii
universale, un monumental Dicționar de maxime și
aforisme din cultura română și universală, despre
care talentatul editor și scriitor Vasile Poenaru îi
spunea cititorului: ”ții în mâinile tale un tezaur de o
valoare inestimabilă. Cartea de față cuprinde grupate peste 1200 de teme, circa paisprezece mii de
maxime, aforisme, cugetări, proverbe și zicători...”.
În ansamblul operei mareșiene (studii de morală și
sociologie, de istoria culturii și a filosofiei, traduceri
și poezie originală) nu mă surprinde dacă ne
amintim că universul liricii sale e punctat de
numeroase versuri sapiențiale. Spuneam, într-o
cronică închinată volumului său de poezii Clarobscur în amurg - că anumite pasaje ar putea fi
extrase și publicate ca maxime și aforisme, căci
Mareș isbutește ca filosoful și poetul din
personalitatea sa să coexiste, spre folosul
amândurura.
Maximele, aforismele și anumite proverbe
din prezenta carte a scriitorului Nicolae Mareș s-ar
putea înscrie în prelungirea cunoscutelor lucrări din
literatura noastră semnate de Titu Maiorescu:
cugetări și aforisme, de Nicolae Iorga (Cugetări din
destineliterare@gmail.com

1905 și altele), de Lucian Blaga (Discobolul, Pietre
pentru templul meu).
Termenii aforism, maximă fac parte din
aceeași familie semantică, la care în limba română
se mai pot adăuga sinonimele: vorbe cu tâlc, vorba
ăluia, zicătoare, vorbe din bătrâni... În ultimă
instanță toate aceste specii sapiențiale se pot cuibări
sub noțiunea de literatură sapiențială.
”Proverbele - scria aforistic Lucian Blaga le fac numai cei pățiți, înțelegând prin termenul pățit
nu numai suferință, durere fizică sau morală, ci și
experiențe de viața îndurată în felurite conjuncturi
ale existenței”. Proverbele și toate celelalte specii
amintite, firește, au nuanțele necesare.
P ă ț i t e omul care s-a lovit puternic de
viață, care a îndurat relații sociale dintre cele mai
diverse, care a fost încercat de soartă, care a văzut și
observat multe despre firea omenească.
În acest sens, diplomatul și scriitorul Nicolae
Mareș este un om pățit, pe deplin îndreptățit să scrie
PROVERBE, MAXIME, și AFORISME. După
opinia lui Lucian Blaga proverbul este un aforism
țărănesc. El, un temeinic om de cultură și-a orientat
sfera de preocupări și cuprindere a proverbelor sale
parcă inspirat din Pildele sau proverbele lui
Solomon din Vechiul Testament, de ce nu ale
fostului Cardinal de Cracovia și Episcop al Romei,
Papa Ioan Paul al II-lea, acum Sfânt, din opera
căruia - cele 3000 de omilii și cazanii, a publicat, în
2004, o culegere de Cugetări. Citind cartea lui
Nicolae Mareș te surprinde cât de mult răspunde ea
prin tematica scopurilor Proverbelor biblice: ”pentru
cunoașterea înțelepciunii și învățăturii /.../pentru
căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de
judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați
agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință”
(cap. I, v. 2,3,4). Pe asemenea coordonate se înscrie
sfera codului moral al tuturor proverbelor,
aforismele inclusiv ale lui Nicolae Mareș, menite să
instruiască, să educe, să cunoască natura umană, să
respecte valorile etice, binele, adevărul, omenia,
buna purtare și pe cele estetice, să condamne viciile,
invidia, nestatornicia în atitudini și sentimente. ”Nu
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crede - ne îndeamnă autorul pildelor din acest volum
- în cei care își schimbă stindardele sau opțiunile
precum
șosetele!”
Veștejește
prefăcătoria,
lingușeala: ”Limba ligușutorului e unsă cu miere,
dar și cu fiere”; învață autoritar: ”Să știți că lăcomia,
până la urmă, crunt se răzbună”, confirmând parcă
adevărul din vorbele cronicarului moldovean:
”Lăcomia vinde neamul și moșia”.
Alte învățături sunt legate strict de actualitate
”Lasă stresul la ușă: când intri cu el în pat îți curmi
din viață”. Ca intelectual diplmat, cu o temeinică
pregătire filosofică și sociologică, Nicolae Mareș
exprimă și o convingătoare judecată asupra societății
și lumii contemporane.

Nicolae Mareș oferă un fericit exemplu al
faptului că unele proverbe se fac tot din proverbe
adaptate unor experiențe, personale sau colective,
din alte împrejurări și momente istorice: ”Nu doar pe
copii ci pe toată țara a aruncat-o Băse cu scalda”. Nu
e greu să ne amintim zicătoare, vorba cu tâlc din
bătrâni: O dată cu apa murdară a aruncat și copilul
din copaie.
Unele aforisme ale lui N. Mareș sunt judecăți
curajoase și drepte privitoare la morală și la viața
social-politică: ”Normalitatea a devenit azi o floare
rară” sau ”Democrația originală devine paradoxală:
nu contează câți votează, contează indicațiile Bruxellesului și verdictul Curții Constituționale, cea din
care - în majoritate - lipsesc judecătorii de profesie”.
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Un sfat bun și un îndemn foarte înțelept de pedagogie tradițională și modernă, totodată, se exprimă cu
simplitate salutară: ”Când te judeci singur, nu fi
blând, ci dur”. Aforismele lui Nicolae Mareș cer
omului o permanentă exigență față de ținta morală a
omului.
Mesajul multor aforisme, maxime, pilde,
vorbe cu tâlc - oricum le-am numi - e fericit relevat
de excelentele desene ale lui Octavian Bour, mult
mai elevate, mai moderne și mai sugestive decât cele
ale lui Jules Perahim foarte folositoare și ele, în
procesul de înțelegere a proverbelor și a literaturii și se pare singurele - sapiențiale, în genere.
Maximele și aforismele lui Nicolae Mareș au
în ele multe din caracteristicile acestei specii:
formulări dense, percutante, unele rime interioare cu
funcție mnemotehnică, înțelepciune, dragoste de om
și de viață, înțelegerea omenescului din noi, umor,
spirit de observație și analiză, judecăți de valoare
exacte și îndrăznețe și uneori un previzibil
didacticism moralizator. Pe-alocuri sunt ca niște
biciuiri focoase, dar și gingașe ca niște flori; altele
mai ermetice, cu anumite taine în ele, și foarte multe
cu toate ferestrele gândului deschise încât se vede
până-n adâncimi. Majoritatea aforismelor lui
Nicolae Mareș respectă cerințele lui Lucian Blaga
din Discobolul: ”Când formulezi un aforism trebuie
să-l aduci în situația de a refuza orice adaos. Un
aforism trebuie să fie ceva laconic, încheiat ca
Biblia.
O asemenea lucrare, așa de mult pătrunsă de
spiritualitatea autohtonă și universală, merită să fie
cunoscută, să fie mereu la îndemâna omului, ca un
ghid de comportare în viață, pentru cititori din toate
generațiile și cu cea mai diversă pregătire școlară.
_____________
*) Nicolae Mareș, Maxime și aforisme, Editura e-Literatura,
București
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Menuț MAXIMINIAN
(ROMÂNIA)

Lia Lungu: Drumurile mele de cântec sunt de la Dunăre
până dincolo de oceanele albastre ale lumii

Rep.: Ne-am întâlnit, prima dată la Paris.
Aproape de statuia lui Mihai Eminescu, le cântaţi
românilor. Ce reprezintă pentru Lia Lungu acest
drum al cântecului?
Lia Lungu: Într-adevăr, întâlnirea noastră a
fost un dar al Cartierului Latin din Paris, loc în care
viaţa spirituală românească este coagulată în jurul
bisericii şi a statuii lui Eminescu. Acolo, în aceea zi,
era Ruga Bănăţenilor din Paris. Eu eram invitată să
cânt. Dumneavoastră vă aflaţi la un eveniment literar
franco-român şi auzind de la oarecare distanţă viers
de cântec românesc, mi-aţi mărturisit că v-aţi gândit
instantaneu, cum că eu aş fi cea care dă glas
cântecului. Aşa era şi aşa ne-am întâlnit.
Rep.: Cum arată harta cu locurile din lume în
care aţi cântat?
L.L.: Drumurile mele de cântec sunt de la
Dunăre la Sena, de la Marea Neagră la Marea Nordului, din Carpaţi în Cordilieri, până dincolo de
oceanele albastre ale lumii, trecând prin Cuba, New
Mexico şi aridele deşerturi, până în Boianul din nordul Canadian (Boianul, ctitorit acolo de către ai
noştri din Boianul Bucovinei).
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Rep.: Destinul v-a purtat peste Ocean. De ce
America, de ce nu Europa?
L.L.: Hmmm, de multe ori m-am întrebat şi eu:
„Oare dacă nu ar fi fost turneul din ’91 în America,
ci în Germania sau Franţa, de exemplu, aş fi luat
decizia rămânerii acolo pentru o vreme?" Cred că
nu. America este magnetică şi ademenitoare ca o
grădină a Edenului. America m-a primit şi mi-a dat
şansa de a-mi exprima cultura neamului meu,
admirându-mi arta şi acordându-mi cetăţenia la cea
mai prestigioasa clasă: Extraordinary Ability. În
această categorie sunt admişi oamenii de ştiinţă,
artişti de prestigiu şi sportivi de performanţă.
Rep.: Pentru români, America este un miraj. Se
vorbeşte de visul american. De fapt, lucrurile sunt
chiar aşa cum credem noi?
L.L.: Sunt şi nu sunt. Aşa cum spuneam, în
America poţi să îţi alegi lumea, poţi să munceşti ca
un scav (2-3 joburi) şi să trăieşti ca un rege, de exemplu... în chirie într-unul din clădirile lui Trump!
Nimeni nu te va întreba dacă eşti vreo... elită. Condiţia este să nu ai cazier sau să te ascunzi de Interpol
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şi, fireşte, să ai bani! Melania, ultima soţie a
preşedintelui ales de curând, dovedeşte aceasta.
Românii veniţi în America, care lucrează în marile
companii precum Google sau Yahoo, nemaivorbind
de Wall Street sau Nasa, dovedesc aceasta. Sunt însă
şi oameni care nu s-au putut adapta ritmului şi au
renunţat. Alţii şi-au pierdut firea şi au ajuns în închisori. Sunt şi asemenea exemple chiar printre ai
noştri.
Rep.: Chiar şi în marea metropolă New York
nu aţi uitat de cântecul nostru, prin care aţi legănat
dorul românilor de aici. Prin cântec aţi reuşit adevărate punţi de legătură cu acasă, cu ţara mamă. Var fi fost mai greu printre străini, dacă nu ați fi avut
cântecul cu dumneavoastră?
L.L.: Nu se putea altfel, eram un artist profesionist al ţării mele, venisem într-un turneu în
America şi Canada şi tot ce ştiam mai bine să fac era
arta cântului. Aveţi dreptate, la început am cântat
doar între români, alindu-le şi alindu-mi dorul. Am
avut norocul însă de a trece dincolo de lumea româno-americană şi prin spectacolul meu ,,De viaţă,
de dragoste, de moarte" (spectacol însemnâd o trecere prin marile momente ale vieţii din perspectiva
vechii culturi daco-valahe), să intru între americani.

Aceasta a fost şansa mea şi într-adevăr o
deschidere excepţională pentru cultura noastră
ţărănească. Să urc cu opincile, cu opregele şi cu
leagănul din coajă de cireş în spate, pe scenă de la
Lincoln Center, Symphony Space, Actor's Place,
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Assembly Hall ONU, Central Park, Boradway, până
la canalele americane de telviziune este un noroc şi
o încununare. Am amintit doar câteva dintre acestea,
ca un exemplu al respectului şi onoarei acordate
artei ţărăneşti pe care eu o exprim. Fără descântecele
de noroc şi de dragoste, fără cântările nuntitului şi
cele ale petrecutului înspre pasul cosmic, mi-ar fi
fost imposibil să conving şi să exprim cum suntem
şi cum ştiu eu să exist în lume.
Rep.: Toată lumea pe care am întâlnit-o în
New York mi-a vorbit de Lia Lungu. Dacă ar fi să
conturăm o scurtă agendă, am văzut că aţi participat
la evenimente culturale menite să întărească identitatea românească într-o metropolă cu peste 100 de
naţii. Câteva cuvinte despre proiectele dumneavoastră.
L.L.: Sunt bucuroasă pentru deoarece
conaţionalii mei nu uită că am făcut şi fac cinste ţării
prin atitudini şi cântec. Pe lângă spectacolele mele,
am paricipat la întâlnirile prezidenţiale la cel mai
înalt nivel atât la Washington DC (Casa Albă, Capitol Hill şi Pentagon), am militat pentru obţinerea
Clauzei Naţiunii Celei Mai Favorizate, pentru intrarea României în NATO, am făcut opoziţie atunci
când ţara a fost denigrată, vezi atitudinea Lantos şi
Smithsonian, am fost voluntară la WTC după
atacurile teroriste din 11 Septembrie, înscriind numele României în Cartea de Aur a voluntariatului şi
multe altele). Am făcut parte din comisiile alegerilor
prezidenţiale în New York, atât la alegerile pentru
România, cât şi la cele pentru ţara mea adoptivă,
America. Probabil, datorită atitudinilor mele pentru
ţară, am fost propusă de comunitatea românoamericană ca şi candidată deputat a Diasporei în
Parlamentul României la alegerile din 2008, la
primele deschideri ale diasporei către ţara mamă.
Motivul pentru care Biroul Electoral mi-a respins
candidatura este o altă poveste pe care poate merită
să o dezvoltăm. Mă întrebaţi de proiecte. Îmi doresc
să găsesc locul acestui spectacol şi aici, acasă,
precum şi între românii din Europa. Cred că este
esenţială întoarcerea la adevărata cultură, la esenţa
ei, pentru că ceea ce se întâmplă în muzicile noastre
acum este foarte periculos. Amestecul oriental şi
slav, vulgarizarea şi transformarea cântărilor care
definesc fiinţa neamului. Toată lumea cântă tot ce-i
trece prin minte. Toţi sunt artişti şi vedete!
destineliterare@gmail.com
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Rep.: Personal, vă admir pentru cum purtaţi
hainele şi vorba străbunilor prin ţinuta şi cântecele
dumneavoastră. De ce nu v-aţi abătut de la folclorul
autentic şi aţi rămas pe cărarea de la care puţini artişti nu se abat? De ce nu v-aţi dus cu ,,moda"?

L.L.: - O să vă răspund prin două porecle cu
care am fost „încoronată” atât de către americanocanadieni, cât şi de către presa americană. Ai noştri
mă numesc „preoteasa a lui Zamolxis" (cred că
poetul preot Dumitru Ichim a spus-o mai întâi), iar
americani mă numesc ,,Magică’’, spunând că ,,este
magie ceea ce fac pe scenă într-o limbă complet
necunoscută şi într-un fel de muzică foarte arhaică".
De mică am fost curioasă de tot ceea ce era în spatele cântărilor, a jocurilor, a obiceiurilor de la pitzarai, la trasul primei brazde cu jugul ,,împănat" de la
,,brenta înflorată", până la ,,născutul pe prag" şi la
rămasul bun de ,,peste prag"; de la spălatul miresei
la măr până la hora din ocol a fetelor însurorate, de
la cântecul zorilor de la fereastra mirilor până la
cântecul zorilor al ultimului drum... Toate au fost şi
sunt pentru mine miracole ale unei culturi
incredibile. Pentru mine, întoarcerea la esenţele
neamului este sensul nemuririi. Cum să calc în
picioare o asemena cultură? Adică, ceea ce nu a
reuşit Imperiul Otoman să impună în sute de ani de
ocupaţie, orientalizarea melosului sau slavizarea prin
limba slujbei în biserică (în jur de 200 de ani), ori
nemtizarea din perioada Imperiului Austro-Ungar,
sau romanizarea nedovedită a unei limbi gata latine,
destineliterare@gmail.com

ca să nu mai vorbesc despre cântecele proletcultiste
ale celor cinci decenii de comunism (!) - noi acum
alterăm, sau ferească sfântul - distrugem într-o
generaţie?!
Eu intru în scenă cu leagănul în spate, cu
cheşul din coajă de tei în care femeia dacă îşi ducea
merindea sau lucrul de mână, ori culegea fructele
pădurii şi ale pomilor, sau aducea florile dealurilor
în casa sa, ori le ducea ofrandă la stâlpul /cruce a
strămoşilor din fundul grădinii... Pentru mine cel
mai rafinat Luis Viuton ori Chanel, nu are egal în
fata cheşului meu, despre care povestesc cu bucurie
în scenă. Pentru mine este de neconceput o
asemenea monedă de schimb aliniată la preţul pieţii.
Rep.: Câteva cuvinte despre comunitatea de
români din America.
L.L.: Cunosc bine comunităţile româneşti din
Canada până la Pacific şi Atlantic, le unesc prin
cântec şi prin cuvântul scris. Îi întâlnesc atât la
bucurie dar şi atunci când au necazuri şi se
adresează ziarului, pentru lămuriri. Românoamericanii sunt oameni excepţionali, temerari şi
demni, iluştri sau simpli muncitori, foarte bogaţi,
sau trăind din ajutor social. Dar toţi, absolut toţi,
sunt mari români şi buni americani, uniţi când este
nevoie şi... cârcotaşi când au motive. Comunitatea
româno-americană i-a avut pe Eliade, Palade și
Virginia Zeany...
Rep.: Cum sunt priviţi de către americani,
românii stabiliţi acolo?
L.L: America şi americanii respectă şi
încurajează culturile cetăţenilor săi. Respectă şi
încurajează pe cei care prin idei pot schimba lumea.
Ai noştri sunt oameni destoinici, brilianţi şi
întreprinzători. Spre norocul nostru, hoţiile şi
urâciunile (create de unii dintre noi prin Europa), în
America sunt infime. De aceea americanii sunt
foarte deschişi să lucreze cu români în oricare
domeniu.
Rep.: Cum se vede România de peste Ocean?
L.L.: Ca un partener geo-politic de nădejde, un
prieten şi un partener de viitor al Americii (pentru a
fi în spiritul timpului). O ţară care îşi va curăţa
racilele, îşi va depăşi corupţia şi corupţii vor fi
anihilaţi. Cred că noi toţi vom şti să îi punem la
groapa istoriei pe cei care ne-au frânat, ne-au dezbinat şi ne-au înrăit. Românii de peste Ocean sunt
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ataşaţi de neam şi ţară. Ţara a câştigat prin
înstrăinaţii risipiţi prin lume. Se vede din goana
maşinii în înfloritoarele case construite din truda
celor plecaţi. Dar autostrăzile nerealizate - tot veni
vorba de maşini - sunt o dovadă a corupţiei, a
bunului plac prin care banul public şi ajutoarele europene au fost măsluite.
Rep.: Câteva nume care ne onorează peste
ocean.
L.L.: Fiecare român care trăieşte în demnitate
în America, este o carte de vizită pentru ţară. Între
vârfuri aş aminti câteva societăţi care, exprimând
cultura noastră, ne aşază în rândul naţiunilor americane: Uniunea şi Liga, care numără peste 120 de ani
de existenţă, Vatra - Detroit şi Radio Detroit, 80de
ani de emisie neîntreruptă, Societatea Doru din New
York, 105 ani, Câmpul Românesc, Hamilton Canada, 50 de ani, Societatea Dacia Revival, New York,
Cenaclul Mihai Eminescu, New York 22 de ani,
Viitorul Român, Los Angeles, ziare şi reviste care au
ţinut vie conştiinţa de neam şi limbă. Şi, între personalităţi - Mircea Eliade, Virginia Zeany, Emil Palade, Liviu Ciulei, Dinu Gezzo, Nadia Comăneci,
Petre Popescu, Napoleon Savesu, Teodor Damian,
Dumitru Ichim, Dan Fornade, jurnalişti, cercetători
şi mulţi, mulţi alţii.

Rep.: Ce ar trebui să schimbăm pentru ca România să îşi recâştige statutul pe care îl avea odată,
când eram foarte bine la nivel european?
L.L.: Sunt multe de schimbat. Mai ales
conştiinţa de neam şi moralitatea...
Rep.: Cum este viaţa americanilor? Ce
diferenţe sunt între noi şi ei în ceea ce priveşte
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caracterul? Dar asemănări?
L.L: Americanii au conştiinţa muncii şi
muncesc mult. Iubesc America şi îşi dau viaţa pentru
ideile lor. Au respect pentru valorile fiecărui neam
care le întregeşte și îndrăgește țara. Sunt demni şi
morali. Vă rog, nu judecaţi după Hollywood, căci nu
acesta este America! Sunt mari patrioţi, sunt uniţi şi
generoşi. Caracterul le este dârz şi profund uman. Ei
nu se întorc după cum bate vântul, nu trădează şi nu
înşală. Noi ne lăsăm manevraţi şi nu reuşim să ne
disociem de cei care ne înşală, ne mint, ne umilesc.
Credem că, dacă unul este ajuns într-o poziţie poate
să ne abuzeze atât verbal, cât şi mental. Ne creăm
idoli falşi, îi trădam uşor şi ne asociem cu alţii care,
temporar, sunt pe val, pe care tot naivitatea noastră
i-a urcat... Noi suntem genetic foarte deştepţi, dar ne
risipim.

Rep.: Aţi adus un plus de imagine românilor şi
prin articolele publicate în presă. Câteva cuvinte
despre presa românească de peste Ocean.
L.L.: Am lucrat 18 ani şi în presa românoamericană. Presa româno-americană se poate împărţi
în două etape - cea dinainte de ’89, când era o presă
de opoziţie totală şi de deconspirare a
comunismului, şi presa de după ’89 , mai ales de
după 96, când au apărut foarte multe ziare. Dar
întreaga presă româno-americano-canadiană a
păstrat limba şi unitatea românilor de dincolo de
Ocean, într-un timp în care nu puteam fi la un click
distanţă, cum suntem acum. Trebuiesc amintite
ziare centenare precum ,,Americanul’’ sau altele de
peste 80 de ani precum: ,,Cuvântul Românesc’’,
,,Micro Magazin’’, ,,Universul’’, ,,Clipa’’, ,,Ziua
USA’’, ,,Romanian Journal’’, ,,New York
Magazin’’, ,,Mesagerul Românesc’’ şi jurnalişti
destineliterare@gmail.com
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precum: Marius Ligi, George Roșianu, Cornel
Dumitrescu, Ştefan Minovici, Timotei Ursu,
Mariana Terra, Vasile Bădăluță, Grigore Culianu,
Marius Marin.
Rep.: Ce îşi propune Lia Lungu pentru viitorii
ani?
L.L.: Sunt de peste trei ani mai mult acasă
decât în America. Doresc să pot împărtăşi din
excepţionala mea experintă aici, să influenţez
moralitatea din cultura noastră mai ales din cea
daco-valahă, ţărănească. Să înţeleg exact ce s-a
întâmplat în fiinţa neamului încât s-au produs
surpări, alunecări ca acelea în care emisiuni de o
imoralitate gravă fac rating în rândul oamenilor
simpli, a acelora de la sat, unde, s-a născut veşnicia
neamului meu. Înţelegând să pot ajuta şi să nu mă
dau bătută de cei care nu mă vor înapoi sau vor sămi înăbuşe cântările, să ignore canalul culturii
străvechi pe care o port şi care a dat mult în cultura
lumii. Sigur, ştacheta mea este înaltă, eu sunt o
cântăreaţă care a cântat mulţi ani muzica clasică ca
şi profesionistă. Cere multă trudă şi căutare,
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întoarcere la adevăratele valori. Este simplu să cânţi
iuiuiu şi tralalala... Este de nepermis să invoci în
cântări, chiar şi aşa-zise populare, partea imorală a
fiinţei umane (drăguţa nanașului)- auzi câtă
imoralitate! Sau lasă-ţi nevasta şi copiii şi cu averea
ta, hai cu mine că te învăţ eu să trăieşti… etc, etc.).
Rep.: Un mesaj pentru cititorii noştri.
L.L.: Vă rog să îmi îngăduiţi un gând, un
mesaj, cu multe ramuri de dorinţe: să fim mereu
uniţi şi fermi. Să nu uităm că suntem un neam milenar care nu s-a pierdut. Să botezăm copiii noştri cu
numele noastre atât de frumoase. Să ne respectăm
ţara şi neamul oriunde ne-am afla. Să nu uităm pe
cei care odihnesc în eternitate şi care ne-au lăsat
moştenire un grai şi o glie. Să ne iubim ajutându-ne
să preţuim valoarea şi îndreptarea, să înţelegem că
orgoliul ne poate pierde. Vă mulţumesc pentru
neuitare şi aş vrea să vă spun că:
„De mii de ani sălăşluiesc în mine
Dacii
Cărora le tot plătesc tribut
Pentru cântările necântate încă".

165

Destine Literare

Günebakan MEZMURLARI
(TURCIA)

Sunflower Psalms
Psaumes de Tournesol
by Hilal Karahan
Tekvin 1/
Ve sonra döndüler. elleri ve bıyıkları safran
terli ceplerini ovaya savurdular. omuz omuza
verip üçü cigara yaktı. çamurluydu yürekleri
ve yürüdükleri yol, ne idüğü belirsiz
kuşlar, kimsesiz taşlar, yaşlı güneş,
bir türlü sırtı ısınmayan otlar, çiyi anlayan
ve avutan elöpenlerle bir vakit oturdular.
Kollarını tırmandı üstü başı çam
rüzgâr, sarışınlıktan sıkılmış
biri köye baktı: Allah izi çitler
ve dökme bir öğle karnında tarlanın
ve tenha sarsıntı:
The Creation 1/
And they have returned. Hands and mustaches powdered with saffron,
they threw their sweaty pockets to the plain.
The three nesttled up shoulder to shoulder to light
cigarettes.
Their hearts were muddy as well as their way.
They sat down for a while with unknown birds,
forlorn stones, old sun,
the herbs whose backs never warm,
the lizards who understand and solace the dew.
Covered totally with the pines, the wind, licked their
arms.
Someone, bored to be blond, looked at the village:
The sacred hedges, as if signs of Allah,
and a noon melted like iron in the belly of fields
and the forsaken concussion:

La Création 1 /
et ils sont retournés. les mains et moustaches poudrées de safran
ils ont lancé leur poches suantes à la plaine
les trois allumèrent des cigarettes coude à coude
leurs cœurs étaient boueux ainsi que
le chemin qu’ils faisaient
les oiseaux inconnus, les pierres seules, le vieux
soleil
les herbes dont les dos ne se chauffent jamais
ils se sont assis un moment avec les lézards
qui comprennent la rosée et qui la consolent.
le vent couvert d’odeur de pin lécha ses bras
quelqu’un ennuyé d’être blond regarda le village
les haies sacrées à leurs yeux
et un midi fondu de chaleur dans le ventre de
champs
et le tremblement dépeuplé :
Tekvin 2/
“Hareketle yüzleş” dedi içlerinden en genci,
“yüzleşmezsen hep hızı yazacaksın:
Uçkurunda evini sürükleyen
kendinden geçerek kendine dönen
seyyah bile olamamış
seyyar kaplumbağa…”
Güvenlik uyarısı mıydı geçti
bezir yağıyla sıvanmış arı
dikenin dibine yuvarlandı ağustos
incitici ve incinmiş
― Ki korkunç gürültüdür sararan nesnenin içi.
güvenlidir atmak fazlasını taşın ve havanın ve
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seslerin ve kokuların:
Hareket güvenlidir;
kimse içini ikna edemez,
çöpünü ayıklayamaz bilinçaltının
The Creation 2/
“Confront with the movement,” said the youngest
one among others,
“if you do not, you will always write the speed:
Dragging his house with the rope of underpants,
a tortoise, that returns to own self passing through
its flesh
who is mobile but could not even become a traveler”
Was it a security warning that passed
the linseed oil coated bee
August tumbled down to the thistle feet
offending and wounded to be
― The interior of a pallid object has excessive
tumult;
It is safe to remove the excess of the stone and
air and voices and odors:
Movement is safe,
No one can convince his interior,
can dissect the trash of subconsciousness
La Création 2/
“confronte-toi avec le mouvement » fit l’un d’eux, le
plus jeune,
si tu ne le fais pas, tu écriras toujours la vitesse :
la tortue ambulante qui n’a pu devenir même
le voyageur qui traine sa maison à la corde de son
caleçon
et qui se retourne à soi-même en se perdant la
tête. »
ce qui c’est passé était-il un avertissement de sécurité
l’abeille enduite de l’huile de lin
l’août est dégringolé au pied de chardon
morsu et mordant

destineliterare@gmail.com

― l’intérieur de chose qui pâli est un tumulte
atroce, il est sûr de supprimer le superflu de la
pierre, et de l’air et des voix et des odeurs : le
mouvement est sûr ; personne ne peut convaincre son intérieur, ne peut décortiquer la
subconscience
Tekvin 3/
― Kün!* hareket her zaman daha zarifti:
incelmek ve seyrelmek, tohumlarını sunmak
bu kilere:
biriktirmek tanımlamadan, itinayla birikmek,
gök yeşili ahkâm, öksüren makinalar, yorgun
cesaret!
kiler ağzına kadar doldu ah bu sizin görülme
hevesiniz!
gökdelenler; raylar, metrolar; kablolarıyla
soluyan medeniyet!
dönün ne demek, kendinize dönüşün,
sıyrılan bacaklarınız ve dişlerinizle,
kabul buyurunuz efendim sî!**
The Creation 3/
― Be!* The movement was always more delicate:
To get thinner and become sparse, to offer
seeds to this pantry:
To amass without defining, to accumulate
carefully,
the turquoise stipulations of heaven, coughing
machines, tired courage!
The pantry is fully filled, oh, still your desire
to be seen!
The skyscrapers, rails, subways; the civilization breathing with its cables!
Turn of course, transform into yourself,
with your skinned legs and teeth,
please welcome shadow senior!
*kün : (  ) كنWord is originally Arabic, “Be!” order
of Allah written in Coran. But it also means light or
sun in old Turkish.
** sî : Word means a musical note, “si” syllable in
Turkish . But it means “shadow” in Kurdish.
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La Création 3/
― sois ! le mouvement était toujours plus délicat : s’amincir et se raréfier, offrir ses semences à cette cambuse : accumuler sans définir, s’accumuler soigneusement, les paroles
savantes turquoises du ciel, les machines qui
toussent, le courage fatigué ! la cambuse est
comblée, ah ! ce votre désir d’être vu ! les
gratte-ciels, les rails, la civilisation qui souffle
avec ses câbles ! que veut dire retournez,
transformez-vous en vous, avec vos jambes
écorchées et vos dents, accueillez s’il vous
plaît, seigneur !
Tekvin 4/
“Yavaşla,” dedi en arkadaki,
“uzlaş artık acınla:
acıyı anlamazsan yazamazsın;
Göz gibi, deri gibi organdır hız,
nesneye çarpar ve anımsamaz;
Yüzleşmekten ürktüğün hareketi
ve şekilleri sırla kaplar.”

said someone with an undressed voice,
“He believes suffering is concussion;
yet the pain scratches the silvering
and the mirror is only a glass,
substance is transparent.”
La Création 4 /
« ralent un peu, » dit celui qui est tout derrière
reconcilles-toi avec ta douleur :
si tu ne comprends pas la souffrance
tu ne peut écrire ;
la vitesse est une organe comme l’œil, comme la
peau
elle se heurte contre une chose et elle ne se souvient
pas ;
elle enduit d’une couche de vernis le mouvement
et les formes avec les quelles tu as peur de se confronter. »
« il a peur de tremblement »
fit quelqu’un déshabillé de sa voix,

“O sarsıntıdan korkuyor,”
dedi sesini soyunmuş biri,

« elle croit le tremblement la douleur ;
or la douleur gratte le tain
et voilà le miroir n’est qu’un verre,
substance transparente. »

“Acıyı sarsıntı sanıyor;
oysa acı sırrı kazır
ve ayna artık camdır,
nesne saydam.”

Tekvin 5/
Güneş eliyle sildi nesnelerin buğusunu:

The Creation 4/
“Slow down,” said the one at back
“Compromise with your pain:
If you don’t understand the suffering
you cannot write;
Speed is an organ like the eye or the skin,
It bumps to object and does not remember;
With a layer of silver
it glazes the movement and the forms
that you are afraid of confrontation”

― Toprakta uğul uğul yaşam,
işte tanrı bu bir hareket!
karşılaşınca uzlaşan ve uzaklaşan karıncalar,
birlikte dönen gövdeler, medeniyetin sanrıları,
akıl, adalet, uyum ve nezaket ve…
“Bırak ellerini daldırsın göğsüne,
sürünsün iliklerinde nesnenin
mezmurları ve acı,
Sırtı okşanmış bir öğle bu,
gözlerine değecek ve toprağa düşecek
konuştukça yabancılaştığın sancı.”

“He is afraid of concussion”
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Vasile MIC
(ROMÂNIA)

Flori şi aripi

Tablou

Oraşul morţii
Şi-a aşezat în centru
Un monument oarecare.
Clopotul comunitar

Pentru a picta o femeie
Alegi o noapte înstelată

Fiecare bulevard
Este un nesfârşit poem.

E bine să ai un râu pe aproape,
Un vânt ajuns din înălţimi,
Un suflet,
Dar mai ales o fereastră.

Florile din oraş au aripi...
Doar se vând şi se cumpără
Paşapoarte mortuare
Cu plata în bănuţi de argint.

O dimineaţă cu rouă

Pentru a picta o femeie
Culori e bine să aşezi,
Precum
Sunetele
În suavitatea lor

Flowers and wings
The city of death
Placed in its center
A common monument.
The community’s bell.
Each boulevard
Is an endless poem.
The flowers of the city have wings...
There are sold and purchased only
Mortuary passports
Paid with silver small coins.

Obligatoriu uiţi de imperfecţiuni,
De tot ce e pierdut în metaforă Doar simplitatea fiecărei clipe...
Sigur niciun talent nu-ţi trebuie
Ca să pictezi o femeie,
Doar o noapte,
Un râu pe aproape,
Fereastra pe care o visezi, o visezi...

A painting
In order to paint a woman
You choose a starry night
A dewy morning
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It is good to have a river close by,
A wind coming from the heights,
A soul,
But especially a window.
In order to paint a woman
It is good to put the colours,
Like
The sounds
In their suaveness

No usage reveals to me
Any retort
To such kinds of beauties.
About gorgeous women
Even poetry
Shall have
To speak
Whispering.
Dacă-mi vei trimite

You obligatorily forget about imperfections
Everything that is lost in metaphors –
Just the simplicity of each moment ...
You certainly need no talent
In order to paint a woman,
Just a night,
A river close by,
The window that you dream of, you dream of...

Despre femei frumoase
Despre femei frumoase
Nu voiesc a vorbi dependent de poezie.
Şi dacă ochii sunt stăruitori
Prin alegerea la care mereu şi mereu
Sunt supuşi,
Nicio uzanţă nu-mi destăinuie
Vreo replică
La aceste feluri de frumuseţi.
Despre femei frumoase
Însăşi poezia
Va trebui
În şoaptă
Să vorbească.
About gorgeous women
About gorgeous women
I shall not speak depending on poetry.

Dacă-mi vei trimite
Un colţ de lună
Sigur să te iscăleşti
Cu peniţă de argint
Pe razele însoţitoare.
Şi copacii,
Cărările
Vor fi doar
Ale adrisantului.

If you send me
If you send me
A moon corner
You should certainly sign
With a silver pen
On the accompanying rays.
And the trees,
The paths
Will be only
Of the addressee.
Să nu oprim poemul
Cred că nici Dumnezeu
Nu mai îndrăzneşte să ţină în mâini
Un așa potop de femei.
Furtuna s-a dezlănţuit

And if the eyes are persevering
Due to the selection to which they are ever
Forced,
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Din prea multă dragoste
Şi o fărâmă de înalt.
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Let’s not stop the poem
I guess that not even God
Dares anymore to keep in His hands
Such a torrent of women.

Doar cartea ce însăşi se scrie
În fiecare secundă
Este lumina ce pot să ţi-o dărui.

In the poets’ care
The storm has broken loose.
Due to too much love
And a grain of height.

În seama poeţilor
Tu, Doamne, eşti asemeni poeţilor
Ce rabdă ploi de ciomege,
Peste lumina ochilor
Te pierzi prin labirintul de metafore
Dar nu te amăgeşti Laşi albul şi femeile
Şi vinul
Doar în seama zeilor
Buni
De ispravă.

Oh, God, you are like the poets
Who bear numberless clubs
Over the apple of their eyes.
You get lost in the labyrinth of metaphors
But you do not indulge in illusions –
You leave the white and women
And wine
Only to the care of the good
Worthy
Gods.
And you are right, God ...
Only the book that is written by itself
Every second
Is the light I can offer to you.
Traducere în engleză de
Prof. Dan Brudașcu

Şi bine faci, Doamne...
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Ion NĂLBITORU
(ROMÂNIA)

Just for you, Japan – o punte culturală între Țara Soarelui Răsare și Carpații mioritici
Antologia bilingvă englezo-română Just for
you, Japan (Doar pentru tine, Japonia), coordonator
scriitoarea si publicista Floarea Cărbune din Constanța, constituie o adevărată punte de legătură culturală între națiuni cu tradiții și obiceiuri total diferite, România și Japonia, din două continente, Europa
și Asia, cu areale total diferite. Doamna Floarea
Cărbune a fost unul dintre ,,ambasadorii” României
care au purtat pe meleagurile nipone valorile culturale românești, în special cărți și reviste, la Nagoya
și Osaka, la comunitatea românească stabilită acolo.
Fiica dânsei, Cristina Cărbune, căsătorită Inoguchi la
Asakusa-Tokyo, consolidează această punte de legături culturale între cele două națiuni prin organizarea, în fiecare an, a concursului literar THE INTERNATIONAL CONTEST ,,Art & Life” JAPAN.
Antologia Just for you, Japan a apărut la editura RAFET în 2017 și este structurată în șase capitole. Prima parte a volumului este tradusă în engleză,
iar partea a doua în română. Cele șase capitole care
alcătuiesc cartea au nume semnificative: Puntea
dintre lumi Japonia-România; Interculturalitate
româno-japoneză; România de poveste; Tradiții,
spiritualitate, obiceiuri, legende, povești și povestiri;
Haiku; Poezii alese. Pentru limba engleză mai este
în plus un capitol de creații plastice oferite de atât
copiii români cât și de artiști consacrați.
Articolele, bilingve, sunt însoțite de
fotografiile color ale autorilor prezenți în paginile
acestei antologii, imagini din Japonia și România,
imagini cu obiceiuri și tradiții românești de pe întreg
cuprinsul țării, peisaje mirifice ale plaiurilor
mioritice, imagini ale unor personaje de legendă, dar
și grafică și lucrări ale unor artiști plastici.
Prezenta antologie este o lucrare complexă
coordonată de doamna Floarea Cărbune la care au
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participat scriitori români din țară și diaspora.
Una dintre contribuțiile esențiale în paginile
acestui volum îl are fiica dânsei doamna Cristina
Cărbune, care ne aduce în prim plan în primul
capitol, ,,Puntea dintre lumi Japonia - România”, trei
articole foarte interesante. În primul intitulat
,,Japonia-România” ne vorbește despre felul cum a
descoperit ținuturile nipone, cum s-a adaptat acelor
condiții specifice popoarelor asiatice și cum s-a
îndrăgostit de noua sa patrie. Apoi, în cel de-al
doilea text, autoarea ne vorbește despre ,,România Zăpada caldă de acasă” în care își aduce aminte de
sărbătorile de iarnă petrecute în patria mamă. În cel
de-al treilea articol ,,Regăsirea de sine” doamna
Cristina Inoguchi răspunde la întrebarea: ,,Ce m-a
învățat Japonia?” și închieie prin următoarele fraze:
,,Japonia mi-a vorbit prin mine, erau gândurile mele,
era tot ceea ce învățasem de la ea. Am zâmbit, am
ridicat capul privind spre soare; răsărise, îmi lumina
drumul, înțelesesem tot. Atâția ani mă căutasem, de
fapt, pe mine, Japonia mi-a arătat Calea spre mine
însămi; am fost pierdută prin Japonia… acum m-am
regăsit prin ea.”
În capitolul al doilea „Interculturalitate
româno-japoneză” doamna Floarea Cărbune, coordonatorul
antologiei,
ne
vorbește
despre
,,Aniversarea a 40 de ani de la Înfrățirea orașelorport, Yokohama-Japonia și Constanța-România”.
Datorită specificului celor două orașe s-a făcut
Înfrățirea; Marina, militară, dar și cea civilă, ne face
cinste! Autoarea ne prezintă ”Muzeul-port Yokohama”, făcând o paralelă între ,,Nipon Maru”, navașcoală pe care s-au format cadeții japonezi până în
anul 1984 și... Mândria Academiei Navale, NavaȘcoală ,,Mircea", simbol și martor al vremurilor.
,,Nava-Școală <Mircea>, simbol al României, a
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împlinit 78 de ani de când a intrat în serviciul
Marinei Militare. La bordul velierului-simbol al
Academiei Navale <Mircea cel Bătrân > din Constanța s-au instruit marinari destoinici, profesioniști
pe drumul de ape”
Apoi ne vorbește despre ,,Ziua Marinei” care
”a fost oficializată ca onomastică a marinarilor
militari români la 15 august 1902, de Sfânta Maria
Mare, patroana Marinei Române”.
Doamna Cărbune contribuie la ,,Schimbul cultural
româno-japonez” prin gruparea mai multe povești,
române și japoneze, în cartea ,,Legende de la Soare
Apune la Soare Răsare” cu ilustrații realizate de
doamna Mirela Pete.
Aș mai aminti pe domnul Alexandru Cărbune
(fiul doamnei Floarea Cărbune) care contribuie la
această antologie cu șase fotografii, trei din România
cu Marea Neagră și câmpul dobrogean și trei din
Japonia (printre care și o balerină japoneză).
În capitolul trei ,,România de poveste” sunt
cuprinși doi autori, scriitoarea Izabela Tănasă, care
ne vorbește în articolul cu același titlu despre
Drapelul național, apoi face o prezentare succintă a
frumuseților patriei de la litoralul românesc până la
mănăstirile din Moldova și Maramureș și scriitorul
Ion Nălbitoru care, într-un pelerinaj imaginar, ne
prezintă drumul spectaculos ce străbate lanțul
muntos al Masivului Făgăraș, lacul de acumulare și
barajul de la Vidra și, nu în ultimul rând, ne
amintește de legenda Mănăstirii Curtea de Argeș în
reportajul turistic ,,Transfăgărășanul și splendorile
sale”.
Capitolul IV al antologiei are o semnificație
specială prin însuși titlul și conținutul său ,,Tradiții,
spiritualitate, obiceiuri, legende, povești și
povestiri”. Aici sunt prezenți mai mulți autori în
pieptul cărora bate câte o inimă cu adevărat
românescă, păstrători al specificului nostru cu
legende și mituri, cu religie și lăcașuri de cult unice
în lume, cu povești și povestiri care îți încântă
sufletul.
Elisabeta Iosif ne prezintă în descrieri
emoționante Țara Maramureșului cu ,,paradisul
terestru” de acolo, cu obiceiurile, cu ,,porțile
maramureșene – magie și ornamentică”, cu
semnificația simbolurilor naturii de pe porțile
sculptate, dar și semnificația culorilor de pe
costumele populare, cu bisericile din lemn unice în
lume.
Elisabeta Lușcan ne prezintă cu multă
delicatețe și lux de amănunte costumul popular
someșan, articol însoțit de imagini cu costume
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populare din Țara Năsăudului și un scurt dicționar al
regionalismelor.
Floarea Cărbune revine în paginile acestei cărți
de data aceasta cu un șir de legende românești și
imagini corespunzătoare: Legenda Nașterii lui Iisus
Hristos (Sărbătoarea Crăciunului), Legenda lui
Dragobete, Legenda Inorogului, Călușul.
Georgeta Olteanu ne spune ,,Povestea
greierașului”, iar Andrei ,,Rețeta de a face fericit…”
și ,,Spiridușul jucăuș”.
În continuarea capitolului patru următorii
autori contribuie la alcătuirea acestei antologii după
cum urmează: Marilena Trifan ne prezintă povestea
,,Ochii mamei”; Cristina Beatrice Preda are două
povești, ,,Iarnă de poveste” și ,,O noapte fermecată”;
Bombonica Curelciuc încheie acest capitol cu o
poveste în rime ,,Dar de la Dumnezeu”.
Capitolul cinci este dedicat poeziei HAIKU.
Autorii creatori ai acestui gen prezenți în acest
volum sunt: Cornelia Atanasiu, Ioana Bud, Mihaela
Cojocaru, Olga Duțu, Elisabeta Lușcan, Alexandra
Flora Munteanu, Pârvu Maria Cristina, Patricia
Lidia și Elena Stănescu.
Ultimul capitol al antologiei Just for you,
Japan este intitulat ,,Poezii alese”, unele dintre ele
fiind dedicate marelui nostru poet național, Mihai
Eminescu. Autorii prezenți în acest capitol sunt: Al.
Florin Țene, Georgeta Olteanu,Titina Nica Țene,
Bombonica Curelciuc, Maria Ciobotariu, Pârvu
Maria-Cristina, Luminița Scarlat, Elena Stănescu,
Aurel Lăzăroiu, Petre Violeta și Aurora Luchian.
În capitolul VII, (doar în engleză) ,,Art, life
source” sunt prezente creații plastice ale copiilor:
Andrei Constantin, Nistor Elena Miruna, Nicapopi
Nicolae Elena și ale următorilor artiști: Viorica
Vandor, Cristina Stela Lidia și Niculina Vizireanu.
Doamna Floarea Cărbune merită toate
mulțumirile noastre, atât a celor prezenți în paginile
acestei antologii cât și a celorlalți români, fiindcă
prin eforturi personale a purtat cu dânsa în fiecare an
scrierile noastre către ținuturile nipone.
Antologia Just for you, Japan a ajuns nu
numai în Japonia, dar și la ambasada Japoniei din
România. Prin intermediul doamnei Floarea
Cărbune și a fiicei sale Cristina Cărbune Inoguchi
s-a creat în ultimii trei ani încă o punte culturală
între cele două națiuni, România și Japonia, atât prin
organizarea
concursului
literar
THE
INTERNATIONAL CONTEST ”Art & Life”
JAPAN, cât și prin prezenta anthologie Just for you,
Japan.
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Gheorghe NEAGU
(ROMÂNIA)

Dezertorul
(Continuare)

Motorul mai horcăi de câteva ori apoi a muţi.
- Anafura mă-sii, zise Iuga izbind cu ciudă manetele.
Eram consternaţi. Abia trecusem de Siret şi excursia
se terminase. Simţeam răsuflarea ruşilor în ceafă. În
faţă necunoscutul, în spate dusmanul aliat. Şi noi
trebuia să executăm ordinul. Primisem un ordin. Aşa
se câştigă, aşa mor soldaţii, aşa se pierde, aşa mor
eroii. Respectând ordine. Primii sărbătoresc, pe cei
de pe urmă.
- De-am ajunge odată undeva, să aflăm cu cine
suntem, mormăia Călin săltându-şi pe umăr arma şi
în braţe restul de mâncare.
- N-auzi că suntem cu ruşii?
- Vorbişi Rapalete, îl repezi Andrei. Rămâi de-i
aşteaptă. Cică au pentru noi nişte decoraţii. Flori
roşii la butoniera stângă. Sau câte-o excursie gratuită
până-n marginea aia primitoare şi caldă de ţară a lor,
în Siberia.
- Îi credeţi p-ăştia, se zborşi din nou Iuga.
- Nu, te credem pe tine. Vrei cu ei şi fugi cu noi,
continuă Andrei scăpărându-l cu privirea. Era atât de
înfuriat, încât vorbele-i semănau cu rafala de
mitralieră pe care-o descărcase la fel de neaşteptat.
Iuga se trăsese un pas înapoi şi îl privea iritat.
Păreau gata să sară la bătaie. Nimeni nu zicea ceva.
Toţi aşteptau, de parcă scandalul ăsta avea să ne
dezvăluie încotro s-o apucăm.
- Eu execut ordinul, auzi? Nu vreau şi nu fug. Eu
execut ordinul, înţelegi? Eu sunt soldat şi sunt fiu de
militar ţărănoiule, şi-am învăţat de când m-am
născut că ordinul de execută
- Eşti un căcănar şi fiu de hahaleră. Probabil şi mă-ta
a executat un ordin când te-a făcut, de-ai ieşit aşa de
ordonat.
- Ce? Ce-ai zis? sări Iuga. umblând cu mâna după
pistol. Era deja cu el în mână când Ghinea se năpusti
asupra lui şi-l trânti la pământ, lovindu-l în acelaşi
timp peste mâna cu pistolul, care-i zbură la câţiva
paşi.
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- Ce-aveţi mă, v-aţi ţicnit, ce-aveţi mă, nu v-aţi săturat de gloanţe? Ce draci vă ciuruie minţile mă, de nu
v-astâmpăraţi? răcnea Ghinea, burduşindu-l cu pumnii pe unde apuca, cât Iuga nu se dezmeticise încă
din căzătură. Pentru ca imediat să înceapă o bătaie
urâtă, fără vorbe, o bătaie al cărui rost nici unul din
ei nu-l vedea.
- Despărţiţi-i mă, rosti cu spaimă Călin.
- Te puse Ghinea-n locul lui? rânji Rapalete. Desparte-i tu şobolanule.
- Oi fi şobolan, da ce rod eu, rozi şi tu, şi încă de
împrumut. Tu faci pe sfântul, da de foame văd că nu
mori. Treci mai bine de pune şi tu mâna odată şi hai
să-i despărţim.
Dar tensiunea fusese descărcată. De epuizare.
N-a fost nevoie de nici un efort pentru Călin şi
Rapalete să-i despartă. Stăteau acum toţi jos,
murdari, fără chef de vorbă.
- Hai, sus şi la drum, rosti într-un răstimp Ghinea.
Că altfel ne ajung ăştia din urmă şi ne rezolvă ce nam terminat noi. Hai, sus odată, nu s-aude?
- Cu ce?
- Cu picioarele de vi le-a dat ăl de sus să mergeţi cu
ele.
- Dă Doamne, că numa tu nu fuseseşi până acu
printre noi, plasmodia Călin, ridicându-se fără chef.
Îl urmarăm cu toţii.
Mergeam de ceasuri prin drumul prăfos şi uscat, sub soare torid de amiază. Nu mai simţeam
oboseala. Doar o sete mare, o sete cumplită ce avea
un singur imbold. Apă. Trebuia să găsim apă.
- Poate dăm de vreun sat, încercă Ghinea să ne
încurajeze. Toţi gândeam acelaşi lucru.
Târziu, dădurăm peste ceea ce părea un sat. Primul
lucru pe care-l zărirăm; o cumpănă de fântână.
Ajunşi în apropiere, ne-am oprit consternaţi. Un
morman de cadavre zăceau în juru-i. Urme proaspete
de şenile arătau că locul abia fusese părăsit.
Uniforme germane şi române zăceau de-a valma,
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unele peste altele.
- Sunt calde încă, mormăi Andrei scuipând cu silă
într-o parte.
- Ăştia-s ruşii. Au ajuns înaintea noastră şi nu prea
iau prizonieri, zise Ghinea cu obidă. Ne-am apropiat
de fântână privind înăuntru.
Am tras de lanţul scufundat în adânc. Curând se ivi
ciutura de lemn, plină cu apă tulbure.
- E sălcie, zise, după ce-şi muie gura cu lăcomie.
Am băut cu toţii pe nerăsuflate. Era apa noastră românească. Nici de cadavre nu mai ţineam cont. La
Cotul Donului băusem din băltoace putrezite şi n-am
păţit nimic.
- Eu nu beau. Nu pot bea, zise Petrache, privind îngrozit când la cadavre, când la feţele noastre stropite
de apă.
- Te-a învăţat poliţia militară să-ţi ţii ştaiful. Al dracu prinţişor, nu-şi putu stăpâni Iuga dispreţul faţă de
poliţistul ce-l întâlnisem în drum. N-a zis nimic.
Câţiva mai aveam bidoanele cu noi. Le-am umplut
în grabă.
- Eu zic s-o luăm prin altă parte, sugeră Andrei. Cine
ştie ce-i în sat.
- S-ar putea să ai dreptate, consimţi nemulţumit
Ghinea.
Printr-o porumbişte necoaptă încă, dar suficient de crescută să ne acopere, ne apropiarăm de
marginea unei păduri.
Un semn de-al caporalului Udrea ne-a ţintuit
făcându-ne una cu pământul. Era cineva în pădure.
Am început să ne târâm hoţeşte spre ceea ce auzise
pifanul. Cu urechile noastre zăpăcite de tanchişti. nam fi auzit nimic. Întra-devăr, în pădure erau nemţi.
Şedeau în jurul unui camion şi înfulecau la
repezeală. Păreau destul de tulburaţi, şi de flămânzi,
dar mai ales grăbiţi, din moment ce nu opriseră
motorul. Poate de aceea nici nu ne auziseră.
Erau prea aproape de zgomot şi prea ocupaţi
cu desfacerea conservelor. Am înghiţit în sec şi-am
privit la ceilalţi. L-am văzut pe Andrei pregătindu-şi
mitraliera şi am mai apucat să-l văd pe Iuga ridicându-şi pistolul. Au urmat rafalele. Nemţii n-au mai
apucat să-şi scoată armele. În liniştea ce a urmat neam apropiat cu prudenţă.
- Pentru ce-ai tras? îl întrebă Petrache pe Iuga.
- N-am şiut niciodată să le spun bună ziua în germană, îi răspunse acesta.
Priveam la trupurile nemişcate şi nu ne venea a
crede. Trăsesem în aliaţii noştri, pentru că noi nu
primisem oficial nici un alt ordin.
- Treci la volan, ordonă locotenentul, adresându-i-se
lui Iuga.
- Dar eu nu ştiu să conduc decât tancuri, zise acesta.
Scârbit, Petrache urcă făcându-ne semn tuturor să ne
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grăbim. Călin abia de mai avu timp să strângă sacii
cu merinde şi automatele germane. Pornirăm. Ceată
de fugari în propria ţară
- Un sat! ţipă de sus Andrei bătând cu pumnul în
cabina încinsă de soare. Locotenentul deschise uşa şi
se înălţă pe scară, încercând să prindă din mers cu
ochii lui, ceea ce văzusem noi de sus.
- Da. E-n regulă. Poate înoptăm aici. Am oprit
camionul într-un ogor de secară şi-am început să
evaluăm prada obţinută ceva mai devreme. Printre
conserve, pesmeţi, băutură şi un porthart, erau o
mulţime de obiecte personale.
- Ei, îţi mai pare rău că ai tras? îl întrebă Iuga pe
Andrei arătându-i o fotografie. Ne-am uitat cu toţii.
Trei ofiţeri şedeau sub trupul unui bărbat atârnat în
ştreang, la gâtul căruia atârna o inscripţie PARTIZAN.
N-am mai spus nimic. Am aruncat poza în
ţărână şi ne-am aşternut pe înfulecat. Soldatul nu-i
niciodată odihnit şi niciodată sătul. De asta fiecare
prilej de recuperare era folosit din plin, de teamă să
nu dispară înainte de a fi gustat din el. Sigur, mai
erau şi alte nevoi. Era frica, erau rănile din bocanci,
era jegul, era gândul acasă, numai că astea toate erau
prezente ca-n vis. Visai că ţi-e frică, când gloanţele
şi morţii din jur îţi spuneauu că eşti unul din ei, şi
uitai. Mergeai şi trăgeai şi tu, şi aruncai cu grenade
ca-ntr-un vis, în care fiecare trebuia să tragă, sau să
moară. Şi rănile din bocanci se acopereau încet de
cruste cu jeg şi nu mai ştiai de ele. Şi gândul de
acasă se muta aici. Acum era fiecare cu casa lui,
fiecare cu mama lui şi mama ei de soartă. Mâncam
şi mă gândeam de ce în vis nu ţi-e niciodată somn.
- Şoican şi Iuga. Luaţi armele şi vă duceţi în sat. Cu
multă prudenţă. Nu vă lăsaţi descoperiţi până nu
aflaţi ce se întâmplă. Vă-ntoarceţi cât puteţi de repede. Ceilalţi puteţi dormi. Rămâne o santinelă de
câte-o oră.
Am plecat jinduind după cei care-au rămas.
Chiar şi cel rămas de santinelă era mai avantajat. Se
odihnea măcar. E drept că-i greu să nu dormi când
eşti rupt de somn. Mai bine mergi. Dar noi, eu şi
Iuga nu mergeam. Ne furişam. Şi ne era frică. E greu
să pătrunzi într-un sat şi să nu dai de bănuit. Dacă
satul era curat , era bine. Doar eram soldaţi în ţara
noastră. Dacă dădeam peste ruşi. Şi dacă dădeam
peste nemţi? Asta-i, că nu trebuia să dăm nici peste
unii, nici peste alţii. Să aflăm doar cine sunt şi ce fac
şi ce se mai spune. Era aproape de asfinţit când am
ajuns la marginea satului.
- Să mai stăm aici, zise Iuga. Stăm pitiţi, în
porumbişte şi privim. Spre seară satul se mişcă. Mai
vine o vită de la câmp, mai merge unul după apă.
Uitându-mă fix de-atâta vreme, mă pomenii deodată
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cum mă umflă râsul.
- Ce-ai mă, rosti Iuga şoptit, dar nu blând. Ce dracuai văzut?
- Nimic, mă gândeam.
- Ca prostu, râzi ca prostu. Or mirosul satului ţi-a
adus aminte de v-un cur de muiere. Ţi-o fi şi poftă.
- De ce, ţie ţi-a murit? îi răspunse-i numai ca să-i
opresc vorba. Nu puteam să-i spun tocmai lui de ce
râdeam. Râdeam de noi, doi gândaci de gunoi în
misiune. Şi priveam ca la cinematograf. Vedeam în
sat nemţi aliniaţi în coloane, ordonaţi, curaţi,
plecând şi salutând.
- Auf Wiedersehen şi ruşi, venind din partea
cealaltă, săltând căzăceşte şi strigând - Idi Suda
(fraţilor) îmbrăţişându-ne şi pupându-ne.
Visam şi nu era timp de visat. Iuga avea
dreptate. Mai era puţin şi se-nopta, iar satul părea
pustiu. Doar un miros de ars plutea în văzduh, deşi
nu vedeam de nicăieri fumul ieşind.
- Nu-mi place, zisei.
- Hâm, da, mormăi Iuga. Hai să mergem, acceptă
pregătindu-şi pistolul. Ne-am apropiat de prima
casă. În curte nimeni, Am ciocănit uşor în geam.
Apoi mai tare. Nimeni. Am prins curaj şi dând roată
casei am început să batem în uşă în toată legea. Tot
nimeni. Am încercat clanţa. Era deschisă. Cu armele
pregătite de tragere, am intrat. O farfurie spartă,
căzută chiar lângă uşa de lemn, alte câteva farfurii
murdare pe masa goală. Un pat cu ţoale răvăşite,
părea abia părăsit de un trup ce în somn avusese
coşmaruri. M-am apropiat de plită. Era rece. În
acelaşi timp, Iuga se străduia să deschidă uşa din
partea stângă a camerei. Nu era încuiată dar nici nu
se putea deschide.
- O ţine cineva, şopti Iuga.
M-am apropiat şi am început s-o împing odată cu el.
N-o ţine nimeni e ceva în dreptul ei. Vreo uşă, vreun
dulap. Pe jos e lut şi alunecă greu. Lasă-mă pe mine
şi tu stai în spate cu pistolul pregătit. Eu în
genunchi, împingând cu umărul, el în picioare în
spatele meu. Am reuşit s-o deschid cam un sfert.
- Gata, nu pot mai mult, şoptesc şi mă trag înapoi.
Iuga bagă mâna dreaptă şi trage orbeşte. Nu
răspunde nimeni. Mai trage o dată. Nimic. Ne
strecurăm pe rând.
- Intră tu, îi spun. Dacă-s ruşi te-nţelegi tu cu ei.
Iuga scrâşni strecurându-se precaut. Era aproape
întuneric. Câteva secunde nu s-a auzit nimic.
- Mă, ia vino-ncoa! îi auzii deodată vocea
sugrumată. Mă strecor după el. În uşă zăcea trupul
unei femei ce părea să fi fost violată. Era rece. Am
trecut peste ea. Puţin mai încolo am dat şi peste
bărbat. Murise ţinând în mână o furcă cu doi colţi,
din acelea folosite pentru stogurile de fân. În pragul
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uşii ce dădea în spatele casei, am găsit un rus
străpuns cu colţul furcii în tâmplă. Am ieşit în curte.
Era întuneric şi linişte. Ar fi trebuit să ne întoarcem,
dar nu ştiam destul. Atunci am auzit un zgomot.
Părea geamăt sau scâncet. Venea de undeva din
curte. Era ceva ce semăna a pătul sau adăpost pentru
fân. Dar nu, era coteţul porcului. Când să deschid
uşa o voce de copil înspăimântat m-a rugat
- Nu trage nene soldatule, te rog nu trage! Am
împins uşa spunând:
- Nu-ţi facem nimic. Vino, hai vino, îl îndemnam, în
timp ce el se trăgea cât mai departe şi se ghemuia
într-un colţ.
- Vino mă copilule, hai că nu-ţi facem nimic, suntem
de-ai tăi, români, n-auzi. Avea cam opt ani. Ghemuit
şi tremurând părea mai mic. Glasul tremurat de
spaimă ne făcuse să-l credem mai mic.
- Ce-a fost aici? l-am întrebat când s-a potpolit din
plâns.
- Tata zicea că sunt ruşi. Aşa zicea anafura voastră
de ruşi că sunteţi creştini ca şi noi , şi mama ţipa,
până n-am mai auzit-o şi dup-aia unu a tras în tata
şi-au fugit cu toţii.
- Mai sunt în sat?
- Nu ştiu. Cred că da, la casa popii, că eu am vrut să
fug, da i-am auzit acolo şi mi-a fost frică şi-am venit
înapoi.
Nu avea rost să pornim doar noi doi. Ne-am
întors, la locul unde-i lăsasem pe ceilalţi. N-am luat
şi copilul. L-am liniştit cum şi cât am putut,
spunându-i să tacă, să nu plângă să nu-l audă alţii, că
ne întoarcem şi-l luăm cu noi. Ar fi tăcut, oricare ar
fi fost cei care-l sfătuiau. Înspăimântaţi eram şi noi
care ştiam. Cât ştia el, îi ajungea să tacă. Cât ştiam
noi, nu. Aşa am hotărât într-un moment în care
groaza lua locul raţiunii, să-I prindem pe făptaşi, să-I
pedepsim.
Am pornit cu toţii spre casa preotului, furişându-ne.
Băieţaşul plângea în curtea în care-l lăsasem să ne
aştepte. Plângea, iar plânsul lui se aduna în noapte
cu mersul nostru furişat.
Am năvălit brusc. Hotărâsem dinainte. Pe ei,
indiferent în ce stare se aflau, să-i lovim, să-i
ameninţăm, să-i legăm şi om vedea apoi. Nimeni n-a
vorbit de pe ei în sensul de a-i omorî. Armele
pregătite erau pentru somaţie, cel puţin aşa
hotărâsem. Poate pentru că n-am avut pe cine soma,
poate că beţia lor fără măsură ce-i răsturnase într-o
dezordine dezgustătoare în somn, poate fata de pe
pat dezgolită până la brâu şi plină de sânge, ne-a
făcut să ne schimbăm planul. Brusc, fără să ne
vorbim, fiecare din noi a făcut acelaşi lucru. A tras,
a lovit, până când toţi s-au răsturnat în somnul din
care n-aveau să se mai scoale. Fata era rece. Am
destineliterare@gmail.com
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ieşit în curte. Zgomotul ar fi putut trezi pe vreunul
pus de pază. Nu era nimeni. Doar popa rezema
stogul de fân din grădină. L-am atins, vrând să-l
trezim. S-a prăbuşit cu zgomot surd. Era mort. Ďn
rest, nimeni.
- Ar fi bine dacă i-am stropi cu benzină şi le-am da
foc, propuse Iuga. Or mai trece alţii pe-aici şi
răzbunarea îndeamnă la răzbunare. Mor iar oameni
nevinovaţi din alte sate.
L-am privit cu uimire. Avea ochi mari sticloşi şi faţa
năclăită de sudoare. Cred că şi mâinile îi erau la fel.
Acum arătau cu toţii la fel. Ce n-am înţeles era
îndemnul lui Iuga. Era omenie, sau era poftă exacerbată de măcel. O istorie din care nu te poţi opri decât
nemulţumit, ca dintr-un act venal neterminat. Treceau secunde. N-am spus nimic. În fond avea dreptate. Între timp se ivi Călin cu un bidon lunguieţ de
tablă, plin cu gaz.
- Ia foc greu, rosti răguşit Iuga.
- Altceva nu-i.
- Bun şi ăsta. Am adunat în grabă preşuri, cuverturi,
în mijlocul casei. Am turnat gazul peste ele, oprind
şi pentru fân şi magazie. A luat foc mai repede decât
ne aşteptam. A urmat magazia, stogul de fân.
Ne-am întors la casa unde lăsasem copilul. Nu ne-a
deranjat nimeni. Nici câinii nu lătrau. Parcă muriseră
şi câinii.
- O mai fi cineva în sat? întrebă Andrei în timp ce
ridica în braţe copilul.
- O fi, dar noi nu suntem de la Crucea Roşie, rosti
Iuga răstit. Nu-ţi ajunge ăsta mic după noi?
- Vorbeşti de parc-ai vrea să-l laşi aici.
- Ce-aş vrea eu, nu-i treaba ta.
- Gata mă, se băgă împăciuitor Călin. Hai la camion,
să plecăm dracului de aici.
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- Porcii naibii. Neam de curve şi bandiţi, răbufni
Rapalete. Au omorât, au violat, au băut. Se înecă şi
bătu din mâini ca un înecat.
- Lasă mă, rânji Iuga că şi tu ai făcut la fel.
- Ce? amuţi Rapalete.
- Păi ce, noi nu-i omorârăm p-ăia?
- Da ce, noi am făcut ce-au făcut ei?
- Că tu n-ai trage o duşcă dac-ai avea.
- Apoi asta-i altceva. Dar ce-au făcut ei măiculiţădoamne, neam de neamul meu n-ar face.
- Taci mă cu neamul tău, şi neamul lor. Nu faci tu,
face altul şi te-njură apoi ei de neam şi se răzbună.
Nu fac ei, fac nemţii, nouă sau lor şi iar se-njură de
neam. Ce neam vrei în război? Care neam e mai bun,
când mereu în război ai în faţă duşmanul. Duşmanul
cui, mă?
- Da ce-au avut mă porcii ăia cu popa şi cu fata lui şi
cu oamenii din sat?
- Ce-au avut nu ştiu, dar ştiu sigur că nu popa şi nu
satul i-a chemat în vizită.
- Al naibii avocat au ruşii aici la noi, vorbi pentru
sine Andrei în braţele căruia copilul începuse să
scâncească.
- Gata, se auzi comanda fermă a lui Ghinea, spre
camion şi la drum. Pentru siguranţă mergem noaptea
şi ne odihnim ziua. Ocolim aşezările cât putem. Cât
să nu murim de foame. Doar de gloanţe.
Iuga mări pasul spre Andrei. Când ajunse
aproape de el, îi şopti răguşit de furie:
- Tu, ţărănoiule să nu te mai legi de mine, că altfel,
de popă, nu de avocat o să ai nevoie.
Andrei nu-i răspunse. Era prea obosit şi sătul
de gâlceavă.
(va urma)
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Tudor NEDELCEA
(ROMÂNIA)

Mihaela Albu şi Dan Anghelescu exegeţii lui
Vintilă Horia
“European născut în România”, Vintilă Horia a avut, ca şi alţi scriitori români, un destin aparte,
în timpul vieţii, dar şi postmortem.
Vintilă Horia (Caftangioglu) s-a născut la
18/31 decembrie 1915, la Segarcea, unde tatăl său,
aromân din părţile Buzăului, era inginer agronom pe
Domeniile Coroanei Regale. La Bucureşti, urmează
Colegiul “Sf. Sava” (1929-19339, Facultatea de
Drept a Universităţii, dar şi Facultatea de Litere al
Universităţii Catolice din Paris. Sprijinit de Nichifor
Crainic, în iunie 1940 este numit, pentru câteva luni,
ataşat de presă la Legaţia României din Roma, în
1941 obţine o bursă Humboldt în Austria, în 1942, la
propunerea lui Al. Marcu, reintră în diplomaţie ca
ataşat de presă la Consulatul român din Viena. În
august este luat prizonier de germani “ca cetăţean al
unei ţări inamice”, internat în mai multe lagăre,
eliberat de armata britanică. Prin decretul regal
2134/novembrie 1944, i se interzice întoarcerea în
ţară (ca şi altor scriitori-diplomaţi), în 1946,
Tribunalul Poporului îl condamnă la muncă silnică
pe viaţă. Se stabileşte în Italia (Bologna, Roma,
Assisi, Florenţa), pentru o scurtă perioadă, în 1948
pleacă în Argentina, la Buenos Aires, unde lucrează
într-o tipografie şi librărie, deschizându-şi apoi
propria librărie, “Meşterul Manole”. Aici va fonda
revistele “Nouvelles d’Argentine” şi “La Rumania”,
va publica poezie, proză, eseuri, va ţine conferinţe.
În 1953, revine în Europa, la Madrid, prin câştigarea
unei burse, între 1960-1964 se stabileşte la Paris,
unde scrie în limba franceză romanul Dieu est né en
exil (în 1960), distins cu premiul Goncourt, dar care
a trezit un scandal european, în care unii dintre
compatrioţii săi şi-au manifestat ura şi invidia:
revista “Glasul patriei” de la Bucureşti (numărul din
10 august 1960) deschide atacul furibund, Legaţia
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RPR din Franţa susţinând revista bucureşteană,
oferind presei de stânga din Franţa detalii
denigratoare, în parte mincinoase, privind opiniile
sale de dreapta. Din păcate, şi Constantin Virgil
Gheorghiu, autorul celebrului roman Ora 25, exilat
şi el, susţine această campanie, obligându-l pe Horia
să renunţe la premiu, deşi Robert Escarpit a subliniat
faptul că Academia Goncourt a premiat o carte şi nu
biografia autorului. Scârbit de atmosfera pariziană,
Vintilă Horia se va retrage la Madrid, în 1964, în
1972 primeşte cetăţenia spaniolă, va trece la cele
veşnice la 4 aprilie 1992, la Villalba, fără să poată
reuşi să-şi vadă ţara. Într-un interviu acordat
Marilenei Rotaru, face o mărturisire cutremurătoare:
“E un lucru aşa de covârşitor în existenţa mea,
numai ideea, numai cuvântul întoarcere acasă, încât
îmi pun problema în fiecare zi şi în fiecare noapte,
pentru că nu pot să dorm din cauza asta, cum o să
reacţionez când o să mă dau jos din avion la
Otopeni [...] pentru că nu ştiu cum o să reacţionez, o
să leşin, o să mor, o să plâng, o să cad jos ca să
sărut pământul [...] e una din întrebările mari care
plutesc încă în viitorul meu” (apud Vintilă Horia, De
lângă Escarial cu Râmnicul în gând, studiu
introductiv, antologie, note şi comentarii de Mihaela
Albu şi Dan Anghelescu, Rm. Sărat, Edit. Rafet,
2017, p. 28-29). (Declaraţii similare mistuitoare pe
aeroportul Otopeni au dat Papa Ioan Paul al II-lea şi
fostul rabin şef, Alexandru Şafran).
N-a reuşit să se întoarcă acasă, ca şi alţi mari
intelectuali români (Mircea Eliade, Emil Cioran,
Eugen Ionescu, Şt. Baciu etc.), dar a dus, după
propria-i mărturisire, “ca nişte melci culturali, casa
noastră originară, oriunde ne aflam răspândiţi pe
suprafaţa pământului”, căci “exilul constituie o
ruptură tragică”.
destineliterare@gmail.com
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În exil, activitatea sa prodigioasă a făcut
cinste României eterne, profunde. Ţara sa
postdecembristă l-a recuperat, a fost omagiat la
centenarul naşterii sale. Opera sa a fost tradusă şi
editată de I. Deaconescu, Monica Nedelcu, Ana
Vlădeanu, Ileana şi Mihai Cantunari, Gabriel
Stănescu, Tudora Şandru, Mircea Popa, Mihaela
Constantinescu-Podocea, comentată de Eugen
Simion, I. Vlad, Dan Ciachir, N. Manolescu, Cornel
Ungureanu, C. Poghirc, Alex Ştefănescu, I. Holban,
Fl. Manolescu, C. Ciopraga, Vlad Georgescu, Andrei
Pleşu, Cornelia Ştefănescu, Emil Manu, Monica
Spiridon, N. Florescu, Mircea Muthu, Marian
Papahagi, Marilena Rotaru etc.
A fost făcut cetăţean de onoare al Segarcei, a
fost o recuperare firească, dacă n-ar fi existat şi câte
un băţ în gard, manipulat de directorul Institutului
“Ellie Wiesel” din Bucureşti, care a reluat acuzaţiile
Tribunalului Poporului din Bucureşti (din hotărârea
11/21 februarie 1946), lui Vintilă Horia atribuindu-i
infracţiuni de genocid contra umanităţii, criminal de
război, fascist şi legionar.
Dar, au fost intelectuali de marcă, cu demnitate, care au pus lucrurile în ordine. Între aceştia,
Mihaela Albu şi Dan Anghelescu. “Chiar şi pentru
un neavizat în ale istoriei – scriu cu pertinenţă într-o
notă de subsol al cărţii lor , Tinereţea unui «fost
Săgetător». Vintilă Horia, Craiova, Edit. Aius, 2016,
p. 8 – înşiruirea aceasta este ineaptă, total aberantă
şi, evident, şochează. Parcurgând-o, am putea bănui
că inflamat de elanuri vindecative, directorul semnatar a comis (desigur, cu bună credinţă) o nevinovată
translaţie de date. Nu cumva, avându-l în imagine pe
Vintilă Horia, scrisese despre Horia Sima? În fond,
metoda de a falsifica, de a introduce informaţii mincinoase, a fost folosită, cu bune şi apreciate rezultate, şi atunci când securitatea instrumenta dosarul
cu ocazia premiului Goncourt! Cu alte cuvinte, e
omologată”. Tristă, dar adevărată constatare. În
unele privinţe, ne întoarcem la stalinism; noii ideologi mondiali, urmaşii cominterniştilor, ne dictează
care personalităţi marcante sunt “corect politic”.
Nedumerirea este alta: cum a putut trece această lege
prin Parlamentul României?!
Mihaela Albu (n. la 10 iunie 1947 în
Craiova), poetă, eseistă, critic şi istoric literar, editor,
şi-a făcut studiile elementare şi liceale în oraşul
destineliterare@gmail.com

natal, cele universitare la Facultatea de Filologie a
Universităţii din Bucureşti, unde şi-a susţinut şi
doctoratul (în 1983). A fost profesor preuniversitar
în jud. Olt, iar din 1975 urmează toate treptele
didactice ale Universităţii din Craiova până în 2010,
când se transferă la Facultatea de Jurnalism a
Universităţii “Spiru Haret”(2010-2012). Între 19992004 a fost “visiting professor” la Universitatea
Columbia din Hew-York, unde a inaugurat catedra
“N. Iorga”. A înfiinţat Asociaţia Culturală
Internaţională “Carmina Balcanica” şi revista
omonimă, face parte sau colaborează la reviste
româneşti din diaspora. A devenit, împreună cu Dan
Anghelescu, o excelentă cunoscătoare a exilului
românesc, publicând, în acest sens, volumele: Citind
la New-York scriitori români (2002), Memoria
exilului românesc (2008), Et in America (2009),
Presa românească de peste hotare (2009), Presa
literară din exil (2009), Revistele literare ale
exilului românesc (2009), Întoarcerea în Ithaca.
Cultura românească din exil şi din afara graniţelor,
vol. 1-2 (2010-2011). Este unul dintre co-autorii
Dicţionarului General al Literaturii Române,
coordonat de acad. Eugen Simion, apărut sub egida
Academiei Române. A fost distinsă cu numeroase
premii şi diplome.
Colaboratorul său, Dan Anghelescu (n. la 2
mai 1945) este poet, critic şi istoric literar, eseist,
muzicolog. A absolvit studiile elementare şi liceale
la Botoşani şi Facultatea de Muzicologie,
Compoziţie din cadrul Conservatorului de Muzică
“G. Enescu” din Iaşi (1970). Şi-a susţinut doctoratul
în filologie. Este membru PEN Club, director
fondator al revistei “Carmina Balcanica”, editor la
revista “Lumină lină” din New York, fondator şi
preşedintele juriului primei ediţii a Festivalului
Poeţilor din Balcani( Brăila, 2006). Ca poet e
remarcat de Al. Piru pentru nonconformistul său şi
pentru “aventura neîngrădită a spiritului care
reinventează limba sentimentelor”. A colaborat cu
Mihaela Albu la volumele de critică şi istorie literară
pe tema exilului. Între acestea, trei volume sunt
dedicate biografiei şi creaţiei lui Vintilă Horia.
Eseistica lui Vintilă Horia – deschideri către
transdisciplinaritate (Craiova, Edit. Aius, 2015) este
primul volum de restituire, recuperare şi analiză a
eseisticii autorului, răspunzând, astfel, dorinţei lui
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Mircea Eliade de a elabora o “bibliografie a
pribegiei”. Mihaela Albu şi Dan Anghelescu sunt
convinşi – pe bună dreptate – că “Vintilă Horia este
unul dintre marii făuritori de cultură românească”,
motiv de a readuce în actualitatea românească din
Ţară eseistica acestuia din perioada “exilului său
creator”, publicată în limbile română, spaniolă,
franceză, italiană. O serie de scrisori scrise sau
primite de Vintilă Horia de la Ovid Caledoniu,
Mircea Popescu, Camilian Demetrescu, G.
Uscătescu, I. Caraion, Ion Raţiu etc., obţinute în
special de la Cristina Horia, fiica scriitorului.
Antologia selectivă este prefaţată de un studiu
monografic al celor doi autori despre “generaţia
României întregite” şi a “Gândirismului”, “semnele”
biografiei, etapele de creaţie (etapa românească şi
etapa exilului creator), vocaţia sa eseistică, studii şi
eseuri dedicate unor personalităţi ale culturii române
(Eminescu, Mircea Eliade, L. Blaga, I. Pillat etc.).
Urmează antologia selectivă Tinereţea unui
“fost-Săgetător”. Vintilă Horia (Craiova, Edit. Aius,
2016), în care Mihaela Albu şi Dan Anghelescu
grupează eseurile publicate în revistele literare în
perioada 1936-1944. Impresionează cronicile literare
şi comentariile despre Victor Papilian, Liviu
Rebreanu (recenzat romanul Gorila), T. Scarlat,
Pavel Dan, Virgil Carianopol, Ionel Teodoreanu, G.
Călinescu, V. Beneş, Emil Botta, Emil Giurgiucă, V.
Voiculescu, Al. Macedonski, Mircea Streinu, L.
Blaga, Şt. Baciu, Şerban Cioculescu, Eminescu, I.
Pillat, Mircea Eliade, Al. Odobescu, G. Papini etc.
Antologia este precedată de un argument, în care cei
doi autori precizează contextul politico-istoric
interbelic în care pericolul bolşevic se prefigura,
analizează “naţionalismul-act de creaţie şi tărie
spirituală”, colaborarea lui Vintilă Horia la revistele
“Gândirea”, “Porunca vremii”, “Sfarmă-piatră”,
“Meşterul Manole” (fondată de el). Eseistica lui
Vintilă Horia, scrisă în anii de formare intelectuală
(între 21-29 ani), este remarcabilă şi ea este
“sâmburele fructului ce va urma”, autorii
concluzionând: “Într-un canon care se cere absolut
necesar revizuit, numele lui Vintilă Horia trebuie să
ocupe un loc de frunte în literatura română. În
literatura europeană şi l-a câştigat deja”.
Al treilea volum din trilogia (vor mai urma?!), poartă
semnătura autorului, Vintilă Horia, şi este intitulat
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De lângă Escorial cu Râmnicul în gând (Rm. Sărat,
Edit. Rafet, 2017), studiu introductiv, antologie, note
şi comentarii de Mihaela Albu şi Dan Anghelescu.
Prezentându-l pe Vintilă Horia ca “o importantă
conştiinţă a exilului”, în contextul exilului românesc
în care nostalgia patriei pierdute este evidentă, cei
doi autori prezintă date biobibliografice despre
“ţăranul de la Dunăre”, care şi-a asumat identitar
matricea stilistică. Concluzia autorilor este
pertinentă şi o consemnăm ca atare: “Nu s-a întors
acasă, dar speranţa nu şi-a pierdut-o niciodată. Şi-a
păstrat Ţara în gând, şi-a păstrat limba, obiceiurile,
amintirile. Dorul, nostalgia răzbat însă din întreaga
sa operă”. Antologia selectivă cuprinde fragmente
din Memoriile unui fost-Săgetător şi scrisori din exil.
O bibliografie actualizată a operei literare întocmită
de Basarab Nicolescu, referinţele critice, indicele de
nume şi toponime, albumul foto completează acest
volum remarcabil.
Acribia ştiinţifică, abundenţa (necesară) a
notelor de subsol, comentariile erudite ale Mihaelei
Albu şi Dan Anghelescu pun amprenta seriozităţii
elaborării acestor studii, dominate pe aducerea acasă
(chiar şi pe această cale) a creaţiei unui mare
intelectual român, cu o viaţă de roman. Altfel spus
de Marian Barbu, “Socotesc că biruinţa intelectualcărturărească a celor doi – Mihaela Albu şi Dan
Anghelescu – ar putea fi răsplătită cu un premiu al
Academiei Române şi pentru acurateţea transcrierii
în limba textelor originale. Ba şi pentru cazna
translării în limba română de titluri şi crochiuri
critice din limbi străine, pe care savantul Vintilă
Horia le folosea în conferinţele şi cursurile lui
universitare. Mărturisesc că sunt uimit de ipostaza
filosofului Vintilă Horia, atât de original şi de bine
organizat în formarea ideilor. Şi nu-mi dau seama,
acum când scriu despre el, dacă în studiile de
specialitate din ţara noastră există o cât de mică
zăbavă asupra personalităţii sale şi în acest domeniu
[...]. Antologia (selectivă) din publicistica
interbelică a lui Vintilă Horia este ea însăşi un
model de tipăritură privind concepţia de alcătuire,
de punere în temă, pornind de la Argument până la
Concluzii şi Bibliografie”.
Vintilă Horia şi-a găsit exegeţii pe măsură.
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Ion PACHIA-TATOMIRESCU
(ROMÂNIA)

Paradoxi(smi)zarea cromatică a neguroasei lumi prin flamură de stindard alb
Până la volumul recent, purtător al unui titlu
„clasic-oximoronizat“, Steag alb într-un cântec
negru (Craiova, Editura Aius [ISBN 978-606-562485-6], 2015), suntem încredinţaţi de o seamă de
critici / istorici literari, din cele mai vechi
anotimpuri şi până astăzi, că Gela Enea (născută în
Zodia Capricornului, la 14 ianuarie 1960, pe malul
stâng al Dunării – sacrul fluviu al cogaionicilor
nemuritori ai Daciei – în localitatea Bistreţ-Dolj,
absolventă, în anul 1979, a Liceului Pedagogic din
Craiova, licenţiată în filologie, în anul 1985, a
Universităţii din Bucureşti, desigur, după cum se
certifică prin volumele-i de poeme publicate (Daţimi voie să trec, Craiova, Editura Aius, 1996; Măşti,
Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2015; etc.) este
«o poetă veritabilă, de o incontestabilă calitate şi
fluenţă a discursului liric, pe deplin stăpână pe
mijloacele de expresie, pe lângă care nu poţi să treci
indiferent şi care trebuie supusă atenţiei critice»
(Ovidiu Ghidirmic, în revista Noul Literator, nr. 22 /
2016), ceea ce facem şi noi, mai jos, cu
promptitudine, dar de sub dacic steag-spectral, o
poetă la care «a transfera lumea în text echivalează
[...] cu o recunoaştere explicită a condiţiei de poet;
ne întâmpină o seninătate tragică în denunţarea
iluziilor, iar lucrurile, amintirile sunt încărcate cu
energii necesare încercării de a impune un mod
poetic de locuire / situare în lume; [...] poeta chiar
evocă la un moment dat „cultura Sturm und Drang“,
nu în sens cultural istoric, ci, în cele din urmă, ca
atitudine, uneori atrasă de patetismul flagelării;
supunere şi spunere sunt alte căi de acces spre un
discurs ce configurează acel imaginar poetic
ritualizat cu potenţial redemptiv.» (Constantin M.
Popa, în revista Scrisul Românesc, nr. 12 / 2015).
Cu privire la volumul intrat sub lupa noastră,
Steag alb într-un cântec negru, de Gela Enea, volum
structurat dinspre „patru“ cardinale puncte
poematice – (I) Timpul tău, (II) Ipostazele Erosului,
(III) Oglinda lumii şi (IV) Ecouri, noi mereu ţinând
cont, din liricul „sens giratoriu“, şi de obiectivdestineliterare@gmail.com

criticele aserţiuni ale lui Ov. Ghidirmic şi ale lui C.
M. Popa (supra) –, îngăduie-ni-se a urmări
picioarele metrice ale eroinei poematice purtătoare
de flamură eneană, nu înspre ceea ce considerăm a fi
„ieşit din comună“ (ca să apelăm la o sintagmă
dragă lui Marin Sorescu, dinspre ale cărui curţi
regale se iveşte şi poeta în discuţie), cât, mai ales,
dacă gândul Distinsului Receptor ar putea duce şi la
o „Comună din Paris“ a Poeziei.
(I) În primul ciclu, Timpul tău, impresionează
meditaţia asupra filosoficei categorii care are drept
„prim“ atribut ireversibilitatea (nu neapărat prin
raportare la spaţiul considerat a fi reversibil, ori la
vreo cuantică mecanică, la neeuclidianism etc.), din
surprinzătoare unghiuri de trăire a „ineditului mereu
concret“, unde eroina lirică eneană ia act de prezenţa
paradoxistă a privirii de la Statuia Libertăţii fixată
într-o firidă, în „scobitura ferestrei false“, privire
ispitită / căutătoare a „celeilate ferestre“ (poeta nu
lasă a se deduce că-i tot falsă), o fereastră – ca
paradoxist-soresciană „ieşire prin cer“ dintr-un
„labirint“, „rotativ“, cel mai „adesea“, dar nu şi
„neapărat“ –, permiţând ivirea „bănuţului-nasturede-sidef“, «relicvă rămasă din cămaşa / purtată de
bunica în noaptea nunţii – / singura dată când
borangicul s-a înfiorat» (Steag alb într-un cântec
negru – p. 7), nasture, poate, compact-disc („placăde-patefon“, la cei din „generaţia bunicilor“), de
unde „ac-peniţa“ de poet autentic extrage /
prezentifică sunetele eredităţii, genele, acidul
dezoxiribonucleic din / dinspre acea inefabilă
ţesătură de „cămăşă de zestre“ întru personalizare de
nou-născut ens „într-alt cod sufletesc“ – steag alb al
vieţii / luminii mereu fâlfâitor / murmurător de
cântec thanatic.
Eroina poematică din ciclul Timpul tău (de
dincolo de constatarea că «şerpii silabelor» îi ies
«din gură şuierând...» – Fals tratat despre inocenţă,
p. 21), cu impresionantă acuitate a percepţiei, mai
observă: «păsări fără nume [ce] duc în spinare
cuvinte» (Acolo – p. 9), «când ceasul rău / îşi
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plescăia limbile / în saliva timpului» (Maternitate –
p. 13), «moartea [ce] sărută buze subţiri» (p. 15),
«timpul ce se retrage în cântecul bufniţei / de pe
catapeteasmă...» (p. 16), spre a trage, în ultimă
instanţă, concluzia că «raiul e o mişcare perpetuă»
(p. 18) etc.
(II) Fiind vorba despre ciclul secund,
Ipostazele Erosului, eroina poematic-eneană,
înzestrată cu senzori din perimetrele revoluţionarsimboliste, ori expresioniste, ale sinesteziei, mai are
capacitatea de a detecta şi «crisalide în care sufletul /
ţese mătasea lunii / pentru nopţile când şi Dumnezeu
/ are insomnii...» (Din dragoste – p. 42), ceea ce ni
se pare normal – zalmoxian / cogaionic-nemuritor
receptând –, de vreme ce şi îndrăgostiţii sunt părţi
din Sacrul Întreg Cosmic de-i Dumnezeu şi, cât
partea-i sănătoasă, pură, şi Întregului / Dumnezeului
îi merge bine, dar are şi puterea / luciditatea de a
pronunţa un universal-valabil „buletin eroticometeorologic“: «de câte ori pleci / casa îngheaţă /
numai drumul rămâne fluid // după chipul şi
asemănarea noastră...» (p. 44), ori de a face o
magnifică întâmpinare celui mai iubit dintre
cosmonauto-pământeni: «când am deschis uşa /
gâfâind de-ntuneric / coşul pieptului s-a desfăcut / cu
un scârţâit prelung domestic / şi inima mi s-a
rostogolit / la picioarele tale / proptindu-se de
marginea acelei clipe...» (Asta nu e inima mea, p.
51), mai mult ca sigur, după ce „a cumpărat“ «libertate la preţ de nimic» şi după ce „nu şi-a mai plimbat“ «frustrările-n lesă / ca pe animalele de companie...» (I de la Ion, p. 55).
(III) Ciclul terţ, Oglinda lumii, se însăilează
mai la vale de duminica literelor stihuite, graţie unei
eroine poematice angajate a fi „atotbiruitoare“ şi
într-o reeditare a unei proprii „săptămâni“ / „mânuni“ („pereche de mâini / braţe“ cu conexiune întro „decadă de aur“, mai exact spus, antic-zalmoxiana
/ dacica unitate temporală de zece zile, corespunzând săptămânii moderne), evident, ca de „nouă
Geneză“: «Trăim şase zile vieţile celelalte, / pentru
ziua a şaptea ne desfacem greu, / pulverizând secundele în stări revolute...» (Ziua a şaptea, p. 69).
Oglinda este paradoxist simbol polivalent-liric: mai
întâi, ca loc al trăirii / petrecerii lumii – „trăirea în
faţa oglinzii“ fără a fi (oglinda) acuzată de „erori“ /
„deformări“ de reflectare / reflexie («trăim aşa în
faţa oglinzii / nu ne trece prin cap s-o acuzăm că
minte / dar din spatele ei râd agresiv vieţile celelalte
/ ne prind sub reflectoare despuiaţi...» – ibid.), dar şi
„reflector-fereastră de umbră de condor“ (cf. Regie,
p. 72), ori „de inel deschis al curcubeului“ pentru
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„naşterile simultane“ (însă fără trimitere la Geneză –
cf. Păsări călătoare, p. 73), de sunete care «semperechează haotic / înfricoşător înghiţindu-şi gălbenuşul...» (Semne, p. 74) etc.; mai apoi, ca loc
(spaţiu, areal etc.) al convergenţelor / divergenţelor
fiinţării («Toate ploile s-au adunat / în trupul singurei prigorii / [...] / când s-a născut Lilica...» – Prăjituri de casă, p. 76), al deşirării „gordiene“ a firului
de borangic bioexistenţial, de nume, cu / fără „sofisticata pisică neagră“ («cu întunericul mustind în
blăniţă... // [...] //, deşirând de pe ghem numele...» –
Pisica neagră, p. 80 sq.) etc.
(IV) În cel de-al patrulea „capitol“, Ecouri,
eneana eroină poematică, bine instruită şi în teroria
comunicaţiei, şi neuitând vreo clipă rolul sacru al
feedback-ului întru catharsis (în majoritatea poemelor din acest ciclu „de închidere“), „trimite ciberepistole“ / „e-mail-uri“: Vânătorului («Ne prefacem
că n-am văzut niciodată / vânătorul masturbându-se /
în faţa animalului / împuşcat între ochi / cu gândul la
femeia lui / gonflabilă...» – Cum rodeşte câmpia, p.
106), Tricărăruitei-Femei-Imperfecte-Turnătoarede-Cuvinte-pe-Gât («Nu sunt o femeie perfectă, /
toată ziua torn cuvinte pe gât / şi merg pe trei cărări:
/ una a mea, / alta a voastră, / ultima – a lui Dumnezeu...» – XXI, p. 108), Poetului / Poetei, amintindu-i
– pentru „ars-poetica“ – şi pe «cine-a pus cel dintâi /
osul timpului ros / între patru stinghii», şi pe «cine
vorbele-a dus / din sicriu la altar» (p. 103), dar, lapidar, şi „jocheii“ – nu în ipostazieri de feţi-frumoşi
pelasg- > valah-băsmoşi, cu neasemuită grijă faţă de
murgii năzdrăvani, cu nouă inimi şi cu cele trei viteze (cea „obişnuită“ / „banală“, cea „ca a vântului“ şi
„cea ca a gândului“) semnalate, din „Estetica basmului“, în primul rând, de George Călinescu, „cibercai“, evident, autohtoni „super-Pegaşi“, nu oricare
dintre ei, ci doar acei „jochei“ din era „celor mai
mari revoluţii ştiinţifico-tehnice“, eră „deschisă“ /
„inaugurată“ de lansarea unui satelit în spaţiul cosmic, la 3 noiembrie 1957, având „la bord“ faimoasa
căţea, Laika, surprinsă de autoarea din Ţara lui Marin Sorescu (Oltenia < Alutuania), nicidecum cu
distinsa raţă de colhoz în gură, ci cu pisica, mai mult
ca sigur, proletcultistă (stalinist-paukeristă): Jocheii
/ îşi hrănesc armăsarii / cu jăraticul stins... / Zborul
e al pisicii / din gura Laikăi...» – Flash, p. 105), şi
altora (etc.).
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Entre la liberté dadaïste des mots et le paradoxisme chromatique
Jusqu’au volume récent le porteur d’un titre
„ classico-oxymoronique “, Blanc drapeau d’un noir
chanson (Craiova, édition Aius, ISBN 978-606-562485-6], 2015), nous sommes rassurés par une multitude des critiques / historiens littéraires, depuis les
anciennes époques jusqu’aujourd’hui que Gela Enea
(une Capricorne, née le 14 janvier 1960 sur la rive
gauche de la Danube – le fleuve sacre des kogainons
immortels de la Dacie – à Bistreț petite commune
du département de Dolj-Roumanie, ayant un certificat de fin d’études du Lycée Pédagogique de Craiova, licenciée en philologie à l’Université de Bucarest
en 1985), est, comme ses recueils de poèmes le
certifient (Permettez-moi de passer, Craiova, Maison d’Edition Aius, 1996 ; Les Masques, Craiova,
Maison d’Edition Scrisul Românesc, 2015 ; etc.),
«une poétesse véritable, d’une qualité incontestable /
incontournable et une fluence du discours lyrique,
maitrisant entièrement les techniques expressives
au-delà desquelles on ne peut pas rester insensibles
et qui doit être soumise à l’attention de La Critique.»
(Ovidiu Ghidirmic, dans la revue Noul Literator /
„Le Nouvel littérateur“, no. 22/ 2016), ce qu’on va
faire nous aussi, promptement, mais ayant toujours
comme repère le flambeau-spectral des Daces, une
poétesse où «transfigurer le monde en texteéquivaut
à […] une recherche explicite concernant la condition du poète ; on est accueillis par une sérénité tragique qui vise la manière de dénoncer les illusions,
et les choses, les souvenirs sont chargés des énergies
nécessaires à l’essai d’imposer une méthodepoétique
d’habiter / se situer dans le monde ; […] la poétesse
évoque même à un certain moment la „cultura Sturm
undDrang“, non nécessairement dans le sens culturel
et historique mais, finalement en tant qu’attitude,
parfois soumise au pathétisme de la flagellation ;
soumission et désignationsont d’autre voies d’accès
vers un discours qui configure un certain imaginaire
poétique ritualisé avec un potentiel rédempteur.
(Constantin M.Popa, dans la revue ScrisulRomânesc
/ „L’Écriture Roumaine“).
En ce qui concerne le recueil sous la loupe de
notre analyse, Blanc drapeau d’une noire chanson,
par Gela Enea, il est structuré en „quatre points cardinaux“ poématiques – (I) Ton temps, (II) Les hypostase de l’Eros, (III) Le miroir du monde, et (IV)
Echos, on va toujours tenir compte du lyrique „rondpoint“ et des objectifs-critiques de l’affirmation appartenant à Ov. Ghidirmic et à C. M. Popa (supra) –
, on va nous permettre de suivre les pieds métriques
de l’héroïne de la poésie, porteuse de flambeau de
Gela Enea, non pas en ce qu’on considère „hors du
destineliterare@gmail.com

commune“ (pour utiliser un syntagme chéri par Marin Sorescu, de la Cour Royale duquel surgit la poétesse mise en question), mais surtout si la pensée du
Distingué Récepteur pourra envisager aussi une
„Commune de Paris“ de la Poésie.
(I) Le premier cycle, Ton temps, charme à travers la méditation sur la catégorie philosophique qui
a comme attribut „primordial“ l’irréversibilité (pas
forcement par rapport à l’espace considéré réversible, ou à une mécanique quantique, au neeuclidianisme), dans des angles visant le surprenant vécu
de „l’inédit toujours concret“ où l’héroïne lyrique de
Gela Enea prend toujours acte de la présence paradoxe du regard de la Statue de la Liberté fixée dans
une niche, dans un „creux de la fausse fenêtre“, le
regard séduit recherchant „l’autre fenêtre“ (la poétesse ne nous laisse pas déduire qu’elle est toujours
fausse), une fenêtre – comme celle paradoxistesorescienn, „une sortie vers le ciel“ d’un „labyrinthe“, „circulaire“, le plus „souvent“ mais pas nécessairement –, qui permet l’apparition de la „petite
pâquerette en nacre“, «relique provenant de la chemise / portée par grand-mère pour ses noces / la
seule fois que la soie a frissonné» (Blanc drapeau
d’une noire chanson, p 7), bouton, peut-être, compact-disque (plaque-de-phonographe pour les aïeux)
d’où „l’aigue-plume“ de poète authentique extrait et
valorise les sons de l’hérédité, les gènes, l’ADN, par
et pour cet ineffable tissu de „chemise dotale“ pour
personnifier le nouveau-né ens „dans un autre code
spirituel“ – blanc drapeau de la vie pour la lumière,
toujours ondoyant / murmurant une chanson thantique.
La protagoniste poématiques du recueil Ton
temps (au-delà de la constatation que «les serpents
des syllabes» lui sortent «par la buche en sifflant» –
Faux traité sur l’innocence, p 21.), avec une impressionnante acuité de la perception, observe encore :
«des oiseaux sans nom [qui] portent sur leur dos les
mots» (Là-bas, p. 9), quand «la mal heure / clappe
ses aiguilles / dans la salive du temps» (Maternité,
p. 13), «la mort [qui ] baise des lèvres minces»
(p.15), «le temps qui se retire dans la chanson de le
hibou / sur l’iconostase… » (p.16), pour en tirer, le
dernier moment, la conclusion que «le paradis est un
mouvement perpétuel» (p. 18) etc.
(II) Quant au second cycle, Les Hypostases de
l’Eros, la protagoniste poématiques de Gela Enea,
douée des sensations appartenant à la sphère révolutionnaire symboliste ou expressionniste, de la synesthésie, a aussi la capacité d’identifier «les chrysalides où l’âme / tisse la soie de la lune / pour les
183

Destine Literare
nuits quand même Dieu / a des insomnies» (Par
amour, p. 42), ce qu’on trouve parfaitement normal,
zalmoxian / kogaionic – immortel recevant – vu que
même les amoureux sont des parties de l’Entier
Cosmique qui est Le Dieu et puisque la partie est
saine, pure, et La Totalité / Dieu continue à exister,
mais a aussi le pouvoir de proférer un „bulletin érotico –météorologique“
universellement-valable :
«chaque fois que tu pars / la maison glace / seulement le chemin reste fluide / à notre image et ressemblance...» (p. 44.) ou de faire un magnifique
accueil au plus aimé des cosmonautes terrestres :
«quand j’ai ouvert la porte / haletant de l’obscurité /
le thorax s’est ouvert / avec un long grincement domestique / et mon cœur a roulé / à tes pieds / en
s’appuyant sur le bord de cet instant» (Ça ce n’est
pas mon cœur, p. 51.), plus exactement après „avoir
acheté“ «la liberté pour rien» et après qu’elle refuse
de „promener“ «ses frustration en laisse / comme les
animaux de compagnie» (I comme Ion, p. 55).
(III) Le troisième cycle, Le miroir du monde,
est construitailleurs, plus loin dudimanche des
lettres versifiées grâce à une héroïne poématique
engagée d’être „tout-vainqueresse“ et dans une répétition „d’une semaine personnelle“ („la paire des
mains / les bras avec une connexion dans „une
époque d’or“, plus exactement, une unité temporelle
antique-zalmoxienne – de la Dacie – qui correspond
à la semaine moderne“), évidement, datant de la
„nouvelle Genèse“ : «Nous vivons sept jour les vies
des autres / pour le septième nous nous débarrassons
plus lourdement / pulvérisant des secondes dans des
mouvements révolus» (Le septième jour, p. 69).
Le Miroir est un symbole paradoxal, lyriquement
polyvalent tout d’abord en tant que lieu de vivre du
concret – „le vécu devant le miroir“, sans que le
miroir soit accusé des „erreurs“ / „déformations“ de
la réflexion («ainsi nous vivons devant le miroir /
sans penser à l’accuser qu’il ment / mais, en arrière,
les autres vies rient hargneusement / et nous cachent
dépouillés sous les luminaires… » –ibid.), mais aussi le „luminaire-fenêtre en ombre de condor“
(cf.Regie, p. 72) ou „l’anneau ouvert de l’arc-enciel“ pour les „accouchements simultanés“ (sans
faire référence à la Genèse– cf. Les oiseaux migratoires, p. 73), des sons qui «s’accouplent chaotiquement / ingurgitant effrayant leur jaune…»
(Signes, p. 74) etc. ; et ensuite comme lieu (espace,
endroit etc.) des convergences/ divergentes de

l’existence («Toutes les pluies se sont coulées / dans
le corps d’un seule guêpier / […] / quand Lilica est
née...»– Gâteau faits maison, p. 76), du déchirement
„gordien“ du fil de soie bio-existentiel, du nom,
avec / sans „la noire chatte sophistiquée“ («avec du
noir imbibée dans sa fourrure // […] //déchirant de
la pelote son nom…» – La chatte noir, p. 80).
(IV) Dans le quatrième „chapitre“, Les Echos,
la protagoniste poématiques de Gela Enea, bien instruite aussi dans la théorie de la communication et
sans oublier pour un seul instant le rôle sacre du
feed-back concernant le catharsis (dans la plupart
des poèmes appartenant à ce cycle de „clôture“) envoie des „ciber-epistoles“ („courriers électroniques“) : au Chasseur(«On fait semblant qu’on n’a
jamais vu/ le chasseur se masturber / devant l’animal
/ fusillé entre les yeux / pensant à sa femme / gonflable …» – Comment fructifie la plaine, p. 106),
La-Femme-Arrosant-des-Mots-sur-la-Gorge-QuiMarche-sur-Trois-Chemins («Je ne suis pas une
femme parfaite, / toute la journée j’arrose des mots
sur la gorge / et je marche sur trois chemins: / un à
moi / l’autre à vous / et, le dernier – à Dieu… » –
XXI, p. 108), Le Poète / Poétesse, se souvient – pour
l’art poétique – de celui «qui s’en le premier / les
ossements du temps broyé / en quatre lattes / barreaux» et «qui a été dupé à travers les mots / du
tombeau au sanctuaire» (p 103), mais lapidaire, et
„les jockeys“ – pas en tant que Princes-Charmants
Pélasges > Valaque des contes merveilleux, avec un
soin unique envers les chevaux fantastiques, ayant
neuf cœurs et trois vitesses (celle „habituelle“, celle
„pareille au vent“, et celle „de la pensée“) identifiées
d’abord par George Călinescu, un „Cyber-Prince“
évidement autochtone, les „super-Pégases“, pas ordinaires mais seulement ceux „jockeys“ appartenant
à l’époque „des plus grands révolutions scientifiques
et techniques“, époque „ouverte“ à partir du lancement dans l’espace cosmique, le 3 novembre 1957,
d’un satellite ayant à bord la fameuse chienne Laika,
découverte par l’auteur du Pays de Marin Sorescu
(Oltenia<Alutuania), pas avec le distingué canard de
kolkhoze dans la buche, mais avec la chatte certainement prolétarienne / proletkultiste (stalinienne,
paukerienne) : «Les jockeys / nourrissent leurs étalons / avec de la braise eteint... / Le vol appartient à
la chatte / à travers la bouche de Laika…» (Flash, p.
105) et d’autres (etc.).
Version française : Ana Maria Marinescu
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Veronica PAVEL-LERNER
(CANADA)

Oameni pe care i-am cunoscut – Conf. Univ. Dr. Anca Sîrghie, scriitor*)

Marchez, prin acest articol, două aniversări,
ambele de cinci ani şi ambele foarte dragi mie. În
2012 am fost primită în distinsa familie a revistei
Vatra veche, condusă cu rafinament, competenţă şi
bun gust de poetul, scriitorul şi editorul Nicolae Băciuț. Cum am mai scris, dragostea şi admiraţia pentru N. Steinhardt ne-a apropiat pe d-l Băciuț şi pe
mine şi iată, suntem la a cincea aniversare de colaborare întru frumuseţea cuvântului!
Tot în 2012, am avut surpriza şi bucuria de a o
cunoaşte pe d-na profesor Anca Sîrghie la o întâlnire
a Cenaclului Nicapetre de pe lângă ziarul Observatorul din Toronto. D-na profesor este o atât de activă
şi neobosită promotoare a culturii româneşti pe continentul nord american, încât este puţin probabil ca
drumurile noastre să nu se fi încrucişat la un moment dat. Dacă luăm în consideraţie simplul fapt că,
în cei cinci ani de când am cunoscut-o, d-na Sîrghie
a publicat cinci volume, a fost prezentă la numeroase conferinţe şi adunări ale diasporei româneşti din
Canada şi Statele Unite, scriind apoi materiale informative asupra întâlnirilor la care a participat, ne
putem da seama cu ce om plin de energie avem de-a
face.
destineliterare@gmail.com

Întâlnirea cu d-na Sîrghie a fost specială pentru
mine. Mă aflam, în ianuarie 2012, la întrunirea
Cenaclului Nicapetre şi d-l Dumitru Puiu Popescu,
directorul ziarului şi al cenaclului, vorbise despre
Eminescu şi despre regretatul sculptor Nicapetre,
comemoraţi de noi în fiecare ianuarie. Apoi ne-a
prezentat-o pe d-na profesor Anca Sîrghie ca oaspete
din România. Titlul prezentării mi-a atras atenţia:
lansarea cărţii Radu Stanca şi obsesia Thaliei (Ed.
Tribuna 1996). Am ascultat prezentarea şi, la sfârşit,
m-am adresat autoarei, exprimându-mi dorinţa de a
cumpăra cartea. D-na Sîrghie, foarte zâmbitoare, mia spus că, din păcate, nu mai are niciun exemplar,
dar că îmi va trimite unul dacă îi dau adresa. Am
întrebat-o, dintr-o suflare, dacă o cunoştea pe Doti,
soţia lui Radu Stanca, cea cu care am fost prietenă şi
de care nu mai ştiam nimic din anii '60. Sigur că o
cunoştea, trăieşte, e tot la Cluj, la aceeaşi adresă la
care mă găzduise ca studentă. Mi-a dat numărul ei
de telefon şi mi-a promis că-i va spune lui Doti,
când o va vizita, că m-a întâlnit. Am sunat-o pe Doti
(ce regăsire, după 50 de ani!) şi mi-a confirmat că
Anca Sîrghie îi vorbise de mine!
Am descris-o pe actriţa Dorina Stanca (Doti) în
cartea Oameni pe care i-am cunoscut (Ed. Vatra
Veche 2016). I-am vorbit d-nei Sîrghie despre
rubrica mea la revista Vatra veche. Ce mică e lumea!
D-na Sîrghie îl cunoştea bine pe dl Băciuț...
Fuseseră colegi în catedra Secției Române de Teatru
la Universitatea de Arte din Tg. Mureș.
Din acea zi de ianuarie, 2012, (dedicaţia
datează din februarie, am avut cartea, cum spuneam,
mai târziu), d-na Sîrghie şi cu mine ne-am apropiat
şi, în anii care au urmat şi ne-am întâlnit, fie la mine
acasă, fie la vreun muzeu în Toronto, timpul nu ne-a
ajuns ca să ne împărtăşim toate ideile şi amintirile.
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Subiectul Radu Stanca a fost şi este, pentru
doamna profesor de la Universitatea din Sibiu, o
preocupare permanentă. Volumele despre Radu
Stanca sunt bogate în informaţii, autoarea
repertoriind tot ce a găsit în munca ei de cercetare fie la biblioteci, fie în convorbirile cu oamenii care lau cunoscut sau i-au studiat opera. Cartea Radu
Stanca - Evocări şi interpretări în evantai (Ed.
Tehno Media, Sibiu 2016) cuprinde o serie de
amintiri ale celor din preajma poetului sau ale
familiei. Printre ele se află şi materialul meu din

cartea Oameni pe care i-am cunoscut. Cartea Radu
Stanca - Profil spiritual (Fundația Națională pentru
Știință și Artă, București 2015) semnată de Anca
Sîrghie împreună cu Marin Diaconu şi prefaţată de
acad. Eugen Simion, este o amplă şi interesantă
trecere în revistă a întregii vieţi a lui Radu Stanca.
Cele două volume cuprind numeroase ilustraţii,
facsimile ale manuscriselor lui Radu Stanca, scrisori
şi mărturii de o mare valoare documentară şi
artistică.
Neobosita doamnă Sîrghie însă nu s-a oprit la
subiectul Radu Stanca. Când m-a vizitat, în vara lui
2015, mi-a adus cartea Lucian Blaga şi ultima lui
muză (Ed. Tehno Media 2015). Mi-a povestit cum a
cunoscut-o pe d-na Elena Daniello şi cum s-a hotărât
să scrie cartea, pe care am citit-o pe nerăsuflate. Am
recunoscut, în dorinţa ei de a scrie cartea, ideea pe
care mi-o spusese şi d-l Nicolae Băciuț când mă
convertea ca să public cartea cu textele apărute în
revista Vatra veche: ,,noi trecem, cărţile trebuie să
spună poveştile noastre şi celor care vin după noi".
De câţiva ani, vara, Anca Sîrghie participă la
Săptămâna Internaţională a Culturii Româneşti de
la Câmpul Românesc din Hamilton (Canada). Cu
această ocazie, vara trecută, am invitat-o la muzeul
McMichael Collection din Toronto, unde sunt
expuse tablourile pictorilor canadieni din celebrul
Group of Seven. Ce zi bogată am avut! Nu numai
picturile şi muzeul însuşi, situat într-un loc feeric
înconjurat de o pădure, au adus bogăţia, ci mai ales
dialogul fermecător pe care l-am avut cu această
Doamnă a culturii româneşti, în care arde flacăra
vitalităţii şi a bucuriei de a împărtăşi frumosul.
Omagiul meu, cu ocazia celor două aniversări,
prieteniilor întemeiate pe dragostea pentru cuvântul
românesc!
*)
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Cornelia PĂUN-HEINZEL
(GERMANIA)

(Continuare din numărul anterior)

Fiecare moment are propria lui semnificație,
Pentru mine, pentru tine, pentru el.
În fiecare clipă are loc o acțiune importantă,
Pentru mine, pentru tine, pentru el.
Timpul este totdeauna hotărâtor,
Pentru mine, pentru tine, pentru el.
Fiecare moment poate oricând schimba viața ta, a
mea, a lui,
Astăzi, mâine, poimâine, pentru totdeauna.
Pentru un scurt moment, poți fi un mare rege,
Peste mine, peste tine, peste el,
Într-o singură clipă, poți să pierzi,
Totul, puțin, sau nimic...

いる。
私にとっては、貴方のために、彼のために。
すべての瞬間において、重要なアクションがあ
ります。
時間は、常に非常に重要です。
私にとっては、貴方のために、彼のために
任意の時点で貴方の人生を変える
鉱山、彼の、することができます
今日、明日、明後日、永遠に。
一瞬、あなたがすることができ、
私の上に、貴方を、彼の上に、
現時点では、貴方を失うことができ、
すべて、ほとんど、あるいは何も....M

““الوقت

Dem

Timp

Traducere în limba arabă: Saher & Liana Dana

بها خاصة أهمية لها لحظة كل،
لي بالنسبة، لك بالنسبة، له بالنسبة.
هام عمل هناك لحظة كل في
لي بالنسبة، لك بالنسبة، له بالنسبة.
حاسم دائما هو الوقت،
لي بالنسبة، لك بالنسبة، له بالنسبة.
حياتك وقت اي في تغير أن يمكن لحظة كل، حياته،حياتي،
اليوم، غدا، غد بعد، األبد إلى.
قصيرة للحظة، عظيما ملكا تكون أن يمكنك،
اكثر أكثر،منك مني، منه أكثر،
لحظة في، تخسر أن يمكن،
شيء كل, شيء ال أو القليل
“Eタイム“
Traducere în limba japoneză: Tomoko Taneichi
TRCADA MOMENTO TEタイム

Traducere în limba kurdă: poetul Hussein Habasch
Wergerandin ji bo KURDÎ Hussein Habasch

Her kêlîkekê wateyeke wê heye
Ji min re, ji te re, ji wî re.
Di her kêlîkekê de karekî balkêş heye
Ji min re, ji te re, ji wî re.
Her tim dem bi zexme
Ji min re, ji te re, ji wî re.
Di her kêlîkekê de tu dikarî jîna xwe, ya min û ya wî
jî biguhrînî
Îro, siba, dusiba, her tim.
Di kêlîkeke kin de tu dikarî bibî Şahekî gewre
Li ser min, li ser te, li ser wî.
Di kêlîkekê de tu dikarî hemû tiştan, hinekî, yan ne
tiştekî
Winda bikî.

博士 コーネリアポーン
すべての瞬間には、独特の意味、意義を持って
destineliterare@gmail.com
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Laiks
Traducere în Latvian, Judīte Alpa

Katram mirklim ir sava jēga un nozīme
Man, Jums, Viņam......
Katru brīdi notiek kāds nozīmīgs notikums
Man, Jums, Viņam......
Laiks - vienmēr ir noteicošais
Man, Jums, Viņam....
Ik mirkli var mainīties Tava dzīve, arī mana un
viņa
Šodien, rīt, parīt un uz visiem laikiem.
Uz kādu laiku vari kļūt noteicējs
Pār mani, pār viņu, pār viņiem.......
Vienā mirklī vari pazaudēt
Visu vai neko.

Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, για πάντα.
Για μια σύντομη στιγμή, μπορείς να είσαι ένας
μεγάλος βασιλιάς,
Πάνω μου, πάνω σου , πάνω του ,
Σε μια στιγμή, μπορεί να χάσεις,
Τα πάντα, λίγα ή τίποτα …
"დრო "
traducere în georgiană: Temo Zhuzhunashvili

ყველა

მომენტში

აქვს

საკუთარი

აზრი,

მნიშვნელობის,
ჩემთვის, თქვენ, მას.
ყოველ

მომენტში

არსებობს

სამოქმედო

მნიშვნელოვანი
ჩემთვის, თქვენ, მას.

“Čas”
Traducere în limba slovacă: Zvonko Mokricky

Vsak trenutek imasvoj smisel,
pomen, za mene, za tebe, za njega.
Vvsakem trenutku je pomemben ukrep,
za mene, za tebe, za njega.
Čas je vedno ključnega pomena,
za mene, za tebe, za njega.
Vsak trenutek vedno lahko spremenite svoje
življenje,
moje, njegovo
danes, jutri,pojutrišnem, za vedno.
Za trenutek si lahko dober kralj,
nad mano, nad vami, nad njim.
V trenutku lahko izgubite,
vse kar je, in malo ali nič.
ΧΡΟΝΟΣ
Traducere în limba greacă: actorul grec
CONSTANTIN THEMELIS

Κάθε στιγμή έχει τη δική της σημασία (
σπουδαιότητα )
Για μένα, για σένα, γι 'αυτόν.
Σε κάθε στιγμή, υπάρχει μια σημαντική δράση
Για μένα, για σένα, γι 'αυτόν.
Ο χρόνος είναι πάντα κρίσιμος (ἢ αποφασιστικός),
Για μένα, για σένα, γι 'αυτόν.
Κάθε στιγμή μπορεί ν' αλλάξει για πάντα τη ζωή
σας, τη δική μου, τή δική του,
188

დრო ყოველთვის გადამწყვეტი,
ჩემთვის, თქვენ, მას.
ნებისმიერ დროს შეიძლება შეცვალოთ თქვენი
ცხოვრება, აფეთქდა, მისი,
დღეს, ხვალ, ზეგ, სამუდამოდ.
მოკლე მომენტში, თქვენ შეიძლება დიდი
მეფე,
მეტი ჩემთვის, მეტი თქვენ, მეტი მას,
ამ მომენტში, თქვენ შეიძლება დაკარგოს,
ყველაფერი, ცოტა ან არაფერი ...
“Chiro“
Traducere în aromână: Georgia Bajdechi

Cathi minutâ sh-ari noima a ljei ahoryea
Ti mini, ti tini, ti iel.
Tu cathi sticu di oarâ s-adarâ un lucru di thimelj
Ti mini, ti tini, ti iel.
Chirolu easti daima apufusitor,
Ti mini, ti tini, ti iel.
Cathi minutâ angreacâ ti bana a tauâ, a meauâ, a
lui.
Adzâ, mâni, paimâni, ti daima.
Ti unâ minutâ, pots s-hii un mari vâsâlje,
Pisti mini, pisti tini, pisti iel.
Tu un sticu di oarâ pots s-cheri,
Tut, niheamâ i tsiva…

destineliterare@gmail.com

Destine Literare
आज, क , के बाद क , हमेशा के ल ए।

„Koha”
Traducere în albaneză: poetul Baki Ymeri

Çdo moment ka shenjëkuptimin e vet,
Për mua, për ty, për të.
Në çdo çast zë vend një veprim important,
Për mua, për ty, për të.
Koha është gjithmonë vendimtare,
Për mua, për ty, për të.
Çdo moment kurdoherë mund ta ndryshojë jetën
tënde, timen, të tij.
Sot, nesër, pasnesër, përgjithmonë.
Për një moment të shkurtë, mund të jesh një mbret i
madh,
Përmbi mua, përmbi ty, përmbi të.
Në një çast të vetëm, mund t’i humbish,
Të gjitha, pak, apo aspak...
ZAMAN
traducere în limba Azeri

Hər anın öz əhəmiyyəti var,
Mənim üçün, sənin üçün, onun üçün.
Hər an əhəmiyyətli bir fəaliyyət var,
Mənim üçün, sənin üçün, onun üçün.
Həmişə qərar verəndir zaman,
Mənim üçün, sənin üçün, onun üçün.
Hər bir an, mənim, sənin, onun həyatını dəyisdirə
bilər istənilən zaman,
Bu gün, sabah, biri gün, əbədi.
Qısa bir zaman üçün, bir böyük padşah olar,
Mənim üzərimdə, sənin üzərində, onun üzərində,
İtirə bilərsən hər zaman,
Hər şey, az bir şey və ya heçnə ...
TIMP
Traducere în indiană
TRADUCERE DEV KUMAR

"टाइम" में ल िंबा
हर प , अपने स्वयिं के अर्थ, महत्व है
मेरे ल ए, आप के ल ए, उसके ल ए।
हर प

में उसके ल ए, आप के ल ए, मेरे ल ए एक

कारथ वाई के ल ए महत्वपूर्थ है ।
समय, हमेशा महत्वपूर्थ है

एक सिंलक्षप्त प के ल ए, आप एक महान राजा हो सकता
है ,
मुझ पर, आप पर, उस पर,
एक प में, आप खो सकते हैं ,
सब कुछ है , एक छोटे या कुछ भी नहीिं
"시간"
traducere in Korean language Ioana Zaharia

매순간 자체 의미 의미를 갖는다
나를 위해 , 그를 위해, 당신을 위해
.모든 순간에행동 이 중요 있다
나를 위해 , 그를 위해, 당신을 위해
시간은 늘 중요하다
나를 위해 , 그를 위해, 당신을 위해
모든 순간을 영원히 당신의 삶 혹은 나의 삶이나
그의 삶을 바꿀 수 있다.
오늘은, 내일, 모레, 영원히.
짧은 순간 을 위해, 너는 직업은 왕이다.
나를 넘어, 당신을 넘어그를 넘어
당신은 순간에 모든 것을 잃을 수 있습니다 .
조금 잃을 수 있습니다
아니면, 아무것도 잃을 수 있다….
کی وقت
Traducere în urdu: Nadyne Rashid

Har lamhe ka maqsad hota hai,us ke mafruze ke
sath
Mere lie,tere lie,uske lie
Har lamhe ka apna hisab hota hai,jo bohat zaroori
hai
Mere lie,tere lie,us ke lie
Waqat hamesha saht hota hai
Har lamha meri zindagi badal sakta hai,teri bhi aur
us ki bhi
Ajj, kal, parsun, hamesha
Zaroori lamha wakat ka badisha ho sakta hai
Mere upar,tere uper,uske uper
Kuch lamhe mein tum har sakte ho!
Har cheez choti hoti hai,magar be buniad aur kuch
nahin!

मेरे ल ए, आप के ल ए, उसके ल ए।
लकसी भी क्षर्, उसके अपने जीवन, खान बद ने forewer
कर सकते हैं ,
destineliterare@gmail.com

Time
Traducere în ebraică
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לכל רגע יש משמעות משלו,
עבור כולנו, עבורך, עבורי.
בכל הרף עין יש פעולה חשובה.
עבור כולנו, עבורך, עבורי.
הזמן הוא תמיד מכריע,
עבור כולנו, עבורך, עבורי.
כל רגע יכול לעד לשנות את חיינו..
מחרתיים, מחר, היום,
לרגע אחד קצר תוכל להיות מלך,
על כולם, עליך, למלוך עלי.
ברגע אחד תוכל לאבד הכל,
או מאומה, או רק מעט.
" " زمان
Traducere în persană: Ali Neshan

دارد بر در را خاصی مفهوم و معنا لحظه هر
او برای تو برای من برای لحظه هر
باشد مهمی اتفاق آبستن تواند می لحظه هر
او برای تو برای من برای لحظه هر
است کننده تعيين زمان هميشه
او برای تو برای من برای لحظه هر
را او و را من را تو زندگی تواند می لحظه هر
کند دگرگون
 امروز، ديگر فرداهای و فردا
 من از بيش توانی می گذرا ای لحظه برای، او از بيش
باشی بزرگی پادشاه
را اندکی يا چيز همه ميتوانی لحظه يک در
 بدهی دست از.
ВРЕМЕ
Traducere în macedoniană Igor Kodjabashija

Секој момент има сопствено значење,
За мене, за тебе, за него.
Во секој еден момент се случува нешто важно,
За мене, за тебе, за него.
Времето е секогаш пресудно,
За мене, за тебе, за него.
Секој еден момент може било кога да го промени
твојот живот, мојот, неговиот,
Денес, утре, задутре, за секогаш.
За момент можеш да бидеш голем крал,
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За мене, за тебе, за него.
И за момент, можеш да изгубиш,
Се, нешто, или ништо.
"TIMP"
TRADUCERE in Shona idiom from Zimbabwe: student
Robin Mandisodza & Dr. Mandisodza

Nguva dzose ine yayo kukosha,
Nokuti ini, nokuti imi, nokuti iye.
Murudzi nguva pane chinokosha chiito
Nokuti ini, nokuti imi, nokuti iye.
Time anogara inokosha,
Nokuti ini, nokuti imi, nokuti iye.
Nguva dzose kunogona kuchinja upenyu hwako,
yangu nguva dzose, ake,
Nhasi,
mangwana,
kuswera
mangwana,
nokusingaperi.
Kwechinguva chiduku, unogona kuva mambo
mukuru,
Pamusoro pangu, pamusoro pako, pamusoro payo,
Pakarepo, ungarasikirwa,
Zvose shoma kana chinhu...
Traducere în malaieziană: Prof. Univ. Georges Voisset,
Malaisie

Saat
Setiap saat ada maknanya,
Pada aku, pada kamu, pada orang.
Dalam sesaat ada tindakan yang sangat penting
Pada aku, pada kamu, pada orang.
Setiap saat menentukan
Pada aku, pada kamu, pada orang.
Setiaap saat boleh mengubah hidup kamu
Hari ini, besok, lusa - untuk selamanya
Pada yang terbaik, yang jelek – atau tidak.
Dalam sekejap mata
Boleh kamu menjadi maharaja
Yang menguasai aku, kamu sendiri – semuanya,
Dalam sekejap mata
Dapat dihilangkan semuanya, sedikit - tidak sama
sekali.
Traducere în vietnameză, Anna Cake
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Liviu PENDEFUNDA
(ROMÂNIA)

Tămăduitorii şi cuvintele

“Am învăţat că toată lumea vrea să trăiască pe culmea muntelui,
neştiind că adevărata fericire este să urci panta.”
(Gabriel Garcia Marquez)

Cu toate că timpul putea fi privit în mod liniar şi
chiar o parte mai dogmatică a clerului încă o face,
sfârşitul timpului este o întoarcere la Dumnezeu.
Zoroastriene, evreieşti, creştine sau musulmane,
tradiţiile îmbrăţişează un timp liniar, istoric, sacru
spre deosebire de unele tradiţii orientale sau amerindiene care resping în mare măsură noţiunea de timp
sacru, căutând evadare din ciclurile de timp. Acestea
conţin ritualuri prin care, sub pavăza spiritelor, a
divinului omul poate să’şi influenţeze trupul şi sufletul. Iudaismul şi creştinismul, deşi nu văd timpul ca
un cerc nesfârşit de cotitură prin sine (şi nici nu doresc să vadă un astfel de ciclu), converg spre conceptul de istorie liniară înspre vârsta mesianică sau
Judecata de Apoi, progresând spre paradisul care
poate fi cel iniţial, deci, cum am spus, o reîntoarcere,
ouroboros care închide cercul. Catastrofa finală va
restaura pe om în eternitate. Restauraţia unei metafore pe care doar cunoscătorii religiilor orientale sau
extrem occidentale, deci cele din jurul vechiului
continent Mu, apare azi în cadrul iniţierilor societăţilor oculte, păstrând aspectul ciclic al timpului, ca
pe o modalitate de a reveni la timpul sacru. Cu toate
acestea, în budism, jainism, precum şi în unele forme de hinduism, sacrul se află în afara fluxului lumii
materiale considerat a fi o iluzie. Potrivit lui Eliade,
tehnicile de Yoga vizează să scape de limitele corpului, permiţând sufletului (atman) să se ridice mai sus
şi de a ajunge maya Sacra (Nirvana, Moksha). Imagini de "libertate", şi prin moartea corpului vechi cu
renaşterea într’un corp nou, reprezintă evadarea din
robia condiţiei umane în timp.
destineliterare@gmail.com

Trăiesc într’o asemănare
călătorind pe unde’mi place,
venind din viitor către trecut
în spaţiul unde în fuioare
se răsuceşte timpul mut
şi se revarsă’n spirit pace.
Sunt piatră, vultur, floare,
Lapis, Ankh, Phoenix, ce eu
doresc să fiu; şi mă transform
cu braţe verzi, gură de leu,
rază de lună, foc din soare;
plutesc lumină sau adorm.
Superbul cerc turtit astfel
eu sunt o parte dintr’o sferă
o parte dintr’un con şi El
mi-e vârf de piramidă’n cer;
de aripi pe pământ aderă
asemănarea’mi cu’n inel.
Nu’i timp, inimă pură’n mare,
ca să trăiesc în adevăr, în om.
E prea puţin în trandafir
să răscolesc coloanele în dom
şi să înalţ un suflet plin de mir
de n’aş fi împlinit asemănare!
Nu pot să nu’mi amintesc de faptul că Moise şi-a
scos pantofii în faţa rugului aprins. Deci, conceptul
de hierofanie (manifestare a sacrului) este un concept care include, dar nu se limitează la sensul res191
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trictiv de manifestare a unui zeu. Din punct de
vedere religios aceasta ar da structura şi orientarea
spre lume, de instituire a unui ordin sacru. Aşa zişii
profani sunt însă încă de la Zamolxe şi Pitagora
aserviţi de spaţiul nereligios al geometriei care nu ar
avea o diferenţiere calitativă, morală. Din păcate, nu
doar omul religios modern, ci toate concepţiile
tradiţiilor antice se ridică la o hierofanie, o revelaţie
a realităţii absolute, spre deosebire de non-realitatea
înconjurătoare care privită în îngustimea sa limitează
cunoaşterea la o vastă întindere, fiind un spaţiu
sacru. Moise (Exodul 3:5) se opreşte înainte de
manifestarea lui Iehova ca un rug aprins şi se
leapădă de încălţări precum îi dictează iniţierea sa
ancestrală. El cunoştea şi recunoştea formele
eternităţii, întâlnirea în cel de-al patrulea arc reflex,
acceptabil atât omului cât şi divinităţii ca o
manifestare a sacrului în profan prin spatiu. Prin
definiţie, acesta reprezintă ruperea dintr-un plan de
existenţă şi trecerea la un altul, o hierofanie
primordială care stabileşte centrul ce trebuie să fie
un punct de la care nu există contact între diferitele
planuri, aşa cum susţine Eliade, dar explică
imaginile frecvente din mitologie al Arborelui
Cosmic sau pilonul ce constituie aderarea cerului la
pământ, precum o prevăd tablele smaragdine.
Majoritatea copacilor sacri şi ritualurile pe care le
îndeplinesc tămăduitorii sunt replici ale acestui
arhetip al copacului plutitor situat în centrul lumii,
proiecţie magică a locului de care omul religios se
simte atras, loc magic de comunicare cu forţa
începuturilor. Multe societăţi tradiţionale, din
diversele colţuri terestre îşi respectă altarul divin al
cosmosului, al ordinii, dincolo de lumea cunoscută
fiind un tărâm haotic impropriu vieţii umane,
populat de fantome, demoni şi sufletele celor morţi.
Acesta ar putea fi axis mundi, un corolar necesar
pentru împărţirea realităţii în Sacru şi profan. În
întinderea omogenă şi infinită, în care nici un punct
de referinţă nu este admis conceptului uman,
hierofania relevă un punct fix absolut, care ne dă o
orientare pentru viaţă, o valoare prin care omul se
poate orienta pe sine în timp, mai mult decât în
spaţiu. De aici, rosicrucienii şi în timpurile moderne,
masonii, desfăşoară ritualuri de consacrare ce
reconstituie hierofania fondatoare a centrului şi
cercului, construind fizic clădiri tradiţionale, în
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special temple prin care imită imaginea mitică de
axis mundi, limba clopotului care uneşte diferitele
niveluri şi nivele cosmice. Am amintit, de altfel,
despre
ziguratele
babiloniene,
piramidele
amerindiene, egiptene, chineze, indiene sau tumulii
ce au fost construite să semene cu munţii cosmici ce
au calitatea de a trece prin sferele cereşti, sau piatra
templului din Ierusalim care trebuia să ajungă adânc
în tehom, sau apele primordiale.

După ce a terminat lucrările sale de creaţie,
Dumnezeu ar fi părăsit pământul şi s-a retras în cea
ceruri, ceea ce a determinat apariţia magilor, a
tămăduitorilor, a iniţiaţilor capabili să treacă de la
primele trei arcuri reflexe la un patrulea asociat celui
divin. Înţelegerea prezenţei angelice ca apropiere şi
legătură cu cel de-al cincilea arc reflex şi ultimul la
care pot accede prin mintea limitată şi pe care,
acum, cititorul meu drag, ţi’l împărtăşesc,
demonstrează tocmai un exemplu de distanţă faţă de
sacralitate a vieţii trăite de umanitate după vârsta
mitică. De unde, cum explică filosofii, încercarea
permanentă a iniţiaţilor de a scăpa de starea profană
prin comportament religios şi prin zborul sau
ascensiunea lor, să realizeze ceea ce un Moise a
reuşit, ca ales, să acceadă la a primi logosul "faţă în
faţă" de la Dumnezeu. Acest arc reflex este o dovadă
incontestabilă a eternei întoarceri. Un plan de
arhitectură divină, o geometrie în care cifrele sunt
esenţiale şi lucrarea fiecărui iniţiat de a se cunoaşte
pe sine şi prin sine divinul, pentru a ajunge la
beatitudinea sacră a unei fiinţe umane mai bune, iată
destineliterare@gmail.com
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scopul tainic, dar revelat al învăţăturilor primordiale.
Omul a ales să se închine naturii, minunatei creaţii
care’l înconjoară. Fiecărui element sau acţiune i’a
dedicat un nume şi un zeu, toate şi totul fiind Marele
Anonim, arhitectul cosmosului şi al său însuşi.
Contemplând ceea ce îi stimula simţurile şi îi dăruia
afecţiunea şi puterea de a medita, pentru că a înţeles
simplitatea frumosului definit de trup şi suflet, a
răspuns genetic genezei, adresându-se supremului
necunoscut prin rugăciune, mulţumire şi laudă vieţii:
Tatăl nostru... este acelaşi dintotdeauna şi pentru toţi
locuitorii Terrei. Şi pentru că El este pretutindeni şi
în noi, oamenii au vorbit cu plantele, stâncile,
animalele, dar şi cu apele, aerul şi focul, înţelegând
că aparţin sine qua non celei de-a cincea esenţă.
Tămăduitorii, magi şi îngeri, prezenţi în areale
diverse din timpuri străvechi au însoţit istoria, fiind,
de asemenea, preoţi, mistici şi poeţi. Prin
intermediul lor s’a încercat redobândirea stării
omului de dinaintea căderii sale în afara timpului
sacru, trădând nostalgia paradisului, dorinţa de a
recupera starea de libertate şi fericire, moartea,
învierea fiind funcţii secundare care nu erau străine
nici în Asia, nici în Africa, nici în America, nici
esenienilor. Moartea simbolică, retragerea din lume
şi revenirea sunt comune tuturor iniţiaţilor. Basme,
mituri, poveşti relatează aceleaşi permanente
idealuri. Ritualul bine cunoscut demonstrează faptul
că iniţiatul moare, astfel că el se poate ridica
deasupra naturii umane ân mod filosofic. După ce a
fost dezmembrat de către spiritele iniţiatice, acestea
înlocuiesc de multe ori organele sale vechi cu altele
noi, magice, fiind redus la oasele sale, reducerea la
un schelet fiind echivalentă cu reintrarea acestuia în
matricea vieţii primordiale, definind o reînnoire
completă, o renaştere mistică , ceea ce e o altă eternă
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întoarcere. De altfel, fenomenul morţii şi învierii
repetate reprezintă o transfigurare, depăşind în
esenţă cu spiritul trupul timpului profan. Ceea ce se
poate afirma este tocmai capacitatea sa fizică, dar de
fapt spirituală, de a urca şi coborî muntele, Arborele
Lumii, coloana cosmică, scara sacră, sau orice altă
formă de axis mundi. El urcă pentru a vorbi cu
Dumnezeu şi coboară pentru a aduce Cuvântul Său
oamenilor. Această întreprindere reprezintă o
eliminare a istoriei, deci a timpului, şi o întoarcere la
vârsta mitică. Pe aceeaşi axă dintre nadir şi zenit, pe
crucea simbolică în centrul căreia se află omul,
anthropos nedefinit şi sacru, el poate coborî la
tărâmul morţilor, de unde şi capacitatea sa de a
vindeca. Cuvintele folosite pentru a reda adevărurile
nu puteau fi, însă, permise decât cu mare restricţie.
Ele erau simple şi rar pronunţate prin voce, iar
tonalitatea şi inflexiunea muzicală aveau importanţa
lor. Multe coborau direct în mintea celorlalţi sau a
aleşilor telepatic. Tocmai acestea explică prezenţa
celor două feluri de taine, una a creării lucrurilor
fizice, a legilor ce le guvernează existenţa, iar
cealaltă aparţine lucrurilor fundamentale şi relaţiilor
lor cu Creaţia. Este cheia pe care o căutăm, depăşind
mişcările religioase diverse acoperite de termenul
atribuit de gnosticism ca doctrine pe care lumea
înconjurătoare este fundamental greşită sau
neprimitoare, o lume bazată pe păcat şi în care ne
sunt prinse destinele printr-o vină care nu e a
noastră. Ideea că putem fi mântuiţi din lume numai
prin cunoaşterea secretă (gnosis) a fost adesea la
originea polemicilor filosofice din ultimele secole şi
chiar din ultimele milenii. Şi toate acestea pentru că
interpretarea unui semn, a unui simbol, o putem face
doar atingând treapta atribuită acestuia, orice semn
fiind mărturia unei manifestări specifice.
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Eugen POP
(ROMÂNIA)

DEBUT
Versuri
La țărm

Crepuscul

Cuprinsă e de noapte transcedentală zare,
Când murmurul teluric de mult a amuțit,
S-aude greul freamăt al valurilor care
Unesc tăceri de țărmuri prin cântec unduit.

Pe-o ultimă şi pală fărâmă de lumină
Clepsidra îşi presară gradat pulberea-i fină,
A obosit pendulul, bătaia se răreşte,
Punctul de echilibru în ieri se rătăcește.

La ora de-ntuneric, la ceas de taină rară,
Dezvăluită lumii în trecătorul vis,
În reverie mută, privirea se-nfioară,
De-al mării dans frenetic, în dulcele abis.

Secunda e uitată şi şoaptele smerite,
Vestesc în nerăbdare că va veni o noapte,
Ce nimeni nu mai ştie de va avea sfârşit
Iar timpul rămâne-va pe veci încremenit?!

Cuprind sfios hotarul dintre pământ și ape,
Sub pulberea de stele din spațiul sideral,
Implor pe Demiurgul, privindu-L de-aproape,
Să-mi dăruiască pacea și forța unui val.

Zadarnic umblă paşii pe aleile de ieri,
O urmă care astăzi vestește nicăieri
Şi te privesc acronic, suntem a nimănui
Fantasme fără nume și chipuri de statui.

Atunci, eu voi putea de țărm să mă desprind,
De lume, cu ale ei fără de rost necazuri,
Și cu priviri divine, deasupra mea lucind,
Enigma existenței s-o caut fără nazuri.

Prelung suspină vântul prin crengi ude de ploi
Care-au ajuns linţoliu unor imenşi strigoi,
Amăgitor dansează frunzele în amurg
Nădăjduind să afle drumul spre Demiurg.
Vreau vălul neputinței să-l pierd fără să ştiu,
De ce în clipa asta nimic nu pare viu,
Ne stăpâneşte o eră străină şi obscură,
O încremenire a minții apusă în natură.
Se face din zi noapte, fiinţă-n nefiinţă,
Uitata desfătare acum e suferinţă,
Un gând îmi asuprește-n goană eul,
Mi-e goală existenţa în zorile din crepuscul.
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Paulina POPA
(ROMÂNIA)

CU O PALMĂ STRĂINĂ
ţi-au acoperit gura.
Ziceai: ce caută necunoscuții aceştia
pe acoperişul spitalului municipal?
De ce stau unul într-o parte,
unul în alta,
se țin de mâini peste adormiții cetății?
Ochii lor au culori diferite de ochii noștri.
Treci printre ei cântând:
Printre arbori tăietorii de lemne
printre cuvinte, poemele ca fecioarele lunii.
Pietrele dragostei sunt leagăne albe.
Flori de sânge curg sub spinii cununii…
Ce caută străinii aceştia printre noi
şi de ce veşmintele prime, de lut, imprimate cu
imaginea nunții
sunt spălate de ploi?

Sunt spălate de ploi oasele şi oscioarele neamului
tău.
Febra urii șterge amintirile facerii.
Incendii de vegetație și de iubire.
Miroase a depărtări.
se ridică flamuri de fum
împotriva sinelui.

ÎMPOTRIVA SINELUI
aproape de noi, tot mai aproape,
o umbră pecetluită cu ultimul sărut.
Trece prin umbra noastră fără să clipească.
Stă ascunsă în umbra noastră,
aşa cum stăm şi noi ascunşi în umbra umbrei
acesteia.
Trece arzând carnea umbrei noastre,
lasă în urmă parfumul orelor.
Creşte o floare de foc
sub sânul mângâiat de floarea ei.

SUNT SPĂLATE DE PLOI
scările pe care ai plâns.
Sunt spălate de luna mare și roșie,
de strigătul care însoțea fiecare masă
atunci când fărâmiturile cădeau
fără a fi culese de păsări de aur.
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Stă alungită pe asfalt, pe drumul pietruit,
pe frunzele germinării.
Ne aplecăm asupra ei.
Ne izbeşte peste față:
este vremea secerișului, totul în jur
miroase a grâu...
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Vavila POPOVICI
(USA)

Duminica Samarinencei – Apa Vie
“Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, și el, în Dumnezeu.”
– (Ioan cap 4;15)

Luna mai, denumită și “Florar”, este luna florilor,
culorilor; ramurile copacilor se îmbracă în adevărate
mantii verzi, ninge cu flori albe. Prospețime și culoare.
Mă aflu din nou în orașul Stamford din statul
Connecticut, Statele Unite, oraș a cărui arie face
parte din New York Metropolitan. Astăzi, duminică,
ne îndreptăm spre Biserica ortodoxă-grecească (Ortodox Church of the Archangels) aflată pe Bedford
St, la nr. 527, Biserică construită în 1958, în formă
de cruce (stil cruciform, bizantin).
Intrăm în Pronaos, sărutăm icoanele, aprindem
lumânări și înaintăm spre Naos, pentru a ocupa locuri. Privim altarul, icoana Maicii Domnului pictată
deasupra absidei.
Biserica am descris-o în cartea “Jurnal american”,
în urma vizitei făcută în 2006. Remarcăm din nou
expresia plină de gravitate și de adevăr a icoanelor
ce adaugă un plus de frumusețe religiei noastre
creștine, ortodoxe. Catapeteasma separă naosul de
altar, pe ea fiind pictate icoanele de la stânga la
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dreapta: Arhanghelul Mihail (pe ușa din stânga),
apoi cei doi Arhangheli Mihail și Gavril cărora le
este dedicată biserica (în limba greacă Arhangheli
însemnând mai marii îngerilor), mai apoi Sfânta
Fecioară cu pruncul, Hristos, Sfântul Ioan și Arhanghelul Gavril. Este de fapt, ordinea icoanelor
bisericilor ortodoxe din întreaga lume.
Patru sculpturi ale altarului simbolizează cei patru
evangheliști, ilustrând legătura dintre “Biserica
cerească”și cea “pământeană“. Ne rotim privirile pe
plafonul bisericii. În centru este Iisus Hristos
întruchipând începutul și sfârșitul lumii, căci cupola
dominantă a naos-ului este întotdeauna ocupată de
figura lui Iisus în ipostaza de “Atotputernic“.
Deasupra icoanelor iconostasului sunt icoanele
Apostolilor cu Iisus la Cina cea de Taină și în mijloc
icoana Maicii Domnului cu Iisus în brațe. Ferestrele
bisericii sunt tipice secolului al XXI-lea (biserici
bizantine) fără vitralii.
Ne așezăm într-una dintre bănci, ascultăm Sfânta
Liturghie; depășim starea de izolare individuală,
ieșim din limitele lumii naturale și intrăm în legătură
cu Dumnezeul nostru, într-o realitate spirituală până
la iubire. Corul, orga, enoriașii cântă, în vreme ce prin
Sfântul Duh chemat de preot, se săvârșește
prefacerea: “Pre Tine Te lăudam, pre Tine bine Te
cuvântăm, Ție îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm
Ție, Dumnezeului nostru”. Îl lăudam pe Dumnezeu
pentru marea iubire ce ne-o arată și pentru marea
minune prin care ne comunică iubirea Sa, prefăcând
pâinea și vinul în Trupul și Sângele Fiului Său, spre a
ni Se da nouă. Vibrațiile sonore se propagă în aerul
din interiorul bisericii, transmițându-le simțurilor
noastre, organelor auditive. Timbrul orgii este extrem
destineliterare@gmail.com
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de dulce, mângâietor, plăcut auzului. Nu-mi dau
seama dacă este o orgă cu tuburi sau o orgă
electronică, fiindcă aceasta din urmă, în zilele noastre,
imită perfect sunetele orgii cu tuburi.
Credința înseamnă mai întâi trăire și abia apoi
înțelegere; înseamnă să trăiești cu sufletul acea
viziune intuitivă asupra lumii cerești și mai apoi să
înțelegi cu mintea; să-ți tremure ființa și acest tremur,
această umilință să te ajute să dialoghezi cu
Dumnezeu; rugăciunile auzite bat la ușa inimii, o
deschide și lasă loc luminii să intre.

Ascultăm predica. Este ziua de 14 mai 2017. În
calendarul Bisericii noastre ortodoxe, Duminica
aceasta, a V-a după Paști, e numită “Duminica
Samarinencei – Apa cea vie”. Înțeleg prea puțin,
fiindcă este spusă în limba engleză, dar la câte o
frază mai clară îmi amintesc de cele citite în Biblie,
și auzite în cuvântări, de-a lungul anilor, despre
anonima contemporană cu Mântuitorul, cea din
zecile, poate chiar din sutele de mii de
contemporane cu El, acea Samarineancă pe care au
pictat-o și o pictează marii pictori ai lumii; o
săteancă dintr-un ținut al Țării Sfinte, socotit
blestemat, spurcat, și care purta numele de Samaria.
A fost una din ucenițele Domnului, propovăduind
învățătura Sa până la moarte, începând chiar din
momentul în care a plecat de la fântână, și ducânduse în satul ei a spus: “Am văzut pe Cineva care ar
putea să fie Mesia!”
Și astfel, Samarineanca a intrat în istorie. Ea a
rămas martora peste veacuri a unei importante
învățături. Ea și toți locuitorii din provincia Samaria
făceau parte dintr-un fel de sectă a Vechiului
Testament, separându-se de templul din Ierusalim și
respectând numai primele cinci cărți ale lui Moise.
destineliterare@gmail.com

De aceea, între iudei și samarineni era o veche
dușmănie, chiar nu vorbeau unii cu alții. De aceea,
Samaria a și refuzat să-I dea apă Mântuitorului
însetat, care i-a zis: “Dă-Mi să beau!” Pe lângă
credința ei rea, Samarineanca era și o femeie
păcătoasă, căci trăise mai înainte cu cinci bărbați în
desfrânare și acum avea al șaselea bărbat. Însă, cu
toate că era eretică în credință și desfrânată în fapte,
era însetată de “Apa vie” a credinței în Hristos, și se
interesa cum să se roage cu adevărat lui Dumnezeu.
Întâlnirea lui Hristos cu Samarineanca e
prezentată de Sfântul Apostol Ioan (4, 4-12) ca un
duel. Hristos avea de înfruntat (și de biruit) o ființă
vie și puternică, o femeie, o înfiptă, făptură
înzestrată cu inteligență și cu judecată, mândră,
ironică, arțăgoasă, Domnul acceptând-o așa cum
era. Părintele Nicolae Steinhardt (1912-1989),
scriitor, critic literar, eseist, jurist afirmă că e un
admirabil exemplu al felului cum lucrează Domnul
în calitatea Sa de vânător (de oameni), îndeosebi
atras de vânatul dificil, de ucenici și ucenice de
caracter, care opun rezistență, dar sunt în stare să I
se predea în duh și adevăr.
În acel duel, nicicum de formă, Samarineanca a
fost atinsă mortal cu o lovitură nu pricinuitoare de
moarte, ci de viață veșnică. Nu, Domnul nu a mințito; cu adevărat i-a dăruit “apa vie” – apa vieții fără
apus, pe ea prefăcând-o, din trufașă, potrivnică, în
ucenica și apoi muceniță a Sa. Este un dialog al
Domnului cu sufletul omenesc și Hristos a ales
dialogul, deoarece “dialogul se imprimă în cuget șin simțire mai adânc decât rațiunea”.
Mai întâi, Domnul i-a făgăduit femeii “apa cea
vie”, adică învățătura Sfintei Evanghelii. Și după ce
femeia a crezut în puterea mântuitoare a
Evangheliei, îi zice Mântuitorului cu glas smerit și
rugător: “Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai
însetez” (Ioan 4, 15). Astfel, cuvintele Domnului,
atingându-se ca o săgeată de inima Samarinencii, iau deșteptat credința în suflet. Fiindcă credința este
sădită în sufletul fiecărui om, dar, ca și în zilele
noastre, ea era adormită și trebuia trezită. Pentru
mântuirea ei nu era de ajuns numai credința dreaptă
în Dumnezeu. Îi mai trebuia și fapta bună, căci
“Credința, dacă nu are fapte, este moartă” (Iacob 2,
17). Și Domnul a întors inima femeii păcătoase, în
smerenie și în căința păcatelor prin mărturisire. Prin
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câteva cuvinte, cu multă iscusință duhovnicească,
Mântuitorul i-a îndemnat conștiința să-și
mărturisească singură păcatele. Căci după ce i-a zis
femeii: “Mergi și cheamă pe bărbatul tău și vin-o
aici”, Samarineanca a mărturisit: “Nu am bărbat.
Adică sunt o femeie păcătoasă. Am trăit în
desfrânare cu cinci bărbați și acum trăiesc în
fărădelegi cu altul!”.
Părintele Nicolae Steinhardt, în cartea “Dăruind
vei dobândi”, capitolul “Apa cea vie –
Femeia Samarineancă”, relatează dialogul aprig și
fără cruțare dintre Mântuitor și Samarineancă, o
confruntare spirituală pe care o aseamănă celor din
tragediile lui Corneille ori Racine.

Mântuitorul ne cere două virtuți principale:
credința tare în Dumnezeu, și pocăința,
adică mărturisirea păcatelor noastre cu căință și
înnoirea vieții prin fapte bune. Pe amândouă acestea
le-a îndeplinit femeia Samarineancă, căci a crezut că
Hristos este Mesia, Mântuitorul lumii, și-a
recunoscut păcatele și a cerut “apa cea vie”, adică
botezul creștin, harul Duhului Sfânt și învățarea
Evangheliei. Dar nu s-a oprit aici, ci a căutat să

adauge și o altă faptă bună, obligatorie pentru noi
toți, pentru fiecare creștin – mărturisirea Evangheliei
lui Hristos, fugind în familie și în satul natal, în
cetatea ei, umblând pe toate ulițele și strigând în
auzul tuturor: “Veniți de vedeți un om care mi-a
spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este
Hristosul? Și au ieșit din cetate și veneau către El”
(Ioan 4, 29-30).
Predica continuă și gândul îmi fuge… Pe parcursul
întregii istorii a neamului românesc, intelectualii
români au sprijinit Biserica și au înțeles că preoții au
un mare rol în formarea mentalității spirituale a
poporului, de aceea gândesc că intelectualitatea din
țara noastră ar trebui să refacă ceea ce s-a pierdut
prin necredință.
Preotul din această Biserică ortodoxă-grecească
(Ortodox Church of the Archangels) își îndeplinește
de fiecare dată rolul cu prisosință, cu har. Pe față i se
citește un zâmbet împăciuitor. Către sfârșitul slujbei
a chemat mamele lângă altar, binecuvântându-le, iar
la sfârșit le-a oferit enoriașilor, ca mângâiere și
binecuvântare celor care au participat la săvârșirea
Dumnezeieștii Liturghii, dar care nu au putut să se
împărtășească, câte o bucățică din Pâinea
binecuvântată – anafura – mai înainte, cu formula
liturgică: “Binecuvântează Doamne pâinea aceasta
ce se va da în locul Sfintelor Tale Taine...” , dintrun coșuleț ținut în mână de diacon și, câte o floare,
garoafă roz – mamelor, fiindcă “Ziua mamei”, este
de regulă sărbătorită pe mapamond (70 de state ale
lumii au o dată comună pentru această sărbătoare ,
deci și America), în a doua duminică a lunii mai. A
coincis,
iată,
cu
sărbătoarea
“Duminica
Samarinencei”.
Stamford, SUA
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Horea PORUMB
(FRANȚA)

Parisul meu
(fragment)

De ce?
“La ce te-ai putea gândi la Paris, decât la fericire, moarte sau deşertăciune? Parisul e mai mult,
mult mai mult decât un oraş. E o stare de spirit, ca şi
NYC, portretul lui Gertrude Stein făcut de Picasso
― care a pus-o să pozeze de 40 de ori, ca apoi s-o
picteze din memorie ― sau mormântul lui Arsenie
Boca…”
Cu aceste cuvinte m-a stimulat prietenul
meu, B…, să-i dau propria-mi replică de parizian de
adopţiune…
Cum şi de ce am scris această carte?
Am vrut să fac haz de condiţia umană… Să
mă “răzbun” pe ţara unde am fost nevoit să-mi duc
traiul ― şi unde mi-am mâncat mălaiul, în ultimii
ani, cu sos… olandez ― aluzie la François Hollande,
un golan aşijderea golanilor noştri din ţară,… pentru
că aşa-i piesa, aşa trebuie să fie marionetele “lor”,
slugi la case străine.
Pornisem cu ideea să încep pe un ton cumva
smerit faţă de măreţul popor francez şi să acumulez
fapte ce ar fi demonstrat, în cele din urmă, că imaginea pe care şi-o construiesc ― de regulă ― românii
despre oamenii din ţara lui Voltaire e în mod grosier
eronată, depăşită doar de imaginea, echivalentă în
falsitate (când prea negativă, când prea pozitivă), a
propriului nostru popor…
Faptele s-au tot acumulat, iar comedia umană
la care eram spectator a depăşit perimetrul vizat
iniţial, s-a… globalizat!
Fac aici o tentativă epică unde, fără reţineri,
introduc, mai puţin timid, date despre mine însumi,
de la momente autobiografice la cugetări de o
clipă… ca să mă îndrept spre concluzia (pe care o las
s-o descopere cititorul) că lumea e făcută să fie armonioasă şi că ea ar fi, într-adevăr, aşa, dacă am şti
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să descoperim Unitatea ce ne caracterizează, în
adâncuri, pe fiecare dintre noi…
Cititorule, vei descoperi, oare, mesajul
ascuns?...

Zi de vacanţă
Am intrat în vacanţă. Mai bine spus, azi
nu am avut de mers la
curs. Studenţii pregătesc
sesiunea. Peste câteva
zile am cu ei primul
examen.
M-am trezit tot la
ora obişnuită şi mi-am
menţinut tabietul. Am
luat “pe stomacul gol” linguriţa de miere amestecată
cu ghimbir şi scorţişoară şi, în aşteptarea cafelei, am
rânduit vesela din maşina de spălat. Am urcat la etaj,
aducând ceşcuţa pe farfurioară, dar nu m-am băgat la
loc în pat, cum aveam obiceiul, ci, fiind momentan
singur în urbe, am deschis o clipă calculatorul ― tot
o formă de… socializare e şi asta. În fine, am
coborât în bucătărie şi mi-am pregătit micul dejun.
De ani de zile, imitându-l pe tata, mănânc pâine
prăjită cu brânză de vaci (uneori îmi fac o mămăligă,
alteori mănânc un avocado cu hrean şi muştar),
însoţindu-le cu o salată alcătuită dintr-o smochină, o
prună uscată, o caisă uscată ― tăiate mărunt ―,
migdale, stafide, merişoare, nuci, usturoi, ardei, o
roşie (aşa, fără gust, cum sunt, de altfel, toate în ziua
de astăzi!) şi un kiwi, ansamblul acoperit cu ulei de
măsline.
Se zice că e sănătos să te alimentezi cu astfel
de ingrediente, dar trebuie să recunosc că, de când le
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tot consum, n-am băgat de seamă să-mi fi făcut
vreun bine. De pildă, am avut o gripă care a durat
toată toamna, ceea ce m-a cam sedentarizat, timp în
care am pus pe mine câteva kilograme suplimentare,
la care s-au adăugat şi cele de la Crăciunul petrecut
la Cluj... De câteva săptămâni, însă, a devenit
imperativ să-mi reintru în formă, căci sâmbătă plec
în Alpi, cu studenţii, la Val d’Isère, să facem ski de
printemps…
Iată ce înseamnă să-ţi propui un obiectiv
mobilizator! Mă crezusem intrat în faza senectuţii
anchilozante, or, reluând exerciţiile cu perseverenţă,
am simţit de la o zi la alta cum mi se mobilizează
articulaţiile şi cum îmi “cresc” muşchii – evident, se
umplu cu apă, prin vasodilataţie, nu cresc cu
adevărat, dar poate că şi asta e important, să se poată
hrăni, oxigena şi curăţa de acidul lactic produs la
efortul ce mă aşteaptă.
În dimineaţa asta n-am avut chef să mai
zăbovesc în casă, căci se arăta o zi de sfârşit de iarnă
/ început de primăvară senină şi rece. Mi-am
îmbrăcat, de probă, echipamentul de schi, pregătit în
vederea plecării (prea călduros pentru oraş, astfel c-a
trebuit să mă debarasez de el pe parcurs), şi am
pornit-o în pas mai mult decât sportiv spre Parcul
departamental din comuna vecină – un spaţiu verde
situat pe locul unde până la sfârşitul anilor ’70 se
aflase cel mai mare bidonvil al Franţei, ocupat de
portughezii fugiţi din calea dictaturii lui Salazar.
Soarele oblic îşi cernea razele printre
coroanele desfrunzite ale copacilor, pământul era
reavăn şi din măruntaiele lui se revărsa concertul ―
neauzit ― al rădăcinilor, bulbilor şi vietăţilor ce se
pregăteau să reînvie. N-am rezistat tentaţiei şi, pe o
platformă destinată, probabil, jocului de boule, mam dedat exerciţiilor mele de qigong.
Fără să mă laud, menţionez că, pe când eram
visiting scientist la Universitatea din Toronto, am
avut şansa şi privilegiul să fiu îndrumat de unul din
cei cinci “mari maeştri” ai acestui sport oriental ―
omul era originar din Hong Kong şi se refugiase în
Canada atunci când oraşul a fost retrocedat Chinei.
Începi prin trei expiraţii profunde. (De ce nu
inspiraţii? veţi zice. Pentru că ele vin automat, oricum!) La primul suflu prelung, îţi imaginezi că pieptul ţi se adună într-un singur punct, în plexul solar,
într-o zonă lipită de coloana vertebrală, acolo unde

se termină coastele… Apoi îţi goleşti iar aerul, concentrându-te la abdomenul ce ţi se aplatizează, adunându-te în hara1, centrul energetic situat la două
degete sub ombilic… În fine, te împingi înspre
pământ, de parcă ai vrea să te comprimi sub propriile-ţi tălpi… Abia pe urmă treci la diverse poziţii,
lente, curgătoare, pe care le menţii sau le repeţi de
multe ori, lăsându-ţi gândurile să plece…
E interesant de ştiut că aceste extravaganţe
orientale au fost “importate” în Occident încă de pe
vremea lui Voltaire, dar n-au fost agreate. Motivul?
Farmecul lor, binele pe care îl aduc nu încep să
apară decât după un număr de minute, după ce organismul a “înţeles” ceea ce-i ceri! Or, până recent, pe
tot parcursul epocii “moderne” în care individul mai
credea că va stăpâni natura, omul era grăbit, n-avea
răbdare să repete…
Suflam liniştit şi “rotund” , iar bila imaginară
― hara ― ce-mi creştea şi descreştea în pântec
odată cu mişcarea diafragmei îmi mângâia, parcă,
organele interne, îmi masa coloana vertebrală “pe
dinăuntru”, în timp ce simţeam cum mi se deşteaptă
fiecare fibră musculară, căutându-şi vecinii – totul
transmiţându-mi o senzaţie de calm, de destindere a
minţii, de trăire intensă a prezentului.
Pe la ora amiezii, o ceaţă diafană a început să
se infiltreze ca un abur printre copaci. Nu era
alburie, ci albăstruie, iar mai apoi a devenit de-a
dreptul întunecată, şi nu era ceaţă, ci poluare,
constituită din microparticule negre şi uleioase, cu
miros înţepător. Pacostea marelui oraş.
Am ajuns acasă cu ochii înroşiţi şi m-am
trântit îmbufnat la calculator. Altă pacoste,
“feisbuc”-ul acesta. Aflu despre un fost mare poet
cât era de lingău, despre un talentat prozator, devenit
zbir, despre un remarcabil memorialist, devenit
hoţ… Ierarhiile recrutează doar oameni pătaţi. Nici
şefii ce conduc ţări n-au imagini mai liniştitoare ―
suntem duşi de nas de nişte maimuţoi, rozătoare,
paiaţe…
Minciuni
din
toate
direcţiile…
Dezinformare, sau exces de informaţie, care tot la
dezinformare conduce… În ţară, incitări războinice… De ce m-am gândit la Ierusalim? Un evreu a
fost prins la Paris mâzgălind el însuşi, pe propriul
zid, inscripţii antisemite ― voia să i se atribuie locuinţă de la stat, pe motiv că acolo ar fi ameninţat…
1
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Hara, în japoneză; dantien, în chineză.
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Ierusalim ― găseşti în el cuvântul “pace”, şalom…
Lumea din Franţa, după şocul atentatului de la Charlie Hebdo, se demarchează, purtând ecusonul: “Je
suis Charlie”. Alţii, dimpotrivă, s-au dezmeticit, je
ne le suis pas… depinde cum văd libertatea de
conştiinţă şi de exprimare, pluralismul, democraţia…
Și totuşi…
Oamenii preferă să fie ca furnicile. Încolonate. Nu-şi dau seama de asta, dar asta cer. (Lenin a
încercat deja odată să-i înregimenteze, ca într-o mare
închisoare ― sunt vorbele lui, citate în Gog, de Gio-

vanni Papini ― puşcăriaşul nu are de ce să se preocupe de ziua de mâine: e liber!).
Furnicile merg încolonate, par liniştite, păzite
pe margine de câţiva “soldaţi”, de foarte puţini
soldaţi! Pe furnica regină nici n-o vezi. Oamenii
doresc să nu aibă griji. Pentru asta le trebuie şi lor un
şef! Chiar şi invizibil: omul providenţial.
Ce speră norodul? Să trăiască! Să
supravieţuiască! ― fie şi numai cu această garanţie,
poporul ar fi mulţumit. Menţinerea în viaţă,
prelungirea vieţii, viaţa creată în laborator…
promisiunile geneticii moderne merg, de altfel,
tocmai în acest sens. Al supravieţuirii…

Recenzii despre “Parisul meu” de Horea Porumb, Editura Corint, 2016
“A apărut o carte despre Paris, PARISUL
MEU, editura Corint, 2016 - a Profului Univ. Dr.
Horea Porumb, care combate de 30 de ani in Franţa
in materie de microbiologie. Cum este si un distins
eseist, Parisul lui se conjugă cu un Paris al meu,
foarte personal, alminteri, ca al multora dintre
românii care au combătut cu anii la Paris. Sunt
observaţii si analize de prima mână pentru Parisul de
azi, dar si pentru cel de ieri, de care suntem noi,
românii, dacă îmi dai voie, legaţi prin mii de fire.
Sunt adunate acolo impresii personale, cu inserturi
subiective, despre un Paris al ultimilor ani, cu
oamenii care populează mai abitir străzile decât
muzeele - adică nu lipsesc pasaje eseistice de fine
observaţii si analize, un Paris personal al profului,
care nu a fost turist la Paris, ci locuitor pe decenii”.
Bedros Horasangian
“Lectura cărţii “Parisul meu” a fost o reală
plăcere”.
Ion Mureşan
“Parisul în care ne invită Horea Porumb prin
noua sa carte este, într-adevăr, foarte al său. Căci nu
avem în faţă, cum se mai obişnuieşte, un ghid
turistic abia travestit în impresii individualizate, ci o
suită de ”tablete” ce reţin scurte secvenţe de viaţă
cotidiană, foarte diverse, ecouri, desigur, şi de
evenimente artistice şi literare, un concert clasic, o
expoziţie, dar nu ele apar în prim plan. Autorul e aici
un prozator ce povesteşte degajat şi cu o detaşare
programatică de “spectator” la un fel de “comedie
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umană”, pe care o contemplă adesea cu umor
pigmentat ironic, în orice caz deloc convenţional.
Nu ţine să fie “corect politic”, nici cu francezii
printre care trăieşte de ani buni, nici cu alţii,
descoperiţi în întâlniri ocazionale, conviviale sau de
convenţională “mondenitate”, se exprimă cu
francheţe, de pildă despre noile conformisme
dependente de imensa şi formalista birocraţie
europeană, despre “mondialismul” mediocrunivelator, despre dreptul la identitate naţională,
despre libertatea prost înţeleasă şi despre excesele şi
limitele ei. Notează, de asemenea, cu talent de
observator selectiv şi expresiv, decoruri pariziene,
elemente de atmosferă definitorii pentru oraşul cu
care s-a familiarizat, schiţează rapide dar sugestive
portrete şi, mai ales, îşi orientează scrisele către
reflecţia sapienţială, în care omul de ştiinţă
(biochimist şi fizician cu o carieră prestigioasă în
Occident) pune exactitatea privitorului la microscop
şi concizia cerută de economia precisă a
observatorului exigent. Toate acestea sunt însă
transmise cititorului cu o sprinteneală a condeiului
ce serveşte transmiterii proaspete a impresiei, în
note de “lectură” fugare, surâzător-ironice, chemând
un fel de complicitate amicală cu cititorul. Pe scurt,
o lectură agreabilă, destinsă, lipsită de prejudecăţi şi
de mari “pretenţii”, un parcurs de “instantanee” şi
reflecţii notate de un spirit lucid, ferm fără rigiditate,
faţă de lumea în care trăieşte şi la spectacolul căreia
ne invită să luăm parte.”
Ion Pop
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Dialog cu Părintele Constantin-Valer Necula:
„Lumea rezistă prin iubire atinsă de veşnicie, nu de parametrii unui plan de afaceri!“
Sfințite Părinte-profesor Constantin-Valer
Necula, ați absolvit Facultatea de Teologie „Andrei
Șaguna“ din Sibiu și sunteți conferențiar universitar
doctor în teologie, specializatea catehetică-omiletică
și pedagogie creștină, la vechea Academie Andreiană. Ați scris nenumărate volume de studii în domeniile de expertiză amintite, și multe cărți pentru copii
și tineri. Pe lângă traducerea de
cărți, ați publicat studii de specialitate și recenzii în limbile franceză,
italiană, germană. Sunteți cunoscut
în Țară și în străinătate, prin
conferințe, emisiuni de radio și
televiziune, la posturi naționale și
internaționale. La Sibiu, sunteți una
din cele mai active prezențe în
spațiul public, slujind în biserici și
vorbind în cele mai diverse locuri,
unui public tot mai numeros și mai
interesat de acest mod oarecum
inedit la noi, după ieșirea din comunismul ateist,
prin care preotul își continuă menirea între
concitadini. Slujirea aceasta vie aduce Biserica între
enoriași, dincolo de așteptarea permanentă, firească,
a credincioșilor în biserici. Nu puține sunt și
articolele semnate în cotidianul sibian TRIBUNA, în
ultima vreme. Vă rog să răspundeți, în acest dialog,
la câteva întrebări pe care le ridică societatea de
astăzi!
Mihai Posada: Insațietatea, în special setea
de îmbogățire, îl transformă pe om în fiară. În
vreme ce lacomii plutocrați minoritari se
îmbogățesc inimaginabil, majoritatea populațiilor
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Globului sărăcesc dincolo de orice limite. Omenia,
consonantă cu „frumusețea cea dintâi“, are între
valorile morale sădite de Dumnezeu în om, la
zidirea lui: iubirea de străini/oaspeți, ținerea
cuvântului dat, facerea de bine, sentimentul onoarei,
dispoziția de jertfă, înfrânarea, spiritul dreptății,
mărinimia, modestia, umilința, credința în
Dumnezeu – așa cum preciza
teologul George Racoveanu într-o
conferință ținută în septembrie
1961, la Cà Foscari, în frumoasa
Veneție, la una din ședințele
Societății Academice Române. Dar
calitățile enumerate aici nu sunt pe
placul plutocrației pe care o
deranjează credința în Dumnezeu,
ca insubordonare la servirea
propriilor interese. De aici,
respingerea iconoclastă și refuzul
catehizării în școli, îndepărtarea
prin toate mijloacele a oamenilor de Dumnezeu:
cultivarea mercantilismului, urii, călcării pe
cadavrul aproapelui, desfrânării, necredinței,
orgoliului și altor forme ale prostiei. Capitalul
imens poate cumpăra guverne, state, politici, poate
finanța/provoca războaie și revoluții. Sclavagismul
economic găsește și caută noi piețe de desfacere și
mână de lucru mai ieftină. Revoluțiile și războaiele
garantează piețe de desfacere și mână de lucru.
Profitul decent de zece, cincisprezece la sută i-a
devenit insuficient, minoritatea plutocrată renunță
să mai producă în țările subdezvoltate, unde profitul
de câteva sute la sută îi pare jenant. Acum, își mută
destineliterare@gmail.com
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afacerile în țările lumii a treia, a patra..., cum este
Cambodgia, unde pe câțiva bănuți salariu, scoate
profit ce tinde spre o mie la sută. Ce argumente are
Biserica pentru aplanarea acestor inechități sociale
majore și pentru refacerea structurii morale firești
în ordine ontologică?
Părintele Necula: Biserica este dintotdeauna
„hârtia de turnesol“ a vieții și a prezenței lui Dumnezeu în lume. Pentru Ortodoxia românească spațiul
de influență este mult mai mic, aproape inexistent
raportat la marile culoare de emisie ale catolicismului, de exemplu. Dar aceasta nu înseamnă că nu a
dezvoltat o gândire socială. Biserica încheagă
răspunsurile sale, în primul rând, prin propovăduire
și faptă. Simplul fapt că atât interbelic cât și în
perioada comunistă ea a vestit Evanghelia lui
Hristos, dimensiunea eshatologică a vieții și
frumusețea Învierii ca fundament al vieții veșnice,
este un efort care merită reținut. Construirea de școli
și sisteme de pedagogie, inclusiv pedagogie socială,
investirea cu morală a proiectelor economice – cineși mai aduce aminte azi de „Banca Albina“ din
Transilvania, pilon de rezistență în finanțarea
independenței economice a românilor din Ardeal,
constituirea unei prese bisericești rezistente la
virusarea liberalismelor ideologice – cine-și mai
aduce aminte azi de celebrele editoriale anticomuniste din Telegraful Român în anii 1930-1941,
pentru care oamenii au plătit cu ani grei de temniță,
cimentarea comunităților pe linia de forță a moralei
creștine sunt doar câteva din ancorele practice ale
acestei gândiri sociale. Pentru biserică omul rămâne
om, „măcar, deși, poartă rănile păcatelor“. Dincolo
de aspectele economice, omul rămâne și lucrarea
iconomiei lui Dumnezeu, a purtării Sale de grijă.
Aici este misiunea Bisericii, nu poate construi o
contra-ideologie, nu este misiunea ei. Poate că e
momentul chiar să ne delimităm de construcții
perene, să ne reluăm pacea educațională din care sau născut adevăratele soluții în educația socială.
Mihai
Posada: Lăcomia minoritarilor
plutocrați a generat criza economică profundă la
sfârșitul celui de-al doilea și începutul celui de-al
treilea mileniu creștin, pentru „salvarea“ băncilor
în care marele capital este depozitat, prin spolierea
populațiilor la nivel global. Dacă până pe la
mijlocul veacului trecut, se putea trăi din dobânda
destineliterare@gmail.com

girată de băncile care gestionau un depozit
financiar substanțial, astăzi băncile sunt instituții de
cămătărie legalizată, întrecându-se care mai de
care să atragă clienți la împrumuturile oferite, în
timp ce dobânda a devenit negativă. Camăta, despre
care scria nefericitul Ezra Pound, într-unul din
Cantos-urile sale, înfierând-o. În perioada
interbelică la noi, economiști de talia unor
intelectuali ai Bisericii luptătoare precum Petre
Țuțea sau Mircea Vulcănescu au încercat să impună
„primatul spiritualității“, în mentalul colectiv,
împotriva tăvălugului materialist. Legea 217/2015 îi
socotește între persoanele vinovate de săvârșirea
unor infracțiuni contra păcii și omenirii, și ne
interzice să le îmbrățișăm ideile de spiritualitate,
desigur creștină. Nu uităm că Acela care a intrat cu
biciul între tejghetarii Templului este Dumnezeu
Fiul Omului însuși. Dacă spiritualitatea acelora nu
este bună, cu ce metode spirituale va lupta Biserica
lui Hristos contra hegemoniei financiare
anticreștine, antiumane contemporane?
Părintele Necula: Nu sunt un specialist în
soluții spirituale la ispitele capitalismului, de nici un
fel. Sunt adeptul unei spiritualități mai ample decât a
celei interbelice. Nu doar hegemonia financiară este
anticreștină. Eu cred că Biserica are suficiente
mijloace de a întâmpina corect dictaturi ori depresii
sociale. Liturghia, rugăciunea comunitară, școala
catehetică și omilia serenă sunt mijloace permanente
de rezistență structurală împotriva unor astfel de
presiuni. Apoi suntem deja în situația de a avea o
serie de economiști și specialiști în analiză
economică care au asumat Evanghelia drept o sursă
de gândire prioritară. Biserica are ca misiune nașterea și susținerea unor astfel de vocații. Ea nu este un
opozant de meserie. Ci o pepinieră de vocații atente,
lipsite de concupiscența la păcatele veniale ale sistemelor ideologice ori de indulgență morală.
Mihai Posada: S-a spus, într-o vreme, că numai noi, ortodocșii din Răsăritul Europei, suntem
singura Biserică fără sfinți proprii. Au fost apoi
canonizați, pe rând, Sfinții Creștini prigoniți de romani, Sfinții Voievozi și Domnitori prigoniți de otomani, Sfinții Mucenici prigoniți de austro-ungari.
Au plecat la Domnul, în ultimele decenii, o serie de
figuri din cinul monahal ori numai trăitori creștini
martirizați în pușcăriile politicii care ne-a schimo203
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nosit spiritual vreme de peste jumătate de veac. Pe
mulți din aceștia, poporul dreptcredincios îi cinstește ca pe niște sfinți.
Ce îi împiedică azi, pe mai marii Bisericii Ortodoxe Române, să îi treacă în sinaxar, cu acte în
regulă, pe Sfinții Martiri prigoniți de comuniștii
atei? Iată, de exemplu, deși aproape necunoscut
încă astăzi, Sfântul Ioan de la Prislop a fost canonizat înaintea lui Arsenie Boca. Pe lângă Părintele
Arsenie, vorbim de arhimandritul Iustin Pârvu, de
Valeriu Gafencu, de toți cei sacrificați întru credința
lor nestrămutată în Dumnezeul Treimii, de jertfa lor
fizică și psihică, în închisorile de exterminare de la
Pitești, Aiud, Suceava, Sighet, Gherla, Târgșor, Mislea și celelalte, de la Canal...
Părintele Necula: Biserica are alt ritm de
canonizare decât reflecția socială. Canonizările în
Ortodoxie nu sunt depuneri de candidatură în vreun
Parlament select. Sfințenia este împreună-lucrarea
firii umane cu harul lui Dumnezeu. Distincția în
cazul Sf. Ioan de la Prislop – Părintele Arsenie Boca
e simplă. Încercatul Avvă Ioan este canonizat la
vremea la care Părintele Arsenie înfrunta sistemul
comunist. Sfinții nu funcționează singuratici. Ei sunt
împreună-lucrători ai Împărăției lui Dumnezeu. Se
sprijină și ne sprijină. Cât despre sfinții închisorilor
ei sunt deja canonizați în cel mai important calendar
al Bisericii: inima credincioșilor. Minunile lor,
atitudinea lor demnă, sporesc demnitatea noastră și
gândul nostru la mântuire. Aici graba chiar strică
treaba. Exemplul Bisericii Ortodoxe Ruse, care a
înființat o comisie de de-canonizare acolo unde s-a
grăbit trebuie să ne dea mai mult de gândit.
Mihai Posada: Prigoana creștinilor în alte
țări înseamnă, astăzi, arderea bisericilor și
răstignirea, sau uciderea întregii populații locale de
credincioși. Ce atitudine a luat, ia, va lua BOR?
Părintele Necula:Biserica Ortodoxă Română
este în comuniune de har și în continuu dialog de
întrajutorare cu astfel de situații. Sprijinul în bani și
alimente acordat unor astfel de comunități, misiunea
permanentă – inclusiv diplomatică, desfășurată de
parohia ortodoxă română din Damasc, sunt argumente ale unei întâmpinări sociale și duhovnicești
înaintea unor astfel de crize. Practic, în 2015, Biserica Ortodoxă Română a acordat ajutoare de 500.000
de euro (4 septembrie 2015). Am văzut reacția pre204

sei pe subiect: ajutoare între milostenie și zgârcenie,
etc.etc... Cert este un singur lucru. Temeiul
Evanghelic prin care ajutăm aproapele este valabil și
pentru...departele.
Mihai Posada: Referindu-se la blocul comunist în care am fost livrați de Occident după Al Doilea Război Mondial, Mircea Eliade spunea, prin anii
’60: «Din nefericire, conștiința istoriografică occidentală n-a reținut rolul pozitiv al Românilor în istoria Europei [...] Dacă, în orizontul culturii europene,
am rămas „provinciali“, nu e numai vina noastră.
„Istoria“ – care în cazul nostru mai înseamnă și
inconștiența politică a Occidentalilor – ne-a zăvorât
din nou în întunerec, mai rău decât am fost zăvorâți
în
Evul
Mediu,
prin
năvălirile
barbarilor». Occidentul promovează acum cunoștințe despre sodomie și impune propaganda gay
între școlari și studenți, nu doar în Suedia sau
Grecia. Comisia Europeană a finanțat – spre
exemplu – în februarie 2012, la Facultatea de
Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea
București, Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială și la Colegiul Național Bilingv „George
Coșbuc“,
sărbătoarea Luna
istoriei
LGBT
(Lesbiene-Gay-Bisexuali-Trans),
conform http://www.cuvantulortodox.ro/recomandari/2012/02/19/sodomiapatrunde-si-in-scoala-publica-luna-istoriei-lgbt-saupropaganda-gay-la-doua-facultati-din-universitateabucuresti-si-la-liceul-cosbuc/. Recent, cercetători de
la Institutul Salk din California, conduși de Huan
Carlos Izpisua Belmonte, au creat embrioni micști,
umani și de porc, adică au dezvoltat celule umane în
interiorul unui animal de mari dimensiuni, porcul,
pe motiv că himerele rezultate vor servi, în viitor, la
cultivarea de țesuturi și organe umane ce vor putea
fi transplantate la om fără a fi respinse, potrivit http://incredibilia.ro/stiinta-joaca-dumnezeuembrion-om-porc/. Ambele exemple de inițiative
contravin preceptelor religioase.
Este știut că țările mici trăiesc din mila celor
mari. Dar, mulți tineri români aduc glorie numelui
Țării lor între cele mai renumite universități ale
lumii, ori sunt respectați în locurile lor de muncă,
peste tot în lume. Sunt acei tineri neapărat atei?
Sunt ei buni creștini? Care credeți că va fi rolul
acestor români în istoria Europei de mâine, a lumii?
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Părintele Necula: Toate derutele unor astfel
de momente istorice au nevoie de profeți. De oameni
informați și de o cultură a răspunsului creștin, apologetic și discret. Cred că generațiile de tineri români școliți în universitățile mari ale lumii nu sunt
altfel decât și-au crescut inima, pe lângă minte
având nevoie și de susținerea Lui Dumnezeu. Cred
că un creator nu poate fi complet fiind rupt de Creator, un om de știință nu este complet rupt de rațiunile
lumii, niciun identificator de model cultural ori matematic al lumii nu este desăvârșit negând paradigmele divine ale creației și existenței lumii. Rolul lor
va fi determinat de statura prin care vor depăși
mediocritatea instalată ca meritocrație. Vor contribui

cu adevărat la destăinuirea lumii dacă vor crea lipsiți
de orgolii ori rezultate intempestive, care bruschează
morala și curăția actului cunoașterii. Omenirea nu a
mers mai departe prin oameni morali, ne vor spune
tristele figuri ale marxismului neo-liberal. Și au
dreptate. Doar că lumea se menține prin oameni
morali, rezistă prin oameni liturgici, dedicați
cunoașterii și iubirii autentice, atinsă de veșnicie nu
de parametrii unui plan de afaceri. Cred că tinerii
aceștia români au puterea de a redesena interesele
științifice și culturale ale lumii doar dacă celelalte
generații anterioare nu-i vor mai vinde și se vor ruga
pentru mântuirea lor. Eu am încredere în ei pentru că
mă rog pentru ei.
Acest text a fost publicat în cotidianul sibian TRIBUNA,
an. CXXXIII, 2017, Nr. 7864, miercuri, 8 martie, p. 21.

Mănăstirea Putna
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Fastfood
http://ciocu-mic.ro/wordpress/
Motto:
PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, CITIŢI-MĂ!
N-AVEŢI DE PIERDUT DECÂT LANŢURILE!
(eventual şi cerceii)

2014 :
La urma urmei, dacă Dinu Săraru scrie în Adevărul,
de ce n-ar publica şi Popescu Dumnezeu în România
literară? A avut şi el nişte realizări: să nu uităm că
meritul de a-l turba pe Niculae Ceaşcă al nostru,
lingându-l frenetic în cur şi astfel făcându-l din prost
nebun, e frăţeşte împărţit între două persoane:
Adrian Păunescu şi Popescu Dumnezeu.
*
Pagini alese din folclorul dâmboviţean: Nătânga din
Şotânga (à propos de „mătărânga”).
*
Să stăm strâmb în statul de drept.
*
Nea Caisă, în rolul principal din Haiducii lui
Treimăgari.
*
Împărăţia lui Mucles, a muştelor pe căciulă,
pumnului în gură şi a rahatului sub preş.
*
Lichelele care furnizează ideologie unei mari
cantităţi de populaţie umană lipsite de discernământ.
Eventual, decerebrate.
*
La televizor: nişte graţioase fiinţe cu ţâţe de zece ori
mai grele decât propriile lor creiere graţioase.
*
La televizor, în campanie electorală: răcnetul de
luptă al Măgarului Clonţos.
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desen de Marc Borţun

*
Erou de talkshow: mic la stat, sec la sfat şi degrabă
mâncătoriu de rahat.
*
Dregători: dreg busuiocul, la TV.
*
Comentariu monden, la TV: vorbe de cloacă.
*
Comentator politic: băşină vehementă.
*
Talk show: fripturişti isterizaţi de inaccesibilitatea
fripturii.
*
Caţele certăreţe de pe la talk show-uri, leit ca
vrăjitoarele bătrâne de pe meterezele cetăţilor
asediate, acum vreo mie de ani, care îşi ridicau
fustele, urlând blesteme şi le arătau atacatorilor
dedesubturile lor infernale. Nenorociţii care aveau
ghinionul de a se afla mai aproape cădeau fulgeraţi –
da’ las’ că nici cei de pe metereze n-o duceau mai
bine.
*
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Nu că la noi n-ar exista şi oameni cinstiţi. Numai că
au grijă compatrioţii lor să-i facă pe aceşti minoritari
să-şi muşte mâinile pentru ghinionul de a fi aşa.
Adică în ne-rând cu lumea.
*
Are fix atâta discernământ cât îi trebuie pentru a bea
o sticlă de spirt medicinal şi a orbi din cauza asta. Şi
pentru a pune ştampila pe un buletin de vot.
*
Numai votul este universal. Nu şi inteligenţa.
*
Un mare cusur al inteligenţei: nu e niciodată destulă.
O mare calitate a prostiei: se găseşte întotdeauna din
abundenţă.
*
CUGETĂRI REGALE
„Nu de talente duce lipsă România, ci de caractere”
(Carol I)
„N-am cur destul pentru câţi ar vrea să-l lingă” (Carol II)

*
Dăruind vei dobândi.
Dăruind, de exemplu, o şpagă cumsecade cui de
drept, vei dobândi contracte grase. Cu Primăria, cu
Ministerul…
*
Dispute, la televizor: e, practic, imposibil să
deosebeşti ciobul de oala spartă.
*
E plin audiovizualul nostru de polemici… de
pulemici…
*
Monumentele Bucureştiului: uitaţi-vă la ele şi-o să
înţelegeţi cum se face că Absurdul s-a născut în
România.
*
Un mare boss, cu două secretare care se ţin după el
şi notează tot ce spune : una, consoanele şi cealaltă,
vocalele.
*
La spartul târgului, dom’ Băsescu pune de-o nouă
formaţiune politică. Creştin-democrată, cică. Eu i-aş
fi zis, mai degrabă, „partid de stânga-mprejur”.
*
Revista Click: atentat la putoare.
*
Cu luminiţa de la capătul tunelului n-am prea făcut
mare lucru. Ceea ce vedem zilnic la televizor e mai
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curând contrariul, respectiv tunelul de la capătul
Luminiţei. În regia artistică a celebrului Radu
Mazăre.
*
Boalele zilei : SIDA şi EBolA
*
Pariu & autoiluzie: ,,Mie nu mi-au murit lăudătorii;
ai mei încă nu s-au născut”.
*
Nu prea ştia el diferenţa dintre „compozitor” şi
„supozitor”, dar tot l-au pus şef la Inspectoratul
Judeţean de Cultură.
*
O singură dată s-a dovedit Mircea Dinescu profet: în
1990, când, în replică la o vorbă de-a lui Ion Iliescu
à propos de oarece ,,nobile idealuri”, a zis: ,,am
compromis noi comunismu’, las’ c-o să compromitem şi capitalismu’!”
După cum veţi binevoi să băgaţi de samă, numai
profeţiile sinistre se împlinesc…
*
Capo di tutti cazzi
*
Denumire posibilă pentru un viitor medicament antigripal, expectorant etc.: MUCIFER. (nu încercaţi
să mi-o furaţi, am înregistrat-o deja la Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci).
N.A. - am aflat abia azi că aşa îl cheamă pe fiul
(minor) al lui Scaraoschi.
*
Despre labilitatea categoriilor estetice: diferenţa
între grotesc şi monumental este, în anumite cazuri,
o simplă chestiune de erecţie.
*
L-am respectat. Dar mi-a trecut.
*
Libertatea de gândire este obligatorie în singura şi
cea mai bună dintre lumi.
*
1980 :
Îi cerem “omului nou” să nu existe decât de la brâu
în sus – şi, în acelaşi timp, să ţină tălpile ferm lipite
de pământul său natal.
*
Să vrei de mâncare atunci când ai: libertatea
înseamnă înţelegerea necesităţii.
(va continua)
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Dana Valentina PUIU
(ROMÂNIA)

Michael Harlow un Nobel de muzică și culoare

Michael Harlow (n.r. foto), poet și editor
neozeelandezeste autorul a 10 volume de poezie
scrise în 10 ani, studii despre poetry writing, un
scenariu de film împreună cu Stephanie Donald în
1991 - Heavy Traffic in the Dark.
Laureat a numeroase premii de poezie precum: PSNZ/Beatson Fellowship Award & the Kathleen Grattan Award, Edmond Memorial Award for
Distinguished Contribution to Poetry, în 2016 i se
decernează Premiul Nobel pentru poezie*.
Începe să publice în 1974 volumul Edges.
Urmează apoi, în 1980, Nothing but Switzerland &
Lemonade și apoi Today in the Piano Birthday,
Vlaminck’s Tie, Giotto’s Elephant, Cassandra’s
Daughter, The Tram Conductor’s Blue Cap,
Sweeping the Courtyard, Heart Absolutely I Can șI
texte-librete împreună cu Kit Powell din 1976 până
în 2016, ultimul intitulat amplificat Symphonie Réflectique. Poezia lui a fost tradusă în franceză, italiană, greacă, spaniolă, germană și parțial, în reviste
literare românești.
<Puțini poeți – deoarece o viață nu ajunge ca
să creezi – reușesc ca prin corpul operei să cuprindă
o întreagă lume....o planetă pe cât de serioasă pe atât
de veselă, provocatoare din punct de vedere filosofic
și inocentă. Poemele lui pun cele mai dificile între208

bări pe care și le poate pune un om iar el le răspunde
în fabule, discursuri și o nepotolită curiozitate> afirmă Elisabeth Smither.
La limitele limbajului dintre vise și gesturi,
zone de inefabil, la limita dintre a fi și a nu fi, în
căutarea alunecoasei identități, tânjind spre ea, cuprins de neliniște și frică de ludic.
Coloratura, muzica, cântând ritmul frazării și
plurisemantismul, alternând între întuneric și lumina
sentimentelor: dragoste, durerea absenței, moarte,
despărțiri și atracții, memorie și dorință, fiecare
secvență e o mică detonare existențială.
Mărturia lui Michael Harlow despre lumea
din lumile sale prefațează volumul NOTHING
FOR IT BUT TO SING (2015) și- i ilustrează credoul:
<Să lași cuvintele să se piardă în propria lor spunere
și să auzi ce strălucește ca o lumină în urechea lumii.
Când gândesc visez la un cal care se dovedește a fi o
motocicletă. Culmea e că nu am încălecat niciodată
nici un cal, nici o motocicletă. Totuși, pot dansa dar
pot și să omit totul scriind, adică dansul, calul,
motocicleta>
Paradoxul acestor dileme răspunde parcă
unui dicton bachelardian: «Nu citești de obicei
poezie când te gândești la alte lucruri.»
<Life is a collection of beautiful moments >,
mărturisește Harlow în poemul De la 5 la 7, titrat
drept comedie romantică, folosind tehnica citatului
cinematografic.
Ce este lumea pentru poet? «The painting
that says/ it is the world that asks to be seen/ Go
there. Until the one painting/ Becomes again a place
to live.»
Lumea este, deci, «Acea pictură care-ți
spune/că lumea se cere văzută/ Mergi acolo. Până
când acea unică pictură/ Devine din nou un loc de
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trăit.»
Viața ca «timp îngustat într-o cutie neagră.»
În ce privește hermeneutica poemului, într-un titlu
precum Compania Cartografilor Harlow asociază
crearea poemului cu descoperirea și întocmirea
hărților de pe mapamond. Dacă faci parte din
Compania Cartografilor «doar o singură regulă e
clară și adevărată sie însăși/ întoarce-te și urmează
poveștile. Și poveștile dinăuntrul/lor, asta fac
cartografii. Nu se grăbesc niciodată/ să descopere, ce
simte gândul minții/ în drumul spre întuneric, dar și
lumina întunericului.» ca apoi să afirme «Atât de
multe se transformă în/râsul îngropat acolo – să
urmezi cântecul/ apei curgătoare; să evoci <râul
râurilor>/ năvălind înspre mare ca să-și piardă
numele.»
E ca și cum ai cartografia teritoriul «pentru a
face invizibilul, vizibil/ A cunoaște cum imposibilul
e posibil» (58) Nothing for it but to sing.
Liricii meseriei cartografilor «care nu joacă
niciodată fals» îi răspunde, în ecou, lirica lui
Michael Harlow: «e aerul plin de zborul copiilor;
copaci atât de muzicali încât înregistrează/ armoniile
unui rai./ Iar să cunoști turbulența femeilor, și
apoi,/liniștea lor. Să găsești un loc în care să fii.» (in
The Company of mapmakers: 58)
De la LIRICĂ la MUZICĂ , în poemul La
cinci compoziții ca sursă pentru cuvinte și
muzică, descifrarea partiturii sună astfel: «Aruncă
ziarul Time irositor în ciuda/ predicțiilor de
asemenea/ Fă din această repetiție în fiecare
moment/ o primă audiție/ Cântă la ceea ce auzi
furioso/ o explozie/ ocazie de celebrare; și apoi un
/mic dolcissimo/ …Nu te gândi la virtuoso,/nici, la
atracția stelelor/ Nu fac decât să te distragă./ Șiacum repetă / toate notele colorate în verde/ timp de
4´33´´:/Ascultă, cine e stăpân și/ cine e sclav aici.
Cântecele tale spun/ că nimeni nu conduce./ nimeni
mai mult decât este nevoie/ Lasă aceste cuvinte/ să
fie <surori> prin muzică./Ia cinci/ apoi începe de la

început, appassionato./ Poți auzi, spune el, <nu
există dragoste Fără muzică>/ cântă ce auzi; lasă
toate cuvintele/ să fie muzica cântecului.» (47-48)
Conotația poemului Hidden things, după
Cadafy, trimite la înțelepciuni ontologice referitoare
la lucrurile trecătoare: Cine deține adevărul
Lucrurilor ascunse? «Nu mai era o onoare
zgomotoasă/ să fie glorificată de statuia care
devenise.../Nimicuri pentru mai puțin decât zei./
Chiar și când cea mai frumoasă/ marmoră Parțiană /
spoită, pe deasupra, stângaci-ademenitor cu culori
jucate de mâinile tinerelor fete,/ care îndrăzniseră să
vină să ceară;/ cu întrebări de fond,/ visele lor/
aburind cu mai mult decât/ frumusețea de casnice/ în
schimb, micile zgomote ale/ cuvintelor sparte/ Odată
dedicate lui Hermes/ liber arbitru,/nu putea el să
calculeze ce/avea să se întâmple.»
Întunecat Iluminism «tremurul urlat la porțile
orașului...cutremurătoare cuvinte care promit lumea/
Încrederea în visele lui, cum că ar fi deținătorii/
lucrurilor ascunse – el așteaptă ca ei s-o ia de
bună.» (41-42)
Clepsidra Timpului și arta de a fi sau a nu fi
– în poemul No full stops in heaven/ Fără
întoarceri punctate în rai: « - Timpul rămas în
lume. Un cântec de sirenă./- Zeii somnului s-au
rătăcit/ spui, fără îmbrățișări. Privind/ peste umărul
tău, văd/ chiar și arta nemuririi este cumva/ ceva ce
nu am meritat să trăim.../Și ești sigur că ți-ai făcut/
călătoria de întoarcere/ din nou și din nou: nu sunt
puncte în rai, să privești înapoi spre casă.» (31)
Culoare, muzică și ceea ce este primăvara
poemului ni se dezvăluie în The piano´s birthday/
Aniversarea pianului care încheie volumul: «...în
liniștitul flux de amiază/ din Plaza Colón,/ notele
argintate ale unui pian/ cântând într-o cameră goală:/
Auzim muzica/ anilor; și vocile pierdute/ ale
întoarcerii soarelui:/ din acestea sunt alcătuite
primăverile poemului»(60).
d.p.v.
(*din punct de vedere)
Dana Puiu Valentina
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Ivo RAFAILOV
(BULGARIA)

Ivo Rafailov was born on February 25th, 1977 in Bourgas. He holds a degree in cultural studies from
St. Kliment Ohridski University in Sofia. He works as a graphic designer. Ivo is the author of two books of
poetry: On the path of peace (1996) and Numerous Temptations (2013). He has received awards for both
photography and poetry: for his first book On the path of peace he was awarded first prize in the poetry
competition named after Veselin Hanchev and his second book was the finalist for the Ivan Nikolov Prize
(2013) and Hristo Fotev Prize (2014). Ivo is the co-founder of Frost Press, which has published collections
of contemporary American poets in Bulgarian, including Billy Collins, Ted Kooser and Carl Dennis. He
lives and works in Sofia.
From the poetry collection Countable Temptations (2013)
LETTER
I hang out,
smoke and drink coffee
before I shower.

Three hours later
they haven’t moved.
I smoke and watch—
one body,
one position.

On the white curtain
in the window
a giant fly makes me
look at it again.

Can you
be satisfied
with just this?

You know how the nearsighted
use just one eye
when they want to see something.

They annoy me,
I blow smoke on them,
knock on the glass.

I draw near the left profile
carefully, very carefully.

I will kill them,
I will kill them.

And then I see—these are
two coupled flies—
one has penetrated the other,
perfectly still,
unfazed,
no shudder of a wing,
tentacles grasping the tissue.

I can’t do that.
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WE FINISHED THE USUAL WAY

SEVERAL REPROACHS TO FIRST LOVE

She
looked me in the eyes

It’s like the story of Polish poetry.

and insisted it’s easy
to rejoice at offered love,
insisted also she would gladly
lay next to a good writer,
explained how she sees
writers locking eyes with death.

In the anthology starting with
Milosz, Szymborska, Różewicz and Herbert
nobody else has a chance to say anything memorable:
excessive evolutionism,
brief postmodernism,
petty sentimentality.
And then

Finally she reached into my glass
and said: I’ll eat this olive.
She did it
slowly,

how to explain to your children
that they are not children of your great love,
that they do not carry the genes of gratitude.
How to admit

so I could see
what it’s like
when
a fly
slinks into
a scarlet wound.
EPITAPH FOR TWO, REPLACED BY A
THIRD

that you’ve missed your life in an attempt to
forget
because love had been so close and coincident
with you,
that you’ve needed a different tongue to keep
from talking about it.

Translated from Bulgarian by Katerina Stoykova

For years he lived
by his deceased wife
(and it was as it was).
One afternoon the cat
brought a bird between the sheets.
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Paula ROMANESCU
(ROMÂNIA)

Poeme într-un vers şi-un titlu

Autobiografie
Eu trec sub cerul lumii – umbră printre cuvinte.
Abecedar
Întâia înclinare a frunţii sub cuvânt.
Bătrâneţe
Să vezi cu ochii minţii, s-auzi cu inima.
Bogăţie
Să arunci în patru vânturi agoniseli de gând.
Credinţă
Să ştii că veşnic norul se-ntoarce la izvor.
Destin
Inutil orice zbucium. Facă-se voia Ta!
Elev
Culegător de roade ce-or înflori cândva.
Generozitate
Să pui viţă de vie la margine de drum.
Imanenţă
Ori cerşetor, ori rege, o vamă tot te-aşteaptă.
Iubire
Senină taină-n care pasărea-suflet cântă.
Înfruntare
În orice zbor căderea pândeşte răbdătoare.
Înserare
Un greiere-şi încearcă arcuşul printre ierbi.
Legendă
În podul palmei mărul îmi spune că odată…
Nepăsare
Galben-roşie frunza se leagănă pe ram…
Oracol
Având răspuns la toate, sporeşte ne-nţelesul...
Limită
Nu e auz să prindă în scoica lui tăcerea.
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Lună
Liman spre care valul se zbuciumă s-ajungă.
Palma
Răvaş prin care soarta-mi trimite veşti ciudate.
Permanenţe
Când puii deprind zborul, în cuib e zvon de iarnă.
Regret
Şarpele de o vreme tot cată înspre cer.
Risipă
O, cât pustiu de vorbe pentru-a drapa nimicul!
Sfârşit
Ultimul fruct sub vălul zăpezilor dintâi.
Sinele
Un Eu care adesea nu-i de acord cu mine.
Supunere
«Să se facă lumină!». Şi umbra : - Aici sunt!
Surâs
Nici râs nici plâns şi totuşi atâtea înţelesuri…
Temeritate
Bătrânul măr în floare curtează o rândunică.
Ură
Din zgură şi cenuşă să-i faci inimii strai?
Vânt
Eternă rătăcire peste vremelnicii.
Western
Veni şi la noi Vestul c-un dolar găurit...
Yoga
Minunea de-a fi lotus cu rădăcini de soare.
Zenit
Mă ninge cerul ’naltul cu stele căzătoare...
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Lia RUSE
(CANADA)

POEM DE IUBIRE

DORUL ACELA

Tăceri clădind lumină, răscolitoare clipe
Atârnă-n blânde gânduri al viselor extaz,
Zile sculptate-n soare, cu verde în risipe,
Se coc încet, încet, pe al timpului răgaz.
Se îmbulzesc în taină mirări -din dor- descinse,
Pe ii de primăvară râd râuri înşirate…
Se-ntoarce viaţa dulce prin ramurile-aprinse
Cu frăgezimea florilor catifelate…
Vântul atinge-azurul, într-un joc, peste amiezi!
În jur se simte ochiul lucitor al ispitei,
Liniştea, cu suflul ascuns în ramurile verzi,
Ar vrea să schimbe, parcă, bătăile clipei.
Sufletul înfloreşte-ntr-un poem de iubire,
Presimt răsuflarea-ţi şi…închipuirea zboară…
Foşneşte gândul ca o frunză-n rătăcire
Şi liliacul mov ne prinde-n primăvară…
…………………………………………
Cu o înţelegere-n priviri nu ne vorbim,
Ne pierdem în admiraţia primăverii,
Umbrele ni se încurcă-n mers şi este sublim,
Fumul sentimental aprinde clipa tăcerii…

Dorul acela era
Un sâmbure aprins
În înveliş de vis
Legănat duios,
Cum floarea albă
Şi rotundă
De nufăr
Pe ape tremurate somnoros…
Dorul acela
Avea sufletul pur
Şi glasul stins.
Privirea îi ardea uşor
Prin zilele care l-au nins
În căderea lor…
Azi două tăceri
La capete de drum,
Sunt o prelungire albastră de fum…
Sunt umbre,
Sub timpul care a sărăcit,
În lumina cerului îmbătrânit…

DOR APRINS

CAFEAUA DE LA ORA 4

Las dorul meu să umble în tăcere
Cu sufletul aprins, rătăcit în amiezi,
Privind văzduhul plin
De norul gri
Cu prelungirea dusă în zăpezi…
Las dorul meu să umble iar prin lume,
Intersectând realul, flămând de vise mult
La marginea tăcerii, cu amintiri nebune,
Să-nvie-n gustul mierii
Sărutul de demult...

Ziua îşi tămâiază alba năvală
Umbrele pătrunse se-alungesc alene!
Pe şalul brodat, roze cu aromă domoală
Filtrează fire de miere-apusene.
Lângă roze ceaşca visează pe-ndelete,
Derutează vremea, surâde duios…
Rotitorul abur cu amintiri în plete
Migrează lin, dar îndărătnic, în cerul somnoros.
E sărbătoarea tandră a umbrelor…
Mirat şi des vibrează palid zarea,
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În sărbătoarea vremii sclipirea clipelor
Arată-un chip ce-ngreunează lin suflarea!
……………………………………………
Cu ochii-nchişi văd cum dorul strecoară
Un timp în care privirea-abureşte
Pietruit, cu vise, timpul tandru coboară...
Dulce şi necuprinsă taina noastră creşte!

LUCEAFĂR ÎN UNIVERS
Cântă tăcerea-ţi pe foi de hârtie!...
Iubirea, tot zburdă-n poeme cu vers,
Doină, istorie, filozofie….
Astăzi, eşti un luceafăr în univers!
Miroase-a fum de lemne arse-n sobă…
În sclipăt de jar s-au mistuit idei
Când gerul îmbrăca aerul în robă,
Sau vara, pe banca iubirii, sub tei.
Născut în albul nebunelor zăpezi,
Vraful tău de versuri, o lume, a uimit,
Timpul a lăsat, prin scrisul tău, dovezi
De prea-mărire…că ţara ţi-ai iubit!
Cu vorbe suave ai vrut să prezinţi,
Din inimă, trăirea ta corectă,
Deschizând capete cu cheie de sfinţi
Dar, se ştie, prostia se repetă…
Tu ai rămas etern tandru ca un crin!
Preocupat, ai trecut dealuri şi văi…
Ai simţit cum scurmă-n ideal un chin
Că-n moarte te-au trimis ticăloşii răi.
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PE ECRAN
Îmbinarea amintirilor
Proiectate-n şoapte
Apoi, dulcea fragmentare a lor
Într-o lungă noapte
În care ne găsim
Liberi ca-ntr-un zbor.
Pretutindeni parfum de toamnă
Atrăgător,
Către visul din care
Iarăşi vor picura imagini;
Iubire cu puls haotic,
Iubire fără de margini!
Printre adevăruri şi clipe solemne
Se apropie iarna cu ale ei semne.
Noapte argintată asemeni alteia
De altă dată;
Tabloul, acum, schiţat de mult a fost
Noi, emoţionaţi, îl ştim pe de rost.
Iubire cu mult dor,
Umbrele noastre alungite-n cuvânt
Sunt purtate pe pământ
În gândul tuturor…

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Melania RUSU-CARAGIOIU
(CANADA)

SĂ-L SALVĂM PE RICI-ARICI
Licuricii-luminoșii, au furat un pic de foc
Și l-au presărat- în joacă
Și-n grădina lui Rici-Roc.
Vestea s-a iîntins deodată:
Colibă incendiată!
Chiț - Chiț tresare, năuc:
Arde! Apă! Să-i aduc!
Umple o coajă de nucă
Răsturnată sub ulucă.
Mițu-Chet e derutată;
De unde sà scoată apă?
,,Am lapte în farfurie
,,Chiar dacă îmi place mie,
,,Am să-l duc lui Arici-Roc
,,Ca să-l arunce pe foc!”
Hector vede in șopron
Apa de ploaie-n bidon
Trage târâș vasul greu…
Of! Focul crește mereu!
-,,Lasă că sosesc acuș,
,,Așteaptă-mă, Sfredeluș!”
Purcelușul sapă, sapă
Un șănțuleț pentru apà.

Din incendiu a ràmas fum!
Ura! Focul a fost stins!
Dar căsuța e de plâns…

SAUVONS L’HERISSON
Les lucioles ont volé, pendant la nuit, un peu de feu;
Elles l’ont dissipé sur la cabane des poupées du hérisson.
Tout de suite la mauvaise nouvelle s’est répandue
jusqu’aux bons ami du petit malheureux.
J’arrive! J’arrive! Crie la souris Kitz- Kitz en apportant de l’eau dans une coque de noix.
J’arrive! J’arrive! Crie le chat en apportant sa tasse
pleine de lait.
J’arrive! J’arrive! Crie Hector en tirant après lui le
chaudron avec eau de pluie.
J’arrive! J’arrive! Crie le cochon décidé à creuser un
aqueduc du lac à la hutte.
J’arrive! J’arrive! Grogne l’éléphant du voisinage
qui, dans un instant, avec sa trompe soufflante pleine
d’eau, vient d’éteindre le feu.
Le hérisson est reconnaissant, mais dommage, la
hutte est inutilisable.

Vin! Sosesc! Se-aude un tunet!
Elefantul scoate-un muget.
Fany, prietenul vecin
Trage apă, face-un plin
In trompa ca un furtun…
destineliterare@gmail.com
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LET’S GO TO DELIVER A HEDGEHOG
During in the night, the fireflies stole a little fire from the
stars
and sprinkled it on Hedgehog’s little house.
Immediately the bad news
spreaded out
to Hedgehog’s good friends.
I’m arriving, I’m arriving, cries the mouse Kitz-Kitz
carrying a nut shell full of water.
I’m coming, I’m coming, cries the Kiti- Kat carrying
his cup full of milk.
I’m coming, I’m coming, cries Hector hanging after
him the pail with rainwater.
I’m coming, I’m coming, cries the Pig-Piggy
Determined to dig up a ditch from lake to little
house…
I’m coming; I’m coming, cries the elephant Fanny
from neighbourhood.
Fanny, in a second, with his trunk, takes water from
lake and extinguishes the fire.
Hurrah! Victory!
But what a pity, the little hut is not any more habitable.

***

Trebuie să-l trag de coadă!
Uneori cade grămadă…
Blana lui ca o cămașă
Este o catifea deasă;
Are dreptul la o cruce
Pentru viața care-o duce
Și pentru sfințiri de ieri,
Când purta sacre poveri,
Pe atunci fiind amabil,
Deci și mult mai caritabil!
Locuiesc la ferma mea
Și-ii ofer tot ce el vrea,
Dar nici lucernă nu ia
Decât chiar din mâna mea,
Sau, rar, dintr-un coșuleț
Și să îl mângâi cu preț!
Îmi dă bătaie de cap
Și mă gândesc cum să scap…
Într-o zi s-a-ncumetat,
Era tocmai pe înserat,
Când în grădină-a intrat,
Mâncând, de s-a săturat,
Din morcovii pentru piață
Pregătiți de dimineață…
Vai, sunt tare obosit,
Întristat
Și sunt falit!
………………………..
Dar azi nu îi mai port pică:
Măgărușul e mămică;
Chiar astăzi mi-a dat cadou
Un mic măgăruș - pui nou!

FALIMENTAT
Măgărușul meu bronzat,
Tare încăpăținat,
Se opune: NU și NU…
De-aceea-i candidat
De-a fi vândut la mezat…

F A I L L I T E?
Mon âne est têtue,
C ‘ est pour ça
Que son maitre
L ‘ a vendu.

Ca să meargă înainte,
Neascultător de minte,
216
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Pour qu‘ il s’avance
Toujours, il faut le tirer
Par … sa queuille!
Il utilise,
Comme chemise,
Une fourrure,
En velours,
Sous la croix,
Qu ‘ il a le droit
De le porter …
Son ancêtre
Était , peut – être
Plus aimable et charitable …
J ‘ habite à ma ferme ;
Je cultive de luzerne
Mais il refuse d ‘ en manger
Sur le champ,
En l ‘ exigeant d ‘ un panier!
Il me donne de mal à la tète,
Cette bête!
Il n ‘ est pas même si sotte:
Il s ‘ orienta sur mes sillons de carottes,
Et avec ses lèvres,
Plus qu ‘ un lièvre,
Il mangea,
Il mangea,
Et encore il mangea,
Et mutila
Mes les plus belles récoltes!!!
Je suis fatigué,
Désolé,
Exterminé,
Faillit…
Mais, pour se revancher,
Cette Madame-âne m ‘ a fait un cadeau:
Un petit âne - bébé!

BANKRUPT?
My donkey is obstinate,
That is why
His owner
Sold it out.
For him mowing on
It must be drawn forward
By its tails.
It uses
Like a fur coat a shirt
Velvet
Under the cross,
That it has the right
To wear…
His ancestor,
Was may be, quite possibly
More kindly
And charitable…
I live on my farm,
I have alfalfa
But it refuses to eat for
On the field;
He claims it from the basket!
My donkey gives me headaches.
This wild beast!
But it is not so stupid!
It orientates towards carrots beds ,
And with its lips
Better like a hare,
It eats
And it maims
My best beautiful harvests!!!
I am aggrieved,
Exterminate,
Bankrupt!!!
But Miss Donkey – in revenge –
Offered me a present:
A little – baby - donkey!
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Alexia Anamaria SAVONEA
(ROMÂNIA)

DEBUT
Fluturi de cenușă
Plimbându-mă pe aceleași străzi pe care
le cunoșteam de ani buni, încercam să-mi
creionez eul interior, să găsesc abstractul în concret precum lumina în întuneric.
Însă nu mai auzeam decât scârțâitul
pașilor în neaua proaspătă și nu mai vedeam
decât fulgii de zăpadă care executau un dans
lipsit de sens, aidoma unor fluturi de cenușă.
Erau atât de frumoși în întreaga lor nesincronizare, asemănătoare unei mișcări browniene.
Priveam spre cerul înstelat și încercam
să-i dezleg tainele, însă realizam că nu pot
dărâma granițele dintre universul meu și restul
lumii.
Și, totuși, îmi doream să fiu un fulg de
nea, să fiu delicată și elegantă în simplitatea
mea, să-mi pot trasa propriile orizonturi de
așteptare, să fiu grațioasă în orice moment.
În schimb ,am fost “înzestrată” cu această
cavitate goală în care amalgamul de sentimente
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nu-și are locul. O colivie ce mă reduce la tăcere,
care-mi limitează existența.
Poate că e de vină acestă atitudine a mea
hieratică, lipsită de orice compasiune. Frigul
iernii nu mai reușește să pună stăpânire pe mine,
el reprezintă transcedența dintre planul interior
și ceea ce mă înconjoară.
Mâinile, dată pline de viață, sunt acum
albe precum ceara și rigide precum lemnul. Sunt
mai fragilă, mă simt fisurată și gata să mă sparg
în milioane de fragmente la contactul cu lumea
exterioară. Cred că acesta e motivul izolării
mele, o tentativă de conservare.
Mă las absorbită de acest haos modern,
mă las purtată de valurile vremii și încă încerc să
mă autodefinesc, să găsesc o cale de accedere la
lumea viitoare, de a-mi răspunde la întrebările
cu privire la ființa noastră și scopul pe care-l
avem.
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Cristian SĂILEANU
(SPANIA)

A Stormy Night by Ion Luca Caragiale
Translation into English by Cristian Săileanu
(Continuare din numărul trecut)

ACT II
(Same room. A gas lamp is burning on the table)
Scene 1
Vera, Charlie
Vera: Really, honey, go to sleep. I mean it; let's be
wise, it's almost eleven... Who knows, he may turn
up just like that, outta the blue!
Charlie: No way! He's got at least two hours of
chasin' 'is tail. Ain't no way he's comin' back so
soon!
Vera: You never know! Better safe than sorry, you
know.
Charlie: Don't worry, honey. Trust me, he ain't
comin' back any time soon. Don't you see, he's got to
go all the way to Cotroceni and back! You know
how he dawdles on the way.
Vera: All right, but I wouldn't mind gettin' some
sleep, too. Really, I'm dog-tired. Do you realize I
ain't batted an eyelid since we quarreled yesterday!
Charlie: Well, you think that maybe I did, eh?
Vera: Well, more's the reason to give me one more
kiss, then go to sleep. Tomorrow's drill day; did you
forget you have to wake up before sunrise?
Charlie: You're right about that. How could I forget? Tomorrow I gotta wake up at four. I'm takin' the
town server and two men from my company along
to go arrest Jim the cobbler from St. Elefterius.
Vera: But his wife, Safta, told me he's down with
yellow fever.
Charlie: What do I care about 'is fevers? I ain't the
one that's sick. Ain't my problem. I got 'im on my
list, he's got to show 'is tail for the drills.
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Vera: (Staring as if she heard a noise) Hush! (Listens.) I could swear I heard someone at the gate.
Please, Charlie, one last kiss, then go to sleep.
Charlie: (Kisses her) Are you going to "Union Gardens" again?
Vera: No, cross my heart and hope to die I ain't goin'. Not without you... But, how about you... Are you
gonna remember what you promised me? That you'll
never ruffle me like that again?
Charlie: Never again. (Kisses her, hugs her and
leaves) Bonsoir! (Turns around to repeat the game
and then exits back stage left.)
Vera: (Alone, hums quietly, approaching the table)
Twinkle, twinkle, stars above
Shine my bosom full with love
And send tender happiness
To fill my soul with sweet caress.
(She hums more and more quietly) Must be after
midnight... Time I went to bed... I'm dead tired! Can
barely keep my eyes open... (Sits at the table, opens
a photo album and sees Charlie's portrait.) Ah!
Charlie! (Hums the first stanza out of G. Sion's
"Portrait".)
’’If you're troubled or you're blue
Let my portrait speak to you
Of my suffering and bliss.
We are together in this.’’
Scene 2
Vera and Rich Venturiano, then Boss and Gumshoe
outside
Rich: (Enters, stops on the doorstep, sees Vera from
behind, takes a deep breath, places his hand over his
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heart and advances on tiptoes to the back of her
chair; drops to his knees and begins forcefully.) Radiant angel!
Vera: (Utters a cry, runs to the other side of the
stage crossing herself and crossing the fingers of
both hands.) Oh!
Rich: Radiant angel! As I had the honor of communicating in my previous epistle, ever since I saw
you initially for the first time I've been robbed of the
usage of my reasoning. Oh, yes, I'm possessed...
Vera: Possessed! (Shouting) Help! Charlie! Spiro!
Rich: Do not shout, lady, be clemenciful! (Crawls
one step closer on his knees) I'm possessed with
love. Yes, my brow is burning, my temples palpitate, I suffer unlimitedly, it's like I've gone bonkers!
Vera: Bonkers! Sir, stop right where you are and
answer me, or else I'll start hollerin'. Who are you,
and what business you got at this time of night in
decent folks' home?
Rich: (Stands and approaches her, cutting her off)
Who am I? You're asking me who I am? I'm a
youthful and distraught young man who suffers unlimitedly and loves to destruction.
Vera: So what do I care! (After some thinking)
Goodness, he must be some sort of a thief or 'nuther:
he somehow found out that the husband ain't home
and he's now tryin' to rob us. (Shouting loudly)
Charlie! Spiro! Help! Thief!
Rich: (Joins his hands in prayer) Don't shout!
Please don't shout! Be clemenciful! You asked me to
tell you who I am. I just did. You inquire as to the
business I have here... Ingrate! Wasn't it you who
wrote to me in your own facsimile hand?
Vera: I did?
Rich: Yes! (Stands) Didn't you write to me to come
in without fear after ten o'clock at 9 Catilina Street
when I see the lamp in the window burning low?
Well, here I am! I transported myself here to repeat
one more time that I love you the way a slave loves
light and a blind man freedom.
Vera: No kiddin', mister, you are moon-struck! You
gotta be sleepwalkin'! I wrote you a letter, you say?
That's one too many for me! Do you know who
you're talkin' to?
Rich: Sure I do! All your protestations are in vain.
You love me, too, stop playing hard to get! I knew it
ever since I lay eyes on you that night when we first
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met at the "Union Gardens".
Vera: At the "Union Gardens"? (Thinks hard)
Rich: Oh, yes. Ever since our paths crossed that
night, I read into your sublime eyes that you were
corresponding to my love. I followed you that very
night all the way to the Cat House. I sensed right
away that your clodhopper of a brother-in-law was
on to us. He knew I was following you; also my
courage to adventure onto a street that wasn't
properly lit by gas deserted me, so I returned back
since I was afraid I might get into some trouble with
the clodhopper. Two nights ago love breathed courage into my heart again; I followed you step by step
to these slums, all the way to the corner of the street;
but before I could clearly see where you reside, I
was cut off by a pack of dogs. After I found out that
you live here I took my wooing to indescribable
heights and I gathered some intelligence from the
lad who works at your brother-in-law's lumberyard
leading to how you were staying with your family. I
also found out that you are now a free woman, and,
in a moment of inspiration, I wrote you my first
epistle. You received it, responded by inviting me to
come over, and here I am... to tell you once more
that (falls to his knees again) come what may, I'll
never tire of saying it over and over again: you are
the aurora that opens up the starry firmament to a
poetical adoration... (Stops his tirade only when
Vera interrupts him by bursting into laughter)
Vera: Ha! Ha! Ha! Now I get it! Ha! Ha! Ha!
Rich: Are you now laughing at my adoration, heartless one?
Vera: Well, blame it, how could I not laugh? Sure
I'm laughin'! Do you know, my good man, who
you're talkin' to? Do you know who I am?
Rich: Of course I do! You're the cherub of my
dreams, you're the star, I might say the glittering
Venus that shines in the nefarious night of my existence, you are...
Vera: (Who passes towards the lamp, turns the light
up and positions herself so that the light fully illuminates her) Really? Take a good look! (Laughs)
Rich: (Very embarrassed, stands up and stumbles
backwards) Oops! Ma'am, please forgive me! I'm
really sorry! Lady! Considering that... I mean, what
I'd like to say is... Sorry! ... I beg your pardon... I
mean believing that... and under the impression of...
destineliterare@gmail.com
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I'm really sorry... Behind...
Vera: (laughing) Well, sorry behind's the word...
But if you care for the integrity of your own skin,
take off right away, leave this house on the double,
or else, God forbid, if my husband bumps into you
here... (meaningfully) The clodhopper... remember?
...
Rich: Forgive me... Sorry...
Vera: Then I swear I don't know what's gonna be
left of you. My husband is inflicted with native jealousy to such a high degree he’s capable of bein' able
even to kill you.
Rich: (frightened) Kill me!
Vera: You already kinda pushed your luck two
nights ago when the dogs cut you off before you
came into our street. My husband'd gone upstairs
and 'ad waked Charlie up...
Rich: Charlie!
Vera: Yes, our store manager... and they both got
out, one through the front gate, the other one across
the emmty lot to catch you in the street. To top it all,
Charlie'd taken 'is levolver with 'im; you'd scampered away before they got out...
Rich: The levorver!... Lady, please allow me to get
out of here urgently...
Vera: Now, that's a good one! It's like, am I keepin'
you here or something? Go! There's the door. Take
off as fast as you can, and watch out you don't run
into the husband, 'cause he's due back home any
minute now. Walk across the emmty lot and go
down towards Antim Street. And see that my husband don't lay eyes on you, 'cause he now knows
you, and if he as much as catches a glimpse o' you, I
promise you're road-kill!
Rich: Road-kill! (Wants to leave, then changes his
mind and comes back) Ma'am, I'll just say this:
you're a venerable lady; I'll take this opportunity to
beg you (very glibly) to accept the confession of my
highest esteem and of my profoundest respect with
which I declare myself yours truly, Rich Venturiano,
archivist at the Municipal Court, Yellow District,
lyrical poet, reporter at "The Voice of the National
Patriot" daily, author and law student.
Vera: Law-raw what do I care! Take off now if you
ain't lookin' for some sort of ruckus...
Rich: Ma'am, absolutely not. I'm an educated youth
and ruckus is the last thing on my mind.
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Vera: Then, go! What're you dawdlin' here for?
Rich: I'm going; Sorry! Pardon! Bonsoir!
Vera: Let's go! (She sees him off to the door. When
she is about to open the door to let him out, Boss's
voice is heard outside in the yard. Rich and Vera
return frightened.)
Boss: (outside in the yard) I'm tellin' ya I saw 'is
head through the window. He's here in the house.
Charlie! Spiro!
Vera: Mister! Sir! You messed me up big time and
as far as you're concerned it's the end o' you! Run,
run before they do you in!
Rich: Goodness! (Rushes to the door)
Vera: (Stops him) Not that way!
Boss: (outside) Bet my whiskers this loser'll get
more than he bargained for, or your money back!
Gumshoe: (outside too) Logical! (fast footsteps
climbing the stairs)
Rich: (desperately) Ma'am, lady! Let your heart
bleed for a Romanian youth in the spring of his existence! Barely twenty-five rosebuds and a half turning twenty-six on St Andrew's Day... Save me!
Vera: I'd love to... But how? Ah! The window! Get
out fast, walk gingerly along the scaffold all the way
to the left. There's a ladder next to the main beam. If
you climb down you'll be near a gate that opens onto
an emmty lot... Run for your life!...
Rich: (Gets out of the window and hits his head
against the wall and flattens his hat) Sorry! Pardon!
Bonsoir! (He disappears out of the window while the
footsteps are drawing near)
Scene 3
Vera alone, then Boss and Gumshoe
Vera: He got away, poor thing... What a riot! God
forbid Charlie found 'im here! He'd've killed 'im!
Can you believe what a tricky sort that sister of mine
is! That's why she kept pesterin' me about beatin' a
path to the theater - she was in love. And me, like a
ninny, didn't have a clue. Plus the hell I had to go
through with Charlie... And all that because of this
monzoor... I'm glad he got away, though, poor devil.
He must be kickin' up a cloud of dust right now,
crossin' Beaver's emmty lot.
(Goes to the table and sits down pretending she is
sewing. The back door opens and Boss and Gum221
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shoe enter furiously, their swords drawn)
Boss: (Advances dramatically) Lady! Who was here
just now?
(Gumshoe searches the place, looks under the bed,
under the table, everywhere)
Vera: Who do you mean?
Boss: (boiling) Who do I mean? How do I know? If
I knew I wouldn't be askin'.
Gumshoe: Logical! (Keeps searching.)
Vera: You're somethin' else, you know! What's gotten into you! Look at you, burstin' in with your
sword drawn like you was leadin' the charge, or
somethin'!
Boss: Don't laugh, lady, not when I'm hurt in what's
dearest to my heart. Don't laugh. Go to your room,
lady! Why ain't you gone to sleep yet?
Vera: Are you all right!? Just listen to you rantin'
and ravin', why ain't I gone to sleep. Because I wasn't sleepy, that's why. What would you like me to

do, go to sleep and leave my sewin'? Tomorrow's a
holy day and I gotta get ready for church.
Gumshoe: Logical!
Boss: Go to your room, lady, we got business to do
here. Go right away. (Walks about nervously, shouting) Spiro! Charlie! Spiro! Charlie! (to Vera) Bad
move, lady!
Vera: Bad move? What are you ramblin' about?
What did I do?
Boss: You know darn well what you done! Blood's
gonna flow lady, and it's all gonna be on your hands.
(somberly) 'Cause I'm about to go off the deep end,
lady, I don't care if they take me straight to maximum security!
Vera: You're outta your mind! (aside) I got nothin'
to fear now!
Boss: (very dramatically) Go, lady, and don't you
dare laugh!
Vera: All right, I'm goin'. (She exits laughing left,
front stage)

(Va continua)
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Paul Sârbu
(ROMÂNIA)

LUMINA
Dincolo de speranţă
îmi era de ajuns
o lopată de zăpadă
pe masa de lucru,
la lumina căreia
să pot scrie un poem...
Disperat
îmi dactilografiam poemele
la claviatura ceruluistelele,
singura mașină de scris
care nu putea fi considerată
un corp delict!...
Și totuși,
unica lumină care se ridica
în noapte
erau locurile
unde îngropaseră
mașinile de scris…

SUB LUMINA LUCEAFĂRULUI...
Un pumn de făină,
un opaiț,
singurătatea
și nemurirea…
Ardeam în acele nopţi disperate şi sterpe
viaţa îmi pâlpâia
pe foaia albă de hârtie
ca o lampă
pe vreme rea,
şi , deodată,
nesperat,
după atâtea tăcute aşteptări,
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se năştea,
ca într-o iesle,
un vers!
N-am reușit să construiesc
decât această cocioabă din metafore
iluminată doar
de apropierea morţii…
Sufletului meu
i se va da drumul
într-o pirogă,
și va arde în noapte
peste apele Delteijertfă
sub lumina Luceafărului...

REFACEREA VIEŢII (DESTINE)
Zadarnic fac descântece, vrăji:
presar boabe de smarald
pe pământul îngheţattoată magia din lume
nu mai poate face să răsară pentru tine
în primavera următoare
măcar un fir de iarbă!...
Mătur pânzele de păianjen
şi şterg praful cu o cârpă
de pe sicriul timpului!...
Doar vântul morţii boceşte, vuieşte,
iar eu te strig
şi te chem înapoi
de la masa de scris
care a devenit o lespede de mormînt
în care cioplesc versuri,
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iar eu te chem înapoi
de la Cuvântul care-a fost la începuturi.
Înmoi peniţa ca-ntr-o călimară
în inimă ,
și de acolo scot cuvinteleversurile se înalţă
ca nişte lilieci
de parcă sufletul mi-ar ieşi din trup
şi ar zbura înspre stele, înspre tine, căutându-te,
noapte de noapte,
mă scurg de cuvinte,
ca un sinucigaş
până când cerneala se termină,
până când mă cuprinde infarctul realităţii
iar spre dimineaţă, moartea
se aproapie de masa mea de scris
şi-mi face transfuzie
din sângele ei negru,
şi eu continui să scriu
căutându-te, strigându-te
din călimara neantului!...
care este sursa
din care toate au izvorât
şi în care toate se-ntorc
ca să renască din nou!...
Şi eu te mai chem
de la Steaua Polară,

atât de statornică martoră neclintită
sub care şi-au jurat credinţă
generaţii întregi de îndrăgostiţi!
Şi din acest mare cadran al cerului nopţii
cad în hăuri
precum stelelecifrele, pendula şi limbile veacurilor…
Înmoi peniţa şi scriu un cuvânt
cu o târzie şi neaşteptată
tresărire de viaţă,
şi aşa încep, cu durere,
aşa-zisa ,,refacere a vieţii!”…
Şi, poate doar
câteva versuri
aprinse, pe vremuri, din lumina ochilor tăi
nu vor fi scuturate ca frunzele toamnei
de vântul morţii
care încă ţiuie, vuieşte
deasupra mesei mele de scris,
poate că un poem
se voa înălţa peste mlaştinile şi stufărişurile Lethei
ca o nouă constelaţie
în formă de nufăr alb singurul dar
pe care ţi-l voi face vreodată!...

Aurora boreală
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Dorel SCHOR
(ISRAEL)

Oameni cumsecade
În urmă cu câteva luni, vecinul Boris a avut
un accident casnic. S-a împiedicat de un taburet, a
căzut în bucătărie cu capul lângă aragaz, dar a avut
noroc, capul n-a pățit nimic, și-a luxat numai
piciorul drept, destul de sever și i-au pus un ghips de
toată frumusețea. Ca să se deplaseze, Boris a trebuit
să folosească o pereche de cârje pe care i le-au dat
de la policlinică. Era chiar nostim să-l vezi cu ghipsul și cu cârjele, venind să încaseze taxa pentru ascensor și curățenie, el fiind șeful comitetului de bloc.
După aia, când i-au dat jos ghipsul, Boris a
început să facă gimnastică de recuperare și, după o
vreme, a aruncat cârjele cât colo. Mai mult decât
atâta, unde se învârtea prin casă dădea de ele. O
dată, aproape s-a împiedicat de ele și era să-și rupă
celălalt picior. Așa că mi-a spus:
- Tot te duci în fiecare zi la policlinică, fă-mi
un mic serviciu, ia cârjele și dă-le înapoi, te rog
frumos...
Nu am putut să-l refuz, mai ales că spusese te
rog frumos. Numai că nu-mi venea deloc la
îndemână. Eu mă deplasez cu autobuzul, iar cârjele
erau lungi și incomode. Așa că a doua zi dimineața
mă aflam în stație cu ambele mâini ocupate. Am
încercat să țin cârjele în toate felurile, ca pe un
pachet cadou, ca o pușcă de vânătoare, ca o scară de
zidar, ca pe un sugar care plânge, ca un steag care
fâlfâie... Nimic nu s-a potrivit mai bine decât poziția
naturală, adică sprijinite sub brațe. Așa, cel puțin,
mă susțineau ele pe mine și nu invers.
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Autobuzul a sosit bineînțeles arhiplin. Nu aveam
nici o șansă să pătrund înăuntru, așa încărcat cum
eram. Dar să vezi minune, elevii cei de obicei
obraznici și băgăreți s-au dat în lături, gospodinele
cele masive, cu plase și șolduri mari m-au poftit să
intru cu prioritate. Chiar șoferul a privit scrutător,
căutând un loc pentru mine. Ceea ce nici măcar nu a
fost necesar, mi s-au oferit trei. Am vrut să explic, să
spun că eu sunt sănătos și îi fac numai un serviciu
adevăratului invalid, dar de emoție vorbele mi s-au
blocat. Am rostit numai mersi. mersi, sunteți niște
oameni foarte cumsecade.
La policlinică, să vezi ghinion. După ce mam cărat cu ele atâta drum, nu am avut cui să predau
cârjele, funcționara responsabilă își luase o zi liberă
ca să meargă la dentist. Tocmai atunci. A trebuit să
le iau cu mine îndărăt, doar nu puteam risca să se
piardă sau să le fure careva.
Povestea cu autobuzul, cu aglomerația și cu
locul care mi s-a cedat imediat, s-a repetat. Așa că
pe la jumătatea drumului spre casă, mi-a căzut în
sfârșit, fisa: metodă e bună, poate că nu e prea
comod până la stație, dar merită osteneală ca să pot
călători apoi omenește, șezând frumos, citind ziarul
și nu strivit, în picioare. Noaptea m-am gândit dacă e
cinstit din punct de vedere cetățenesc să procedez
astfel și am ajuns la concluzia că da! Nu mai sunt
nici eu un tinerel, așa că e foarte cinstit...Doar că în
loc de două cârje, voi folosi numai una. E mai
economicos și efectul e același...
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Lipa Natanson
Simboluri devenite istorie
Lipa Natanson a ajuns în Israel în anul 1967 cu
puţin înainte de războiul care avea să fie numit "de
şase zile".
Celor şase zile de lupte şi victorii care au schimbat
raportul de forţe şi mentalitatea atâtor oameni în
întreaga lume le-au precedat săptămâni de grijă şi
încordare, pregătiri şi speranţe, care pentru un nou
venit erau echivalente cu supravieţuirea. Tânărul
pictor, venit din România, a creat cu înfrigurare
numeroase lucrări grafice care exprimau prin limbaj
pictural sentimente şi trăiri, atitudini şi conflicte
emoţionale.
Locul personajelor clasice care populau gravurile
realizate în stilul realismului socialist, a fost luat de
noua realitate care impunea o tematică militantă, dar
în acelaşi timp liberă de orice indicaţii şi
constrângeri. Noi simboluri în arta lui Lipa, venite
din istoria milenară a poporului evreu sau din biblie,
trăsăturile iudaice fundamentale au pătruns firesc în
stilul pictorului, fără să schimbe în mod esenţial

Dragoste

Natură statică cu chitară
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linia sau culoarea compoziţiilor. Şi s-au adăugat
firesc umanismului cunoscut de pe plaiurile moldave.
Actualitatea acestor gravuri, materia vizuală surprinsă în acele zile fierbinţi, ca şi impactul public
insidios, prezentarea deliberat spontană, sensurile şi
simbolurile unor zile care au devenit istorie trebuiau
expuse unui public larg şi receptiv, mai ales generaţiilor care cunosc mai puţin evenimentele de acum
jumătate de secol.
Lipa Natanson pregăteşte o asemenea expoziţie în
România. El preferă Iaşul natal, oraşul în care a cunoscut primele succese, unde este considerat după
atâta vreme un artist plastic de valoare, care şi-a
lăsat semnătura pe multe frontispicii publice şi unde
mai are şi acum prieteni pictori sau scriitori. Va fi,
fără îndoială, o redescoperire a unui fiu talentat al
Moldovei, trăitor acum în Ţara Sfântă. O expoziţie
cu aură istorică care, cine ştie, va deveni poate
itinerantă, în timp şi spaţiu.

Iubire

Tinerețea orașului

Maternitate

Vis
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Vlad SCUTELNICU
(ROMÂNIA)

DEBUT

cheia casei tale
din snopul de chei pe care-l purtai
în mâna dreaptă ai avut
deodată senzaţia că nu ştii care e
cheia de la uşa casei tale
ai privit în dreapta apoi în stânga
uşii
peste tot uşi identice
şi atunci ai simţit că
dintre atâtea uşi închise
una doar una
trebuie să fie uşa casei tale
nedumerit, poate puţin speriat
ai ieşit în stradă
te-ai rotit încet stăpânit
de o ambiguitate ce se insinua
tot mai hoţeşte în tine
şi peste tot aceeaşi privelişte
case la fel, cu uşi şi ferestre
cu flori de muşcate la geam
şi copaci înalţi străjeri la porţi
pe care dintr-o dată iată
nu le mai puteai deschide
în toate şi din toate intrau sau ieşeau oameni
veseli sau trişti, calmi ori grăbiţi
fiecare cu cheile sale
ai privit în stânga, în dreapta
ai privit în spate, în faţă
ai privit în jos apoi
în sus
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cerul era o casă deschisă
o casă fără clanţă şi fără chei
şi atunci ai ştiut care este
cheia casei tale
darul
poetul era mulţumit pentru că tocmai
îi ieşise de sub teasc
cea mai proaspătă carte a sa
fluiera fericit sărind într-un picior
de parcă ar fi parcurs un şotron imaginar
până şi natura - ploaie de sori şi tril de privighetoriparticipa cu tot sufletul la
izbânda lui
ca lumina unei candele
porni cu cartea sub braţ hai-hui prin lume
? ce-i veselia asta pe capul tău
îl chestionă bancherul coborând afectat
dintr-un mercedes benz
! poftim domnule
îţi dăruiesc o parte din averea mea
îndrăzni poetul sincer întinzându-i cartea
ţi-o dau fără dobândă
bancherul o luă o răsfoi cu dispreţ
trase o flegmă sănătoasă între paginile ei
şi aruncând-o cât colo sictirit demară în trombă
poetul culese cu grijă cartea dintr-o tufă de iasomie
şterse atent producţia minoră a bancherului din
paginile ei şi plecă
plecă trist şi nehotărât mai departe
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iată munca mea are valoarea unui scuipat
murmură el şi deodată natura se dezlănţui
diluvian: ploua cu găleata cu tunete şi fulgere pe
străzi
apa curgea bolborosind
încercând să spele mizeria şi să îndepărteze
gunoaiele
la o intersecţie poetul văzu
un cerşetor cu mâna întinsă în ploaie
la fel de singur şi de indecis ca el

a rămas acolo suspendat ca un alpinist profesionist
care sfidează moartea
privind curios spre abisul din jur
? care sunt clipele lui de linişte
care este viaţa lui
ce vede el
pe cine doare dacă el peste o secundă ori
peste o zi nu va mai fi
au dispărut imperii şi nimeni nu a întrebat
? de ce

! ţine, e tot ce am spuse poetul întinzându-i
cartea
atunci cerşetorul se repezi să-i sărute obrajii
şi ploaia ca prin minune se opri

mult mai demult dinozaurii
au scris o istorie a lor aşa cum o ştim cu toţii
astăzi şi nimeni nu a întrebat de ce

despre bobul acesta de apă

şi eu şi ti şi el
vom merge mai departe ne întrebându-ne
de ce

!? uite vezi
despre bobul acesta de apă
lipit de peretele sticlei undeva mai sus
de nivelul apei din ea nimeni
nu a vorbit nimic

astăzi ieri ori mâine
nimeni nu te va întreba
-! asta e sigur până unde
până când
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D. H. SILVIAN
(CANADA)

“Mărturisiri ascunse ale călătorului fără nume”
– Mă gândeam la ce ai spus. Mă gândeam...
Când fac dragoste cu tine, mă gândesc la tine. Când
închid ochii, pe tine te văd. Când deschid ochii, tot
pe tine te văd. Uneori mă gândesc și la mine.
– Nu-mi dai timp să mă gândesc la altul.
Poate de aia mă și simt așa de singură. Dar de fapt,
n-am eu timp pentru singurătate.
Stai, ia stai, în ce gară am ajuns. Arată ca o
haltă. Hopa, cer pașapoartele. Aici poate vor întreba
ceva. Acum. Nu, nici aici, nici la ieșire, nici la
intrare. Nimeni nu întreabă de ce. Doar fluieră.
Românii și salută. Asta o fi, ăsta e orașul. N-am voie
să-l calc, un mic blestem dăruit ceva ani în urmă.
Deci, e ca un compromis, amândoi câștigători. Îl trec
și calc din mers, în tren. O văd, ea nu. Și ea pare ca
și cum nu-i aparține. Urcă, bine că a nimerit. Nu am
voie să o strâng, nici să o îmbrățișez, nici să îi
vorbesc. Poate doar după ce trenul va pleca. Nu îmi
dă voie să o sărut. Nu, nu încă. Schimb locul ca să
poată sta lângă mine. Dar nu e capabilă să mă
privească. Își trage nervos pulovărul peste genunchi.
Mereu și ritmic. Încerc să o opresc. Îi ating mâinile
reci și crispate. Încerc să i le prind într-ale mele.
Nimeni nu se uită la noi. Vagonul e aproape gol.
Miroase a tren și a frigul dimineții de toamnă
umedă. Poate să-i fac un desen. Ce tânără era atunci.
Dar nu acum. Acum o apăsau toate reproșurile și
greșelile și remușcările și neputința soartei din care
tot încerca să iasă, măcar pentru câteva ceasuri
furate. Îmbătrânise. Trebuia să-i fac un desen. Avea
nevoie de puțină tinerețe și frumusețe.
– Vezi tu, acum vorbesc și de tine la
persoana a treia.
– Mi-e frică.
– De ce? De ce ți-e frică? În definitiv,
destineliterare@gmail.com

moartea e cea mai eternă parte a vieții.
– Cine a spus asta?
– Nu știu, cred că eu acum.
Văd lucrurile așa cum sunt. Îmi place să văd
lucruri, îmi place să văd lucrurile, îmi place să văd.
Dar nu mă plătește nimeni pentru asta. Doar plătesc.
Și nu îmi plac lucrurile neterminate, mai ales cele
care sunt deja începute.
– Mâine nu am chef să ies, mâine plouă.
– Am presărat multe semințe, iar firelor de
iarbă le este benefică ploaia. Semințele sunt setoase,
nu le pasă, e timpul lor să crească. Așa se cere. Mai
ales că de o vreme grădinarul încarcă mult, și costă.
Trebuie udate. De nu, e păcat. Păi, să nu fie risipă.
– Vrei să mă termini ca să termini. Da, știu, o
tot spui: nu îți place risipa. Atunci, fă economii!
Mi-am investit clipa într-un pahar de
șampanie rozé, și l-am ridicat. De ce spre cer!?
Fiindcă e mai sus.
Uitasem să-ți spun. Am încercat aia cu
gânditul la altcineva, chestia aia cu ochii închiși. Nu
merge, nu mi-a plăcut. Mă făcea să fiu în altă parte.
Iar mie îmi place să fiu unde sunt. Altfel nu aș fi.
Am tot spus-o și pe asta: ambiguitatea dăunează
participanților!
Din floarea mărului ți-am pus în păr o albină.
“Ați cerut un pahar de șampanie. V-am adus unul de
la clasa întâi. Sunteți binevenit! Cu multă plăcere!”
Visam, vedeam merii în floare. Mă întrebam dacă îi
vezi și tu. Ce mult aș vrea să ți-i arăt. Mă uitam la
șirul roz intens de copaci, ațipisem. Aveam așa un
sentiment de împlinire, de ajungere sufletească. Și
era foarte simplu, sunt recunoscător: îmi dă lumea
voie și îmi cere să mă împart din când în când cu ea.
Veneam să mă împart, eram în cer și ridicam pa229
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harul. Pentru că e mai sus.
Am vrut sex și am primit dragoste. Am vrut să am,
dar am făcut. Iar când faci nu iese mereu așa precum
ai vrea. Când ai, dai, ai, primești. Dar când faci, vrei
să faci bine, și ai pretenții, și remușcări, chiar și
regrete. Să te întreb ce ai aflat? Mi-ai spus că erai
curioasă. Eu încă sunt. Ți-am spus ce simt. Ți-am
arătat ce pot și ce îmi place. Mie îmi place acum.
Ție, mai mult. Și la amândoi, merii în floare. E bine.
Sunt recunoscător. Atâta timp cât visul rămâne feeric și nu se transformă în coșmar, eu sunt mulțumit.
Sunt.
– Ești, ești. Numai că, vezi tu, noi ne
cunoaștem doar din privire.
– Acum ne cunoaștem și din priviri.
– Fă-o încet.
– Da sau nu? Nimic mai simplu.
– Atunci, cum se face că lucrurile simple
sunt cele mai complicate?
– De aia nu ai răspuns?
Îi văzuse bine, cu mâinile lui îi văzuse exact
așa precum erau. Iar acum i-o spunea în șoaptă. Un
fel de recompensă, o confirmare mulțumitoare. Doar
așa, să o știe, la fel de mult, fără un scop anume, fără
planuri, doar pentru clipa prezisă a inevitabilului
fără viitor. Egal, ilicit și ascuns în plăcerea comună a
celor ce vor, a celor ce pot. Două mure și pielea lor
udă. Azi lumea nu îi despărțea, doar ora. “Oare cât o
fi ceasul?”
– Pune capul pe sufletul meu, și poate
împreună o să înțelegem mai bine. Ah, m-am tăiat
cu un ciob de istorie, o bucată din trecut.
– Așa-ți trebuie dacă nu ai șters praful
demult.
– O bucată ascuțită.
– Sper că ai terminat cu subsolul ăla de care
îmi tot vorbești.
– Nu e sub pământ, are geamuri, lemn de
brad, aer bun, e chiar frumos.
– Știu, dar așa îi spuneți voi pe-acolo:
basement, subsol.
– O secundă, cine vorbește, el, ea, că nu mai
înțeleg nimic? Și cine ți-a spus că încă faci dragoste
bine?
– Șșș, nu întreba, ziceai că-ți place, doar
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răspunde. Citește în continuare și lasă-ți capul să ți
se odihnească pe sufletul meu. Și nu-l mai căuta.
Nici capul, și nici sufletul. Nu vreau să aflu că navem.
Și chiar pe strada mea, a mea, acolo unde
totul era al meu, chiar pe aleile unde jucam șotron cu
prietenii mei imaginari, te caut. Te caut, te văd. Ai
făcut orașul ăsta să-ți aparțină. Mi l-ai dăruit, iar
acum, singură, nu-l vreau. Nu ai nicio vină. Îți văd
copacii, treptele, crăpăturile. M-ai învățat să văd, și
mă dor ochii. E prea mult pentru doi ochi. În patru
era bine. Era poate prea ușor. Mă purtai și mă lăsam.
Poate nu tot timpul, dar cu drag. De multe ori mă și
luptam, mă răzvrăteam. Mă enervai, mă scoteați din
sărite, tu și degetul tău. Îmi tot arătai. Și asta, și aia,
să văd, să știu. Acum pot, vreau, dar nu ești, și-mi
spui că nu ai să mai fii, și mă găsesc eu, pe mine, eu
cea care arată cu degetul. Îmi plăcea mai mult cu al
tău, și nu numai. Mi-e greu, le port pe toate în suflet,
în cap, și le aduc pe drumul de unde am plecat de
parcă nici nu lipsisem. Atunci pluteam, cu tine zburam, acum mă târăsc. Nu, nu e vina ta.
E doar a mamutului ăsta gri, cimitirul
tinereții mele, unde până și mormintele sunt de
împrumut.
– Tot sărat ești. Nu. Nu. Tu nu te mișca. Eu
te sărut, eu te gust. Eu. Nu tu. Da, îmi plac păroșii.
Nu vorbi, eu te sărut, nu tu. Dar nu îți voi răspunde,
nu te voi aștepta.
– Cum ești?
– Rău de tot. Mi-e dor.
– Te vreau.
– Nu, nu, nu ne potrivim. Totul durează prea
lung, prea mult, și îmi pierd interesul. Și mereu
încerci să mă convingi, și m-am săturat. Sunt sătulă.
E târziu. Dă-mi un Kleenex.
Citisem într-o revistă franțuzească. Toate
astea sunt lucruri trăite. Doream să le împart cu tine,
nu să le impun. Dar nu-ți pot spune cu cine. Nu mai
țin minte. Așa spun unii. Nu-i cunosc, dar cine știe,
poate au dreptate, și poate că ajută.
Am toate revistele cu mine. Și suc. Și
plăcinte. Privesc prin geamul vagonului de dormit,
același compartiment în care ne-am despărțit de
atâtea ori. Același geam murdărit de aburul vieților
ce și-au tot luat rămas bun prin el. Am părăsit din
nou orașul ăsta.
destineliterare@gmail.com
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Nu puteam să mă opresc, și nu mă mai rețineam, și eu părăsisem orașul, îl lăsasem undeva departe, mult mai departe, iar acum mă puneam cu
capul în jos, exact acolo unde te așteptai să fiu, eu
sărat și tu dulce, împreună având gustul minunat. Nu
îmi aduc aminte să mai fi fost chiar așa, nu mi se
dăduse voie până acum, dar tu chiar o cereai. Și o
cereai bine. Nici ție nu-ți plăcea să irosești, nici ce
era al meu, nici ce era al tău. Doreai mult să fie al
nostru, iar eu să mă ocup, de prisos fiind doar minutele nefolosite.
Se adunaseră câteva sute de scrisori. Le-aș
reciti, le presimt răspunsul, însă acum sunt ocupat.
– De ce m-ai sărutat în mijloc de stradă?
– Pentru că mi-ai cerut să o fac.
Nu era decât un dar dumnezeiesc pe care
trebuia să înveți să-l primești cu răbdare, plecăciune,
smerenie și gratitudine alături de mine. Dar erai
copleșită de fericirea momentului. Și ce greu te exprimai, și ce puțin aveai de zis. Nu doream să țin
minte cum ai fost, ci doar să te țin. Cuvântul ăsta
“trebuia” are multe tăișuri, și unul teșit de atâta întrebuințare. Da, trebuia și am ales actul cel mai laș.
Trebuia să pictez, și m-am apucat de scris. Trebuia
să iubesc o femeie, și am decis să iubesc mai multe.
Trebuia să mă las iubit, și m-am lăsat de iubit.
Trebuia să termin, și am terminat ce-a trebuit. M-am
ocupat de ce a trebuit.
Mi-ai spus că nu-ți plac bărbații care vin, fac,
sau mai curând invers, și care imediat după, sar la
duș. Și eu am venit, dar ți-am făcut dragoste. Așa fac
dragoste mai bine și nu sar. Dar ți-am povestit-o
prea devreme. “Love means never having to say
you’re sorry.” I am sorry, there is no more love.
“That’s the dumbest thing I ever heard.”
– “What’s Up, Doc?”
– Nimic. Chiar trebuia să mă fi făcut doctor. Aș fi
profesat și eu cu o diplomă atârnată de ceva.
Te-aș fi videcat. M-aș fi vindecat. Pe vremuri
știam când să mă opresc. Nu mai știu. Am vrut mai
mult. Am impresia că eu o să am nevoie de un doc-
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tor. Cum spuneai? Nimeni nu vrea doar atât? Ce
spuneam? Nu există nimic fără plată?
Îi auzeam cuvintele, îi ascultam rândurile,
beam apă de izvor. Ce aș alege, în tren, în avion, la
hotel, acasă, un duș rece!? Nu dau vina pe vârstă,
doar pe cruzimea ei. Și pe creativitate. Doamne, câți
talentați mai sunt pe lumea asta! Deci, tata avea
dreptate: nu contează ce ai, ci ce faci cu… Da, sau
nu! Între, e doar vis.
De multe ori, când te prinde un înger de
umeri, o Angelică cu păr lung și cârlionțat, blond și
înaripat, când îți dăruiește abțibilduri Adidas să le
pui pe Pegasul galben și îți spune ești al meu, da, da,
e un vis. Scurt, precoce, dar vis.
“Je dois aller pisser.” Ce au toate că se duc la
baie când mă văd? Nu o mai salutasem demult. Nu
mai era bucățica aia de femeie care se îmbrăca în
voaluri colorate ca să atragă toate privirile. Se
maturizase, mai cizelată, tot jucăușă, dar nu cu mine,
tot foc, dar ceva mai rotund. O văzusem cu Ben
Affleck, și atunci mi-am spus: măi, prin asociație, oi
fi fost și eu cu Jennifer Lopez. Și ăsta este tot un fel
de vis. Mai de prost gust, dar vis.
Mai puțin erou, mai mult tragic, descurcăreț
și plin de energie, răzvrătit, nătăfleț sau puturos, de
fapt, eu fac din dragoste, și cu dragoste voi așa mă
vedeți, și cu dragoste mă las văzut printr-un cuvânt
scurt și urât care descrie ceva foarte frumos. E un
cadou.
– Ce vulgar ai devenit.
– Nu devii vulgar. Vulgar ești.
– La tine totul e sex!? Tu doar atât, doar asta
știi!? Tu chiar privești totul prin prisma sexului!? Nu
mai există nimic altceva? Oricum nu pot, sunt plecată din oraș. Și nici nu sunt de arătat.
– Eu și Freud! Ce ne-am face fără energia
sexuală? Habar nu am în ce stadiu mă aflu, însă cert
este că țin să aflu, cât de mult. Sunt în plină dezvoltare psihosexuală. Arată-mi unde ești tu! Show me
yours I’ll show you mine!
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Anca SÎRGHIE
(ROMÂNIA)

PER ASPERA AD ASTRA
- Cred cu toată convingerea că oriunde ar
poposi de-a lungul vieții, adevărații artiști nu uită
care le sunt rădăcinile. De când datează, stimată
Alexandra Iulia Stoenescu, pasiunea matale pentru
pictură și ce persoane din domeniul artei, cu care în
mod programat sau cu totul întâmplător ai intrat în
contact, te-au stimulat la început, ca astfel să devii
pictoriță?
Alexandra Iulia Stoenescu: Născută la
București, România, am studiat de copil, sub îndrumarea renumitului pictor Semproniu Iclozan, în
atelierul acestuia din cartierul Patriarhiei. Au fost ani
frumoși când în fiecare duminică desenam sau pictam, până cădea amurgul și când anticipam cu mare
emoție momentul corecturii. De multe ori învățam
privindu-l pe Maestru la lucru, în atelierul împodobit
cu fructe uscate și obiecte vechi din aramă sau lemn
așezate cu grijă pe pianul cu coadă. Ele stârneau în
mintea mea de copil și mai apoi de adolescentă
dorința de a le descrie cât mai amănunțit pe pânză
sau hârtie. Astfel, socot că am fost privilegiată, căci
am fost martora creării multor opere de artă ale
Maestrului Semproniu Iclozan, într-un ambient
aparte, când în atmosfera atelierului pluteau lumina
de nord și muzica preclasică. În paralel, am absolvit
Liceul de Arte Plastice ,,Nicolae Tonitza” din
București, promoția 1984.
2. Atunci când Emile Zola afirma că ,,o operă
de artă este un colț al creațiunii văzută prin prisma
unui temperament” dădea una dintre cele mai cuprinzătoare definiții formulate cu referire la
plămădirile minții umane în plan estetic. Cum se
intitulează prima lucrare a matale care ți-a dat
certitudinea că poate fi socotită o operă de artă?

232

Câți ani aveai atunci?
A.S.: Poate că certitudine n-am avut niciodată.
M-am dezvoltat târziu ca artist plastic, deși
învățasem alfabetul cu mult timp înainte.
Desprinderea s-a produs, cred, tot în atelierul
Maestrului Iclozan când imediat, respectiv a doua zi
după un eșec la examenul-concurs de la Institutul
Grigorescu, am refuzat să-mi „iau liber” și am
început să desenez pe o planșetă o natură statică de
mai mare anvergură, care cuprindea trei planuri
suprapuse, legate între ele de o draperie. Nu i-am dat
niciodată un titlu, dar am descoperit cu acea ocazie
că o natură statică poate depăși cu mult
constrângerile cerințelor academice, deloc de
lepădat, de altfel.

3. Indiferent de aparențele pașnice ale vieții
sociale și familiale, există o luptă lăuntrică a
artistului cu sine însuși, luând uneori chiar forme
violente. ,,Per aspera ad astra” afirma anticul
Seneca. Ce a urmat în perfecționarea artistică a
matale?
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A.S.: După bacalaureat, am continuat să mă
perfecționez. Maestrul Iclozan a plecat în străinătate.
Eu mi-am continuat drumul lucrând în cadrul
câtorva ateliere de artiști, precum cele ale pictorilor
Vasile Chinschi și Aurel Nedel, în vederea pregătirii
pentru examenul concurs de admitere la Institutul de
Arte Plastice ,,Nicolae Grigorescu” din București.

4. Înseamnă că ai dobândit o bază solidă pentru
vocația matale, în sensul că ai făcut conștiincios
liceul și facultatea de profil. Care a fost următorul
pas spre cariera artistică visată?
A.S.: După stabilirea în Statele Unite, am
absolvit cu titlul BFA (de licență în Artele
frumoase) Colegiul de Arhitectură, Arte plastice și
Proiectare Urbanistică din cadrul Universității
Cornell din Ithaca NY sub îndrumarea artistului
Profesor Willard Stanley Taft. Semestrul de toamnă
al anului 1993 l-am petrecut în Italia, în cadrul
programului ,,Cornell in Rome”. În acea ambianță,
mi s-a conturat interesul pentru arhitectură (mai ales
pentru cea ecleziastică) și relația acesteia cu pictura.
Sejurul italian îmi va marca multe dintre lucrările
de mai târziu.
5. Așadar, ai urmat exemplul maestrului tău și
ai avut șansa unor studii înalte, cum puțini colegi cu
care ai pornit la drum s-au putut bucura. Înțeleg că
rezultatele tale au fost excelente. Ce ți-a dat
sentimentul că ai fost o studentă apreciată a
promoției matale de la Universitatea Cornell din
Ithaca New York?
A.S.: Faptul că la absolvire am primit
distincția ,,Medal of Art”, acordată de Corpul
profesoral, precum și titlul ,,Merrill Presidential
Scholar” a fost încurajator pentru mine.
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6. Înțeleg că nu ai rămas la Ithaca, ci te-ai
mutat împreună cu fratele matale în New York City.
În ce împrejurări ai ajuns la New York, capitala
lumii, care poate fi un mare stimulent pentru oricare
artist?
A.S.: Inainte de-a deveni un “acasa”, m-am
mutat la New York City venind de la Universitatea
Cornell din Ithaca NY, unde am dobândit titlul de
BFA (Bachelor of Fine Arts) pentru a urma studiile
din cadrul Secției de Arte Plastice ale Colegiului
Brooklyn, NY. Aici
m-am confruntat cu un alt tip de experiență, unică în
felul ei, având acces la o mulțime de muzee și galerii
de primă mână, o sursă de inspirație inestimabilă
pentru travaliul oricărui artist.
7. Îmi lași impresia unei anumite pedanterii în
ascensiunea artistică, dacă am în vedere impresionantul traseu urmat în pregătire, rară șansă pentru un
tânăr român stabilit în America. Care este titlul cu
care ai ieșit din Colegiul newyorkez?
A.S.: De la Brooklyn College sub îndrumarea
artistului Profesor Lennart Anderson - din cadrul
Complexului universitar CUNY al megapolisului
newyorkez – am dobândit în 1997 titlul magisterial
MFA (Master of Fine Arts).
8. O metropolă a artei moderne, cum este orașul
New York, oferă tinerilor artiști cadrul unei băi artistice continue, care te ține conectată cu mișcarea
cea mai avansată în domeniu pe mapamond. Care
sunt lucrările admirate în muzeele newyorkeze la
care te întorci cu plăcere, nu numai ca să le revezi,
ci chiar spre a le studia?
A.S.: Aș aminti Pasărea în văzduh și
Mademoiselle Pogany expuse la Muzeul MoMA
(Muzeul de Arta Modernă), aparținând marelui
sculptor Constantin Brâncuși, și, de asemenea,
Portretul unui bărbat de Frans Hals sau St. Jerome
de El Greco, ambele picturi fiind expuse la Muzeul
Frick.
9. De data aceasta am venit la New York ca săl sărbătorim cum se cuvine de ,,poetul nepereche”
Mihai Eminescu și astfel ne-am cunoscut. Data
viitoare sper să ne facem timp ca să revedem
împreună aceste lucrări splendide. La prima noastră
întâlnire, apropiindu-mă de numai câteva dintre
creațiile matale, admir la Sanctum, Devotional, La
figlia che piange, Guardian Angel, Deicide in My
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Native Land, Da sotto in Su, No Exit, Ecclesiastical
raportul compozițiilor obiectuale cu figurile
simbolice, fie că este vorba de îngeri sau de statui,
imagini pe care le-am remarcat și în pictura Adinei
Romanescu, puternic influențată, și dânsa, de
experiența italiană a contactului cu statuile lui
Bernini din Piața Catedralei Sf. Petru la Roma. Tot
astfel, așezarea în spațiu din Homage to Marino
Marini și Mater dolorosa ale tale, mi-i amintește pe
Constantin Ilea și Nicolae Barcan, dar nu numai pe
acești pictori români, pe care nu știu dacă îi cunoști,
trăind în America. Care sunt temele tratate în
lucrările tale cele mai reprezentative, amintindu-ți
de România? Ce titluri poartă acelea?
A.S.: Sunt lucrări legate de momente trăite în a
doua jumătate a lunii decembrie 1989 în România.
Dintre titluri amintesc seria Timișoara, Sibiu,
București.

10. Sunt convinsă că modelele începutului tău
sunt artiștii pe care i-ai studiat în țară. Ce pictori
români și, apoi, pe care dintre cei străini îi admiri
în mod deosebit?
A.S.: Pictorii români pe care-i simt de mult
timp foarte aproape sunt: Ion Andreescu, Theodor
Pallady și Semproniu Iclozan. Din galeria universală
ar fi mulți de remarcat, dar aș menționa acum:
Giotto, Pierro della Francesca, Vermeer, Jackson
Pollock.
12. În ce mod a influențat stabilirea în
,,capitala lumii" viața ta de artistă româncă?
A.S.: M-a eliberat de academism, lucru care
este și bun și rău, dar această desprindere ar fi putut
să nu fi survenit vreodată și ar fi fost cred, pentru
mine, un mare neajuns.
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13. Care sunt curentele sau direcțiile picturii
americane cele mai reprezentative, după opinia
matale?
A.S.: Cele mai reprezentative curentele
americane în opinia mea sunt expresionismul
abstract al lui Jackson Pollock și minimalismul lui
Richard Serra.
14. Spre ce teme te îndrepți în prezent?
A.S.: În ceea ce mă privește, trăiesc experiența
revenirii la perioada italiană, numai că o abordez din
punctul de vedere al acuarelei și al celei de tehnică
mixtă, totodată, dar încercând să recurg la dimensiuni mai reduse.
15. Așadar, pui în dialog Europa cu America.
Este privilegiul drumului pe care l-ai urmat și cel al
permanentei căutări pe care îl incumbă ,,per aspera
ad astra”.Ce lucrări sunt acum pe șevaletul matale?
A.S.: Deocamdată este o compoziție în ulei pe
care o abandonasem. Își așteaptă acum o variantă în
culori de apă.
16. Care sunt sursele de inspirație în activitatea ta de artistă a culorii?
A.S.: Paradoxal, ceea ce mă incită și ceea ce
structurează lucrările mele de-o bună bucată de
vreme este sculptura.
17. Interesant. Din nou îmi amintești de pictura
Adinei Romanescu, care își trage sevele tot dintr-un
contact rodnic cu Italia, patria artelor. Ai reușit în
țară și în America să te încadrezi
într-o grupare, mișcare sau curent al pictorilor
contemporani?
A.S.: Acest lucru nu s-a produs încă. Poate că
se va petrece cândva, în viitor.
18. Ținta oricărui creator de frumos este comunicarea cu publicul. Ce expoziții personale sau de
grup ai realizat?
A.S.: Voi enumera în ordine cronologică:
-Expoziția afiliată celui de-al 20-lea Congres ARA
(American Romanian Academy), University of Nevada, Reno, NV, 1996,
-"Preludes to Felicity / Shapes of Consciousness",
Expoziție pentru doi artiști, organizată la Institutul
Cultural Român, New York (Manhattan), NY între
03/24/97 și 04/04/97,
-MFA Thesis Exhibition | Chuck Levitan Gallery
| New York, NY, între 06/10/97 și 06/15/97,
- Expoziție Personală, la Ozone Gallery, New York
destineliterare@gmail.com
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(Manhattan), NY, 1998,
-“New York Centennial” – Group Show | Gallery @
49 | New York, NY, între 12/09/98 –și 12/30/98,
-Employees' Annual Art Show /Expozitii ale personalului Muzeului de Artă Metropolitan din New
York/, 1999 si 2000,
-Recent am participat în 2015, 2016 și 2017 la
expozițiile de grup din cadrul Galeriei Spiritus, afiliată Simpozionului Mihai Eminescu, organizat anual
în Queens, NY.
Totodată, la finele anului 2016 am participat
cu lucrarea Omagiu lui Masolino la o expoziție de
grup din cadrul aceleiași galerii, Galeria Spiritus,
condusă de doamna Viorica Colpacci la Simpozionul Ecumenic afiliat Institutului Român de Teologie
și Spiritualitate Ortodoxă din New York, al cărui
președinte este Părintele Profesor Doctor Theodor
Damian.

19. Modul cum te exprimi, comunicându-te
pentru un public al prezentului și, mai ales, pentru
cel al viitorului, va depinde de originalitatea imaginilor picturale care să rezoneze cu simțirea privitorului. Căutarea curajoasă a acelei note proprii, inconfundabile este cheia succesului, pe care ți-l doresc
din plin în viitorul apropiat. Curaj, deci, mult curaj!
Interviu realizat de Anca Sîrghie în 15 ianuarie 2017,
la sărbătoarea Culturii Naționale Române
de la New York.

Din saga unui remarcabil român canadian
Dacă vă uitaţi în ,,Larousse” ori în „Robert” 2, fizicianului român Wladimir Paskievici, stabilit din 1959 în Canada, îi veți găsi un strămoş feldmareşal
rus, (1782-1856), distins în luptele cu francezii, cu turcii, la Brǎila. Cu așa o
ascendență, ar fi fost mare păcat, ca Wladimir să nu pășească falnic prin viață,
mai ales că destinul l-a purtat din România, părăsită în 1947, puțin înaintea
alungării Regelui Mihai, spre Italia și de acolo în Argentina. Pentru studii specializate în domeniul fizicii nucleare, a ales Franța, unde a obţinut un doctorat
în 1957, iar oportunitatea de a fi aproape de mama sa, ajunsă în Canada, i-a dus
pe el și pe soția lui, franțuzoaica Suzanne, spre Montreal unde avea loc, în 1958,
un congres de fizicǎ nuclearǎ. Acolo a fost angajat ca profesor la Şcoala Politehnică în 1959, simțindu-se primit bine.
“Wladimir a avut o viaţă fabuloasă!”suna exclamația Mihaelei Pasat, profesor la Universitatea din
Timișoara, care ne-a făcut legătura și l-a surprins pe fizicianul Paskievici cu afirmația că noi două suntem
prietene… de 60 de ani. Or, prietenul prietenei mele îmi este prieten! Eram la fel de dornici să ne întâlnim,
după ce fiecare dintre noi culesese informații despre celălalt, spre a face mai interesantă conversația, pe
care ab initio eram deciși să o și publicăm.
Nu mi-a fost deloc greu să-l recunosc pe Wladimir apărând jovial, suplu, cu o privire tinerească la cei
peste 85 de ani ai săi. El a venit la Cenaclul ,,M. Eminescu” din Montreal, unde fusesem invitată la reuniunea din 16 martie 2017, desfășurată la Centrul cultural multinațional din Côte-des-Neiges. Aduceam cu
mine noua carte ,,Radu Stanca. Evocări și interpretări în evantai”, 2016 și un film „Amintiri despre Lucian
Blaga”, partea a 2-a, proaspăt realizat. Moderatorul seratei a fost scriitorul Leonard Ionuț Voicu,
președintele Cenaclului, care îmi făcuse invitația, drept care țin să-i mulțumesc și pe această cale.
Decum ne-am eliberat, dialogul și-a urmat cursul firesc.
-Anca Sîrghie: În ultimele 3 luni ați realizat 6
emisiuni la postul Nașul Tv Canada.
O viață într-o oră cu inteligenta doamnă redactor
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Felicia Popa. Sunt încântată să vă mărturisesc că ați
strălucit, povestindu-vă saga unei vieți de profesor
universitar emerit în domeniul energiei nucleare. Aș
235

Destine Literare
împărți evoluția dumneavoastră în anii de dinainte
de stabilirea în Lumea Nouă și în perioada de după
1959 cu experiența universitară canadiană. S-o
pornim de pe… linia mediană. Care sunt primele
impresii pe care vi le-a făcut Canada?
-Wladimir Paskievici: Când m-am apropiat
prima dată de Canada, din avion nu vedeam nimic
fertil, doar munți și lacuri. Am coborât în plină vară
din avion la Montreal, unde mama și soțul ei m-au
condus pe străzi largi, cu multe benzinării și mașini
de prost gust, pe lângă magazine oribile din
bulevardele St. Laurent și Ste. Catherine. Veneam
din Europa, în special din Milano, unde femeile erau
elegante, magazinele de blănuri străluceau, luxul era
la el acasă. La Montreal vedeam bărbați în negru și
femei în alb, adică erau mulți seminarişti și preoți,
pe de o parte şi surori, pe de altǎ parte, într-o țară
dominată de biserică. Autoritatea religioasă era
suverană, dominând viața politică, școlile, mai ales
spitalele, într-o vreme când nu existau asigurări
medicale.
-A.S.: Eu vin acum din România, unde avem o
tradiție religioasă temeinică în istorie, nu? Totuși,
consider că noi doi ne deosebim prin faptul că
dumneavoastră ați plecat din țară înainte de
impunerea ideologiei comuniste care era profund
ateistă. În schimb, generația mea a trăit toate
contorsionările
provocate
de
dictatura
proletariatului, care ne-a opturat dreptul la gândire
liberă și la credință religioasă. Despre aberațiile la
care s-a ajuns în școala și în viața socială din
România unei jumătăți de secol socialist vom vorbi
altădată, căci este o temă greu de epuizat. Cum ați
resimțit dumneavoastră personal la Montreal prin
anii ’60 acea dictatură a religiei, de care vorbiți?
-W.P.: Am fost numit profesor la Universitatea
din Montreal, unde la prima petrecere colegială mi
s-a pus întrebarea ,,Ce religie ai?” Am răspuns că
părinții mei sunt ortodocși, dar că în Argentina
dădusem examen de catolicism. Rectorul,
Monseigneurul Lussier, care era preot catolic, mi-a
mărturisit că sunt între primii necatolici angajați în
Universitate. Observația aceasta îmi semnala o
mentalitate și o stare de lucruri cu totul specifică
societății canadiene franceze. După mai mulți ani,
un student al meu termina facultatea și l-am sfătuit
să continue studiul ingineriei nucleare cu un
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masterat. Mi-a răspuns că părinții lui se opuneau
unui asemenea proiect de viitor pentru că preotul la
biserică le spusese că știința este opera diavolului.
Mi-a trebuit o adevărată strategie, când i-am întâlnit
pe acei părinți să-i conving că, după ce băiatul lor va
termina și doctoratul, va deveni coleg cu mine la
catedră, ceea ce s-a și întâmplat. Așadar, era o problemă de filozofie, un mod de viață în Quebec-ul
acelei perioade, când societatea era în alb și în negru. Preoții conduceau învățământul, colegiile erau
religioase, multe localități şi strǎzi aveau nume de
sfinți. În viața politică domina un partid conservator,
iar la biserică preotul le spunea credincioșilor că
cerul este albastru și iadul este roșu, dirijându-i prin
cele două culori din alegerile apropiate spre cel ce
trebuia să câștige, albastrul fiind culoarea partidului
conservator, roşul fiind cea a partidului liberal.
-A.S.: Cum ați înțeles dumneavoastră, ca universitar prestigios, cu o formație profesională solidă,
cu care ați venit din universitatea franceză, să vă
implicați în viața orașului?
-W.P.: Ca profesori universitari, noi eram solicitați să propunem niște teme, colectate de un organism de popularizarea culturii la liceele din oraș. Eu,
cu subiecte de fizică modernă, nucleară, cu teoria
relativității, și un coleg, care preda biologie și
prezenta teorii cu extratereștri, eram cei mai căutați.
Niciodată nu știam exact cum este publicul la care
urma să vorbesc. După fiecare conferință mi se puneau întrebări și nu plecam decât după ce se terminau toate întrebările, uneori întregul dialog cu liceeni și profesorii lor durând un ceas. La un liceu
unde sala fusese plină de tineri îmbrăcați în negru,
eu le-am vorbit de fizica modernă, un subiect incitant, presărat cu istorie, cu anecdote. La momentul
întrebărilor, văd că se ridică un seminarist care mă
privise tot timpul cu o anumită răceală neîncrezătoare. S-a ridicat să-mi spună că cele prezentate
de mine erau în contradicție cu ce învățau elevii în
acel liceu. Îl contrazisesem pe Sf. Toma! Ce să-i
răspund? Spre uluirea întregii săli, am afirmat că
,,Sf. Toma este depășit.” M-am grăbit să adaug că
tot depășit este Newton, la fel ca Einstein. Aceasta
este legea progresului. Şi cǎ e bine să fie aşa, pentru
cǎ va mai rǎmâne ceva de descoperit! Publicul a
aplaudat. Era prima dată când cineva îndrăznise să
afirme că ,,Sf. Toma este depășit”. Așteptam ca prodestineliterare@gmail.com
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fesorii să nu suporte un asemenea afront, dar la plecare ei mi-au pus întrebarea: ,,Vii și anul viitor?”
-A.S.: Vă mărturisesc că nicăieri în Canada nu
mă simt atât de bine ca în orașul Montreal, unde
engleza este dublată cu brio de limba franceză, rostită – este drept – cu accentele specifice Quebecului. Dumneavoastră ați fost un martor al devenirii
orașului Montreal. Cum s-a metamorfozat el, ca să
devină din orașul provincial anost al anilor ‘60 cea
mai europeană metropolă a Canadei de acum?
-W.P.: Soarta a făcut din mine un spectator
privilegiat al unei perioade cu totul deosebite din
istoria Quebec-ului. Orașul Montreal s-a modernizat
în perioada 1960-1980, când a avut o dezvoltare
excepțională. Societatea cerea schimbare. Școlile, fie
catolice, fie protestante, au început să aibă directori
laici, se modernizau ca spirit. Cardinalul s-a retras,
ca să nu se declanșeze o luptă cu efecte nefaste.
Primarul Jean Drapeau a curățat afacerile canadiene
de mafioții americani. Atunci s-au construit Bulevardul Metropolitan, Metroul și clădirea Expoziției
din 1967, care a galvanizat energiile orașului și ale
întreprinderilor independente. Au fost cinci ani în
care orașul s-a transformatîntr-un gigantic șantier,
unde s-au ridicat blocuri de locuințe, edificii pentru
birouri, hoteluri moderne, insule artificiale pe fluviu,
magazine de lux. A urmat complexul unde în 1976
gimnasta româncă Nadia Comăneci a dobândit uimitoarea ei victorie sportivă, cu care noi ne-am mândrit. Canada însăși ieșea dintr-un con de umbră și se
făcea cunoscută, devenind mai vizibilă. Este
adevărat că politica de imigrare încurajase popularea
Vestului, nicidecum partea atlantică a țării, dar Quebec-ul avea personalitatea și modul lui particular de
evoluție.
-A.S.: În popasurile mele aici, am observat că
la Montreal comunitatea română este cea mai productivă cultural, ca și când mai fiecare membru al ei,
prezent în Cenaclul ,,M. Eminescu”, este talentat, fie
literar, fie ca pictor, ori manifestându-se chiar în
amândouă domeniile. Am citit cu interes cartea
dumneavoastră L’Arc en ciel de ma vie, care m-a
ajutat să înțeleg ce personalitate fascinantă aveți.
Cum s-a constituit comunitatea română din Montreal?
-W.P.: Primul val de imigraţi a sosit în Canada
prin anii 1900, dar, după Primul Război Mondial
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trăiau aici nu mai mult de 1000 de români. De ce
doar atâția? Pentru că nu aveau de ce să vină. În
Quebec începând de prin 1950 a sosit al doilea val
de români, cei ieșiți deja din țară, ca medicul Sorin
Sonea, care se specializase în microbiologie la Institutul Pasteur din Paris și a slujit Facultatea de Medicină din Montreal timp de 40 de ani. A avut o viață
matusalemică, el murind la 96 de ani. Cu același
vapor soseau alături de medicul Sonea și alți intelectuali români bine pregătiți, dintre care unii studiaseră
în Germania. Dar în timp ce inginerii erau ușor angajați, medicii nu. Totuși, profesorul universitar
emerit Sonea a fost medic remarcabil, a făcut cercetǎri în structura geneticǎ a bacteriilor, a ținut cursuri la facultate, devenind o celebritate. Avocatul
Nicu Mateescu-Matte împreună cu soția sa, Monica
Matte, au devenit vedete naţionale. Preotul dr. Petre
Popescu a edificat noul lăcaş al Bisericii Buna Vestire, care pe atunci era singura biserică românească,
pe când astăzi sunt în orașul nostru vreo 14 biserici
ortodoxe. Aceasta, pentru că numărul imigranților
români a crescut considerabil.
Doctorul Jean Țăranu a avut inițiativa organizării în 1954 a primei asociații române din Canada, ARC. Interesantă este și o altă personalitate, inginerul Mitescu, fost vicepreședinte la Compania de
petrol Petrofina, ceea ce dovedea că avea un înat
nivel de intelectualitate, era plasat bine în societate,
era capabil să comunice cu autoritățile, iar soția
sa,doamna Dany, o adevărată enciclopedie, ajuta
românii să se descurce. Comunitatea s-a strâns în
jurul bisericii, preotul fiind un portparole în lupta
anticomunistă. Cum acest grup devenise puternic,
autoritățile din țară au trimis agenți care s-au infiltrat, dezbinându-ne. S-au produs astfel două fracturi,
una între religioși și laici, alta între anticomuniști și
comuniști. Doctorul Țăranu organiza evenimente
culturale. Dar unde, în biserică sau în afara ei?
Conducerea era disputată între preot și doctorul
inițiator. Noul venit avea de ales, să treacă de o parte
sau de cealaltă ori să rămână la mijloc. Pe măsură ce
veneau noi imigranți români, din cel de al treilea val,
cel de dupǎ Revoluţie, fracturile s-au accentuat,
apărând noi biserici, alte asociații, societatea
românească fiind transformată astăzi într-un mozaic
caledoscopic. Animozitățile au devenit dramatice, la
un moment dat preotul Popescu fiind bătut în cap,
237

Destine Literare
apoi îngrijit tocmai de dr. Sonea. O comunitate nu
poate fi puternică fără unire. Deci, nu mai putem
prezenta un front comun în dialogurile noastre cu
autoritǎţile locale.
-A.S.: Am găsit sloganul ,,Să fim uniți!“ la
emisiunea Nașul Tv Canada, ca dovadă că
perspectiva nu este a fracturărilor pătimașe, așa cum
în plan literar s-a produs acum vreo 9 ani când
militarul de profesie Adrian Erbiceanu s-a separat de
Societatea Canadiană a Scriitorilor Români, care
avea abia 8 ani de activitate, ea fiind condusă de
Alex Cetățeanu, inginer de profesie, dar poet,
prozator, eseist, editor și directorul fondator al
revistei Destine Literare, deschisă mânuitorilor de
condei din lumea întreagă. Astfel s-a constituit Asociația Scriitorilor de Limbă Română din Quebec.
Ambii conducători au preocupări literare, dar scriitorii români la Montreal sunt aceiași, iar dezbinarea nu
le aduce niciun avantaj în plan creator. Înțeleg că în
frumosul dumneavoastră oraș sunt 3 cenacluri în
limba română. Mă întreb dacă nu ar fi benefică o
unire a lor, astfel ca cenaclul românesc să devină
mai puternic și mai valoros. Întorcându-ne la firul
principal al dialogului nostru, v-aș întreba: Ce s-a
întâmplat în plan universitar începând de la mijlocul
secolului trecut?
-W.P.: În anii ’50, Quebecul era foarte înapoiat etnic şi cultural față de România și față de Europa, în general. Când am ajuns aici, Școala Politehnică era tradiţionalǎ, având profesori buni care 9
luni propuneau cursuri, ca ingineri clasici, adică ei
dădeau rețete pentru construirea de clǎdiri, poduri,
mine etc. În celelalte 2-3 luni, ei activau în birouri
de ingineri. În general, când am intrat eu în Universitate, nu se fǎceau cercetǎri, cu excepţia câtorva
profesori în domeniul hidraulicii, al rezistenţei materialelor, al metalurgiei şi al geologiei, în care se
făceau primii pași, eu venind ca al cincilea cercetător, anume în fizică nucleară. Era foarte puțin!
Se simțea nevoia inovării. Programele de învățământ
se cereau schimbate, era necesară o adevǎratǎ revoluție, așa că au fost angajați ingineri tineri pentru noi
profiluri. Am lansat ingineria nucleară în anul 1967,
în cadrul departamentului de inginerie fizicǎ, de care
ne-am separat dupǎ aceea, iar în 1970 am înființat
Institutul de Energie Nucleară care oferea întâi un
masterat, apoi un doctorat. Aveam studenţi din lu238

mea întreagǎ şi absolvenţii noştri au fost toţi angajaţi
de industriile şi de organismele lucrând în domeniul
nuclear.
Colaboram cu Franţa, China, Mexic, atrǎgând
studenți care se specializau la noi în tehnologia
canadianǎ. În cadrul Institutului, am dat cursuri de
fizica reactoarelor, de controlul reactoarelor şi de
aspectele de securitate. În domeniul cercetǎrilor, mam specializat în riscurile asociate producţiei de
energie nuclearǎ. Marea satisfacţie din acea fazǎ a
vieţii mele profesionale a rǎmas faptul cǎ Institutul
de inginerie nuclearǎ de la Şcoala Politehnicǎ din
Montreal funcţioneazǎ şi e recunoscut şi azi în
lumea întreagǎ.
-A.S.: Dupǎ ce aţi creat şi dezvoltat ingineria
nuclearǎ, aţi intrat în administraţie. Cum au decurs
lucrurile?
-W.P.: Într-adevǎr, în anul 1982 am fost ales
sǎ conduc Direcţia de Cercetǎri a Şcolii Politehnice,
la care s-a adǎugat în 1985, Direcţia Studiilor
Avansate. În Direcția de Cercetări, aveam ca mandat
dezvoltarea tuturor cercetărilor din Politehnică; în
Direcția de Studii Avansate răspundeam de
dezvoltarea tuturor programelor de masterat și de
doctorat. În plus, aveam și responsabilitatea
legăturilor cu industria, pentru realizarea unei
strânse colaborări cu aceasta - la toate nivelurile
imaginabile. Din aceastǎ perioadǎ intensă și fecundǎ,
aş vrea sǎ precizez numai trei lucruri. Întâi, cǎ am
promovat cercetǎrile în domeniul prioritar al
ingineriei materialelor şi al ingineriei informaticii.
Apoi, cǎ am promovat studiile de doctorat. În sfârşit,
cǎ am creat proiecte comune cu industria în materie
de formaţie, de cercetǎri şi de inovaţie. Menţionez,
în trecere, cǎ marile şcoli de inginerie din Franţa nu
acordau în acea epocǎ doctorate, nici chiar
masterate, şi cǎ nu întreţineau legǎturi cu industria.
Pentru a pune în aplicaţie acest program ambiţios,
dispuneam de un fond discreţionar ce a atins cu
timpul un milion de dolari – practic egal cu cel
disponibil în întreaga Universitate din Montreal –
care provenea la început numai din surplusurile
acumulate de instituţie, iar apoi şi din fonduri
guvernamentale; acestea erau în funcţie de mǎrirea
numǎrului de înscrişi şi de nivelul la care se înscriau
(licenţǎ, masterat sau doctorat). Lor li se adăugau
sume din subvenţii instituţionale acordate de
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organisme federale sau provinciale şi din contractele
cu industria. Acest fond discreţionar l-am
întrebuinţat pentru a crea grupuri sau centre de
cercetǎri, pentru angajarea cercetǎtorilor, specialişti
cu doctorat care sprijineau cercetǎrile corpului
didactic, pentru burse acordate studenţilor, pentru
angajarea de tehnicieni specializaţi şi pentru
cheltuielile de infrastructurǎ. Şi, ca suport
administrativ, aveam sub conducerea mea cca. 20 de
persoane care mǎ secondau.
-A.S.: Apreciez logica practică a distribuirii
banilor alocați cercetării, căci mărturisirea
dumneavoastră ar putea să dea de gândit colegilor
mei din Universitatea sibiană, unde sunt la ora
aceasta încă multe de clarificat în domeniul
respectiv. M-aș bucura să concretizați relatarea
dumneavoastră.
-W.P: În Canada, profesorii nou angajaţi
primesc practic automat o anumitǎ sumǎ de bani
pentru cercetǎrile lor, pe o duratǎ de trei ani de zile.
Dacǎ sunt performanţi, primesc apoi, prin concurs,
sume mai importante. Rolul meu era tocmai sǎ-i ajut
sǎ fie performanţi. De fapt, acționam ca o ,,pompǎ
virtuoasǎ”: cu cât profesorii erau mai performanţi,
cu atât obţineau mai multe fonduri pentru cercetǎri,
sume cu care puteau atrage mai mulţi studenți. Cu
cât instituţia obţinea mai multe fonduri, cu atât
fondul meu discreţionar creştea, etc. Şi la fel cu
sumele obţinute prin contracte. Vǎ dau acum câteva
cifre pentru a vǎ arǎta progresul Şcolii Politehnice în
perioada 1980-1990. În anul 1982, când am preluat
Direcţia de Cercetǎri, Şcoala Politehnicǎ a acordat 6
doctorate; în 1990, anul în care am ieşit la pensie, se
acordau 45! Subvenţiile şi contractele au trecut în
aceşti 8 ani, de la cca. 6 milioane la 16 milioane de
dolari canadieni! Dar cea mai mare satisfacţie a mea
a fost când, în urma unui studiu comparativ asupra
tuturor universitǎţilor canadiene, Consiliul ştiinţific
al Canadei a desemnat Şcoala Politehnicǎ din
Montreal ca universitatea tehnologicǎ cel mai bine
pregǎtitǎ sǎ înfrunte problemele societǎţii de mâine.
-A.S.: Ceea ce ați făcut dumneavoastră,
stimate domnule profesor, a fost o muncă de pionier
ca cercetător în energia nuclearǎ şi o activitate de
inovator în domeniul cercetǎrii instituţionale. Imi
amintesc de o vizită făcută în 1970 într-o fabrică din
Zurich, unde elvețienii ne-au demonstrat că 60% din
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spațiul acelei întreprinderi era ocupat de cercetare și
doar 40% era destinat producției. Eram uluită, dat
fiind faptul că pe atunci în România soarta cercetării
era cea din comedia satirică Mielul turbat de Aurel
Baranga, care imagina pe inovatorul Spiridon
Biserică, preocupat să îmbunătățească cheia
franceză, dar era împiedicat de birocrație să o aplice.
Vă dați seama ce simțeam când mi se relata că în
America inovatorii sunt plătiți în centre de cercetare
ani buni numai ca să le vină idei noi, care să
sporească productivitatea. Este exact ceea ce ați
augmentat dumneavoastră acum. Așa mi-a răspuns
și ghidul nostru la uzinele din Zurich, anume că
degeaba încerci să produci mult, dacă alții au
rezultate mai bune pe bază de inovații și obțin
produse mai ieftine, superioare calitativ. Era greu de
înțeles în socialism acest principiu de bază al
eficienței tehnice în producția industrială.Ce
satisfacții ați avut ca director al Institutului de
Energie Nucleară?
-W.P.: Roland Doré, directorul Şcolii
Politehnice şi prefațatorul cărții mele La volonté de
partir, în care eu dezvolt partea profesională a vieții
mele, a subliniat toate trăsăturile principale ale
personalității mele și a evidențiat contribuția adusă
la Politehnicǎ. În domeniul energiei nucleare, am
reuşit, cu echipa mea, sǎ achiziţionǎm un reactor
nuclear care – în parantezǎ, zicând – este condus
astăzi de o româncă. De asemeni, devenisem
consultant în Quebec și Ontario, fapt care – tot în
parantezǎ – m-a ajutat să cumpăr un apartament la
Nisa, pe Coasta de Azur a Franței, unde după
pensionare ne duceam de douǎ ori pe an câte trei
luni de fiecare dată și unde mi-am scris memoriile.
De acolo, ne-am plimbat în toatǎ Europa, de la
Gibraltar la Istanbul şi din valea Moselei în
Germania la Taormina în Sicilia. În afarǎ de
pasiunea ce o aveam în a îndeplini cele propuse,
secretul succesului meu a constat în temeinicia
familiei pe care mi-am făcut-o.
-A.S.: Iată că este timpul să părăsim profesia
atât de interesantă în rodnicie a fizicianului
Wladimir Paskievici, ca să vă rog să trecem la viața
de familie.
-W.P.: Pe Suzanne am cunoscut-o în 1955 la
Strasburg și în următorii doi ani am avut un voiaj de
prenuntă, plimbându-ne cu trenul în cele mai
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splendide locuri ale Italiei, vizitând Florența,
Veneția, Roma şi Napoli, locuri despre care păstrez
amintiri neșterse. Ajunși la Napoli, am urcat pe
craterul vulcanului Vezuviu, iar, când am poposit la
Pompei, am constatat că era închis în ziua
respectivă. Suzanne, cu îndârjirea ei de franțuzoaică,
nu concepea ,,că există ceva ce nu se poate”, așa că
ne-am strecurat printr-o deschidere ascunsǎ și o zi
întreagă am vizitat netulburați acel oraș antic
extaordinar. Ce frumoase erau vremurile tinereții
noastre, când am văzut Alsacia şi Elveţia călătorind
pe un scuter!
-A.S.: Rămâne ca pentru apogeul care este
finalul dialogului nostru să-mi povestiți ceva despre
viața dumneavoastră personală, unde ați avut parte
de împliniri strălucite, din câte ați relatat la
emisiunile de la Nașul TV Canada. Mi-a rămas ideea
că în absolut toate manifestările științifice la care ați
fost invitat în străinătate, Suzanne v-a însoțit. Dar nu
ar fi lipsit de interes să știm ce v-a adus nou anotimpul de după pensionare în comunitatea românească
montrealeză.
-W.P.: Vă voi spune doar două cuvinte despre
implicarea mea în sânul comunitǎţii române din
Montreal, dupǎ ce am ieşit la pensie în 1990. Câţiva
ani de zile am fost foarte activ, inclusiv preşedinte al
asociaţiei Mouvement de Solidarité Québec Roumanie care ajuta noii veniţi sǎ se integreze cât mai bine
în societatea canadianǎ. Apoi am ținut o serie de
conferinţe cu scopul de a reabilita memoria scriitorului român Vintilǎ Horia, pe nedrept ostracizat, căci
timp de 5 ani la Buenos Aires în Argentina avusesem cu acest intelectual român de excepție o comunicare intensă și foarte rodnică. Dupǎ aceea, am participat la o serie de manifestări având scopul de a
face cunoscutǎ prezenţa şi contribuţia comunitǎţii
române în sânul societǎţii quebecoaze. În fine, am
scris o lungǎ serie de articole în revista Candela de
Montreal dintre care 24 de articole de popularizare
ştiinţificǎ.
Acum, revin la întrebarea pusă cu referire la
viața personală. Atunci când ai de înfruntat soarta
unui exilat, cine crezi dumneata că te ajută? Familia!
Ea este baza indispensabilă, atunci când ieși din țară.
La 17 ani iubeam o fată adorabilă din România, pe
Luminița, dar plecând din țară, Cortina de Fier ne-a
despărțit pentru totdeauna. Zece ani mai târziu, în
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1957, m-am căsătorit cu Suzanne, care mi-a adus în
viață o fericire intensă, jovialitate și spirit creator.
Lângă ea am simțit că îmi pot realiza potențialul
intelectual la parametri maximi. În Canada s-a
născut prima noastră fetiță, Mira, care a apărut
intempestiv și ne-a încântat din prima clipă cu
sprâncenele expresive și părul ei bogat. Dormea,
sugea, era o imensă bucurie pentru noi. Dar în
curând s-a anunțat o nouă sarcină, de data aceasta
născându-se gemenele Anca și Dominique. Așadar,
în 14 luni m-am pomenit tată a trei copii, iar mama
mea, crescută cu bonă, nu se simțea tocmai la largul
ei să ne ajute.
-A.S.: Oricine înțelege că îngrijirea unor copii
gemeni presupune un efort deosebit. La
dumneavoastră în familie ce au adus cele două fetițe
gemene?
-W.P.: Ne-a fost greu, desigur, dar caracterul
gemenelor ne-a ajutat. Sunt convins că ele comunicaseră în stare intrauterină, fiecare simțind în sora ei
pe „celălalt eu”. Se căutau din priviri decum se trezeau în cărucioarele în care le plimbam. Nu plângeau, iar când se priveau începeau să râdă, așa cum
fac și astăzi, după 50 de ani, având caractere jubilatorii. Erau o entitate dublă, vorbind între ele o limbă
necunoscută, arătând cu exact același deget, având
simultan nevoie de mâncare. Când au început să
vorbească mai coerent, articulau enunțul la plural,
nous voulons”, pentru că se simțeau perfect unite.
Nu le îmbrăcam la fel, dar eu nu le puteam deosebi
uşor. Doar soția le distingea după forma capului.
Crescând mai mari, ele își schimbau între ele
rochițele și ne păcăleau. Când ieșea pe stradă mama
lor cu cele 3 fetițe, problema era pe care dintre ele să
le țină de mână. La școală, când li se dădea un
subiect anume, ele făceau aceleași eseuri, iar pe la
14-15 ani, noaptea vorbeau în somn despre școală,
spunând aceleași cuvinte. Când soseam acasă de la
Institutul de Energie Nucleară unde eram pe atunci
director, cu începere de la ora 19 verificam temele
și discutam subiecte de istorie sau despre anumiți
autori de literatură. Pentru familia mea vacanțele
erau sfinte. La Oceanul Atlantic în zona Boston (la
Cape Cod) le-am învățat pe fete să înoate. Ca adulte,
la rândul lor, fetele mele și-au dus copiii la același
hotel de la Ocean, unde mâncaseră în copilăria lor
pește-spadă, făcând și ele plimbări și excursii ca
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altădată. Cu timpul, ne-am dus din ce în ce mai
departe, în New Jersey, în Virginia, în Carolina de
Sud şi chiar în Florida, unde ne simțeam excelent,
vizitând parcurile şi profitând de frumoasele plaje
din regiune.
Când ele au terminat liceul şi înainte de a intra
la universitate, le-am dus sǎ cunoascǎ Europa, în
decursul unui voiaj de şase sǎptǎmâni, când le-am
purtat prin Franţa, Germania, Elveţia, Italia şi
Spania. În fine, le-am dus, relativ recent, pe ele şi pe
membrii familiilor lor,
într-o minunatǎ excursie, de neuitat, pe Marea
Caraibelor, cu ocazia celei de-a 55-a aniversare a
cǎsǎtoriei noastre! A fost rǎscumpǎrarea mea tardivǎ
a celor 12 ore de lucru pe zi, când am ocupat ultimul
meu post la Şcoala Politehnicǎ...
-A.S.: Vă ascult și sunt încântată să constat că
vorbiți despre fetele dumneavoastră ca despre un
miracol, care v-a fascinat la fel de mult în toate
etapele vieții. Mi-ați stârnit o amintire dragă. Tatăl
meu, păstrând mentalitatea tradițională a familiei
clasice românești, a considerat că mama nu trebuie
să se ocupe singură de cei trei copii pe care îi avea și
în toți anii copilăriei noastre, activând la Spitalul
Mârzescu din Brașov, unde el era director
administrativ, adică managerul din zilele noastre, și
apoi la Sibiu, unde eu trăiesc până astăzi, am avut în
casă câte o fată tânără, angajată spre a fi de ajutor. Și
tatăl meu venea, ca dumneavoastră, numai seara
acasă, când noi, copiii, ne întreceam să dăm raportul

despre cum am învățat pentru ziua următoare și ce
note noi au mai apărut în cataloage. Era un fel de
competiție, eu fiind sora mai mare, cu doi frați mai
mici. Vă mărturisesc că eu am simțit totdeauna
adorația tatălui meu, sentiment care s-a păstrat până
la capătul vieții lui. Parcă îl aud spunând mamei
mele: ,,Mică dragă, oare noi am făcut pe fata aceasta
frumoasă?” Nu mai eram de mult timp o fetiță, cum
ați fi îndemnat să credeți, ci devenisem, la rândul
meu, mămică și tocmai duceam în cărucior
bebelușul, eu mergând câțiva pași înaintea părinților
mei. Eu cred că tații au un sentiment special pentru
fetele lor. Realitatea este că tot ce mi-ați povestit
despre familia dumneavoastră mi s-a părut absolut
încântător. V-ați trăit viața în familia cu trei fete,
amintindu-mi de Casa cu trei fete a lui Schubert, ca
pe un miracol binecuvântat, nu-i așa?
-W.P.: Nu vă spun decât că eu, românul care
am avut o copilărie fericită la Dobrosloveni, sat
lângă Caracal, în Oltenia, unde părinții își aveau
moșia, apoi o tinerețe de exilat,
formându-mă în Argentina, Italia și Franța, stabilit
în Canada, ei bine!, în anul 1960 eram tată, în 1990
devenisem bunic, bucuros să am ca nepoți trei băieți
și trei fete, iar în 2020 sper să ajung… străbunic. În
plus, la sfârşitul anului 2017 avem intenţia de a
sǎrbǎtori cum se cuvine cea de a 60-a aniversare a
cǎsǎtoriei noastre.
-A.S.: Așa să dea Bunul Dumnezeu!

(Dialog din 16 martie 2017 la Montreal, Canada, înregistrat de Anca Sîrghie)
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În Canada, un eveniment românesc unic într-un colț de rai unic
Semicentenar la Câmpul Românesc din Hamilton
În recenta vizită a lui Klaus Iohannis la Washington, întâlnindu-se cu românii diasporei americane, președintele le-a spus:”Sunteți un catalizator
pentru dezvoltarea României. În același timp, este
firesc ca și România să vă apere și să vă promoveze
drepturile și interesele”. Încântată să constat că fostul nostru elev la Colegiul Național Brukenthal din
Sibiu, acum primul om al statului, gândește la fel ca
mine, mărturisesc că în ultimii 16 ani mi-am făcut
un proiect personal, astfel că tocmai la acest dialog,
purtat în plan cultural de diaspora noastră americană
cu țara-mamă, ținem să participăm, oriunde și oricând se cuvine și constatăm că este binevenit.
Aceasta, pentru că lacuna sufletească și spirituală, pe
care o resimt conaționalii noștri, trăitori în Lumea
Nouă, este greu de acoperit, cel puțin la nivelul primelor două generații.
Răspunzând unei noi invitații, ne îndreptam
într-o zi de iulie 2017, an jubiliar în care însăși Canada își sărbătorește 150 ani de existență, spre Toronto, metropola financiară a frunzei de arțar. Ținta
noastră era un eveniment al comunității conaționalilor noștri, care și-au făcut o onorantă tradiție din
solicitarea unor personalități de pe întregul continent
american și din țară, care să participe la Săptămâna
Internațională a Culturii Române, ajunsă în acest an
la a 50-a ediție. Evenimentul face parte din calendarul Câmpului Românesc de la Hamilton, Canada, un
picior de plai mioritic creat în Ontario, foarte departe de țară. În 1957 acolo au fost cumpărate 25 ha de
teren, pe care s-a construit în 1986 Centrul cultural
“Nae Ionescu”, având sală festivă cu 400 de locuri,
muzeu etnografic, sală de muzică și bibliotecă, iar
afară piscină și o scenă de spectacole a parcului, în
care tronează Rotonda scriitorilor români din exil, cu
Aron Cotruș,Vintilă Horia, Mircea Eliade, George
Donev, Horia Stamatu și Vasile Posteucă, sculptați
de Nicăpetre, acest Brâncuși al spațiului american.
Mai bine de 3 decenii, acolo s-au organizat cele mai
înflăcărate manifestări anticomuniste, susținute și de
ziarul “Cuvântul Românesc”, răspândit în întreaga
lume. Desigur că în noul anotimp postdecembrist,
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Câmpul Românesc de la Hamilton și-a pierdut funcția de bastion al luptei anticomuniste, dar este spațiul
unui fertil dialog cultural panromânesc, având noi
targeturi impuse de cerințele diasporei române de
peste Atlantic.
O seară de petrecere românească, susținută în
8 iulie 2017 de șase ansambluri de dansuri folclorice
din zonă, a adunat la Câmpul Românesc din Hamilton peste 700 de participanți, bucuroși de joc și cântec până târziu în noapte. Cu un asemenea preludiu
de veselie românească, am simțit, ca invitată pentru
a cincea oară la evenimentul de elită care este Săptămâna Internațională a Culturii Române, că dialogul spiritual care va urma între 10 și 15 iulie 2017 își
va împlini menirea. Delegația noastră prezenta noutatea oaspeților veniți de la Palatul Culturii din Bistrița, orașul unde președinta Societății scriitorilor
bistrițeni, Elena M. Cîmpan, activează ca profesoară
la Colegiul Național “Liviu Rebreanu” și totodată
poetă, de curând membră a Uniunii Scriitorilor din
România, iar directorul ziarului “Răsunetul”,Menuț
Maximinian, este un bun publicist și poet. Desigur
că seară după seară surprizele evoluției unor noi
invitați s-au ținut lanț, asigurând strălucire sărbătorească evenimentului axat pe ideea păstrării identității românești în spațiul transatlantic.
Gazdele noastre ne-au condus din primul
moment la Toronto, unde am urcat în Turnul CN,
adevărat cui care împunge cerul, ca de la 342 metri
să admirăm panorama capitalei financiare a Canadei.
Programul Semicentenarului Săptămânii Internaționale a Culturii Române de la Câmpul
Românesc, Hamilton, într-o ediție jubiliară ca
aceasta, nu putea să înceapă altfel decât cu
prezentarea Cenaclului literar de la Kitchener,
înființat acum 20 de ani din inițiativa preotului-poet
D-tru Ichim, un “dezvoltator al limbii române”, cum
se impune în prezent, când cărțile lui au început să
aibă succes în România. „Asigurăm o zi iei,
sărutului, dar lui Eminescu nu-i mai dedicăm o zi,
din moment ce semnificația lui 15 ianuarie este Ziua
culturii naționale.- ține să opineze Dumitru Ichim,
spre a continua - La Kitchener cele 3 școli de limba
română oferă publicului, care cântă, împreună cu
destineliterare@gmail.com
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corul, melodii pe versurile lui Eminescu. Facem la
Kitchener ceea ce nu se face în țară. La Kitchener, în
Canada, viețuiesc români, dar și germani sau șvabi,
care sărbătoresc pe marii scriitori.” Moderatorul
simpozionului științific, prof. Sebastian Doreanu,
din Denver Colorado, întărește ideea, considerând că
“Eminescu este un simbol identitar de care nu ne
putem lipsi”. În conferința intitulată Eminescu în
eternitate, prof. Maria Dincov din Toronto a plecat
de la convingerea că „Rareori un neam s-a regăsit
într-un poet ca românii în Eminescu”. Trecând în
revistă busturile presărate în țară și în lume, fiecare
cu istoria sa, ilustrate și cu imagini, conferențiara a
menționat cu justificată mândrie faptul că în Canada,
se găsește la Câmpul Românesc, Hamilton, un minunat bust, creație din 1989 a lui Nicăpetre, în marmură adusă din Grecia, sculptorul ținând să precizeze: „nu aveam comandă, ci am sculptat nevoia
noastră de Eminescu”. La Montreal în sept. 2004 se
dezvelea statuia lui Eminescu sculptată de Vasile
Gorduz, lucrare pe care tocmai în prezent românii
din capitala culturală a Canadei o vor plasa într-un
loc mai bun decât fusese până acum. La Windsor și
la Edmonton sunt altele, în total 4, pe când în SUA
este un singur bust, creat de Nicolae Pascu-Goia,
adus din țară și aflat la Biserica “Sf. Maria” din
Queens, New York.
Iulian Teodor Ichim, luptător ecologist din
Kitchener, a vorbit despre Prințul Charles și conservarea valorilor naturale, expunând un punct de vedere original, care a atras contraargumente din partea asistenței. “Autointitularea lui Charles ca prinț de
Transilvania nu are nicio urmare negativă pentru
România”, a concluzionat moderatorul. Prezentarea
pe care am făcut-o eseului monografic Poezia lui
Dumitru Ichim de profesoara sibiancă MariaDaniela Pănăzan a stârnit o reală emoție întregii
asistențe, dar mai ales poetului, care mi-a mulțumit
cu lacrimi de bucurie în glas pentru prefața intitulată
Acrobația imaginarului în poezia lui Dumitru Ichim,
redactată noii cărți proaspăt apărute la Editura
CronoLogin din Sibiu. Prima seară s-a încheiat cu
filmele documentare regizate de Dorel Cosma,
începând cu Palatul Culturii din Bistrița, urmat de
Poezia bistrițeană în America și Malaezia.
Circulația poeților bistrițeni pe diferite continente a
fost o revelație pentru participanții la serată, care au
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aflat noutăți impresionante despre orașul cu cel mai
înalt turn din Transilvania. Este vorba despre un turn
de biserică cu lift, cum nu există altul pe linia de la
Paris până la Moscova. Palatul Culturii are un imn,
scris de Cornel Udrea, iar ansamblul formațiilor de
cântece și dansuri moderne și folclorice de pe Someș
este tot mai cunoscut.
Marți, 11 iulie 2017, a debutat cu o excursie
la Cascada Niagara, cea mai căutată destinație
turistică pe continentul american. Încântarea noastră
a fost absolută, mai ales că de pe malul canadian și
în plimbarea cu vaporașul, imaginea celor 3 părți ale
cascadei a fost covârșitoare. Seara, simpozionul zilei
a doua a fost deschis de prof. dr. Rodica Gârleanu,
care a vorbit despre Constantin Noica și aspirația
spre universal a culturii române, trecând de la
biografie la etapele creației gânditorului, al cărui
target fundamental este cel de a duce cultura română
spre universal. Revelația serii a constituit-o
medalionul sorescian susținut de Sergiu Cioiu, acel
„artizan al cântecului și un interpret al verbului”,
cum îi place să se autodefinească, amintindu-ne felul
cum solistul șlagărului Vânt nebun valorifica prin
1970 texte clasice în spectacole poetic-muzicale.
După trei decenii de viață canadiană, recent Sergiu
Cioiu a lansat la București volumul de interviuri Nu
știm aproape nimic. Fabliourile inofensive ale lui
Marin Sorescu, gen Goanga, Bănuitorul iepure, Dii,
Grijă etc, au fost folosite într-un spectacol, pe care
acum îl reface cu titlul Pe cine numim… eu? Este un
titlu inspirat de versurile lui Sorescu, despre ce este
dincolo de ceea ce se vede la oameni. Mulțumirea
lui Sergiu Cioiu a fost să descopere printre
participanții la jubileu fanii de altădată ai cântecelor
sale, iar proiectele artistice de viitor cuprind
spectacole ale unor turnee în România.
Începută cu o liturghie, oficiată la capela “Sf.
Maria” de la Câmpul Românesc, ziua a treia de
simpozion a debutat cu conferinţa Elenei M.
Cîmpan, intitulată Tudor Arghezi şi canonul literar,
aducând argumente ale originalităţii lui Arghezi, “al
doilea mare poet de după Eminescu în lirica
română”. Pentru că tema literară-cadru a
simpozionului era Tudor Arghezi și contemporanii
lui, am tratat un subiect incitant, Lucian Blaga,
“fratele mai mic” al lui Eminescu, demonstrând cu
date concrete că nimic nu lipsise din arsenalul
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admirației față de marele lui înaintaș, pe care l-a
editat în 1923, scriind prefețe la cele două volume,
(am oferit participanților copii ale acelor ediții
rarisime și necunoscute marelui public), l-a tradus în
limba germană, meritând pentru calitatea acestei
prestații onorantul Premiu „Hamangiu”, a citat în
discursuri la Academia Română și a comentat
versuri eminesciene, a chiar polemizat în 1943 cu
primul detractor, blăjeanul Alexandru Grama.
Tuturor admiratorilor lui, care încercau să acrediteze
ideea că el este superior lui Eminescu atât ca poet,
ca filozof și nu mai puțin ca dramaturg, Lucian
Blaga le răspundea cu înțeleaptă decență că tot ce
dorește este să fie “fratele mai mic al lui Mihai
Eminescu”.
Profesorul
brașovean
Andrian
Munteanu, aflat într-un amplu turneu în Canada, a
prezentat un proiect trans disciplinar intitulat Poezia
românească între tradiție și modernitate, seara
încheindu-se cu filmul documentar pe care l-am
realizat recent, Amintiri despre Lucian Blaga, partea
a II-a, în continuitatea peliculei prezentate în ediția
precedentă, numai că acum mărturisirile aparțineau a
două prietene ale poetului, doctorițele Livia
Armeanu și Elena Daniello, surprinse într-un dialog
efervescent.
Conform tradiției, în dimineața zilei de joi,
noi, musafirii, am făcut o excursie la Kitchener,
oraș cu 520.000 locuitori, între care populația de
menoniți stârnește interesul pentru modul lor de
viață în care nu acceptă tehnica modernă, cu aportul
electricității, al automobilelor, ei înțelegând să
trăiască la început de secol XXI exact ca străbunii
lor. Un popas binecuvântat s-a făcut la frumoasa
Biserică Ortodoxă „Sf. Ioan Botezătorul”, edificată
de pr. Dumitru Ichim, care ne-a fost călăuză,
încântându-ne cu originalitatea picturii din sfântul
locaș și cu spațiile largi ale sălilor dedicate
activităților sociale și culturale.
Ultimele două zile de simpozion au fost mai
bogate ca precedentele prin desfășurarea unor mese
rotunde, cu program de lansări de carte, cu lecturi de
poezie, moderate de mine, cum se crease tradiția din
edițiile precedente.
Elena M. Cîmpan și Menuț Maximinian au
prezentat Societatea scriitorilor “Conexiuni”,
însumând 15 ani de lucrare culturală bogată, și
revista „Conexiuni literare”. Exemplificator,
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antologia Cinci poeţi germani (Editura „Karuna” din
Cluj-Napoca, 2006), cuprinde nume contemporane,
traduse din germană în română de către Elena M.
Cîmpan, care menționează pe Ulla Hahn, Hellmuth
Opitz, Nora Gomringer, Volker Zumbrink, Barbara
Köhler, așa cum în carte sunt prezenţi cu o pagină de
comentariu şi cu câte zece texte, alese din volumele
publicate.
Traducătoarea
găseşte
elemente
caracteristice pentru fiecare autor şi pune în valoare
poezia germană. Pe coperta a IV-a apare poemul
Contaminare scris de Elena M. Cîmpan, potrivit
pentru munca de traducător: „Poezia trece fără să
treacă,/ Din germană în română/ şi din română în
germană,/ Prin tot pământul vorbitor,/ Ca o adiere
printre crengi,/ Ca un râu peste pietre,/ Ca un nor
printre alţi nori,/ Ca o zi către alte zile,/ ca un
sentiment de la om la om;/ Poezia străbate zări şi
mări,/ Pustiuri şi gândiri - / Poezia se ia,/ Din
română în germană/ Şi din germană în română,/ Prin
toate trece poezia,/ Fără să treacă.../” Debutul
scriitorului Cristian Medelean, din Toronto, cu
cartea La colibe și al Alyssei Sîrghie, din Michigan,
cu Povestea celor trei cățeluși, carte bilingvă pentru
copii, ca și romanul Surorile de Ionuț Leonard
Voicu, Muchia malului, Povești din New York de
Menuț Maximinian, recenta mea carte America
visului românesc și nominalizările unor titluri ce
reprezintă Cenaclul “Grigore Vieru”, activ la
Toronto prin inițiativa Mariei Tonu, au dovedit,
întocmai revistelor “Lumina slovei scrise” de la
Universitatea “Alma Mater” din Sibiu sau “Destine
literare” de la Montreal și ziarului “Răsunetul”, care
apare la Bistrița, că pulsul literaturii române este
intens
și
bine
reprezentat
la
jubileul
semicentenarului din Canada. Sărbătorirea lui
Mircea Ștefan din Cleveland, Ohio, la cei 50 de ani
ai săi de poezie, a fost augmentată prin lectura
expresivă a lui Sergiu Cioiu, care s-a oprit asupra
unor versuri reprezentative din volumele autorului.
De la ultima zi de simpozion se așteaptă, ca
de obicei, conferințele cele mai interesante și nici de
data aceasta speranțele asistenței n-au fost
zadarnice. Prof. univ. dr Cezar Vasiliu, apreciat ca
personalitatea cea mai presitigioasă a comunității
românilor din Montreal, a vorbit despre 2000 de ani
de la moartea împăratului Traian. Conferința mea
intitulată Tudor Aghezi –psalmistul a dezvăluit
destineliterare@gmail.com
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mistificarea ateistă la care a fost supus poetul în
învățământul comunist din România de până la
1979, când Nicolae Balotă a cutezat să demonstreze
că dramatica zbatere între credință și tăgadă nu a
fost stăvilită de ideologia marxist-leninistă, însușită
samavolnic, ci l-a însoțit pe psalmist până la sfârșitul
vieții sale. Poetul Adrian Munteanu a adeverit Ce
aduce nou sonetul lui Dumitru Ichim, fiind el însuși
autorul unor volume de sonete, valorificate într-un
recital emoționant Fluturele din fântână. Așa cum
era firesc,simpozionul jubileului a fost încheiat cu o
temă de sinteză, Câmpul românesc de la Hamilton
între minunile exilului românesc în interpretarea
prof. Sebastian Doreanu.
Ziua de sâmbătă a fost rezervată strălucitului
banchet jubiliar, când numărul participanților a
întrecut măsura tuturor serilor precedente. Conform
tradiției, moderatorul programului artistic a fost
Dumitru Popescu, directorul ziarului “Observatorul”
din Toronto, unde dânsul animă, ca nimeni altul,
Cenaclului “Nicăpetre”.O jumătate de zi s-a ascultat
muzică, s-au citit poezii și s-au semnalat noile cărți
lansate la jubilee, într-o întrepătrundere cum numai
domnul Dumitru Popescu știe să o realizeze, creând
o stare de emoție artistică, nutrită de toate noutățile
vieții culturale românești din Toronto. O revelație a
produs și Cenaclul “Grigore Vieru”, prezent cu un
recital de poezie și muzică, prin grija plină de
însuflețire a doamnei Maria Tonu.
Artele și-au dat mâna la jubileu, căci
standurilor cu cărți li s-a alăturat expoziția de
sculptură a lui Sylvio Suga, care în cei 15 ani de
activitate în Canada conduce compania Sugat
Design și este membru al cunoscutului Al Green
Sculpture Studio. Sculpturile sale în marmură
împletesc într-o manieră originală reflexe
brâncușiene cu teme ale ipostazierii frumuseții
feminine. Sophia Leopold, acum în vârstă de 8 ani,
este de mai mult timp prezentă ca talentată pictoriță
la Toronto, deschizând expoziții care promit un
viitor artistic cert.
Evenimentul care a marcat semicentenarul
Câmpului Românesc de la Hamilton, Canada, a fost
onorat de prezența Viceconsulului General al
României la Montreal, Ileana-Letiția Belivacă, și a
Consulului General al României la Toronto,
Mugurel Stănescu. Ei au marcat prin cuvântul lor
importanța acestei manifestări, ce a strălucit ca
densitate a activităților și ca bună organizare a

destineliterare@gmail.com

fiecărui moment, izbândă datorată și implicării
președintelui Dumitru Răchitan, a preotului-poet
Dumitru Ichim și a echipei lor de români inimoși.
Dialogul diasporei cu țara-mamă ar putea să fie
acum mai efervescent ca oricând, dacă Ministerul
românilor de pretutindeni, destinat unor asemenea
inițiative, ar ieși din inerția prezentă, venind cu
propuneri eficiente. Asemenea evenimente culturale
majore dovedesc cu prisosință că Atlanticul nu mai
este o stavilă, ci devine o punte de legătură spirituală
și sufletească între români, iar diaspora, atât de
sporită numeric în anotimpul postdecembrist, poate
fi înțeleasă ca parte integrantă a comunității noastre
naționale, așa cum observa și președintele Klaus
Iohannis, care o consideră un vector al progresului.
Spre a fi astfel, este necesar ca ministerul de resort
să aplice un program coerent și de reală percutanță,
ca să-și dovedească eficiența în cel mai apropiat
viitor.

Părintele poet Dumitru Ichim, Maria Tonu, subsemnatul (vorbind despre Destine Literare) Anca Sîrghie, Horea Porumb și
Menut Maximinian

La Rotonda Scriitorilor Români din Exil, de la Câmpul
Românesc
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Florentin SMARANDACHE
(USA)

Teoria Neutrosofică a Evoluției:
Grade de Evoluție / Indeterminare / Involuție
În decembrie 2016 - ianuarie 2017, am
întreprins o incursiune culturală și științifică în
Arhipelagul Galápagos, Ecuador, în Oceanul Pacific,
unde am vizitat șapte insule și insulițe: Mosquera,
Isabela, Fernandina, Santiago, Sombrero Chino,
Santa Cruz și Rabida, într-o croazieră cu vaporul
Golondrina. Am discutat extensiv cu simpaticul nostru ghid, señor Milton Ulloa, despre habitatele naturale și transformările lor. După ce am observat multe
animale și plante care au evoluat diferit de strămoșii
lor veniți de pe continent, am consultat, reîntors la
Universitatea New Mexico (UNM), unde activez, o
variată literatură științifică despre viața animalelor și
plantelor, despre reproducerea acestora și despre
multiplele teorii ale evoluției. Am folosit bazele de
date științifice on-line la care Biblioteca UNM
(http://library.unm.edu) este abonată, ca: MathSciNet, Web of Science, EBSCO, Thomson Gale (Cengage), ProQuest, DOAJ, IEEE/IET Electronic Library, IEEE Xplore Digital Library etc., făcând numeroase căutări pe cuvinte-cheie legate de originile
vieții, evoluție, idei controversate despre evoluție,
adaptare și inadaptare, curiozități, mutații, genetică,
embriologie ș.a.m.d. Concluzia mea generală a fost
că fiecare teorie a evoluției posedă un grad de adevăr, un grad de indeterminare și un grad de neadevăr
(ca în logica neutrosofică) - depinzând de tipurile de
specii, mediu înconjurător, intervale de timp, sau alți
parametri. Și toate aceste grade sunt diferite de la
specie la specie, de la mediu înconjurător la mediu
înconjurător, de la interval de timp la interval de
timp, de la parametru la parametru.
Prin mediu înconjurător se înțelege: geografie, climat, prăzi și prădători, i.e. întregul ecosistem.
Animalele și plantele (și chiar ființele umane) nu
doar evoluează, dar și involuează. Unele trăsături se
246

accentuează, altele se depreciază. Este de asemenea
de observat că adaptarea poate ține diferențiat de
evoluția fizică sau funcțională a unei părți a corpului, în timp ce alte părți ale corpului pot involua, iar
celelalte pot rămâne neschimbate. Să reamintim câteva noțiuni din biologia clasică.
Taxonomia este disciplina științifică a clasificării viețuitoarelor de pe Pământ (în specii, genuri și
familii).
O specie este un grup de organisme viețuind
într-o arie specifică, având multe trăsături comune și
fiind capabile de a se reproduce între ele. În unele
cazuri, distincția dintre subgrupuri ale diferitelor
specii este neclară, ca în Paradoxurile Sorites din
cadrul neutrosofiei: frontiera dintre ˂A˃ (unde ˂A˃
poate fi o specie, un gen, sau o familie) și ˂nonA˃
(care înseamnă ceea ce nu este ˂A˃) este vagă, incompletă, ambiguă. Similar pentru distincția dintre o
specie și o subspecie.
Conform dicționarelor online, involuție înseamnă:
— Degradare, regresie sau contracție în dimensiuni;
sau revenirea la o formă anterioară [Collins Dictionary of Medicine, Robert M. Youngson, 2005];
— Revenirea unui organ mărit la dimensiune normală; sau răsucire interioară a marginilor unei părți;
declinul mental asociat cu avansarea în vârstă (psihiatrie) [Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing, Farlex, 2012];
— Având margini laminate (pentru organele plantelor) [Collins Dictionary of Biology, 3rd edition,
W.G. Hale,V.A. Saunders, J.P. Margham, 2005];
— O schimbare retrogradă a corpului sau a unui
organ [Dorland's Medical Dictionary for Health
Consumers, Saudenders, an imprint of Elsevier, Inc.,
2007];
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— Un declin progresiv sau degenerarea funcționării
fiziologice normale [The American Heritage,
Houghton Mifflin Company, 2007].
În timpul procesului de adaptare a unei viețuitoare B
la un nou mediu înconjurător η,
— B evoluează parțial;
— B involuează parțial;
— sau B rămâne parțial neschimbat (neutru, sau
indeterminat – i.e. nu e sigur dacă este evoluție sau
involuție).
Orice acțiune are o reacțiune. Putem observa,
datorită adaptării: evoluția, involuția, și neutralitatea
(indeterminarea), oricare dintre aceste trei
componente neutrosofice într-un anume grad.
Gradele de evoluție / indeterminare / involuție
se referă atât la structura lui B (părțile corpului),
cât și funcționalitățile lui B (funcționalități ale
fiecărei părți, sau inter-funcționalități ale părților,
sau funcționalități ale lui B ca întreg).
Adaptarea la un nou mediu înconjurător
înseamnă dezadaptarea de mediul înconjurător anterior. Evoluție într-o direcție însemnă involuție într-o
altă direcție. Când o viețuitoare pierde într-o direcție, trebuie să câștige într-o altă direcție, în scopul
de a supraviețui (pentru echilibru).
O specie, în ceea ce privește un mediu înconjurător,
poate fi:
— în echilibru, în dezechilibru, sau în indeterminare;
— stabil, instabil, sau indeterminat;
— optimal, suboptimal, sau indeterminat.
Se naște astfel o Teorie Neutrosofică a Evoluției, Involuției și Indeterminării (oscilație sau
fluctuație între Evoluție și Involuție).
Dacă speciile sunt într-un stadiu de indeterminare (neclar, vag, ambiguu) față de mediul lor înconjurător, tind să se îndrepte spre o extremă: fie spre
echilibru / stabilitate / optimalitate, sau spre dezechilibru / instabilitate / suboptimalitate față de mediul
lor înconjurător; speciile sau se degradează, fie treptat, fie brusc, prin mutație, și pier, sau se ridică treptat sau brusc, prin mutație, către echilibru / stabilitate / optimalitate.
Punctul de atracție în acest sistem neutrosofic
dinamic este, desigur, stadiul de echilibru / stabilitate / optimalitate. Dar nici când atinge acest stadiu,
specia nu este fixată și poate ajunge, datorită unor
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noi condiții sau unor accidente, la stadiul de
dezechilibru / instabilitate / suboptimalitate, iar din
acest stadiu pornind din nou lupta speciei pentru a
atinge punctul de atracție.
Câteva Exemple Neutrosofice de Evoluție,
Involuție și Indeterminare (Neutralitate)
1. Exemplul cormoranului
Să luăm exemplul cormoranilor nezburători
(Nannopterum harrisi) din Insulele Galápagos, cu
aripile și coada atrofiate (deci involuție) din cauza
lipsei necesității de zbor (căci ei nu au prădători la
sol) și pentru nevoia lor permanentă de a-și scufunda
capul în apă, după pește, caracatițe, anghile etc.
Sternul lor aviar a dispărut (involuție), din moment
ce nu le mai erau necesari mușchi de sprijin pentru
aripi. Dar gâtul lor a devenit mai lung, picioarele lor
mai puternice, cu labe reticulare (evoluție), pentru
ușurarea prinderii peștilor sub apă. Cu toate acestea,
cormoranii nezburători au păstrat mai multe dintre
obiceiurile strămoșilor lor (funcționalitate în
ansamblu): fac cuiburi, clocesc ouăle etc. (deci
neutralitate).
2. Exemplul cosmonautului
Astronauții aflați în spațiu pentru o perioadă lungă
de timp se acomodează la gravitație redusă sau nulă
(evoluție), dar își pierd densitatea oaselor
(involuție). Cu toate acestea, alte părți ale corpului
nu se schimbă, sau nu au fost descoperite modificări
până în prezent (neutralitate / indeterminare).
3. Exemplul de evoluție și involuție al balenelor
Balenele au evoluat, în ceea ce privește dinții lor, de
la dinți butuci, la dinți ascuțiți. Apoi, balenele au
involuat de la dinți ascuțiți, la dinți conici
neascuțiți.
4. Exemplul pinguinului
Pinguinul din Galápagos (Spheniscus mendiculus) sa diferențiat de pinguinul Humboldt, reducându-și
dimensiunea la 35 cm înălțime (adaptare prin
involuție) pentru a fi în măsură să rămână răcoros în
soarele ecuatorial.

5. Exemplul fregatelor
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Fregatele din Galápagos sunt păsări care și-au
pierdut abilitatea de a-și obține hrana prin
scufundare, dat fiind că penele lor nu sunt
impermeabile (involuție), dar au devenit experte în
zborul rapid și manevrabil prin furtul de hrană de la
alte păsări, adică în hrănirea cleptoparazitică
(evoluție).
6. Exemplul Cintezelor lui Darwin
Cele 13 specii din Galápagos de Cinteze ale lui
Darwin manifestă variate grade de evoluție ale
ciocului, având forme și dimensiuni diferite pentru
fiecare specie, în scopul de a înghiți diferite tipuri de
alimente (deci evoluție):
— pentru spargerea semințelor tari, un cioc gros
(cinteza de sol);
— pentru insecte, flori și cactuși, un cioc lung și
subțire (alte specii de cinteză).
În afară de ciocurile lor, tipurile de cinteze sunt
asemănătoare, dovadă că provin dintr-un strămoș
comun (deci neutralitate).
Să ne imaginăm un experiment. Să presupunem că cintezele de sol cu cioc subțire s-ar muta
înapoi într-un mediu înconjurător cu semințe moi,
unde nu e nevoie un cioc gros. Atunci, ciocul gros
devenind o povară ar trebui să se atrofieze și, în
timp, pentru că cintezelor le-ar fi greu să-și folosească ciocul gros greoi, cintezele cu cioc subțire să
predomine.
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7. Exemplul El Niño
Profesorul de ecologie, etologie și evoluție Martin
Wikelski, de la Universitatea Illinois at Urbana –
Champaign, a publicat în jurnalul "Nature" un raport
curios, privind date pe care le-a colectat împreună cu
echipa sa despre iguanele marine începând cu anul
1987. În timpul tsunami-ului El Niño din 1997 –
1998, algele marine au murit, cauzând lipsa hranei
iguanelor marinei. Din acest motiv, iguanele marine
dintr-o insulă din Galápagos și-au redus înălțimea cu
o pătrime și și-au înjumătățit greutatea (adaptare
prin involuție). După ce hrana a fost din nou îndestulătoare, iguanele marine au revenit la lungimea și
greutatea originală (re-adaptare prin evoluție).
[J. Smith, J. Brown, The Incredible Shrinking Iguanas, Ecuador & The Galápagos Islands, Moon
Handbook, Avalon Travel, p. 325.]
Întrebări deschise despre evoluție
1) Cum să măsurăm evoluția?
2) Cum să calculăm gradul de asemănare cu
strămoșii, gradul de neasemănare cu strămoșii, și
gradul de indeterminare al asemănării - neasemănării
cu strămoșii?
3) Întrebare experimentală. Să presupunem că populația parțială a unei specii S1 se mută dintr-un mediu
înconjurător η1 către un mediu înconjurător nou η2;
după un timp, o nouă specie S2 se naște prin
adaptarea la η2; apoi, o populație parțială S2 se mută
înapoi din η2 în η1; va evolua S2 înapoi la caracteristice anterioare (de fapt, va involua) la S1?
4) Sunt toate speciile existente astăzi necesare
naturii, ori sunt accidente ale naturii?
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Anton SOARE
(CANADA)

„Sub aripa neagră a războiului”
Sub aripa neagră a războiului, pe drept
cuvânt subintitulat « roman autobiografic » evocă
anii o mie nouă sute patruzeci-cincizeci, aşa cum au
fost ei trăiţi de o familie de meseriaşi evrei originari
din Târgul Ocna şi strămutaţi cu forţa la Bacău de
guvernul legionar. Este vorba, fără îndoială, de unul
dintre subiectele încă cele mai nevralgice şi mai
delicate ale literaturii române moderne, ca o rană
încă întredeschisă, un subiect cu un potenţial de-a
dreptul periculos de dezbateri părtinitoare, de
învrăjbiri şi de răfuieli şi tocmai de aceea încă rar
abordat în cursul ultimelor decenii. Pe acest subiect,
parcă rezervat numai unor peniţe rarisime prin tactul
şi prin echitatea lor, Domnul Herman Victorov a
scris, în colaborare cu Doamna Mihaela Victoria
Ignat o carte bună ca pâinea caldă, printre rândurile
căreia răzbate neîncetat, chiar în pasajele cele mai
sinistre şi revoltătoare, o încredere nemărginită în
omenie, adică în acea fărâmă de bunătate şi de
solidaritate cu specia care refuză să piară din inima
oamenilor, nu pentru că ei ar fi evrei, sau pentru că
ei ar fi creştini, ci pentru că sunt cu toţii oameni pur
şi simplu. Domnul Herman Victorov, defineşte de
altfel el însuşi mai bine decât ar putea-o face orice
critic, spiritul neaşteptat de original care animează
această operă cu rezonanţe unice în literatura
noastră. Citez : În memoria şi cinstea celor buni,
închei un armistiţiu cu trecutul încărcat de ură şi de
nedreptate, şi declar cu tărie că umanitatea a existat
şi continuă să existe pentru că forţele binelui sunt
mai puternice decât răul. Nu-s uşor de găsit cuvintele de laudă pe care le merită un autor, atunci când
el are curajul să se aplece animat de un astfel de crez
peste rana de care vă vorbeam mai înainte. Ca printrun fel de miracol scriitoricesc, romanul îndeplineşte
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scurta rugăciune care se strecoară printre rândurile
lui : « Sper ca Dumnezeu să-mi dea înţelepciunea şi
puterea ca până la sfârşit să pot cumpăni şi da valoarea cuvenită fiecărui lucru. » (p. 200).
În mare măsură, acest specific de blândeţe şi
de bunătate, atât de puţin compatibile, în aparenţă,
cu tematica romanului, este cred datorat unei demers
narativ care ridică pe un copil în pragul adolescenţei,
ca în Amintirile lui Creangă, de pildă, la rangul de
narator principal. Totul este povestit din perspectiva
încă plină de inocență, de jocularitate şi de optimism, a unui Victor Herman care începe povestea pe
când avea vreo zece ani şi o sfârşeşte în pragul maturităţii. Urmărim de la o pagină la alta iniţierea progresivă, şi totuşi prea rapidă, a acestui copil la cruzimile şi la nedreptăţile vieţii, multă vreme numai
întrevăzute printre frământările surprinse mai mult
sau mai puţin pe furiş ale adulţilor, părinţii şi ceilalţi
membri ai familiei. Desigur neliniştit de vitregiile pe
care le întrevede, copilul îşi păstrează totuşi sensibilitatea generoasă şi zglobie proprie anilor lui, percepe mediul înconjurător cu o acuitate mucalită pe care
mulţi dintre noi o pierdem cu vârsta. Aceasta dispoziţie narativă este de altfel sugerată chiar de titlul
deosebit de inspirat al romanului. Expresia « sub
aripa » sugerează cel puţin în română, ocrotirea maternă, puii se adăpostesc sub aripa cloştii. Dar de
data asta este vorba de aripa neagră a celei mai fioroase păsări de pradă, mai învăluitoare decât toate
ocrotirile familiale, aripa războiului. Datorăm prospeţimii acestei optici privilegiate a copilăriei
nenumărate instantanee, portrete sau peisaje, care
străluminează parcursul acestui roman, în contrast
neîncetat cu întunecimile pe care el le evocă. Portrete ca cel al lui Purat, covrigarul, «care era pe străzi249
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le oraşului dimineaţa devreme, îmbiind oamenii şi
copii la covrigi proaspeţi….Avea un coş de nuiele pe
care îl ţinea pe braţ şi câteva beţe lungi pe care
înşira felurile de covrigi. Seara, Purat împărţea
covrigii rămaşi copiilor pe care îi întâlnea. “Ia şi tu
de la nenea Purâț,’’ le zâmbea el cu blândeţe. (p.
42). Sau a domnului Chiruson, mare crescător de
porumbei : «Le arunca seminţe şi apoi îi privea
încântat cum mănâncă, beau apă şi îşi scutură aripile. Îi striga pe nume şi porumbeii veneau să i se
aşeze pe braţ. Vorbea cu ei de parcă i-ar fi fost
copii. » (p. 220). Sau remarci hazlii cum numai un
copil şi le poate permite, ca cea care denunţa un
şiretlic sacrilegiu al domnului Victorov tatăl : « Tata
nu era religios, dar ţinea şi respecta tradiţiile
moştenite din străbuni. Adeseori, când mergea la
sinagogă, îşi lua câte un ziar pe care-l împăturea
să-l poată pune în cartea de rugăciuni. În timpul
slujbei, deschidea cartea şi citea ziarul. Era
adeseori ținta ironiilor mamei, care-l ameninţa că-l
va da de gol în fața rabinului şi a comunităţii. » (p.
247). Sau, în fine, peisajul parcă creionat cu o peniţă
japoneză, al grădinii improvizate de chiriaşii
Victorov în curtea proprietarilor Opincă : « Când
vor răsări plantele , grădina trebuie să fie ordonată
precum caietul unui elev silitor, mi-a spus zâmbind,
încântat de rezultatul muncii lor, zeida (adică
bunicul, în idiş). Toate lucrurile în lumea asta,
băiatul moşului, au o ordine şi un rost al lor, iar noi
trebuie să le găsim la fiecare locul potrivit. » (p.
194) Dacă mi-am permis atâtea citate îndelungi, este
că am dorit să ilustrez cât mai bine ceea ce ochii
unui copil pot aduce chiar într-o lume parcă sortită
unui infern fără scăpare. Spiritul ghiduş al copilăriei
aduce, pe tot parcursul acestui roman, un
contrapunct deosebit de fericit îndurerărilor printre
care el se strecoară cu dezinvoltură, ororile se
amestecă cu basmul.
Pentru a-şi atinge şi a-şi menţine tonalitatea
cu totul deosebită, memorialistica domnului Victor
Hermann navighează cu măiestrie între cele două
capcane care o pândesc la fiecare cuvânt, adevărate
Scylla şi Charibda ale literaturii consacrate de autori
evrei unor vremuri mânjite de antisemitism. Prima
capcană este cea a urii oarbe, a înverşunării şi a
patetismului peste care este atât de greu se treacă
victimele acestor vremuri. Oricât de naturale şi
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demne de respect aceste sentimente ar fi în inima şi
în vorba unor oameni bătuţi, de pildă, şi mă refer
fireşte la un episod evocat în roman, bătuţi, ziceam,
în plină stradă în timp ce o gloată de descreieraţi urlă
la ei « Jidanilor, jidanilor », eficacitatea lor literară
rămâne îndoielnică. În literatură ca şi în toate artele
voinţa prea evidentă, prea vehementă de a convinge,
este duşmană cu puterea de convingere, şi nu cel
care ţipă cel mai tare este neapărat şi cel mai
ascultat. Aceasta este capcana de care nu s-a ferit
destul, după mine, chiar un mare scriitor, Elie
Wiezel, care se impune aici ca un termen de
comparaţie inevitabil, mai ales în ceea ce priveşte
proza consacrată situaţiei evreilor sub regimurile
fasciste din România. O proză îmbibată de invective
şi de anateme, de o ură, care, oricât de justificată ar
fi ea, devine prea sistematică, prea părtinitoare şi
prea monotonă pentru a mai convinge pe cititorul
neimplicat în evenimentele evocate. Domnul
Herman Victorov abordează momente asemănătoare
cu cele povestite de Wiezel, dar o face cu o blândeţe
superioară şi cu o demnitate la antipodul crizelor de
nervi, cu o bunătate care, în contrast cu cruzimea
scenelor evocate, întinde peste ele ca un balsam şi ca
o speranţă de salvare, în sensul religios al
termenului. Wiezel a dispus desigur de o audienţă
internaţională mult mai mare decât cea la care poate
pretinde, în stadiul lui actual cel puţin, romanul
autobiografic al Domnului Herman Victorov, dar
îmi permit să afirm că acesta din urmă ar merita
premiul Nobel la fel, dacă nu mai mult decât ilustrul
dumnealui precursor, pentru mesajul său tămăduitor
şi fundamental optimist adresat omenirii întregi.
A doua capcană care pândeşte un demers atât
de împăciuitor este evident cel al dulcegăriei, al unei
indulgente deplasat de îngăduitoare şi parcă
înduioşată de ea însăşi, puţin la modul pe care
Caragiale îl satiriza în ultima dintre « Telegramele »
sale : « Pupat toţi piaţa idependenții ». Nu poate fi
vorba de aşa ceva când evoci două decenii trăite în
marginalitate forţată şi practic în afara legii, la
cheremul tuturor răuvoitorilor şi neghiobilor.
Herman Victorov priveşte trecutul cu o severitate
înţeleaptă dar nicidecum atenuată de superioritatea
ei, el numeşte lucrurile pe nume, relatează
evenimentele şi situaţiile aşa cum ele s-au întâmplat
şi au intervenit, fără să apese cu pasiune pe nicio
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trăsătură dar nici fără să estompeze nimic. Când
aceste evenimente sau aceste situaţii devin odioase,
el lasă pe cititor să simtă el singur, numai din
relatarea lor sub forma cea mai simplă şi mai directă,
indignarea pe care ele le provoacă numai prin ele
însăşi în sufletul oricărui om demn de aceste nume.
Vă rog să îmi permiteţi trei exemple. Primul
intervine în cadrul unei manifestaţii legionare de la
Târgu Ocna : « Câţiva tineri s-au desprins din
grupul manifestanţilor şi, repezindu-se spre cei doi
bărbaţi, l-au lovit cu bâtele pe domnul Eisenfras,
care s-a prăbuşit la marginea trotuarului, O pată de
sânge a înroşit caldarâmul. Doctorul Dulbergher a
reuşit se intre în farmacie » (p. 27) Atât - povestirea
îşi continuă netulburată cursul, ca legionarii
defilarea lor, şi cititorului îi vine să urle la nepăsarea
cu care se trece pe lângă omul căzut pe caldarâm.
Aproape că îi vine să se arunce el însuşi în spaţiul
fictiv pentru a restabili cât de cât o dreptate de care
se pare că nici măcar autorului nu-i mai pasă. Dar
trei sferturi de pagină mai departe, atunci când nicio
consolare narativă nu mai părea posibilă, copilul
Herman, martorul acestui eveniment, intervine cu un
instantaneu salvator : citez « Deodată, am văzut-o pe
doamna Croitoru (este vorba de o vecină creştină)
alergând , însoţită de două fete. Fără să se teamă,
le-a strigat celor care manifestau : ‘’Criminalilor!
O faceţi pe eroii, omorând oameni nevinovaţi!
Desigur, asta nu a împiedicat pe legionari să îşi
continue defilarea, dar parcă dintr-o dată toţi cititorii
acestui pasaj şi-au regăsit demnitatea, reîmpăcați cu
omenia din ei, şi mândrii de parcă ar fi fost fiecare
din ei câte o doamnă Croitoru, de refuzul acestei
omenii de a abdica chiar în circumstanţele cele mai
grele.
În al doilea episod este vorba de ieşirea
cortegiului de evrei din Târgu Ocna, în drumul lor
forţat către Bacău. Un astfel de spectacol a întărâtat
desigur ostilitatea unei gloate de privitori excitaţi de
imunitatea pe care legea le-o asigura și care strigau
unii către alţii « pleacă jidanii », aruncând cu praf
peste drumeţi - tot e bine că nu erau pietre. Dar în
această harmalaie de iad iar s-a ridicat o voce
mântuitoare, care parcă i-a dat şi alaiului de oropsiţi,
dar şi cititorului însuşi, puterea de a continua :
« Mergeţi cu bine. S-a înrăit lumea de nu ştiu cât vă
mai rabdă Dumnezeu, ne-a spus o doamnă bătrână,
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care văzuse, peste gard, cele întâmplate. » Încă o
dată vocea omeniei s-a ridicat deasupra urii
nesăbuite şi ieftine, a urii de dragul urii, când
aceasta se simte nu numai tolerată dar şi încurajată
de lege. În al treilea meu exemplu, pe care vi-l
propun în speranţa că sistematizarea mea nu vă va
plictisi peste măsură, este cules din de calvarul
familiei Victorov, care, ajunsă târâş-grăpiş la
Bacău, trebuie să se strămute dintr-o locuinţă întralta, ca într-o sfâşietoare Baladă a chiriaşului
grăbit, după voia circumstanţelor şi a micilor
economii care mai rămăseseră de la plecarea din
Târgul Ocna. « Am bătut la uşa unei case unde scria
”De închiriat” şi ne-a deschis o femeie într-un halat
înflorat. Văzând steaua galbenă a întrebat răstit
‘’Ce vreți?’’. ”Căutăm casă, am văzut afişul.” ”Nu
închiriez la jidani, căraţi-vă de aici.” Mama s-a
sprijinit de zeida (adică bunicul în idiş) şi a ieşit
aproape împletindu-se din curte. « Nu fii necăjită,
fată, oamenii sunt şi buni şi răi. Ne-o ajuta
Dumnezeu şi-o să găsim un loc’’ ». Şi zeida avea
dreptate : câteva străzi mai încolo, familia Victorov
a găsit găzduire pe măsură la familia Opinca,
creştini imuni la gugumăniile antisemite, i-a primit
cu toată ospitalitatea caracteristică neamului nostru.
Nu este infern fără o rază de soare, iată lecţia tonifiantă care cred că se degajează ca de la sine, fără
nicio afectare din cartea Domnului Herman Victorov.
Un alt aspect care ridică romanul autobiografic al domnului Herman Victorov la un nivel de
înaltă umanitate, este că acest roman nu se axează
numai şi numai pe urgia antisemitismului, pentru a
deveni astfel prizonierul unei exclusivităţi până la
urma obositoare, oricât de justificată ar fi ea, ci se
deschide unui orizont naţional mai larg, unde domneşte, nepăsătoare de diferenţele de rasă şi de religie,
urgia şi mai îngrozitoare a războiului, cu zgomotele
ei infernale de trupe mereu în deplasări neînţelese,
de trenuri bălăbănindu-se nebune dintr-o parte întralta a ţării, şi de fronturi mişcătoare ca cele mai ucigătoare nisipuri. Urgie parcă asemănătoare, în supremaţia ei, unei alegorii a condiţiei umane, pe care
o exacerbează, în măsura în care, război sau nu, suntem cu toţii prinşi în jocul sinistru al mortalităţii pe
cât de certe pe atât de imprevizibile. Că un tânăr
moare ucis pe front sau la marginea unui şanţ, ca în
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cazurile masacrelor antisemite, este desigur deosebit
de revoltător, pentru că noi, oamenii, suntem autorii
acestor asasinate. Dar dacă punem în paranteză pentru o clipă aceasta consideraţie morală, realitatea
fizică pune un necruţător semn de egalitate între
aceste morţi şi moartea numită naturală. Cum poţi să
fii rasist, cum poţi să fii antisemit, atunci când ai cât
de cât conştiinţa că suntem cu toţii sortiţi aceluiaşi
sfârşit, pe care războiul nu face decât să îl dramatizeze la culme, şi în faţa căruia suntem toţi de o
egalitate exasperantă? Citez : ‘’Viața oamenilor,
creştini şi evrei, pe care-i cunoşteam şi de care eram
legaţi în acele zile, se derula acum sub semnul războiului şi al îngrijorării de ceea ce va urma să vină.’’
(p. 241)
Permiteţi-mi să termin cu o ultimă remarcă :
axată pe strămutarea forţată de la Târgu Ocna la
Bacău, şi pe expedientele din care familia Victorov a
trebuit să supravieţuiască acolo până la sfârşitul răz-
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boiului, romanul domnului Victorov aderă inevitabil
la o structură picarescă. Asemenea unui picaro din
literatura spaniolă, şi le fel de strânsă cu uşa ca acest
personaj proverbial, familia surghiunită străbate o
mulţime de medii sociale şi întâlneşte o mulţime de
persoane, pe care copilul Herman le scrutează cu
atenţia şi curiozitatea proprie vârstei lui. Rezultatul
este o minunată galerie de portrete, care colective,
care personale, pe care am regretul să nu vi le pot
cita aici din lipsă de timp. Sper că asta nu va face
decât să încurajeze lectura dumneavoastră personală.
Permiteţi-mi să închei, reafirmându-mi convingerea care m-a călăuzit pe tot parcursul acestei
recenzii : ”sub aripa neagră a războiului” este
înainte şi mai presus de toate o minunată lecţie de
omenie pentru care eu personal nu mă simt în stare
să mulţumesc destul domnului Herman Victorov şi
doamnei Mihaela Victoria Ignat.
Vă mulţumesc pentru atenţie!
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Malak-Mali SOUFI
(ANGLIA)

Mothers…

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

There they sit silently for ever
They tell stories about their grandchildren
Houses are built on the moon.
Every house shall have a color, stories, and news.
There they sit on the light of a lantern
And a glimmer of hope.
In their yarns are children and men
And God forbid.
They marry silently
They silently whisper
They bow silently
And generations silently.
Women did not know love nor spinning.
They work silently
He weeps silently
He silently mutters.
There they are,
They are here
They follow the weaving of the stories
silently
Above the Moon.

Between my eyelids,
you sleep, no time limit,
you sleep,
In the lap of the stars,
The light is extended
guiding you to my heart,
to protect you.
Outside,
the darkness is prolonged, within a silence
and penumbra,
a hidden world,
and an uncured wound.
The war continues.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Scar, is a memory
Working relentlessly.

When I start to write, writing is often about you,
Bend the pen, prepare pages,
The heart is sad, because the words from him, and
talk about you goes on.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
He left behind him
Door creaking,
Sound remains
And silence.
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Silence,
Is reassuring to the other
Or fear him.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
In Lesvos
A tear is shed
It becomes rain
The rain turns into a river
That needs a boat.
They put them on a boat
With a clumsy motor
And made them wear safety belt
If wet they drown.
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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.

Londra

254

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

George STANCA
(ROMÂNIA)

Cu ocazia zilei de naștere, revista ,,Destine Literare’’
îi urează poetului George Stanca un călduros La mulți ani!
REVERANCE
It ought to be a reverance
now at the end of dance
you graciously bow down in front
shaking your pleated longbow skirt
while I do bend and smile and hush
fixing the ail of my tailcoat
and in my mind I think the dance was not too long
we hardly touched each other and I cry
but I had wanted just to die in dance
but dear lady
it’s all over
it ought to be a reverance.
JOUER À CACHE-CACHE
Cache-moi profondément dans ton en-coeur
et laisse-moi là-bas jusqu’à-ce que je meure
de ton parfum et ta chaleur
de ton baiser sur une bouche en fleurs.
Cache-moi profondément dans ton oreille
et laisse-moi parsemer des mots passionnés
en gaspillant frémissements dans l’âme et coeur
et puis, laisse-moi mourir tout doucement.
Cache-moi profondément sous tes bras fins
et laisse-moi là-bas comme dans un pot au fleurs
et quand la douce rosée de l’aube se lève
je mourrai, tu mourras
SNOWFALL
There is a snowfall all over nature
and puffy breaths get lightly out of our souls
the earth is waiting for the sky to fall on it
whilst in the air there is a limpid silence of a snow.
The clouds are down and seem to press on us
it’s better my sweetheart to stay indoors

sticking blunt noses against the frozen windows
and telling you how much I love you
you too you’ll tell me how much you are in love
with me
the two of us will look at that out of a distance hill
which seems to split this world in two:
here the two of us the snow, the fire and the house
there the rest of people, the life, and death, and torture
you better stay near the window with your small
blunt nose
just like a heavenly and mutilated picture
but happy, as happy as a mask in carnival
than that beyond the hill.
TOMBE LA NEIGE
Tombe la neige blanche sur la nature
tandis que les buées moeuleuses resortent de nos
âmes
la terre attend le ciel tomber sur elle
et l’air envelope le calme pur du neige.
Les lourds nuages sont bas et nous écrasent
ce serait mieux rester à la maison
les nez collés aux vitres
j’affirme que je t’aime
et tu me dis que toi aussi tu m’aimes
donc regardons à la colline lointaine
qui fait sembland fender le monde en deux:
ici nous deux, la neige, le feu, la cheminée
là-bas le reste du monde, la vie, la mort, la peine
mieux que tu restes collée à la fenêtre
comme un tableau celeste et mutilé
mais très heureuse comme un masque au carnaval
que d’être au-delà de la colline.

(Selecție de texte făcută de Muguraș Maria Petrescu-Vnuck, traducătoarea în limba engleză a volumului bilingv de poezie George Stanca,
Angel radios / Beaming Angel, Editura Paralela 45, București, 2008, 101 pp., și George Stanca, Angel radios / Ange radieux, Editura Călăuza v.b., Deva, 2010, 100 pp.)
destineliterare@gmail.com
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Passionaria STOICESCU
(ROMÂNIA)

Cu ocazia zilei de naștere, revista ,,Destine Literare’’
îi urează distinsei poete Passionaria Stoicescu un călduros La mulți ani!

Despre boemie, morală şi jocul lingvistic
Încă din titlul ales,
“Boeme şi alte proze
scurte”, volum apărut la
Editura Inspirescu, Satu
Mare, 2017, colecţia “Scriitorii secolului XXI”, George Terziu demonstrează
apetenţa sa spre joc – lingvistic şi semantic – “boeme / poeme” susţinând un
soi de paronimie metaforică. În ce fel se traduce
asta?
De la început, autorul ne dezvăluie esenţa existenţei sale artistice şi a existenţei sale în general: boemia,
traiul într-o dezordine indusă de crezul şi simţămintele
sale, sinceritatea de a o recunoaşte şi a face acest gest cu
un fel de curaj ostentativ.
Boemia poetică e susţinută însă de poezie adevărată, cu timbru propriu.”Linia imaginară” trasă de George
Terziu are concreteţe, “Poeţii îi fac cu mâna din fum”,
prietenii îi sunt “în creier”, iar lumea sa “e din sticlă
murdară/ din fantezii şi din şoapte”. Omul contemporan
văzut de poet înseamnă ”Omul trist din oraşul trist/ Cu
viaţa lui repetată, rotundă/ Care se trezeşte la 8 dimineaţa/ Sorbindu-şi aerul şi silabele din ceaşcă/ Şi privirea lui blândă/ El nu urăşte pe nimeni, nu iubeşte pe
nimeni,/ Este echidistant ca o floare tandră/ Puţină realitate şi multe amintiri ratate.../” Concluzia? “De atâta
prostie se face seară/ Şi încep să ne crescă dinţii de
lapte”. Această “minoritate” reprezintă majoritatea şi
titlul poemului e pe măsură: “Concert de pian pentru
majori”.
Partea de poezie “Boeme” are o structură combinată:despre condiţia poetului faţă în faţă cu cea a omului
obişnuit:”Rimele curg printre cărţi disperate/ Poetul stă
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respectuos în picioare” (“Prietenilor din cărţi”), despre
sentimentul religios (“Aer de sărbătoare creştină”)şi
multe poeme de dragoste, de fapt lamento-uri pentru
iubita cândva reală, acum devenită ”O himeră/ Postată
undeva în stratosferă/ Ca un final de film fără imagini/
Sau ca un vis frumos, neomenesc...” (“Final ratat”). Dar
cu toate regretele şi tristeţea, aferente despărţirii, autorul
are forţa lucidităţii întru potolirea unei disperări adesea
mimate. Altminteri n-ar fi scris ”Picioarele mele sunt
acoperite cu lut”(“Momentul”), simţindu-se destul de
“pe pământ”, trufaş chiar, atunci când afirmă:
“Dacă te-ncrezi în rândurile mele/ Şi crezi în ele mereu,/
Să ştii că ai în mână/ Cartea de vizită a lui Dumnezeu...”
(“Poate”).”Învingătoare viaţa va merge mai departe”
(”Dimineaţa ciudată”), cu atât mai mult cu cât parodicul,
sarcasmul care nu-l părăseşte o clipă, îşi arată brusc
faţa:”Azi te iubesc nepereche/ Azi te iubesc precum o
torţă de flori/ Dar fii calmă, poate o să-mi treacă...”
(“Poem banal, într-o zi banală”) sau “De ce gândesc
imagini fără noimă?/ Aceste roiuri de cuvinte-n zbor/
Când tu, de fapt, eşti dusă după lapte,/ Iar eu te-aştept şi
mi-e atât de dor...”(“Retorica matinală”).
Pentru a completa acest caleidoscop liric sunt şi
câteva poeme preamărind copilăria şi puritatea (“Caii
gândului”, “Copilărie”).
Între Ion Minulescu, Marin Sorescu şi Şerban
Foarţă, ba chiar preluând ceva din poemele de frondă ale
lui Vladimir Vâsoţki, din care am tradus, George Terziu
are glas propriu şi poezie notabilă.
„Alte proze scurte” anunţate în titlul cărţii au
totuşi un nume în volum:”Proze etnobotanice”. Iarăşi
plăcerea jocului semantic! Etnobotanicele sunt prafuri
create în laborator: droguri sintetice care dau dependenţă,
care induc halucinaţii, euforie, relaxare, amnezie, dar pot
cauza şi moartea. Ele sunt consumate în starea de
boemie, anunţată anterior. Apreciez autorii care ştiu să-şi
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aleagă titlul cărţilor lor în conformitate cu conţinutul,
frizând echivocul, aşa cum stă bine artei, literaturii.
Prozele lui George Terziu pot da dependenţă la lectură,
dar se poate înţelege şi că autorul e dependent de scrisul
lui. Că scrisul, în genere, dă halucinaţia măririi, a
rămânerii în timp prin el. Doar că, paradoxal, şi aici
autorul operează cu ironie şi sarcasm, ba chiar cu
autoironie, în semn că îşi cunoaşte limitele şi nu se ia
prea tare în serios. Reţeta e asemănătoare cu cea din
“Proza bipedă”. De la versul manifest din “Boeme”, în
care se adresează confraţilor “Voi chiar credeţi că acum
suntem cu adevărat?” desfiinţând iluzia scrisului, se
trece la concret, la real, cu biciuirea absurdului social şi
politic contemporan, cu mesaje codificate şi parabole,
care au ca scop să ia în derizoriu contradicţiile lumii în
care trăim, pentru “a uşura” mizeria de zi cu zi, cauzată
de tarele noastre caracteriale, de starea perpetuă de
nerezolvare a problemelor din contemporaneitate.
Personajele lui George Terziu sunt construite din
stările lor psihologice şi comportamentale. Nu au chip,
dar au atitudini, mod de gândire şi reacţie, care să le contureze faţa. Hazardul, absurdul se grefează pe tragic, dar
tocmai din această combinaţie iese parodicul. Finalurile
sunt neaşteptate, iar jocurile de cuvinte fac deliciul
povestirilor.
Afacerea seminţelor din “Afaceri comuniste”
ascunde drama politică a intelectualului care cumpără
seminţe pentru ambalajul lor preţios – pagini dintr-o
“Istorie a literaturii române pe unde scurte” de Monica
Lovinescu. Finalul e ca de roman poliţist, dezvăluind
parabola sămânţei.Peste cea mundană şi banală, ca hrană
a săracului şi a omului de rând, deci deasupra ei, la
propriu şi la figurat, stă “sămânţa culturii”, interzisă în
comunismul incipient.
Modelul lui Dimi, bărbatul în căutare de neveste şi
cu multe căsătorii la activ, din proza “Miresele lui Dimi”,
nu e altul decât politicianul contemporan Călin Popescu
Tăriceanu, campion la însurătoare. Morala povestirii, deşi
vulgară, “Şi şoarecele se satură de aceeaşi gaură”, e
adevărată şi salvatoare pentru bărbat şi justificativă
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pentru derapajele feminine ale personajelor. Filozofia de
viaţă desprinsă din fiecare mariaj al lui Dimi e savuroasă
şi extrem de reală. Finalul este de un comic tragic. La
spovedania în faţa preotului, întrebat de acesta după tipic,
dacă se leapădă de Satana ( femeia, în capul celuia cu
atâtea experienţe matrimoniale la activ), Dimi
răspunde:”- Părinte, m-aş lepăda, dar am trei copii cu
ea!”
“Iubita lui Pink” aduce pe tapet duetul credincios /
ateu cu deriziunile soartei pentru credincios. Dialogul
spumos între cei doi nici nu eludează, nici nu confirmă
adevărata existenţă a Celui de Sus.
“Asociaţii” prezintă un alt cuplu tragi-comic:
profesorul de filosofie şi elevul său, ba chiar şi tatăl
elevului, la fel de troglodiţi amândoi aceştia din
urmă..Încercând să pareze obrăznicia golănească a
elevilor, dar şi prostia lor, filosoful însuşi devine ridicol
cu explicaţiile date pe măsura tembelilor interlocutori,
speriaţi nu de neştiinţa lor , ci de urmăririle la modă ale
DNA.
Ca ingrediente, toate prozele au perechi
antinomice: sacru / profan, înţelepciune / prostie,
naivitate / şiretenie, bigotism / ateism, masculin /
feminin. Din confruntarea lor se naşte tensiunea prozei
“tratată” de către autor gradual: de la ironie la sarcasm,
totul reliefând absurdul existenţial.
O altă trăsătură a prozelor din această carte este
caracterul lor interactiv. În toate finalurile, autorul intervine şi-şi face simţită prezenţa, ori moralând discret, ori
autoironizându-se, ca în “Asociaţii”:” Pentru că nu mai
am ce să vă povestesc, aici, la Spitalul de Psihiatrie din
Gătaia, unde sunt internat de doi ani, se stinge lumina la
orele 22, vă doresc numai bine şi ne vedem mâine. Până
atunci nu uitaţi: Viaţa noastră este un mare rahat, dar e
singurul bun de preţ pe care-l avem!”
Morala? Nu credeţi un nebun, dar nu uitaţi că el e
rezoneurul care spune lucrurilor pe nume.
“Rezon”! i-aş răspunde şi eu ca unui confrate, ca
demni urmaşi ai lui Nenea Iancu, cel cu “văz enorm” şi
“simţ monstruos”.
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His soul is a cross breed
of paradise and hell
riding the skies,
piercing abyss
for the joy
of not finding itself…
Forgive and understand him if you can,
(an organ for Poetry is not born in anybody,
only in that who knows how to revive from pain,
only in that who knows how happily to die)
and speak no high of him –
‘cause that will only be a pleonasm to hurt him.
THE POET
A creature
chased away later on from heaven,
with a cherub’s wings
and an archangel’s sword,
with a snake’s crawling
and an angel’s flight…
He prays to fire,
not to dust,
and would always clean up
in his own language,
different than the ordinary one
chasing away words that have no meaning,
but only say…
The only gift he values
is have him read –
he cries although he hides his tears
whenever you recite a line of his
rejoicing moderately
in those that equal his.

He caresses with despair his b o o k,
the last Mohican of the light
conjuring darkness on the TV screen,
forgetting disgustedly the computer password,
because he was chased away from the city,
forest is no longer his brother,
the poet...

THE LAKE AND THE STONE
Loneliness,
a lake with dead waters,
rippled swishing from afar.
You are the stone
and fell down with a dry crack;
I cannot help it
but – out of love – try to drown you...

(Selecție de texte făcută de Muguraș Maria Petrescu și David Paul Vnuck,
traducătorii volumului de poezie, Passionaria Stoicescu, Something Else than Signs,
’’eLiteratura’’ Publishing House, București, 2015, 121 pp.)
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Ioan Gligor STOPIȚĂ
(ROMÂNIA)

FEMEIA, inefabil parfumat în conspirația visării
Toate câte au fost, sunt, şi vor fi pe Pământ,
sunt legate indistructibil de Femeie şi Creator.
Aşa cum Dumnezeu este Iubire, Femeia este Iubire.
Nu este altă posibilitate de aducere a eternităţii
printre noi fără de iubire. Numai iubirea e
nepieritoare şi ne ajută să parcurgem drumul iniţiatic
pentru a ne descoperi sinele.
Noi, bărbaţii, mult mai nesimţitori la frumuseţe
decât femeia, pendulăm între iubirea faţă de ea şi
divinitate. Ne-am născut cu dorul de aventură în noi,
acumulând succese şi eşecuri, îmbătaţi de esenţele
venale ale cărnii şi striviţi de talpa iubirilor eşuate…
Doamne, câte minuni împănate cu minciuni
inspirăm şi expirăm odată cu aerul din jurul femeii
cu trup unduios de trestie gănditoare. Şi…
cheltuitoare!… Rătăciţi în conspiraţia visării, facem
dragoste şi iubim aşa cum facem poezie… Fiecare
după puterile sale… Avem ceva în noi, mai tot
timpul, copilăresc… De aceea Cupidon e un copil
înarmat cu arc şi săgeţi. Iar atunci când moare
copilul din noi, moare şi iubirea. În mare măsură și
poezia.
Femeia din trăirile noastre, cu doza freudiană
înnăscută, cu foame sexuală chiar și în minţile cele
mai evoluate, poate, şi încearcă continuu, să rupă din
satisfacerea erotică, ca prin poezie, pictură,
sculptură, muzică și artă, în general, să rupă din felia
de fiinţă muritoare minunăția, dăruind-o Eternului.
Vrem, nu vrem, îndrăgostiți fiind, sângele gleznelor
ei se zbate în tâmpla noastră flămândă de inefabil.
Un inefabil parfumat ce locuieşte în iubire şi în
cuvântul înflorit în cântec…
Vorbim despre femeie ca despre poarta de
intrare şi de ieşire din lume. Vorbim despre femeie
ca despre întrega lume vie, dar şi despre moarte.
destineliterare@gmail.com

Căci Moartea este întruchipată tot de o femeie, cu
acel instrument, exclusiv bărbătesc, necesar la cosit.
Dar tot Moartea bea din căuşul palmelor femeii apa
unei biruinţe înfrânte, datorită particularităţii sale
maternale. De fapt femeia este fiinţa care dăruieşte
şi se dăruieşte perpetuu. Cea mai desăvârşită dintre
fiinţe aduce neantul la viaţă, are capacitatea de a
vindeca paralizia spiritului, este cea care dă sens
vieţii. Cosmicul din fibra cărnii ei transmite
sublimul până în ultima concreaţiune a umanului…
Femeia, poem din os bărbătesc fulgerat cu
frumuseţe
La început n-a fost Femeia, nici oul şi nici
găina. A fost numai Logosul-Cuvânt, prins în galop
de înserare şi duh plutind deasupra unui pustiu de
genune. Şi Logosul-Cuvânt s-a cutremurat într-o
străfulgerare de big-bang de toată frumuseţea,
eliberând Lumina, înflorind un Cer cu stele şi un
Pământ ca un pântec de femeie grea ce se răsuceşte
în jurul axei sale.
Şi pentru că Logosul-Cuvânt era însuşi
Dumnezeu şi priceput în toate, deci meşter
neîntrecut, născut şi nu făcut, a creat toate
vieţuitoarele pământului, apelor şi văzduhului.
Parte bărbătească şi parte femeiască, ca să se poată
înmulţi. Apoi s-a odihnit vreme de câteva mii de
mătănii, fiind foarte mulţumit de ceea ce făcuse. Dar
ceva lipsea… Ceva care să-i semene Lui, care să
aibă chipul şi asemănarea Sa, aşa că l-a făcut pe
Om din lut şi din apă. Cu mâinile Sale a modelat un
biped de parte bărbătească cu frunte întârziată în
hăţiş de vise nelămurite. Și l-a străfulgerat cu iubire
castă şi cu nemurire.
Credea că este apogeul creaţiei Sale, de aceea
i-a făcut un Rai să aibă unde se juca, mânca şi
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dormi, căci despre muncă nu era vorba încă… Dar
Omul-bărbat, în loc să se dea huţa pe curcubeie, se
juca cu nemurirea, scârbit, mârâind şi făcând pe
lupul moralist, căpătând o înţelepciune îngâmfată
de bătrân pudic şi misogin. De ce? Doar Dumnezeu
ştie… aşa că, văzându-l mai mult trist şi neajutorat,
Dumnezeu s-a gândit să-l înveselească cu o
tovarăşă de joacă, o jucărie cu nădejde de fericire,
care să fie geniul creaţiei Sale divine…
După ce l-a adormit pe Om, i-a luat o coastă
şi a început să cioplească, dându-i o formă umană,
dumnezeiască. Apoi i-a dat viaţă, punându-i în suflet
ritmuri poetice pe note sublime.
Acum era Ea, era umbletul Ei, era Viaţa, era
Femeia… Moartea bea din căuşul palmelor ei apa
unei biruinţi înfrânte.
Când a văzut-o, Omul a rămas perplex, apoi a
tras cu praştia în Lună, din care au început să curgă
valuri de argint topit, luminând întunericul adormit
în cutele sufletului ei. Iar Femeia n-a stat prea mult
pe gânduri şi l-a invitat la ospăţ într-un murmur de
clopote melancolice şi refrene de pricesne. Cu
surâsuri enigmatice l-a servit pe Om cu ciorbă de
urzici dreasă cu ouă de pasăre Phoenix, cu faguri
de miere, fructe şi salate din grădina Raiului,
stropite cu vin dat în dedeochi.
La sfârşit, a luat în palmele ei un măr, desăvârşit în
mireasmă, de mărgăritar roşu, în coajă de aur pur,
l-a împărţit în două, i-a întins o jumătate bărbatului
gol şi ne(încă)-ruşinat din faţa ei şi l-a îndemnat săl mănânce. În timp ce mâncau, ea a devenit bolnavă
în subînţelesuri, plutind în parfum de împerechere
ca o trestie gânditoare (deocamdată necheltuitoare)
de azur, zbătându-se şi rotunjindu-se în văpăi
dogoritoare de maci roşii cu parfumuri eterice şi cu
iz de sâmbure din şarpe cu coajă omenească…
El a bubuit ca o idee de jertfă într-un vârtej
flămând şi însetat de necunoscut… Descoperea
formele, poezia, muzica. Descoperea frumuseţea
pământească, cerească şi dumnezeiască, descoperea
Femeia. Psihologia transpersonală ca o vindecare a
unui trup cu destin misterios le-au înflorit gânduri
cununate cu nemărginirea, în epifanii de ghiocei şi
zambile primăvăratice…
Era cu siguranţă primăvară, căci au înmugurit iluzii
și au înflorit speranţe care poate vor rodi
certitudini.
Omul a făcut ochii mari cât cepele văzând
Femeia din faţa lui, goală, chiar şi de prejudecăţi. Ia citit în ochi frumuseţea interioară de flacără din
cel mai frumos vis al lui în duh topit. Un interior
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căptuşit cu miez de sâmburi de viaţă, de răbdare în
licăriri supraomeneşti, de bucurii şi dureri fecunde,
un templu al jertfei unde se încheagă minune
plămădită din sublime note de mister. Apoi Omul a
privit Femeia pe dinafară, din călcâiul deja înţepat
până în creştetul cu părul numai curcubeie. A rămas
mut
de
atâta
splendoare
şi
frumuseţe
transcedentală.
Arzând în convulsiile unui cerb împuşcat cu
prune bistriţene coapte şi zemoase (căci acestea,
sunt de la facerea lumii, mai târziu s-a transformat
în apă de foc numită și apă vie). Omul a levitat un
timp, sprijinit de o herghelie de fluturi. A început un
languros tango de evocare eternală, pipăind pentru
prima dată cu mâna dreaptă torsul Ei, iar cu mâna
stângă umărul hieratic, mimând desfacerea unei
bretele imaginare… Ochii îi coboară în orbite,
fixând amfora sculptată ce închide o umbră
fermecată de blestem dintre cele două sfere gemene,
din pulpă de piersică îndumnezeită, cu sfârcuri
pârguite de cireşe sacre. Atunci s-a întâmplat şi
prima îmbrăţişare oarbă cu licăriri albastre,
lăsându-şi fiecare în umărul celuilalt un tatuaj ca o
efigie în relief, calde făgăduinţi din perle sângerii
sub forma danturii lor perfecte… Omul, bărbat
adevărat, îndrăgostit până peste urechi, o duce de
mână pe malul unui râu de cleştar cu iarbă moale,
unde vin inorogi albi să mănânce şi să bea. Îi
şopteşte cuvinte magice, cu ecouri învăluite în
diamante lichide…
Un vânt ca un zefir, în boare de viorele fără
adormiri, îi mustră gleznele sfioase, marmoreene,
genunchii înfloriţi în gust de lună şi copasele
aprinse de dragoste şi tulburate de dor…
Ca o sânziană ostenită de prea multă
mireasmă, se lasă frântă, culcată şi sedusă,
nechezând mistere în conversaţii tainice, delirând în
limbi de foc crepusculare…El învaţă repede
alchimia
plăcerii cu esenţe venale, fulgerând în curcubeie şi
sânge de mirt, micşorând distanţa trăsnetului în
tendoanele sale, în gemete scurte, paradisiace…
În acea secundă ar fi dat Raiul, fără să
clipească măcar vreunul dintre ei, pentru ceea ce au
trăit, dacă ar fi fost puşi să aleagă…
„Unde sunteţi? De ce v-aţi ascuns? Nu
cumva…” se aude o voce din cer ca un tunet.
Amândoi, ca nişte felii tremurate de vid,
încremenesc într-un delir carbonizat la umbra
paradisului în zvârcoliri de zei umani goi și
fericiți…
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Felicia Gabriela SUNDARI
(ROMÂNIA)

ANIMUS & ANIMA
Amfora mea cu parfum de-nceput de Femeie,
Icoană des-făcătoare de minuni,
Atingere sacră-i în ritm de flamengo,
Balsamul de plete... pe Divina umblare.
Dansul ei unduieşte emoţii,
Sărut milenar cu Luna în jos,
Erectă suflare de spirit – coloană
În fluier de avataric păstor,
Ce leagă Timpul de Cuvânt.
Murmură candid parfumul ţâşnit prin octave,
Sub degetul mic fluierul cântă Unimea.
Mister emisferic mântuieşte creaţia,
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În vuiet de şoapte lascive,
Ea–l naşte pe El,
El o naşte pe Ea...
Zeiască unire între Cer şi Pământ...
...din şapte culori împletite.
Cu bulgări din aur rupestru,
Cu ape din sfinte izvoare,
Cu focuri din ceară de gânduri,
Cu spaţii - aumice viersuri,
Cu lotuşi galactici din miez de Lumină,
Cu sfere din inimi, către Luna în sus.
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Mircea ȘTEFAN
(USA)

Amintiri clujene
1.
vin cârtiţele pe sub deal
pictate în argint de searǎ

Iar şi iar
sânge sǎrat alunecǎ pe oase
unii mai trec uscaţi
pe lângǎ case

cineva
te va înlocui cu un vas de cenuşǎ
şi-ntreaga moliciune a trupului va trece în cristal

pe cǎile ferate
locomotiva unui tren de noapte
trece-n fum

nenǎscute momente
doar clapele pianului într-o singurǎtate sângerie
sǎ-ţi cânte o sonatǎ a lunii târzie

Echinox
se sinucid copacii în pǎdure
suntem cu ei acolo zi de zi
printre liane culegând noi mure
de zgura trecerii ne vom lovi

ocean de tristeţe atâtea orizonturi
aerul negru sub unghii
coboarǎ de pe deal
2.
de jur împrejur sunt cǎrǎrui prin iarbǎ
pescari tǎcuţi îşi murmurǎ în barbǎ
am sǎ mai prind şi guşteri prin scaieţi
a mai rǎmas pe undeva un clopot din biserica de la
Vǎcǎreşti
iar Radu Gyr îl cautǎ pe Crist într-o celulǎ goalǎ
3.
se sângerǎ apusul prin porii din pereţi
iubirea e o clipǎ dedusǎ din oglindǎ
tu înţelegi cum se ascunde unda printre alge verzi
în fierbinţeala asprǎ de afarǎ
tǎcerea e de silex
scǎpare nu-i
dansul e în scǎdere
noaptea te înfioarǎ

frumoasǎ toamnǎ eşti
vei deveni zeiţǎ
înveşmântatǎ în cuvântpipǎind precum orbii pe stradǎ
ne vom atinge ca la început
Zero absolut
când ochii zeilor plesnesc
se lasǎ frigul pe întreaga zare
mugurii primǎverii nu mai încolţesc
iubirea pentru tine moare
o entropie nulǎ-n asfinţit
Stare cu Zen
de la începutul universului
ne-a rǎmas numai zborul
este o stare ciudatǎ a verbului a fi
transǎ în care se împotmolesc
scriitori şi poeţi
de toate vârstele
uitaţi aici de la începutul universului

eu simt cum cresc sub mâini sânii tǎi mici
în fiecare varǎ
(Din volumul ”Zero absolut” , în curs de apariție)
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Dumitru TÂLVESCU
(ROMÂNIA)

Dorință

Treime

Dac-ar fi totul cum vrei
Ar sta dorurile-n tei
Cu glas lin și-un pic de-albastru
Gândul de a fi, măiastru!
A avea, rămâne gol
Iar averea, rostogol.
Dincolo de stări și fapte
Stelele aprind în noapte
Firul ce naște zglobiu
Povești pentru cei ce știu
Sfârșitul domol ce adoarme
Tristeți orfane de toamne
Dorințe puse-n izvoare
Cu griji ce singure cresc
Adorm , apoi rătăcesc
Prin vise luate grămadă
Din Timp și vremuri cu sfadă,
Oprite-n zăpezile line
Cu ochii-n Lumina ce pune în sine
O pace deplină printre idei
Și starea lui Iov, printre atei.

Cum harpia-i gonită când vine-n cuib fără nimic în
cioc
Și gândurile-s la păstrare, în cel mai tainic loc
Când văzul dintre lumi te doare și-i fără de noroc
Luminile se ascund în ziduri ce nu mai vor și porți.
De undeva, deasupra, trei zei ne trag la sorți
Pe noi, hoinari printre speranțe și cu regrete-n palme
Primim pe versuri, doar zâmbet și sudalme.

Stare de fapt
Lovită iar de grinzile durerii
Trecută în timp cu palmele întoarse
Din umbre și tenebre păcătoase
Apare fața tristă a tăcerii.
Ascunse printre gânduri și iluzii
Trei vise refuzate-n zbor spre fire
Încet și parcă-n taină, spre dulce amintire
Le pun pe foc, ca pe concluzii.
Ajuns din nou pe câmpul lumii
Strivit printre corole de lumină
Privesc cu doruri sterpe cum se-nclină
Dorințele ce se întorc la sânul mumii.
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Timp ascuns
Clepsidra-i prăbușită și cu nisipul umed
Cernea din zile, pe cele fără soț
Ca să aducă-n față speranțe la negoț
În drumul spre niciunde, încet, cu pasul șubred.
Singur pe drum, un asasin de sentimente
Trecutul-l ține ascuns, nu-i e de-ajutor
Cu vorba blând rostită, cu glas sonor, de-actor
Își plânge în taină, sublimele-i momente.
Pierdut între regrete ascunse adânc în somn
Așteaptă liniștea în suflet să-i învie
Privirea ca de gheață ce ține în sclavie
Iubirea ce trecu și-l doare acum enorm.
Doar praful alb din stele mai mângâie o clipă
Tăcerea care speră în taină la visele-i mărețe
Într-un prezent prea putred și fără de tandrețe
Pierdut de tot pe gânduri ce greu i se-nfiripă.
Ucigașul de sentimente este singur
Nostalgii s-au dus pe rând, vise dispar,
Pe față îi răsare un trist surâs amar
Purtat printre iluzii, cu un final nesigur.
Așa se-ntâmplă când visele-s ucise
Trecutul ca și viața, încep să se împartă
În zile calme, rămase fără soartă
Purtându-te prin vremi, ca pe un sărman Ulise,
Un ucigaș de sentimente ce plânge în culise
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Adriana TOMONI
(ROMÂNIA)

Ecoul smeritului meu strigăt,
de s-ar întoarce pe-aripi cu poezie,
ceru-aș săruta cu nesfărșită frenezie.
Îl aștept tăcută la margine de viață,
roua să-l aducă, într-o curată dimineață.
Trezire
Cugetul trezit de veghere,
Zguduie trăiri adormite,
Un vuiet anunță durere,
Banchize de ghețuri prăbușite.
Ladakh-ul își plânge trecutul,
Bogăția păcii pierdute,
S-a năruit în vremuri scutul,
Tristețile-s pe chipuri mute.
Numără mătănii înțelepții,
Văzători în nevăzut,
Neauziți exclamă drepții,
Curcubeul de pe cer, a căzut.
Urcați cu forța-n carusel,
Atât de mulți și totuși singuri,
Mânați mereu de-același țel,
Banul, ce-ți dă pe piele friguri.
Perpetuum mobile mecanic,
Fără inimă în piept,
Cu destin precum Titanic,
Plutim spre sfârșit, ne-nțelept.
O voce strigă din Buthan,
,,Ceasu-a venit, voi sunteți vii!”,
Vibreaz-o vreme pe timpan,
Dar nu dărâmă temelii.
Trăim mereu după tipare,
Uităm să mai zâmbim și alergăm,
Planeta-i toată-n dezbinare,
Unul pe altul, ne mâncăm.
Ciment, petrol, aur, uraniu,
Medicamente ce ucid,
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În sit s-a mai găsit un craniu,
De Prunc, de foame ,,adormit”.
Suntem unici, în noi, sămânță divină,
Ne-am transformat în ,,nimeni”, ignorând,
Avem necugetata vină,
Apa, în valută cumpărând.
Religiile nasc războaie,
Când Doamne, vrea să ne iubim,
Se scurg pe fața lumii zoaie,
Materiei, în fugă ne robim.
Se-nalță aurore boreale
Și Pereidele se pierd pe bolți,
Tristețile-s tot mai reale
Și lupilor, le cresc alți colți.
E timpul să privim în noi,
Cu ochi mirați ca de copii,
Să scriem doar pe albe foi,
Trăiri de ,,Împreună” – pentru-A FI.
Un zis ateu
Un zis ateu mi-a arătat lumina
Și stropul de apă mi-a spus să-l prețuiesc,
I-a noastră, a tuturor, tăcută, vina,
Izvoarele, în luturi se-adâncesc.
Un strop de rouă de-ar avea pe buze,
Pruncul, sub Soarele torid,
Nu s-ar sfărși de-a bolii spuze,
Pe vatră căzut, apă, în vise dorind.
N-ar mai plana peste cadavre corbii
Și hienele n-ar mai mușca,
De s-ar trezi în lume orbii,
Ce pe planetă, au de zis ceva.
Curând, vom vinde aur pentru apă,
Stropul cristalin se va preface-n mir,
Înțelepciunea Sfântă ne adapă,
Dar noi, nu prindem luminosul fir.
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Miliarde de chiuvete
Picură miliarde de chiuvete
Și buzele pruncilor ard,
Corbii în negre piruete,
Ciugulesc al urâciunilor fard.
Prea goi pe dinăuntru și totuși sătui,
Dirijază uvertura lumii,
Nu văd pe țărână un pui,
Ce-și strânge de durere pumnii.

Arde-ncet Omul Făclie,
Ca un astru luminos,
Ne îmbracă-n praf de stele,
Prin cuvântu-i maiestuos.
Într-un Ev s-a născut un [Eu] Geniu,
Frate cu noi, muritorii,
Appolo a trăit un mileniu,
Eugen va străbate istorii.

Lacrimi pe chipuri de mame
Și ele, curând vor seca,
Ne zâmbesc din rame reclame,
Învățându-ne sintagma ,,a avea”.

Neputincioasă
Neputincioasă mă întreb,
Ce să-ți spun să-ți sting durerea?
Sunt trecătorul, umilul plebeu,
Nu pot face cum mi-e vrerea.

Tot mai săraci, cu sufletele goale,
Ne-nsingurăm printre mulțimi,
Simțirea pe rând ne adoarme,
Nu mai vedem ale cerului lumini.

Gând alinător ți-aș trimite,
Dă-mi-l Doamne, că nu-l știu!
Vindecătoare, îngerești cuvinte,
Șoptește-mi-le, eu le scriu!

Dedicate lui Eugen Evu
Eu-Geniu
Nemuritor prin cuvinte,
Cu numele predestinat,
Evul nostru îl prinde,
În versuri de neuitat.

Primește-le din brațe de lumină,
Aprinde-ți făclia din ele,
O clipă curată, divină,
Durerile toate să-ți spele!

Un DEX cu nume adamic,
O peremptorie acribie în scris,
Metafore oferă darnic,
Urmând spre creste un vis.
Cel Ales să aducă lumină,
Să pună aripi la vers,
Scoate cristalul din mină,
Vorbei simple-i dă sens.
Bijutier al literei şi sculptor,
Împins de ancestralul dor,
Zideşte ca şi un constructor,
Lumi de cuvinte pentru viitor.
Pune suflet în logos,
Nuferii-i scoate din mâl,
Peniţa aleargă cu patos,
Scrisului îi este stăpân.
Alese cuvinte-l ascultă,
Elegante se-aşază în rând,
Rime şi ritmuri abundă,
Oglinda tainicului gând.
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Prin tine
Se-mpotmolește versul meu în fața rimei tale
Și anii nu-mi ajung să îți răspund,
Eu în curând voi fi uitare,
Tu, trandafirul floribund.
Prin tine curge-un râu de poezie,
Cum sevele se scurg într-un copac,
Agheazmă ne-ncepută, apă vie,
Siaje vor pluti și-n următorul veac.
Ales sau răstignit să îmblânzești cuvinte,
Aripi le-ai pus, veghindu-le în zbor,
Le-ai dăruit puterea să alinte,
Să mângâie tăcut, ecoul lor ușor.
Mi-e drag duelul de cuvinte,
Dar eu sunt punct și tu ești un titan,
Un EV s-a scurs prin a ta minte,
Eu sunt măruntă, de un an.
Nu mă certa în vers ales,
Că ți-am răspuns după putință,
Cu suflet rime am cules,
Și-aștept ca un copil, a ta sentință.
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Tzemin Ition TSAI
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The Transparent Pearl
The eyes are so clear
Like sea water
Tears can not contain any slight pollution
In addition to the mournful cold, where to find any
reason
Obscure my bare soul
The longest learning
Not
How to loosen the buttons gracefully
Instead
See through where does the innocence lives in the
heart?
When i was in childhood
Ride on my father's shoulder
When I was a little child
Often riding on my father's solid shoulder
Breeze blowing again and again
My mother's smile always accompany the side
Dandelion drifted away from the front one by one
Recalled that happiness never turn back
When has become a sin?
Who is destroying the country?
Who blocks the spring that has come too late?
Before the door, on the way that was blocked by
Russian Caragana
A few Tringa Ochropus playing in the water
Those sounds are natural and sharp
That naivety look slightly overshadowed the blush
The cold water penetrates my feet
While the sun's strong smile
Gave me an unparalleled warmth
When the dad's muzzle is no longer smoke
The dad's gun which always slanting on back was no
longer smoking
Blue blood pattern full of the backs of his hands
Warriors are all frightened in the eyes of everything
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Now I'm no longer young
Daddy's arms became weak
Only left a little strength can lift me up
I desperately grab the cable
The crowded boat is bumpy
The sea of the Mediterranean
Blue and vast
Under the pungent smell of rust is the raging sea
Beyond the pale ankle
Can only beg that shouting in people's mouths
Syrian Refugee! Syrian Refugee!
As the noises came to an end
Distant gunfire did not know when to stop
Nobody knows if we can come back again
Mom who is no longer young
Did not keep up
When climbed on the tall raised deck
The wire scars deep in the muscles
Let me saw so clearly
Her last tear
A transparent pearl that falls straight into the sea
Paper airplane
The airflow came in a hurry
Along with the ups and downs
Is both the pressure and buoyancy
While arriving together in that moment of throwing
Just like
A knight good at using the situation
Fly about, carefree, willful and at liberty
Merely
My face is so pale
My silhouette is so thin and weak
However, I am pretending to free and easy
Deliberately staggered polyline
Encourage my body like
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That frog desperately inspiratory
So that I can indulge in histrionics
Mediate among that turbulence
Flying over the heads of the crowd
Absorbed the screaming sounds
When far from the madding crowd
Even if the purpose is not known
Even if do not know when to land
As you can get a trip

Too late to lift their heads
Otherwise
They will be crazy shouting
Where to get the red boots
They must then pray
Dragon
Let our baby daughter slow down

With a little bit of regret
Forgot to bring the blessing of children
With a little bit of desire
Do not disturb the butterflies flying around the
flowers
But do not need to be afraid
Before the dew on the grass drenched my wings
There is always a pair of little hands
Will come to catch my falling body
Laughing full of the valley
As has just come here
Once again blowing me high and distant

Time passes
Try to maintain the same lengths of the grid
Such serenity does not contradict Einstein's cognition
A mountain edge touches the sunset
Cold in the red-hot
When the first light is covered
Driving the distant color clouds
Bringing down drizzle constantly
The light that penetrates the top corner of the window
Stretching at different angles of refraction
Arch bridge-like a rainbow
Call the colored dragon to ring
My window that never closed

Snow Does not Fall in My Hometown
When the moon stretched out its head in the gap
between the clouds
The white light makes a silver world
The old hometown does not snow
Looking down the street from the second floor window
Street lights painted yellow on the brick surface
Street tree channeling high from the darkness
Leaves all fell due to the cold winter
Distorted branches towering into the sky
Songs of blessings come from far away
With the wings of imagination
simple-hearted leading the ride on the colored dragon
The wind whistled in the ears
The scaly claws of the dragon scratch the clenched
hands
Candy hanging in the waist
By socks loopholes fall out
One second
Has been fleeing into the top of the cloud
Screaming over the head of Mom and Dad
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In The Dream, The Rainbow Does Not Sleep

Sitting on the dragon's dorsal fin
Tight scales protect me from pain
That silhouette soars up into the sky just like lightning
Just all of a sudden comes on the top of the rainbow
Smoothly
Such as Newton’s ideal world can’t find the friction
Only that fine silk clothing
Which
Makes every effort to shout in the air
In an attempt to prevent the falling down of the figure
With equal acceleration
To reach the terminal speed detached from the surface
When I fall in at the bottom of the clouds
Pray that gravitation will not forsake me
The quality is a very customary joke
Perhaps
Only let myself return to the dream again
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Can no longer hear
Galileo's boast
Break through Aristotle’s defense with wisdom
Where can I find?
The illusion of literature
Where to find scientific endorsement
That Winding Creek
Trickling water does not know to hurry up
Silently and slowly along the bottom of the river
clear as silver
Little fish were already secretly saw
Frightened to escape into the mouth with a whirlpool of small pool
No longer close to me
The colored birds that jump between branches
Never be so timid

Through the sunshine chased away
Morning fog also tolerate a glimpse of shock
So hard to climb the trunk has been lying there for a
million years
Stripped naked
Learn that way
Also want to lie down a million years from the bottom of my heart
Bare feet stir up the bottom of the sand
Poetry in my hand but so careless fall down
Just let it go and drift
Has been placed in the mood of poetry long enough
Behind from far asymptotic, those miscellaneous
noise were getting bigger and bigger
Got up and left, dressing my clothes, then entering
the mundane world again
Like a grain of sand quickly fall back to the river
bottom

Cărți care au trecut Oceanul…
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Daniel TUDOSOIU
(ROMÂNIA)

Destrămarea stăpânirii lui Burebista și „lista” lui Iordanes
(continuare din numărul trecut)

În general se recunoaște că autoritatea șefilor
comunităților umane avea inițial un caracter mai ales
moral, iar, „înzestrarea lor cu prerogativele autorității publice a fost un proces de durată”1. Despre geți,
același Strabon ne informează sugestiv, „în neamul
lor râvna pentru cele divine a fost un lucru de căpetenie”2. Autoritatea deosebită a lui Deceneu ne apare deci, cât se poate de firească. Pentru coetnicii săi,
Deceneu nu este un „goés” - termenul folosit în Geographia, și care a fost tradus fie prin șarlatan, fie
prin vrăjitor, magician. El este marele preot, un fel
de pontifex maximus, căruia Burebista i-a acordat „o
putere aproape regală”3. Locul destul de însemnat
pe care îl ocupă acest personaj în scrierile lui Strabon și Iordanes, ne determină să-l considerăm nu
numai o personalitate religioasă, ci și o personalitate
politică excepțională. Chiar dacă unii istorici moderni nu pun mare preț pe contribuția lui Deceneu la
reușitele lui Burebista4, există și alte opinii ce văd
esențial aportul acestuia în unirea politică a geților5.
Îmbinarea sacrului cu profanul în conducerea unei
societăți cum era cea geto-dacică, este legată direct
de existența unei mentalități participative, ce acceptă
concursul forțelor supranaturale6, iar ceea ce ne spune Strabon7 reflectă acest lucru foarte exact. Tot

legat de o asemenea mentalitate, Fustel de Coulanges afirma tranșant : „adevăratul legislator, la antici,
n-a fost omul, ci credința religioasă pe care omul o
purta în suflet”8.
Arheologia ne ajută, la rândul său, la o mai corectă interpretare a realităților geto-dacice. Mai întâi,
trebuie precizat că, ceea ce cunoaștem sub denumirea de cultură geto-dacică „clasică” este o traducere
a „saltului calitativ” întâlnit la descoperirile arheologice din aria de locuire a acestei populații, începând
cu mijlocul secolului al II-lea î. Hr. și sfârșind prin
cucerirea romană din 1069.
Dezvoltarea internă pe toate planurile a condus și
la o stratificare socială10, iar istoriografia dinainte de
1989 a pus apariția statului pe seama determinării lui
de formarea claselor sociale antagoniste, în sensul de
instrument folosit de minoritatea dominantă pentru
„exploatarea și oprimarea celor mulți”11. Realitatea
nu are cum să fie atât de schematică și trebuie tratată mult mai precaut. Din nefericire, chiar în această
perioadă se petrece un fenomen ce ne reduce câmpul
de cercetare – lipsa mormintelor, explicată de arheologi prin ipoteza apariției, ori reapariției în această
zonă, a unor credințe despre moarte, exprimate în
practici funerare discrete, precum incinerația și răspândirea resturilor umane pe sol sau în apă12. O serie
de întrebări au apărut firesc, legate de această neo1
I. Bitoleanu, Introducere în istoria dreptului, București, 2006, p. bișnuită evidență arheologică. Soluția cea mai logică
36.
pare a consta în anumite reguli și rituri religioase
2

Strabon, op. cit., VII, 3, 4.
Iordanes, Getica, 66.
4
H. Daicoviciu o consideră o „explicație naivă a lui Strabon”, vezi mereu se găsea cineva să-l sfătuiască pe rege – acelui om geții îi
H. Daicoviciu, Dacii, București, 1972, p. 137.
spuneau zeu”
5
Pentru R. Vulpe „unirea politică sub comanda lui Burebista, să- 8 Fustel de Coulanges, Cetatea antică, București, 1984, vol. I, p.
vârșită atât de repede, nu s-ar putea explica fără Deceneu”, care 272.
avea autoritate asupra „întregului neam geto-dac”, vezi R. Vulpe, 9 Istoria Românilor, p. 759.
Deceneu, sfetnicul apropiat al lui Burebista, în vol. Strămoșii po- 10 Ibidem, p. 776
11
porului român geto-dacii și epoca lor, București, 1980, p. 287.
H. Daicoviciu, op. cit., p. 119 și urm. ; I. H. Crișan, op. cit., p. 46.
6
12
I. Bitoleanu, op. cit., p. 37.
Istoria Românilor, p. 443, principalele studii pe această temă
7
Strabon, op. cit., VII, 3, 5 : „Regele lucra în înțelegere cu el [ma- fiind cele ale lui M. Babeș, Descoperirile funerare și semnificația
rele preot] fiindcă vedea că oamenii ajunseseră mult mai ascultă- lor în contextul culturii geto-dacice clasice, în SCIVA 39, 1988, 1,
tori dacât înainte. Căci supușii lui credeau că dă poruncile sfătuit p. 3 – 32 și V. Sîrbu, Credințe și practici funerare, religioase și
de zei. Obiceiul acesta a continuat până în zilele noastre, pentru cămagice în lumea geto-dacilor, Brăila-Galați, 1993.
3
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impuse de elita sacerdotală, rituri caracteristice inițial doar anumitor seminții din spațiul carpatodanubian13. Este vorba de așa-numita reformă religioasă a lui Deceneu14, confirmându-se încă o dată
cuvintele lui Strabon și Iordanes.
Fără îndoială, cele mai impresionante dovezi ale
civilizației geto-dacice sunt reprezentate de rămășițele ansamblului de fortificații situat în zona Munților Orăștiei. În mod firesc, construirea lor a necesitat
o mobilizare masivă de forțe umane și materiale, iar
de aici și până a le așeza printre realizările lui Burebista15 nu a fost decât un pas. Este foarte posibil ca
Burebista să fi inițiat și acest complex, și alte fortificații16 din spațiul aflat sub controlul său, dar perioada în care începe edificarea unor asemenea construcții, ca și în cazul celor de tip dava, este situată către
mijlocul secolului II î. Hr., și ține până la începutul
secolului II d. Hr.17, adică perioada „clasică” a getodacilor. Pe durata a circa 175 ani s-au construit și sau refăcut aproape nouăzeci de fortificații18, lucru ce
dovedește o adevărată preocupare edilitară de asemenea gen la nivelul întregului spațiu geto-dacic. În
mod logic și Burebista s-a înscris în acest curent al
culturii din care făcea parte, dar nu este neapărat
necesar ca el să fi fost ctitorul complexului fortificat
din Munții Orăștiei, sau al unei cetăți anume. De
altfel, chiar și susținătorii acestei ipoteze recunosc
imposibilitatea de a stabili „raportul cronologic între
crearea sistemului fortificat din Munții Orăștiei și
acțiunea unificatoare a lui Burebista”19. De aceea, nu
credem că este relevantă folosirea „probei” cetăților
din jurul Sarmizegetusei pentru a demonstra grandoarea puterii centrale a lui Burebista. Pe de altă
parte, nici Strabon nu pomenește nimic despre vreo
acțiune edilitară de proporții, în care să fie implicat
regele get20, nici chiar atunci când pomenește de
„muntele sfânt”, identificat ipotetic cu zona Sarmizegetusei, și pentru apărarea căruia s-ar fi construit
sistemul fortificat21.
În lipsa unor alte dovezi arheologice mai clare,
putem să ne îndreptăm atenția către acele morminte
denumite aristocratice sau princiare22. Este vorba
de un număr relativ redus de morminte de incinerație
în tumuli, situate în imediata apropiere a unor mari

așezări (de tip dava) precum Poiana, Răcătău, Popești, Radovanu, Piscu Crăsani, Cugir, etc23. Semnificativ pentru statutul social privilegiat al defunctului, acești tumuli conțin un inventar fastuos, din care
iese în evidență echipamentul militar și, în unele
situații, bogăția podoabelor și accesoriilor. În cazul
așezării de la Popești (jud. Giurgiu), existența mai
multor tumuli de incinerare, păstrând urmele unui
ritual identic de înmormântare, ne sugerează succesiunea unor conducători ai davei24. Totuși, cum inventarul și contextul funerar diferă în multe cazuri25,
este imposibil de afirmat dacă unii dintre acești șefi
războinici sunt dinaști locali, sau fruntașii unei aristocrații subordonate autorității mai cuprinzătoare a
doar trei, patru basilei din întreg spațiul geto-dacic,
reuniți mai apoi sub ascultarea lui Burebista.
O descoperire recentă adaugă noi informații în
problema stăpânilor davelor. În campania de săpături din 2003, de la Cârlomănești, au fost descoperite
trei fragmente dintr-un vas de provizii, lucrat la roată, în care se regăsesc incizate 5 litere grecești, ce au
fost restituite astfel : [basi]leos B, consemnând titlul
și numele proprietarului26. Autorul descoperirii, M.
Babeș, apreciază că „avem o confirmare categorică a
faptului că șefii unor mari așezări geto-dace, de felul
acelora pe care le desemnăm cu termenul geto-dac,
de dava, respectiv ai unor structuri politice teritoriale
de tip tribal aveau nu numai în optica autorilor greci
și latini contemporani, ci chiar și în fața propriilor
supuși statutul și titlul de rege”27. Este firesc să presupunem ca un dinast ce se autointitulează basileus,
să aibă pretenții de independență, iar dacă apreciem
sfârșitul violent al așezării de la Cârlomănești, produs pe la mijlocul secolului I î. Hr.28, ajungem la
concluzia unui conflict care l-a opus pe conducătorul
davei unui alt dinast de același nivel29, sau chiar

Ibidem, vezi și A. Vulpe, La nécropole tumulaire géte de Popești,
în Thraco-Dacica 1, 1976, p. 139 – 216.
24
A. Vulpe, Popești(Argedava), în vol. Strămoșii poporului român
geto-dacii și epoca lor, București, 1980, p.218.
25
Unele morminte conțin un bogat inventar militar, dar fără alte
piese (Radovanu, tumulul II de la Popești), altele au atât piese militare cât și multe alte obiecte (tumulul II de la Cugir, tumulul IV de
Popești), altele au doar puține piese militare (tumulul IV de la Cugir, tumulul III de la Popești) – constatări ce pot fi interpretate în
13
Este vorba de ipoteza susținută de A. Vulpe sau M. Babeș, vezi diverse sensuri, vezi D. Cioată, rezumatul tezei de doctorat Războinici și armament în Dacia secolelor II a. Ch. – I p. Ch., ClujIstoria românilor, p. 444, respectiv 747.
14
V. Lică, Reforma sacerdotal- religioasă a lui Deceneu, în Istros, Napoca, 2010 ,
http://www.doctorat.ubbcluj.ro/sustinere_publica/rezumate/2010/ist
1, 1980, p. 177 – 182.
15
orie/CIOATA_DANIEL_RO.pdf, accesat în martie 2011.
I. H. Crișan, op. cit., p. 341.
26
16
M. Babeș, Dava de la Cârlomănești,
Vezi opinia lui I. Glodariu, în Istoria Românilor, p.731.
17
http://www.arheomet.ro/pdf/varia/DAVA.pdf, accesat în martie
Istoria Românilor, p. 759.
18
2011.
Ibidem, p. 736.
27
19
Ibidem.
H. Daicoviciu, op. cit., p. 135.
28
20
Ibidem.
Strabon, op. cit., VII, 3, 5.
29
21
Este
mai puțin probabil ca romanii să fi distrus această dava, iar
I. H. Crișan, op. cit., p. 370.
22
faptul că locuirea ei nu a fost reluată sugerează că n-a fost vorba de
Istoria Românilor, p. 745.
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superior ca forță militară. Pe de altă parte, existența
concomitentă a unor bogate așezări de același tip la
Popești, Piscu Crăsani, Tinosu, Radovanu, Cetățeni,
Ocnița (Buridava), toate în Muntenia, ne duce cu
gândul la posibilitatea ca fiecare să aibă în frunte un
basileu, de genul celui de la Cârlomănești30. Dacă
această ipoteză ar corespunde realității, ar însemna o
polarizare a lumii geto-dacice, asemănătoare cazului
civilizației miceniene, divizată în „principate” ale
căror capitale erau marile orașe cu ziduri uriașe, iar
regii din aceste centre aveau ca vasali pe seniorii
instalați în cetățile de mai mici dimensiuni31. Nu
credem că se mai poate vorbi de o ireversibilă evoluție a formelor de organizare politico-sociale, de genul : ceata sau hoarda primitivă, ginta, tribul, uniunile de triburi, statul sclavagist, …, idei comune istoriografiei marxiste, și conform cărora, odată depășit
un stadiu istoric nu se mai poate reveni la vechea
stare de lucruri32. Complexitatea raporturilor umane
exclude o imagine atât de schematică, fie ea și revizuită. Așadar, nu ni s-ar părea anacronică o comparație ca cea de mai sus.
După ce am fost călăuziți în cunoașterea episodului Burebista de izvoare diverse, ajungem și la momentul concluziilor. Nu vom întreba însă cine a fost
Burebista , ci, cum se reflectă faptele sale în urmele
concrete care ni s-au păstrat din acea perioadă ?
Nicio dovadă adusă în discuție până acum nu ne
dă dreptul de a considera acțiunea lui Burebista, de
reunire în jurul său a geților, edificând o mare stăpânire (megale arche) prin supunerea unor neamuri
vecine33, un proces de constituire a primului stat din
istoria geților și dacilor34. Argumentul vastității teritoriului de sub stăpânirea lui Burebista35, teritoriu ce
„nu putea fi cârmuit cu instituțiile vechii orânduiri
gentilice, ci numai pe calea unui stat”36, este unul
forțat, și poate fi folosit chiar și în sens invers, pentru că un stat aflat la începuturile sale, așa cum s-a
presupus a fi acesta, n-ar fi avut practic „posibilitatea să centralizeze administrativ vastul teritoriu”, așa

cum remarca H. Daicoviciu37. Singura cale prin care
își putea asigura ascultarea unor zone atât de extinse
din spațiul carpato-danubian, era nu aceea a centralizării statale, ci o dominație militară. Această dominație trebuie văzută prin prisma realităților vremii
sale. Atât timp cât nu putem încadra exact aceste
realități într-o anumită formă de organizare politică
nu putem decât emite ipoteze.
Un grad mai ridicat de certitudine o are atribuirea
titulaturii de „cel mai mare dintre regii din Tracia”,
care garantează existența unei preeminențe față de
ceilalți basilei, despre care știm sigur că existau. În
același timp, controlul, mai degrabă de tip patriarhal,
asupra unor părți din stăpânirea sa, sugerează nu
slăbiciunea marelui rege, ci modul propriu acelor
timpuri și acelui spațiu în care se reglementau raporturile de impunere/acceptare a dominației. Nu avem
niciun motiv să credem că, după unificarea sub autoritatea lui Burebista, geto-dacii și-au schimbat modul de viețuire social-economic, aceasta implicând o
continuitate ce nu poate fi acceptată ca urmând unei
organizări politice de tip centralizat. Singurele
schimbări au fost, probabil, de natură religioasă,
legate de organizarea sacerdotală și de creșterea influenței preoților. Analizând „caracterul statului
dac”, H. Daicoviciu considera la un moment dat că
„apartenența la statul lui Burebista a unor triburi
periferice sau a cetăților de pe litoralul pontic trebuie
să ne-o închipuim constând din plata unui tribut, din
renunțarea la o politică externă diferită de aceea a
regelui dac și, în sfârșit, din obligația de a-i furniza
regelui oșteni în vreme de război”, și „nu cred că
șefii locali de triburi sau magistrați greci au fost înlocuiți cu funcționari ai lui Burebista”38. De ce nu
am presupune că același regim de dominație a fost
valabil pentru întreg spațiul stăpânit de marele rege,
fie și dacă ne aducem aminte cum dominau regii
odrysi zona Traciei din secolele V – IV î.Hr. ? Incluzând, foarte probabil, și pe geții din Dobrogea și
din sudul Istrului39, regatul odrys cuprindea triburile
trace dintre Marea Egee și Dunăre, integrate într-un
arhaic și vag sistem de biruri, constând în daruri de
un simplu raid de jaf ori pedepsire, ci un atac bine organizat, cu aur și argint, stofe scumpe și alte obiecte de prestiimpunerea părăsirii de către toți locuitorii și existența unor resurse
40
militare care să supravegheze o perioadă de timp aplicarea acestei giu, oferite regilor odrysi . Acest model era întâlnit
și în alte zone, iar transplantarea lui teoretică în spamăsuri.
30
Un motiv în plus pentru a susține această idee îl constituie exis- țiul tracic este plauzibilă41. De altfel, A. Vulpe contența basileului de la Ocnița (Buridava),vezi D. Berciu, Buridava, sideră că „organizarea de tip piramidal a statului
București,1981, p. 54.
odrys a înrâurit, cu siguranță, evoluția structurii uni31
Pentru organizarea lumii miceniene vezi Larousse Istoria univer42
sală, vol. I, De la origini până la sfârșitul marilor imperii, Bucu- unii tribale getice” . Treptat însă, regii odrysi au
rești, 2005, p. 237.
32
Așa cum se desprinde din lucrarea lui I. H. Crișan, Burebista și
epoca sa, București, 1977, p. 488 și 490.
33
Strabon, op. cit., VII, 3, 11.
34
Vezi opinia lui I. H. Crișan, op. cit., p. 491.
35
Dorit a fi o necesitate de la sine, vezi Ibidem, p. 207.
36
Ibidem.
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H. Daicoviciu,op. cit., p. 163.
Ibidem.
39
Istoria Românilor, p. 455.
40
Ibidem.
41
Ibidem, p. 591.
42
Ibidem, p. 456.
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intrat tot mai mult sub influența elenistică, în timp
ce la nord de Istru specificul local a fost prea puțin
alterat de elementele grecești.
Ceea ce nimeni nu poate contesta este prăbușirea
formațiunii lui Burebista imediat după moartea sa și
modul în care acesta și-a aflat sfârșitul, în urma izbucnirii unei revolte împotriva sa43. Așadar, avem
noi motive să presupunem că stăpânirea burebistană
nu s-a realizat doar pașnic, prin convingeri religioase
ori de altă natură, ci și prin forță (care la rândul său
știm că generează resentimente, și nemulțumirile sau concretizat la un moment dat), iar, ce este mai
important, singurul liant (exceptând latura spirituală)
ce menținea „marea stăpânire”era chiar creatorul
său. Putem vorbi de regatul lui Burebista și nu de
regatul geto-dac, așa cum stăpânirea este a lui Burebista și nu a geto-dacilor, văzuți ca un neam unit.
Este o creație militară și politică (eventual și parțial
religioasă) a unui om și nu o concretizare a unor
interese comune ale populației geților și dacilor.
Dintr-o asemenea perspectivă, situația politică
din spațiul carpato-danubian, după moartea lui Burebista, trebuie să fi avut tendința de întoarcere către
o stare apropiată de cea dinaintea unificării. Totuși,
acest lucru nu avea cum să se întâmple în mod identic și imediat. Rudele lui Burebista n-ar fi renunțat
foarte ușor la succesiune, iar afirmațiile lui Strabon
ne prezintă o destrămare în patru părți a marii stăpâniri44. Conducătorii acestor patru părți continuau
probabil o dominație de aceeași natură ca cea a lui
Burebista, dar, cum nu se ridicau la nivelul acestuia,
iar contextul extern devenise deja altul, nu au rezistat prea mult. Cele patru părți au devenit cinci, iar
mai târziu, foarte probabil, șase, șapte, pentru ca la
un moment dat un șef mai capabil să le comaseze la
doar patru-cinci, și apoi din nou fărâmițarea să se
accentueze. Acesta pare a fi scenariul sugerat de
Strabon : „ acum de curând, când Caesar și-a trimis
armata împotriva lor, această întindere [ stăpânirea
lui Burebista] era împărțită în cinci părți, însă,
atunci era în patru, căci asemenea împărțiri sunt
vremelnice, schimbându-se după o împrejurare sau
alta”45. Nu credem că un stat, în care controlul autorității centrale ar fi fost exercitat în mod organizat la
nivel local, ar fi expus unor periodice destrămări
„după o împrejurare sau alta”.
Fărâmițarea politică a geților și dacilor este dovedită și de evenimentele ulterioare, din timpul războiului civil dintre Marcus Antonius și Octavianus,

când Dio Cassius ne informează că dacii „trimiseseră soli lui Caesar (Octavianus) dar nu căpătaseră
nimic din câte ceruseră și trecură de partea lui Antoniu, fără a-i fi însă de nici un folos, căci erau dezbinați”46.
Totuși, exemplul burebistan nu avea cum să fie
uitat prea repede de aristocrația geto-dacică și, prin
urmare, nu trebuie exagerat gradul de dezbinare.
Un puternic factor de menținere a unității este
reprezentat de credințele religioase. Nu este vorba de
o singură credință sau un panteon restrâns, pentru că
politeismul geto-dacic este demonstrat clar47, ci de o
largă răspândire a unor practici funerare ce implică
lipsa mormintelor în întreaga perioadă clasică a geto-dacilor48. Chiar dacă nu putem decât emite ipoteze pentru explicarea acestui fenomen, răspândirea
lui, adoptarea sa în cele din urmă și de șefi războinici pentru care se preferaseră până atunci mormintele cu tumuli49, ne sugerează o influență crescândă
a preoților, mai ales dacă ne gândim la activitatea lui
Deceneu. Am văzut mai sus cum este acesta prezentat de Strabon, dar mult mai insistent este un alt autor, Iordanes50.
Got romanizat, Iordanes (secolul al VI – lea d.
Hr.) se înscrie în linia istoricilor de origine gotică
(Orosius, Cassiodor, Isidor de Sevilla) care și-au
propus crearea unei mitologii „naționale” gote51.
Confuzia voită între geți și goți, din opera sa, Getica, are ca scop glorificarea originilor propriului popor, prin încercarea de a face „din goți egalii romanilor și pe tărâmul istoriei”52. Așadar, informațiile
despre geți primite din această sursă trebuiesc privite
din perspectiva unei accentuate idealizări a lumii
geto-dacice.
Portretul lui Deceneu din Getica este realizat în
această manieră, dar exagerările53 pot fi interpretate
ca denaturarea unei activități ce a lăsat urme adânci
în memoria oamenilor. Cum informațiile lui Iordanes au în vedere latura moral-educațională și religios-organizatorică, inclusiv alegerea de către Deceneu a „bărbaților cei mai nobili și mai înțelepți, pe
care, învățându-i teologia, i-a îndemnat să venereze
anumite divinități și sanctuare și i-a făcut preoți
dându-le numele de pileati”54, rezultă o influență

46

Dio Cassius, Istoria Romana, LI, 22, 8.
Istoria Românilor, p. 784.
48
Ibidem, p. 760.
49
D. Cioată. op. cit. .
50
Iordanes, Getica, XI, 67 – 72.
43
„Iar Burebista a sfârșit prin a fi răsturnat de niște răsculați îna- 51 Stelian Brezeanu, Identități și solidarități medievale. Controverse
inte ca romanii să fi pornit o armată împotriva sa”, în Strabon, op. istorice, București, 2002, p. 41.
52
Ibidem.
cit., VII, 3, 11.
53
44
Iordanes, Getica, XI, 67 – 72.
Ibidem.
54
45
Iordanes, Getica, XI, 71.
Ibidem.
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apreciabilă a corpului sacerdotal în societatea getodacă din acea perioadă.
După ce încheie portretizarea lui Deceneu fără a
aborda nici un moment latura politică55, Iordanes
trece brusc la expunerea numelor unor succesori ai
acestuia, sau cel puțin așa pare să reiasă din următorul paragraf : „ iar după ce Deceneu a murit, l-au
avut aproape în aceeași venerație (pene pari veneratione) pe Comosicus, deoarece acesta nu-i era
mai prejos în iscusință. El era socotit, datorită priceperii sale, și rege (rex) pentru dânșii, și preot
(pontifex), și judeca poporul ca judecător suprem
(in summa iustitia). Și după ce el a lăsat cele omenești , a venit la domnie Coryllus regele goților și
timp de patruzeci de ani a stăpânit peste neamurile
din Dacia”56. Cum cei doi, Comosicus și Coryllus
sunt desemnați ca regi, se naște presupunerea că și
Deceneu ar fi ajuns rege la un moment dat. Această
idee este acceptată și de o mare parte a istoriografiei
românești57. Există însă și o altă ipoteză58, ce poate
fi argumentată tot din modul de exprimare al lui
Iordanes. Deceneu nu este prezentat ca rege deși
asupra activității sale se insistă destul de mult, autoritatea sa o percepem mai degrabă ca una moralspirituală, iar când se realizează trecerea de la Deceneu la Comosicus, termenul utilizat este veneratione
și nu in regno conscendit așa cum se folosește pentru Coryllus. Așadar, cel care a reușit primul cumularea demnităților de mare preot și rege ar fi Comosicus și nu Deceneu. Totuși nu putem fi siguri de
veridicitatea uneia sau alteia dintre cele 2 ipoteze, și
amândouă trebuie menționate.
Opinia noastră înclină către acceptarea lui Deceneu ca cel care a izbutit să cumuleze atribuțiile politice și spirituale, datorită prestigiului uriaș câștigat
printre ai săi, în timp ce Comosicus este pomenit
doar de Iordanes. Chiar și în cazul celeilalte ipoteze,
Comosicus i-ar fi datorat tot lui Deceneu posibilitatea preluării mai multor prerogative în persoana sa.
Este important de precizat că așa-zisa „listă” a
lui Iordanes se oprește aici. Textul acestuia ne vorbește puțin mai târziu despre un alt rege al goților
(geților), numit Dorpaneus59, dar, așa cum s-a re-

marcat60, Iordanes ne lămurește că aceste evenimente se produc „după un lung interval, pe când domnea împăratul Domitian”61, astfel încât nu avem de
ce să-l considerăm pe Dorpaneus un succesor imediat al lui Coryllus pe baza Geticii istoricului got.
Pe de altă parte, din expunerea lui Iordanes reiese că
toți acești regi au domnit peste aceeași zonă – Dacia
intracarpatică, și nu avem motive să presupunem că
localizarea lor ar fi diferită.
Problema succesiunii regale din Dacia se complică atunci când recunoaștem în numele lui Coryllus –
o coruptelă pentru Scoryllo62, lucru acceptat „in corpore” de istoriografia noastră. Nu știm însă dacă
acesta este identic cu acel „Scoryllo dux Dacorum”,
menționat de istoricul roman Frontinus63 într-o perioadă când la Roma avea loc un război civil („arma
civilia”), probabil cel din anii 68-69. Intervalul de
timp pare a fi prea mare totuși pentru a accepta
această identificare, în ciuda celor patruzeci de ani
de domnie pomeniți de Iordanes. De altfel, nu putem
fi siguri de localizarea lui Scoryllo din Frontinus, și
nici de caracterul domniei sale, termenul dux neimplicând automat demnitatea regală.

De asemenea, nu avem motive serioase pentru a
încerca și o altă ipotetică identitate între numele
Scoryllo (în diferite variante : SCoryllus, Scoryllo,
Scorilo) și eventualul personaj regal : tatăl lui Decebal, fratele lui Duras, fiul ori nepotul lui Comosicus,
totul în speranța că vom găsi, în sfârșit, acea linie
dinastică ce legitimează existența statului dac centraVezi o discușție mai amplă la H. Daicoviciu, J. Trynkovski, Les
rois daces de Burebista à Décébale, în Dacia N. S. 14, 1970, p.
159-166.
61
Iordanes, Getica, XI, 76.
62
Această identificare, Coryllus – Scoryllo este considerată de
lingviști foarte sigură și întemeiată, mai ales dacă observăm că
textul lui Iordanes conține cuvintele : „excedente humanis Coryllus
rex”, deci litera s de la humanis ar fi trebuit, în mod corect, să fie
alăturată de Coryllus, ținând cont și de rădăcina numelui tracodacic și de variantele sale : Scoris – Scoryllo, Scorilo. Vezi discuția
la Sorin Olteanu, Numele Scoris și familia,
http://soltdm.com/langtdm/thes/s/scoris.htm, accesat în aprilie
2011.
63
Frontinus, Strategemata I, 10,4.
60

Consemnarea că „a condus nu numai pe oamenii de rând, dar
chiar și pe regi” din aceeași Getica se referă, așa cum au susținut
Vl. Iliescu sau N. Gostar, nu la o eventuală funcție politică a lui
Deceneu, ci la merele prestigiu și influența sa în calitate de conducător spiritual.
56
Iordanes, Getica, XI, 73
57
Vezi Istoria Românilor, p. 668, ori H. Daicoviciu, op. cit., 171.
58
Promovată în special de Vl. Iliescu și N. Gostar, vezi N. Gostar,
V. Lică, Societatea geto-dacică de la Burebista la Decebal, Iași,
1984 și Vl. Iliescu, Până când a domnit Burebista, în SCIVA 32,
1981, 1, p. 67 – 75.
59
Iordanes, Getica, XI, 76.
55
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lizat, întemeiat de Burebista și făcut celebru de eroicul său urmaș, Decebal. Această adevărată „verigă
lipsă”, Scorilo, este în realitate un nume conținut de
ștampilele aplicate pe pereții unui vas de cult descoperit în așezarea civilă de la Sarmizegetusa, și pentru
a căror interpretare cercetătorii nu s-au pus de acord.
Cuvintele originale, „DECEBALUS” și „PER SCORILO” au fost traduse în chip diferit. C. Daicoviciu
considera că este vorba de „Decebalus, fiul lui Scorilo”, avansând senzaționala ipoteză a utilizării limbii dacice, cu, binențeles, caractere latine, caz în care
ar fi vorba de regele Decebal și de tatăl său, Scorilo
– identic cu acel SCoryllus menționat de Iordanes64.
I. I. Russu sau I. H. Crișan au în vedere folosirea
latinei pentru o „marcă” de olar, iar inscripția ar fi
întregită prin adăugarea : „Decebalus (fecit) per
Scorilo” adică „Decebal (l-a făcut) prin Scorilo”,
deci, Scorilo devine un simplu olar ce lucrează pentru Decebal, fie el rege sau nu65. Cea mai plauzibilă
variantă este în opinia noastră cea propusă de C. C.
Petolescu, a redactării într-o latină populară, ținând
cont de frecventele erori de text în inscripțiile de
acest gen cu atât mai mult cu cât este vorba de o
așezare din lumea barbară, a formulei : „Decebalus
pentru Scorilo”66. Deși, dată fiind raritatea inscripțiilor găsite în spațiul geto-dacic, textul se referă probabil la conducătorul (regele) Decebal, iar Scorilo
este o rudă apropiată, tocmai absența titulaturii regale (rex) din dreptul numelor67 vine să clatine toată
acea construcție a descendenților „dinastiei” ScoriloDuras-Decebal. Inscripția respectivă servea la eternizarea memoriei unui defunct, iar dacă Scorilo –
tatăl lui Decebal a murit fără să fi fost rege atunci
este pusă la îndoială chiar și descendența acestuia
din urmă (iar identitatea Scorilo – SCoryllus este
exclusă oricum). Dacă este vorba de Scorilo, fiul sau
fratele lui Decebal, discuția în cauză nu-și mai are
rostul, pentru că nu putem să folosim inscripția respectivă drept argument într-o ipoteză despre continuitatea dinastică SCoryllus (din Iordanes) – Decebal.
Descoperirea vasului de la Grădiștea Muncelului
devine, din această perspectivă, importantă ca și
detaliu al vieții personale a regelui Decebal și nu
pentru clarificarea unei complicate succesiuni la
tronul dac.
Chiar dacă nu ne mulțumește, adevărul este că nu
cunoaștem decât „lista” regală păstrată de la Iordanes, în care SCoryllus nu este în nici un fel legat de

„Scoryllo dux Dacorum” de la Frontinus și nici cu
Scorilo, ruda apropiată a regelui Decebal.
Singurele supoziții pe care le putem face pornind
de la regii goți (geți) pomeniți de Iordanes sunt cele
despre Deceneu, personajul central al acestei părți
din Getica. Mare preot al lui Burebista, după moartea acestuia s-a aflat în fruntea formațiunii politice
cu centrul la Sarmizegetusa, în dubla ipostază sacerdot-rege. Probabil calitatea de rege era percepută ca
autoritate capabilă să impună măsuri la nivel organizatoric și venea să completeze marele prestigiu
spiritual de care se bucura acesta. Oricum, după el
aceeași poziție a deținut-o Comosicus, posibil un
succesor pregătit încă din timpul vieții de Deceneu
să-i urmeze, dar care nu a mai transmis cumulul
demnităților și următorului rege, SCoryllus. Similitudinea de nume cu cel de pe vasul găsit la Sarmizegetusa sau cu cel pomenit în anecdota lui Frontinus
nu reprezintă un argument solid pentru a accepta
continuarea „listei” lui Iordanes în diverse direcții.

C. Daicoviciu, în SCIV 6, 1-2, 1955, p. 57, 201-203, apud. Istoria
Românilor, p. 684.
65
I. I. Russu, în AIIAC 19, 1976, p. 44, apud. I. H. Crișan, op. cit.,
p. 442.
66
C. C. Petolescu, în Istoria Românilor, p. 684 – 685.
67
Ibidem.
64
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Mihaela TUDOSOIU
(ROMÂNIA)

Benito Mussolini – Viaţă şi politică
Mussolini a fost primul copil al unui fierar.
Mai târziu el şi-a exprimat mândria faţă de originea
sa umilă şi adeseori pomenea despre sine că este un
om din popor, un om al poporului. Familia Mussolini, de fapt nu era chiar atât de umilă pe cât afirma
el. Tatăl său care era atât fierar cât şi jurnalist socialist, era fiul unui locotenent din Garda Natională, iar
mama sa era profesoară. Cu toate acestea familia
Mussolini era săracă.
Tatăl său petrecea o mare parte a timpului în
taverne discutând politica, tot acolo ducându-se şi o
mare parte din banii familiei, iar mesele celor trei
copii ai familiei Mussolini nu erau tocmai îndestulatoare.

destineliterare@gmail.com

Benito era un copil neastâmpărat care nu
respecta regulile si era extrem de agresiv. La scoala
era de nestăpânit iar acasa era mereu indispus. Deoarece profesorii din sat nu îl puteau controla, el a fost
trimis la ordinul Salesian la o mănăstire din Faenza.
Acolo s-a dovedit a fi mai nestăpânit ca niciodată,
rănindu-l pe unul din colegii săi cu un cuţit şi atacându-l pe unul din calugării ce încerca să îl pedepsească. După acest incident Benito a fost dat afară şi
trimis la scoala Giosue Carducci din Florinpopoli,
de unde a fost de asemenea exmatriculat după ce a
asaltat un alt coleg cu cuţitul său. El era deasemeni
inteligent, trecând de examenele finale fără dificultate. A obtinut o diplomă de profesor şi pentru un
timp a lucrat într-o scoală dar curând a realizat ca
era cu totul nepotrivit pentru această meserie.
La varsta de 19 ani pe când era un tânăr
scund si palid cu niste ochi căprui mari si întunecaţi,
a părăsit Italia pentru a pleca în Elveţia cu un medalion nichelat al lui Karl Marx în buzunarele sale care
de altfel erau goale.
În acelaşi timp îşi câştiga o reputaţie de tânăr
cu un ciudat magnetism şi cu remarcabile talente de
orator. El a citit pe larg şi cu o sete de cunoaştere ne
mai întâlnită, teoriile filozofilor vremii, selectând
ceea ce i se părea bine şi discreditânt restul, formându-şi propriile sale concepte politice si filozofice,
impresionându-i pe cei din jurul său cu spiritul său
revoluţionar.
În timp ce îşi câştiga reputaţia ca jurnalist
politic, Mussolini realiza o propaganda mascată prin
care promova violenţa şi atingere scopului cu forţa.
Din această cauză a fost arestat si a făcut închisoare
de mai multe ori. Când s-a întors în Italia în 1904,
chiar şi ziarele din Roma începuseră să ţi menţione275

Destine Literare
ze numele.
Pentru un timp după întoarcerea sa nu s-a
mai auzit nimic de el. Mussolini s-a mai angajat înca
o data ca profesor în nordul Udinei, unde a trăit,
dupa cum spune el, o viaţă de degradare morală. Dar
curând, plictisit de viaţa sa irosită fără rost, s-a întors
la viaţa sa de jurnalist şi de politician extremist, care
l-a condus din nou la încarcerări.
Într-o perioadă de libertate, în 1909 el s-a
îndragostit de tânăra de 16 ani, Rachele Guidi, cea
mai mica dintre cele doua fiice ale amantei văduve a
tatălui său. Ea a plecat cu el şi au locuit într-un apartament părăsit şi mizer în Forli iar mai târziu s-au
căsătorit. Imediat după căsătorie, Mussolini a fost
încarcerat pentru a cincea oara, dar de atunci „Tovarasul Mussolini „ era cunoscut ca cel mai dăruit şi
totodată cel mai periculos dintre tinerii socialisti
italieni. Dupa ce a scris într-o largă varietate de ziare
socialiste şi-a fondat propriul său ziar „La Lotta di
Classe”. Acest ziar a avut atât succes încât Musolini
în 1912 a fost numit editor al ziarului Socialist oficial „Avanti!”, al carui tiraj s-a dublat într-un timp
foarte scurt, şi ca un reporter antimilitarist, antinationalist, si antiimperialist ce era, s-a împotrivit fulgerător interventiei Italiei în Primul Război Mondial.
Curând însa şi-a schimbat părerea despre
intervenţia Italiei în Război. Condus de aforismele
lui Karl Marx care spuneau că de obicei revoluţia
socială urmează razboiul, şi aşteptându-se ca înfrangerea Frantei să aducă prăbuşirea libertăţii în Europa, el a început să scrie articole şi să ţina discursuri
de o violenţa uimitoare în favoarea războiului pe
care mai înainte l-a condamnat. El a demisionat de la
Avantil şi a fost exclus din Partidul Socialist.
Sponsorizat de un producator care promova
războiul împotriva Austriei, Mussolini preia conducerea editurii „Il polo d’Italia”, în care şi-a susţinut
cu toată puterea filozofia: „ De astazi înainte suntem
cu toţii italieni şi nimic altceva decât italieni. Acum
oţelul a întâlnit hotel. Un singur strigăt iese din piepturile noastre – Viva Italia!” Acesta a fost strigătul
naşterii Fascismului. Mussolini a intrat in razboi. [1]
Un copil sărac, apoi un tânăr pasionat într-o
Italie violentă şi neconsolidată: Mussolini- Ucenicul
revoluţionar in Elveţia- Socialistul Mussolini surghiunit din Italia lui Giolitti – Aureola arestării şi a
intrasigenţei – Prima victorie a lui Mussolini: Direc276

tor la “Avanti!” – 1914: “Săptamana roşie” şi sfârşitul giolittismului.
La 30 octombrie 1922, către ora 11, trei
maşini, urmate de un grup de tineri care aleargă
strigând, se opresc în faţa marelui portal al palatului
Quirinal din Roma.
Lumea care se afla prin apropiere incearcă
sa-i zărească pe oamenii care coboară din maşini si
năvalesc prin portic. În câteva clipe, siluetele au
dispărut si sub cele două statui ale lui Bernini n-a
mai ramas decât un portar golant si imposibil. Oamenii n-au văzut nimic dar se petrecea un eveniment
istoric. Mussolini in camaşa neagră, cu capul descoperit, a intrat la regele Victor Emanuel al III-lea,
care ii va incredinţa guvernarea Italiei. “ Era fascistă
“ a inceput. [2]
Mussolini s-a născut la 29 iulie 1883. Douăzeci şi doi de ani mai înainte, la 23 martie 1861,
Victor Emanuel al II-lea, regele Piemontului, era
proclamat, prin votul Camerelor, rege al Italiei. Ceremonia s-a desfăşurat la Turino – pe atunci capitala
regatului -, un oraş sobru, învăluit în ceturile fluviului Pad. Roma avea să fie cucerită abia la 20 septembrie 1870, si regele nu s-a instalat in Quirinal
decât un an mai târziu. La data aceea, în urma unei
lupte îndelungate, aproape o odisee, Italia îşi câştigase, în sfârşit, unitatea şi o capitala. Aşa se termina,
pe malul Tibrului, printr-un triumf monarhic şi conservator, mişcarea de renaştere numită Risorgimento, mişcare ale cărei etape au fost stabilite de Cavour, ale cărei roade au fost culese tot de el şi în care
Garibaldi reprezentase seva populară. Numai doisprezece ani separau intrarea regelui în palatul său
din Roma de naşterea lui Mussolini. [3]
Să examinăm, de pilda, câteva cifre: în 1882,
cu un an înaintea naşterii lui Mussolini, dreptul de
vot, extins si asupra cetăţenilor cu studii elementare,
se acordă unui numar de 1 500 000 de alegători; în
1892 (Mussolini avea zece ani) unui număr de 3 000
000, adică 9,57% din populaţie!
În asemenea condiîii cercurile politice sunt
rupte de popor. Ele nu cunosc problemele lui reale si
resping catolicismul de teama Vaticanului: nu le
interzicea oare acesta, din 1871, credincioşilor lui să
participe la alegeri, iar papa nu continua să se socotească prizonier în Italia unificata? Cercurile parlamentare sunt deci izolate, hărţuite de clanuri, de
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probleme personale, corupţie şi interes,incapabile să
însufleţească partide politice.
Aşa se prezintă regatul în care creşte Mussolini. [4]
“Acum douăzeci şi cinci de ani eram un copil mândru şi violent – va scrie el. – Unii dintre tovarăşii
mei mai au şi astăzi pe cap cicatrice lăsate de pietrele aruncate de mine. Nomad din instinct, mergeam
de dimineaţa până seara de-a lungul fluviului şi furam cuiburi de păsari şi fructe. Mergeam la slujbă la
biserică… o însoţeam pe mama… Îl ajutam pe tata
la munca lui umilă si grea…”
Familia Mussolini locuia pe atunci într-o
casă simplă – trei odăi sumar mobilate –, dar înzestrată cu strictul necesar: pat de fier, dulap, buffet ;
una din odăi, atâta vreme cât a trăit mama lui Mussolini, era folosită ca sală de curs. Mama, pe care
Benito a iubit-o cu duioşie , a avut grijă să-i asigure
o învăţătură temeinică. Ea îl înscrie la colegiul Salesienilor din Faenza, unde disciplina este strictă, iar
tratamentul diferit al elevilor – regulă. În sufragerie,
de pildă, există trei mese: pentru nobili, pentru bogaţi şi pentru săraci. Mussolini, mândru, certăreţ, - ia spus mamei lui: “Într-o zi, Italia se va teme de mine” - , spumega in tacere, aruncă o călimară unui
professor în obraz, încerca să fugă, este dus înapoi, îl
răneşte cu briceagul. [5]
Se înscrie ca intern la colegiul din Forlimpopoli. În curând este exclus din cauza comportării lui
şi continuă cursurile ca extern, locuind la o bătrânică. Continuă să fie acelaşi ştrengar fără bani, care se
pasionează pe neaşteptate pentru muzică.
A fi licean e un privilegiu de care nu se bucură toţi italienii de vârsta lui. În aceeaşi epocă, în
sud, în acel Mezzogiorno care este cancerul Italiei,
aproape 80% din populaţie este analfabetă. Condiţiilor naturale nefavorabile, li se adaugă povara istoriei: pe aceste intinderi aride există în acelaşi timp
latifundii nelucrate si parcele insuficiente, unde mai
trăiesc încă ţărani nenorociti, pradă malariei, foamei,
epuizării, ignoranţei.
Mafia, Camorra controleaza ţinutul. “Clientela” face alegerile, cum a fost, de pildă, aceea a lui
Vittorio-Emanuelle Orlando, viitorul preşedinte al
Consiliului Victoriei. În comparaţie cu această situaţie, Romagna Mussolinilor apare, fireste, ca o
regiune privilegiată!
destineliterare@gmail.com

Deşi sudul stagnează şi deşi, situaţia se înrăutăţeşte (cu toată emigraţia,între 1871 şi 1914 populaţia Italiei creşte cu aproape 11 000 000 de locuitori, ca să ajungă la 37 000 000, densitatea sporind
de la 90 la 125 de locuitori pe kilometru pătrat),
când tânărul Mussolini părăseşte colegiul din Forlimpopoli ca să treacă la Scoala normală economia
italiană cunoaşte un puternic progres.
Anii 1880-1910 sunt hotărâtori pentru capitalismul Italian, dupa 1900 avântul lui fiind deosebit
de puternic. Atunci se înfiinţează societatea “Fiat”
cu un capital de 800 000 de lire, iar în 1913 Italia
exporta deja 4 000 de maşini; industria textilă cunoaşte un avânt atât de mare încât în 1908 supraproducţia ameninţa ramura bumbacului; de-a lungul
râurilor se construiesc centrale hidroelectrice puternice. Dar această dezvoltare intereseaza nordul Italiei şi se face în detrimetrul micilor agricultori italieni,
mai ales al celor din Mezzogiorno, sacrificaţi şi prin
tratatele de comerţ. [6]
Situaţia Italiei după primul război mondial a
fost de natură să permită apariţia fascismului. Italia
înregistrase pierderi enorme în timpul conflictului,
care au înrăutăţit foarte mult nivelul de trai al oamenilor. Pe de altă parte, pretenţiile teritoriale ale Italiei
nu fuseseră acceptate în totalitate la tratatele de pace, ceea ce a atras critica naţionaliştilor la adresa
regimului politic liberal aflat la cârma Italie. Ei vorbeau de “Victoria mutilate” si puneau in seama democraţiei liberale toate problemele cu care era confuntată Italia după razboi. Pe de altă parte, în rândurile clasei mijlocii şi a marilor proprietari de pământ,
a provocat teamă ascensiunea Partidului Socioalist,
care promova ideea răsturnării ordinii sociale existente. Înrăutăţirea situaţiei populaţiei a cauzat un şir
de greve muncitoreşti şi mişcări sociale la sate, pe
care guvernul de orientare liberală cu greu le putea
stăpâni.
Partidul fascist, întemeiat şi condus de Benito Mussolini, a atras de partea sa pe unii dintre foştii
combatanţi (aflaţi într-o situaţie materială grea), pe
marii proprietari de pământ (în cea mai mare parte
originari din sudul ţării, subdezvoltat din punct de
vedere economic), o parte a intelectualităţii cu vederi nationasliste etc. Cu sprijinul acestora, arătând
ca numai fascistii sunt capabili să menţină lgea şi
ordinea în stat, în urma unui marş împortiva capita277
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lei, Roma, a preluat conducerea guvernului în toamna anului 1922. [7]
În primăvara lui 1945, când era clar că Axa
pierduse războiul, după înfrângerea totală a armatelor germane din nordul Italiei, Benito Mussolini,
împreună cu amanta sa, Clara Petacci, încearcă să
fugă spre Elveția.

demostrații ale credincioșilor săi suporteri și/sau
epigoni. În 1957-1958, la cererea văduvei sale, Benito Mussolini a fost deshumat și înmormântat lângă
Predappio. [8]

Cei doi se ascund într-o vilă, pe malul lacului
Como, vilă ce fusese pregătită de mult ca refugiu în
caz de dezastru. Partizanii italieni comunişti îi capturează la Dongo și fără judecată, „pentru crime împotriva poporului italian”, îi execută prin împușcare.
Cadavrele lor sunt duse la Milano și atârnate cu capul în jos, agățate de călcâie de o bară de acoperiș,
împreună cu cadavrele altor câtorva demnitari fasciști, în fața unei benzinării mari a companiei Esso
din Piazzale Loreto. La spectacol au asistat mii de
italieni și numeroși militari ai armatei americane.
Înainte de a fi atârnate, cadavrele au fost lăsate o
vreme pe jos, în piațeta Loreto, înconjurate de mulțime. Unii loveau cadavrele cu picioarele, iar craniul
lui Mussolini a fost strivit
Mai târziu, rămășițele pământești ale „Ducelui” au fost înmormântate în secret, de teama unor
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Traian VASILCĂU
(REPUBLICA MOLDOVA)

Poeme pentru ”Revista Măiastră” (Destine Literare, n.r.)

Ne-nduplecații

Mama

Vă rog, nu mai muriți!, nu mai muriți!
În orice nouă zi--- o nouă veste
M-anunță că X, Y, Z nu este
Și c-a zburat spre lumi cu fericiți.
Vă rog, nu mai muriți!, nu mai muriți!,
Abia suport fiece evadare
Din ființarea veșnic trecătoare,
În care-ați fost de clipe osîndiți.
Vă rog, îngenuncheat, nu mai muriți!,
Se frînge-n trup un roi de clavecine
Și-aș plînge, dar e secetă în mine
Și-i har puțin în cei de Voi iubiți.
Vă rog, pentru Iisus, nu mai muriți!,
Știu că v-ați hotărît, fugind din toate,
Știu că nădejdea vă e doar la moarte
Și că v-ați stins, de oameni necăjiți.
Și, totuși, Vă implor, nu mai muriți!,
Irepetabilă-i toată făptura
Și nu mai am puteri să-ndur tortura
Plecării Voastre, crini îmbolnăviți
De-atîtea iaduri ce-nfloresc în noi
Și-n orice anotimp rodesc, să știți
Că nimeni sincer nu-i, de-aceea Voi
Ne-nduplecați rămîneți și muriți!
5 august 2015,
Chișinău

De departe văd lumină.
Parcă-i mama în grădină.
De departe-i o fîntînă.
Parcă-mi flutură din mînă
Și se-ngînă de departe.
Parcă nu cunoaște moarte.

Ardere de tot
Sub acoperămîntul Cerului
E-această viorea evlavioasă,
Jur-împrejur nu-i floare mai frumoasă
Și credincioasă-n ciuda vîntului!
Ca ea și eu să fiu o zi aș vrea,Să-mi deschid inima în dimineață,
Iar Domnul cînd se va schimba la față
Să ard ferice în Lumina Sa!
6 august 2015

6 august 2015
Artistul-cerșetor
(poem-document)
Era-n urcuș, așa se întîmplase
Că șefu-l promovase peste tot,
Și cîntece-și făcu și le-mprimase,
Dar fura bani, mințind ca un netot.
Azi--cîțiva lei, mîine---o sumă bună
Pe care-o bea cu tîrfele la bar,
O parte mai ducînd în nopți cu lună
Familiei, dincolo de hotar.
Deși un deget Domnul i-l luase,
Cînta și la chitară și la pian
Pînă toți banii șefului furase
Și din oraș fugi omul avan.
Cînd fu certat de ce-a comis păcatul
A zis că-ntoarce banii în curînd
Și-a zecea zi, venind, bău cît satul,
Și frînse mîna șefului, jurînd
Că pentru tot urcușul lui la stele
O să-l omoare că-i din neam de lași...
De-atunci a divorțat, dar nu de rele,
Și mai cerșește, undeva, la Iași.
A fost și condamnat, cu suspendare,
Și niște bani s-achite trebuia,
Dar el este artist la drumul mare
Și nimenea nu-l poate obliga!
Fiindcă toată lumea i-i datoare,
Fiindcă este geniu, negreșit
Și-aproape-mbătrînit nimic nu are
Și-i om de sine însuși răstignit!
6 august 2015
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Acum sunt bătrîn ca marea,
Viaţa-n mine a apus
Şi aştept să vină mama,
Tata, vîntul, luna, moartea,
Să-mi şoptească: “Dragul nostru,
Leacuri de iubire nu-s“.
Dumnezeu să tacă-n ceruri,
Val în larg de boltă dus,
Să mă strig, să mă tot caut,
Să nu mă mai ştiu pe nume
Şi doar îngerii să-ngîne:
“N-avem leacuri pentru tine,
Leacuri pentru strigăt nu-s“.

Dumnezeu, cititorul
Vin vremuri de prigoană și sclavie,
Nu da-napoi, rămîi adevărat
Și scrie ce îți este dat a scrie,
Că Dumnezeu citește neapărat.
Urgia lumii n-are îndurare,
Baraba-i sfîntul ei și nu Christos!
Tu scrie ce ți-i dat, fără-ncetare,
Că Dumnezeu citește, curios
Și bucuros că-n noaptea ce tot vine
Arde-o lumină-n schitul unde stai
Și scrii cu lacrimi dealuri și coline,
Să le citească El, pe-un pat, în Rai.
6 august 2015

Binoclul unui neam
(poem-document)

Necunoscuta
(poem-document)

Eram copii, cu granița-n grădină,
Zilnic urcam în cel mai-nalt copac,
De unde lansam zmeie de hîrtie
Și întrebam românii ce mai fac?

Eram la miting, protestam în piață,
Din loc în loc mărșăluiam scandînd
Lozinci contra regimului-paiață,
Cînd brusc simțit-am bîtele căzînd
Pe cap, pe gît, pe spate, pe picioare,
Dădea miliția în noi, direct,
Și tocmai cînd eram lovit mai tare
O maică m-a-nșfăcat de brațul drept,
Strigîndu-mi: "Dute-acasă, măi băiete!
De tine-avem nevoie-n viitor,
Tu trebuie să lupți, scriind, poete,
Că-n piață noi vom sta sub tricolor!"

Eram sovietici, din poporul mare
De care omenirea se temea,
Dar noi nu țineam cont că nu se poate,
Inima noastră teama nu știa.
Și-atunci în zori de zi și-n orice seară,
Cînd grănicerul calea-și parcurgea,
Noi îl rugam în limba moscălească
Să ne ofere contra cost ceva.
6 august 2015

Leac pentru strigăt
Mic, eram bolnav de lună
Şi de stelele de sus,
“Uită-le“, m-a rugat mama,
“Leacuri pentru ceruri nu-s“.
Mă-ndrăgise o tristeţe
Şi-atunci tata-n ceruri dus
Mi-a şoptit în vis: “Fii tare,
Leacuri de tristeţe nu-s“.
De un cîntec ca acesta
M-am îmbolnăvit nespus,
În zadar îmi spuse vîntul:
“Leacuri pentru cîntec nu-s“.
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Îi dădeam nuci, și struguri, și bomboane
Și cîte-o rublă pe care-o păstram
Doar să ne dea binoclul printre sîrme,
Să ne vedem pe Noi: cei de un neam!
Ce fericiți eram în clipa ceea
Atît de scurtă, ce se repeta
În orice zi... Prin ea văzut-am Prutul
Pînă am fost pîrîți de cineva.
Și brusc hotaru-a mai urcat odată,
Pînă sub casă stîlpii au ajuns
Și n-am mai avut drept la vreun binoclu,
Nici la-ntrebări, și nici la vreun răspuns!
6 iulie 2015
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Isabela VASILIU-SCRABA
(ROMÂNIA)

Pleșu despre Eliade, sau, Un fals filosof al religiilor despre “cel mai mare filozof al
religiilor din secolul XX”
Sursa: https://isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/isabelavs-plesueliade10/
Motto: “Dacă în afară de genii întregi/ lumea n’ar avea și semi-/ sferto-, mini și pseudo-genii/
ar fi scutită de Lumpen-intelectualitate” (Horia
Stamatu, Jurnal 1977); ““Als ich [H. P. Duerr] die
Zivilisationstheorie von Norbert Elias in Frage gestellt habe, ist mir klar geworden, was es bedeutet,
ein Interpretationskartell anzugreifen, Leuten ein
Meinungsmonopol streitig zu machen. Da verwandeln sich ganz plötzlich scheinbar triebkontrollierte Berufsdenker in Machtpolitiker, die selbst die
unsaubersten Mittel benutzen, um ihre Herrschaft zu
erhalten” (FACTS. “Das schweizer Nachrichtenmagazin”, Nr.9, 29. Februar 1996).
Aservit comandamentelor politice dinainte
de 1989, Andrei Pleșu l-a “reconsiderat” pe Eliade
într-un text redactat prin 1984, împrăștiat de reviste
din țara comunistă și într-un volum de “export” (1)
apărut după moartea lui Eliade, articol recirculat
după căderea comunismului în antologia de texte
Limba păsărilor (București, 1994) numită după titlul
unei înseilări în jurul lui Platon inițial mediatizată
prin revista “Secolul XX” (nr. 325-326-327/1989,
pp.63-84). Recenzând culegerea publicată în 1994 la
fosta Editură Politică, George Pruteanu scria că lui
Pleșu îi reuşeşte performanţa “să nu renunţe la comprehensiunea jovială chiar şi a adevărurilor
solemne”(Un Sancho Panza în Est). Rândurile din
1995 ale criticului literar denotă simpatia faţă de
fostul (și viitorul) ministru, premiat (Premiul Hannah Arendt,1994) pentru un text despre îngeri (de
vreo 20 de pagini) cuprins în Limba păsărilor. Performanța jovialului autor mai evidențiază (fără ca G.
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Pruteanu să fi remarcat acest lucru) nivelarea încurajând “modul jovial” de înţelegere “raționalistă” a
adevărurilor solemne (2).
O idee destul de clară (și succintă) despre nivelarea din vremea comunismului apare într-una din
poeziile exilatului Horia Stamatu: “O țară cu suflete
spălate/ și puse în ordine pe gard/ e paradisul neîncetat făgăduit/ dar niciodată ajuns și pătat mereu cu
sânge” (H. Stamatu, Jurnal 77, în “Revista Scriitorilor Români”, Muenchen, nr.15/1978, p.29). Sigur,
din fragmentul citat se desprinde imaginea spălării
creierelor dinspre victimele care se opuneau manipulării, nu dinspre manipulatorii (manipulați) aflați
printre beneficiarii sistemului totalitar, unde s-a situat până în decembrie 1989 Andrei Pleșu (vezi Ion
Varlam, Pseudoromânia. Conspirarea deconspirării, București, Ed. Vog, 2004, pp. 59-89; precum
și textul unui coleg de studenție a lui Pleșu – scrisoarea din 8 febr. 2012 a sculptorului Bata Marinov
-, din care reiese farsa “victimizării” din perioada
dinainte de 1990 petrecută de Andrei Pleșu când la
Tescanii Marucăi Cantacuzino, când în Germania
capitalistă în calitate de bursier Humboldt;
http://www.romanianstudies.org/content/2013/02/m
area-pacaleala-scrisoarea-lui-bata-marianov-catresorin-iliesiu/ ).
Înainte de 1989, pentru ca lucrările ştiinţifice
ale lui Eliade (premiate de Academia Franceză) să
nu submineze nivelarea creierelor pe care o
urmăreau ideologii regimului de teroare polițienească, scrierile celui mai prețuit filozof al religiilor
din America (vezi nota lui MacRicketts din iulie
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1981 citată în art. Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea
Eliade și brațul lung al inchiziției comuniste; online
URL
https://isabelavs2.wordpress.com/mirceaeliade/isabelavs-eliadewikipedii5/ ) au fost tipărite
în comunism cu destulă greutate şi multă parcimonie.
Oficialii pe de-o parte interziceau (3)
tipărirea marii majorități a lucrărilor de istoria
religiilor scrise de Eliade (vezi vol.: Paul Caravia,
Gândirea interzisă. Scrieri cenzurate. România
1945-1989, Ed. Enciclopedică, București, 2000 din
care se poate citi lista cărților științifice ale lui
Mircea Eliade cenzurate; demnă de reținut este și
observația referitoare la viața literară din comunism
consemnată de un critic literar în jurnalul său: “Ca
scriitori – nota Victor Felea despre Leonte Răutu,
până în ’80 “satrap al culturii improvizat în
diriguitorul ei” – suntem la discreția parveniților
mediocri, deținători ai tuturor cheilor, îmbuibați ai
veniturilor grase.” (V. Felea, Jurnal, 12 dec. 1964,
în revista “Familia”, Oradea, nr. 2/1994, p. 47), pe
de altă parte, aceiași oficiali sperau ca editarea lui
Eliade, chiar așa cu țârâita cum o preconizau ei, să
poată servi drept șantaj pentru înduplecarea “celui
mai mare filozof al religiilor din secolul XX” să
revină în țară.
La vremea așa-zisei “reconsiderări” prin
articolul mediatizatului Pleșu intitulat Axa lumii şi
“spiritul locului”. Componenta sud-est europeană
a gândirii lui Eliade, numele lui Mircea Eliade era
practic interzis în mediul academic românesc unde
nu se puteau propune teze doctorat despre Eliade (4)
și unde oficialii comuniști nu i-au permis lui Mircea
Eliade nici măcar să doneze Academiei R.S.R. vreun
fond de carte care să-i poarte numele (vezi Mircea
Eliade în arhiva Securității, Ed. Mica Valahie,
București, 2008, p. 238). În schimb, cititorii din țară
erau foarte avizi de scrierile lui Eliade. Poate de
aceea în textul său, spre a mai tempera spiritele
înfierbântate de ecoul succesului marelui Eliade,
comunistul Andrei Pleșu plasează din start două
neadevăruri crase, ambele cu vădite tendinţe
manipulatorii în sensul micşorării (5) realei aprecieri
de care s-a bucurat în Occident filozoful religiilor.
De o certă vioiciune în exprimarea incoerenţelor
ideatice pe fondul unei crase inculturi filozofice,
muzeografului de atunci i-a reușit perfect
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bagatelizarea gândirii și receptării lui Eliade cu acea
tactică duplicitară a comuniștilor a căror victimă
predilectă a fost (și este) Mircea Eliade.
Așadar, articolul său debutează cu informaţii
bibliografice false: “Primul text monografic dedicat,
în Occident, lui Mircea Eliade a apărut în 1963”,
notează fostul șef al tinerilor comuniști din Institutul
de Istoria Artei desconsiderând adevărul care nu era
greu de aflat: deja în 1960 era apărută cartea lui
Welbon, Image of Man, an anthropogeny by a
Historian of Religions:Mircea Eliade (v. M. Eliade,
Contribuţii biobliografice, de M. Handoca, 1980,
pp.98-99 ). Colaborator bine plătit al televiziunii
(difuzat la orele de maximă audiență ale emisiunii
“Tele-Enciclopedia”), după ce comunicase într-un
memoriu către Nicolae Ceaușescu faptul că “a avut
ocazia să aducă la cunoștința unui lucrător al
Ministerului de Interne opiniile sale critice privind
Meditația Transcedentală” (A.Pleșu), mediatizatul
muzeograf se pare că a scris textul despre Eliade
făcându-se că nu s-a uitat nici prin Bibliografia lui
Mircea Eliade scoasă la București de Handoca, nici
prin volumul Mircea Eliade, Editions de l’Herne,
Paris, 1978 (p. 405).
Oricum, dacă cineva ar fi vrut să comenteze
minciunile strecurate ca din întâmplare în articolul
său, teroarea ideologică permanentă determina
refuzul textelor cu accente critice, catalogate a priori
drept “atac la persoană”, mai ales dacă persoana era
intens mediatizată “stârnind în jurul numelui său
unanimitatea de care au parte doar mediocritățile”
(N.I.Herescu, Dreptul la adevăr, Ed. “Jurnalul literar”, București, 2004, p. 180). În ianuarie 2015, un
comentator sintetiza perfect situația criticii în regimurile de stânga: “Restriction of speech is a key
component of the leftist agenda. Otherwise, critics
can easily expose the left’s incessant lying”. ”Stângistul” Pleșu continuă cu neadevărurile
sale înseilând următoarele: “A urmat o destul de
lungă tăcere, după care însă, începând din 1976 exegeza (…) a intrat într-o fază de acumulare galopantă”. Aici, atât partea cu “lunga tăcere”, cât si
imaginarea unui moment în care situaţia s-ar fi
îmbunătăţit -, sunt pure invenţii, prin nimic probate
de cel ce s-a autoprezentat mereu ca “discipol” al
Școlii de filozofie a lui Noica, “școală” negată de
însuși filozoful de la Păltiniș (vezi Isabela Vasiliudestineliterare@gmail.com
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Scraba, Himera Școlii de la Păltiniș ironizată de
Noica, în revista “Acolada”, nr 2(65), febr.2013,
p.16
si
22 ;
online
http://www.agerostuttgart.de/REVISTAAGERO/CULTURA/Himera%20scolii%20de%20la%2
0Paltinis%20ironizata%20de%20Noica.htm ; precum si Himera disciopolatului de la Păltiniș, prilej
de fină ironie din partea lui Noica, în revista “Acolada”, nr 3(66), martie 2013, p.16 si 23 ; online
http://www.omniscop.ro/himera-discipolatului-dela-paltinis-pretext-de-fina-ironie-din-partea-luinoica/ ).
După monografia lui Altizer din 1963
(Mircea Eliade and the Dialectic of the Sacred) până
la volumul din 1976 a lui John Saliba (“Homo religiosus” in Mircea Eliade) nu a urmat nici o “o
tăcere”, fie ea lungă ori scurtă, cum dorea comunistul Pleșu, prin cel de-al doilea neadevăr, a-şi induce
în eroare cititorii. Pentru că tezei de doctorat de la
Northwestern University din 1960 (Welbon, Mircea
Eiade-Image of Man: An Anthropogeny by a Historian of Religions), i-au urmat cartea americanului
Altizer din 1963 (singura amintită de Pleșu), urmată
şi ea de teza de doctorat despre Le Thème du Temps
dans l’oeuvre de Mircea Eliade prezentată la
Université catholique de Louvain în1965. Un an mai
târziu apărea în Italia la Università di Bari o altă teză
dedicată operei lui Mircea Eliade. In America s-a
publicat în 1968 exegeza lui Schreiber, The value of
History and of Iesus Christ în the works of Mircea
Eliade, iar în 1969 J.K. Kitagawa și Charles Long
publicau lucrarea de 460 de pagini Myth and Symbol. Studies in Honour of Mircea Eliade (ne tradusă
în românește) în care Eliade era omagiat de personalităţi de primă mărime: G. Tucci, P.Ricoeur,
G.Dumezil, W. Mueller, E.Benz, U. Bianchi,
E.Junger, G. Spaltmann, de doi dintre cei mai
prețuiți universitari spanioli de origine română,
Vintilă Horia (scriitor de limbă franceză laureat al
Premiului Goncourt) si George Uscătescu, precum şi
de eseiștii parizieni Emil Cioran şi Virgil Ierunca
etc.

Volumul omagial Myth and Symbol. Studies
in Honour of Mircea Eliade (de care auto-intitulatul
“filosof al religiilor”(6) s-a făcut că n-a aflat nici
după zece ani, când a introdus articolul despre Eliade în Limba păsărilor , cum s-a tot făcut că “nu-l
ştie” Valter Roman în calitatea lui de director al Editurii Politice, trecându-i “ștafeta” și directorului Editurii Humanitas care nici el n-a vrut să-l scoată, existând pericolul de a se face comparația dintre volumul omagial închinat lui Eliade la șaizeci de ani și
cele două volume pe care Liiceanu i le-a scos Pleșu
în 2009, omagieri alcătuite de salariații directorului
Pleșu la împlinirea vârstei de 60 de ani), a fost urmat
în SUA de două teze de doctorat despre Mircea Eliade în 1970, trei în 1971, două în 1972 şi una în
Canada la Toronto în 1973. Între 1973 şi 1975 în
Japonia s-au tradus şi tipărit 13 volume de Opere
Complete (Istoria religiilor și filozofia culturii) ale
marelui istoric al religiilor, desigur însoţite de felurite exegeze ale gândirii savantului. Scriind o mică
prefață la unul din volume, Eliade observase pe 5
iunie 1975 că în bibliografia celor 13 volume “nu
este înregistrată nici o traducere în limba română”
(M. Eliade, Jurnal, vol. II, 2004, p.202). In 1974 sau publicat trei doctorate despre Mircea Eliade în
Belgia, unul la Ottawa în 1975, alte două la Louvain
în 1975, iar în 1976 nu a apărut doar “Homo
religiosus” in Mircea Eliade a lui Saliba, ci şi un
volum de exegeză semnat de profesorul de la
Universitatea din Roma, Leo Lugarini, Tema del
sacro: R. Otto e Mircea Eliade.
Aşadar de o “tăcere destul de lungă”, – pe
care n-am greşi prea mult s-o numim tăcere “totală”
-, nu poate fi vorba decât cu privire la receptarea în
Occident a textelor publicate în peste două decenii
(din 1971) de comunistul Pleșu pasionat de Eliade
(probabil) doar de hatârul lui Constantin Noica. In
Jurnalul de la Păltiniş (1983) e “imortalizat” chiar și
momentul când cronicarul plastic i-a trimis la
Chicago profesorului Eliade o scrisoare, spre
încântarea filozofului de la Păltiniș.
(va urma)

NR. Trimterile (1), (2), (3) etc. precum și întreg articolul, pot fi gasite la site-ul :
https://isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/isabelavs-plesueliade10/
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Muguraș Maria VNUCK
(USA)

Destine literare vă semnalează: ZILELE INTERNAȚIONALE ALE POEZIEI LA
ISTANBUL. SCRIITORI BISTRIȚENI: DOREL COSMA,
MENUȚ MAXIMINIAN ȘI ZORIN DIACONESCU
,,În cadrul evenimentelor dedicate Zilei
Internaţionale ale Poeziei (UNESCO), scriitorii
bistriţeni Dorel Cosma, Menuţ Maximinian şi Zorin
Diaconescu au fost prezenţi la Institutul Cultural
Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul. Aici ei
au susţinut lecturi publice de
poezie alături de colegi scriitori
din Turcia (Haydar Ergülen, Hilal
Karahan, Mesut Şenol, Elçin
Sevgi Suçin, Osman Öztürk) şi
Spania. De asemenea, au fost
lansate cărţile Duminică în
Manhattan, Flight (traducere în
engleză de Muguraş Maria
Petrescu și David Paul Vnuck),
Malul tăcerii de Dorel Cosma
(traducere în engleză de Muguraş
Maria Petrescu și David Paul
Vnuck și în turcă de Mesut
Șenol), Trenul vieţii, Muchia
malului de Menuţ Maximinian,
Antologia Conexiuni de noiembrie alcătuită de Dorel
Cosma şi Menuţ Maximinian şi, nu în ultimul rând,
revista „Conexiuni” a Palatului Culturii. S-a
subliniat faptul că, prin proiectele derulate, Muguraş
Maria Petrecu, David Paul Vnuck şi Mesut Șenol
sunt adevăraţi ambasadori ai Bistriţei în străinătate.
Poezia bistriţeană a fost apreciată, stabilinduse parteneriate pentru următoarele întâlniri literare
pe diverse meridiane ale lumii.
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A doua zi, în prezența poetului Mesut Șenol și
la invitaţia directorului ICR, Nadia Tunsu, cei trei
scriitori au fost din nou la sediul instituţiei culturale
româneşti din Istanbul, unde au vorbit despre rolul
culturii româneşti peste hotare. S-au stabilit o serie
de proiecte ce urmează să se
deruleze între Palatul Culturii
Bistriţa şi Institul Cultural Român,
următoarea invitaţie urmând a fi
onorată în luna septembrie, când
această instituție va pregăti un
amplu eveniment de promovare a
culturii tradiţionale româneşti. Cu
această ocazie și în semn de
preţuire
pentru
promovarea
culturii
bistriţene,
Directorul
Palatului Culturii, dr. Dorel
Cosma a acordat directorului ICR
distincţia
Palatului
Culturii
Bistriţa.
Recitalurile de poezie de la
Universitatea din Istanbul şi de la Institutul Cultural
Român ale scriitorilor noştri au fost un bun prilej de
a face cunoscută poezia bistriţeană într-un cadru
internaţional, fiind o mândrie faptul că România a
fost prezentă sub egida UNESCO și Asociația Liceo
Poético de Benidorm din Turcia.’’
Doris Cosma
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RECITAL DE POEZIE BISTRIȚEANĂ LA UNIVERSITATEA DIN ISTANBUL
,,Timp de 3 zile, sub sigla Institutului
Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul,
poezia scriitorilor bistrițeni Dorel Cosma, Menuț
Maximinian și Zorin Diaconescu a fost prezentă la
festivalul ,,Ziua Internațională a Poeziei’’
(UNESCO) și la cea de-a XIV-a aniversare a Liceo
Poético de Benidorm. România a participat la
festival grație invitației primite din partea Asociației
Liceo Poético de Benidorm din Turcia și a poetului
Mesut Șenol.

De la dreapta: Menuț Maximinian, Prof. Dr. Dorel Cosma,
Zorin Diaconescu

Evenimentele au debutat la Universitatea
Bahceșehir din Istanbul cu lecturi publice din creația
scriitorilor Dorel Cosma, Menuț Maximinian, Zorin
Diaconescu, Haydar Ergülen, Hilal Karahan, Mesut
Şenol, Elçin Sevgi Suçin, Osman Öztürk și poeți
spanioli. De asemenea, despre cultura bistrițeană și

evenimentele de la Palatul Culturii din Bistrița s-a
vorbit și la Radio Istanbul. Prima zi a continuat cu o
expoziție inedită de colaje cu poezii, urmate de un
program muzical oferit de organizatori, în cadrul
Clubului de Literatură al Universității Bahceșehir.
Manifestările au continuat la sediul ICR din Istanbul
cu lecturi de poezie, la care au luat parte cei trei
scriitori bistrițeni Dorel Cosma, Menuț Maximinian
și Zorin Diaconescu împreună cu poeții turci Haydar
Ergülen, Hilal Karahan, Mesut Şenol, Elçin Sevgi
Suçin, Osman Öztürk și alți poeți invitați spanioli.
Au mai avut loc lecturi de veruri și un workshop pe teme lirice internaționale la Institutul Cervantes din Istanbul, cu participarea poeților turci și
străini.
După ce literatura de la ,,Conexiuni’’ s-a remarcat din New York până la Paris și în Malaezia,
iată în premieră, prezența a trei scriitori bistrițeni, un
eveniment axat cu precădere în promovarea poeziei
românești contemporane în capitala Turciei. Este un
bun prilej de a prezenta o selecție de poezie
românească într-un context internațional.’’
Doris Cosma
(Articole preluate din cotidianul bistrițean
,,Răsunetul’’, 20 martie, 2017)

DOREL COSMA, MALUL TĂCERII / LA RIVE DU SILENCE, LANSARE DE CARTE LA PARIS.
Volumul de poezii scrise de Dorel Cosma, Malul
tăcerii / La rive du silence, (Editura Nosa Nostra,
Bistrița, 2016, 115 pp.) traducere în limba franceză
de Maria Muguraș Petrescu Vunk, a fost recent
lansat la Paris, la Ambasada Vietnamului, unde au
avut loc o serie de activități culturale ale Uniunii
Mondiale de Folclor (IGF).
Ambasada Vietnamului a găzduit mai multe
manifestări de acest gen ale IGF, privitoare la
primirea organizației naționale de folclor din țara
asiatică amintită în cadrul IGF.
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Volumul de poezii al președintelui Uniunii
Mondiale de Folclor, prof. dr. Dorel Cosma, a
constituit o surpriză deosebită pentru diplomații
prezenți, iar prezentarea făcută acestei cărți de către
poetul francez Joel Conte,

o adevărată probă de comentariu profesionist,
relevant, atât privind temele, cât și stilistica.

Lansarea cărții prof. dr. Dorel Cosma a fost
un eveniment foarte important pentru poezia
bistrițeană, care nu are prea dese prilejuri pentru
astfel de astfel de manifestări.
(Articol preluat din cotidianul bistrițean
,,Răsunetul’’, 3 aprilie, 2017)

SCRIITOAREA ANCA SÎRGHIE LA BISERICA SF. TEODORA DE LA SIHLA DIN MICHIGAN

Se știe că românii plecați de acasă și stabiliți
prin țări străine nădăjduiesc să muncească, să reușească, să aibă un trai mai bun și să se grupeze în
jurul preotului parohiei bisericii de care aparțin. Cei
mai mulți dintre ei se gândesc cum să aducă sau să
construiască pe meleaguri străine ,,un colț de rai”
din cele pe care le-au lăsat în urmă și la care visează
mereu, purtându-le în suflet. Muncesc pe rupte, mult
și din greu. Adaptarea într-o altă țară nu este deloc
ușoară. Dar trebuie remarcat faptul că nimeni nu
renunță și că toți au aceeași idee: să demonstreze că
ceea ce înfăptuiseră în România, pot face și în străinătate, poate chiar mai bine. În plus, cu drag și mândrie. Aceștia sunt și românii din parohia Bisericii
„Sf. Teodora de la Sihla” din Royal Oak City, statul
Michigan, SUA.
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Nu sunt foarte mulți la număr, dar atâția câți
sunt au reușit cu vreo șase ani în urmă, prin puterile
lor, să cumpere un așezământ pe care să-l transforme, fără niciun fel de ajutor financiar din țară, într-o
adevărată biserică ortodoxă românească. Intri în
locașul sfânt și te simți cuprins de emoție: ești „acasă”. Acasă în Statele Unite ale Americii, acasă în
România, lucru consfințit de prezența celor două
steaguri, american și românesc, ce flanchează altarul
de-a dreapta și de-a stânga. Aici domnesc pacea și
curățenia spirituală. Pe un ton grav de litanie se aud
rugăciuni rostite în limba română. E liniște în biserică, e liniște și în sufletele noastre: ,,... Încă ne rugăm
pentru poporul român cel binecredincios de pretutindenea”, se aud la sfânta evanghelie cuvintele rostite de părintele Ștefan Vlad. Ne rugăm și noi, cei de
față, împreună cu sfinția sa, sperând la bunăstarea și
liniștea românilor, oriunde s-ar afla, rugându-L pe
Bunul Dumnezeu să vindece rănile acestei țări atât
de greu încercate și să ierte păcatele fiecărei generații ,,de sacrificiu”.
Prin munca și strădania lor, românii parohiei
au cumpărat un autocar pe care părintele Ștefan Vlad
tocmai urma să-l sfințească în acea zi de duminică.
Încă mai au de plătit vreo 2.000 de dolari, pentru a-l
destineliterare@gmail.com
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achita complet. Dar nu-și fac griji de acest lucru.
Parohia urmează să-l folosească pentru excursii, ce
vor fi organizate pentru cei mici și oameni mai în
vârstă.
În câteva rânduri au trimis acasă ajutoare pentru copiii din orfelinate. Când au ajuns cu imensele
colete la poștă, salariații americani au considerat că
este de datoria lor să ajute cu o reducere substanțială
costurile serviciilor poștale către România.
Ca în multe alte locuri din diaspora, românii de
aici s-au gândit că ar fi bine să-și cumpere un pământ al lor. De aceea, au achiziționat un teren de
câteva hectare unde organizează picnicuri și își doresc să construiască o bisericuță maramureșeană,

terenuri de joacă pentru copii și un centru cultural.
Proiectul este frumos, dar necesită foarte mulți bani
și muncă pe măsură. Nici această perspectivă nu-i
sperie. Vorbeam cu Dl Nelu Țic, de la Felix, consilier al bisericii. Visa cu ochii deschiși și își dorea din
tot sufletul să ajungă să muncească efectiv la ridicarea acestor edificii pe noua proprietate românească,
așa cum făcuse, când muncise pentru biserica actuală și pentru sala socială. Îl ascultam și mă gândeam
că așa cum reușise atunci, la fel va izbândi în viitor
cu proiectul lor măreț. Credea în el, așa cum cred
toți românii acestei parohii, care s-au strâns în jurul
preotului Ștefan Vlad, punându-și speranțele în rugăciunile lui adresate către Dumnezeu.
*

*

*

De la stânga: ing. Ștefan Străjeri, conf. univ. dr. Anca Sîrghie, pr. Ștefan Vlad, pr. Alexandru Partioc,
jurnaliști culturali David Paul Vnuck și Muguraș Maria Vnuck, membri UZPR

Activitatea acestei biserici are și o componentă
culturală. Una dintre cele mai active personalități ale
culturii românești contemporane, ,,ambasador” a tot
ceea ce înseamnă românism peste hotare, Conf.
Univ. Dr. Anca Sîrghie a fost prezentă la Biserica
,,Sf. Teodora de la Sihla’’ din Royal Oak City, Michigan, în ziua de duminică, 2 aprilie a.c. pentru a
ține o conferință despre ,,Mihai Eminescu, poet al
dragostei, al naturii și al iubirii de Dumnezeu”.
destineliterare@gmail.com

Muguraș Maria Vnuck, ziarist cultural și traducător de literatură, sosind din statul Ohio anume
pentru a participa la acest eveniment, a rostit câteva
cuvinte despre activitatea scriitoarei Anca Sîrghie:
,,Absolventă a Facultăţii de Filologie din Cluj, la
specialitatea Limba şi Literatura Română, în mai
1981 şi-a susţinut teza de doctorat cu tema Radu
Stanca- Studiu monografic, prima abordare de acest
fel consacrată scriitorului. Preocupat să stabilească
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importanţa unei asemenea cercetări, Constantin Noica aprecia:,,Într-un ceas când absurdul, morbiditatea
şi manierismul solicită tineretul nostru din toate
părţile, o asemenea lucrare face dreptate nu numai
unui mare destin românesc, ci şi fiinţei umane, prea
des primejduită de propriii ei cronicari, literatorii.“
Chemată
în
timpul ministeriatului lui Mihai
Şora în București,
în perioada 19901992 a funcţionat
în Ministerul Învăţământului,
concomitent fiind
profesoară
de
limba şi literatură
română la Colegiul Naţional „Sf.
Sava”.
Conferenţiar titular la Facultatea de Litere şi
Arte a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu din
februarie 1997 până în octombrie 2007, de când a
fost invitată să activeze la Universitatea „Alma
Mater”, unde predă şi astăzi, ea a scris pentru
studenți 17 cursuri universitare, apărute la Editura
Alma Mater, Sibiu, dintre care enumerăm doar
Pagini din istoria bibliotecilor, Biblioteci celebre
ale lumii, Carte veche românească, Istoria scrisului,
a cărţii şi a tiparului, Literatura pentru copii în
contextul beletristicii româneşti și Din istoria presei
româneşti. Până în prezent a călăuzit liceenii și
studenții din 50 de promoții, o adevărată
performanță care onorează învățământul românesc.
Profesor asociat la Universitatea de Teatru din
Tg. Mureş, în perioada 1996–2004, ea a susţinut
cursurile de Estetica artei spectacolului de teatru, domeniu în care era cunoscută atât ca un cronicar de teatru cât şi ca autor al monografiei Radu
Stanca şi obsesia Thaliei. Ipostazele omului de teatru, devenind în 1995 membru UNITER.
Ca scriitoare, tratează probleme de istorie şi
critică literară, dar şi de cultură în peste 400 articole
apărute în publicaţii atât din ţară, cât şi din străinătate. Face parte din colectivul redacţional al mai
multor reviste culturale, printre care „Destine
Literare” şi „Mioriţa USA”din
America.
Este
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redactor şef al publicaţiei academice „Lumina Slovei
Scrise” de la Sibiu ajunse la volumul 18.
Ministerul Culturii o atestă în anul 2003 expert
în Carte veche românească. În 2005 a fost primită ca
membru în Uniunea Scriitorilor din România, apoi
în Uniunea Ziariştilor Profesionişti, în ASTRA de la
Sibiu şi în Asociaţia de literatură comparată din
România.
Activitatea desfăşurată în domeniul istoriei
literare, al biblioteconomiei, al pedagogiei, teatrului
şi culturii, totalizează 28 volume de carte. Dintre
acestea, ca unic autor al unor monografii
selectăm: Radu Stanca - Ipostazele omului de teatru,
Memorandistul Nicolae Cristea şi epoca sa –
Culegere de studii, Întâlnire pe calea undelor,
Interviuri radiofonice despre scriitori români. 20022008, Lucian Blaga şi ultima lui muză care a luat
Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru
anul 2015, Radu Stanca. Evocări şi interpretări în
evantai, 2016 ș.a. Ca îngrijitor de ediţie a realizat
cartea Nicolae Cristea. File de memorialistică.
Jurnal, iar în colaborare cu profesorul Marin
Diaconu volumele Aurel Cioran –Fratele fiului
risipitor, Dăltuiri cuprinzând creaţii inedite editorial
ale lui Radu Stanca şi Radu Stanca – Profil Spiritual
din 2016.
A semnat numeroase prefeţe ale unor apariţii
contemporane, a publicat interviuri pe teme literare
ca Imposibila prelungire – fragmente de convorbiri
cu Marin Preda, despre Emil Cioran, Constantin
Noica, Lucian Blaga, Radu Stanca, Aurel Rău etc. şi
a vorbit despre marii scriitori români în emisiuni
radiofonice și de Televiziune. A realizat filme
documentare: Constelaţia Sibiu (tradus în cinci
limbi străine) şi Amintiri despre Lucian Blaga”
partea 1 și 2. A conferenţiat la Universitatea
,,Humboldt” din Berlin în 1999, la „Michel de
Montagne, Bordeaux III” din Frața în perioada
1994-2006, iar în 2007 la „Harvard” şi este un
neobosit ambasador al culturii române în Americaîn
ultimii 16 ani.
I s-a acordat Premiul „Radu Stanca” de către
Revista ,,Euphorion” cu prilejul Simpozionului
,,Cercul Literar de la Sibiu şi cultura europeană” în
2006 şi Premiul „BIBLIOS” la Festivalul
Internaţional „Lucian Blaga” de la Lancrăm-Sebeş,
Alba Iulia, ediţia a XXIII-a în 2009.
destineliterare@gmail.com
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A fost intronizată cu titlul de Cavaler pentru
merite culturale în Franţa în 2000. În 2007 guvernul
României îi acordă ,,Ordinul Naţional Serviciul
Credincios, în grad de Cavaler”.
După o asemenea prezentare fastă, publicul
prezent a ascultat cu interes conferința Mihai
Eminescu, poet al dragostei, al naturii și al iubirii
de Dumnezeu, mai ales că mulți dintre participanți
își aminteau de alte evenimente precedente când
Anca Sîrghie le vorbise despre George Coșbuc,
Lucian Blaga, Radu Stanca sau Ioan Alexandru.
Vom spicui câteva fragmente din expunerea
ascutată: ,,Iubirea a fost un filon de inspirație dintre
cele mai fecunde, de la Sapho în antichitatea elină,
la Petrarca divinizându-și iubita la fel de intangibilă
ca și a trubadurilor în Evul mediu francez, până la
Shakespeare, cu celebrele-i sonete inspirate de
misterioasa doamnă brună. Goethe era convins că
,,etern femininul ne-nalță-n tării” idealizând iubirea,
pe care au cântat-o Schiller și Lenau, Pușkin și
Lermontov, ca toți romanticii, de altfel.
Între poeții români, Mihai Eminescu a realizat
prima revoluție a viziunii asupra modului cum este
exprimată iubirea în versuri și asupra metaforei. El
va ajunge, spre exemplu, la complexa formulă de
„farmec dureros”, o nuanțare nemaiîntâlnită până la
el în poezia românească, definirea iubirii fiind
exprimată printr-un atât de concis oximoron: ,,Ea
privi atunci în jos,/ Trece mâna pe la tâmple,/ Iară
inima-i se umple/ De un farmec dureros.” (Povestea
teiului).
Cum portretizează poetul Eminescu femeia
iubită? Iată o întrebare-cheie, la care vom răspunde,
amintind că romanticul român, care luase în
stăpânire tot ce creaseră esențial înaintașii lui, își
găsește termenii comparației în peisajul naturii
plaiului mioritic, und eîntâlnim simbolul
sensibilității fragede a iubitei: ,,Atât de fragedă, teasameni/ Cu floarea albă de cireș”. Poetul simte
nevoia să o înalțe pe femeia visurilor sale,
sacralizând-o: ,,Și ca un înger dintre oameni/ În
calea vieții mele ieși.” Delicata ei ivire lasă
bărbatului impresia unei apariții onirice: „Abia
atingi covorul moale,/ Mătasa sună sub picior,/ Și de
la creștet până-n poale/ Plutești ca visul de ușor.”
„Așadar, Eminescu dispune de un întreg
arsenal poetic al portretizării, căci el trimite la
destineliterare@gmail.com

splendoarea sculpturală a frumuseții feminine
întruchipate
de
antici,
portretul
adoratei
completându-se cu noi elemente: ,,Din încrețirea
lungii rochii/ Răsai ca marmura în loc/ S-atârnă
sufletu-mi de ochii /Cei plini de lacrimi și noroc.”
Apariția ei aduce în viața bărbatului ,,noroc”, un
concept suculent ca semnificație, însemnând ca și în
Luceafărul fericirea hărăzită pământenilor, căci în
existența lor trecătoare ,,Norocul vă petrece”.
Chemarea la dragoste conturează un ideal de
puritate, identificat cu însăși vârsta de aur a vieții
omului, copilăria: ,,Hai şi noi la craiul, dragă,/ Și să
fim din nou copii,/ Ca norocul şi iubirea/ Să ne pară
jucării.” (Povestea codrului)
Nu putea lipsi din spectrul domeniilor invocate
nici basmul folclorului românesc, în care mireasa
este simbolul frumuseții feminine: ,,O, vis ferice de
iubire,/ Mireasă blândă din povești,/ Nu mai zâmbi!
A ta zâmbire/ Mi-arată cât de dulce ești,” Idealul
eminescian de frumusețe feminină este Ileana
Cosânzeana hărăzită a fi mireasa lui Făt Frumos,
erou pe care Eminescu îl invocă în balada Făt
Frumos din tei. Metaforic, fata adorată este
,,Mireasa sufletului meu!”, ea învăluindu-l cu
farmecul seducător: ,,Cu-a gurii tale calde șoapte,/
Cu-mbrățișări de brațe reci.” Antiteza între cele două
epitete ,,calde/reci” produce un efect emoțional
puternic. Portretizarea culminează cu invocarea
sacralizantă a Fecioarei: ,,Și-o să-mi răsai ca o
icoană/ A pururi verginei Marii.” Femeia iubită este
o ,,floare albastră” cu păr de aur, adusă probabil din
romantismul german, dar adaptată la natura
românească unde floarea de nu-mă-uita are această
culoare.
Spre mirificul decor, cel cu ,,codri de
verdeață” unde ,,izvoare plâng în vale”, își cheamă
poetul aleasa sufletului și atunci când titlul poeziei
este el însuși un îndemn ,,Lasă-ți lumea ta uitată’’,
în care portretul feminin se completează cu o altă
podoabă, menită să-i sublinieze frumusețea, anume
părul, prezent în Cântarea cântărilor, sublimul
poem al dragostei lăsat de antichitate, de la care aș
avansa până la frumoasa Tamara din poemul
Demonul, unde părul se revarsă în plin dans într-o
imagine conturată magistral de Lermontov. La Eminescu descrierea podoabei capilare se face în termeni familiari, pe un ton de șăgălnicie, menit, ca și
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în Floare albastră, de altfel, să-i evidențieze în treacăt rolul de a fascina. ,,Părul tău ţi se desprinde/ Şi
frumos ţi se mai şede,/ Nu zi ba de te-oi cuprinde,/
Nime-n lume nu ne vede.” Ferestre ale sufletului,
ochii vor completa portretul feminin eminescian, cu
un efect angelizant: ,,Ochii tăi sunt plini de milă,/
Chip de înger drăgălaş.” Epitetul ,,drăgălaș“ estompează aura sacralizantă a imaginii în favoarea tumultului de viață pe care ea, fata îndrăgită, îl poartă.
Privirea adoratoare a bărbatului se identifică cu
oglindirea chipului ei în lamura apei: ,,Ce priveşti
zâmbind în unde?/ Eşti frumoasă, se-nţelege.’’
(Lasă-ți lumea ta uitată).
El, bărbatul versurilor erotice eminesciene,
este portretizat mai întâi spiritual în Floare albastră,
nu fizic. Așa îl percepea, ca spirit gânditor,
preocupat de tainele cosmosului și ale istoriei: ,,Iar
te-ai cufundat în stele/ Şi în nori şi-n ceruri nalte?/
De nu m-ai uita încalte,/ Sufletul vieţii mele.”. În
poezia Făt Frumos din tei apare și conturul fizic al
eroului masculin, care se conformează prototipului:
,,De murmur duios de ape/ Ea trezită-atunci tresare,/
Vede-un tânăr, ce alături/ Pe-un cal negru stă
călare.// Cu ochi mari la ea se uită,/ Plini de vis,
duioşi plutind,/ Flori de tei în păru-i negru/ Şi la şold
un corn de-argint.// Şi-ncepu încet să sune,/
Fermecat şi
dureros -/ Inima-i creştea de dorul/ Al străinului
frumos.” Un interesant prototip erotic masculin este
acel „Zburător cu negre plete”, așteptat cu ardoare
de prințesa îndrăgostită, rostind ritualic chemarea:
“vin la noapte de mă fură”.
Peisajul eminescian al iubirii are componente
inedite, particularizante, căci nici în viziunea lui D.
Anghel, G.Bacovia, L.Blaga sau T.Arghezi ele nu se
regăsesc cu o asemenea picturalitate. O constantă a
versurilor erotice eminesciene este codrul, protector
al îndrăgostiților. ,,Mititica” blondă din Floare
albastră rostește chemarea: „Hai în codrul cu
verdeaţă,/ Und-izvoare plâng în vale,/ Stânca stă să
se prăvale/ În prăpastia măreaţă.” Există o grandoare
a acestui decor, marcată prin epitetul superlativizant
„măreaţă”. Deschis hiperbolizărilor de tip romantic,
Eminescu atribuie codrului însemnele unei
suveranități împărătești în Povestea codrului, în care
nu lipsește nimic din grandoarea și strălucirea
ritualică a vieții la curtea Măriei Sale: ,,Împărat
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slăvit e codrul,/ Neamuri mii îi cresc sub
poale,/Toate înflorind din mila/ Codrului, Măriei
Sale.” Printr-un joc al perspectivelor, chiar și astrele
celeste devin piese ale blazonului împărătesc:
,,Luna, Soare şi Luceferi/ El le poartă 'n a lui herb,/
Împregiuru-i are dame/ Și curteni din neamul cerb.//
Crainici, iepurii cei repezi,/ Purtători ei sunt de
veşti,/ Filomele-i ţin orchestrul/ Și izvoare spun
poveşti.” Alături de elementele macrocosmosului se
conturează pictural și universul micilor viețuitoare,
impresionante nu prin dimensiunea lor, ci
compensativ prin covârșitoarea
mulțime: ,,Peste flori, ce cresc în umbră,/ Lângă ape,
pe poteci,/ Vezi bejanii de albine,/ Armii grele de
furnici.”
Dintre arborii peisajului poetic eminescian, cel
mai încărcat de sacralitate este ,,teiul sfânt”, care
ocrotește pe îndrăgostiți cu mireasma lui
învăluitoare: ,,Adormind de armonia/ codrului bătut
de gânduri/ Flori de tei deasupra noastră/ or să cadă
rânduri, rânduri.” (Dorința). Departe, cât mai
departe de ,,orașul furnicar” și de răutatea lumii
clevetitoare, îndrăgostiții din Povestea codrului
caută locuri tainice și pure: ,,Amândoi vom merge-n
lume/ Rătăciţi şi singurei,/ Ne-om culca lângă
izvorul/ Ce răsare sub un tei.” Iată, alăturate cele
mai iubite elemente ale naturii eminesciene, izvorul
și teiul, puse în directă relație cu dragostea.
Eminescu este cel mai mare poet cosmogonic
al literaturii noastre prin Scrisoarea I, în care
imaginează geneza și apocatastaza Cosmosului, prin
partea a 3-a a poemului Luceafărul, unde este
descrisă călătoria lui Hyperion spre Demiurg, sau
prin poezii ca La steaua, Povestea magului călător
prin stele etc. Desigur că și în poezia erotică sunt
prezente Luna, Soarele, stelele cerului.
Manifestarea iubirii rămâne o taină, dezvăluită
numai naturii, nu unor martori curioși. Apogeul
erotic visat de poet este unul sufletesc, regăsit și în
finalul poeziei Sara pe deal: ,,Ne-om răzima
capetele unul de altul/ Și surâzând vom adormi sub
înaltul/ Vechiul salcâm. Astfel de noapte bogată/
Cine pe ea n-ar da viața lui toată”.
Există în erotica eminesciană o măsură
temporală, evoluând de la clipă la oră (,,O oră să fi
fost amici/ să ne iubim cu dor/ S-ascult de glasul
gurii mici/ O oră și să mor”), ajungând la noapte
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(,,Astfel de noapte bogată…’’). Sub semnul
pedanteriei stă un autentic ars amandi în dialogul
Cătălin-Cătălina din Luceafărul: ,,Şi ochii tăi
nemişcători/ Sub ochii mei rămâie.../ De te înalţ de
subsuori/ Te-nalţă din călcâie;// Când faţa mea se
pleacă-n jos,/ În sus rămâi cu faţa,/ Să ne privim
nesăţios/ Şi dulce toată viaţa;// Şi ca să-ţi fie pe
deplin/ Iubirea cunoscută,/ Când sărutându-te mănclin,/ Tu iarăşi mă sărută”. Și nu întâmplător, idila
în decor vesperal din finalul poemului rezonează
perfect cu decenta exprimare a sentimentului,
specifică poeziei din secolul al XIX-lea românesc, în
care latura sexuală a iubirii era eludată. Mărturisirea
lui Cătălin înalță sentimentul iubirii pe culmile
absolutului omenesc: ,,- O, lasă-mi capul meu pe
sân,/ Iubito, să se culce/ Sub raza ochiului senin/ Şi
negrăit de dulce;// Cu farmecul luminii reci/
Gândirile străbate-mi,/ Revarsă linişte de veci/ Pe
noaptea mea de patimi.// Şi deasupra mea rămâi
/Durerea mea de-o curmă,/ Căci eşti iubirea mea
dentâi/ Şi visul meu din urmă.” Nu am găsit nicăieri
în lirica română un asemenea punct înalt al
exprimării idealului erotic, dragostea fiind
sentimentul care poate alunga durerea, identificată
cu existența omenească, văzută metaforic drept
,,noapte a patimilor”. O acoladă deschisă între prima
iubire și visul din urmă cuprinde în ea împlinirea
sufletului uman în speță. Iată absolutul pe care
Dante Alighieri îl formula în versul final al Divinei
Comedii, „L’amor che move il sole e l’altre stele”
spre a face din iubire o forță ce guvernează întregul
Univers și pe care Eminescu îl raportează, mai
restrâns, la existența omului.
Interesant este că nu numai în idile, ci și în
elegiile sale erotice, care sunt cele mai numeroase și
mai variate artistic, având drept cadru ,,aceeași
ulicioară”, peisajul toamnei în via unde se scutură
frunzele nucului, strada urbană cu plopi fără soț,
peisajului oceanului înghețat, Eminescu păstrează
perspectiva absolutului. Iubirea poate izbăvi ființa
umană de moarte și de uitare. În atât de populara
elegie Pe lângă plopii fără soț meditația poetului
sfârșește cu un reproș făcut femeii care nu i-a
împărtășit sentimentul: „Tu trebuia să te cuprinzi/
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De acel farmec sfânt,/ Și noaptea candelă s-aprinzi/
Iubirii pe pământ.”
Definiția dragostei ca ,,farmec sfânt” nu
conduce spre ideea religioasă, exprimată în versurile
din poezia Rugăciune, ci este susținută de puterea
ancestrală a trăirii, venind spre el de la moși și
strămoși. Se configurează astfel o altă dimensiune a
absolutului: ,,Căci te iubeam cu ochi păgâni/ Și plini
de suferinți,/ Ce mi-i lăsară din bătrâni/ Părinții din
părinți.” Numai o iubire de o asemenea forță poate
eterniza chipul muzei sale, trecând triumfală peste
umbrele secolelor viitoare: ,,Dându-mi din ochiul
tău senin/ O rază dinadins,/ În calea timpilor ce vin/
O stea s-ar fi aprins;// Ai fi trăit în veci de veci/ Și
rânduri de vieți,/ Cu ale tale brațe reci/ Înmărmureai
măreț.” Poezia depășește forța transfiguratoare a
sculpturii, dacă amintim de motivul tratat de
Shakespeare în Sonete: ,,Nici bronzul, nici granitul,
oceanele măreţe/ Nu vor putea să-nfrunte al Morţii
ochi deschis… Da, n-o să poată nimeni, ci doar
cântarea mea:/ Ea, peste Timp, nălţa-va iubirea ca o
stea!” (Sonetul 65).
Reluând ideea pe care Tudor Vianu o afirmase
prin cuvintele ,,Fără Eminescu am fi altfel și mai
săraci”, filosoful Constantin Noica o nuanțează întrun mod necesar: ,,Și dacă nu ne vom hrăni cu
Eminescu - nu cu un Eminescu idealizat, nu cu un
Eminescu trimes în genialitatea lui, - cu Eminescu
acesta al haosului germinativ, dacă nu ne vom hrăni
cu Eminescu acesta, atunci vom rămâne, în cultură,
mai departe înfometați.“
Participanții la conferință au fost invitați să
citească din versurile lor preferate cu care au venit la
acest eveniment și microrecitalul realizat astfel a dat
prilejul prelungirii bucuriei pe care au simțit-o
românii de a-și umple sufletele cu frumoasa poezie
eminesciană.
Preotul Ștefan Vlad a mulțumit oaspetelui sibian
pentru conferința prezentată, mărturisind că atunci
când o aude pe Anca Sîrghie are impresia că ascultă
un înger. În asentimentul întregii asistențe, părintele
paroh a invitat-o să revină în Michigan spre a vorbi
românilor diasporei despre scriitorii noștri, de care
departe de țară le este mereu dor.
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Leonard I. VOICU
(CANADA)

Voiaj de neuitat
(continuare)

Policlinica era aproape, o clădire cu două
etaje construită prin anii ’60, ‚,anii victoriei socialismului’’. Acum, o renovare şi mai ales, o zugrăveală, i-ar fi prins bine. Dar cine să se îngrijească?
În câteva minute erau deja ajunşi şi, pentru că aveau
rendez-vous, nu au aşteptat mai mult de un sfert de
oră înainte de a fi invitaţi în cabinetul medicului.
- Cristian, vii şi tu? dori să afle Ana.
- Mergeţi voi doi! O să aştept aici, spuse el,
aşezându-se confortabil pe scaun şi luă o revistă ce
era la dispoziţia persoanelor din sala de aşteptare.
Cum au ajuns în cabinet, fură primiţi în mod
cordial. Apoi, subiectul se îndreptă spre starea pacientului.
- Vă luaţi medicamentele în mod regulat? începu medicul cu o întrebare preliminară.
- Da! confirmă Marian Petrean, asemenea un
elev disciplinat, ce şi-a făcut lecţiile şi e bucuros să
arate profesorului că respectă consemnele prescrise.
- Care este adresa dumneavoastră? sosi o a
doua întrebare, inofensivă, la prima vedere. Urmă o
pauză. Mai multe secunde trecură şi Marian Petrean
nu dădea impresia că este pregătit să răspundă.
- Care este numărul dumneavoastră de telefon? fu a treia întrebare a doctorului, care, fără să
ridice privirea, continua să scrie ceva într-un dosar.
- Întreab-o pe ea! sosi răspunsul lui Marian
Petrean, care se înroşi dintr-o dată, în timp ce cu
bărbia făcu un gest spre Ana, iar o transpiraţie abundentă îi umplu fruntea de broboane.
- Bine! Care este data dumneavoastră de
naştere? continuă medicul, lăsând impresia că nu dă
prea multă atenţie răspunsurilor.
- Întreab-o pe ea! repetă Marian Petrean, devenind din ce în ce mai iritat.
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De data aceasta medicul ridică privirea, părea contrariat şi îngrijorat. Se ridică de la birou, se
apropie de fereastră şi privi afară, în timp ce gândurile păreau că îi erau plecate undeva mai departe
decât crengile teiului ce umbreau fereastra. Dar
această reculegere nu dură mult.
- Am să vă trimit la un specialist pe care îl
cunosc bine, la Spitalul Municipal. Avem nevoie şi
de o altă opinie. Secretara mea va comunica cu
dumneavoastră pentru o programare. Întâlnirea de
astăzi s-a terminat! Vă rog să continuaţi să luaţi medicamentele, domnule Petrean.
Apoi, se petrecu ceva ce în mod normal nu se
întâmplă. Medicul se apropie de uşă şi o deschise de
parcă ar fi vrut să-i conducă şi să fie foarte politicos.
Ana Petrean se miră. Aşa ceva nu văzuse niciodată
în vizitele sale la doctori. Dar, prima impresie de
multe ori ne poate duce în eroare. Marian Petrean se
ridică de pe scaun, dădu mâna cu medicul şi ieşi din
cabinet. Ana îl urmă şi abia acum se dumiri ce se
întâmplă.
- Mai staţi o clipă! Vreau să vă vorbesc, îi
şopti medicul. Mergeţi în sala de aşteptare, domnule
Petrean! Soţia dumneavoastră va veni îndată. Apoi,
închise uşa. Am ceva important să vă spun doamnă,
dar să nu vă speriaţi!
- Păi, sunt deja speriată. Ce se întâmplă? întrebă Ana, privindu-l cu ochi mari, cercetători.
- Așezați-vă, vă rog! îi ceru doctorul, respirând adânc, pregătindu-se pentru ce urma să-i spună.
Fără alte ocolişuri, atacă subiectul în modul cel mai
direct: Nu mai are mult de trăit! rosti el pe un ton
grav, serios. Nu ştiu să spun exact, dar este în faza
terminală a bolii! Am mai văzut cazuri asemănătoare
şi ştiu ce vorbesc.
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- Cât mai are?
- Poate câteva săptămâni sau luni. Dar nimeni nu poate ști exact. preciză medicul, în mod
lapidar. După o pauză în care se simţea plutind în
aer momentul de stânjeneală, adăugă: Regret că vă
dau această veste proastă, însă... consider că e mai
bine să vă pregătesc, decât să vă spun vorbe, adică,
minciuni frumoase.
Ana Petrean, la început fusese îngrozită de
vestea neaşteptată şi lăsă impresia pentru un moment, că este complet devastată în faţa unui asemenea eveniment. Totuşi, îşi reveni în scurt timp şi
reluă controlul emoţiilor. Dintr-o dată capul i se ridică, umerii i se îndreptară şi pieptul i se bombă
înainte. Mâinile avură câteva mişcări energice, iar
privirea îi deveni hotărâtă.
- Mulţumesc, domnule doctor pentru că m-aţi
prevenit. Ştiu ce am de făcut! apoi, se ridică brusc,
salută cu un zâmbet de circumstanţă şi porni să-şi
regăsească soţul şi fiul.
- Hai să mergem acasă! le spuse din mers,
când trecu pe lângă ei, fără să lase nici cea mai mică
impresie că ar mai fi timp de pierdut în acea sală de
aşteptare.
Cristian şi Marian Petrean o urmară fără
şovăială. Tonul ei autoritar îl surprinse oarecum pe
Cristian, dar se gândi că nu este momentul să pună
întrebări. Oricum, era foarte curios să afle ce-i spusese medicul între patru ochi. Dar, pentru moment,
trebuia să fie răbdător, mai ales că îşi închipuia deja
că era ceva important, poate chiar foarte grav.
Marian Petrean părea abătut. Mergea cu capul aplecat, cu privirea în pământ, cum nu făcea
niciodată. Cristian observă o oarecare frământare
interioară ce-l cuprindea, deoarece nu numai că îşi
strânsese pumnii, dar şi fălcile îi păreau încleştate şi
muşchii feţei şi gâtului încordaţi.
- Aşteaptă lumina verde! îl atenţionă Ana la
trecerea de pietoni. Marian Petrean nu o ascultă şi,
fără să privească nici la stânga, nici la dreapta, ca să
se asigure, porni cu pas grăbit înainte. Două maşini
fură obligate să frâneze brusc, să nu-l lovească.
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Scrâşnetul cauciucurilor o sperie pe Ana, care începu să ţipe disperată. Înainte ca cineva să poată interveni, Marian Petrean ajunse de cealaltă parte a şoselei şi îşi continuă drumul de parcă nimic nu s-ar fi
întâmplat.
- Nu ştiu ce e cu el. Ce l-o fi apucat? se lamentă consternată Ana. Repede după el!
- Ce ţi-a spus doctorul? se grăbi să afle Cristian.
- Nu mai are mult de… răbufni ea în timp ce
lacrimi mari îi curgeau pe obraji, lacrimi pe care
abia le oprise în cabinet, la aflarea acestei vești
dezastruoase nu numai pentru viaţa soţului ei, ci şi
în ceea ce priveşte siguranţa propriului său viitor.
Odată ce lumina deveni verde pentru pietoni,
Cristian porni în fugă. Ajuns lângă tatăl său nu-i
spuse nimic, nu-l dojeni, nu-i ceru socoteală. Era
clar că dorea numai să-i fie alături, să-l simtă aproape, mai ales în aceste momente, când avusese o nouă
confirmare a sfârşitului care nu se va lăsa prea mult
aşteptat. Fără alte peripeţii ajunseră acasă în scurt
timp. Marian Petrean intră direct în sala de baie şi îşi
puse pijamaua, care era agăţată după uşă, unde o
punea întotdeauna. Fără să mai spună ceva se sui în
pat, aşezându-se cu faţa la perete şi se înveli cu pătura.
Fiul şi soţia sa îl priveau uimiţi.
- Ce-o fi cu el?! se întrebă și se miră Ana. Nu
se culca aşa, înainte. Mai adormea pe un scaun, dar
să-şi pună pijamaua... niciodată înainte de opt-nouă
seara. Trebuie să dau câteva telefoane, am să-i chem
pe toţi să-l vadă până nu-i prea târziu, hotărî ea, căutând agenda de telefoane şi părând deodată foarte
ocupată.
Cristian Petrean, neavând ce face, luă o carte
din bibliotecă şi se aşeză pe un fotoliu, dar numai de
citit nu-i ardea. Simţea cum îngrijorarea şi frica de aşi pierde tatăl într-un viitor apropiat punea stăpânire
pe el. Întrebări avea cu duiumul, dar ştia că răspunsuri nu-i poate oferi nimeni. Cel puţin pentru moment.
(va urma)
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Alexandru Zotta
(ROMÂNIA)

De la lirică la dramă în creaţia lui Matei Vişniec
“... o piesă fără o dimensiune poetică este o piesă stearpă”

Între poezie şi dramaturgie există relaţii
strânse de la începuturile teatrului. Creatori ai artei
teatrului grecii antici considerau dramaturgia poezie
dramatică, iar textele tragicilor greci erau tocmai
ample poeme destinate declamaţiei, expresie prin
care Northrop Frye traduce termenul opsis,
identificat de Aristotel drept componentă a mitului,
care a stat la baza artei teatrale. Poate că termenul
implică și ideea de imitatio, caracteristică mim-ului,
strămoșul antic al actorului. De-a lungul istoriei
literare tragedia în primul rând, dar şi o parte a
dramelor, romantice cu deosebire, sunt scrise în
versuri şi includ poezia în imaginea dramaturgică a
fiinţei şi a lumii, ca expresie directă a sentimentelor
şi emoţiilor, îndeplinind astfel o funcţie înalt
umanizatoare. E greu să ne închipuim confruntările
liminare ale fiinţei cu tragicul şi cu sublimul fără
intervenţia poeziei. Şi la fel de greu de imaginat
efectele de compasiune, de milă şi frică ale
spectatorilor, antici şi moderni, fără funcţia
sensibilizatoare a poeziei.
Ca gen literar dramaturgia este sinteză între
epic şi liric, iar evoluţia ei din antichitate până în
zilele noastre cunoaşte și o alternanţă a tendinţelor
de liricizare şi epicizare determinată de
configuraţiile contextelor culturale. Din perspectivă
literară momentele de epicizare, care accentuau
peripathetia, adică întâmplările şi evenimentele,
coincid cu apropierea dramei de imaginea lumii, cu
afirmarea realismului în ordine estetică, în timp ce
liricizarea sublinia cu deosebire afirmarea măreţiei
fiinţei umane în confruntarea cu puterile care
orânduiesc lumea şi viaţa, unul din termenii ecuaţiei
dramatice fiind tocmai destinul, dincolo de
diversitatea înţelegerii acestuia.
Începând cu antichitatea greco-latină multe
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dintre cele mai valoroase tragedii şi drame, clasice,
romantice şi chiar realiste sunt scrise în versuri. În
zilele noastre performanţele de acest fel sunt din ce
în ce mai rare ca urmare a marginalizării poeziei, în
viaţă mai întâi, dar şi în teatru. Spre exemplu,
tragediile în versuri ale poetului ieşean Nicolae Ionel
precum Vlad Ţepeş, (Junimea 1984), Jeanne d’Arc,
(Moldova, 1992), Oedip, Meşterul Manole
(Junimea 1997), Constantin Brâncoveanu (Fides,
2001) nu au atras până acum atenţia nici unui teatru,
în ciuda unor referinţe excepţionale aparţinând unor
personalităţi prestigioase ale literaturii şi culturii
româneşti precum Ştefan Augustin Doinaş, Ion
Negoiţescu, Alexandru Paleologu. Ultimul s-a
exprimat cu deosebită competenţă şi despre piesele
lui Matei Vişniec încă înainte de plecarea acestuia
din ţară, evident cu aceeaşi ineficienţă pragmatică,
din motive diferite însă. Dar nici un teatru nu
îndrăzneşte să le pună în scenă, temându-se de
refuzul spectatorului actual, care a pierdut, orbit de
pragmatismul și celeritatea existenţei, sentimentul
măreţiei tragice şi al sublimului.
Chiar dacă exegeza operei lui Matei Vişniec
nu a depăşit cu mult faza începuturilor, critica
literară a reuşit să sesizeze unele particularităţi ale
discursului lui liric, inclusiv unele care privesc
trecerea de la poezie la dramaturgie.
Matei Vişniec a început cu poezie, a trecut la
dramaturgie, dar s-a preocupat între timp şi cu
romanul urmând, în succesiunea vârstelor creaţiei
literare, binecunoscutul traseu stabilit de Camil
Petrescu. El apare astăzi ca un creator care
“jonglează cu genurile literare” (Interviu cu
Ciprian Măceşaru, Accente, 12 decembrie 2011),
abordându-le pe fiecare la intervale și în proporții
adecvate.
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Începută cu poezia, exegeza critică a creaţiei
lui Matei Vişniec a identificat deja trăsături
pertinente ale liricii sale, care-l recomandă ca
exponent proeminent al mişcării optzeciste, dar şi
particularităţi care-l califică drept atipic. (Bogdan
Creţu, Un optzecist atipic, editura Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005)
Din perspectivă dramaturgică devine
interesant şi util de identificat, în primul rând, ce
dimensiuni ale liricii sale se regăsesc în expresia
dramatică şi, eventual, ce prefaceri suportă acestea
pentru a deveni compatibile cu convenţiile genului.
Înainte de reiterarea opiniilor critice este
preferabil, şi cât se poate de profitabil, să urmărim
părerea autorului însuşi despre poezie şi despre
raporturile ei cu dramaturgia. În repetate mărturisiri
din generoasele lui interviuri autorul declară că a
iubit şi iubeşte poezia, chiar dacă, în comparaţie cu
mulţi confraţi de generaţie, nu a scris până acum
decât cinci volume, substanţiale însă, apreciate de
critica literară şi distinse cu merituoase premii: La
noapte va ninge şi Oraşul cu un singur locuitor
(Albatros, 1980 respectiv 1981), primul distins cu
premiul editurii omonime, Înţeleptul la ora de ceai
(Cartea Românească, 1984), distins, în 1985, cu
premiul Uniunii Scriitorilor pe anul 1984 și, la
distanță de aproape două decenii,
Poeme
ulterioare, (Cartea Românească, 2000) și La masă
cu Marx (Cartea Românească 2011), autorul fiind
de părere că o carte de poezie e bine să apară la un
interval mai îndelungat, ca să poată reflecta
acumulările în cunoaşterea şi receptarea schimbărilor
din conştiinţa și sensibilitatea
proprie şi din
raporturile fiinţei cu lumea.
Într-o mărturisire din mai 2004, autorul
notează, cu privire la poezie: “Timp de peste
douăzeci de ani am iubit-o. De pe la vârsta de 11
ani, când am scris prima poezie şi am publicat-o
într-o revistă şcolară din Rădăuţi.” Comparaţiile
prin care îşi concretizează imagistic pasiunea pentru
poezie edifică asupra intensităţii acesteia: “Ca un
nebun am iubit-o”, “Ca un câine bătut am iubit-o,...
ca un vagabond care-şi iubeşte libertatea, ca un hoţ
de cai ce-şi iubeşte calul furat...” Intensitatea
acestei iubiri sporeşte mereu şi nu-şi găseşte
potolirea: “Iar după fiecare poem izbutit sufeream şi
mai mult întrucât mi se părea că nu schimbă imediat
destineliterare@gmail.com

şi în mod radical mersul istoriei şi faţa lumii...”
Mă întreb dacă, nutrind asemenea aspiraţii, poetul ar
putea ajunge vreodată mulţumit. Dar e în firea
artiştilor veritabili să nu se mulţumească niciodată cu
ceea ce au realizat, lucru ştiut cel puţin de la
Meşterul Manole încoace! Artistul autentic este
totdeauna un perfecţionist; deîndată ce a terminat o
operă, el însuşi are sentimentul că se putea şi mai
bine. Mediocritatea suspectează astfel de atitudini şi,
fireşte, nu agreează perfecţionismul, deşi tocmai prin
virtuţile acestuia orice creaţie desăvârşită, indiferent
din ce domeniu, poate să întrunească exigenţele
condiţiei artistice, iar “meșterul” să devină
“maestru”.
Faţă de funcţiile formative şi performative
ale poeziei aşteptările autorului sunt de altitudine
deosebit de ridicată, din moment ce urmăreşte ca
poemele să producă schimbări radicale şi imediate,
să modifice mersul istoriei. La un poet optzecist
acestea sunt de înţeles; presiunea totalitarismului a
impus generaţiei o astfel de atitudine. Nu însă în
exclusivitate.
În discursul liric al optzeciştilor formei de
persoana a treia cu valoare impersonală, corespunzătoare lui “on” din limba franceză, îi este preferată
forma persoanei a doua, şi ea cu valoare impersonală
mai întâi, dar și ca identitate a unui destinatar, un TU
căruia EU-l liric i se adresează direct în scopul persuasiunii, al determinării de a participa la dezbaterea
actualităţii şi, mai cu seamă, al trecerii la acţiune. Se
configurează astfel o structură dialogică a poeziei,
ceea ce apropie discursul liric de expresia dramatică.
La unii poeţi, postmoderni cu deosebire, pe
lângă vocea eu-lui liric, apar şi alte voci, ale unor
personaje, exprimând puncte de vedere şi argumente
reieşite din experienţe particulare. Cum autorului,
erijat în condiția de dirijor sau regizor al acestor
voci, îi revine sarcina de a asigura coerenţa ansamblului, poemul se configurează ca un fel de “monolog polifonic”, nu prea îndepărtat formal de accepţia
conferită acestui concept de Nicolae Steinhardt.
Urgenţa schimbărilor așteptate imprimă
poeziei tensiuni accentuate, care deplasează lirismul
spre dramatic. Instrument definitoriu pentru
democraţie, dialogul se resimte în structura
polifonică a poemelor, în apariţia unor voci cu o
295

Destine Literare
oarecare identitate, diferită de eul liric, pe care-l
confirmă şi completează sporind şi diversificând
argumentaţia. Importantă cu deosebire este însă
prezenţa unui destinatar al discursului. Prin simpla
lui prezenţă acesta aduce discursul în actualitate,
condiţie importantă a dramaturgiei. Alice Voinescu
observa că “timpul specific operei dramatice este
actualitatea”.
În dramaturgia lui Matei Vişniec destinatarul
discursului apare sub forma unui interlocutor tăcut.
Deşi e interpretată de obicei ca acceptare a situaţiei,
există chiar şi în dramaturgia tradiţională precedente
în care tăcerea devine expresie a revoltei. În drama
istorică Boris Godunov de Aleksandr Sergheevici
Puşkin poporul, care apare tocmai ca un astfel de
personaj tăcut, (“Poporul tace”), îşi exprimă prin
tăcere dezaprobarea faţă de uzurparea tronului,
sancţionând lipsa de legitimitate a puterii astfel
dobândite.
Sub identitatea de “muta persona” tăcerea
exprimă rezervele sau dezacordul faţă de un discurs,
oricât de patetic, urmărind convertiri sau acceptări.
Este un mod de relativizare şi discreditare a
discursurilor ideologice,
mai cu seamă în
totalitarism; şi totodată un motiv de a adopta o
atitudine antiretorică, de a denuda discursul literar de
ambiguităţi obscurizante. Optzeciştii au reproşat
scriitorilor anteriori astfel de practici sub care s-ar fi
ascuns compromisul implicat în cunoscutul
“establishment”.
La compromiterea totală a unui astfel de
discurs, perpetuat şi în actualitate, se ajunge în piesa
Sufleorul fricii; obsedat de ideea conspiraţiei,
personajului i se pare că fiecare individ, fie şi
ocazional întâlnit, deţine un rol într-o “conspiraţie
universală”, iar lui îi revine misiunea să o divulge în
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orice împrejurare. Redus la condiţia obiectuală de
marionetă, de “păpuşă gonflabilă”, interlocutorul nu
intervine cu nimic în discurs; serveşte însă de
oglindă în care se reflectă imaginea unui demagog.
Din perspectivă estetică piesa reprezintă un
“anticlimax”, procedeu potrivit răsturnării ironice de
situaţie. Definitorie pentru acest procedeu comic este
celebra maximă antică:
“Parturiunt montes,
nascetur ridiculus mus!”
Şi în teatrul românesc personajul are o
ascendenţă îndelungată. Mircea Ghiţulescu a stabilit
filiaţia acestui tip comic de la Nae GâsCănescu din
monologul Gură-Cască om politic de Vasile
Alecsandri, la Conu' Leonida al lui Caragiale. Seria
tipologică poate fi completată cu Clevetici
Ultrademagogul, Sandu Napoilă Ultraretrogradul,
demagogi şi carierişti care populează cu deosebire
comedia noastră satirică, alimentată din plin de
subiecte inspirate din realitatea politică. Candiano
Popescu, Rică Venturiano întăresc pecetea
caragialiană pe această tipologie. În perioada
posttotalitară şi postmodernă seria tipologică se
completează şi se performează prin figura de
“comentator politic”, dacă nu și cu cea de
“mediator”, obedient la diverse forme de putere sau,
pur şi simplu, maniac. La Matei Vişniec mania
logocentrică se doreşte un discurs denunţător al unei
imaginate conspiraţii universale, de care nu scapă
nici un personaj, fie el şi întâmplător prezent,
indiferent în ce situaţie. În aceeaşi postură ajung şi
numeroşii profeţi ai nesfârşitului şir de apocalipse
moderne şi postmoderne, propăvăduitori ai unui
discurs menit să implementeze frica în conștiința
omului contemporan.
(va urma)
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Testamentul lui tataie
Mi-au plăcut viața și vinul
Saramura și pelinul!
V-o spun vouă cu mândrie,
Frați, nepoți, copii, soție!
21 iunie 2017
Las lui Cristi, bubusel,
Reteta de ostropel
Iar lui Adi, mâncăcios
O friptură și un os.
Ortansei îi las un pește,
Că și Paul o iubește!
Lui Tomiță i-am lasat
Tot garajul de spălat
Iar lui Kitty, mâtzul meu,
Las toți banii și-aș vrea eu
Să-i împartă ea cum știe
Cu drag și cu bucurie!

Ce frumoase amintiri ne-ai lăsat, Unchiu Paul!
Drum bun în marea trecere și mii de mulțumiri!
Noni, Călin, Neti, Ștefi, Felix și Mihai
21 iunie 2017
Din partea Asociatiei Canadiene a Scriitorilor Români: Am aflat cu tristețe de marea pierdere a familiei
Tudor – plecarea spre Eternitatea lui ”tataie” – prof. univ. Paul Tudor. Suntem cu sufletul alături de colega
noastră Ortansa Tudor și de toți membrii familiei îndurerate. Dumnezeu să-l aibe în pază!
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Cel mai valorios roman al Bucovinei, (scris de un doctor în ştiinţe istorice,
laureat al Academiei Române, decorat al Preşedinţiei, Cetăţean de onoare al mun.
Suceava...), prefaţat de preşedintele Uniunii Scriitorilor din România şi prezentat de
şeful Catedrei de romanistică de la Padova-Italia.
21 de ani de muncă, versiuni în engleză română şi italiană, acţiune din Bucovina încă austriacă până în munţii din nordul Italiei în vest (Hemingway) şi strâmtoarea Bering în est. Aventurile flăcăilor bucovineni în primul război mondial şi în
Revoluţia bolşevică din Rusia şi Siberia (1914-1918, Regimentul austriac nr. 41), pe
baza intervievării demult a peste 90 de supravieţuitori ai războiului. se poate accesa
pe amazon.com.... books... Mugur Andronic.
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Război din interior în Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

O epocă se încheie la Uniunea Ziariştilor
Profesionişti din România
12 iulie 2017, 14:57
Marţi, 18 iulie 2017, urmează să aibă loc
şedinţa forului executiv al U.Z.P.R., reuniune cerută
de majoritatea seniorilor lucizi dintr-o structură unde
dialogul, nu monologul, transparenţa, nu deciziile
luate în nume propriu, fără informarea şi consultarea
colegilor, ar trebui să fie primele repere ale unei
uniuni de oameni liberi şi egali în drepturi. La
ultima reuniune, de luna trecută, a forului menţionat,
s-a prezentat un amplu material - documentat cu o
exactitate matematică - şi s-au cerut explicaţii celui
care trebuie să îşi asume responsabilitatea unor
demersuri deloc comunicate anterior colegilor. S-a
convenit să fie respectată perioada până la proxima
întâlnire, ca un interval de timp menit a pregăti
răspunsuri pe măsura devoalărilor uluitoare, a unor
acte de voinţă personală, ulterior propuse a fi
aprobate... automat, de un for unde nimeni nu ar fi
trebuit să contrazică pe exponentul propriilor
încremeniri, în epoca încheiată în decembrie 1989.
Ei bine, în loc să se concentreze pe ceea ce ar fi
urmat să fie explicaţii publice, la (in)abilităţi
individuale, cel vizat de materialul amintit a început
să îşi preseze... telefonic colegii, pentru a obţine
sprijinul unuia sau altuia, pentru îndepărtarea
mârşavă, prin recurs laş, la aşa numitele mandate în
scris şi la aşa invocatele voturi electronice, ale celor
care au avut curajul să demasce, în cadru organizat,
fapte deloc conforme cu conştiinţa unui jurnalist, cel
cu Caracter, profesionist, care pune adevărul mai
presus de orice. Mai mult, membrii forului executiv
al UZPR au fost ameninţaţi voalat, în scris, că orice
dezvăluire făcută presei – din care, culmea, şi ei fac
parte! – duce la măsuri adecvate. A se citi, ca şi în
alte cazuri, darea afară din forul executiv şi chiar
excluderea din UZPR. Dictatură clară în 2017! Ca
unul care am realizat, alături de alţi români, pe
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atunci în uniformă militară, primul ziar liber al
Armatei României, şi am dus primul tiraj pe străzile
Capitalei, până la TVR, în condiţiile în care, în
întunericul momentului, lunetiştii ştim cui erau la
datorie, nu mă poate speria o asemenea ameninţare.
O epocă se încheie la Uniunea Ziariştilor
Profesionişti din România. Fie prin demisie de
onoare, fie prin supunerea judecăţii publice a actelor
care
demonstrează
dictatura
instituită
cu
complicitatea unor terţi, motivaţi doar de interese
financiare pasagere. Nu am ajuns, la peste un sfert
de veac, de la schimbarea la faţă a României, ca să
primesc - în plină democraţie mioritică! - misive
electronice comparabile cu... mângâierile pe creştet
ale unui tătuc dintr-o epocă apusă. Ajunge!
Minciuna stă cu preşedintele UZPR, Doru Dinu
Glăvan, la masă
22 iulie 2017
Rândurile de mai jos nu sunt altceva decât o
prezentare obiectivă, cu nume, cifre şi fapte vizând
modul în care un simplu concetăţean a înţeles să îşi
exercite mandatul încredinţat de colegii de breaslă,
respectiv de reprezentanţii celor ce sunt membri ai
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.
Sperăm că, pe această cale, se vor sesiza şi cei în
drept să aplice legea, pe tărâm mioritic. Uniunea
Ziariştilor Profesionişti din România are în jur de
1.800 membri şi un website unde este acordat un
spaţiu şi unei gazetuţe electronice, care a inclus, pe
21 iulie, un text propagandistic, mincinos, a doi
indivizi angajaţi de prezidentul Doru Dinu Glăvan,
la sediul şi din banii UZPR. Cu toate acestea,
membrii Consiliului Director al UZPR cunosc ce a
afirmat Doru Dinu Glăvan la ultima şedinţă,
cuvintele sale fiind înregistrate şi pe reportofonul
lui, dar şi pe cel care a funcţionat şi cu acordul său:
"Eliberarea adeverinţelor fără aprobarea Consiliului
Director a fost o greşeală. Îmi cer scuze pentru ca
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am eliberat aceste adeverinţe. Subscriu tuturor
deciziilor ce vor fi luate de Consiliul Director…Imi
cer scuze că am eliberat aceste adeverinţe din motive
umanitare" Membrii Consiliului Director al UZPR iau atras atenţia lui Doru Dinu Glăvan, că eliberarea
adeverintelor nu se face din bunătate sau ca un act
de caritate. Ele trebuie date conform legilor in
vigoare. În plus, preşedintele Coimisiei de Cenzori a
menţionat că: "Încasarea cotizaţiei, retroactive, pe
cinci ani s-a facut ilegal, fara aprobarea Comisiei de
Cenzori." Membrii Consiliului Director al UZPR au
fost literalmente uluiţi când, la intrebarea de ce a
eliberat adeverinţe fara aprobarea Consiliului
Director, preşedintele UZPR, Doru Dinu Glăvan, şia recunoscut, aparent spăşit, greşeala. Ulterior,
aceiaşi membri ai Consiliului Director al UZPR au
constatat, din păcate, că după ce şi-a recunoscut
modul de conducere, fără consultarea şi aprobarea
consiliului amintit, după ce a semnat procese verbale
şi şi-a luat angajamentul de a se retrage, din fruntea
Uniunii – transformată în feudă personală – acum
Glăvan nu mai recunoaşte nimic, din ce a confirmat
– la ultimele două şedinţe ale forului executiv - că a
înfăptuit unilateral, abuziv şi în profund dispreţ al
legii. Nu este un secret, pentru membrii Consiliului
Director al UZPR, că acei propagandişti ai lui Doru
Dinu Glăvan, cu exprimări în arealul electronic
numit “Ultima oră” sunt persoane pe care
presedintele le plăteşte, pe contracte incheiate din
banii UZPR, oameni chemaţi, printre alţii, ca să facă
sala mai plină, la unele manifestări obscure: Teodora
Marin si Ovidiu Zanfir, care nici măcar nu ştiu că
şedinţa din 19 iunie fusese convocată de preşedintele
lor. Şi cum formula "cherchez la femme" are şi în
acest caz o reflectare, ca din întâmplare, redactor-şef
la foaia electronică "Ultima oră" este Roxana
Istudor, eliberată din postura de membru al
Consiliului Director, la ultima şedinţă, pentru
neparticipare repetată la reuniunile forului executiv,
o măsură aplicată conform Statului UZPR, în
vigoare. Evident, Glăvan dorea doar ca sa obţină o
aprobare, prin minţirea deliberată a membrilor
consiliului, pentru dosarele pentru care numai el
eliberase adeverinţele cu probleme, documente
intrate în plată. Figura nu a ţinut, ordinea de zi
propusă de Glăvan nu a fost aprobată şi a fost
prezentat Raportul Comisiei de Atestare, care a scos
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în evidenţă numeroasele nereguli facute de
presedintele UZPR. Un raport care nu a fost inserat
pe website-ul UZPR, deoarece dezvăluie triste
adevăruri despre preşedintele Doru Dinu Glăvan.
Abia în această situaţie, când membrii Consiliului
Director au înţeles dimensiunea ilegalităţilor comise
de Glăvan, acesta şi-a recunoscut greşelile şi a fost
de acord cu convocarea, în luna iulie, a unei noi
şedinţe a forului executiv. Membrii Consiliului
Director al UZPR au observat, fără nicio plăcere, că
preşedintele Glăvan este un mincinos, deoarece după
ce şi-a turnat pe cap cenuşă, de ochii lumii, după ce
a lăcrimat şi a implorat consiliul amintit că va
subscrie la toate deciziile, mai nou, prin băieţii săi
de mingi, scribi pe arealuri electronice insignifiante,
afirmă că a fost vorba de un…puci. Asta înseamnă
că angajamentele sale, toate înregistrate pe
reportofon, au fost făcute cu o viclenie premeditată,
pentru a ieşi din corzile unde a fost adus de propriile
abuzuri. Glăvan nu mai recunoaşte nimic din ce a
declarat în faţa colegilor săi din Consiliul Director,
nu recunoaşte nici procesul-verbal, dar, din păcate
pentru el, există înregistrările audio, cu care a fost de
acord şi pe care le putem pune la dispoziţia
autorităţilor şi a celor interesaţi. Prezidentul Glăvan
nu a recunoscut nici ce a spus în Consiliul Director
din 19 iunie, la care a participat, la care a votat şi al
cărui proces verbal l-a semnat. Şi minte in
continuare. Îşi minte apropiaţii, cărora nu le spune
nimic despre ilegalităţile descoperite şi pentru care
trebuie să dea socoteală. Trebuie să recunoaştem,
Glăvan, prin această conduită a sa, devine varianta
2017 a lui Pinocchio. Vă mai amintiţi? În decembrie
1989, Nicolae Ceasusescu nu recunoştea nimic şi nu
dorea să răspundă decât în faţa loialilor săi, din
Marea Adunare Naţională. După modelul ceauşist,
Glăvan invocă, imploră, convoacă pe păcăliţii săi,
într-o adunare menită să îl reconfirme, votanţii
neştiind ilegalităţile sale. În mod paradoxal, lui
Ceauşescu tot de la o mare adunare i s-a tras
plecarea din fotoliul prezidenţial. Iată două mari
ilegalităţi ale preşedintelui UZPR: 1.Numeroase
adeverinţe acordate pentru primirea indemnizaţiei,
de la stat, în condiţiile în care nu exista, pentru
acestea, informarea şi aprobarea lor de Consiliul
Director. 2.Incredibil de multe dosare cu cotizaţii
încasate retroactiv şi ilegal, din ciclul: ”CUM
destineliterare@gmail.com
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POATE FI PĂCĂLIT STATUL ROMÂN”. Glăvan
agită, în faţa puţinilor naivi care îl mai cred,
sperietoarea unui grup de… pucişti, de parcă trăim
în America Latină. Dar la ultima şedinţă a
Consiliului Director, nu au venit tancuri, nu s-a tras
din avioane de luptă, nu au fost paraşutaţi
infanterişti marini la sediul UZPR şi nici nu au fost
puse pe masă pistoale-mitralieră, doar au fost
probate, franc, minciunile ridicole ale unui
preşedinte rupt de realitate. Glăvan şi acoliţii săi nu
menţionează deloc Raportul Comisiei de Atestare
Profesională, care il încriminează, fără drept de apel.
Şi nici faptul că preşedintele UZPR şi-a recunoscut
ilegalităţile în două şedinţe ale Consiliului Director!
Pe asta se şi bazează Glăvan, pe aburirea naivilor cu
jumătăţi de adevăr. Glăvan şi acoliţii săi omit să
precizeze că majoritatea simplă a Consiliului de
onoare, disciplină şi arbitraj a propus Consiliului
Director sancţionarea lui pentru gravele abateri. Întro asemenea situaţie, din nefericire pentru el,
preşedintele UZPR probează că nu mai are nici

onoare, nici bărbăţie. Doru Dinu Glăvan nu concepe
să piardă substanţiala sa indemnizaţie, deconturile
generoase aprobate tot de el, diurna, telefoanele
mobile numeroase şi toate celelalte avantaje.
Prezidentul Glăvan nu vrea să coboare de pe
piedestalul de unde nu dă doi bani pe prevederile
legale, încalcă deliberat Statutul UZPR şi îşi râde în
barbă de conducerea colectivă. Adevărul este că
Doru Dinu Glăvan este singurul vinovat de involuţia
sa, iar faptele sale nu pot fi mai presus de lege.
Uniunea Ziariştilor Profesionişti nu este Doru Dinu
Glăvan, ca atare nu Uniunea este atacată, din interior, cum scriu epigoni obişnuiţi să fie preş în faţa
preşedintelui, ci Doru Dinu Glăvan este pus faţă în
faţă cu abuzurile sale, care nu pot fi tolerate. Asta
dacă mai suntem un stat de drept.
Ion Petrescu
Citește mai mult: adev.ro/othsds

Două replici la opinia lui Ion Petrescu
Uniunea Ziariștilor Profesioniști, atacată din interior
Într-un moment în care Uniunea Ziariștilor Profesioniști atinsese un nivel de prestigiu și notorietate
fără precedent, precum și stabilitatea financiară asigurată de plata cotizațiilor, un grup de membri ai
Consiliului Director s-au gândit că nu mai au nevoie de președintele Uniunii, Doru Dinu Glăvan, și că e
momentul să-l dea jos. Momentul a fost bine ales din punct de vedere strategic, căci e vară, concediu,
căldură mare, lumea e plecată din București etc. Așa că au convocat o ședință a Consiliului Director (pe 18
iulie), încercând să-l facă pe președinte să „abdice”. Și - având în vedere spiritul conciliant al lui Doru Dinu
Găvan și grija lui ca imaginea publică a Uniunii să nu aibă de suferit - poate că ar fi și reușit, dacă intenția
„puciștilor” nu s-ar fi devoalat prin agresivitatea și aroganța abordării. Ei l-au somat de Doru Dinu Glăvan să
predea ștampile, sigilii, ștanțe, documente organizatorice, adică să se delegitimeze cu propria mână, în fața
unor persoane care nu aveau calitatea să-i ceară acest lucru. În aceste condiții, Doru Dinu Glăvan a luat
decizia să convoace Adunarea Generală Extraordinară și să prezinte situația în fața forului care l-a ales
președinte.
Prezentăm, în continuare, luarea de poziție a lui Miron Manega, atât în cadrul ședinței (ca membru al
Juriului de Onoare și Arbitraj al UZPR) cât și public, printr-un articol apărut pe site-ul certitudinea.ro, în
data de 20.07.2017:
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Prohod înainte de deces...
Marți, 18 iulie, la sediul Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din B-dul Gheorghe Magheru, a avut
loc ședința Consiliului Director al Uniunii, la care au
fost prezenți 7 din cei 11 membri: Doru Dinu
Glăvan, colonel Ion Petrescu, Adi Cristi, colonel
Adrian Fulea, Gheorghe Frangulea, Gutiera Prodan,
Mihai Junea.
A fost o ședință aprinsă unde s-a prezentat
Raportul Comisiei de Atestare a UZPR. În urma
acestei ședințe, președintele Uniunii, Doru Dinu
Glăvan, și-a exprimat disponibilitatea de a-și delega
competențele, până la 1 noiembrie, unuia dintre
vicepreședinții UZPR, colonelul Ion Petrescu.
Cu câteva zile înainte, pe 12 iulie, acesta
publicase, în adevărul.ro, un articol „premonitoriu”
intitulat „O epocă se încheie la Uniunea Ziariştilor
Profesionişti din România“, gest care mi s-a părut
total lipsit de demnitate și etică. Era, practic, o
sentință dată înainte de proces. Întrucât colonelul
Petrescu a continuat să publice în adevărul.ro
opiniile personale despre ce s-a întâmplat la ședința
din 18 iulie, ceea ce mi se pare de-a dreptul grobian,
mă văd obligat, în spiritul onoarei și dreptății, să
intervin. Mărturisesc că, pentru mine, ședința a avut
aspectul unei acțiuni de juntă militară. La propriu și
la figurat. Precizez că am fost invitat la acea ședință
în calitate de membru al Juriului de onoare și de
arbitraj al Uniunii. Nu am avut, evident, dreptul la
vot, dar am cerut dreptul la cuvânt. Iată care a fost
cuvântul meu, după aproximativ șase ore de
observație:
„În primul rând vreau să-l felicit pe domnul
Adi Cristi (unul dintre cei doi vicepreședinți ai
UZPR), pentru modul corect și echilibrat în care a
condus ședința...
Domnilor, sunt profund dezamăgit și indignat de cele ce am văzut. Dumneavoastră nu ați
venit aici cu intenția de a rezolva problemele interne
ale Uniunii - care, de altfel, s-au și rezolvat, prin
măsurile propuse și votate. Dumneavoastră ați venit

cu intenția unei execuții, anume a președintelui
Uniunii... Dumneavoastră, domnule Adrian Fulea,
chiar v-ați referit explicit la o execuție, amintind-o,
în repetate rânduri, pe cea din decembrie 1989...
Domnule colonel Ion Petrescu, sunt în mod
special dezamăgit și indignat de publicarea articolului dumneavoastră din Adevărul („O epocă se
încheie la Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România“). Așa ceva nu se face. Ați cântat prohodul
înainte de deces, ceea ce mi se pare de-a dreptul
incalificabil.
În concluzie, în această situație dihotomică,
în care trebuie să alegem între Consiliul Director și
președintele Uniunii, eu, unul, mă raportez exclusiv
la interesele UZPR. Iar în acest moment și în
această situație, consider că interesele Uniunii sunt
reprezentate de personalitatea lui Doru Dinu
Glăvan. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc”.
Reamintesc că Doru Dinu Glăvan este în
continuare președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. El doar și-a delegat competențele,
până la 1 noiembrie, colonelului Ion Petrescu.
Reamintesc, de asemenea, că Doru Dinu Glăvan este
cel care a reușit să obțină, pentru UZPR, statutul de
„uniune de creație și de utilitate publică”. Este, de
asemenea, cel care a luptat, pe toate căile și prin
toate mijloacele, pentru declararea datei de 28 iunie
(ziua îndepărtării lui Eminescu din presă și din viața
publică) drept Ziua Ziaristului Român. Mă îndoiesc
că, în contextul prezentat, demersurile în această
direcție vor continua. (Certitudinea.ro, 20.07.2017)
P.S. Așa cum am spus, Doru Dinu Glăvan,
forțat de obrăznicia „juntei militare”, a revenit
asupra atitudinii conciliante de a-și delega
competențele unui membru al Consiliului Director,
ceea ce ar fi pus, de fapt, în stare de risc, chiar
onoarea și demnitatea UZPR. Situația va fi supusă
dezbaterii, la Adunarea Generală Extraordinară,
singurul for care are legitimitatea și competența de a
soluționa astfel de probleme. Căci președintele
UZPR este un președinte ales în cadrul acestui for.
Miron Manega
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Să apărăm onoarea Uniunii Ziariștilor
Profesioniști
Cuvântul liber de sâmbătă, 22 iulie, a
publicat, sub semnătura doamnei Mariana Cristescu,
un material incendiar despre „puciul ordinar” al unor
așa-ziși ziariști cu „ambiții bâzdâcoase”, care
încearcă să pună mâna pe conducerea Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din România (U.Z.P.R.),
suspendându-l din funcție pe președintele de drept,
ales de Adunarea Generală a membrilor U.Z.P.R.,
domnul Doru Dinu Glăvan.
Punctul de vedere al doamnei Mariana
Cristescu este susținut și de articolul domnului
Miron Manega, foarte important pentru că domnia sa
a fost prezent la ședința în care câțiva membri ai
Consiliului Director, foști militari care prin această
acțiune și-au dezonorat definitiv uniforma, au inițiat
aceste „suburbane diversiuni” și „agresiuni pentru
putere”.
La cele scrise de cei doi colegi de breaslă
menționați mai sus, ziariști de renume și de mare
competență, cu care sunt întru totul de acord, doresc
să mai fac o precizare foarte importantă: în
conformitate cu art.32, punctul o. din Statutul
U.Z.P.R., nimeni nu poate fi suspendat decât în
cazul unor „abateri foarte grave sesizate de Consiliul
de Onoare al U.Z.P.R.” A existat o asemenea

sesizare? Nu. Dimpotrivă, domnul Miron Manega,
care este membru al Consiliului de Onoare, și-a
exprimat în cadrul ședinței dezamăgirea și
indignarea pentru atitudinea acelor membri ai
Consiliului Director care au votat executarea
președintelui fără a avea drept la aceasta.
Așa cum s-a afirmat și în materialele
publicate în 22 iulie, domnul Doru Dinu Glăvan a
reușit ceea ce nici un alt președinte dinaintea lui nu
reușise: să obțină pentru U.Z.P.R. statutul de
„Uniune de creație de utilitate publică”. Și tot
domnia sa este cel care a înaintat Parlamentului
României propunerea de instituire a „Zilei
Ziaristului din România”. Sub conducerea lui Doru
Dinu Glăvan U.Z.P.R. are astăzi o activitate bogată,
din ce în ce mai bine cunoscută și apreciată, așa cum
nu a avut niciodată după 1990.
Datoria noastră, a tuturor membrilor cinstiți
ai U.Z.P.R. este să fim cu toții prezenți la Adunarea
Generală care va avea loc la 8 septembrie, pentru a
ne susține nu numai președintele, ci, prin el, toate
proiectele frumoase și benefice pe care acesta le-a
inițiat.
Și rog, pe această cale, și opinia publică să ni
se alăture, susținând moral demersul nostru de a
păstra U.Z.P.R. pe linia cinstei și demnității.

Zeno Fodor

N.R. Articolele publicate la Închiderea ediției sunt cu aprobarea directorului Alexandru Cetățeanu.
Mai multe opinii puteți citi pe website-ul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România:
https://uzp.org.ro/.
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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
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
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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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Ion Andreiţă – România
Ioan Barbu – România
Marian Barbu – România
Jacques Bouchard – Canada
Dan Brudaşcu – România
Sorin Cerin – România
Jean-Yves Conrad – Franţa
Monica Ligia Corleanca – USA
Victor Crăciun – România
Bidhan Datta – India
Gilles Duguay – Canada
Eugen Evu – România
Marius Fincă – România
Daniela Gîfu – România
Lidia Grosu – Republica Moldova
Carolina Ilica – România
Dumitru M. Ion – România
Shirley Lee - South Coreea
Marc Marinescu Constantin –
Canada
Kae Morii – Japonia
Doru Moţoc – România
Liviu Pendefunda – România
Ioan-Aurel Pop – România
Florentin Popescu – România
Theodor Răpan – România
Dorel Schor – Israel
Anca Sîrghie – România
Emil Străinu – România
Florentin Smarandache – USA
Otilia Tunaru – Canada
Doina Uricariu – SUA
Traian Vasilcău – Republica Moldova
Muguraș Maria Vnuck – USA
Rodica Vinea – Canada
Virginia Zeani – USA
Aurelia Zmeu – România
Ceng Zhuo – R.P.China
General Ion Mihai Pacepa
MEMBRII DE ONOARE
POST-MORTEM:
Vasile Gorduz
Cezar Ivănescu
Corneliu Leu
Claude Matasa
Pompiliu Manea
Arthur Silvestri
Grigore Vieru
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Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români
este onorată să anunţe că va reprezenta în Canada
LIGA CULTURALĂ PENTRU UNITATEA ROMÂNILOR DE
PRETUTINDENI
Mulţumim de încredere preşedintelui LIGII,
Acad. VICTOR CRĂCIUN!

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 10.09.2017, 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.

ISSN 1916-0623
ISSN CANADA
Library and Archives Canada / Government of Canada
ISSN CANADA
Bibliothèque et Archives Canada / Gouvernement du Canada
www.bac-lac.gc.ca/eng/services/issn-canada

308

destineliterare@gmail.com
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Coperta 1 (foto):
Cascada Niagara – Niagara Fall
(Photo taken by Alexandru Cetățeanu)

