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MIHAI EMINESCU ÎN CHINA, PUBLICAT DE POETRY MONTHLY MAGAZINE 

 

 (This article was received from the well known poet Dariuzs Pacak – an ambassador of  Romanian culture 

to the world. He was the one who cooperated with the Chinese magazine on Mihai Eminescu’s subject.  

We really appreciate your good work, dear Dariusz. Thank you!) 

 

  

CETĂŢEANU Alexandru 

(CANADA) 
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                        CHELSEA – LONDRA ȘI ROMÂNII ÎN MARELE RĂZBOI    

 

 

          Desigur, faima aces-

tui cartier din Greater Lon-

don, numit Chelsea, a 

ajuns pe toată planeta! I se 

mai spune şi Oraşul ar-

tiştilor (Borough of Ar-

tists) şi este celebru, fie 

prin renumele zecilor de 

scriitori care au locuit aici 

Bram Stoker (care a scris 

Dracula,cine nu ştie!), 

Mark Twain, Oscar Wilde, 

Agatha Cristie, Jonathan 

Swift, Sir  Laurence Olivier, ca să amintesc numai câ-

teva nume mai răsunătoare, fie prin echipa de fotbal 

Chelsea, muzee renumite, scumpetea locuinţelor, 

frumuseţea parcurilor, a monumentelor istorice etc. O 

coincidență amuzantă - conturul lui Greater London 

(Mai Marea Londră, din care face parte acest Royal 

Borough of Kensinghton and Chelsea) prin autos-

trada M25 de 188 km (!), seamănă bine cu harta Ro-

mâniei! Căutaţi pe internet şi o să vă convingeţi câtă 

dreptate am.  

         În Chelsea se află şi impresionantul National 

Army Museum, redeschis în urmă cu vreo 15 luni 

după renovări majore, care, începând cu 15 iunie 

2018 găzduieşte pentru o lună (până la 15 iulie), ex-

poziţia Romanians in the Great War (Românii în 

Marele Război). Dacă vă aflaţi prin Londra, merită 

să o vizitaţi şi să vizitaţi şi muzeul, în acelaşi timp. 

Această expoziţie impresionantă pentru sufletele 

noastre (o laud de la bun începutul acestui reportaj) a 

fost organizată la Muzeul Naţional a Armatei brita-

nice împreună cu Institutul Cultural Român, filiala 

Londra şi Muzeul Naţional de Istorie a României. 

Sper ca pozele alăturate să dea o idee despre frumu-

seţea evenimentului. Aflându-mă la Londra, nu pu-

team să nu merg la acest muzeu, să văd despre ce este 

vorba. Am ajuns exact la timp (ora 18.00 pe 20 iunie) 

pentru a fi martor  ocular la eveniment. Peste 100 de 

londonezi şi români stabiliţi în Londra şi împrejurimi 

admirau panourile cu diferite aspecte semnificative 

din timpul războiului, iar la spectacol (revin cu deta-

lii), sala a fost arhiplină.   

 

 
Aspecte din timpul vernisajului 

 

         Cu punctualitate englezească, exact la ora pre-

văzută, a luat cuvântul Ian Maine, unul din  directorii 

muzeului. Cuvântările scurte sunt cele mai plăcute – 

non multa sed multum! În numai 3 minute, cordialul 

director al N.A.M. a subliniat importanţa unui astfel 

de eveniment (primul de acest gen de la redeschiderea 

muzeului), ţinând seama de alianţa dintre România şi 

Anglia în Primul Război Mondial, de relaţiile de ru-

denie dintre familiile regale şi actuala colaborare în 

NATO. A menţionat şi descoperirile făcute la muzeu, 

respectiv poze cu soldaţii români care au participat la 

Parada Victoriei din Londra ţinută în 1919, descrierea 

misiunii maiorului J.D. Skale (nu sunt sigur de spel-

ling) din 1916, de distrugere a instalaţiilor petroliere 

şi a depozitelor din România ca să nu intre pe mâna 
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nemţilor şi decoraţii (Steaua României şi altele) con-

ferite anumitor ofiţeri britanici. Domnia Sa a apreciat 

colaborarea cu ICR Londra şi Muzeul Naţional de Is-

torie a României şi s-a pronunţat pentru importanţa 

menţinerii colaborării în viitor, ca țări aliate. Să nu uit 

- în primele secunde ale cuvântării, domnul Ian Maine 

s-a referit – în glumă, la vinurile româneşti care vor fi 

servite la sfârşitul serii, metodă bună pentru a mări şi 

mai mult interesul celor prezenţi.  

         A luat apoi cuvântul simpaticul director al ICR 

Londra (pentru încă doar 4 zile, se află la sfârşitul 

mandatului de 8 ani, aşa ne-a informat când a început 

cuvântarea), domnul Dorian Branea. Într-o engleză 

britanică perfectă (vorbind liber, chiar dacă a arătat o 

bucăţică de hârtie cât un bilet de tramvai cu speech-

ul) şi-a exprimat bucuria şi onoarea de a fi prezent la 

deschiderea expoziţiei împreună cu distinşii parteneri 

britanici. A subliniat că este onorat, deoarece să află 

în locul de comemorare cel mai potrivit pentru a cinsti 

memoria românilor şi britanicilor care au luptat în 

Primul Război Mondial, care au realizat Marea Unire 

a provinciilor româneşti şi alianţa dintre Marea Brita-

nie şi România, deosebit de importantă. Absolut, avea 

perfectă dreptate. A mai menţionat şi le-a mulţumit 

pentru colaborare şi la alţi parteneri la eveniment – 

Ambasada României în Anglia, Muzeul de Istorie din 

Gorj (un panou este dedicat eroinei de la Gorj, Ecate-

rina Teodoroiu  – păcat 

că marele erou lt. Av. 

Alexandru Costeanu este 

încă uitat) precum şi 

multe organizaţii brita-

nice şi muzee – desigur 

timpul scurt pentru cu-

vântări nu a permis să fie 

enumerate toate. Dease-

menea, a mai amintit des-

pre,,Great Romanian 

Story” - unirea câştigată 

pe câmpurile de luptă, 

despre ansamblurile de-

mocratice din teritoriile româneşti care au optat cu en-

tuziasm pentru unire, precum şi despre Conferinţa de 

la Paris care a consfinţit unirea teritoriilor româneşti 

locuite majoritar de români, cu ţara mamă.  

A urmat la microfon,,Regina Maria a Româ-

niei” – respectiv Dr. Cristina Păiușan-Nuica de la 

Muzeul Naţional de Istorie al României.  

 Îmbrăcată în cos-

tum alb de soră medicală, 

replică al celui purtat de 

Regina Maria în timpul 

războiului, neobosită ală-

turi de soldaţii răniţi, a 

impresionat pe unii brita-

nici prezenţi, care în 

prima jumătate de oră îna-

inte de cuvântări, au făcut 

poze alături de,,regină” şi 

de un „soldat” îmbrăcat în 

haine militare de epocă. 

Românca cea distinsă, 

cu un accent frumos în 

engleză, autoare în 

mare parte a textelor 

de pe panouri,   a 

câştigat simpatia celor 

prezenţi, mărturisind 

că s-a simţit vreo 5 

minute chiar Regina 

Maria şi a enumerat pe 

scurt, foarte inteli-

gent, etapele cele mai 

semnificative ale răz-

boiului, foarte nece-

sare pentru aducerea 

aminte a ceea s-a în-

tâmplat acum 100 de ani, de ce este atât de importantă 

pentru romani cât şi pentru britanici această cele-

brare. A mai adus aminte şi a mulţumit pentru ajuto-

rul britanicilor şi al francezilor în reorganizarea arma-

tei române retrasă în Moldova.  
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 A amintit de 

British Medical Mis-

sion în România şi de 

British Red Cross, 

care, printre altele 

(combaterea febrei tifo-

ide şi a tifosului exante-

matic care făceau rava-

gii) au organizat spitalul 

British Red Cross 

Hospital – Prince Mir-

cea (în memoria băieţe-

lului Reginei Maria, 

care la numai 4 ani a 

murit de tifos). Am mai aflat de la doamna Dr. Cris-

tina Păiușan-Nuica că soţia ambasadorului Marii Bri-

tanii în România, doamna Beatrice Barclay, implicată 

voluntar, cu multă dăruire, alături de Regina Maria în 

salvarea soldaţilor români răniţi sau bolnavi, a fost 

decorată de Regele Ferdinand cu medalia Cross of 

Queen Marie. 

         În sala de conferinţe a muzeului, devenită neîn-

căpătoare, a urmat apoi momentul teatral The Qu-

een’s Wars (Războaiele Reginei) coproducţie Im-

mersive Theatre şi ICR Londra. Merită toată admi-

raţia realizatorii acestui spectacol minunat, aplaudat 

ăndelunglung. Regia şi concepţia video au fost reali-

zate de Cristian Luchian, textul tot de Cristian Lu-

chian împreună cu Anca Doczi (bazat pe Jurnalul Re-

ginei în timpul războiului), aranjamentele muzicale – 

Bogdan Văcărescu, concepţia de lumini – Leo Bă-

cică, producător executiv Raluca Cimpoiașu.  

Impresionantă prestaţia 

talentatei actriţe Anca 

Doczi!  Timp de o oră, 

într-o engleză perfectă, 

ne-a transpus în lumea 

Reginei Maria de acum 

100 de ani, în  dilemele 

ei, în tristeţile ei (cât de 

trist trebuie să fie să 

pierzi un băieţel de 4 

ani!), dar şi în bucuria 

neaşteptatei victorii 

pentru ţara ei, Româ-

nia! I-am simţit parcă 

prezenta printre noi şi repet – magistrală interpretare! 

Felicitări tuturor, am fost mândru că sunt român!  

         Seara s-a încheiat - vorba lui Horaţiu, cu – nunc 

est bibendum - acum este momentul să bem... vinuri 

româneşti şi să servim gustări (făcute la restaurantul 

Carpatian Deer, chef Gilberto – am aflat din cuvân-

tarea domnului director Branea) care arătau foarte, 

foarte apetisante. Păcat că a trebuit să plec în grabă, 

nu înainte de a ciocni cu trei britanici un pahar de vin 

roşu, românesc, „for Great România” şi a-l da peste 

cap...  excelent vin! Ocazie de reclama pentru vinurile 

bune, româneşti! Ce soiuri şi din ce podgorie or fi 

fost? Păcat că sticlele din care a provenit nu au fost la 

vedere... să afle şi britanicii! 

         În încheierea acestei relatări, îndemn din nou 

românii din Londra şi împrejurimi să viziteze neapă-

rat National Army Museum din Chelsea. Nu vor re-

greta. La mulţi ani, România reunită! 

 

UN CANADIAN ÎN ROMÂNIA 

         

Trebuie să spun de la bun început că sunt ca-

nadian ca mentalitate, temperament și cetăţenie, dar 

am rămas român cu sufletul. În ciuda celor 34 de ani 

care s-au scurs de când am părăsit,,raiului comunist”, 

sufletul nu mi s-a schimbat. Iubesc România, iubesc 

locurile mele natale, iubesc românii de caracter, 

puţini, câţi au mai rămas pe lângă munţii Carpaţi.  

         Mă aflu la Londra, după aproape două luni pe-

trecute în România, care au trecut mult prea repede. 

Parcă altfel trece timpul în ţara în care m-am născut, 

nu ştiu care este explicaţia. Desigur, timpul zboară. 

Fugit irreparabile tempus! Am un sentiment de ne-

împlinire (lost time is never found again = Timpul 

pierdut nu se mai întoarce niciodată înapoi). Se zicea 

într-o vreme că românii sunt cronofagi. Oare aşa să 

fie? Gândul mă poartă tot spre ţara mea natală, de care 

îmi este deja  dor. Dar, să fac un,,bilanţ” sumar a ceea 

ce am realizat, dar mai ales a ceea ce nu am realizat 

acasă: nu am reuşit să termin anumite lucrări pe care 

mi le-am propus la casa nouă (meseriaşii s-au îm-

puţinat prin ţară şi mai au şi ghinioane, că nu pot veni 

la lucru în fiecare zi…) şi nu am reuşit să vizitez 
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anumiţi prieteni buni (sper să mă înţeleagă şi să nu se 

supere pe mine), să merg la piese de teatru, la operă 

etc.  Nu am reuşit să merg nici la Craiova, care se află 

la numai aprox. 100 km de Amărăşti, să-l revăd pe 

renumitul şi iubitul nostru profesor Marian Barbu şi 

pe alţi prieteni şi colaboratori la Destine Literare din 

Bănie precum Silvia Sorescu, Tudor Nedelcea, Dan 

Lupescu şi Nicolae Bălaşa. A avut loc la Craiova şi 

Festivalul  Shakespeare unde a fost prezent şi marele 

artist canadian Sergiu Cioiu (ce păcat că nu am reuşit 

să fiu prezent). Nici la Iaşi, nici la Chişinău, Sibiu şi 

Deva unde am prieteni buni nu am ajuns.  Next time, 

îmi zic întotdeauna, să mă consolez. 

         Am putut să particip însă două zile la evenimen-

tul bine numit  - Râmnicu Vâlcea – Capitală a lite-

relor și artelor, organizat anual de scriitorul Ioan 

Barbu, împreună cu anumiţi vâlceni de suflet. Prima 

parte din cele 7 pagini scrise mărunt ale impresionan-

tului program cultural vâlcean se poate vedea mai jos: 

 

 

 

PROGRAMUL 

MANIFESTĂRILOR CULTURAL-ARTISTICE 

10 - 16 mai 2018 

Sub înaltul patronaj al Prefecturii județului Vâlcea 

 

Salonul Național de Literatură și Artă  

„Rotonda Plopilor Aprinși” - Râmnicu Vâlcea, ediția 

a VIII-a 

Festivalul Cărții la Râmnic, ediția a V-a. 

Manifestările au loc ÎN ANUL CENTENAR AL  

MARII UNIRI ca prefață la Ziua Râmnicului  (20 

Mai 2018) 630 DE ANI DE ATESTARE DOCU-

MENTARĂ 

 

Organizatori: Fundația Culturală „Curierul de 

Vâlcea” și Uniunea Scriitorilor din România – Filiala 

Sibiu 

Invitați de onoare (circa 40): academicieni, 

profesori  universitari, scriitori, editori, artiști plastici, 

muzicieni, reputați oameni de cultură din România 

(din orașele: București,  

Cluj-Napoca, Sibiu, Satu Mare, Timișoara, 

Tg. Mureș, Iași, Brașov, Drobeta-Turnu Severin,  

Craiova, Tulcea, Reșița, Târgu Secuiesc, Slatina, Pi-

tești, Curtea de Argeș, Târgu Jiu, Târgoviște, din mu-

nicipiul gazdă Rm. Vâlcea și din alte localități ale ju-

dețului Vâlcea. 

Invitați de peste hotare: Ucraina - Nordul Bu-

covinei, Republica Moldova - Basarabia, Turcia, Ita-

lia, Germania, Spania, Franța și Canada. 

Cum să redau eu în câteva rânduri măreţia 

evenimentului? Un reportaj amănunţit ar necesita câ-

teva zeci de pagini! Să încerc să vă dau totuşi o idee 

despre ce am văzut şi am simţit în oraşul lui Anton 

Pann… 

Joi, 10 mai 2018: Deschiderea festivă a Salo-

nului Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor 

Aprinși”, ediția a VIII-a. Imaginaţi-vă o sală de con-

ferinţe elegantă, plină cu oameni de cultură din loca-

lităţile şi ţările enumerate mai sus, plus o parte din 

oficialităţile oraşului şi ale judeţului (am avut onoarea 

să stau între Prefectul de Vâlcea, domnul Florian Ma-

rin şi renumitul scriitor  prieten Florentin Popescu, 

apoi lângă nu mai puţin renumiţii scriitori Ion An-

dreiţă şi Nicolae Dan Fruntelata) într-un hotel de lux 

– numit Grand Hotel Sofianu. S-au ţinut  alocuţiuni 

de bun venit şi de felicitări organizatorilor, în spe-

cial,,sufletului” acţiunii, scriitorul Ioan Barbu 

sau,,Nenea”, cum i se mai spune cu drag. La eveni-

mentele la care am participat în ultimii ani, precum şi 

de data aceasta, nu am avut bucuria să-l revedem pe 

IPS Dr. Varnufie, arhiepiscopul Râmnicului – a trimis 

pe cineva să aducă înţelepciunea Sa la eveniment. Au 

vorbit însă minunat prefectul, dna primar şi alte per-

sonalităţi locale. S-a lansat antologia jubiliară Râmnic 

630, prezentată de scriitorii Passionaria Stoicescu, 

Ion Andreiţă (veşnic tânăr şi pus pe glume – am aflat 

recent că a făcut o fractură – îi urăm refacere grab-

nică), Nicolae Dan Fruntelată şi Nicolae Sava, prof. 

universitar şi pictor. Apoi a avut loc Gala Premiilor 

Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda 

Plopilor Aprinși și Festivalului Cărții la Râmnic.  

Spectacolul festiv Râmnicul nostru – oraș 

voievodal a încălzit sufletele. Mari valori mai există 

în Oltenia de sus! Asta pot să spun cu  mâna pe inimă. 

Concertul susținut de Corala Seminarului Teologic 

„Sfântul Nicolae” și Formația instrumentală a Arhie-

piscopiei Râmnicului, dirijate de Arhid. Prof. Dr. 
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Codruț Dumitru Scurtu, cu participarea sopranei Mo-

nica Valentina Scurtu mi-a răscolit aducerile aminte 

de anii copilăriei, când încă anumite cântece se mai 

cântau. Ne întoarcem la valorile noastre, la tradiţiile 

noastre şi este impresionant.  

Momentul poetic cu marele actor Alexandru 

Cupcea, cu o voce puternică, ce a zguduit sala, cu in-

tonaţii de mare Maestru, nu va putea fi uitat niciodată; 

a intrat în inimile noastre. A venit la Vâlcea de la 

Chişinău împreună cu marea poetă Lidia Grosu, m-

am bucurat mult să-i  revăd pe acești prieteni dragi 

din Basarabia noastră. 

Dar surprizele nu s-au oprit aici. În final am 

avut bucuria să ascultăm Haiducii de Amărăşti, o 

formaţie corală-instrumentală, care îmi este deosebit 

de dragă. Cum ar putea fi altfel, când sunt născut la 

Amărăşti şi,,haiducii” îmi sunt prieteni! Musafirii au 

rămas stupefiaţi de  unicitatea acestei formaţii, de vo-

cile puternice, bărbăteşti, de cântecele vechi, tradiţio-

nale, haiduceşti şi de costumele populare ale locuito-

rilor acestei zone fascinante dintre dealurile Dră-

găşanilor. Felicitări, dragii mei! 

         A doua zi, la impunătoarea biblioteca ju-

deţeană,,Antim Ivireanul” s-a deschis Festivalul  Căr-

ții la Râmnic, ediția a V-a, sub deviza „CARTEA E 

VIAȚA – RÂMNIC 630”. Editurile invitate cu stan-

duri: Antim Ivireanul Râmnicu Vâlcea, Betta Bucu-

rești, Zodia Fecioarei Pitești, Rovine București, Inspi-

rescu Satu Mare, Ștef Drobeta-Turnu Severin, Singur 

Târgoviște, Tipo Moldova Iași, Rawes Coms Bucu-

rești, Arefeana București, Scrisul Românesc Craiova, 

Academică Brâncuși Târgu Jiu, Floare Albastră Bu-

curești și Praxis - Arhiepiscopia Râmnicului. 

         În cadrul programului „EROII MEMORIEI 

NOASTRE”  -   scriitorul francez şi prieten Jean-

Yves Conrad – decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” 

al României, Doctor Honoris Causa al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava., ar fi trebuit să pre-

zinte cartea (în curs de apariție) Cimitire românești în 

Franța (peste 3000 de ostași români din Primul Răz-

boi Mondial își dorm somnul de veci în pământul 

Franței). Dar, din nefericire, nu s-a mai urcat în avion 

în ultimul minut, fiind împiedicat de o problemă de 

sănătate. Îi urăm însănătoşire grabnică! A vorbit însă 

despre această carte interesantă scriitorul Ioan Barbu.  

         A urmat o evocare „Eroul vâlcean Lt. Ale-

xandru Costeanu”, pe care am prezentat-o eu,  ca  

nepot al ,,eroului legendar, cu nume de stradă în 

Rm. Vâlcea”, cum a fost prezentat în program un-

chiul meu. Trebuie să mărturisesc că am fost puţin 

emoţionat, cum să nu fiu! Acest unchi drag pe care 

l-am cunoscut de cum am deschis ochii, din neferi-

cire dintr-un tablou şi din povestirile membrilor fa-

miliei mele, mi-a intrat în suflet. Am trecut pe la 

Amărăşti, am luat tabloul unchiului meu – eroul 

(vechi de 100 de ani, singurul care mai există cu 

chipul blândului amărăștean) şi cu el în braţe am 

vorbit despre erou şi am citit un fragment din cartea 

AMINTIRI DIN RĂZBOI, publicată în anul 1936 

de martorul ocular la moartea eroică a locotenentu-

lui avocat Alexandru Costeanu, respectiv Dumitru 

C. Măldărescu. Conform programului, ar fi trebuit 

să citească acest pasaj numit Atacul de la cota 461 

Muncelu chiar fiul autorului Ion Măldărescu, re-

dactorul şef al revistei ART-EMIS, însă nu a putut 

să fie prezent. Păcat, m-aș fi bucurat mult să-l întâl-

nesc. 

         Trebuie să precizez  că este extrem de ciudat 

cum lemnul din rama tabloului, s-a păstrat perfect o 

sută de ani, fără o urmă de carie, aşa cum nu s-a în-

tâmplat cu mobila veche din casă, care a fost ciuru-

ită  de carii. Care o fi explicația, nu-mi dau seama. 

         Am aflat cu bucurie că urmează a se face o 

petiţie la Primărie, prin care se va cere ca strada 

principală care a purtat iniţial numele Lt. Av. Ale-

xandru Costeanu (din 1919 până la venirea bolşevi-

cilor la putere) să redevină la acelaşi nume purtat 

anterior. Ar fi un gest frumos, în amintirea unui ade-

vărat erou al ţării (am scris despre el în numărul tre-

cut al revistei). Dacă unchiul meu s-ar fi tras dintr-

o familie săracă, precum cea a Ecaterinei Teodoroiu 

(cum a subliniat și Ioan Barbu), cu siguranţă că nu 

s-ar fi scos numele lui dat străzii respective după 

război, dar cum unchiul meu provenea dintr-o fami-

lie de,,duşmani ai poporului”, trebuia,,pedepsit”  

chiar și post mortem. Cum de a îndrăznit să moară 

pentru Țară?  Groaznic pe ce mâini de bandiţi bolşe-

vici a încăput România (și toată Europa de Est), 

după aranjamentele dintre Roosevelt, Churchill 

si,,eliberatorul popoarelor”, banditul de Stalin! 

Oare când se vor mai vindeca aceste răni?   

         După expunerea mea, a urmat un moment li-

terar în lectura autorului Ioan Barbu, respectiv citi-

rea unui fragment din Monumentele veșniciei.  
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         Apoi a urmat concertul extraordinar De la Be-

ethoven la Paul  Constantinescu. La pian, Carmen 

Daniela, care a venit special din Germania. Măiestria 

profesoarei, pianistă de talie mondială,  ne-a fermecat 

pur şi simplu. A urmat Intermezzo. 30 de minute cu 

un cunoscut vâlcean, Geo Cărbunescu. S-a prezentat 

şi recentul său album de romanțe „Eminescu”. A cân-

tat acompaniat de pianista și compozitoarea Carmen 

Daniela. 

         Din nefericire, relatarea mea ca,,martor ocular” 

la Vâlcea, se opreşte aici. Au urmat alte 4 zile încăr-

cate de evenimente culturale de mare clasă (de exem-

plu a avut loc o evocare Nicolae Labiș, „Poet pururi 

tânăr în luptă cu inerția”, la care au participat  sora 

poetului,  prof. Margareta Labiș pe care am avut 

onoarea să o cunosc și scriitoarea Filoteea Barbu Sto-

ian,care l-a cunoscut în tinerețe pe autorul „primelor 

iubiri”. Au urmat vizite în anumite locuri renumite (la 

mănăstirea Cozia, la Drăgășani), depunerea unei co-

roane de flori la Monumentul poetului George Țărnea 

şi multe alte activităţi frumoase, dar să nu uit să o 

menţionez pe cea mai răsunătoare: Împlinirea a  600 

de ani de la moartea celui mai viteaz şi mai ager dintre 

principii creştini - Mircea cel Bătrân. Orașul domniei 

mele, numit Râmnic - scaun episcopal și capitală a ti-

pografilor – 630 de ani de atestare documentară. 

Exact 600 de ani de la moartea lui Mircea şi 100 de 

ani de la Marea Unire. Trebuie să se întâmple ceva 

deosebit la aşa aniversări. A prezentat Pr. Prof. Dr. 

Ștefan Zară, directorul Seminarului Teologic Orto-

dox „Sf. Nicolae” din Rm. Vâlcea. 

         Am plecat din cochetul oraș de lângă muntele 

Cozia cu părere de rău şi cu hotărârea să revin şi anul 

viitor, să serbăm poate reunificarea directă sau indi-

rectă a Ţării, despre care vorbim atât de mult, acum, 

la 100 de ani de la Marea Unire. Spun,,indirectă”  

deoarece intrarea Basarabiei în familia unită a țărilor 

europene va însemna cam același lucru: venirea frați-

lor noștri basarabeni acasă.  

         În drumul spre Bucureşti, în acelaşi vehicul cu 

scriitorul oltean Nicolae Dan Fruntelată şi cu renu-

mita pictoriţă Angela Tomaselli, am avut bucuria de 

a vorbi mai mult, de una, de alta... Mă încercă un sen-

timent de mândrie ca Oltenia a dat României atâţia 

oameni de valoare şi că am avut şansa să cunosc o 

parte din ei.  

         Am ajuns la București în plin Maraton pe 13 

mai dimineata, ne-am învârtit  în cerc (nu ne-a impre-

sionat deloc organizarea circulației. La blocat străzile 

se pare că poliția română este bună!) dar tot am ajuns 

la timp la conferința Consiliului Mondial Român, 

care a avut loc la Parlament. Musafiri din Basarabia 

și Bucovina, din diferite localități ale României, din 

diferite țări, discuții interesante despre potențiala re-

unificare cu Republica Moldova, sfârtecată prin agre-

siunea bolșevică de tristă amintire.  

         Sunteți de acord cu agresiunile militare îm-

potriva țărilor mici și consecințele acestora? În ca-

zul în care  s-ar pune problema unui Referendum, 

aceasta ar fi singura întrebare care ar trebui pusă, în 

special ucrainenii ar trebui să fie întrebați. Se pare că 

unii ucrainieni din guvern se bucură și în zilele noas-

tre de acțiunile staliniste care le-au adus teritorii ro-

mânești și ar mai dori și alte agresiuni militare din 

partea urmașilor lui Stalin, care parcă au renăscut prin 

fosta URSS.,,Trăiască slăvită din vreri de popoare, 

Uniunea Sovietică, marele Stat... !”    

         Interesant interviul dat de Lenin ziaristului bri-

tanic W.T. Goode, publicat în 21 oct. 1919 în The Gu-

ardian.La întrebarea:,,Care este atitudinea Republicii 

Sovietice (așa se numea atunci viitoarea URSS) față 

de națiunile mici care s-au separat de Imperiul Rus și 

și-au proclamat independenta?, Lenin a răs-

puns:,,...Republica Sovietică a anunțat cu ceva timp 

în urmă că soldații ei nu vor trece niciodată fronti-

era cu armele în mâini...” Oare dacă ar fi trăit Lenin, 

s-ar fi respectat această declarație? Parcă nu aș crede. 

         Am mai adus în discuție la Congres, problema 

românilor care ne fac de râs în alte țări, respectiv hoții 

români care sunt prinși furând și sunt condamnați, ba 

mai apar și pozele lor pe prima pagină a ziarelor. 

Aceștia fac mare rău prestigiului României în lume, 

percepției despre români. Am mai propus acum 

cațiva ani la un Congres al Românilor ținut tot la Par-

lament și voi continua să propun până voi fi auzit și 

înțeles de cine trebuie: Pedepsele celor care sunt 

prinși cu hoții și condamnați în alte țări, să se tri-

pleze în România și să fie făcute înțelegeri cu res-

pectivele țări (Canada și SUA în principal) ca res-

pectivii să fie trimiși să-și ispășească pedeapsa tri-

plată (repet să fiu bine înteles) în România. Cu si-

gurantă că vom fi admirați pentru initiațiva de a  stârpi 

banditismul românesc, așa cum a făcut odată Vlad 
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Țepes (cu metodele eficiente în acele vremuri și nu-

mai pentru Țara Românească!). Despre activitățile  

Congresului, puteți afla mai multe, la pagina web a 

președintelui Mircea Popescu:  https://mipo-

pescu.wordpress.com/  

          Pe 15 mai, scriitorul Ioan Barbu a împlinit res-

pectabila vârstă de 80 de ani şi a fost sărbătorit cum 

se cuvine  la renumita CASA OLTENEASCĂ – Km. 

7 pe DN 7  Rm. Vâlcea - Pitești. La mulţi ani, prieten 

drag! 

 

UN CANADIAN LA DRĂGĂȘANI 

         

De la Amărăști la Drăgăşani sunt numai 20 de 

kilometri. Ce lung mi se părea drumul când îl străbă-

team desculț, pe pietris! Nu credeam că voi ajunge 

vreodată la o lansare de carte la Staţiunea de cercetări 

viticole de pe Capul Dealului. Şi totuşi, am ajuns, la 

îndemnul lui,,Nenea” şi bine am făcut. Îi mulțumesc. 

Voi putea povesti cititorilor noştri din toată lumea 

(acum, când scriu aceste rânduri mă aflu aproape de 

Stonehenge, vedeți poza de pe coperta 1)  despre o 

lansare de carte în  acest loc minunat, nu departe de 

locul unde a avut loc bătălia din 7 iunie 1821 dintre 

turci şi greci. Un profesor pe nume I.C. Teodorescu 

scria în anul 1943:,,Într-un decor minunat şi nespus 

de armonios s-au pomenit Drăgășanii de când îi ştie 

lumea”.  Este un motto la cartea despre care voi vorbi 

imediat şi care se numeşte EVALUAREA RESURSE-

LOR GENETICE DE VIȚĂ DE VIE ÎN PODGORIA 

DRĂGĂŞANI. Această carte a apărut la Editura 

ALMA din Craiova în anul 2017 şi are 100 de pagini 

format revistă, color. Autorul este Dr. ing. Sergiu Şte-

fan Gorjan, care am descoperit că are rude la Amă-

răşti – doamna Maria A., care este şi directoarea inte-

resantului Muzeu al Viei din Drăgăşani.  

        Am cartea  lângă mine, acum, când scriu aceste 

rânduri, nu departe de Stonehenge (repet). Desigur, 

veţi bănui că este o carte tehnică, de specialitate, fără 

legătură cu literatura. Ei, bine, aflaţi că nu este chiar 

aşa. Una din dovezi ar fi că prezentatorul şi animato-

rul lansării nu a fost altul decât scriitorul Ioan Barbu, 

care printre altele, a deplâns situaţia actuală din zonă, 

unde ce s-a făcut bun, precum Staţiunea de cercetări 

horticole în care ne-am aflat,  este pe cale de a se 

pierde. Am ascultat vorbind la această lansare, profe-

sori universitari în domeniu, specialişti în viticultură, 

buni cunoscători ai renumitei podgorii Drăgăşani. 

Realizări şi declin – cam aşa am simţit din ce am au-

zit. Din partea Prefecturii din Vâlcea a fost prezentă 

şi a vorbit foarte frumos Aurora Gherghina, 

locţiitoarea Prefectului. Păcat că fiind la volan, nu am 

degustat pe săturate vinurile de Drăgășani, puse 

la,,bătaie” de specialiștii în ale vinurilor, după lan-

sare! 

         Nu am luat cuvântul, dar aş fi avut multe de po-

vestit. Îmi amintesc cum arătau dealurile Drăgăşani-

lor în anii dinainte de a veni prăpădul colectivizării 

forţate. Erau adevărate grădini cu vii care de care mai 

îngrijite, iar pomii fructiferi, specii care multe au dis-

părut (aveam pere motrune, pere mălăiețe, pere oar-

zăne, ce minuni mi se păreau!), completau artistic de-

corul. Aveam în via Costenilor din Poiana Lungă de 

pe coama dealului, chiar şi smochini, iar la poalele 

viei, zeci de nuci. Totul a dispărut din cauza bolşevis-

mului – mai puţin în memoria mea. Îmi amintesc cum 

sărmanii oameni, trebuiau să dea cote la statul bolșe-

vic român, din ce în ce mai mari. Îmi amintesc cum 

toamna, şirurile de care cu trocuri pline de struguri 

aşteptau zi şi noapte, câteva zile la rând, să le vină 

rândul la cântăritul și evaluarea strugurilor la MAT-

ul nou înfiinţat (nu ştiu nici acum de unde vine denu-

mirea MAT). Îmi mai amintesc cum s-au pustiit dea-

lurile fascinante ale copilăriei mele, aşa cum au rămas 

şi în prezent. Pe dealul dinspre răsărit, prin anii 60, 

totul era pustiit, galben ruginiu – dezolantă privelişte, 

dar undeva exista, paradoxal, o oază de verdeață. Nu 

era altceva decât via lui Marin Băşină (nu ştiu să fi 

avut alt nume şi de ce i se zicea aşa), din curtea casei, 

care rămăsese ca pe vremuri în vârful dealului, iar el, 

nu a renunţat să nu-şi mai muncească via, care era su-

fletul și viața lui. Până la urmă, via aceea minunată, a 

murit și ea, odată cu el.  

         Dar să încerc să descriu puţin cartea la al că-

rei,,botez” am participat, să o răsfoim împreună. În-

cepe cu o Introducere interesantă intitulată - ROLUL 

PE CARE VIŢA DE VIE ŞI VINUL ÎL AU ÎN CIVI-

LIZAŢIA UMANĂ. Ca descendent din podgoreni re-

numiţi (Costenii) îmi place acest titlu. Pe lângă alte 

https://mipopescu.wordpress.com/
https://mipopescu.wordpress.com/
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informaţii utile pentru oricine, nu neapărat pentru 

specialişti, aflăm că pe teritoriul ţării noastre viţa de 

vie se cultiva încă din epoca neoliticului mijlociu, cu 

aprox. 3000 de ani Î. Hr. şi aflăm care sunt zonele 

unde s-a plantat viţa de vie în epoci trecute.  

         Apoi, capitolul I – intitulat CULTURAVIȚEI 

DE VIE PE PLAN MONDIAL ȘI ÎN ROMÂNIA se 

referă la cultura viţei de vie pe plan mondial, precum 

şi în România (așa cum spune și titlul), la  cantitățile 

de struguri de masă și de vin produse în diferiți ani în 

diferite țări  – subiecte interesante pentru oricine, mai 

ales dacă are vie, cum este cazul subsemnatului. Ro-

mânia se situeaza (încă!) pe locul 12 în lume privind 

producția de vin! – nici nu bănuiam.  

         Capitolul II – PREOCUPARI PRIVIND CON-

SERVAREA RESURSELOR GENETICE este foarte 

interesant. Atât în România cât mai ales în alte țări, 

institute specializate (18 în România) se ocupă de 

păstrarea și conservarea materialeler genetice, obține-

rea de noi soiuri de struguri, precum și de combaterea 

bolilor și daunătorilor viței de vie. Se subliniază im-

portanța conservării soiurilor vechi, cu valoare ines-

timabilă pentru obținerea de soiuri noi de struguri.   

Este impresionant de realizat efortul care se face pe 

întreaga planetă în acest sens.  

         În capitolul III aflăm multe date interesante des-

pre podgoria Drăgășani – istoric, situarea geografică, 

condiții eco-pedologice, vegetație, climă, litologie, 

relief etc.  

         În capitolul IV, poate cel mai interesant, aflăm 

multe date despre soiurile și elitele locale (ca și la oa-

meni, și la struguri exista,,elite”) și autohtone de viță 

de vie în podgoria Drăgășani: Cârlogancă (sinonim - 

Crâmpoșie și Ciolan), Coarnă albă (sinonim - Corno-

rată, Ticheni, Copăceancă și Caraburnu), Coarnă nea-

gră, Coarnă roșie (Țâța caprei roșie – ce mult îmi  

plăcea!), Braghină roze (Poamă roșie), Braghină albă, 

Gordan (cu sinonimele – Gorgan, Corb alb, Băldoaie, 

Iordan, Jordan, Gordană, Corb alb si altele), Gordin, 

Berbecel (Mierliță), Negru moale (Seină, Vânătă, Li-

cincă, Murgă), Negru Vârtos (Corb, Negru Bătut, 

Gordan negru, Beilar Cherasi, Negru bulgar, Negru 

tare), Slaviță, Moroștină (Leșească), Bășicată și Ro-

mânie... Nu-i așa că numai enumerarea denumirilor 

soiurilor de struguri de Dragachani (cum scriau fran-

cezii numele podgoriei de unde se exporta vin în 

Franța înainte de război) este frumoasă și amuzantă?  

         Ce să mai spun?! Felicitări oltenilor de Drăgă-

șani pentru dragostea lor congenitală pentru vița de 

vie si să vină vremuri mai bune pentru toată 

Țara!,,Acolo unde nu există vin, nu există dragoste!”, 

vorba lui Euripide. 

 

 
Struguri de Drăgășani  
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La poarta cu doi tei și o stea 
(continuare din numărul trecut) 

 

Se înserase. Sora mea și soțul doamnei încăr-

caseră cele șaptesprezece valuri de lână ca mătasea. 

Ne luăm rămas bun, aprindem farurile și ne așternem 

la drum. Eram buimacă de frig, de praf, dar mai ales 

de poveste. Drumul se adâncește în întunericul din 

inima pădurii Ciornuleasa, dar în fața mașinii se înălță 

un copac până la cer, cu o stea în vârful lui, ținută de 

două ramuri. Hotărâm să oprim mașina pe marginea 

drumului – și sting farurile ca să nu fi m reperați. Co-

bor în întunericul-beznă, împinsă de o curiozitate care 

mă trage neîndurător, spre trunchiul copacului. Din fi 

rea mea, sunt foarte fricoasă. Dar acum eram mai nea-

gră decât noaptea, de spaima întunericului ce-mi 

zgâlțâie toate simțirile. 

Sub pașii mei trosniră niște vreascuri – și o vi-

etate o zbughi pe sub plapuma de frunze. Îmi șterg 

lacrimile cu pumnii. Mă împiedic de o rădăcină și mă 

izbesc cu tâmpla de trunchiul cu lumina. Mă sprijin 

de el, fericită că străbătusem cei câțiva pași care mi 

se păruseră kilometri. Și ce răsplată! Aud o voce mi-

nunată: „Trei iezi cucuieți ușa mamei descuieți, că 

mama...”. Unda deveni primitoare și-mi deschise ca-

mera a două fetițe care stăteau în pat, în pijămăluțe; 

cea mică pe burtă, sprijinită în coate, cu capul în 

palme, iar cea mare era ochii-n tavan și dădea din pi-

cioare strigând: „Nu mai vreau, mami, povești, eu 

vreau să te văd!”. „Ba eu vreau, mami – se roagă cea 

mică – mie îmi place cum spui tu Capra cu trei iezi”. 

„Ba nu, ba nu, eu vreau să te văd – nu se lăsă fata cea 

mare – toți copiii se văd pe tabletă, cu mamele ple-

cate. O să-i scriu Moșului să ne aducă și nouă o ta-

bletă, ca să ne vezi și să te vedem”. Cu o dibăcie mai 

mare decât aceea de a construi un satelit, mama do-

moli cele două comori, le trase plapuma peste umeri 

și le duse în grădina viselor fericite. (Îmi amintesc 

cum, în ziua de Bobotează, la slujba de sfințire a 

apelor, preotul citește din Sfânta carte: „Astăzi, cele 

de jos vorbesc cu cele de sus și cele de sus vorbesc cu 

cele de jos.” Iată că dragostea de mamă dezlega aceste 

căi în fiecare zi).  

Dimineața, la cafea, copilele dădură buzna cu 

rugăminți la tati să le cumpere tabletă, s-o poată ve-

dea pe mami, nu numai s-o audă.  

– Dragă, astea sunt nebune ca soacră-ta și 

obraznice, emit pretenții, spuse mama vitregă, nete-

zind dunga la pantalonul soțului. Acesta nu scosese 

un cuvânt la cele auzite, dar în satelit nu se dormea: 

fierul de călcat se făcu scrum în mâinile consoartei, 

fără alte consecințe. O sperie tare gestul – și aproape 

că bănui cine-l trimisese.  

* 

În cer, inventatoarea întocmise niște planuri 

de îmbunătățire a sistemelor satelitului – și își amin-

tea cu reproș sieși că, atunci când concepuse invenția, 

ignorase niște rezultate strălucite ale unor savanți în 

domeniu. Printre aceștia, se gândea ea, ar trebui să se 

consulte neapărat cu Henri Coandă. Din fotoliul de 

lângă hublou, bunica, auzind despre ce savant este 

vorba, începu a depăna o poveste din tinerețea ei:  

– Păcatul lui este că e cam curvar, îi șopti ea 

la ureche, să n-o audă bunicul. Eram tânără și ne-ar fi 

prins bine și nouă o moștenire, dar mătușa Aurora n-

a vrut să audă de așa ceva. Și-a dus toată averea la 

Azilul din Căldărușani, cu alte babe nebune, colege 

de pension, că ea studiase la Paris și dacă nu te adresai 

cu madam Oror, cum îi ziceau prietenele, te descali-

ficai. Fuseseră colege de pension cu soția lui Charles 

de Gaulle. Una din ele se măritase cu un avocat mai 

tânăr cu vreo douăzeci de ani decât ea. Acesta, isteț 

foc, când a venit De Gaulle în vizită la București, s-a 

strecurat până la buzunarul hainei președintelui fran-

cez vârându-i scrisoarea. N-a pățit nimic. El cu 

Lia-Maria ANDREIȚĂ 

(ROMÂNIA) 
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nevastă-sa ticluiseră plângerea de cum citiseră în zi-

are despre vizita de răsunet. Conținutul scrisorii ex-

prima rugămintea fierbinte a soției avocatului către 

soția Președintelui, ca în numele prieteniei lor din 

timpul adolescenței petrecute împreună la pensionul 

din rue de Passy, s-o smulgă din ghearele Comunis-

mului și s-o aducă în brațele Democrației, la Paris, 

lângă ea. Doamna Președintelui a procedat urgent la 

salvarea familiei românești, instalând-o într-un apar-

tament de bloc, într-o suburbie a Parisului, stabilindu-

i și o rentă din care să poată trăi și crea prietena ei, 

care era scriitoare. Avocatul a renunțat la bară, accep-

tând să respire și el din veniturile soției, rămânând sub 

fusta tinerei menajere filipineze. Scriitoarea a răspuns 

așteptărilor, fiind autoarea mai multor volume, prin-

tre care și romanul „O femeie goală în fața lui Dum-

nezeu”, premiat de Academia Franceză.  

Dar ele nu avuseseră norocul acesta, că lor nu 

a avut cine să le compună scrisoarea, fiindcă se ori-

entaseră către soți cu mult mai în vârstă ca ele; așa 

încât, la momentul vizitei salvatoare, aceștia se muta-

seră deja în cavourile familiilor lor. De aceea își dă-

duseră totul și se puseseră la dispoziția unei savante, 

să-și experimenteze invenția de întinerire pe pielea 

lor.  

Într-o sâmbătă, îmi zise mama: „Vorbește cu 

Niculae să te lase mâine să te duci la București, la 

soră-mea Aurora, că mi s-a făcut dor de ea. Mi-a tre-

cut supărarea pe prostia ei, că și-a dat averea pe drum; 

era de la tata, de la bunicul și mai de demult; nu mai 

vorbim de casa cu etaj din Aurel Vlaicu, rămasă de la 

bărbatu-său. Așa a fost ea, o aiurită, de-aia a ajuns pe 

ușile azilului: nu bărbat, că maiorul a murit, nu copil, 

că nu voia să-și strice silueta; în fiecare zi își măsura 

bustul, talia și șoldurile, nu cumva să iasă din valorile 

de la pension. Ei, n-ar fi rămas ea sub poduri că o 

luam noi, dar n-a vrut”.  

Duminică de noapte, mama rumenise o găină 

la cuptor și o turtă cu păsări pe ea ca la ploconul pe 

care-l duci unei femei abia născute; le tot aranja 

mama și lăcrima: „Las’ să mănânce și ea, că din co-

pilărie n-a mai gustat așa ceva” – și-și șterse lacrimile 

pe furiș.  

Am luat trenul până la Uzinele 23 August, de 

aici am luat un tramvai până-n Bariera Vergului, unde 

am traversat intersecția și m-am urcat în mașina 34, 

care avea aici capătul. Am mers cu loc și, după 

aproape o oră, am coborât la stația 1Mai. Am găsit 

repede strada Căldărușani, care se înfunda chiar în 

spitalul-azil al lui tant’ Oror. De cum am deschis ușa, 

aerul încărcat cu vapori de cloramină mă făcu să-mi 

dea lacrimile. Întrebai femeia care plimba teul pe scă-

rile de mozaic și mă lămurii. Era la etajul unul, într-o 

încăpere îngustă, cu două paturi de o parte și de alta, 

cu câte o noptieră la cap, în care își țineau lucruri de 

îmbrăcat, și o altă noptieră la picioare, în care păstrau 

mici rezerve de alimente, primite de la vizitatori. Bân-

tuite toate de armate de gândaci. Alesese să stea cu 

una din cele cinci prietene, dar se certaseră. Se schim-

baseră, plecase aceea și venise alta, dar, rând pe rând, 

s-au certat între ele, încât acum nu mai avea pe cine 

schimba, drept pentru care ședeau îmbufnate, una 

lângă cealaltă, făcându-și tot felul de șicane.  

Tant’ Oror n-a fost prea mișcată de gestul no-

bil al sorei ei. Sta cu o oglindă-n față, pipăindu-și 

obrajii fleșcăiți, să vadă dacă i s-a întins vre-o cută. 

Se pare că motivul supărării cu prietena de cameră era 

rezultatul tratamentului. Li se făceau poze, care, după 

o anumită  perioadă de tratament de întinerire, se con-

fruntau cu noul obraz, care putea să aibă la una un rid 

în minus sau la alta două riduri mai puțin decât în 

poză. Motiv de păruială pentru cele două bătrâne, căci 

doamna profesor nu avea inspirația să le spună c-au 

reacționat la tratament amândouă la fel de frumos. 

Plină de ifose și acum, când era pe marginea prăpas-

tiei, începu să-și dea ochii peste cap când mă văzu; 

că, vai, nu poate să-mi dedice prea mult timp, că n-

am anunțat-o dinainte, iar ea are programul încărcat 

cu nepotul lui madam Zorlescu, care e student la fran-

ceză și-și perfecționează accentul cu ea; că apoi vine 

coafeza să-i schimbe pieptănătura, iar seara vor fi 

scoase la restaurant de amicul răposatului uneia dintre 

ele. Mi-am dat seama că visa cai verzi pe pereți.  

Când mă pregăteam de plecare, a venit o asis-

tentă și m-a rugat să aștept pe canapeaua din hol până 

trece contravizita cu medicul de gardă și doamna pro-

fesor. Pe bancă eram singura care aștepta, de unde am 

înțeles că nu se prea înghesuiau rudele să le viziteze, 

după ce făcuseră pocinogul cu averile. De cum ieși 

din cabinet, doamna profesor A. A. puse ochii pe 

mine: „O, ce frumos, ați venit să vă vizitați mama?”. 

„Nu, zic eu ridicându-mă, este mătușa mea, tant’ 

Oror”. „A, madam Oror!“ și mă pofti să intru în re-

zervă.  
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– Vedeți ce progrese face madam Oror? con-

tinuă, de data aceasta pe îndelete, doamna profesor – 

și, trăgându-ne pe amândouă spre fereastră, îmi arătă 

la lumina zilei obrazul veștejit ale cărui celule – sus-

ținea savanta – deveneau din ce în ce mai tonice. Mă 

privește apoi atent – și-mi propune să devin un fel de 

cobai pentru pomada ei, cu H3 și H4. Simțindu-mă 

jignită, cu sângele năvălind în ochi, gata să-i dau 

peste nas, mi-o luă dânsa înainte, cu explicațiile:  

– Doamnele pe care le vedeți fac tratament in-

jectabil; dumneata, dacă accepți, nu trebuie decât să 

aplici pomada pe obrazul spălat, conform îndrumaru-

lui nostru, urmând să ne vedem la trei luni o dată.  

M-am liniștit și am acceptat. Între timp, doam-

nei profesor i se pusese la dispoziție o clinică, în afara 

orașului, în mijlocul unui parc. La data stabilită ne-

am întâlnit acolo. Era un eveniment special. Venea să 

se trateze cu invenția domniei sale un coleg, savant în 

alt domeniu. Pentru aceasta ne adunase și pe noi, co-

laboratorii benevoli, pentru a arăta rezultatele pome-

zii. O însoțeau doctorul Pavid, medic primar, și doc-

torița Popov, secundar. Aceștia doi trăiau în taină, dar 

fără speranțe pentru domnișoara Popov, pentru că el 

avea familie și făcea demersuri să emigreze la neamul 

lui, unde să întinerească poporul ales și să se îngroape 

în banii câștigați cu invenția doamnei profesor. 

Doamna savant A. A. era coafată proaspăt; nu 

că n-ar fi fost mereu coafată, dar de data aceasta avea 

părul mai împăiat ca altădată; purta o bluză albă pe 

sub halatul ca sticla, iar dacă riscai să atingi un volă-

naș al bluzei din batist, te tăiai în el ca într-o lamă, 

într-atât era de apretată. Pantofi i din piele fi nă, cu 

tocuri înalte și groase, erau împinși de două picioare 

ca două proteze 

drepte, fără răscroială.  

Convoiul a pătruns în apartamentul 4, unde 

fusese cazat savantul. Ușa a fost deschisă de doctorul 

Pavid, care s-a dat într-o parte făcând loc doamnei 

profesor; a urmat secundara, el și, apoi, grupul nostru. 

Bătrânelul zâmbăreț a îmbrățișat-o pe profesoară, a 

fixat-o în ochi pe secundară, zdrobindu-i inima și 

dându-i speranțe, cu doctorul a dat mâna, iar pe noi 

nu ne-a luat în seamă. Ei, patru, s-au așezat pe fotolii, 

iar madam profesor s-a lansat instantaneu într-un dis-

curs amplu despre cuceririle ei științifice, având în 

vedere că-i vorbea unui confrate. Dar interesul 

acestuia pentru știință se diminua pe măsură ce scor-

monea în ochii secundarei, 

spre enervarea primarului.  

Oaspetele era cu fața spre ușă, când aceasta se 

deschise și cadrul ei fu umplut de fizicul asistentei, 

care întârziase din cauza altui pacient. Savantul se 

sculă, lăsându-și colega să se adreseze fotoliului gol, 

și se îndreptă magnetizat de privirile de oțel ale tinerei 

asistente. Se împiedică de o carpetă și se propti cu na-

sul între sânii imenși ai acesteia. Până aici îl ajuta 

înălțimea fizicului să ajungă. Cu mâna lui a adus un 

scaun de la masă și-a invitat-o lângă el. Vizita speci-

aliștilor s-a scurtat, aceștia ieșind incomodați de în-

torsătura creată de prezența asistentei medicale. 

Doamna profesor ar fi ordonat imediat să i se desfacă 

acestei fete contractul 

de muncă, dar zburlita blondă, cu o claie de păr din 

cauza căreia îi aluneca mereu calota de pe cap, făcea 

parte din zestrea clinicii, alături de alte persoane de 

încredere, și nu din corpul medical adus de dânsa din 

Căldărușani.  

Bătrânul, interesat de întinerire, alesese altă 

cale. Voia să plece la Viena cu avionul personal, să ia 

masa cu asistenta la unul din restaurantele lui prefe-

rate. Fata avea însă nevoie de viză, cerere care îi fu-

sese refuzată la nivelul cabinetului doi, unde bătuse 

cu telefonul. I se recomandaseră câteva restaurante la 

fel de bune, în București. Furios peste măsură, din ca-

uza refuzului nebănuit, comandă ceva de mâncare și 

flori la o Casă Mercur – și se retraseră în locuința ei, 

situată în parcul clinicii, care nu era alta decât vila 

Lupeascăi. Când comisionarul aduse totul, tânăra 

rupse bobocii de trandafir, risipindu-le petalele pe 

pat. Săriră peste masă și se tăvăliră pe stratul înmires-

mat. Nici unul nu fu prea încântat de clipa împărtă-

șită.  

Ca să iasă din plictis, au comandat un taxi și 

au plecat în oraș, unde au intrat la Eva să-i cumpere 

domnișoarei un cadou. Se înserase, fata remarcase pe 

fugă ceva în vitrină. Cumpără un costum, pantalon și 

bluză, din mătase naturală, la un preț ce-o mulțumi. 

Dar când vânzătoarea, o minionă cu ochii ca murele, 

împacheta produsul, savantul o fi xă și pe aceasta, și 

nu se mai putu dezlipi de ea. Fermecat de noua pre-

zență, scoase din nou portofelul. Desprinse tacticos o 

bancnotă din el și i-o întinse asistentei – pusă astfel 

pe liber, în fața celeilalte. Cum toate cabinele aveau 
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draperiile date în laturi, își văzu chipul multiplicat și 

începu să țopăie și să scoată limba la cel din oglinzi, 

amuzându-se ca un copil. A continuat să se distreze 

așa aproape o jumătate de oră, până când au fost trase 

obloanele și ferecate ușile.  

A doua zi, după programul de lucru, asistenta 

plecă într-o vizită în oraș. Pudrată, machiată și îmbră-

cată cu proaspătul cadou, ajunse la familia respectivă; 

dar nu zăbovi prea mult, pentru că voia să intre din 

nou la Eva, să se convingă încă o dată că făcuse cea 

mai bună achiziție. De cum coborî din autobuz, se re-

pezi în fața vitrinei, măsură cu atenție piesele, mulțu-

mită de fi nețea și frumusețea lor; când să se îndepăr-

teze, însă, văzu pe brăcinarul pantalonilor o etichetă: 

„Pijama de damă, din mătase naturală, brodată ma-

nual, China, prețul...”. Nu s-a pierdut cu fi rea; se în-

serase și, cum mulți văd puțini pricep, a ajuns liniștită 

acasă, dar n-a mai îndrăznit să iasă în lume îmbrăcată 

cu darul savantului. Colegele, invidioase, povesteau, 

când am mai fost la control, că, în cele din urmă, darul 

acela scump s-a dovedit un obiect inutil. Se plânsese 

chiar ea, către ele, că primiri nu putea să facă în 

această ținută; ar fi așteptat echipată astfel un bărbat 

într-o seară, dar acesta s-a enervat c-a zăbovit prea 

mult să-i scoată bluza pe cap, că nu avea nasturi, și 

să-i desfacă șnurul de la pantaloni, că aveau ciucurași, 

nu erau cu elastic. Furioasă, a băgat foarfeca-n pijama 

și-a făcut-o cârpe de bucătărie. 

 Îndreptându-și spatele – înțepenise în fotoliul 

de lângă hublou – bunica își continuă, veselă, poves-

tea:  

– Dar ce să vezi cu doctorița Popov, care a fă-

cut o depresie, că de, în câteva minute imaginația o 

înălțase, și într-o secundă realitatea o doborâse. Până 

la urmă, a ajuns la Paris, așa cum își dorise; s-a agățat 

de gâtul unui bătrân s-o ducă acolo, și acela a dus-o. 

Într-o zi, pe o ploaie torențială, ca să nu moară de 

plictiseală în casă, și-a luat umbrela partener de plim-

bare și-a ieșit să privească la tentantele vitrine de pe 

bulevard. Ajunsă într-o intersecție foarte aglomerată, 

i se păru că-l zărește pe Pavid. Alergă spre năluca din 

ploaie, arsă de dorul lui, orbită de șuvoiul de apă ce 

se scurgea de pe umbrelă. O mașină n-a mai putut s-

o evite, așa că… s-ar zice... că    s-ar fi întâlnit pe aici 

cu Coandă.  

– Vai, bunica, dar ce povești grozave știi tu! 

Uite, aparatele de la bordul satelitului arată că am 

ajuns. 

– Vezi că poate te lovești de ea – stărui bunica. 

Să nu te intimidezi, să nu te lași iscodită, că ea este cu 

arhiva, caută să recupereze casa savantului din Ana 

Ipătescu colț cu Lemnea, pe care a vândut-o Acade-

mia ca drepturi litigioase unor samsari – conchise bă-

trâna, în vreme ce-o privea în ochi cu o dragoste infi-

nită, mândră că nepoata îi seamănă leit. 

 

* 

Sunt înghețată sloi.  

Legătura cu cosmosul se întrerupse brusc.  

O rafală de vânt zgudui pădurea, izbind cren-

gile desfrunzite, anunțând că baba-iarna e la ușă.  

Sora mea strigă, în întuneric: 

– A dispărut lumina din vârf!  

Strig și eu, rugând-o să îndrepte farurile către 

mine.  

În douăzeci de minute suntem acasă. Vietățile 

curții au adormit nemâncate, nebăute, cu ușile des-

chise. Numai mama nu doarme. I-au trecut prin minte 

tot felul de scene groaznice cu noi.  

Încuiem totul, aprindem focurile în sobe și, 

până la ziuă, nu reușim să ne încălzim.  

Când pun capul pe pernă, sunt gata să cred că 

am fost teleportată; dar lâna care umple casa mă con-

trazice.  

 

Negoești, 10 ianuarie 2016 
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De la Cuza Vodă citire… 

 

Asistam, nu demult, la un simpozion consa-

crat Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 

1859. Manifestarea avea loc la Rm. Vâlcea, în aula 

modernei Biblioteci Judeţene „Antim Ivireanul”. S-a 

discutat mult şi divers pe marginea evenimentului, 

numele (şi faptele) domnitorului Alexandru Ioan 

Cuza şi al ministrului său Mihail Kogălniceanu reve-

nind în mai toate luările de cuvânt. Secularizarea ave-

rilor mânăstireşti, reforma agrară, reforma învăţă-

mântului şi încă multe altele, la fel de importante, au 

fost cercetate, analizate şi dezbătute cu competenţă şi 

ardoare. Personal, însă, m-a impresionat comunicarea 

prezentată de către conf. univ. dr. Remus Grigorescu, 

directorul Bibliotecii, referitoare la reforma adminis-

trativă, din acelaşi an de glorie şi foc, 1864. M-a im-

presionat prin claritatea enunţului, dar, îndeosebi, 

prin conţinutul acelei prime legi de organizare admi-

nistrativă, conferind tânărului stat român însuşirea de 

modern; ele, legile adiacente iniţiativei, constituind 

repere istorice model pentru organizarea şi funcţiona-

rea administraţiei publice centrale şi locale.  

 A trecut, iată, un secol şi jumătate de atunci, 

iar acele principii legislative sunt actuale şi în pre-

zent, în pofida viziunilor de regionalizare (şi globali-

zare) ce înfierbântă astăzi minţi rătăcite. Nu ne-am 

depărtat prea mult de alegerile locale – cele parla-

mentare sunt la ordinea zilei – şi ar fi bine ca aleşii 

noştri să revadă Legea 394 pentru comune urbane şi 

rurale, promulgată de domnitorul Cuza la 31 martie 

1864, prin care se fixa cadrul juridic de organizare a 

fiecărei aşezări, dar şi răspunderile ce reveneau au-

torităţilor respective în exercitarea mandatului. Una 

din cele mai importante atribuţii ale Consiliului, de 

pildă, era elaborarea bugetului de venituri şi cheltu-

ieli. Legea instituia ca date fixe ziua de 2 mai a fiecă-

rui an pentru rectificarea bugetară şi ziua de 1 sep-

tembrie pentru aprobarea bugetului pe anul viitor. 

Astăzi, noi ne prezentăm la sărbătorirea Unirii fără 

buget, dar cu găuri de miliarde de lei. Potrivit acelei 

Legi 394/1864, fiecare comună avea o casă a comu-

nei, numită Primărie; comunele urbane aveau şi un 

corp de pompieri, iar în cazul când numărul locuito-

rilor se situa peste 6.000 de persoane, aveau şi un 

spital. Inutil să comentez ce-am făcut noi, epigonii, 

cu aceste spitale – şi cu alte aşezăminte vizând aria 

mai largă de cultură şi civilizaţie. Totodată, Legea 

avea prevederi în care erau stipulate foarte clar si-

tuaţiile de incompatibilitate. Noi, epigonii, am creat 

tot soiul de organisme, al căror sceptru îl ţine neferi-

cita ANI (Agenţia Naţională de Integritate) în care 

ambiguitatea şi bunul plac se complac. O prevedere 

care ar trebui să dea serios de gândit era aceea con-

form căreia funcţia de consilier judeţean nu era re-

tribuită.  

 În Legea de acum un secol şi jumătate este 

limpede conturată şi instituţia prefectului – şi rapor-

turile cu autorităţile administraţiei publice locale. 

Prefectul era reprezentantul guvernului în judeţ, în-

vestit cu cele mai largi prerogative de conducere po-

litică şi administrativă (nu „funcţionari de stat”, cum 

se încearcă, azi, evitarea răspunderii politice şi per-

manentizarea în scaun). Mihail Kogălniceanu, în ca-

litate de ministru de Interne, era preocupat ca voinţa 

guvernului să se facă resimţită pretutindeni. Adesea 

efectua controale în teritoriu, care nu întotdeauna se 

soldau cu laude. Dintr-o astfel de vizită aflăm – no-

tează ministrul: „prefectul de Vâlcea e un om cinstit 

care a satisfăcut întreg judeţul”; „cel de Muscel n-

are lustru, e cam sălbatic”; „la Romanaţi, Christo-

dor Marghiloman, fost pensionar, foarte experimen-

tat, e foarte devotat guvernului”.  

 Eh, dar pe atunci oamenii erau oameni. De la 

vlădică până la opincă. Pe toate palierele vieţii soci-

ale şi politice. Cu gândul la preşedinţii noştri post-

decembrişti – şi, prin extindere, şi la primii miniştri – 

revăd discursul rostit de Kogălniceanu la alegerea 

Ion ANDREIȚĂ 

(ROMÂNIA) 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 15 

domnitorului Cuza, din care notez câteva pasaje: „O, 

doamne! Mare şi frumoasă îţi este misia… Fii, dar, 

omul epocei; fă ca legea să înlocuiască arbitrariul; 

fă ca legea să fie tare, iar tu, Măria-Ta, ca domn, fii 

bun, fii blând, fii bun mai ales pentru acei pentru care 

mai toţi domnii trecuţi au fost nepăsători sau răi! (…) 

Fă, dar, ca domnia ta să fie cu totul de pace şi de 

dreptate, împacă patimile şi urile dintre noi şi rein-

trodu în mijlocul nostru strămoşească frăţie! Fii sim-

plu, Măria-Ta, fii bun, fii domn cetăţean; urechea ta 

să fie pururea deschisă la adevăr şi închisă la min-

ciună şi linguşire!”.  

 Cuza s-a dovedit vrednic de această urare şi 

îndemn. Poate s-ar cuveni ca şi mai-marii zilei de azi 

să revadă acest discurs – şi să ia aminte. Sugestia 

este valabilă şi pentru noi, oamenii de rând, care ade-

sea zicem că nu ne implicăm în politică, ne vedem de 

treaba noastră, nu supărăm pe nimeni – dar facem 

scandal când ni se pare că lucrurile nu merg bine. Şi 

abia atunci – sau nici atunci – ne dăm seama că ne 

pândeşte dintr-un ungher al istoriei o veche zicere a 

anticului Platon: „Pedeapsa pe care o primeşti pen-

tru că nu faci politică este faptul că ajungi să fii con-

dus de unii mai proşti ca tine”. 

 Dar atunci este prea târziu.  

 

De la Matei Basarab şi Elina Doamna citire… 
– povestea unei sat şi a unei mânăstiri din Bărăgan – 

 

Negoeşti, satul acesta micuţ (din imensitatea 

Bărăganului) în care abia încap o iubire şi veşnicia 

(sădit de mâna celuilalt Basarab, Neagoe) a fost du-

minică, 9 octombrie (Anno Domini 2016) centrul lu-

mii, axa dintre el şi Dumnezeu. În această zi a avut 

loc Liturghia de (re)sfinţire a Bisericii fostei celebre 

Mânăstiri Negoeşti, după 367 de ani de la sfinţirea 

iniţială.  

Dar pentru a înţelege mai bine evenimentul, 

să dăm timpul înapoi către începuturi. Cum spuneam, 

numele îi vine de la Neagoe Basarab, însă date certe 

avem din timpul lui Matei. Nu ştim ce strategii au stat 

la baza hotărârii domneşti, dar adevăr este că între 

anii 1640 şi 1650 – zece ani rotunzi – Matei Basarab 

a avut aici reşedinţă de vară, Negoeştii devenind as-

tfel a patra capitală a Ţării Româneşti. Aici întrunea 

divanul ţării, semna documente, primea ambasadori – 

în timp ce ochiul său veghea la hotarul de sud, de 

care-l despărţea numai 20 de kilometri. Atunci s-a ho-

tărât şi Elina Doamna să înalţe, la Negoeşti, o mânăs-

tire. Pentru ea, aceste locuri erau oarecum familiare, 

întrucât se născuse nu departe: la Hereşti – o alergă-

tură bună de cal – în conacul Năstureilor, fiind soră 

cu învăţatul boier Udrişte Năsturel. Biserica şi mâ-

năstirea au fost construite între anii 1645-1649; cu 

chilii pentru călugări, clopotniţă impunătoare şi pu-

ternice ziduri împrejmuitoare (care, în parte, se văd şi 

astăzi). Domnitorul, apoi, a înzestrat mânăstirea cu 

8.400 de pogoane teren arabil, un clopot, nouă sălaşe 

de ţigani, 15 pogoane de vie (în satul Greaca) un 

eleşteu de peşte – peste care  s-au aşternut alte danii 

bogate, din partea lui Constantin Brâncoveanu.  

Personalităţi de seamă au vizitat această mă-

năstire. La scurt timp după ctitorirea ei, satul Negoeşti 

l-a avut ca oaspete pe Patriarhul Macarie al Antiohiei, 

împreună cu diaconul-cărturar Paul de Alep, care a 

scris despre eveniment în cartea „Călătoriile Patriar-

hului Macarie al Antiohiei în Ţara Românească”. Mai 

târziu, în anul 1737, la Negoeşti se întâlneşte domni-

torul Constantin Vodă Mavrocordat cu Ibahim Paşa 

de Rusciuc, pentru rezolvarea unor litigii legate de 

graniţa de sud a ţării. Cărturarul Neofit Cretanul, Mi-

tropolit al Ţării Româneşti între anii 1738-1753 – fi-

ind, pentru o perioadă, şi Episcop al Mirelor Lichiei 

– a vizitat biserica şi mânăstirea în anul 1746, notând 

în „Jurnalul” său: „În dimineaţa zilei de joi, 5 iunie, 

după sfânta liturghie, am făcut agheasmă şi litanie îm-

preună cu toţi creştinii, cu femei şi copii, împotriva 

secetei; iar după ce am mângâiat poporul şi am dat 

porunci preoţilor să spovedească enoriaşii şi să-i îm-

părtăşească cu Sfintele Taine, am trecut Argeşul pe 

un pod plutitor…”.  

Peste două secole şi ceva de la înfiinţare, 

domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin Legea secula-

rizării averilor mânăstireşti, o deposedează de o parte 

din imensele bogăţii, călugării luând calea Căldă-

ruşanilor şi Snagovului, iar biserica devenind parohi-

ală. Tot pe atunci, pictorul Constantin Lecca pictează, 
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în 1864, interiorul bisericii. În arhivele acesteia se 

păstrează o scrisoare aparţinând pictorului, cu referire 

la această lucrare: 

Preacuvioase părinte, 

Am grăbit a împlini dorinţa ce aveţi a vedea 

biserica pe deplin împodobită, şi iată trimisei cu toate 

Icoanele Tâmpei pe Dl. Iakşici, colaborator al meu; 

vă rog dar primiţi-le, şi cu ajutorul Sfinţiei Voastre, 

după ce le va da lustrul cuvenit, va şi aşeza dintrin-

sele câte se va putea aşeza, iar cele ce vor fi cu nepu-

tinţă a le aşeza vor rămâne până la venirea Dlui. Ba-

bicu sculptorul, ca să le aşeze dlui. 

Veţi binevoi, prea cuvioase, a-mi trimite o do-

vadă c-aţi primit toate Icoanele, cu un cuvânt c-am 

săvârşit toată lucrarea mea, ca să-mi pot lua de la 

On. Minister restul ce mai am a primi, prin care veţi 

îndatora prea mult p-al Sfinţiei Voastre prea supus, 

                                              Const. Lecca  

1864, fevrar 11, Bucureşti 

N.B. Vă rog prea-mult a înlesni fără zăbavă 

întoarcerea Dlui. Iakşici, fiindcă-mi este prea trebu-

incios la lucrarea d-aici.   

În arhiva bisericii de află şi o epistolă de la 

scriitoul-ministru Dimitrie Bolintineanu: 

Cuvioase Părinte, 

Spre răspuns la raportul Cuvioşie Voastre 

No. 14, vă încunoştinţez că pentru via acei Monastiri, 

de la Greaca, s-a scris Prefectului respectiv a o avea 

în vedere la efectuarea circulării ce i s-a trimis, spre 

a o arenda. 

Primiţi, Cuvioase Părinte, asigurarea osebi-

tei mele consideraţii, 

                                                           Ministru 

                                                           D. Bolintineanu 

Bucuresci, Anul 1864, Luna Mart, 23 

Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Secţiu-

nea Administ. Biroul 1, No. 8935.  
 

Precum se poate observa, se pare că pe atunci 

funcţiona corect proverbul „De la vlădică până la 

opincă” – dovadă că Vlădica se simţea onorat să scrie 

Opincii.  

Dar să revenim la momentul sfinţirii acestei 

biserici (şi mânăstiri). Cea dintâi sfinţire a fost ofici-

ată (în prezenţa ctitorilor, Matei Basarab şi Elina 

Doamna) de către Mitropolitul Ţării Româneşti, Şte-

fan I, născut la Râmeşti-Vâlcea, fost copist de seamă 

la Mânăstirea Bistriţa, călugărit şi hirotonit la Tis-

mana, ales Mitropolit în anul 1648 (cel ce-a iniţiat 

„Condica Sfântă a Mitropoliei Ungrovlahiei”, în care 

sunt cuprinse toate hirotoniile de arhiereu până în ziua 

de astăzi). Perioadă în care aşezământul a trecut atât 

prin înălţătoare momente faste, cât şi prin dureroase 

clipe datorită vicisitudinilor istorice, şi nu numai. Mai 

aproape de memoria noastră se înscrie cutremurul din 

1977, care pur şi simplu a ruinat-o. După tergiversări 

şi soluţii pasagere, care mai mult au mutilat-o, în ul-

timii zece ani a fost restaurată conform exigenţelor 

artei, cu bani din funduri europene – şi prin abnegaţia 

şi munca pana la epuizare a preotului paroh Nicolae 

Truşcă. Şi astfel astăzi, un alt arhierei, Prea Sfinţitul 

Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, 

a resfinţit Biserica din Negoeşti, slujind Sfânta Litur-

ghie la 367 de ani după Ştefan I. Liturghie la care au 

asistat sute şi sute de credincioşi, localnici şi oaspeţi, 

trăind emoţii înălţătoare, care i-au apropiat mai mult 

de Dumnezeu. 

Cu acest prilej au avut loc şi două evenimente 

artistice. Lia-Maria Andreiţă, diplomat, scriitoare şi 

artist plastic, a deschis Expoziţia de tapiserie „Ave 

Maria”, în centrul căreia s-a aflat sugestiva lucrare 

„Crucificarea lui Iisus”, care s-a bucurat de frumoasa 

apreciere a Prea Sfinţitului Episcop Vincenţiu. O de-

legaţie de scriitori şi credincioşi, în frunte cu Ioan 

Barbu, a sosit de la Vâlcea, însoţindu-l pe domnul 

Emil Catrinoiu, directorul Editurii Fortuna, care a 

editat recent „Pravila de la Govora”, tipărită pentru 

prima oară (tot) din îndemnul domnitorului Matei Ba-

sarab, în anul 1640, cu litere chirilice, tradusă din 

limba slavonă de renumitul monah de la Mânăstirea 

Bistriţa, Mihail Moxa. Noua apariţie, în care sunt 

puse faţă-n faţă pagina cu litere chirilice şi cea cu li-

terele limbii române, beneficiază şi de o dirtosire a 

textului princeps (pentru a putea fi înţeles de cititorul 

de azi) datorată preotului profesor Petre Mateescu.  
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Uitarea timpului                        
 

eu am fost frigul tǎu 

iar tu mai ai puterea unui surâs 

suntem undeva într-un adǎpost pentru vise 
 

rǎzboiul nici nu s-a încheiat 

ne-am dus la culcare 

pe ponton dansul a încetat 

adormise pânǎ şi felinarul chior de pe far 
 

mângâietoare sete 

ne privim în oglindǎ 

pânǎ şi apele s-au dezgheţat  

eram în alergare  

prea beţi dupǎ vise 

şi am uitat cu totul de timp şi de vânat 

 

Ce va fi                                    
 

ce va fi când se va stinge focul 

ce vom înfǎptui  

şi cât de trişti vom fi 
 

prin toate limbile pǎmântului trece cuvântul 

prin naştere  

ne vom opri 
 

cum sufletul apei nicicând nu îngheaţǎ 

nici sufletul meu 

nici un vis 
 

floarea de lemn  

izvoreşte şi curge 

ca uleiul unui mǎslin 

 

Poem scris într-o limbă a îngerilor         
 

am aprins focuri într-o certare cu noaptea 

şi ruguri fumurii am ridicat 

prin sânge s-a lǎsat cu o iarnǎ târzie 

fǎrǎ putere am cercetat 

 

numai tu mi-eşti aproape  

încǎlzeşti visul 

cu mâna încerc sǎ-ti acopǎr şi faţa 

sunt zorii de ziuǎ departe pe val 

pietrele sure din apǎ au prins un contur de luminǎ 

 

Logos         
 

cenuşa cǎrţii mele 

cenuşa unui vis care mi-a limpezit faţa 

pentru voi cerul a scris 
 

în urma amintirilor se desparte 

tot ce s-a spus 

de ce nu s-a zis 
 

numim luminǎ gândul 

ce se-ntoarce spre sine 

şi viaţǎ  

cuvântul pe care-l gândim 

sa fie rostit în oglinda actorului 

pentru lipsa de întuneric în care 

ne înzidim 

 

Curgere                                       
 

curge un zid 

cu sticlire la vale 
 

noi ne oprim  

cu soarele în cale 
 

şi o mireasmǎ plinǎ 

nefinire 

din tot cuprinsul ei necercetat 
 

voi nu mâncaţi din pomul ce v-am dat 

  

Mircea BARTAN ȘTEFAN 

(U.S.A.) 
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POETRY 

 

The lands that Allah has forsaken      

 

Children are eternity, 

at those lands that Allah has forsaken. 

We are star dust. That’s what we are. 

In deep loneliness of universe. 
 

Everything shut up. 

Like consonants letters of immigration. 

We have already left our souls at  

desolate ruins that lightened by moon. 
  

Noone is no longer a seashore for humanity here… 

Because children are eternity 

at those lands that Allah has forsaken. 
 

Translation: Hilal Karahan 

 

Lotus    

 

Scattered morning of perception… Glassy  

borders… Imperfect beauty’s insistence  

on the flesh… 

 

In you I see the mistery. Oh blessed  

plant!.. Soul blended with rose. 

 

Existence relaxes… When garden  

appears and Being is yet in leaves… 

You were the shivering river of creation. 

 

Life has secrets and mind has  

oblivion beyond things. Hush! 

Let not the ripped simplicity  

of bewildering expand between us. 

 

Much is concealed in the heart. And indeed it must! 

And sometimes whatever you do,  

a lily’s susceptibility is evident to its skin. 

 

Man is deficient in any point of view. 

Man, the cursed adventure,  

apprentice to the estate of endurance. 

Oh blessed plant!.. Soul blended with rose. 

 

That may lead us to look for the incompleteness  

in God. 

Translated by: Hilal Karahan 

 

 

Babel     

 

Enough! Lower from above my heart 

this sky-roof! 

 

Come now! As love comes to fire. 

Let each skirt to swirl one in the other. 

Wondrously spun wrappings 

of nothingness let 

me wear! 

 

Time, your spider, time! Detach 

yourself from my flesh! 

 

As before, melodies rise from the gardens 

as omninous tower and serpent’s 

slither. As words, by 

and by, blurred 

rose! 

 

Oh, patience! Oh, sweet forebearance! 

 

My horse has shed its hair. See the golden plumes. 

Rub them together. Raise the curtain. 

Crack wide open 

the seal! 

 

Last night, two angels descended 

silently onto Babylon. Be quiet, my soul, and attend. 

The refrain starts anew! 

 

Oh, patience! Oh, sweet forebearance! 

 

Translated by Mel Kenne-Saliha Paker
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Pe linia Orient – Occident sau ființă și neființă la români 

      .   

Dragii mei, 

 

         A trecut ceva vreme de la ultimele noastre întâl-

niri. Așa s-a întâmplat mai tot timpul după ce am în-

cheiat un nou volum, după ce l-am cosmetizat și l-am 

scos apoi în lume. Cu el, ca formă manifestă a unor 

zvârcoliri, și o parte din mine. Altfel spus, la scară 

mai mică, eu, suflet pliat între coperțile unei cărți, am 

tot colindat. M-a mai alintat o domniță, m-a mai înju-

rat un bădăran, au mai aflat unii despre mine, eu, des-

pre cei trecuți sub așternutul vremurilor, apoi, cu o 

circularitate, nu tocmai de un rotund perfect, așteptăm 

cu toții să scoatem, iarăși, degetele afară, într-un nou 

început, precum ghioceii în ciuda zăpezii ce, în ulti-

mul timp, ar trebui trimisă la deratizat și revopsit. Po-

luarea își spune cuvântul! 

         Ca oameni, vrând, nevrând, dăm culoare con-

textului, iar ca rătăciți ai soartei, nemulțumiți, repu-

nem pe scena vieții întrebări și iarăși aceleași între-

bări: „cum?”, „de ce?”, „când?”, „pentru cine?” „pen-

tru ce?” etc. Din întrebări, după caz, nuanțe sau un fel 

de amestec din care nu putem scoate cenușiul nostru 

uman, acel deslușit-nedeslușit, dat de veșnica bâlbâ-

ială. La mijloc, permanentul „dacă am ști?”, condiți-

onalul rostit fără a lua în calcul faptul că, vorba lui 

Platon,  

s-ar putea să nu fim pregătiți să știm. Apoi, la ce bun 

și știutul a toate, câtă vreme bazaconii fel de fel ni se 

lipesc de minte, de suflet, și întunecă, oarecum ade-

vărata cunoaștere? Prin extrapolare, că nu tot timpul 

este așa, ne-o spune fizica cuantică, locul în care în-

tâmplarea, discret, pare ar fi la ea acasă. Desigur, aci, 

în cuantică, întâmplarea este un fel de scoatere din 

ritm, scoatere din firesc,  metaforic vorbind, un fel de 

surpriză a nefirescului și parcă ceva mai puțin din ex-

presia: „lumea este tot ce se întâmplă”, adică lumea 

este tot ce se întâmplă ca faptă, propoziție cu care 

Wittgenstein ar fi răsturnat până și ființarea utilă întru 

adevăr, a lui Haidegger, dacă acesta, asemeni Sfântu-

lui Ioan al Crucii, nu ar fi dat totul la o parte, inclusiv 

obiectivitatea, pentru a putea fi văzută, în timp, Ființa, 

la nivelul omului aruncat în lume, forțat să treacă din-

colo de obișnuit. La capătul obișnuitului, desigur, 

moartea ca certitudine, de care atunci când uităm ne 

plasăm, fără prea mari eforturi, în lumea derbedeilor, 

a borfașilor, a panaramelor înțolite în robe sau în alte 

zdrențe, a mitocanilor sau a urinelelor împăiate, în-

tâmplător, pe ici, pe colo, înțepenite și la tribună, ne 

plasăm în lumea lui „fuce vânt” sau a cocalarilor de 

dugheană înlemniți în ușa cocioabelor cu păcănele. 

Asta în zilele noastre de libertate, și ea cu nuanță, de 

acum, în plină democrat-ură! ... Însă, democrat-ură a 

fost și pe vremea cealaltă, a totalitarismului de tip sta-

linist, apoi a celui de tip ceaușist, democrat-ură cu se-

mantică, conotații și denotații formulate dogmatic, de 

la înălțimea conducătorului iubit. Pe atunci, activiștii, 

clențăi ai regimului, ușor ferchezuiți, ipocriți făr` de 

măsură, eficienți nevoie mare, băteau chiar mai bine 

darabaua decât acum, accentuând, desigur, formal, 

grija pentru binele întregului popor. Fraților, după 

cum ați văzut, în prima parte a discuției noastre, prin 

apel la rigoarea gândirii, ne-am exprimat cu reținere, 

cu grijă și chiar zgârcenie lingvistică, dorința de a 

pune în prim plan ființa ființării, conturată la nivelul 

adevărului, existenței și timpului. În partea a doua, 

voit, aceiași noi am lăsat limbajul să curgă la limita 

contingentului desuet, tocmai pentru a surprinde mu-

chia de cuțit, ea însăși limită între sublim și ridicol. În 

consecință, aici, unde trăim, pe linia Occident-Orient, 

este mai mult decât firesc să ne întrebăm: cam pe 

unde suntem? cam unde ne plasăm? 

Lăsând la o parte bazaconiile astea de tip politic, în 

marea lor parte făcute doar pentru imagine, trebuie să 

vă spun că, prin `80, în nebunia sa și sub impulsul 

ideii conform căreia pe tartore chiar și în iad, îl iu-

bește poporul de mult îngenuncheat, Ceaușescu a dat 

Nicolae BĂLAȘA 

(ROMÂNIA) 
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drumul, din lanț, la foamete. Foamete, în ultimă in-

stanță, pentru toți! Și pentru cei mari, dar mai ales 

pentru pălmași, pentru pârliții contextului. Totuși, ca 

să fim sinceri și cu noi, și cu istoria, și mai ales pentru 

verificabilitate și adevăr, trebuie să nuanțăm. Prin ur-

mare, mai întâi organul de partid și de stat  a raționa-

lizat principalele produse. Pâinea, uleiul, zahărul se 

ridicau de fiecare individ ce încă respira, pe cartelă, 

de la alimentara la care  fusese din timp arondat. Ac-

tivistului însă, i se înființase cantina de partid, locul 

de unde își procura și produsele necesare existenței, 

el neexistând. Mă rog, nu facem, mai ales acum, după 

ani, din asta un cap de lume. Odată dat zvonul rațio-

nalizării, cât ai bate din palme, tot ce era prin galan-

tare, a dispărut, ca și cum niciodată n-ar fi fost. Nici 

măcar spanacul, cândva nemișcat de ani și ani de zile, 

de pe rafturile magazinelor, n-a mai rămas. Peste tot, 

ca într-o expoziție sumbră, ba chiar macabră, doar na-

tură moartă! Peisaj dezolant cu vânzători, un fel de 

gură-cască puși la  uscat, și tot felul de cârlige, în 

care, până mai ieri, se agățau produse! În consecință, 

ca urmare a directivelor iubitului conducător, rând pe 

rând, prăvălia în care se vindea cândva brânză a de-

venit „n-avem brânză”, carmangeria unde se vindea 

carne, a devenit „n-avem carne”! ...Și tot așa, până ce 

însuși pălmașul, până mai ieri „săltat în slăvi” în ca-

drul luptei de clasă, a devenit rătăcitul, fără de vreun 

rost, în prezentul său și în veacul vecilor. Nimeni nu 

mai dădea doi bani pe el. Mai ales când până și la 

cantinele amenajate pe șantiere sau în cadrul intre-

prinderilor el, pălmașul, putea mânca o zeamă lungă 

și un fel de felul doi, mâncare pentru crescătoria de 

porci, anexă viitorului, dacă îi dădea dreptul tovul de 

la partid sau cel de la sindicat. Cota de benzină, vreo 

15 litri pe lună, pentru amărâta aia de Dacia, pălmașul 

multicalificat o ridica de la peco, tot planificat, după 

ce împingea rabla, cu cârca, până la pompă, câțiva ki-

lometri. În aceste condiții, străzile erau pustii, mai 

ales că, în plus, pe lângă cotă, activiștii inventaseră 

mersul cu mașina, o duminică da, una ba, în funcție 

de numărul de circulație agățat de ea. Peste tot, un fel 

de pustiu, iar ființa, asta a noastră, cu iz de răsărit, nu 

cea haideggeriană, cu fler de vest, se regăsea doar la 

nivelul  

organului de partid și de stat, ca neființă a neființării. 

Nu mă credeți? Atunci, pentru a convinge și mai mult, 

trebuie să știți că statul totalitar de atunci avea cam 

aceleași atribuții ca și cel din ziua de astăzi: să își hră-

nească bine poporul, să-l educe, să-l mențină sănătos 

și să-l apere de dușmani. 

         Despre cum îl hrănea am vorbit adineauri. Nu e 

cazul să insistăm! Totuși, trebuie adăugat că la vreun 

deces din familie, erai obligat să te adresezi, pentru 

colaci, pentru un fel de pomană, coșciug și cruce, 

toate după datină, primului secretar de partid. El era 

Dumnezeul oricui și al viilor, dar și al morților, pe 

acest pământ. Ceilalți din jurul său, doar slugi ce tre-

buiau să stea cu ochii în patru, ca nu cumva să pri-

mești, de la vreun vânzător, ceva mai mult sau să nu 

cumva să scrâșnești din dinți. Dricul, vorba vine, pen-

tru cei de la țară, un car cu boi, vlăguiți în brazdă, pe 

care, din toamnă și până târziu, spre primăvară, prin 

noroaie, îl duceau în spinare, până la groapă, cu mort, 

cu boi cu tot, sătenii. La oraș, mai marii regimului, 

milostivi nevoie mare, îți repartizau familiei îndure-

rate, pentru câteva ore, unul din tractoarele cu re-

morcă ce căra mizeria scursă pe străzi din haznale co-

cioabelor înșirate de-aiurea pe la periferiile metropo-

lei și, desigur, gunoaiele menajere.   

         La capitolul educație, cam tot după `80, madam 

Găinușă, Corcodușă sau cum o fi  

chemat-o, pentru a-și justifica cocul și aroganța de 

împăiată, a împărțit liceul în două trepte. Prima până 

în clasa a zecea, a doua, desigur, până în clasa a do-

uăsprezecea, în funcție de gradul prostiei de care su-

ferea cel ce trebuia să se instruiască pentru viață. Des-

pre un orizont de așteptare, nici astăzi, nici atunci, nu 

se pomenea. Desigur, în astfel de situație, de după 

1980 și până în viitorul îndepărtat, nimeni nu va mai 

învăța nimic. Învățământul primar de 10 clase era 

obligatoriu. În consecință, profesorul coborâse de la 

rangul său de dascăl educat, la cel de slugă al elevului 

pe care, cu sau voia sa, trebuia să-l treacă și să-l su-

porte dintr-o clasă în alta, an de an. 

Pentru imagine și ceva propagandă, rămăsese, pe ici, 

pe colo, oarecum în picioare, învățământul universi-

tar, dar și acolo, după 80, când  iubitul conducător în-

chisese orașele mari, se inventase șpaga în colectiv, 

pentru amețiți și statul cu picioarele în sus, pentru  ze-

ițele scurte și la minte și la fuste. Ambele categorii de 

gen titrate, de acum absolvente de  școli cu studii su-

perioare, de lungă durată, trebuiau să-și facă stagia-

tura de trei ani, la Cucuieții din deal, chiar dacă ar fi 

învățat pe brânci și ar fi terminat cu nota zece. Cul-

mea învățăturii însă, își spunea cuvântul la sfârșitul 

ciclului universitar, când amețitul „băga mare” plicul, 

vreau să spun, în buzunarul examinatorului, iar absol-

venta trecea cu  damigeana, cu curca la proțap, pe la 

profesor, ca să se odihnească o clipă sub așternutul 

lui, după atâta cărat și atâta drum. De altfel, același 

ritual, și la vreun fel de promovare sau și în alte 
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instituții. Pe undeva, acest ritual devenise regula ge-

nerală pusă subtil în practică în oricare regim. O în-

deplineai și numai după aceea bla, bla, bla, apoi pro-

movarea! 

         Doar în cultură, că se culturaliza, nu glumă, la 

vremea respectivă, pe ici, pe colo, după aura culturni-

cului pusă de mai marii partidului, se întindea și co-

vorul roșu. Apoi, dăi și luptă, vorba maestrului! Cel 

puțin, la capitolul ăsta ar fi multe de spus, însă mă 

bizui pe faptul că unii dintre voi le știți, alții le intuiți. 

Expresia: „astăzi pe cine mai bem, pe cine mai 

f...tem”, ca să nu mai adaug mai mult, era și este un 

fel de slogan bine cunoscut. Nemernicii l-au însușit și 

aplicat cum au știut ei mai bine, mai ales că munca 

cinstită devenise un fel de râs. „Doar proștii și mași-

nile muncește, oamenii deștepți trăiește!” decretau 

mai ales creatorii de ifose, adică toți ai de prepuță, 

aliștepârță, ghecurcu, miaolesco, milulalitră, brează-

vekil și alți puieți împuiați, al dracului de mulți! 

         Dragii mei, la capitolul sănătate, circularitate, 

nu glumă! Și atunci și astăzi, totul la indigou! Nu am 

idee cam cum a fost înaintea anului `80, că mama, cu 

ajutorul lui Dumnezeu,  

m-a  scăpat în lume, pe podeaua de scândură, pe care 

doar ce aștrenuseră un braț de fân. Desigur, și pentru 

mine, și  pentru ea, confort nu glumă! Până la anul cu 

pricina, adică până în `80, norocul mi-a surâs. M-am 

îmbolnăvit rar și de fiecare dată, un felcer, scăpat cu 

viață din al Doilea Război Mondial, ne picura penici-

lină, după caz, în urechi, în nas, în ochi și, evident, în 

cur. Dacă se întâmpla cu careva ceva mai grav, sătenii 

îl treceau pe cel cu beteșugul, în carul colectivului, 

undeva, peste deal, la Bălcești. Acolo, pe post de ge-

nial în toate, Belega! Te consulta! Tot el te opera, te 

cusea, te mânjea cu iod sau apă sfințită, când dezin-

fectantul lipsea, apoi îți spunea răstit: „bă, ai grijă de 

capul tău, că dacă nu ai tu, cine să aibă?! Altfel mori 

dracu!” Și aveai, altfel nu de puține ori suferindul se 

întorcea de la Belega și o lua cătinel, cătinel, spre lu-

mea cealaltă! În orașele mai mari, bunăoară, la Seve-

rin sau la Craiova, se ridicaseră spitale, clădiri impu-

nătoare, în care cei ce nu dădeau colțul, reveneau oa-

recum la gânduri mai bune. Mai culegeau coada șori-

celului, păducel, izmă, și, după caz, la nevoie mai în-

ghițeau și câte un gât de gaz, însă doar după ce se un-

geau cu el din cap până în picioare. Cei cu dare de 

mână, erau înfășurați în lână stropită cu țuică, frunte 

de cazan. Nu mai simțeau sau cum ar fi zis un învățat 

„se trezeau morți, dincolo, fără să știe cum și ce”. Mă 

înțelegeți voi! După `80, progresele în spitalele de cu-

rând construite, au fost substanțiale. Desigur, toate 

indicațiile toa`rășului trebuiau implementate. Ca și 

astăzi cu programul de guvernare! Pentru nuanță, dar 

mai ales rigoare, trebuie să rețineți că prin `82, înainte 

de Crăciun, o piatră la rinichi m-a trimis urgent toc-

mai la spitalul regional, sus, la urologie, etajul 7, locul 

în care spectacolul morții era la înălțime. În primul 

rând, nu tu căldură, nu tu curent... Am uitat să vă spun 

că ăsta, curentul, scump nevoie mare, se împiedica 

zilnic ca prostul, în te miri ce hățișuri politicienești și 

furtișaguri relevante, iar când o lua iar din loc spre 

vreun destinatar, spre vreun bec sau aparat casnic, dă-

dea buzna cocoloașe, apoi totul, fum și scrum. Statul, 

că el avea totul, apa, pâinea etc, desigur și curentul, 

în caz de reclamație sancționa reclamantul pe motiv 

că a favorizat infractorul, apoi pentru neglijență în 

serviciu și, evident, pentru că nu a scos aparatul cu 

pricina din priză. Ca și în zilele noastre, în care duduie 

avântul democratic. 

         Dar să revenim. Ceva de genul, se întâmpla și 

în sălile de operație, chiar dacă spitalul avea un gene-

rator ce ar fi trebuit să furnizeze curentul electric, la 

nevoie, în momentele descrise anterior. Nu am auzit 

că ar fi funcționat vreodată. Generatorul era acolo de 

fațadă, pentru poză și scuză, în cazul în care cel ce 

trebuia operat și repus corect pe linia vieții, dădea col-

țul și desigur, ortul popii. Și ne mai întrebăm de unde 

averi la preoți și ceafă lată?! Ăla dă, celălalt dă! Câte 

puțin de la fiecare se umflă cocoașa. 

         Oameni buni, după prima zi de internare, la uro-

logie, la etajul șapte, mi-am dat seama că ordinea ne-

firescului-firesc, te urmărea vrând, nevrând. Cei din 

categoria bătrâni, „hodorog-măria ta”, sufereau, în 

marea lor parte, de inflamație la prostată. Se umfla 

bășica în ei și nu se mai puteau pișa. La o zi, cel mult 

două, de la internare, erau operați, li se scotea pros-

tata, li se puneau pungi pentru drenaj, apoi până spre 

miezul nopții și în ziua următoare, se pișau în pat. 

Pungile mai fuseseră puse la alți ...zeci și șapte după 

ce, desigur, le clătise coana Vica de alte ... zeci și 

șapte ori, într-o găleată cu apă caldă, tocmai bună și 

de șters pe jos. În astfel de condiții, hodorog-măria-

sa, până spre dimineața următoare intervenției chirur-

gicale, se trezea cu testicolele umflate, cât pumnul, cu 

alte cuvinte se trezea cu o boroagă între picioare. Într-

o astfel de împrejurare, în cel mai fericit caz, se sta-

biliza cam pe la 40, 41 de grade și tremura al dracului. 

La vizita de dimineață, fără echivoc, doctorul stabilea 

că trebuie urgent castrat. „Domn` doftor, eu așa ceva, 

nu!... Cum să mă duc eu pe lumea ailaltă eunuc? Păi, 

eu sunt turc?” Atunci, externarea! Să se ducă acasă la 

nevastă că n-avem voie să depășim procentul 
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de morți dictat de partid și de stat! Tataie, coș-

ciug ai?” „Ce e?” „Tron, bre, tron ai?” „Păi, 

domn` doftor, eu de moarte sunt?” Dumneata ce 

zici?! Că tocmai acum, cu coaiele astea umflate, 

moartea ai să încaleci?! Vise taică, vise! S-au dus vre-

murile! Hai, externarea! Te duci acasă la mătușă și 

știe ea mai bine ce e de făcut. Ori nu-ți mai trăiește 

baba? „...A mea?! Of, of, of!” „ Gata, să-i faceți for-

mele că e grăbit! După prânz, să nu-l mai văd pe-

aici!”  

         Cei ce nu se împotriveau, erau castrați și mai 

trăiau, cel mult o săptămână în plus. După aceea, mai 

exact după înmormântare, o pâine în plus, o gură de 

aer liberă și, cel mai sigur, o pensie în minus de plătit 

de către statul cu grija nețărmurită pentru pălmaș. A 

dracului asemănare! Cum se face că la fel se întâmplă 

și în zilele de astăzi! 

         A doua categorie, din care făceam și eu parte, 

erau cei cu rinichii. Se zvârcoleau, urlau, țipau, stă-

teau și în cap, până ce, în cele din urmă, o asistentă 

prăfuită injecta în  suferind triada: algocalmin, scobu-

til și papaverină. Se mai domolea individul, la fel cum 

m-am liniștit și eu în nenumărate rânduri. În una din-

tre zilele lunii decembrie, la o vizită, cam prin pragul 

serii, șeful clinicii a șoptit către ceilalți medici: „și 

mâine l-am opera, dar nu avem ață de cusut! Am auzit 

și pe loc am devenit pământiu, cum deveneau cam toți 

cei ce urmau să devină, în viitorul luminos, pământ. 

Că din pământ venim și în pământ ne întoarcem! În 

condițiile cu pricina, când înaintam spre cele mai 

înalte culmi, în comunism, un politruc propusese to-

varășului, înlocuirea aței din catgut, importată din 

străinătate, cu ața fabricată, aici, pe plan local, 

din  mațe de oaie. Scapi din ghearele morții dacă poți! 

Cu toate astea, după sărbătorile de iarnă, mi s-a scos 

piatra din rinichiul stâng. De cusut, m-au cusut medi-

cii în primul rând cu indicațiile de partid și doar mai 

pe urmă cu tot ce s-a mai putut. La vremea potrivită, 

când au scos firele, mi-a crăpat operația. . Mai mult 

de două luni am stat așa, cu crăpătura la vezeală, până 

ce Cel de Sus a făcut cumva să crească, din interior 

spre suprafață, carne peste carne, și m-am scos, adică 

am redevenit om în rândul lumii, cârpa curată, bună 

de șters oricând cu ea pe jos! Activitatea numărul unu 

a regimului totalitar. Ar mai fi multe de spus, însă cu 

ce folos?! Aude careva, interesează pe cineva?!... Vin 

ăștia din politică sau din  justiția  română, „sublimă, 

independentă și ... și, și cioclopedică”, să pună vreo 

întrebare de genul: „Te doare ceva?! Te-a înșelat ca-

reva?! Simți că te-a furat statul? Că guvernul ți-a dat 

în cap? Omule, mai ai și dumneata ce mânca? Sau 

măcar, mai simplu: „Bă, mai respiri? Păi dacă nu, du-

te dracului la cimitir! Ce ne mai pui pe drumuri?!” 

Hai, să fim serioși! Ăștia și multe alte instituții ale 

statului, la noi, funcționează tocmai pe dos, adică nu 

pentru om, ci împotriva lui. În viziunea lor, pălmașul 

e veșnicul infractor de serviciu, de la care, dincolo de 

taxe, obligatoriu mai trebuie să achite amenzi și alte 

dări pentru bunăstarea cârmuitorilor. Jigodism de trei 

parale! Ticăloșie de aceeași măsură. În aceste condi-

ții,  

circularitatea despre care am pomenit mai spre înce-

put, nu tocmai cerculară, când pe față, când pe dos, 

și-a spus și încă își spune cuvântul. 

         Domnilor, despre apărare am mai vorbit și cu 

alte ocazii și vom mai vorbi. Știți bine că armata, pe 

vremuri, înainte de `89, între două recoltări, doar că-

prărie și nimic mai mult! În anul de cumpănă, când 

poporul s-a revoltat, a tras fără milă în cei pe care ar 

fi trebuit să-i apere. Din acest motiv și din multe al-

tele, privind cumva asupra a tot, sunt de fiecare dată 

uimit de cum a nimerit-o „vorbărețul” ăla, Ecclesias-

tul, fiul lui David, rege în Ierusalim? „Ceea ce a mai 

fost, aceea va mai fi, și ceea ce s-a întâmplat se va mai 

petrece, că nu este nimic nou sub soare”. Acum, desi-

gur și zicerea asta e cu nuanță. Pentru cei cu binele în 

oase și nu numai, revenirea ar însemna, din bine în 

mai bine. Perspectiva se schimbă pentru poporul de 

la care și-a întors Dumnezeu fața. În acest caz, veșni-

cul început înseamnă durere, iar din durere mai multă 

durere! Ceea ce ne mai alintă și ne și împacă oarecum 

cu noi înșine, este eterogenitatea. Nu este loc pe fața 

pământului unde să curgă doar lapte și miere, cum nu 

este nici popor care să trăiască într-un astfel de ținut, 

un fel de rai în care ispita să fi dispărut. În aceste con-

diții, aici, la noi, pe linia Occident-Orient, cu oarecare 

strângere de inimă, totuși am putea reveni la ființarea 

ființei și, implicit, la categoriile sale nodale: adevăr, 

existență, timp, mai ales  că Haidegger, neamț „de-al 

nostru”, ar fi dorit să pună doar întrebarea cu privire 

la adevăr în condițiile existenței, adică în condițiile 

posibilității smulgerii noastre dincolo de obișnuit. 

Dar s-o putea, oare? Mă tem că nu, câtă vreme la noi, 

la români, minciuna a fost și a rămas formă de viață, 

promulgată de la înălțimea scaunelor domnești, iar 

timpul, un fel de flecăreală sau de pierdere de vreme. 

În aceste condiții, ființa e cu siguranță neființă a nefi-

ințării, iar noi, o copie fidelă a ei.  
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Milena Munteanu – o nouă carte – Culori și ritmuri americane 

         

Stăpânită din adolescență de impulsul scrisu-

lui, Milena Munteanu s-a hotărât abia în ultimii cinci 

ani să scoată la lumana tiparului câte ceva din prea 

plinul sertarelor, la care să mai adauge scânteieri de 

gânduri  recente. Lectura acestor scrieri conferă o 

aleasă bucurie. E o proză care ne creează o stare de 

bine. E o proză tonică, ne dă forța și dinamismul ne-

cesar să depășim angoasele vieții. In scrierile sale e 

remarcabil faptul că puterea purificatoare a scrisului 

a avut o autoclarificare lăuntrică. Te cucereste scrisul 

sau care curge limpede și frumos, încât îți vine să 

crezi că a scris cu mare ușurință. Nu transpare nimic 

din acea eternă căutare pentru găsi,,cuvântul ce ex-

primă adevărul”, nimic nu lasă să se vadă ceva din 

efortul pentru a atinge bolta înaltă a unui gând din 

timpul elaborării. E lăudabilă atenția deosebită acor-

dată adevărului și autenticității care însoțește percep-

ția și o bună observație.  

 

         E cunoscut faptul că în publicațiile revistelor 

răspândite pe mapamond i-au apărut multe scrieri pe 

teme foarte diverse, scrieri care, desigur, își așteptă 

timpul cuvenit să apară rânduite între copertele unor 

cărți. Multe din scrierile sale ne oferă șansa cunoaș-

terii mai îndeaproape a unor spații geografice mai rar 

întâlnite de noi, românii, plecați în vizite pe cărări mai 

lungi, după restricțiile anilor definiți prin tot felul de 

interdicții. Aceasta e probabil tema să preferată, în 

care se mișcă cu lejeritate, așa cum putem deduce 

după apariția celor două cărți semnate de domnia sa: 

Departe de țară cu dor (2013) și Din Țara Soarelui 

Răsare (2015). 

         În scrierile sale, care ne poartă prin multe locuri 

din lume, în volumul de față intitulat Culori și ritmuri 

Sud-Americane, lumina cade pe lumea frumosului și 

interesantului, care ne luminează cărările vieții din în-

depărtatul continent, Sud American, prin Brazilia, 

Argentina și Barbados. Din lectura volului de față, ca 

și din volumele anterioare, desprindem cu ușurință că 

pentru asemenea scrieri, îți trebuie nu numai o cultură 

temeinică, dar și acea înzestrare cu puterea de a  ve-

dea dincolo de aparențe. Observăm că percepția e în-

soțită de o bună observație, că e o reală dăruire acea 

capacitate specială de a desprinde ce este semnificativ 

din noianul lumii înconjurătoare, de a  vedea specifi-

cul în contextul general. Nu este lesne lucru să decu-

pezi felia de viață din universul înconjurător și astfel, 

elementul aparent neînsemnat al zilelor obișnuite, să 

capete semnificație, să ne comunice ceva, iar  clipa 

determinată dispariției în neant prin scrieri, să devină 

eternitate. Putem afirmă cu îndreptățit temei că des-

crierile Milenei Munteanu au permanența timpului și 

a spațiului descris, că au un fond energetic, vibrant, 

încât ne vedem la umărul ei umblând și trăind împre-

ună pe unde se află ea. Descrierile sale sunt precise, 

Elena BUICĂ 

(CANADA) 
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datele istorice clar definite, limbajul este cursiv, dina-

mic, bogat în dialoguri. Se simte în largul ei folosind 

cu îndemânare împletirea sttilul specific jurnalismu-

lui, cultura, cu cel al scrierilor literare. Este limbajul 

unui intelectual cu multe cărți citite și mai multe limbi 

vorbite, e libajul care știe să se adreseze tuturor pen-

tru a fi pe depin înțeles. 

         Cu un dinamism al vieții demn de admirat, cu o 

inteligență efervescentă, capabilă să creeze o țesătură 

artistic, îmbietoare, semnând pagini cu seducție, cu 

câmp magnetic și pe deasupra, prolifică cum o știm, 

ne îndreptățeste să așteptăm pe curând la învitațiile 

aparițiilor altor volume, pentru că e o îndatorire 

umană să nu lăsăm să moară crâmpeie de viață care 

ne pot lumina prezentul, pentru a ni-l face mai clar 

prin noi înțelesuri. 

 

GÂNDURI LA 85 DE ANI 

         Rostind în gând numărul anilor rotunjiți la 85, 

am pornit pe calea timpului înapoi, încercând să înțe-

leg de ce nu se mai potrivește ceea ce știam despre 

senectute cu ceea ce simt și trăiesc acum. Unele tipare 

ale bătrâneții, în care se încadrează acum generația 

din care fac parte, n-au fost cunoscute de părinții 

noștri și nu aveau cum să ni le transmită. În ultimele 

decenii, când au apărut semnificative schimbări, deși 

capabile să modifice viitorul omenirii, s-a scris puțin, 

iar studiile și cercetările în acest domeniu sunt firave. 

Vor apărea ele, după ce timpul va așeza totul în tipa-

rele cuvenite, dar, până atunci, încerc singură să fac 

săpături și să mă ajut și de ceea ce circulă pe internet 

și pe facebook, impresii personale cu aspecte sur-

prinse de cei aflați în vârstă înaintată. Ce a făcut po-

sibilă apariția acestor schimbări? Răspunsul e clar. 

Ele se datorează majorării speranței de viață. Astfel, 

bătrânețea, instalându-se mai târziu, e firesc că apar 

schimbări semnificative. 

         Eu mi-am făcut debutul literar la 70 de ani, și 

multe persoane credeau că e o virtute ca la acești ani 

să mai pornești la un nou drum de viață. La rândul 

meu, mă miram  de mirarea lor. Trăind o prelungire a 

deplinei maturități, simțeam neschimbată forța vitală 

și mă întrebam, cine se păcălește în această situa-

ție?  Cele 15 volume apărute până la cei 85 de ani, 

sunt o dovadă a  vitalității, așadar păcăleala era doar 

a celor care vedeau evoluția omenirii, precum în urmă 

cu câteva decenii. Acum, când aceștia au ajuns la 

vârsta de 70 ani, sunt departe de a crede că sunt bă-

trâni, că resursele vitale s-au epuizat. Noi am moște-

nit credința că bătrânețea se instalează la vârsta de 50 

de ani. Pe vremea părinților mei, puțini atingeau vâr-

stă de 70  de ani, iar despre cel care a trăit până la 80 

de ani se spuna,,unul care a trăit mult, uitat de Dum-

nezeu”. Dacă pentru generația părinților noștri, 50 de 

ani era vârsta când oficial se începea bătrânețea, pen-

tru fiica mea, bătrânețea va începe chiar dincolo 

de  85 de ani. 

         Din cele câteva studii făcute pe această temă, 

rezultatele sună astfel:,,Apogeul activităţii intelectu-

ale a omului are loc în jurul vârstei de 70 de ani, când 

capacitatea intelectuală creşte de 30 de ori. Începând 

cu vârsta de 60 de ani, omul începe să utilizeze con-

comitent ambele emisfere cerebrale." Eu m-am pen-

sionat,,de bătrânețe" la 55 de ani, iar anul acesta îm-

plinesc 30 de ani de muncă în deplinătatea puterilor. 

Pănă acum, carul zilelor mele a fost încărcat cu zile 

bune și cu împliniri. Continu și acum să fac eforturi 

pentru a nu mă supune tiraniei timpului. Aduc mulțu-

mire Proniei Cereșți că am primit cadou 25-30 de ani 

de viață trăită cu realizari pe care, odinioară, nici nu 

le puteam întrezări. Și mai este ceva pentru care tre-

buie să aduc mulțumiri. Seminția din care mă trag, 

este una de linie lungă, iar, pe de altă parte, nu am de 

ce să mă plâng de bătrânețe, pentru că multora li s-a 

refuzat acest privilegiu, în timp ce eu am trăit frumos 

și cu împliniri această perioadă calitativ îmbunătățită.  

         Spre deosebire de trecut, capacitățile intelectu-

ale și fizice au fost mai bune decât toate experiențele 

din tinerețea furtunoasă, plină de greșeli, sau maturi-

tatea plină de obligații. În această perioadă totul este 

posibil: bucurii, călătorii, o carieră nouă... Acum reu-

șim să ne cunoaștem și să ne împăcăm cu sinele nos-

tru și cu cei din preajma noastră, să ne găsim calea în 

viață, calea de care am avut atâta nevoie și pe care am 

căutat-o de-a lungul anilor. Acum și-au dat mâna într-

o interesantă combinație, sănătatea, puterea și experi-

ența. Acum au alte înțelesuri problemele vieții. Nu mă 

mai revolt împotriva nedreptăților, suferințelor și po-

verilor ieșite în cale, impasul acesta l-am depășit. 

Acum știu că izbânda, spiritul viu, inteligența și alte 

valori morale se dezvoltă numai în confruntarea cu 

dificultățile vieții. Acum înțeleg altfel rănduiala și în-

țelepciunea lumii, dar și nebunia ei și gust din plin 

frumusețea și carisma acesteit lumi în care încă 
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vieţuiesc. Eu pot depune mărturie că au dreptate sta-

tisticile, care concluzionează că cea mai fericită peri-

oadă a vieții este această etapă și care consideră că 

bătrânețea e vârsta de aur.  

         Pe tema aceasta, am scris adeseori și, revăzând 

acum, rămân consecventă acelorași păreri: ,,Senectu-

tea îşi are incontestabil valorile ei. Ea poate fi o vârstă 

eliberată de dorinţa aurului şi a averii pe care să le 

înlocuiască cu mireasma fânului cosit, cu frumuseţea 

macilor înfloriţi, cu doine ascultate în fapt de seară pe 

pragul casei bătrâneşți, cu seninul cerului şi oceanul 

de stele, cu puritatea albului zăpezilor şi treptat cu 

toate minunile simple care dau vieții sensul cel mai 

profund." 

        ,,Senectutea te eliberează de gânduri ascunse, de 

calcule impure, lăsându-ţi loc pentru armonie, echili-

bru, măsură în tot ce faci, te întoarce spre nevinovăţia 

din timpul prunciei." 

        ,,Freamătul vieții are alt ecou, mult mai profund 

și cu alte înțelesuri. Aerul pe care îl respir acum e mai 

pur, mai luminous. Supraveghez cu înțelegere și blân-

dețe substanța vieții, conflictele inevitabile și  mean-

drele ei. Acum văd viața ca pe o tablă de șah, 

urmărind cu luciditate și calm fiecare mișcare. Fiind 

o fire solară, mă străduiesc ca și în anii care vor urma, 

să îmi păstrez zâmbetul, optimismul și puterea de a 

privi obiectiv realitatea." 

         Așa se explică pasul îndrăzneț de a mă dedica 

scrisului la vârsta de 70 de ani. Sunt convinsă că des-

chiderea spre nou, acceptarea diversității, a plenitudi-

nii vieții și a schimbării, aduce ființa omenească pe 

noi trepte. Încremenirea în tipare fixe sunt borne de 

netrecut, pe care ni le punem singuri în calea vieții. 

Abia acum, la 85 de ani, am simțit că trec în cea de a 

treia etapă de viață, desigur, semnele au început trep-

tat de câtva ani, dar mi-am păstrat zâmbetul care mi-

a susținut elanul. Abia acum privesc spre toiagul bă-

trâneţilor fizice, dar și spre cel al trăirilor interioare. 

Pentru acesta, toiagul este scrisul. Scrisul este singura 

forță care mi-a mai rămas la fel, înainte de a face pa-

sul în neant, căci  nimeni nu poate ocoli trecerea în 

alte dimensiuni ale existenței, acolo unde timpul și 

spațiul nu există. Scrierile mă scot din starea de sine 

și mă transpun într-o altă lume, mă  feresc de îndoieli, 

îmi dau forța fremătătoare a vieții,  mă ajută să las li-

beră calea de a vibra în voie. 

 

 
China – cireși înfloriți  
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Revedere... 

 

Micuțul  meu  cireș  cu  fruct  amar, 

Ne  revedem.Suntem  aceiași  oare? 

Mai  tânăr  tu,  iar  eu mai  visătoare, 

Ne  suntem  unul  altuia  umbrar... 

 

Rodești  din  nou  și  aprig,  temerar 

Ii  smulgi  luminii  partea  ta  de  soare, 

Iar  gândul  meu  purcede  să  măsoare 

Cadența  timpului  viclean,  avar... 

 

Vom  fi  din  nou  la  anul  împreună, 

Sau  eu  voi  fi  trecut  ca  frunza  ta? 

De  seceta  iubirii  treptat  mă  voi  usca... 

 

In  cerul  meu  va  răsări... s-apună 

Cea  de  pe  urmă  îndepărtată  stea 

Fără  să  lase  zării  vreo  lacună... 

 

 

În  satul  tău... 

                                 (Lui  M.Eminescu) 

 

În  satul  tău  poate-am  să  merg  la  vară, 

Să  mângâi  orizontul  pe  care  l-ai  atins 

Și  să  te  chem  pe  nume  într-o  seară 

Să  tremure  salcâmii  de  dorul  tău  cuprins. 

 

Pădurea  să-și  aducă  de  tine  iar  aminte, 

Doinind  să  jeluiască  pe  cel  ce  i  s-a  dus, 

Iar  lacul  tău  albastru  în  ape  să  alinte 

Îndepărtat  luceafăr  străluminând  de  sus. 

 

Și  să  nu  știi  că-n  lume  după  amar  de  vreme, 

O  fată  ce-ți  visează  privirea  neștiută, 

Cătând  de  pretutindeni  lumina  ta  să  cheme 

Și-apleacă  fruntea-n  țărnă  și  urma  ți-o  sărută... 

Evocare... 

 

Din  noaptea  neființei  un  dor  imens  te  cheamă, 

Luceafăr  singuratic  ce  domini  gândul  meu... 

Salcâmii  te  visează  iar  codrii  de  aramă 

Ascund  ades  în  ramuri  suspinul  toamnei  greu. 

 

De  unde  ești,  apleacă-ți  spre  lumea  asta  ochii, 

Ridică-n  lună  streșini  de  case  bătrânești, 

Ori  scutură  cojoaca  acelei  zâne  Dochii 

Când  flori  de-argint  durează  pe  tristele  ferești. 

 

Aruncă-te  în  mare  ca  în  atâtea  dăți, 

Făcându-i  de  se  poate și  mai  adânc  misterul, 

Iar când  corăbii  negre  purtând  singurătăți 

La  orizont  sărută  cu  pânzele  lor  cerul, 

 

Înclină-ţi  fruntea  pură  spre  țărmul  care-l  știi 

Vrăjit  de  armonia  atâtor  poezii... 

 

  

Eva CONSTANTINESCU 

(ROMÂNIA) 
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Président de l'association Rencontres Européennes-Europoésie 

 

 

SA DIVINE LUMIÈRE 

 

20 ans de danses et de couleurs : 

Au cœur de Bistrița respire le bonheur. 

20 ans de rythme et d’émotions : 

Au cœur de l’Ardeal vibre la tradition. 

20 ans de grâce et d’élégance : 

Et la Transylvanie danse. 

20 ans de rire et de musique : 

La Roumanie vit des instants magiques. 

 

Car avec l’IGF(*), c’est la ronde fleurie 

Des groupes folkloriques et de leurs fééries 

Qui rayonnent toujours tout autour de la Terre 

Pour offrir au soleil sa divine lumière. 

 

(*) Union Internationale des Fédérations de groupes folklo-

riques 

 

 
le 28 juillet 2015, 

écrit à Bistrița (Roumanie) lors de ma venue  

au Festival International de Folklore de Bistrita  

«Nunta Zamfirei» 

LA MAGIE DU THEATRE 

 

Quand le mouvement s’associe à la couleur, 

Quand la musique agrandit l’espace de l’horizon, 

Quand la parole enveloppe la scène, 

 

La magie du théâtre confond tous les bonheurs. 

 

Quand la danse enivre le public, 

Quand la voix fait vibrer le plancher, 

Quand le silence explose de sonorité, 

 

La magie du théâtre atteint l’âme et le cœur. 

 

Quand un regard brûlant fixe l’éternité, 

Quand une apparition bouleverse le décor, 

Quand le rideau tombé grave cette légende, 

 

La magie du théâtre illumine le monde. 

 

le 30 novembre 2014, 

écrit à Bistrița (Roumanie) dans le cadre du Festival  

International de Théâtre et de Littérature,,Liviu REBREANU” 

 

 

LES FEUX DES SOUVENIRS 

 

Les feux des souvenirs, 

De couleurs noires et blanches, 

Libèrent les soupirs 

Des pensées pures et franches. 

 

Les feux des souvenirs 

Réchauffent les cœurs fidèles 

Qui peuvent toujours chérir 

L’être à l’âme éternelle.  

Joël CONTE 

(FRANȚA) 
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Les feux des souvenirs 

Vibrent à Bistrița, 

Au Festival qui respire 

De Rebreanu et de son aura. 

 

Les feux des souvenirs, 

Au Palais des Cultures, 

Se tournent vers l’avenir 

Des scènes et des écritures. 

 

le 28 novembre 2017, 

écrit lors du Festival International de Théâtre 

et de Littérature « Liviu Rebreanu » à Bistrița (Roumanie) 

 

 

LES CHUTES DE PUTNA 

 

Au cœur des Carpates, entends-tu 

Le chant de la montagne qui vibre 

De l’âme de ses sources qui respirent ? 

 

Il descend des sommets et trouve son chemin, 

Transportant sa mémoire et ses rêves lointains 

Jusqu’à l’accomplissement de son noble destin. 

 

Ô Chutes de Putna, tes ondes ont un parfum, 

De force et d’espérance, de combat et de gloire, 

De magie et d’encens, d’histoire et de légende. 

 

Ce sont tous tes héros,  

Et leurs bras, et leurs corps, 

Qui fissurent les roches 

Et font trembler les arbres. 

 

Ils libèrent les cieux 

Des démons et des djinns, 

Et ouvrent la voie céleste  

De son éternité. 

 

le 5 août 2017, 

poème écrit après le pique-nique aux  

Chutes de Putna en Roumanie

 

 

 
Mănăstirea Putna  
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Poeme 

 

ȘI IARĂȘI           
 

sunt clipe unde mă ascund  

din când în când,  

și te iau cu mine 

printre colțuri de ochi,  

chemări - 

obositoare iele, 

ca niște țipete fără ecou,  

prin parcuri, noaptea, 

amuțind… 
 

sunt fraze ce despic prin gând,  

prin iz de vânt în părul tău, 

atins numai de dor,  

de așteptare și amor… 

și-atunci aud culori, 

văd sunete,  

ating cuvinte  

simple,  

de început  

cu vreau de azi,  

șoptit de ieri 

și-n sensul că exiști 

îmi cred lumina pasului de tine 

în palma viselor, pe rând… 

 

 

TEMPLUL DIN MINE      
 

sună a ceas mirarea din voce de noapte, 

îmi sună a creștet de iarbă 

prin păr… 

plouă a trist dorul de tine 

pe ramuri de arbori de parc… 
 

dansez pe vârfuri pământul 

și-l țin cu o mână desculț 

și-i dau silabe de cer să îngâne, 

să prindă culoare de seară, 

de zbor și de vară, 

să cheme cu trupuri și brațe 

desene pe stele,  

să facă orice și-oricine,  

imagini de vis, albastră culoare, 

să-mi vii și să vrei,  

să fim necuprinși, 

atât cât am așteptat, 

eu, prizonier într-un vis,  

tu, dorință, în celălalt… 
 

sun-a târziu mirarea de sens  

acum, pe-nserat, 

și-mi pornesc pasul plutind într-un cerc  

din cuvânt ascuns 

undeva,   

în templu din mine, 

ușor și mereu 

către tine… 

 

 

VISE TĂCUTE       
 

Închid ochii și dorm de liniște. 

Sunt singur pentru mine… 

Acum, lumina se naște pentru prima oară: 

formă de a fi, dor de a înțelege… 

întind brațele spre ceva, 

chem și vreau să pot. 

Nu știu cum să scriu cuvintele, 

nu le înțeleg corpurile, 

lumi din alte lumi, 

eu din alte milioane… 

Eu, cuvântul cu ochi închiși 

plutesc, zâmbesc sensuri, 

dorm nori de gri, 

cerșesc timp și îmbrățișări fără nume,  

timp și sunet și ploaie… 

pictez un nimeni eu, 

ascuns de singur, 

liber de a spune cu ochii  

și cu mine tot, 

neoprit, 

nechemat, 

plecare spre pleoapele 

amăgite de somnul  

a ceea ce înseamnă 

SUNT! 

Ovidiu CORNILĂ 

(ROMÂNIA) 
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Poeme 
 

RĂMÂNE ÎNTREBAREA      

 

M-am oferit, păgâno, să-ți fiu în cer PR, 

Să-ți desenez pe șolduri săruturi de Renoir 

Și ca să-mi rabzi mânia, iei de azur pilule, 

Eu îți tot scriu bilete pe fulgi și libelule. 

  

De o să juri din gene, eu n-o să te mai cred, 

O să-ți trimit scrisoare pe îngerul ered, 

Să-ți pun pe fantezie și mofturi un sechestru 

Până-nțelegi, tăcuto, păcatul meu terestru, 

  

Că-n fiecare noapte, deși nu-l vreau, îl am 

Citesc în biblii, tore, în stele și Coran, 

Să-mi treacă de fantasme, însă rămân bolnav, 

Iar tu-n vitrina lumii mă vei purta ca sclav. 

  

În flamuri de zăpadă nu te mai urci, nu vii, 

Iar darurile toate le-ascunzi în fantezii 

Și boala ta de divă destramă, din dantele, 

Chiar înflorirea vieții, te-ai învățat la rele, 

  

Doar că-ți rămâne dorul rostogolit în tiv, 

În seri cu flăcări albe și visuri rogvaiv 

Și-o întrebare goală, în șoaptă, stinsă-n pernă: 

Dacă iubesc un înger, ființa mi-e eternă? 

 

 

HAI ÎNTÂMPLARE       

 

Nirvane ascunse-n diluvii de stări 

Te vântură-ntruna cu brațe de ulpii, 

Caleașca de aer așteaptă la scări 

Și-n sângele iute se spânzură vulpii. 

  

Pornește călare pe șaua în dungă 

De zări rimelate-n apus desfrânat, 

Când dulce spre arderi, atâta de lungă, 

Dorința-i amantă de gând-împărat, 

 

 

Să duci răzvrătiri în colane bizare, 

În care te scalzi ca un prunc ne’nfășat 

Și vrei să iubești fulgerat, întâmplare, 

Și laptele-ți curge din flori în Sabat. 

  

Ferestrele apei te cheamă pe maluri 

Să cânți deșucheată în zodii de vrei, 

Iar flăcări din trup ți-alunecă-n șaluri. 

Hai vino, ’ntâmplare, de soț să mă iei, 

  

Când rochia-ți arde subțire sub fumuri 

De ambră, cad ulii, se clatină zei, 

Soldații din ghețuri declară parfumuri 

Chiar diavoli cu care tu mințile iei. 

  

Pășește-n alcovul în care știi locul, 

Culcuș de mătase și fluturi-pierzanii. 

Hai vino, ’ntâmplare, încearcă-ți norocul 

Și cântă-mi pe gene săruturi, litanii... 

 

 

APUS CU TĂCERE      

 

Lucirea-mi duce semnele în vrie, 

Orice vorbire pare de prisos; 

Rupt din oglindă, ochiul meu învie 

Încarcerat în ochii lui Cristos. 

 

Trecând pe tocuri, umbra argintie 

E doar fantoma unui vis frumos.  

 

Iubirea ta denunț la păsări oarbe, 

Un locatar al gurii mele-n van; 

Beau din otrăvuri, că avid mă soarbe 

Eleusina taină, când declam. 

 

Se lasă noaptea în ce-aș vrea să-ți fiu, 

Cade-mpușcat amurgul de-un diliu... 

 

  

Alensis DeNobilis 

(ROMÂNIA) 
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THEY SAY 

 

They never want us to say 

Because they say is equal to putting same to our face 

 

They train us to keep our little secret 

But those little secrets are our mighty miseries  

 

They say we should never sell our pride  

But our rights we are deprived 

 

They say we must cry in the hide 

So that our voice will never be heard 

 

They say we never say because we  

Don’t have a space in the class 

 

They say they care, and are there but few who es-

cape to be under their  

Shades are not even safe. 

 

They say their own about their thrown to get their 

funds 

But we are never known to be existing 

 

They say free education but only their sons and 

daughters  

Will become bankers and doctors  

 

They say factories and companies are coming 

But our applications says don’t worry because you 

don’t worth it. 

 

That say we should never give up, but few of us who 

stood up.  

Are never encouraged till they got fed up 

 

They say we should work hard, but our effort has  

Sofa been their record 

 

They say we should keep the faith, because we will 

laugh last 

But we laugh at the back of their cars. 

 

They say equal right and justice for all 

But after all we are sentence with no support from a 

layer or a barrister because we are poor  

 

They say we should stay away from illegal migra-

tion, because is unlawful 

But every day they are on secret illegal vocations. 

 

They say we should not be scare because we are 

safe,  

But each and every one of them have guard at their 

gates. 

 

They say we should pay taxes, on time to import 

higher experts,  

To train our unqualified but we are never given the 

chance to take part. 

 

They say, this is life and we believed their lies  

Because we are those who don't realize what is on 

the other side of the dice. 

 

They say they empower us by including us but we 

are train at night and arm to fight. 

Our own brothers and sisters 

 

They took an oath that if they get our support and 

our votes  

They will open doors, for us  

 

 

And now they say we have a brighter future, with no 

respect for nature 

Low wages because no good jobs. 

How on earth can we have a good world? 
 

  

Muhammed DIBBASEY  

(Aka Obafa Onema) 

(GAMBIA, WEST AFRICA) 
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Cum am fugit în America 

 

         

Un lucru e clar: ca să fii văcar îţi trebuie cel puţin o 

vacă. Dar o vacă-i scumpă şi oamenii preferă să 

meargă pe rând cu ele decât să le mai dea pe mâna ta, 

care în loc să le fi băgat în iarba cea mai grasă le du-

ceai în mlaştină să se-nece sau să le sugă şerpii. Ai 

terfelit şi compromis onorabila muncă de văcar co-

munal! Dă brevetu’-ncoace, să-l anulăm! Cară-te! Şi 

zi mersi că scapi doar cu atât! 

         Am zis într-adevăr „mulţumesc”, am plecat ve-

sel totuşi amintindu-mi cum, cu undiţa-n baltă, uitam 

de vaci, prindeam câţiva peşti şi-i ţineam într-o pungă 

cu apă, în aşteptarea lui. Acest „lui” era un nebun, ne-

bunul satului, care mă însoţea zilnic în expediţiile 

mele. Vroia să mă impresioneze: apărea din pădure 

ţopăind şi scoţând din gură tot felul de sunete care – 

dacă pe mine nu mă speriau – le băgau în draci pe 

sărmanele vaci. Ocolea jumătate din pădure venind 

din sat numai ca să mă facă să cred că el, noaptea, 

doarme-n cel mai înalt copac şi de-aia era el mai 

deştept ca mine şi-l rodea tare faptul că eu nu mă spe-

riam. Fără să ştie, îl pedepseam zilnic dându-i să în-

ghită de vii caraşii şi borţoii care aveau neşansa să 

creadă că o râmă poate intra de bunăvoie în apă. 

         Apoi îl puneam să bea apă din baltă, spunându-

i că burta lui va fi un fel de acvariu în care peştii se 

vor înmulţi şi – când se va simţi el greu tare de tot la 

burtă – poate să-şi bage deştele pe gât şi să dea afară 

o căruţă de baboi. Baboii îi vom vinde, vom păstra 

căruţa şi cu banii vom cumpăra un cal, cu ajutorul că-

ruia vom fugi în America. El credea că vede în fiecare 

zi America dar ea era departe, adică în satul vecin şi 

zicea că planul meu e bun şi dădea broscoii la o parte 

şi sugea apă mai rău ca o cămilă ce trebuie să plece-n 

deşert. Şi-mi mai zicea după aia să nu mai spun la ni-

meni, că dacă află miliţia am sfeclit-o, ne-nchide pe 

amândoi, el pierde copacul şi eu vacile şi dacă vomită 

căruţa de peşte, din greşeală, în celulă o-ncurcăm şi 

mai rău, trebuie să spunem de unde am luat-o şi noi 

cum dracu să spunem că am luat-o din baltă, că nu ne-

ar crede nimeni, chit că unul din noi e nebun. N-

aveam noi cum să-i facem concurenţă reală lui nenea 

Vasilică, dar asta ne-a fost soarta, aşa că nu ne-am pus 

cu ea şi am dus-o, de voie, de nevoie, până la capăt. 

         Această istorie se repeta aproape zilnic, dar ne-

bunul nu mă părăsea. Mă părăseau, în schimb, vacile 

şi tot părăsindu-mă am rămas fără nici una, oamenii 

îmi spuneau că să mă duc cu nebunul la păscut, poate 

i-o da coarne şi şi-o călca unu pe inimă până la urmă 

şi şi-o da vaca la montă la el, să vadă şi ei ce lighioaie 

ar putea ieşi. Le-am spus că trebuie întâi să-l dezvăţ 

să doarmă noaptea prin copaci, că un bou nobil ar da 

dovadă de o creştere proastă sau de cosmopolitism 

dacă n-ar reuşi să ignore copacii. „Să ignori copacii!” 

asta e prima condiţie pentru un bou sadea. Sardea – 

strigau la mine – spunându-mi să-l las prin copaci, că 

tocmai aici e farmecu’, că n-am deloc imaginaţie 

practică şi satirică, eu nu ştiu decât să le omor vacile 

sau să las şerpii să le sugă. Ce, ăsta-i umor? De-aia i-

am lăsat în pace. 

         După ce mi-am amintit toate astea, m-am întris-

tat. Cele mai crude adevăruri pentru mine erau două: 

ca să fii văcar trebuie să ai cel puţin o prăpădită de 

vacă şi ca să fii măgar trebuie să păcăleşti cel puţin o 

oaie. Şi – cu amaru-n suflet – am fugit în America. 

 

* 

         Începuse să plouă cu găleata când m-am apro-

piat de satul vecin. În acele momente mă gândeam că 

poate ar fi fost mai bine ca, înainte de plecare, să-i fi 

spus nebunului să-nghită şi câteva vaci, că-n burtă la 

el e loc destul şi-i plin de iarbă şi n-ar mai fi fost ne-

voie să le dea afară, ar fi avut lapte din belşug şi le-

am fi dat şi sătenilor o lecţie bună, arătându-le cam 

ce-au pierdut. 

Gheorghe DOBRE 

(ROMÂNIA) 
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Găinile „americane” erau ciuciulete. Când a apărut 

soarele, râzând ca de o glumă, au început să se scu-

ture. Apoi au rămas nemişcate. Parcă făceau plajă. Pe 

uliţă, copii desculţi bubuiau cu plăcinte de clisă 

umedă, bălăcindu-se cot la cot cu raţele şi gâştele, ju-

mulite de pene să nu zboare şi vopsite cu tot felul de 

culori, după cum căzuseră de acord stăpânii lor. Plo-

uase – aveam impresia – cu vopsele şi mă miram că 

nu-s vopsiţi şi copiii, ca să ştie omul că sigur e plodul 

lui arătarea neagră, şiroind de noroi, care dădea din 

mâini şi din picioare în timp ce era scos dintre raţe. 

Ca ducându-l acasă şi băgându-l în teică să zică, ui-

tându-se la el: „Ăsta-i al meu, că-i vopsit cu roşu” 

sau: „Ăsta nu-i al meu, e al lui Cutare”, ştiind că al lui 

e dat cu roşu şi arătarea se descoperea albastră şi al-

bastrul e damblaua lui Cutare, tot satul vorbea de 

chestia asta. 

         Copiii m-au observat şi-au început să strige 

după mine că „a venit Chisnov” şi că „ascundeţi-vă, 

fraţilor, vacile, că ăsta are buzunarele pline cu şerpi 

flămânzi” şi cică „e şi nebunu’ cu el, da’ nu se ştie ce 

dracu a meşterit de-l ţine nevăzut până ne păcăleşte 

şi-o şterge cu vaci cu tot; vorbea lumea din partea ai-

laltă că asta n-a făcut niciodată un lucru socotit” şi 

cred ei că eu numai de făcut purici pe acolea n-am de 

gând. 

         Atunci mi-am dat seama că eram încă ud şi că 

mi se dusese vorbă ca de popă tuns până în America. 

         Vă dărâm biserica, mă, dacă nu mă lăsaţi să fac 

vreo două sute cinci zeci de purici aici, la voi! Am 

strigat şi spre gâscanii de copii, care gâgâiau la mine, 

dar şi spre oamenii care-şi iţeau capetele peste gar-

duri, ca nişte momâi de speriat vrăbii. Huo, să vă fie 

ruşine! le-am mai zis în gând. Ghiceam eu cine m-a 

pârât. E unu’ care-a intrat în legendă şi nu mai poate 

să iasă de acolo. Un scriitor l-a şi băgat într-o carte. E 

sigur Costică Cursă. Ăsta, când se trezeşte că are de 

spus ceva unui neam aflat la peste patruzeci de kilo-

metri, se scoală dis de dimineaţa, îşi ia picioarele la 

spinare şi nu se opreşte din fugit până la destinaţie. 

Seara e din nou acasă, să facă obişnuita râneală în 

grajd. Se uită oamenii-n urma lui, se crucesc văzând 

o nălucă desculţă şi cu cămaşa scoasă din pantaloni, 

înghiţind parcă praful cu drum cu tot şi-şi zic, intrând 

înapoi în curţi, că ăsta iar se duce după făcăleţul de 

mămăligă la frate-su că, pentru economie, folosesc 

două familii un singur făcăleţ şi – cu toate că între ei 

erau vreo zece kilometri şi-n acele momente femeia 

lui Costică începea să pună mălaiul în ceaunul cu apă 

fierbând – ei puneau pariu că norul de praf va veni 

imediat în sens invers cu făcăleţul purtat triumfător 

deasupra şi-l va pune în mâinile nevestei exact când 

mămăliga va trebui amestecată. Zici că un strămoş 

de-al lui a sosit în goană din Mexic, din tribul Tara-

humara şi l-a păcălit vreo broşteneancă să se oprească 

din fugit o noapte  

şi-n noaptea aia i-a turnat un plod, pe Costică, apoi 

indianul mexican a rupt-o iar la fugă, o sută de kilo-

metri, zi de zi, ani de-a rândul, derutat că nu-şi mai 

regăseşte tribul, aşa că n-ai cum să afli unde a ajuns 

până la urmă, că din fugit, când a simţit că moare, s-

a aruncat direct în mormânt şi Costică n-o să afle ni-

ciodată la ce cruce de pe lumea asta ar trebui să pună 

o floare. Ca un argument în favoarea teoriei mele e 

faptul că fratele lui e cea mai lentă fiinţă omenească 

şi e clar că e făcut cu un băştinaş, poate chiar cu tatăl 

celor doi din acte. Costică, ăsta m-a pârât, precis, altul 

n-avea cine. Tot înjurându-l şi neavând ce face până 

la venirea trenului, m-a pus dracu să mă însor, am fă-

cut şi 5 (cinci) copii, le-am vopsit pe umăr câte o stea 

albastră, ei sunt jumate americani, jumate broştenari 

(să vă spun că nici nu mă interesa că încurcam crono-

logii şi istorii) şi-acum aşteptăm, eu şi fiul cel mai 

mare, să ne nască nevestele şi să ne putem întoarce 

acasă, că bine e acasă! Mai ales că se lasă seara şi – 

plus de asta – îmi pot împlini un vis mai vechi: să mă 

duc la vecinul Costică, zis Cursă, să bem un păhărel 

de rachiu şi să arunc priviri furişe spre locul unde 

odihneşte faimosul făcăleţ. Şi să zic tare: a naibii bu-

cată de lemn! Şi Costică să râdă, fără să ştie că, dacă 

mi l-ar da, i l-aş roade fibră cu fibră, până m-aş răcori. 

         Salut! Plec, trebuie să ne nască nevestele, parcă 

v-am mai spus, mie şi lui băiatul cel mare. 
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Nicolae Tabacovici 

 

Nicolae Tabacovici reprezintă o viață de om 

în care încape atât de multă istorie, încât Memoriile 

sale pot fi numite fără greș carte de istorie. O istorie 

vie, la firul ierbii. Spirit deschis, de un echilibru ieșit 

din comun, Nicolae Tabacovici a știut  să răspundă 

tuturor provocărilor pe care viața i le-a aruncat în față. 

A cunoscut și culmea și abisul. 

 Viața sa și evenimentele petrecute reflectă 

meandrele istoriei României din perioada Primului 

Război Mondial, perioada interbelică, perioada celui 

de-al Doilea război mondial și instaurarea comunis-

mului. Vedem aici, pe parcursul întregii perioade pre-

zentate de Nicolae Tabacovici, o Românie care-și că-

uta un drum, care-și căuta siguranță și confirmare. 

 Nicolae Tabacovici și-a făcut studiile la Ber-

lin, unde a cunoscut spiritul german în toată splendoa-

rea și manifestarea sa și, desigur, a devenit un fin ob-

servator al psihologiei umane, calitate dublată de tac-

tul său și de buna sa formare științifică și administra-

tivă. Toate aceste calități l-au ajutat de-a lungul între-

gii sale activități. Mai târziu a făcut și un doctorat la 

Berlin. După terminarea studiilor, Nicolae Tabaco-

vici s-a întors în Țară când războiul bătea la ușă și 

imediat, în 1915, s-a pus în slujba Țării, la dispoziția 

marilor politicieni. Era prezent permanent la cele mai 

importante evenimente politice ale vremii, tot timpul 

pe lângă mai marii Țării. 

 A trăit și a muncit sub egida a patru regi, re-

gele Carol I, regele Ferdinand, regele Carol al II-lea 

și regele Mihai. 

 În virtutea funcțiilor pe care le-a ocupat și a 

însărcinărilor primite, Nicolae Tabacovici a fost me-

reu în miezul evenimentelor, a fost de față, a acționat, 

a creat istorie.  

Să amintim doar o parte din activitatea sa: a 

creat un departament special de informații în cadrul 

Ministerului de război, care a adus beneficii Româ-

niei în timpul Primului Război Mondial.  

A fost delegatul guvernului român la Comisia 

de armistițiu și a participat la negocieri. Despre 

această misiune și despre abilitatea de care a dat do-

vadă la negocieri a scris în memoriile sale cu lux de 

amănunte.  

În calitate de președinte al consiliului de ad-

ministrație al Căilor Ferate Române, Nicolae Tabaco-

vici  a comandat două locomotive electrice pentru tra-

ficul de călători București-Brașov, însă constructorii 

elvețieni au făcut doar una de probă, din cauza încli-

nărilor de pe traseu. Aceasta a funcționat mult timp 

fără probleme.  

Nicolae Tabacovici a făcut parte din consiliul 

de administrație al Băncii Marmorosch-Blank, a fost 

director adjunct în centrala Băncii și director de filială 

la Paris. Regimul Antonescu l-a judecat pentru acti-

vitatea sa la această bancă, dar a fost achitat, fiindcă 

nu  i s-au găsit abateri.  

Regele Ferdinand i-a propus să fie Guverna-

torul Băncii Naționale, dar nu a acceptat.  

A înființat Comisia Centrală de Statistică al 

cărei secretar general a fost numit. Pentru  servicii   

deosebite   aduse Țării  a  primit   din  partea rege-

lui”Ordinul Ferdinand”în grad de comandor.  

 De asemenea, Nicolae Tabacovici a fost pre-

ședintele delegației române la Înțelegerea Economică 

Balcanică și vicepreședinte al Micii Înțelegeri Econo-

mice, două organizații create în 1933 și 1934 și care 

au avut activitate intensă până la instalarea comunis-

mului. 

A fost președintele delegației române care a 

plecat la Moscova la reluarea relațiilor economice cu 

Uniunea Sovietică și la deschiderea frontierei în vara 

anului 1935. 

Elena DRĂGHICI 

(ROMÂNIA) 



Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 36 

Înzestrat cu o capacitate deosebită în a găsi re-

zolvarea unor probleme de importanță vitală pentru 

Țară, a fost trimis de multe ori în prima linie de către 

guvernele României. A reușit să se achite exemplar 

de toate aceste sarcini. 

Nicolae Tabacovici era”l'honnête homme du 

XX-ieme siècle”, bine ancorat în realitate și, în ace-

lași timp, de o noblețe specială, care îi deschidea toate 

ușile. 

Conducătorii Țării l-au ținut aproape și nu s-

au putut dispensa de serviciile sale. Era om de încre-

dere, din momentul în care primea o însărcinare, o 

puteai considera ca și rezolvată.  

Trebuie să amintim numele unor personalități 

de răsunet care i-au marcat întreaga existență, dar și 

numele unora pe care le-a cunoscut la un moment dat 

în calitatea sa oficială. 

Nicolae Titulescu a fost prietenul său de o vi-

ață. Frații Brătianu (Ionel, Vintilă, Dinu), alături de 

care a lucrat mult timp, sunt prezentați ca niște ade-

vărați oameni de stat. Să-i mai amintim pe Iuliu Ma-

niu,Titu Maiorescu, Grigore Gafencu, Constantin Ar-

gentoianu, Alexandru Marghiloman, Petre Carp, 

Take Ionescu, Mihail Manoilescu și mulți alții. 

Dacă veți citi despre întâlnirea lui Nicolae Ta-

bacovici cu președintele Turciei Mustafa Kemal Ata-

türk, rămâneți impresionați de acuratețea descrierii și 

a stilului în care a scris, dincolo de importanța acestei 

întâlniri.  

Dar vremurile se schimbă. Așa cum soarta Ță-

rii a cunoscut o cotitură bruscă, la fel s-a întâmplat și 

cu viața lui Nicolae Tabacovici. Regimul legionar al 

lui Antonescu, la a cărui doctrină nu a aderat, l-a adus 

pe Nicolae Tabacovici în rândul celor care nu mai 

erau demni de încredere. Toate acestea, ca și instau-

rarea brutală a regimului comunist, au dus la o serie 

de evenimente dureroase în viața lui Nicolae Tabaco-

vici și a familiei sale. A fost urmărit și hărțuit de Si-

guranță ani întregi, au urmat apoi interogatoriile in-

terminabile și închisoarea. 

După lungi așteptări, Nicolae Tabacovici pă-

răsește Țara în 1962, plătind bani grei unor interpuși 

ai guvernului român din Marea Britanie. Ajunge la 

Paris, unde îl vizitează pe generalul Catroux, Marele 

Cancelar al Legiunii de Onoare, al cărei comandor 

era, care-l va ajuta cu locuința și cu reîntregirea fami-

liei. 

Viața lui Nicolae Tabacovici se împletește 

perfect cu istoria Țării, cu bunele și relele prin care a 

trebuit să treacă România. 

Cu voia dumneavoastră, stimați cititori, pu-

tem considera Memoriile acestea pagini de istorie vie. 

Aflăm multe răspunsuri, înțelegem și mai multe și si-

gur căpătăm unele convingeri.  

Viața lui Nicolae Tabacovici este oglinda vre-

murilor. 

Citind Memoriile sale, ai impresia că ești 

parte a tot ce se petrece acolo. Nu poți judeca nimic, 

totul se întâmplă cu o anume determinare, nimic nu 

este întâmplător. Trebuie să cunoaștem istoria, ca să 

știm cine suntem, trebuie să știm de unde venim și 

încotro ne îndreptăm, ca să putem construi mai de-

parte. 

Această carte este binevenită în contextul săr-

bătoririi Centenarului Marii Uniri, pentru a înțelege 

mai bine evenimentele petrecute, detaliile negocieri-

lor care au avut loc la încheierea Primului Război 

Mondial, situația României.  

                              

Băile Govora – Vâlcea, 15 aprilie 2018 

(Prefață la volumul „Memorii” apărut la Editura 

„Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea) 
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De pază la pâinea țării 

 

După ce Gheorghe își vărsase focul geloziei 

pe Marița, care, fie vorba-ntre noi, nu se face așa 

ceva, se trezi singur și cu casa goală. Goală pentru că 

își luase copilul și plecase peste râu în satul vecin la 

tatăl ei. Gheorghe îi trimise vorbă blândă că…. să-și 

ia adio că n-o mai primește înapoi. L-a făcut de râs? 

”Gata! După ce că la botezul de la Comani a stat bot 

în bot cu Florea și-a râs cu ăla ca o dezmățată la bâlci, 

acum așa din două vorbe spuse mai cu foc, pleacă? 

Nu! Să rămână la tat-su”. Rantea, socrul mic, îi spu-

sese fetei că să nu-l ia, că, ”după ce că e sărac, mai e 

și nătărău; îți trântește așa câte una de rămâi cu gura 

căscată”. 

 L-a luat și acum după aproape doi ani s-a în-

tors cu băiatul în brațe și se jură că nu se mai întoarce. 

Să rămână, dar unde? Trei suflete într-o singură ca-

meră; vara ca vara…mai dormi în fânar, dar acum 

iarna?! Nu, nu poate să doarmă cu fiică-sa și cu nepo-

tul la un loc. El, deși văduv, nu are nici 40 de ani, iar 

fata aproape 20 de ani…ce va zice lumea?! ”Poți să 

fii curat ca lacrima…lumea e a dracu'.”  

 Marin îl judecă pe Gheorghe ca pe un frate. 

Chiar dacă e mai mic, mereu i-a dat sfaturi și l-a ajutat 

până acum. ”Are dreptate Rantea, ești nătărău! Cât 

credeai că o să-ți mai rabde și femeia? Un dram de 

vorbă bună nu găsește omul la tine. Parcă te-a făcut 

mama la mare supărare, de nici o umbră de voie bună 

nu a sădit Ăl de Sus pe fața ta.” Marin vorbea, Ghe-

orghe tăcea. Și Marin vorbea mai departe: ”Faci cum 

știi și aduci cel puțin băiatul acasă. De copii, noi în 

neamul nostru, nu ne-am despărțit niciodată. Marin 

de la Brașov a crescut cu noi fără tată, fără mamă. 

Tată-său, Acanet l-a lăsat tot așa, dar mătușa Gher-

ghina a murit cu gândul la el. Și s-a făcut mare și vezi 

ce-a ieșit din el. Aduci băiatul!” spuse hotărât Marin 

și-l pironi cu privirea în așteptarea unui răspuns. 

 - Eu nu mă duc nicăieri! La ăia nu mă duc. 

Vrei băiat? Du-te și ia băiat! – tună Gheorghe și ră-

mase cu privirea înfiptă în gol. 

 - Mama îl vrea, Gheorghe, noi toți îl vrem. Nu 

te duci tu, mă duc eu. Dar bagă de seamă, că un copil 

nu se ține cu apă și aer. Trebuie să te angajezi. Casă 

ți-am făcut cu toții, sănătos ești, să-ți cauți serviciu. 

 - Bine! - tună iar Gheorghe. Dar ce ”bine”?! 

Rămase așa suspendat în aer acest ”Bine!” răstit, dar 

bine că e ”bine!”. 

 Marin merse acasă la Marița, încercă să o facă 

să se întoarcă la ea acasă, că era și casa ei; și ea mun-

cise până au văzut-o ridicată. Nu fu chip să o îndu-

plece. Rantea ar fi dorit să se întoarcă și să o știe la 

casa ei, dar dacă nu vrea? ”Nu vrea și pace bună! Eu 

n-o alung”. Marin încercă să le spună că la 20 de ani 

e încă tânără, harnică e, îi stă bine, însă cu un copil 

greu să se găsească cineva pe măsura ei să o ia. 

Așa…vreun văduv cu copii sau vreun bețiv să-i rupă 

oasele se găsește.  

 Dădu de înțeles că cel mai bine ar fi să lase 

copilul la soacra ei, mama lui Marin, că acolo e îngri-

jit: ”sunt doar eu și mama, casa are 3 camere și mama 

e-n putere, eu câștig bine unde lucrez; și în toamnă, 

chiar dacă mă-nsor, mama va avea grijă și de copil. O 

să am și eu grijă de copil și poți să vii să-l vezi, să-l 

iei pe la tine, dar, hai, lasă-l cu tot sufletul tău, împă-

cată că nu-ți e copilul o piedică, că este al tău  și când 

vrei poți să-l iei.” 

 Marița rămase în cumpănă. Copilul abia lega 

cuvintele și simțea că i se rupe inima dacă-l dă de 

lângă ea. Știa că la Marin va fi mai bine și are să-l 

vadă mereu. Căzu de acord, dar că nu va semna nici 

Ion DRĂGHICI 

(ROMÂNIA) 
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un act acum. Ea nu dă divorț, iar la divorț, dacă el dă, 

are să-și ceară copilul. ”Acum ia-l și să vedem cum 

va fi. De va fi bine, bine să fie, de nu, îmi iau copilul.” 

 Marin era sigur că Gheorghe nu va da divorț, 

că îi va fi mai bine copilului și vedea cum chiar ea va 

cere divorțul și că n-o să-i mai ardă de copil. 

 Așa a fost. Marița a fost luată de un tânăr și el 

despărțit, fără copii, cu serviciu la construcții în Bu-

curești, cu casă și cu o mamă în vârstă, la vreo 3 sate 

în jos pe valea Vezii. Când a născut prima fată, deja 

a simțit că viitorul ei acolo e și că Gheorghe devine 

un vis urât din trecut. Avea acum grădină și mergea 

cu zarzavaturi, ouă și brânză aproape zilnic la piață la 

Roșiori. Soțul venea săptămânal și din modul cum se 

purta cu ea, cu mama lui, cum își alinta fetița, a înțeles 

că totul e și va fi bine. 

 Gheorghe a rămas tot Gheorghe. Ursuz, bru-

tal, fără pic de sensibilitate. Undeva în adâncul sufle-

tului poate își iubea copilul și-i părea rău după Marița, 

dar nimeni nu a observat asta, iar Gheorghe nu s-a 

străduit să o arate. 

 Marin a văzut că Gheorghe nu se zbate să-și 

găsească un loc de muncă și s-a gândit că așa cum este 

el îi stă bine paznic la…moară la Roșiori. Moară 

mare, moara Pănculeștilor, botezată acum ”Spicul”, 

cu peste o sută de angajați, personal de toată mâna. 

Că lucrai la moară nu erai neapărat morar. Erau ma-

gazineri, încărcători, mecanici, electricieni, mane-

vranți, cantaragii, șoferi, dar ce nu era; era tot ce-i tre-

buie unei mori să meargă ”ca pe roate”. Avea și di-

rector și contabil șef, prieten cu Marin, avea și paz-

nici. Ei erau repartizați la locuri de pază, dar aparți-

neau cu statele de funcționare de Paza contractuală și 

erau dirijați, instruiți și subordonați organelor de mi-

liție. 

 Zis și făcut. Gheorghe este angajat la Paza 

contractuală recomandat de Marin: ”e omul nostru, 

domnule, face cum îi spui”. Participa Gheorghe cu 

sârg și dăruire la paza ”pâinii poporului” așa cum to-

varășului director Gogoașă îi plăcea să-i spună făinii 

care se făcea în moara lui. Înflăcărat în ședințele de 

analiză săptămânală, nu uita să spună: ”Pe  mine dacă 

mă prindeți cu un pumn de grâu sau de făină, să mă 

arestați. Așa că să intre în cap fiecăruia: înfundă puș-

căria cel ce se atinge de pâinea poporului.” 

 Nu ar fi lăsat Gheorghe pe nimeni nu cu un 

pumn, cu un bob de grâu. Alunga și vrăbiile din curtea  

morii când venea seara la serviciul de noapte. Trecu-

seră câteva săptămâni de când Gheorghe, ca un ade-

vărat cerber, își făcea datoria fără pic de odihnă, fără 

niciun compromis cât de mic. Nici prin ghereta por-

tarului nu trecea, indiferent cât de mult ploua sau cât 

de frig era acum toamna, mai ales spre ziuă.  

”Pâinea poporului trebuie păzită cu strășnicie” 

își zicea parcă Gheorghe și strângea pușca militară 

mai cu sârg de curea și o simțea ca pe o unealtă demnă 

de cinste când gândea că hoții, și pentru că știu că 

paza e înarmată, nu au curajul să se apropie. Pe caietul 

de predare a serviciului era trecută aceeași propoziție 

de care erau mândri toți: ”în timpul serviciului nu s-a 

întâmplat nimic deosebit”. 

 Dacă nu ar fi fost noaptea de 12 noiembrie, și 

paza și caietul s-ar fi desființat, considerându-se în-

trutotul inutile. 

 Se apropia de jumătatea nopții, când bleste-

mata de ploaie nu mai înceta de vreo două zile, iar 

Gheorghe, sub manta, defila pe lângă garduri ca un 

câine credincios de pază. În ghetele-i sparte ciolcăia 

apa la fiecare pas, însă ciorapii de lână tocați la căl-

câie țineau apa caldă în troașe. Ploaia nu răpăia, însă 

o simțeai în creieri cum de două zile tot curge din ce-

ruri. ”E bună și ploaia, dar cam ajunge, Doamne” își 

zise Gheorghe care trebuia să ocolească acum prin sa-

tul vecin peste pod până la serviciu. Vedea se umflase 

și nu mai putea fi trecută prin vad. În ocol, încă 3 ki-

lometri se adăugau la cei șase pe care i-ar fi făcut pe 

scurtătură pe jos prin pădure și peste câmp.  

 Liniștea nopții făcea legea peste tot orașul. 

Nici câinii nu lătrau. La cine? Și de ce? Când totul era 

într-o veșnică nemișcare și adormire. În gară doar se 

mai auzeau trenuri care veneau și plecau sau se înși-

rau pe alte linii la manevră.  

 Din zgomotul unei locomotive, parcă se des-

prinse spre moară un pârâit prelung ce venea 

așa…spre el. Și tresări de teamă să nu fi adormit tot 

mergând pe lângă gard prin ploaie.  

 Nu, nu dormea. Două faruri cu lumina tremu-

rată de gropile din pavaj veneau dinspre gară și…”Ee, 

drăcie!” oprește lângă gardul morii, la colțul dinspre 

spital. 

 Și…mai să nu-și creadă ochilor…din mașină 

coboară însuși tovarășul director care după un ”pst-

pst!” primește peste gardul din 3 plăci de beton un sac 

pe care-l ia în cârcă. Gheorghe nu mai numără clipele 
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și din martor mut la nici 20 de metri distanță intră în 

acțiune ca un vajnic paznic al pâinii. 

 - Stai așa! Cine e acolo? – întrebă Gheorghe, 

deși îl vedea în lumina slabă a stâlpului. 

 - Gheorghe, eu sunt mă, taci dracu', nu mai 

zbiera ca un apucat! Te găsi țipatul. 

 - Culcat!...Stai!...Răcni Gheorghe și scoase 

arma pe care o îndreptă spre nefericitul cu sacu' încă 

în spate. ”Un pas dacă mai faci îți iau viața! La pă-

mânt!” – tună vocea dezlănțuită a lui Gheorghe care 

îndreptă arma spre cer și trase. 

 Directorul îngheță. Trânti sacul lângă bordură 

și se culcă pe burtă. Simțea cum barba îi tremură și că 

mai are doar inima care bătea apucată și ea să-i iasă 

pe gura ce nu mai lăsa nici ea aerul să-i pătrundă în 

plămâni. Simți că se sufocă, însă nu tuși de teama ca-

sapului care sta să-l ucidă.  

 Alți doi sectoriști din vecinătăți veniră în trap. 

Când se trăgea, veneau acolo. Era consemn. Cu greu 

se dumiriră ce și cum, când văzură pe director întins 

jos lângă mașina morii și un sac de făină lângă el.  

 - Luați-l și la miliție cu el – tună Gheorghe. 

Nouă ne spune să păzim pâinea poporului și el, ban-

ditul, fură cu sacu'. 

 Îl ridicară, duseră sacul la poartă și plecară cu 

directorul spre sediul miliției orășenești care era la câ-

teva sute de metri.  

 Gheorghe rămase mândru în noaptea ce avea 

să se sfârșească peste câteva ore. 

 La post fu chemat tovarășul comandant, care 

se salută cu îmbrățișări cu directorul. 

 La ședința fulger de a doua zi la ora 8, în pro-

cesul-verbal se consemna: 

”Fiind în control tov. director, a încercat vigi-

lența paznicului de noapte Gheorghe și a avut neferi-

cirea de a descoperi comportamentul barbar, lipsa de 

discernământ și dezechilibrul psihic ale acestuia. 

Chiar propune periodic pentru personalul ce se va an-

gaja pe asemenea funcții și posturi control psihologic. 

Drept urmare, propune și hotărăște, ținând cont de 

faptul că nu e nici membru de partid, încetarea activi-

tății tov. Dumbravă Gheorghe din funcția de paznic 

la moara ”Spicul””. 

 Gheorghe nu a participat la ședință. Lui i s-a 

comunicat scurt: ”de mâine nu mai vii.” 

 Marin a fost înștiințat și i s-a bătut obrazul: 

”Ai zis că e de-al nostru și uite!” 

 Când Marin cu reproș în glas i-a spus lui Ghe-

orghe, ”uite ce-ai făcut, acum, pe Valea Jiului la spart 

bolovani de piatră la Livezeni”, acesta s-a apărat: 

 - Deci, eu prind hoțul hoților furând și drept 

răsplată mă dă afară tot pe mine! E bine și așa! 

 Marin i-a răspuns: 

- Când prostul proștilor prinde hoțul hoților la 

furat, totul iese pe dos. E greu să înțelegi!… Dar sta-

bilisem să vezi ce spui, nu să spui ce vezi. Acum uită-

te lung și ascultă cum urlă a pustiu. 

Spre depou, o locomotivă șuiera prelung ca un 

animal preistoric în agonie.  

Gheorghe rămase mut, cu o privire tâmpă. 
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Am primit fotografiile de la lansarea recentu-

lui volum de poezie al Danielei Gîfu. Mărturii ale se-

cundei timpului oprit în loc, miimi de eternitate din 

șuvoiul de secvențe efemere ale momentului, redând 

ecoul și vibrația lăuntrică a autoarei. Desigur, o ima-

gine valorează cât un noian de cuvinte, fiind capabilă 

să redea magnificența,,purificării 

prin poezie”, dar nu despre poezia 

pură a Danielei Gîfu vreau să cu-

vânt ci despre cu totul altceva: lec-

tura fără cuvinte a  chipului zeiței 

poeziei, despărțindu-se, metafizic, 

de creația sa lirică, dăruind-o ca pe 

o ofrandă celor însetați de puritatea 

cuvintelor, o inefabilă sfidare 

a  existenței terne prin iubire ino-

centă. Ținând cu gingășie în mână 

cartea de poeme, ca și cum ar ocroti 

o pasăre rănită, ajutând-o să zboare 

spre zări nemărginite, Daniela Gîfu 

recompune cu alte instrumente ale 

cunoașterii sensibile propria sa existență: un suflet 

năzuind spre necuprinsul cerului, tot mai sus, tot mai 

departe de obsesiile propriei neliniști, acolo unde to-

tul tinde spre perfecțiune. Observ însă pe chipul său 

o tristețe picturală, sacerdotală, de părtaș la făptuirea 

unui act sacral, ca un botez ritualic, oferind viață pro-

priei sale creații lirice. Să fie tristețea filosofică a cre-

atorului obsedat de perfecțiune sau doar expresia de 

moment a spiritului contemplativ, despărțindu-se de 

opera sa, dăruită de acum lumii întregi? Totuși, de-

parte de mine gândul de a-i ridica 

un imn de slavă poetei Daniela 

Gîfu, deși l-ar merita pe deplin, mai 

ales când știu preocupările sale, aș 

spune revoltător de temerare, de 

actuale și de valoroase, nu doar pe 

tărâm publicistic ci, mai alea, pe la-

tura științifică a biografiei sale, 

pentru care ar merita să fie nu-

mită,,conchistador al spiritului”. 

Delicată, sensibilă, talentată, ca 

poet, Daniela Gîfu este, în egală 

măsură, profundă, deschizătoare de 

drumuri prin preocupările sale de 

cercetător și cadru didactic univer-

sitar, jurnalist apreciat fiind o urmașă nici decum de 

rang secund a lui Dan Barbilian.  

 

 

  

Dan DULCIU 

(ROMÂNIA) 
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CENTENAR - 2018 – CENTENAR 
 

 

BALADA  CARPAŢILOR 

 

măre, mândre sunt în zori, 

când se-nalţă până-n nori 

frunţile Carpaţilor; 

flori de ler... 

 

Doamne, când i-ai fost zidit, 

peste veacuri, peste mit, 

mari minuni ai împlinit; 

flori de ler... 

 

sună tulnice-n Carpaţi, 

peste oameni, peste fraţi, 

ca stejarii de înalţi; 

flori de ler... 

 

din inima muntelui 

curge firul Oltului 

către raiul şesului; 

flori de ler... 

 

împletite-n trei smicele, 

Crişurile curg şi ele 

dragi meleaguri să le spele; 

flori de ler... 

 

din Zarand la Caraiman 

cântă timpul diafan 

din Ceahlău în Munţii Bran; 

flori de ler... 

 

vulturii cu cuibu-n stele 

şi năluci de rândunele 

zboară-n piscul Ţării mele; 

flori de ler... 

 

pe Carpaţi când i-ai zidit, 

peste veacuri, peste mit, 

Doamne...te-ai adeverit; 

flori de ler... 

 

şapte vieţi de-aş îndura, 

pribeag sau în Ţara mea, 

Carpaţii i-aş tot cânta; 

flori de ler... 

 

 

GRAIUL  ROMÂNESC 

 

dacă-ascultaţi un cântec dinspre Mare, 

sau murmur de poeme - nins din stele, 

nu vă miraţi: ei sunt poeţii care 

îi duce lumii-n poartă... menestrele. 

 

când Dumnezeu a plămădit Pământul 

s-a dus pe la românii din Carpaţi 

şi le-a rostit: vă leg cu legământul 

să fiţi poeţi de-a pururi... să cântaţi! 

 

de două mii de ani cântăm într-una 

şi prin furtună - şi sub blândul Soare. 

noi ne-am legat ca Soarele şi Luna 

să răsărim prin vremuri viitoare. 

 

în limba noastră botezăm sau plângem 

Limba Română ne e mamă sfântă. 

sub imnul românesc ades ne strângem 

şi cu stihia ne luăm la trântă. 

 

... se-aude peste Ţară o cântare 

spusă de magi... şi de ţărani... la stână; 

e graiul românesc - acela care 

în veci de veci va fi: LIMBA ROMÂNĂ! 

George FILIP 

(CANADA) 
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DOR  DE  BASARABIA 

 

mi-e dor de-o iarnă grea, cu ger şi vifor, 

cu sănii suple ce străbat Moldova, 

să-mi facă noi ciubote moş-Nichifor 

Coţcarul... ce-a-nvârtit în limbă slova. 

 

mi-e dor de-un pod de flori întins pe Nistru, 

lucrat de pruncii LABIŞ şi VIERU, 

să evadăm din secolul sinistru 

ce ne-a furat din glie – giuvaerul. 

 

mi-e dor de-o nuntă largă cât e Ţara, 

cât plaiul sfânt, scoborâtor din datini, 

datini în care s-a prăsit ocara 

cu-njurături rusnace şi cu patimi. 

 

mi-e dor de-un tricolor să dea din aripi 

peste bugeacuri de aceeaşi rasă 

şi de colindători, ce printre lacrimi 

să-şi cheme fraţii rătăciţi acasă. 

 

să fie primăvară peste lume. 

să facă Dumnezeul o minune, 

să nu-şi mai plângă Nistru’ doru-n spume, 

mi-e dor... cum EMINESCU ştie-a spune... 

 

ŞI VOR VENI ZĂPEZI... 

 

venim din mari istorii hărăzite 

vâslind spre dreptul nostru de A FI. 

daci şi romani - seminţe altoite; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

cu Herodot şi Decebal în frunte 

mari datini am avut spre-a împlini, 

prin geruri am trecut şi arşiţi crunte; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

Ştefani şi Basarabi ne-am pus în steme 

spre veşnicie plaiu-a dăinui. 

stegarii gliei nu s-au frânt prin vreme; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

flămânzii din Flămânda se porniră 

în  Nouă sute şapte, marea zi, 

dar puştile-arendaşe îi zdrobiră; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni 

 

Mihai Viteazul, Ban cinstit Craiovei, 

puhoiul semilunii îl izbi. 

puterea lui vorbeşte-n glasul slovei; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

a fost stindard istoricul Bălcescu 

şi naţiune, neamul deveni. 

apoi, plaiul l-a dat pe Eminescu; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

noi am întins o Horă a Unirii 

sperând că toţi românii s-or uni 

dar nu ne-a strâns pe toţi glasu-nfrăţirii; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

veacul modern l-a dat pe Eliade. 

Brâncuşi, cu barda-n ceruri se sui. 

multe idei s-au stins prin cavalcade; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

au fost şi regi în tricolorul Ţării. 

tot plaiul începuse a-nflori 

de la Ceahlăul demn la malul Mării; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

apoi căzură vremuri de ocară. 

poporul blând sub pravili se-ndoi. 

cancerul roşu s-a întins pe Ţară; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

maica m-a plămădit pe malul Mării, 

să-nvăţ ce-nseamnă verbul A IUBI 

şi cât de dulce este gustul sării; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

noi ştim că munţii noştri aur poartă, 

că mulţi veniră a ne birui. 

adesea am cerşit din poartă-n poartă; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

ca zimbrii am plecat în pribegie 

sperând că înapoi vom reveni 

cu mari agoniseli de bogăţie; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 
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nu ne-am trădat credinţa niciodată, 

noi am ştiut şi a ne răstigni, 

privind spre cer, la Dumnezeul-Tată; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

eroi români au fost şi-or mai fi încă, 

poeţi ce cu virtuţi s-or polei. 

iubirea de ţărână ni-i adâncă; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

mai bat satrapii lumii din copite 

dar viaţa-şi cere dreptul de-a trăi. 

taifunuri iară-n poarta raţiunii; 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

doinele dragi vor cade-n hibernare? 

hore şi sârbe nu s-or mai roti? 

străbunii trişti vor plânge din icoane 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

tu, vârsta mea fără palton de iarnă, 

când bate vânt năuc nu mai jeli. 

vom înhăma la sănii cerberi tineri 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

şi Soarele s-o duce şi s-o-ntoarce, 

de unde... unde... nimeni nu va şti 

şi va aduce germeni noi de viaţă 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

din nou vor trece sănii îndrăcite. 

flăcăi cu glasu-n nunţi vor chiui 

alunecând spre fetele-mplinite 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

pe Mare vor pluti nave cu doruri, 

în raţiune monştrii vor plezni. 

zeii speranţei vor cânta din faruri 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

şi pace va fi-n cer şi peste Țară 

iar Dumnezeu ne va blagoslovi 

să fie peste lume primăvară 

şi vor veni zăpezi... şi vor veni... 

 

                   2018 – Montreal. 
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Sens unic 

            
         Ziua se scurgea către o dimineață albastră sau, 

mă rog, plumburie. Mă trezisem nu cu multă vreme 

în urmă, mânat de visele mele de scriitor mare și plin 

de bani, cu o soție mai tânără care să îmi satisfacă 

toate dorințele. Dar ochii îmi erau deschiși, țintă către 

coala albă de hârtie care începuse să joace pe masă. 

Și doar mai deunăzi fusesem la o adunare de breaslă 

stropită cu multă bere. Tot acolo jurasem că urmau 

marile mele capodopere. Și chiar și ceilalți promiteau 

cam același lucru, încălziți de atmosfera electrizantă 

din locantă. Dar acum trecuse orice efect și colegii de 

suferință mă lăsaseră singur în fața foilor pregătite și 

lămurite să îmi suporte ideile, care pur și simplu refu-

zau să îmi vină aproape. Chinuiam și răsuceam bietul 

creion între degete, dar degeaba. 

         M-am ridicat în picioare și m-am postat în drep-

tul geamului, să arunc o privire afară, dar după o ju-

mătate de oră am constatat că o făcusem de mult mai 

multe ori... Trebuia să revin la masa de scris. Cu pri-

virile pironite pe călimara de cerneală al cărei capac 

se desfăcu singur, lăsând un fir subțire să îmi intre în 

creier. Cu imaginile unei istorii minunate pe care m-

am grăbit să o aștern pe hârtie. Am terminat-o și am 

privit-o încă odată. Totul era perfect, iar afară se fă-

cuse târziu, dar mie nu mai îmi păsa de așa ceva. Am 

bătut-o repede la mașină de parcă cineva mi-ar fi citit 

textul, am băgat foile în plic, am scris adresa după 

care m-am grăbit să arunc totul în prima cutie poștală 

care mă aștepta. De emoție, era să îmi dau drumul 

chiar și mie. Pe drumul de întoarcere răsuflam ușurat 

de parcă aș fi câștigat cine știe ce bătălie. Plicul mer-

gea la redacția unei publicații care promitea câte-n 

Lună și-n stele. 

         Am intrat în garsonieră complet anesteziat și m-

am lăsat în brațele unui somn binevenit care avea să 

mă refacă de la un capăt la altul. Dincolo de perete 

liliacul putea să înflorească și pentru a mia oară. Ori-

cum, nu aveam cui să ofer un buchet luat aproape gra-

tis. Urma să dorm două zile în șir și mă trezi doar țâ-

râitul insistent și chinuitor al telefonului. 

         O voce miloasă îmi spuse că puteam să mai 

dorm, dar eu m-am ridicat în picioare și am apucat 

receptorul ca pe un cărbune încins. La celălalt capăt 

al firului se găseau cei de la redacție. Îmi comunicau 

plini de solicitudine că devenisem fericitul câștigător 

al marelui premiu și să trec pe la ei ca să mi se comu-

nice totul în detaliu. Păi bine, bine, eram în stare să 

ies pe drumuri și pentru potcoave de cai morți, dară-

mite pentru armăsari în viață... Mi-am învelit sărăcia 

și trupul cu o haină lungă de ploaie și am pornit-o că-

tre sediul revistei. Pe drum salcâmii erau în floare și 

asta mă îndreptățea să sper la mai mult. Secretara de 

la intrare mă întrebă de nume și la auzul lui urlă un A 

VENIT de îi făcu pe toți să se adune în jurul meu de 

parcă aș fi fost cine știe ce paiață. M-au dus în biroul 

șefului care tocmai își aranja ochelarii pe nasul mare 

și plin de omisiuni. 

         - Domnul meu, ai talent cu carul. Și ai câștigat 

potul. Ai o vacanță de o lună de zile la munte, la ce 

hotel și stațiune ai să vrei, vacanță plătită, perioadă în 

care nu ești obligat la nimic. 

         Vorbea cu oarecare greutate sau părere de rău și 

la sfârșitul cuvintelor lui, ciracii din jurul meu înce-

pură să râdă mânzește și să aplaude în derâdere. Erau 

oamenii lui și îl periau cu orice ocazie. 

         Mi-am luat foaia de drum și m-am reîntors 

acasă,mulțumit de cele obținute. Ziua următoare tre-

buia să plec, motiv pentru care am uitat să mai trec pe 

la CEASUL RĂU, la una mică. Așa, ca de plecare. 

Nici măcar confrații nu am mai putut să îi anunț fi-

indcă dispăruseră cu desăvârșire, fenomen care de 

obicei apărea la rău, nu la bine. 

Al FRANCISC 

(CANADA) 
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         Trenul avea să o pornească fără să îmi dea de 

știre, așa că am dat puțin cu capul de burta unei călă-

toare imense care arăta de parcă ar fi trăit doar cu lă-

mâie și oțet de mere. Vroiam să cobor în Sinaia dar 

picioarele unei domnișoare mă lămuriră să merg mai 

departe. Persoana citea cu îndârjire o revistă fără să 

îmi arunce nici măcar o privire. Dar pe la Predeal 

gluma devenise mult prea groasă, așa că a trebuit să 

cobor pe peron și să mă îndrept către toate cele patru 

zări, în căutare de gazdă. Până la urmă am optat pen-

tru PORUMBIȚA fiindcă avea un nume tare roman-

tic. Mi-au găsit repede o cameră într-unul din colțu-

rile hotelului, după care mi-au spus că deschiseseră o 

terasă cu umbrele numai bune pentru creație. 

         Care creație fraților că doar eu nu le spusesem 

nimic. Urma doar să mă odihnesc zi după zi, fiindcă 

istoriile puteau să mai aștepte și după. Dar în dulapul 

din cameră mi-a fost dat să dau de o carte veche de 

vrăjitorie, vreme în care afară ursul pătrundea în con-

tainerul de gunoi din dreptul geamului meu. Am luat 

cartea cu mine, pe terasă. Vroiam cu tot dinadinsul să 

mă amuz și asta așa, ca înainte de masă. Limbajul era 

destul de ciudat și multe din rețete se refereau la cei 

din jur așa că m-am hotărât să găsesc una doar pentru 

mine, aplicabilă pe piele proprie. După vreo două ore 

de lectură, aveam să ajung la o metodă de a mă tran-

sforma în bou. 

         Chestia mi se părea deosebit de hazlie și eram 

sigur că prietenii aveau să zică în cor că nu aș mai fi 

avut nevoie de așa ceva, de vreme ce eram deja unul 

sadea. Trebuia să rostesc un descântec ușor de ținut 

minte pentru ca mai apoi să pocnesc din degete. Iar la 

revenire urma să mă folosesc tot de trucul cu degetele. 

Zis și făcut. Am rostit descântecul, am pocnit din de-

gete și spre surpriza mea m-am transformat într-un 

animal mare și negru. Norocul a fost că nu era lume 

prea multă pe terasă. Atâta doar că cei prezenți au pus 

mâna pe telefoane și i-au anunțat pe lucrătorii de la 

grădina zoologică. Trebuia să lămuresc situația și să 

liniștesc spiritele. Am rostit repede descântecul după 

care am constatat că nu puteam să merg mai departe 

cu revenirea. Bou fiind, nu aveam strop de degete, 

adică nu mai aveam posibilitatea să le lovesc unul de 

altul. Așa că a trebuit să mă las purtat cu arcanul până 

la primul staul disponibil, spunându-mi că bine zi-

ceau femeile care afirmau că toți bărbații sunt niște 

boi. Zicală care merita chiar și un muget. Unul veri-

tabil. Vreme în care angajații închideau ușile noului 

meu adăpost.  
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Poezii 

 
Cântecul rouăi 

  

Răsuflarea dorinței mijită, 

o lăcrămioară însingurată, 

martoră a puhoiului de vorbe mute. 

Eu, 

o șoaptă,  

într-un cuprins cu enigme călătoare. 

  

Cântecul de dimineață al rouăi 

amintește de viața mea  

împrimăvărată,  

în nesfârșirea grației divine. 

  

Mă las purtată de norii gândurilor, 

veghetori,  

la pânda unui nou început. 

  

Însoțită de sunetele consemnului 

pe care-l întrezăresc în amintire, 

dincolo de răvășirea chemării, 

cad străpunsă  

de sulițele disperării 

la marginea jilțului îmbrăcat în mătase. 

 

În cămașă de in 

 

Din ziua aceea mă scufund, 

tot mai adânc în seară. 

 

În mlaștina ierboasă  

a neputinței înnegrite, 

într-o cămașă albă de in,  

brodată-n vers de lume, 

mă apropii, 

pe jumătate prăbușită. 

 

Dilemă 
 

Se veștejesc,  

rând pe rând,  

jurămintele de ieri. 

 

Pe chipul meu,  

cântat până mai ieri,  

surâd a jale dorurile stinse. 

 

Încă te alintă,  

împotrivirea viselor despletite. 

 

Revino,  

la chemarea pe care azi, poate, 

ai rătăcit-o-noapte. 

 

Te negi pe tine,  

ne negi pe noi,  

Rămâne doar atunci. 

 

 

Inelul logodnei 

 

Ești sosit...  

cu fiecare ceașcă de cafea sorbită  

la îngenuncherea între noapte și zi. 

 

Cine-ți poate desluși privirea 

cum arde opintită-n dorire? 

 

Îmi săruți inelul logodnei, 

poposind,  

în fragilitatea liniștii de cuvinte, 

cu capul în poalele  

ce-au reușit să oprească timpul.  

 

Cuprindere unică 

pe încrustarea rubinului martor. 

 

Daniela GÎFU 

(ROMÂNIA) 
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În prag 

 

Dezordinea trecutului  

rămâne în afundul unei călimări  

golită demult de verbul a iubi. 

  

Mă așez în ungherul așteptării, 

fără anotimp, 

fără metaforă. 

 

În prag,  

lipsit de frământare  

tu, unic vers, 

împotrivit sosirii sau durării. 

 

Contemplare 

 

Pe verdele crud al ierbii fremătânde,  

împreună cu fluturii, 

contemplu așteptarea. 

 

Uit o vreme de sprințara-mi ființă, 

acum prea îndepărtată  

de închipuirea docilă a libertății. 

  

O umezeală parfumată 

îmi cuprinde trupul așezat turcește, 

predestinat  

poveștii noastre nescrise. 

  

În jur, 

se prăbușesc  

promisiunile însângerate  

de așteptare. 

Veni-va timpul când ne vom citi oda. 

  

 

Pas rătăcit 

 

Vorbești puțin despre tine 

și, când o faci,  

te rezemi pe libertatea solitudinii, 

în universul trăilor apuse. 

 

Lumea din juru-ne  

e pe cale să alunece în noapte.  

Neiertătoare clepsidra 

ce durează în retorice temeri, 

foșnind în visarea pocăinței.  

 

Doar susur și zumzet 

veghează la căpătâiul pasului rătăcit.

Rămășițe ultime 

 

Cuprinsă-n destinul tău, 

partitura timpului primăvaratec   

anunță un solfegiu fără șoapte. 

 

Îmi îngădui să fredonez un refren 

al serilor în care magia notelor 

rescria la nesfârșit metafora iubirii. 

 

Libertatea îmbrățișării, 

indecența curiozității gândurilor, 

rămășițe ultime ale visului deșirat. 

 

Ieri, atât de înamorat. 

Azi, atât de întristat. 

Mâine, atât de îndepărtat. 

 

Reapari 

 

În cotlonul uitat al timpului 

cu chemări stinse de vânturător 

aluneci spre un repetabil final. 

 

Dar de la Ceruri, 

șoaptele dragostei risipite-n natură 

într-o cuprindere enigmatică. 

 

Devenisem refugiul odihnei tale, 

proiecția unei rugi fugare, 

reapari printre lacrimi uscate. 

 

Slobozi împătimit 

aceleași vorbe 

le cunosc și totuși cedez. 

În verdele vremii, 

aleg să rămân victimă, 

oglindită  

într-un vitraliu... 

Culori sure. 

 

 

Încă un timp 

 

Încă un timp, 

romanțioasă încercare… 

într-o cuprindere fometoasă 

mă orbise zâmbetul tău. 

 

Dinspre răsărit spre înserare,  

în dezlănțuirea ta,  

stă rădăcina nerăbdării verzi, 

ca o metaforă se scurge dorirea.  
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Timpul se unduie discret  

pe chipul prospețimii râvnitoare. 

Devenit-am ecoul luminii înserării 

ca o ploaie de aștri.  

 

Tu, șoaptă-n așteptare  

mi te furișezi în necuprindere 

ca un răspuns la neputințele  

apropierii rugii finale. 

 

 

Promisiuni în văzduh 

 

Priviri sticloase, 

înrămate în surâderi. 

 

În văzduh  

doar promisiunile hălăduie. 

 

Alunec spre finalul debarcării, 

când se scriu enigmele 

printre șoapte... 

sosite într-un timp oglindit 

în sărutări melodioase. 

 

Vom rămâne  

câtă vreme promisiunile  

întârzie-n verbul trăirii. 

 

Soarele-n dezmăț  

 

Pe pielea mea,  

secată de dorul tânjitor, 

am simțit scăldatul soarelui 

în dezmățul oceanului de vise. 

 

În valuri,  

zborul sedus  

al uimirii mele slobode  

învață să-și țină respirarea. 

 

O lecție  

din care pare să izbăvească 

neînțeleasa turnură a supraviețuirii. 

Ultima lacrimă 

 

Bună dimineața, iubite! 

Ti-am auzit pașii  

adulmecându-mi veghea. 

  

Mi-am înghițit târziu  

ultima lacrimă, 

ce-mi spălase cearcănul drept, 

adâncit cu încă un inel ruginiu. 

  

O veșnică spaimă maladivă, 

îmi înghesuie dragostea, 

ce-ți trimite biletul de adio! 

Ce rost avea să ne răfuim?! 

 

 

Așteptare apusă 

 

Cum ne îngropăm în pământ, 

când ne orbește lumina stelelor 

vestitoare de dănțuire? 

 

Demult a apus așteptarea, 

dar mă încred în ploaie, 

care mă va elibera din strânsorile întunericului. 

 

În noaptea aceea,  

voi visa din nou 

o arcă plutitoare de care mă voi agăța 

rușinată că n-am ascultat  

să nu-mi întorc privirea. 

 

Castele de fulgi   

 

Dezmierdați de fulgii nopții, 

ne-am prăbușit  

în originile universului. 

 

Fără de vremi, 

fără de planuri, 

fără de orizont, 

dormitând între coapsele Raiului, 

păstrăm gustul răsăritului  

ce se înalță deasupra Cuvântului. 

 

La început, nu a fost Cuvântul. 

La început, a fost Lumina! 

 
(din volumul în pregătire, Anotimpuri tantrice, Ed. Detectiv literar, 2018) 
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PREA TÂRZIU, MAMĂ! 

 

Creştem şi tot puii mamei suntem, 

greşim dar în ochii ei n-avem nicio vină 

şi avem toate drepturile din lume, 

îi ascundem multe, dar ea simte starea noastră, 

putem să avem toate bogăţiile pământului 

ea tot vrea să ne mai dăruiască, 

putem să ştim câte-n lună şi-n stele 

ea tot ne mai dă un sfat, 

nu e nevoie să ne străduim să ne iubească 

ea ne iubeşte implicit, necondiţionat, fără limite. 

Iar noi nu observăm  

când îi răsar firele albe, 

pentru noi este mereu tânără,  

nu vedem când puterile-i scad, 

noi o ştim întotdeauna puternică 

pentru că ea face ce-i cerem  

şi multe în plus, 

nu ne oprim să-i ştergem lacrimile, 

care-i inundă ochii uneori, 

nu-i cunoaştem dorinţele, temerile, durerile,  

ale noastre sunt mai importante. 

La un moment dat îi auzim 

ultimul strigăt, ultimul geamăt, 

ultimul suspin înainte de a pleca. 

Ne trezim dintr-un somn prelung 

împovăraţi de lucrurile nespuse la timp, 

conştientizând că suntem eroii negativi 

dintr-o poveste pe care doar EA  

a făcut-o cea mai frumoasă. 

Înţelegem prea târziu 

că toate rătăcirile de moment, 

ezitările de circumstanţă, 

amânările fără motiv  

ne-au împiedicat să-i spunem 

simplu şi la timp: 

MAMĂ, te iubesc. 

Te rog, iartă-mă! 

 

DAN PLĂIEȘU LA BRAȚ CU SINELE PRIN RĂSPÂNTIILE VIEȚII   

       
De curând a apărut la Editura Sinteze, din Ga-

laţi volumul Răspântiile, de Dan Plăeşu. Cartea mi-a 

atras atenţia, în primul rând prin titlu, dar mai ales 

prin informaţiile la titlu. Dacă din titlu, deosebit de 

inspirat am înţeles, am intuit ceea ce presupune, dar 

de ce şapte, de ce miniromane şi de ce insolite? Şi de 

ce nu? Să le luăm pe rând.  

         Ştiinţele oculte, dar şi tradiţia biblică vorbesc 

despre forţa magică şi spirituală de excepţie a cifrei 

şapte. Păstrând proporţiile, un singur exemplu şi mis-

terul este dezlegat: lumea a fost creată în şapte zile, 

iar scriitorul Dan Plăeşu publică o carte cu şapte mi-

niromane.  

         În lirica niponă, foarte dragă şi apropiată sufle-

tului meu, poemele haiku, senryu, tanka (primele 

două au câte trei versuri, 17 silabe, iar ultimul are 

cinci versuri, 31 silabe) sunt doar esenţă pură şi au o 

puternică forţă de sugestie. Mai amintesc şi de arta 

aranjării florale japoneze, ikebana, care impresio-

nează pe oricine, de la prima vedere. Se cunoaşte şi 

faptul că în a doua jumătate a secolulul 20, minima-

lismul a devenit o modă în multe domenii: muzică, 

arte vizuale, design, literatură. Alegerea lui Dan Plă-

eşu a acestei formule de creaţie literară, miniromanul, 

ne aminteşte de minimalismul nuvelelor lui Ernest 

Hemingway.  

Vasilica GRIGORAȘ 

(ROMÂNIA) 
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         Aşadar, să vedem despre ce este vorba şi în ce 

constă şi insolitul! La fel ca şi scriitorul american, a 

cărui operă are ca sursă de inspiraţie experienţa de 

viaţă profundă şi originală, unde fiinţează „lucrurile 

cele mai simple în modul cel mai simplu” şi universul 

în care se desfăşoară acţiunea miniromanelor lui Dan 

Plăeşu este unul cotidian, oameni din varii domenii, 

cu viaţa lor simplă, austeră. Acţiunea se desfăşoară pe 

o durată scurtă de timp, doar o zi, dar cu trimiteri, 

flash-uri în trecut şi postări reale ori închipuite, în vi-

itor. Întâlnim persoane, evenimente, întâmplări, fră-

mântări, aduceri aminte, evaluări ale unor gesturi şi 

decizii, conştientizări (de regulă tardive) ale unor 

greşeli… Platoul acţiunii este un 

ring pe care se dansează tangoul des-

tinului, cu paşi înainte şi paşi înapoi, 

într-un tempo alert, cei mai norocoşi 

bucurându-se şi de timpi de respiro. 

Firul naraţiunilor este urzit cu dibă-

cie de povestitorul cu multă experi-

enţă scriitoricească şi de viaţă.  

         Aliatul numărul unu al perso-

najelor din Răspântii este telefonul, 

care sugerează dorinţa de dialog, ne-

voia de mărturisire. Acestea se con-

fesează, poate pentru prima oară în 

viaţă cu sinceritate, punându-şi viaţa 

pe masă, la vedere, de fapt, la vede-

rea sinelui. Conversaţia dintre personaje (ego şi eul 

interior, sinele) este în fapt dialogul energic, dur, as-

pru al fiecăruia cu el însuşi şi cu fiecare dintre noi, 

cititorii. Autorul ne face părtaşi la faptele, trăirile, de-

ciziile personajelor şi ne provoacă să ne facem pro-

pria noastră introspecţie. Ne atrage abil atenţia, şi nu 

cred că greşesc dacă spun, ne sfătuieşte să fim atenţi 

la modul în care ne trăim viaţa, la faptele pe care le 

facem, pentru că, indiferent de atitudinea noastră faţă 

de acestea la momentul săvârşirii lor, ele se imprimă 

în memoria eului interior şi sunt scoase la suprafaţă 

când nici nu te-aştepţi. Îţi pot împovăra viaţa la anii 

senectuţii, sau chiar mai devreme. Eroii lui Dan Plă-

eşu sunt prototipul portretului uman, decelat sufle-

teşte şi expus intemperiilor venite de la sine, de la trup 

şi de la lume.   

         Miniromanele lui Dan Plăeşu mă duc adesea cu 

gândul la Visările unui hoinar singuratic ale lui Jean-

Jacques Rousseau. Personajele sale, asemenea 

pelerinului rousseau-nian, îşi pierd încrederea în se-

meni şi în ei înşişi şi decid să-şi construiască propriul 

univers, prin care călătoresc pe căi doar de ei ştiute, 

pe baza unor legi proprii, ajungând să navigheze pe 

marea singurătăţii, supunându-se destinului. Eroii lui 

Dan Plăeşu, ajunşi, ori doar simţindu-se „singuri pe 

pământ”, se resemnează, hrănindu-se şi inspirând sin-

gurătate. Într-o altă cheie şi la altă scară, această ipos-

tază ne aminteşte de singurătatea lui Eminescu, ima-

ginea eului liric infuzată de melancolie. (Singurătate 

şi Departe sunt de tine). 

         Întâlnim şi în această carte dialogul ritmic, cu 

replici scurte, spontane, prompte şi ingenioase, cu 

care ne-a obişnuit Dan Plăeşu, dra-

maturg, autorul mai multor piese de 

teatru puse în scenă, bucurându-se 

de succes. De remarcat şi faptul că 

ilaritatea, hazul specifice scrierilor 

sale se regăsesc şi în Răspântiile. 

Chiar şi în situaţii dramatice, o re-

plică plină de umor, de ironie dă sa-

voare textului. Limbajul pare a fi 

unul simplu, însă este cel potrivit 

pentru a surprinde nuanţele cele mai 

subtile ale gândurilor şi emoţiilor. 

Naraţiunea este îmbrăcată în straiele 

sincerităţii şi limpezimii chiar şi 

atunci când personajele fac parte din 

lumea reală ori plonjând, din când în când, într-o 

lume virtuală, ştiinţifico-fantastică.  

         Textele miniromanelor au un parfum aparte şi, 

deşi unele personaje se află la vârste înaintate, nu re-

simţim acel aer stătut, obositor, ci unul înmiresmat de 

prospeţimea florilor înflorite în prima parte a vieţii ori 

ajunse la maturitate. Fiecare miniroman este o evo-

care a trecutului brodat fin pe canavaua prezentului, 

desenat meşteşugit de autor în diverse culori şi apli-

cate pe portretele personajelor.  

         Miniromanul care deschide volumul se intitu-

lează,,Femeia din insule’’. Acţiunea se petrece într-

un cadru restrâns, poate tipic românesc, un aparta-

ment de bloc, la etajul 10. Interesantă este discuţia te-

lefonică a soţiei cu o bună prietenă sau cu ea însăşi, 

care o avertizează asupra unui posibil pericol, în urma 

unui gest inexplicabil al ei. Deşi conştientă de acest 

lucru îşi motivează simplu decizia: „… am trecut şi 

peste asta dintr-un simplu motiv şi omenesc: chiar îl 
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iubesc pe nenorocitul ăsta“. Mesajul este unul uman, 

profund feminin; dragostea vindecă răni, alungă du-

reri, estompează suferinţa, învinge teama de-a ierta şi 

de a o lua de la capăt. Cu alte cuvinte, înţelegerea şi 

dezlegarea tuturor misterelor, acceptarea şi iertarea 

tuturor faptelor au un singur cifru, un cod unic: iubi-

rea. 

         Şi tot cu iubire, ne întâlnim cu,,Domnişoara S“, 

din cel de-al doilea miniroman. Nici aici nu lipseşte 

misterul. Oare cum putem decripa înţelesul lui „S“ şi 

identifica cine este? De data aceasta, acţiunea se des-

făşoară într-o garsonieră de bloc. Marcat de o decizie 

luată cu onestitate, cu sentimentul datoriei împlinite, 

chiar dacă această cale îl duce spre neîmplinire, sau 

poate spre ceva mult mai mult, spre nefericire, loca-

tarul, lucid, coboară deseori în propriul eu, vorbeşte 

sincer şi se sfătuieşte cu sine, chiar dacă uneori nu-i 

convine să accepte sugestiile. Sinele însuşi se vrea a 

fi gândul cel bun, sfătuitor în căutare de soluţii de su-

pravieţuire în condiţiile în care doar singurătatea îl în-

soţeşte. Aceasta îi este ştirbită de sunetul telefonului, 

apoi de o apariţie misterioasă, în carne şi oase, a unui 

personaj feminin, răscolitor, care îl aduce în pragul 

disperării. Sfârşitul este oarecum melodramatic „Tată 

ce mult te-am aşteptat“, dar, de ce să nu recunoaştem, 

e plină lumea de melodrame. 

         Cel mai scurt miniroman este,,Oglinda’’, dar cu 

un conţinut bogat şi profund. Oglinda era tot ce avea 

bărânul „singur singurel, părăsit de unii, ducându-se 

dincolo, alţii … devenise un adevărat personaj, un fi-

del partener de viaţă“, însă la un moment dat „începe 

să-l trădeze“, chiar cu „vădită răutate“. Aşezată în uşa 

dulapului din dormitor, oglinda este întâlnirea „faţă 

către faţă“ cu sine însuşi, este o frunză uscată purtată 

de vântul toamnei reflectată în eul interior, care-i 

aminteşte ipostazele cele mai umbrite şi dosite. Îl cu-

prinde un sentiment de nedumerire pentru „derapa-

jele“, „ciudăţeniile“, „şaradele“ oglinzii, acestea pro-

vocându-i dureri sufleteşti. Oglinda băgăcioasă este 

sfărâmată în ţăndări, asemenea sufletului sfâşiat de 

propriile greşeli. Deşi în miniroman, autorul face eco-

nomie de mijloace stilistice, susţinută de un ton co-

locvial, întâlnim aici o metaforă extrem de sugestivă, 

cu o deosebită încărcătură lirică şi afectivă. Un ciob 

de oglindă, printr-un monolog acuzator, îl bombar-

dează pe  bătrân cu o rafală întrebări: „Ce-ai făcut, 

măi omule cu viaţa noastră? Ţi-ai cam bătut joc de ea. 

Păi, dacă aşa stau lucrurile, chiar n-are niciun rost să 

mai rămân cu tine! Totuşi, încearcă să mă înţelegi: 

cum o să zbor eu acum Acolo unde mi-e locul, ce o 

să le spun eu Celorlalţi când mă vor întreba ce am fă-

cut pe aici? Aşadar, spune-mi tu ce le voi spune! Este 

că nu ştii? Ai ajuns bătrân şi nu poţi să-mi dai un răs-

puns. Un răspuns simplu. Vai de tine, om nefericit ce 

eşti“.  

         Titlul volumului este dat de miniromanul,,Răs-

pântiile’’. De data aceasta, intriga este infidelitatea. 

Un bărbat, cercetător, ajuns la a doua tinereţe crede 

că este „tradus“ în dragoste de soţie şi, de aici dispe-

rare, tendinţă de sinucidere. Îşi iubea soţia, dar era ră-

nită onoarea lui de familist (ca pe vremea lui nenea 

Iancu). Eul interior ia chipul unui „om ciudat“, 

„vameş“ la trecerea dintre viaţă şi moarte. Acţiunea 

este palpitantă, ca în romanele poliţiste, cu suspecţi, 

poliţişti, medic legist şi morţi vii. Finalul se dove-

deşte a fi o nouă şi simplă răspântie, în care „sună 

foarte frumos Norocel. Mie îmi spune Laura. Frun-

zele de laur, cam otrăvitoare, ce-i drept, erau oferite 

învingătorilor. Să ştii că şi tu eşti un invingător, No-

rocel!... M-ai cucerit pe mine!“...  „O adevărată mi-

nune!“ 

         În,,Ion, Proprietarul’’ se schimbă recuzita. Fi-

ind inspirat din crudele realităţi ale anilor de demo-

craţie originală din România, se vrea a fi un roman 

social. Ne mutăm de la bloc la casă, o  casă sărăcăci-

asă, într-un cartier de blocuri, în care trăia bătrânul 

Ion, singur cuc şi sărac lipit pământului. Pluteşte în 

aer damful unei posibile moşteniri, care atrage perso-

naje interesate, imorale, leneşe, însă Ion, Proprietarul, 

urmaş al lui Ştefan cel Mare, meditează la soarta ţării, 

jefuită şi distrusă: „Ştefan cel  Mare şi Sfânt îi privea 

cu neţărmurită înţelegere. Dacă ar mai fi putut, i-ar fi 

angajat pe cei doi bărbaţi oşteni în armata sa. Că tot 

erau şomeri. Dar vremea războaielor cu turcii trecuse, 

nici pământ ca să-i recompenseze pe slujitorii săi nu 

mai avea, ţara se terminase de dat, cine a apucat să ia 

a luat, cine nu – să mai aştepte. Poate în viitor s-or 

mai ivi oferte de serviciu, cinstite, cu înţelegeri şi 

contracte bine aşezate pe lege, astfel încât trădarea în-

voielilor să nu mai fie nicicum posibilă. Sau poate şi 

asemenea oferte s-or gătat de tot?...“  În această ţară 

distrusă în ultimii ani, autorul găseşte de cuviinţă ca 

specialiştii să se mai ocupe şi de fosile, pentru că dacă 

se merge pe acelaşi drum şi în acelaşi ritm, în ţară n-
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o să mai avem decât aşa ceva. În,,Moartea lui Lucy’’ 

accident sau crimă, un cercetător, chiar savant, do-

reşte să descopere de ce a murit şi cum a murit o ma-

imuţă, cu mulţi, mulţi  ani în urmă. Specialiştii spu-

neau că ar fi căzut dintr-un copac, ipoteză cu care el 

nu era de acord. În acest scop „şi-a instalat o aplicaţie 

în propriul computer“, reuşind să stea de vorbă cu 

Lucy (maimuţa). Convorbirea este auzită de nevastă-

sa, care-l bănuieşte de infidelitate şi acţiunea dera-

pează spre un ridicol de zile mari: convorbiri între 

personaje bizare, din lumea reală şi din cea de dincolo 

şi de demult, pe subiectul cauza morţii lui Lucy a fost 

accident sau crimă? 

         Ultimul miniroman al cărţii este,,Apocalipsa lui 

Bill’’, cel mai consistent ca întindere şi substanţă ac-

tivă într-o experienţă de lungă durată (două orânduiri 

sociale). Întreg intervalul de timp, şi de data aceasta 

este concentrat în câteva ore dintr-o singură zi, pe 

care o putem considera a fi zi de sărbătoare, când oa-

menii se relaxează, iar Dan Plăeşu ne invită la teatru. 

Şi aici ne putem distra, putem să râdem, să plângem 

sau mai bine zis, autorul ne spune încă o dată, dacă 

mai era nevoie că, la noi, totul este de „râsu-plânsu”. 

Las cititorului bucuria de a savura în linişte un veri-

tabil spectacol al zilelor noastre în plină democraţie şi 

libertate, citind pe nerăsuflate cartea scriitorului gă-

lăţean.  

         M-am convins că, într-adevăr, cele şapte mini-

romane sunt insolite, neobişnuite. Volumul  de proză 

Răspântiile este atractiv şi relaxant, se citeşte cu plă-

cere. Stimulează imaginaţia, declanşează compasiu-

nea ori stârneşe râsul. Poate fi considerat şi o carte de 

dezvoltare personală, de evoluţie spirituală, de în-

dreptare, pentru că mesajul sună cam aşa: fiţi atenţi, 

oameni buni, cum vă trăiţi viaţa! Învăţarea înţelepciu-

nii e treaba tinereţii, bătrâneţea o pune în practică. Iz-

vorul adevăratei fericiri este în noi, a fi fericit stă în 

puterea noastră. Îndreptaţi-vă, să nu fie prea târziu sau 

mult prea târziu! 

 

iulie 2017 
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Saga oncologului 
 

 (Continuare din numărul trecut) 

 

Colegiul agricol din Saharna 

 

Pe parcursul studiilor medii, am schimbat mai 

multe şcoli. Nu toţi pedagogii mi-au lăsat am-

prente în suflet.  După finalizarea studiilor în şcoala 

primară  ( pe  atunci - şcoală de şapte ani), am între-

rupt studiile. Dat fiind faptul că se înrăutăţise starea 

sănătăţii lui tata, la sfatul familial s-a decis că ar fi 

bine să primim studii medii speciale, ca în caz de 

ceva..., să avem o specialitate, o bucată de pâine. Şi 

atunci, am selectat colegiul care era cel mai aproape 

de Ghidirim – Colegiul (conform terminologiei de 

atunci - tehnicumul) agricol din satul Saharna, în care 

până atunci activase tata.  La sfârşitul anului de studii 

pe  tata  l-au chemat la minister şi i-au spus că este 

transferat la un nou loc de serviciu, pe post de direc-

tor la şcoala  din satul Lipceni, raionul Rezina, care 

era la vreo 20 km de la Ghidirim.  Tata a acceptat 

această schimbare, deoarece acolo părinţii aveau po-

sibilitatea să locuiască împreună – şcoala dispunea de 

spaţiu locativ pentru directorul şcolii. Însă, pentru 

prima dată, a pus şi el condiţii : să fie lăsat să activeze 

în acea şcoală până la pensie, nu neapărat pe postul 

de director, deoarece avea probleme de sănătate; doar 

în postul de pedagog simplu, însă într-un singur loc, 

că a obosit de călătorit din şcoală în şcoală prin toată 

Moldova. Mai mult decât atât – a spus că în caz că 

iarăşi peste un timp îl vor transfera la altă şcoală, el 

v-a pleca din învăţământ, că va munci în orice dome-

niu, dar s-a săturat de aşa tip de atârnare, când fără 

acordul lui este chemat la minister pentru a-l informa 

că de acuma este ordin ca el să fie transferat la alt loc 

de muncă.  

     Noi – eu şi Lora - am susţinut  cu succes exame-

nele  de admitere şi am fost înmatriculate la cursul 

întâi al acestui colegiu (menționat mai sus).  Tata a 

început activitatea la şcoala din Lipceni la 1 au-

gust.   La 20 august (duminica) a venit   acasă şi dat 

fiind faptul că până la începutul anului de studiu la 

colegiul din Saharna mai aveam 10 zile, mi-a propus 

să merg cu el pentru câteva zile la Lipceni, să văd 

unde vor trăi...părinţii. Transportul principal  de la 

Râbniţa spre Lipceni era cel feroviar – satul era situat 

la vreo 300 metri de la gara feroviară Lipceni.  Calea 

ferată ocupa centrul unei văi adânci, care des-

părţea satele Lipceni de Glinjeni. Am ajuns la gară în 

plină noapte, la radioul de pe peretele extern al gării, 

care cânta imnul URSS, ce confirma faptul că e ora 

douăsprezece. Ne-am mai oprit pe vreo jumătate de 

oră să vedem gara. Clădirea gării – o bijuterie arhitec-

turală din cărămidă roşie, combinată în jurul ferestre-

lor şi uşii cu piatră albă, construită în timpul  ţarismu-

lui (interesant, trebuie să mai studiez arhivele, să pre-

cizez dacă au mai fost cotropitori care au construit 

atâta cât cei ruşi în Basarabia - în câte şcoli am învăţat 

– Olişcani, Sămăşcani, Mândâc, satul C- ...toate erau 

în clădiri care corespundeau cerinţelor sanitare din 

timpul cela pentru acest tip de clădiri, construite în 

timpul zemstvelor , cu finanţarea nemijlocită a ţarului 

în toată Basarabia, în cinstea jubileului de 300 de ani 

de conducere a Rusiei de către familia Romanov). Ui-

mitoare era calitatea construcţiei clădirii gării : peste 

aproape un veac de exploatare – nici o crăpătură pe 

pereţii externi sau interni; podeaua în sala de aşteptare 

era din teracotă cu desen galben-cafeniu fără o sin-

gură zgârietură, de parcă ar fi fost construită ieri. 

(Anticipez lucrurile: această clădire a gării, care putea 

fi monument de arhitectură, de rând cu gările din 

Mătiuţi şi alte localităţi, situate în locuri pitoreşti de 

o frumuseţe nemaipomenită, puteau fi folosite 

Nadejda GODOROJA 

(REPUBLICA MOLDOVA) 
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ca atracțiipentru un voiaj turistic pe calea ferată. Era 

posibil acesta, însă …gara din Lipceni, la începutul 

anilor 90, după ,,revoluţia”, care ne-a adus ,,demo-

craţia” în ţară, a fost demolată. Aşa, treptat, cineva a 

luat câteva oale de pe acoperiş, apoi cuiva le trebuiau 

ferestrele… până ce a rămas temelia. Organele puterii 

locale n-au socotit necesar să organizeze o pază a 

acestui monument arhitectural şi nu numai… 

       După ce am făcut cunoştinţă cu clădirea gării, am 

trecut pe partea opusă a căii ferate şi pe o cărăruşă 

îngustă, pe de-a dreptul, ne-am ridicat în sat. Satul 

dormea – nu numai oamenii, trudiţi de o zi de muncă 

de vară, ci şi câinii.  Într-o linişte, periodic întreruptă 

numai de cântecul timid al grierilor din iarbă, am in-

trat pe străduţa satului, care ducea spre şcoală. 

Această străduţă, ca şi tot satul erau umbrite de co-

roanele verzi ale copacilor de lângă drum.   Aveai 

impresie că tot satul e acoperit de o umbrelă verde. Şi 

numai când am ajuns în drumul central, lângă şcoală, 

am văzut luna – o lună plină, imensă, care lumina cu 

atâta sârguinţă, de parcă ar fi vrut ajute - dacă vreun 

locuitor ar fi dorit să lucreze ceva noaptea, să nu 

aprindă lumina, să nu-i deranjeze pe cei trudiţi care 

dorm. 

    Clădirea şcolii, era tot din seria celor amin-

tite, construite de zemstvă, destul de încăpătoare pen-

tru acest sat comparativ mic, cu săli de clasă mari, 

geamuri luminoase, poduri înalte de 5 metri, adică 

spaţiu destul de confortabil pentru elevi. Şcoala mai 

avea în jur un sector de aproape 2 ha, în care erau am-

plasate încă o clădire – clubul şcolii – şi terenul spor-

tiv cu un spaţiu de recreaţie în jur de tip parc. Mai jos 

de edificiul şcolii era o casă liberă (foştii stăpâni au 

fost deportaţi în Siberia; pentru ce i-au deportat – pen-

tru o casă cu 2 camere şi bucătărie ?), pe care sovietul 

sătesc i-a propus-o lui tata pentru locuinţă. 

     Dimineaţa am mai studiat satul în jurul şcolii, mi-

a plăcut clubul satului – o clădire nouă, situată 

aproape de şcoală, despre care administratoarea şcolii 

tanti Marina ne-a spus că a rămas fără stăpân, deoa-

rece fostul şef de club, Mihai Volontir, viitor artist re-

numit, sau cum era numit în spaţiul sovietic ”Ţiganul 

Uniunii Sovietice” (după ce a jucat rolul principal în 

serialul ,,Ţiganul”), plecase  la teatrul din oraşul 

Bălţi. Mi-a plăcut acest sat pitoresc, împrejurimile 

lui, izvorul, situat mai jos de casa în care urma să lo-

cuiască familia noastră şi  care, de fapt, era marginea 

de jos a satului. Alături de el era ultimul rând de case, 

între care trecea străduţa pe care noi intrasem în sat. 

Pe această străduţă, ca şi în tot satul, erau multiple 

case pustii – stăpânii fuseseră deportaţi în Siberia. 

Până la  acel timp, eu de acuma fusesem în multe 

sate și în toate existau case pustii după deportările din 

1949, însă aşa de multe ca în Lipceni n-am văzut în 

celelalte sate. Majoritatea caselor nu erau mari, dar 

frumoase, acoperite cu oale roşii, ce încă păstrau 

semne de îngrijire.  De la capătul străduţei se deschi-

dea o privelişte minunată şi misterioasă; minunată 

prin neobişnuita ei frumuseţe; misterioasă prin fante-

zia care te cuprindea, văzând pasagerii, care priveau 

curioşi  din geamurile trenurilor care treceau prin 

gară: cine sunt, unde merg, la ce se gândesc – la faptul 

că această călătorie, la unii din ei,le v-a schimba 

soarta? 

      Plină de impresii pozitive, m-am întors de la Lip-

ceni şi la 30 august ne-am prezentat, eu și Lora, la 

Colegiul din Saharna, am primit loc în cămin, ne-am 

instalat, am primit manuale de la bibliotecă. Şi acum 

îi mulţumesc lui Dumnezeu că am avut norocul să 

ajung acolo... Colegiul era situat pe malul râului Nis-

tru, în clădirile curţii  fostului fabricant de origine 

greacă  Nicolai Apostolopulo, inginer de profesie. Pe 

lângă toate proprietăţile,  avusese şi o  fabrică, care 

producea  oale pentru acoperişuri; şi acum prin satele 

Moldovei se mai găsesc case, acoperite cu oale 

roşii, și pe fiecare din ele este inscripţia ,, 

H. Aпостолопуло, с. Сахарна, Бессарабская 

губерния” (N.Apostolopulo, satul Saharna, gubernia 

Basarabia). A fost un om de o cultură deosebită, a 

avut un gust rafinat în tot ce făcea, mecenat, era prie-

ten cu mulţi pictori şi cuacademicianul în arhitectură 

Şciusev (care a proiectat mausoleul lui Lenin din Pi-

aţa Roşie a Moscovei). De aceia şi clădirile curţii lui 

aveau un aspect deosebit. În jurul curţii – o grădină 

de 5 ha, cu aleile umbrite de diverse specii de copaci 

decorativi, sădiţi încă pe timpul stăpânilor.  (N. Apos-

tolopulo şi membrii familiei sale sunt înmormântaţi 

alături de biserica de iarnă a renumitei mănăstiri din 

Saharna). De fapt, instituţia aceasta de învăţământ 

avea tradiţii vechi, fusese fondată în anul 1927 şi a 

funcţionat până în a. 1940 sub denumirea ,,Şcoala de 

agricultură şi vinicultură”, apoi , după trecerea Basa-

rabiei sub jurisdicţia URSS, a fost transformată în co-

legiu, totodată, corespunzător, s-a schimbat şi 
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programul de studiu – includea programele  şcolii 

medii de 10 clase şi de studii speciale în agronomie .  

     La fiecare curs erau două grupe, în funcţie de 

limba de studiu – moldovenească sau rusă. Noi am 

fost  înmatriculate în grupa rusă. Nu ştiu cine şi cum 

preda în grupa moldovenească, la 14 ani nu aveam 

atâta curiozitate, ca să intru în esenţă, însă pedagogii 

care predau în grupa de rusă erau absolut deosebiţi de 

cei care îmi predaseră la şcoala primară. În fruntea 

colegiului se afla profesorul Kirsei, fost locuitor 

al  Sankt Petersburgului  (atunci - Leningrad). Dum-

nealui a selectat un grup de pedagogi din oraşul de pe 

Neva şi i-a invitat să activeze în colegiu. 

      N-am dovedit să ne cunoaştem colegii din grupă, 

să ne bucurăm de începutul anului de studii, deoa-

rece, conform ordinului guvernului, am fost trimişi 

prin sate pentru ajutor la colectarea recoltei. Aceasta 

era o practică generală, care se repeta anual: toţi stu-

denţii colegiilor şi instituţiilor superioare, precum şi 

elevii claselor  8 – 10, prin ordinul guvernului erau 

trimişi la colectarea recoltei prin gospodăriile colec-

tive, de regulă, timp de o lună. 

     Grupa noastră a fost repartizată în satul Şipca, ra-

ionul Rezina, satul cunoscut prin faptul că era baştina 

scriitorilor Andrei şi Ana Lupan. Acolo ne-au repar-

tizat la gazde câte 3 – 4 studenţi. Pe noi – eu, Lora și-

Manea Terzi – ne-a luat la ea o femeie tânără, de vreo 

30 – 35 ani, tristă, tăcută. Mai târziu am aflat că era 

văduvă deoarece soţul ei, bun gospodar, tractorist în 

colhoz, decedase cu un an în urmă într-un accident 

rutier. Rămăsese cu trei copii mici, dar menţinea 

cu mari eforturi, de care ştia numai ea,  gospodăria 

îngrijită. În casă era curat şi mirosea a levănţică. Bu-

cheţele din această plantă uscată erau în toate came-

rele, parţial dosite sub marginea covoarelor, deoarece 

ea nu numai emana un miros plăcut, ci şi se aprecia 

ca un remediu contra moliilor. Avea covoare nemai-

pomenit de frumoase, atât  compoziţie cât şi coloris-

tică. În camera pentru oaspeţi, aşa numita casa cea 

mare, un perete întreg ocupa un covor, subiectul că-

ruia era nunta – mireasa, mirele, nunii şi încă vreo 6 

persoane lângă o brişcă cu caii, împodobiţi cu acest 

prilej cu flori în coamă. Feţelepersonajelor erau re-

date cu atâta iscusinţă, de păreau pictate. În camera în 

care ne-a cazat pe noi, era un covor cu o tematică ne-

obişnuită pentru meleagurile noastre – pe nisip se 

odihnea un leu, care te privea în ochi, din care parte 

l-ai fi privit. Culoarea galbenă a nisipului şi galbenă - 

cafenie a leului contrasta cu cerul siniliu deasupra lor. 

Aceste culori, de asemenea, nu erau caracteristice co-

voarelor moldoveneşti, în care, în majoritatea cazuri-

lor e un fond negru  sau diverse nuanţe de gri, pe care 

se urzesc motive floristice sau dungi. Pe parcursul 

lungii mele vieţi am fost în multe sate, în multe case, 

dar aşa covoare n-am mai văzut. Am întrebat-o pe stă-

până cine a ţesut covoarele. Ea mi-a spus că războa-

iele (în unele sate din Moldova covoarele mari, nu 

ştiu de ce, se numesc ,,războaie”) le-a moştenit de la 

părinţi şi nu ştie cine le-a ţesut - posibil bunica. 

Deştepte şi dibace mai erau bunicile pe timpuri de fă-

ceau aşa capodopere de covoare! 

(va urma) 
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Cercurile concentrice ale literaturii de frontieră şi/ sau durata inefabilă a lui 

Miroslav-Gheorghe 

(Continunare din numărul trecut) 

 
         Reuşeşte pentru a doua oară să învingă moartea 

şi starea de disperare a Silviei (înlocuitoarea lui Alice 

la inima lui Stanomir), căreia îi declară în acest mo-

ment-limită: „să ştii că eu totuşi te-am iubit” (citat din 

memorie). Nu ştiu dacă urmaşele Evei cred în 

ficţiuni! Nu-ţi rămâne ca cititor onest, decât să repeţi 

eminescianul vers: „Totuşi este trist în lume”!  În po-

veştile în lanţ, ce amintesc de 1001 de nopţi, rolul ac-

tiv al Şeherezadei este jucat de însuşi Stanomir ce se 

povesteşte pe sine sub ameninţarea vieţii şi a istoriei! 

Despre „oamenii simpli”, naratorul remarcă, vorba 

lui N. Steinhardt, invazia pe verticală şi pe orizontală 

a ticăloşilor şi a proştilor. Totuşi nici vocea auctorială 

şi nici cea a naratorului nu emit judecăţi resentimen-

tare asupra vieţii şi asupra lumii ca spectacol. Narato-

rul nu are, nu trăieşte modestia vanitoasă a artistului, 

ci, mai curând, modestia înţeleptului ce nu vrea să 

sporească zestrea de trufie a lumii şi care ştie că toate 

(pre)judecăţile noastre sunt relative. Astfel, în „roma-

nul unei vieţi” în care ce-i azi drept, frumos, adevăr 

etc. mâine-i minciună, urât, absurd etc., acel sine ira 

et studio se impune ca veridic, de la sine, în retorica 

şi filosofia scriiturii. 

         Scriitorul cu rădăcini în „a doua Elveţie a Euro-

pei” consemnează şi interpretează cu acribia ştiinţi-

fică a unui politolog, sociolog, istoric, evenimentele 

geopolitice, de la mişcarea noilor state BRICS, si-

tuaţia Ucrainei, „un cassus beli”, interesul mondial 

pentru ecologie, axa Tiraspol – Moscova, Unirea R. 

Moldova cu România, destrămarea Serbiei, proiectul 

lui Dodon, de federalizare a Moldovei, orgoliul şi re-

surecţia Ungariei, recuperarea memoriei istorice şi 

culturale a poporului român din vechea Basarabie, 

Bucovina şi Ţinutul Herţei, NATO şi Scutul Strategic 

Antirachetă de la Deveselu, situaţia strategică a Japo-

niei, dar şi poziţia  

strategico-economică a „lacului rusesc” numit Marea 

Neagră, modelul păcii franco-german ce ar putea fi 

aplicat cu succes de România şi Ungaria, dacă…, mi-

tul schimbării visat de toţi liderii lumii, visul nostru 

de intrare în Spaţiul Schengen – când tocmai se des-

tramă – la perspectivele portului Constanţa, în războ-

iul economic cu portul Rotterdam sau la resursele 

energetice ale globului etc., încât se impune o lectură 

adecvată unor capitole, precum ,,Reîntâlnirea’’,,,Re-

vederea’’,,,Întâlniri amicale’’, dar şi,,Din ce a fost şi 

ar trebui să fie’’… sau,,Corupţie… fără pedeapsă’’, 

etc. 

         Soarta lui Miroslav-Gheorghe (ca şi a tuturor 

concetăţenilor români) supusă unei determinaţii sau 

fatalităţi este guvernată de o Istorie imprevizibilă şi 

suprarealistă relatată de Eul narativ, într-un dictando 

de Turn Babel, „pentru că e nevoie şi de o memorie a 

deriziunii” care proliferează un acut sentiment al dis-

perării, al neputinţei, al tragicului şi al resemnării. 

Poate că nu întâmplător, romanticul Stanomir îşi re-

povesteşte iubirile/ aventurile erotice – pare un Don 

Juan brebanian – desigur, după despărţirea „de fru-

moasa mea soţie Ina şi de rusoaica Haşenca”, cu Piri 

şi Iudith Pall din Gheorghieni (v. Iudith), dar şi „în-

tâlnirile amicale” cu familiile (autorul este cucerit de 

mitul familiei) Mitrofan, Ioan Paul etc. în care se dis-

cută concediile din Egipt şi Turcia, dar şi „cheia fe-

nomenului de inversiune a îmbătrânirii”. Caragialis-

mul nu se dezminte! Actualitatea lui nu poate fi con-

trazisă decât continuându-l. 

Petre ISACHI 

(ROMÂNIA) 
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        ,,Saga sărmanilor’’ pare mai curând o descriere 

(in)exactă a unei conştiinţe în mişcare, conştiinţa in-

telectualului furat şi frustrat de Istorie. Dar şi învins 

de sine însuşi! Aşa-mi explic de ce scriitorul format 

în Banatul considerat „cea de-a doua Elveţie a Euro-

pei” (aşa să fie?!) caută forme de exprimare specifice 

literaturii de frontieră, forme din ce în ce mai puţin 

supuse canonului tradiţional, gata să sfideze geniul 

limbii române (Stanomir este şi un poliglot) şi să în-

cerce a-i impune ritmuri şi distorsiuni capabile să-i 

reprezinte verosimil trăirile şi ficţiunile, Eclectismul 

stilistic al naratorului - întotdeauna dublat între lim-

bajul unei istorisiri şi povestea autobiografică în sine/ 

durata inefabilă – este configurat de complexitatea lu-

mii inclusă în saga, de arbitraritatea compoziţiilor na-

rativo-descriptive (de fapt, arbitrariul istoriei), de pre-

zenţa dialogului-oglindă (v. convorbirile cu Eci Mu-

reşan, Mitrofan, George şi Ioan Paul etc.) în care Mă-

ria Sa Cititorul rămâne în „Paralel Univers-întreg”, ca 

să-l citez, de această dată, pe interogativul poet S. Pe-

trovici. 

         Ajuns cu „amintirile despre viitor” în ianuarie 

2017, autorul ce-şi trăieşte romantic viaţa (are drep-

tate Piri, când îl caracterizează drept un romantic in-

curabil! Posibil şi altă frumuseţe să-l fi caracterizat la 

fel?) şi ne conduce poetic „prin stele neutronice în 

acel colaps al revenirii Universului”, încercând să ne 

convingă de originea noastră extraterestră se caută si-

sific pe sine. Ne oferă în,,Curiozităţi lumeşti…’’ într-

o discuţie cu ginerele său, Dudi Martin, din Germania 

(am să-mi terorizez şi eu, la fel ginerele, mult mai 

uşor, pentru că se află în România!) ce înseamnă 

funcţionalitatea unui stil capabil să insufle un credit 

nemăsurat lumii de idei şi de curiozităţi de un rafinat 

intelectualism abstract, întrerupt la timp, de Vera şi 

Celestine, două surori cehoviene, care-i invită pe cei 

doi preopinenţi la cină. De observat, cum în „cercul 

strâmt” în care ne petrecem „norocul”, banalul / deri-

zoriul învinge chiar şi „detectarea undelor gravitaţio-

nale”, în ciuda entuziasmului scriitorului şi jurnalis-

tului Cristian Tudor Popescu, exprimat la emisiunea 

de ştiri de la Digi24, din seara zilei de 12 februarie, 

2016. 

         Balzacian folosită mi se pare tehnica detaliului 

semnificativ, care comunică şi potenţează realist ve-

rosimilitatea vieţii omului „simplu”, trăitor într-o 

lume în care totul este răstălmăcit  

(v.,,Răstălmăcirea’’). Spiritul polemic al preopi-

nenţilor, grupului de prieteni, din apartamentul din 

Calea Mărăşeşti, care comentează ca în Poiana lui Io-

can, tot ce s-a ivit şi se iveşte în orizontul politic şi 

evenimenţial al lumii, de la nonconformistul Victor 

Orban, premierul Ungariei, vizitat recent de Putin şi 

având promisă o vizită a noului preşedinte american, 

multimiliardarul  

D. Trump, la trogloditul popă Tokes, făcut cam din 

acelaşi aluat, la acţiunile teroriste ale  

ISIS-ului, la invazia musulmană în Europa creştină, 

la evidentul război al religiilor, prefigurat, pentru cine 

ştie să citească, în Biblie, Coran, Talmud şi alte cărţi 

sfinte, la implicarea mai mult demagogică a liderilor 

politici, la pericolul dezrădăcinării popoarelor şi al 

globalizării contra firii etc. exprimă nu atât haosul în 

curs de instalare, cât premisele unui viitor incert în 

ceea ce priveşte noua ordine a lumii. 

        ,,Glasul sângelui’’ îşi intitulează rebrenian, Sta-

nomir Petrovici, capitolul 48 (dacă nu am greşit 

cumva numărătoarea şi dacă autorul nu a schimbat 

ceva în manuscrisul care-mi sugerează (în literatură: 

„a sugera este totul”) în acelaşi dictando de Turn Ba-

bel, acest empatic Cuvânt de însoţire) în care redes-

coperim mitul familiei din era globalizării, ce 

reuşeşte să rămână unită în spirit, în ciuda fatalităţilor 

impuse sângelui, de glasul iubirii şi al pământului na-

tal. Cu tandreţea şi melancolia cehoviană din Livada 

cu vişini, sunt portretizate de naratorul (permanent 

dedublat) cele două fiice, Vera şi Celestine, ale 

(ne)fericitului Miroslav-Gheorghe, mândru şi încân-

tat de talentele de invidiat ale acestor artiste vizuale, 

cu psihologii asemănătoare, deşi mamele lor sunt di-

ferite: Celestine, mezina, studiază la Colegiul de Artă 

„George Apostu” din Bacău (parcă în clasa a VI a), 

iar Vera este una dintre pictoriţele cunoscute în Ger-

mania. Frica tatălui, Miroslav, dar şi a mamei, Silvia, 

este cea a oricărei familii din lume: posibilul efect ne-

gativ al internetului şi al reţelelor de socializare asu-

pra Celestinei, efect ce poate merge până la „atrofie-

rea şi limitarea capacităţilor funcţionale ale creierului 

uman”. Exagerarea face parte – se ştie – din retorica 

avocatului de excepţie Petrovici! 

         Meditaţiile confesive din cap. 50,,,Gândurile 

unui om simplu’’ sunt de fapt ale oricărui sud-est eu-

ropean ce s-a confruntat cu două regimuri totalitare, 

nazismul şi stalinismul, şi cu responsabilităţile 
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libertăţii postcomuniste, dar şi ale creştinului ce a vi-

zitat şi s-a recules în aproape toate mănăstirile / mo-

nastirile României, de la Agapia, Voroneţ, Gura Hu-

morului, Suceviţa, Putna, Dragomirna, Horezu, Tis-

mana, Curtea de Argeş, Rohia, Cernica, Prislop etc., 

dar ale şi altor ţări creştine – îmi amintesc de Grecia. 

Includ în discursul critic, aceste amănunte aparent in-

signifiante din viaţa triunghiului isoscel Silvia-Stano-

mir-Celestine, spre a vă face o idee despre metafizica 

unei familii contemporane model, frumoase, dar ame-

ninţată din interior. Duşmanul / răul se află întâi în 

noi, apoi în afară! 

         Întâlnirea timişoreanului cu intelectualitatea 

Bacăului de azi – profund contaminată de bacovia-

nism şi de un provincialism incurabil – înţeleg că l-a 

încântat pe Stanomir Petrovici, dacă am în vedere 

deschiderea acestuia spre Universităţile, revistele de 

cultură, Ateneu, Plumb, 13 Plus etc., Uniunea Scrii-

torilor – Filiala din oraşul lui Bacovia, filarmonica 

oraşului, cenaclurile şi alte instituţii cu profil artistic 

şi cultural (v.,,Întâlniri de suflet’’). Dar pentru a-l 

înţelege cu adevărat pe (auto)exilatul Miroslav-Ghe-

orghe trebuie să vedem ce este pentru el, „omul sim-

plu, ce este omul sărman. Este cum se spune în po-

vestea sa, este pulbere din stele adunată din timpuri 

imemoriale în cărbunele ascuns în străfundurile întu-

necate ale materiei de miez ardent ce dă energie pe 

timpul existenţei sale” (v.,,Povestea cărbunelui şi a 

cristalului’’). Cititorul va fi înţeles deja, că idealul re-

nascentisto-creştin al autorului,,Saga sărmanilor’’ 

este omul-cristal, „de-un clar pur, frumos ca diaman-

tul”. Se poate ceva mai romantic şi mai dumneze-

iesc!? Nu. 

Dar ce facem cu beţia de putere ce naşte diabolic, co-

rupţie, nedreptate şi dezbinare? În capitolul,,Între 

speranţă şi împliniri’’, Miroslav-Gheorghe, deşi este 

personaj actant în Puterea legii (dura lex, sed lex) 

constată că faimosul adagiu roman, ridicat la princi-

piu de guvernământ – divide et impera – nu poate fi 

eradicat cu toate strădaniile celebrului DNA condus 

de nu mai puţin faimoasa Laura Codruţa Koveşi, sis-

tematic carotată de eternul lider politic Tăriceanu, ce 

„acuză cârdăşia dintre Procurori şi Serviciul Se-

cret”… Deocamdată cu acelaşi orgoliu şi modestie ar-

gheziană, Stanomir P. (v.,,Singurătate’’) va putea să 

reitereze urmaşilor săi, fiului Mircea din Sânnicolau 

Mare, Verei şi Celiei cunoscutele versuri 

testamentare: „Nu-ţi voi lăsa drept bunuri după 

moarte/ Decât un nume adunat pe-o carte”. De acest 

ideal sacru, nimic  nu-l poate desprinde pe sisificul 

scriitor predestinat cu voinţa eternului sârb şi melan-

colia iremediabilă a moldoveanului! 

         Nici insinuarea în ritm de fluviu chinezesc, a 

evenimentelor naţionale şi internaţionale, nici sărăcia 

devenită boală cronică, specific românească, nici 

operaţia de cataractă şi alte ticăloase boli ce ne amin-

tesc de Dumnezeu, nici invidia mioritică, nici agresi-

vitatea cotidianului sau ivirea imprevizibilul „Brexit, 

nici „desfrâul singurătăţii”, nici obligaţiile cerute dic-

tatorial de prieteni (v.,,De sărbători’’,,,Ziua de Cră-

ciun’’,,,Petrecerea’’,,,Schimb de opinii’’), nici pro-

tecţia Oliviei, aleasa, după (sper să nu le fi încurcat 

cumva pe frumoasele Doamne!) Silvia, mama Celes-

tinei şi câştigătoarea din „războiul” cu Ina, la inima 

lui Miroslav. Este ştiut: „dacă iubire nu e, nimic nu 

e!” Nu trec la hermeneutica epilogului, decât după ce 

vă spun urarea Oliviei, adresată lui Miroslav: „Să dea 

Dumnezeu să fie bine!” Cea mai bună urare posibilă 

într-o lume în care timpul se scurge „sălbatic” şi naşte 

zădărnicia zădărniciilor… Nu mai vorbesc de resen-

timente! 

În epilog, Gheorghe-Miroslav devine „românul abso-

lut”! Trăieşte nostalgia copilăriei (unde eşti copilărie 

cu Sânnicolau Mare cu tot?!), ireversibilitatea timpu-

lui ce configurează imanenţa tragicului şi potenţează 

dorurile eminesciene inefabile, atracţia inexplicabilă 

pentru Evica – iubirea din adolescenţă, se visează cu 

frumoasa Ina (ca să înţelegem de ce s-a căsătorit la 19 

ani!), prima soţie, în privinţa căsătoriilor, Stanomir 

concurează cu Tăriceanu, deşi nu-l simpatizează, îl 

compătimeşte pe Mircea, fiul fără de noroc, se indig-

nează în sinea lui de imposibilitatea întoarcerii tim-

pului şi de faptul că idealul, oricare ar fi el: erotic, 

profesional, politic, divin, estetic etc., rămâne în veci 

neatins, recade în melancolia poetului, are un tardiv 

sentiment al vinovăţiei, acuză liberul arbitru, de 

soarta Familiei Petrovici, pe care o înveşniceşte în 

această carte atipică care configurează proustian du-

rata inefabilă a Autorului, iar în cercul literaturii de 

frontieră, propune o perioadă de inimaginabilă expan-

siune şi înstăpânire a „prostiei ca valoare” (I. D. 

Sîrbu), a prostiei ca fundament, dar şi ca acoperiş al 

unei Românii aflată în pierdere ireversibilă de 
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identitate, o epocă ce prefigurează un eşec care ar fi 

putut să nu se întâmple, dacă…  

         Meritul incontestabil al acestei cărţi de un 

eclectism narativ seducător – eclectismul vieţii şi al 

unei Istorii imprevizibile şi tragice – este că păstrează 

„lanţul istoriei” şi face imposibilă (între) ruperea me-

moriei, dar mai ales că reiterează, implicit, interogaţia 

din,,Apocalipsa după Ioan’’. Ce vom face când „Tim-

pul nu va mai fi?”  Rămâne absurd suspendată în acest 

roman (a)politic din cercul / centrul literaturii de fron-

tieră, insinuanta întrebare: dacă trecutul nostru e vii-

torul nostru, noi, cititorii, ce va fi necesar să facem? 

Să avem „nebunia de a gândi pe cont propriu”, mi-ar 

răspunde mirat, Gabriel Liiceanu. „Şi-ntreb al meu 

suflet rănit de-ndoială” este posibil aşa ceva într-o 

Românie Mare? Da! Îmi răspunde, într-un prelung şi 

eroic ecou, chiar în / din,,Saga sărmanilor’’, Miros-

lav- Gheorghe Petrovici. Eu, Stanomir, sunt adevărul! 

În aceste condiţii, de ce cartea lui Petrovici nu ar pu-

tea sta pe acelaşi raft de bibliotecă cu Saga Romano-

vilor, cu Saga Dinastiei de Habsburg, cu Saga regi-

nelor şi Saga favoritelor, cu Saga Dinastiei de Win-

dsor, sau Forsyte Saga etc.? Toate îşi propun să ofere 

cititorului de elită, portretizat în incipitul însemnări-

lor, o lume adevărată! Care adevăr?, ar întreba Pillat 

din Pont?! 

 

15 februarie 2017, Bacău 
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A LONG RIDE SOUTH 
 

Shoals, Indiana 

March, 1881 

 

A farmer with a small place in Southern Indi-

ana near the tiny enclave of Shoals, goes over to Jas-

per, Indiana, about 30 miles away, to buy a couple of 

cows to add to his small herd. After a two day trip 

he’s heading back with them on the Jasper Road.  

About six or seven miles from home he en-

counters a group of five men on horseback. Young 

guys in their late thirties, like himself, but dusty and 

dirty from many days of traveling. They are carrying 

brand new side arms and rifles and appear to have 

other arms packed on a mule. They're coming from 

the direction of French Lick, and look like they may 

have been riding from Cincinnati or even further East. 

They're wearing dusters and hats, and seem intent on 

getting to wherever it is they're headed. They all pass 

the farmer but a couple of them try to crowd him off 

the roadway. Some smart ass remarks are made by the 

group but aren't acknowledged by the farmer. He no-

tices what looks like some long blondish hair protrud-

ing from the saddlebag of one of the group and the 

bag appears to be wet at the bottom.  

  Two hours later the farmer gets home. He 

turns the cows out into a field and quarters his horse 

in a small barn. He takes his pack and bags and enters 

his house. Although it's late in the afternoon neither 

his wife nor daughters are home. No fire has been laid 

in the stove. He brings his stuff into the bedroom and 

notices the chamber pot has not been dumped. Really 

odd, especially so late in the day. The chamber pot in 

his daughter's bedroom hasn't been dumped either. 

Now he notices his daughter's shoes by her bed. Back 

in his bedroom he sees his wife's shoes and the dress 

she always wears. He then notices that a long barrel 

hunting rifle is missing from the fireplace. And three 

powder horns that were hanging with it. WTF? He 

goes outside and calls for his wife. Nothing. Contin-

ues calling for everyone but no response. Walks out 

to the road, now noticing a lot of hoof prints between 

the road and the house. Odd, since they don't have 

many visitors. Walking back to his house he is drawn 

to a field that slopes down to the woods and the small 

creek and cave-like grotto nestled beside the high 

wall of a stone bluff on the other side of the trees. It's 

dark in the woods, and he sees nothing unusual. He 

continues down toward the cave, still calling for his 

family. As he approaches he sees a long piece of cloth 

hanging from the wall of the cave. He sees his older 

daughter lying on the floor of the cave face down in 

the small stream. She is bloody and he thinks she 

must have fallen. Coming closer he sees that her neck 

has a wide gaping cut all the way across it. And then 

he sees his younger daughter a few feet away. She's 

lying on her back, her throat cut too. And she's naked. 

He can't think objectively about what he's seeing and 

a thin scream starts in his throat. There is nothing to 

be done for either girl. His grief is immediate and 

blinds him. It takes a while for him to notice a light 

colored piece of cloth lying a ways down stream. It's 

his wife, stabbed and shot to death.  

He brings the bodies to the barn, lays them in 

straw and covers them. He saddles his horse 

and rides into French Lick where there is a sheriff's 

office. He reports the deaths, and the sheriff assem-

bles a small group with the doc to ride back and see 

what happened. By kerosene lamps the doc can see 

that all of the women have been savagely raped. One 

daughter has a short piece of tree limb rammed deeply 
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inside her. The other has been scalped, her long 

blonde hair scraped from her head.  

  Farmer tells the sheriff about the group of five 

riders he saw earlier in the day on the road to Jasper. 

He becomes physically ill thinking of the hair in the 

one guy's saddlebag.   

  The sheriff asks two of the men if they come 

back the next day to help dig graves. Then he heads 

back to town to round up some riders and head over 

to Jasper in pursuit of the five men seen on the 

road. Before leaving for Jasper the sheriff wires over 

there, and then sets out with his pose, half expecting 

that the group will already have been arrested by the 

time they arrive. They haven't been, nor have they 

even been seen. Wanted circulars are soon made up 

and distributed all over Southern Indiana, Southern 

Illinois, and Northern Kentucky.  

  The murdered women are buried. The farmer 

sells his cattle, including the two new ones, and rides 

into town where he looks up the guy who owns the 

general store. He buys back the pistols and rifle he 

had sold the guy after the Civil War, thinking he 

would never need them again. He's still fucked up by 

what's happened, but he knows where he's headed and 

what he intends to do. He buys black powder, lead 

balls and percussion caps. His horse is saddled and 

his bags are packed on its back. He sits on the steps 

of the store and loads the pistols, which still have the 

old holsters he carried in the War. He straps them on. 

He secures other things to the saddle and is ready to 

ride. He heads towards Jasper, pursuing the gang he 

saw on the Road. 

  No help in Jasper. No one has seen five guys 

on horseback. He spends weeks riding out from Jas-

per in all directions, but cannot cut the trail of these 

guys. They are gone, vanished, and no one has any 

idea who they even are. He winds up back at home, 

sitting around in grief for months, shooting at tree 

stumps and drinking. One night he goes into French 

Lick to have dinner at the Springs Hotel. The hotel 

has sulphuric springs and has become very popular 

with travelers from hundreds of miles around. Sitting 

on the wide veranda after dinner, Farmer sees a horse 

being brought around for a guest who is leaving. Sit-

ting there, idly thinking about the only thing that's 

been on his mind for months, he doesn't at first notice 

anything special about the saddled horse. After a 

while a man comes out of the hotel and begins secur-

ing his gear for traveling. As he prepares to mount up 

the horse is shying away and the man has difficulty 

getting in the saddle as he's wearing a long duster. As 

the horse turns, Farmer notices that the saddle bag on 

one side has a dark stain at the bottom. It draws his 

attention and he steps down to help the man and to 

strike up a conversation with him. He admires his 

horse and tack and so forth. Turns out the man is 

headed to Jasper and then through Southern Indiana 

and Illinois and on to Missouri. His duster is open and 

two new Colt revolvers can be seen on his belt. 

Farmer is staring at the stain and looking at the man 

and becomes extremely tense. He sees in the man's 

eyes the same look he saw in them months ago on the 

Jasper Road. The guns cinch it for him. The man is 

struggling with his horse and pays no real attention to 

Farmer. He lights the lantern on the horse as he'll be 

riding late into the night. Eventually he gets in the 

saddle and walks his horse to the road and turns to-

ward Jasper. Farmer waits until the man gets to the 

bend in the road and then runs to the stable where he 

quickly mounts his own horse, grabs a lantern and 

rides hard down the back of the hotel property and 

joins the road a few hundred yards ahead of the man 

in the duster. Still light enough to ride the flat 

stretches at a hard gallop, Farmer puts more and more 

distance between him and the man. It’s difficult 

though, as there are a lot of hills. He continues riding 

hard up the side cut leading to his place near Shoals. 

He quickly grabs up his pistols and rifle. Back on his 

horse he flies down the cut, pulling up on high ground 

in a grove of trees by the road. Is he in time? Did he 

miss him? Worrying about his sweating horse, he 

anxiously waits. Soon he sees the man in the duster 

making his way slowly along the road. The same road 

where he had seen him months before. He passes, and 

after a while Farmer falls in behind him, keeping him 

in sight at a distance. There is no traffic on the road 

and not a single rider passes by. 

  At a long stretch of uninhabited and desolate 

woods well outside of town, Farmer catches up with 

the man. As Farmer comes up behind him the man 

keeps turning in the saddle to see who's making the 

approaching hoof beats. In the darkness with the lan-

terns casting shadows, the farmer smoothly and 

quickly comes up from the rear, rushing the man and 
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neatly lassos him, yanking him off his horse and 

throwing him hard onto the road. The man is scream-

ing at Farmer, and Farmer, knowing he is armed, is 

down and on him in a heartbeat, clubbing him in the 

head with a pistol. He removes the guy's guns and ties 

him tightly. He throws the unconscious man over the 

saddle of his horse, remounts, and quickly takes the 

horses down into a small stream bed, which he fol-

lows into the back woods for more than a mile. Even-

tually he stops in a densely wooded spot, with lots of 

tall fir trees. Stripping the still unconscious man down 

to his pants he leans him back against a thin tree, 

drawing his elbows behind him and pinning them in 

place with rope and a small tree limb. He ties a cord 

around the man's neck, tightly holding the back of his 

head against the tree. His legs are bound and he can't 

move. Farmer sits quietly, smoking a cigarette and 

experiencing the moment. Eventually the man comes 

to. He's all WTF and angry as hell. Farmer plays him 

in conversation about his guns, his saddlebags, and 

their brief meeting on the Jasper road months earlier. 

The man claims not to know anything about any of 

this. Farmer goes into the murders of his wife and 

daughters. The man is snarly, claiming total igno-

rance of any of it. He tells Farmer he's been in Ten-

nessee and Alabama for over a year. Farmer listens 

but doesn't believe any of it. He gets up and goes to 

the man's horse, and examines the saddle bags in the 

lantern light. The man says the stain is from a raw 

beef roast he was carrying that had leaked. Farmer si-

lently examines the saddle bag. He feels down in the 

bag. And there in the dim light is proof of what the 

real story is. Pulling his hand out of the bag he comes 

up with several strands of long blondish hair, with a 

shriveled clump of skin on one end. Seeing this, the 

man stops speaking. Farmer holds the hair in his 

hand, clutching it tightly. Looking in the other saddle 

bag he brings out a powder horn - one of the horns 

taken from his home back in March. Farmer sits on 

the ground, close to the man tied to the tree. He holds 

the hair and the horn in front of the man's eyes. He 

asks the man to tell him about these things but the guy 

remains silent, knowing he's fucked.  

  Farmer gets up and finds in the other saddle 

bag a large knife which he thoughtfully examines. He 

knows without doubt what this knife has been used 

for. "You fucker", he says softly.  

  Without warning he leans down and plunges 

the knife into the man's thigh, holding it there and 

twisting it back and forth. The man screams and be-

gins choking. Farmer doesn't let up. He removes the 

knife and stabs it into another place on the man's 

thigh. Fresh screams. He tells the man that the man is 

going to tell him how it all came to happen. And then 

he's going to tell him the names of everyone involved. 

The guy is screaming that he will, he absolutely will. 

Farmer leads the guy through a telling of what hap-

pened that day. The guy tells him the gang was on its 

way to Missouri having just committed a bank rob-

bery in Southern Ohio at Chillicothe a few days ear-

lier. Traveling a slow meandering trail they had put a 

lot of distance between themselves and Ohio, and 

they were looking for a place to rest up as they rode 

west. They took the cut that led to his place just by 

chance. His was the only house they found. One thing 

led to another and two of the gang started in with his 

daughters. They had no choice, he tries to tell farmer. 

The women went crazy and some of the men took 

them into the woods afterwards. He claims he doesn't 

remember passing Farmer on the road later.  

  Farmer has a pencil and paper. The man 

whines that you're just going to kill me anyway. 

Farmer tells him to stop thinking and start talking. He 

demands names and aliases. It seems that the man 

may be withholding information. Farmer, unwilling 

to tolerate that shit, jams the knife into the man's other 

thigh, twisting and rocking the blade. The man's 

screams turn into crying and then outright bawling. 

The guy begins begging and pleading. Says he didn't 

do any of it. Hearing this, Farmer twists the knife 

again, growling at the man about the hair in his saddle 

bag. The man just keeps crying, knowing it's the end 

of the road. Farmer demands the names. The guy be-

gins choking them out. With each name he hears, 

Farmer demands to know his age, his alias', where 

he's from, and who the members of his family are. 

Who his associates are, where he went, what his oc-

cupation is. What other crimes he had committed, and 

other details about each of them. Soon he has the in-

formation he needs to begin tracking the men who 

murdered his family. He asks the man if he has told 

him everything truthfully. The man assures him that 

he has. “We'll see”, says Farmer, who takes the man's 

knife and cuts open the front of his pants exposing his 
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penis. The man likely thinks Farmer is going to cut 

his cock off. But Farmer takes the powder horn and 

pours powder all over the man's testicles. He pours it 

under his balls as well. Then more powder in his hair 

and all over his chest and shoulders. The man has 

eight or ten ounces of volatile, explosive black pow-

der on him from his crotch to his head and he's 

screaming that he told Farmer everything.   

  Farmer stands up and draws his pistol, mov-

ing around to the guy's feet. The man is still crying 

and snot is running out of his nose. "Hey, shithead, 

listen up," says Farmer. He fires a round down near 

the man's shins, the muzzle blast singeing the cuffs of 

his pants. "Now we're going to go over everything 

you said. You clear up anything that's wrong. If I 

think for even a second that you're holding anything 

back this time the next round is going right between 

your thighs and it'll light that powder up like a sky 

rocket. You'll die from it and you'll burn for a long 

while before you do. Got it?" 

  Farmer sits back down with his pistol right 

next to him. He has the man go over all the names and 

places he had told him earlier. Farmer tries to confuse 

him to see what he will say, but the man tells the same 

information with virtually no changes. Farmer is con-

vinced he is telling him the truth.   

  The man is sobbing that he doesn't want to 

die. Farmer says ”yeah, neither did my family”.  

  Farmer stands up and moves a few steps away 

from the man's feet. He cocks his gun and calls to the 

man to get his attention. The man turns a wretched 

crying face to him, his whole body shaking. "How's 

this feel?" Farmer asks, sending a lead ball and a 

stream of fire into the man's crotch. A huge whoosh-

ing fireball erupts, burning the hair and skin off of the 

man's upper body and face. His pants flame and his 

skin turns red and raw as he screams and howls. His 

eyelids burn away. Farmer crouches down, staring in-

tently into the man's face as he suffers. The man be-

gins gagging and Farmer waits and watches as the 

man dies.  

* 

Farmer makes preparations to travel and is 

soon on the road, heading to Missouri to find the one 

man that the guy had an actual address for.  

  Farmer arrives in the Missouri town where the 

man lives. He spends some time in the town 

observing this guy's comings and goings. The guy is 

a horse dealer and he follows him around, watching 

his habits. Farmer notices the guy drinks a lot and 

spends time in nice saloons. Farmer buys a good look-

ing new suit and boots at a tailor shop. It's too tight a 

fit to conceal a Colt revolver so he buys a small Re-

mington derringer at a hardware store. It fits nicely in 

his vest pocket. His finances were improved by his 

encounter with the first guy as he took nearly 

twelve hundred dollars in green backs from him after 

he died. He also picked up the guy’s two new Colt 

cartridge pistols and a Burnside rifle, which he sold 

while he was on the road.  

  Farmer strikes up a casual conversation with 

the horse dealer at a saloon one night and agrees to 

buy a horse from him. They meet at a local livery sta-

ble the next day and take the horse for a ride. The 

horse is on the pricey side and the guy is really trying 

to sell it to Farmer. They ride out into the country so 

that Farmer can see how the horse handles. It seems 

like the guy might have a sexual interest in Farmer, 

but Farmer is cool to the overtures. The guy wants to 

pursue something with Farmer and suggests they ride 

farther on to a distant but beautiful lake where they 

will be undisturbed. They wind up sitting on the grass 

under trees near the shore. Farmer hadn't necessarily 

thought he would kill the guy on this outing, but he 

senses that this could be the right time. The guy men-

tions how warm it is and takes off his coat and vest 

and collar, and unbuttons his shirt. Farmer asks in a 

pleasant way what's in the guy's trousers. Very much 

encouraged, the guy strips naked, making it clear that 

he is both aroused and unarmed. He lays back in the 

grass with an erection, waiting for Farmer to make a 

move. Farmer remarks at how big the guy's cock is 

then casually asks the guy if he had sex with the men 

he robbed the bank in Chillicothe with. This stuns the 

guy, and he sits up to look at Farmer, who has drawn 

the derringer and is pointing it at the man's face. The 

guy demands to know who Farmer really is. He asks 

if he works for the bank. Farmer says no, he works a 

little plot of land in Southern Indiana. The guy doesn't 

get the connection and looks questioningly at Farmer. 

”What are you doing here”, the guy asks. ”Well, I'm 

looking for you”, Farmer says, calling the guy by his 

real name instead of the alias he was going by. The 

guy is now really confused, his erection totally gone. 
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He wants to know who Farmer is. Farmer asks the 

guy where he went after Chillicothe. The guy is look-

ing at him oddly, the meaning still not dawning yet. 

Farmer asks if he recalls a mother and two daughters 

that he raped and killed in Indiana. Now it hits him 

and he loses his breath. He starts pleading and saying 

he had nothing to do with that. He didn't take his pants 

off or go into the woods with the others. He is almost 

in tears. He pounds his fists on the ground, repeating 

again and again that he didn't do anything. He didn't 

do ANYTHING!  

Farmer asks him how much he got for his end 

of the bank job. He says just over six grand. Farmer 

asks where it is and the guy says most of it is in his 

horse business. He tells Farmer that he has money 

with him which he will give Farmer. Nine hundred 

dollars in good paper money. Farmer demands infor-

mation on the other guys in the gang. This guy doesn't 

know the first guy is already dead and gives Farmer 

information about him that Farmer knows to be true 

and accurate. He supplies details about the other 

members and gives the same names Farmer has al-

ready heard, including aliases. He tells Farmer that 

two of the guys are twin brothers who live in North-

ern Alabama. He knows their names and the name of 

the small ranching operation they own and the town 

it's near. He says the last guy, who is the guy who ran 

the gang, is in Louisiana. Farmer orders the guy to lay 

back in the grass, takes the guy’s horse and has it 

stand over him. The guy's laying on the ground, not 

knowing what's going to happen. Farmer holds the 

reins tightly and gentles the horse. He quietly puts the 

pistol into the horse's left ear and repeatedly pulls the 

trigger. The horse stiffens for a moment and then 

drops straight down on the guy's chest. The falling 

horse breaks the guy's ribs and crushes his lungs. He 

can't breathe or even move. The guy's face turns red 

as he struggles but he can't get a breath. His last vision 

is Farmer standing next to him, holding the Reming-

ton. Farmer takes the $900, gets back on the horse he 

had been test riding and returns to town. He drops the 

horse off at the stable and says his friend will be along 

later. He goes back to his hotel, packs up and heads 

out of town.  

* 

  Farmer heads South through Tennessee and 

down toward Northern Alabama. The brothers he’s 

looking for have a small ranching operation near the 

Tennessee River a little ways outside of Flor-

ence. Crossing the Alabama state line near Pickwick 

Lake, Farmer meets up with an itinerant photographer 

selling cabinet cards and tin types in small towns. A 

slow trail anyway, Farmer rides along with the guy 

and his wagon past Pickwick Lake, heading to Flor-

ence.  

  Late one night while they are camped near the 

river, the photographer is bitten by a water moccasin 

when he urinates on a tree at the water line. The bite 

is on the thigh, and immediately begins to swell. De-

spite cutting the wound and trying to get the poison 

out, the photographer, who was not in the best health 

to begin with, dies early in the morning. Using a 

shovel from the photographer's wagon, Farmer buries 

him in the woods, deciding to appropriate the photog-

rapher's things which include information on how to 

make both tin types and the newly popular cabinet 

cards. Thinking the guise of a photographer may 

come in handy, Farmer studies the material and 

makes some practice photographic cards of places 

along the river.  

  In Florence he camps on a vacant lot in town 

and eventually learns about local ranchers, including 

the twin brothers. Late one night a drunken cowboy 

comes to his wagon wanting a photograph. An argu-

ment ensues and Farmer beats the guy senseless. The 

sheriff comes and locks the cowboy up, charging him 

with armed assault. The sheriff notes the photogra-

pher's name on a sign on the side of the wagon. The 

name is Jewish and the sheriff comments that the 

farmer doesn't look Jewish. The sign on the wagon 

also says 'Philadelphia' which the photographer felt 

lent sophistication to his operation.  

  Farmer hangs around Florence until the Twins 

finally come to town for supplies. A memory of the 

day on the Jasper Road comes to him and he recog-

nizes these two as the ones who purposefully ran him 

off the road as they passed by. They appear to still be 

the same rude assholes they were then. They're armed 

with coach guns on the seat of their wagon, and Colt 

pistols on their belts. Farmer, wearing no gun, tips his 

hat to them as they go past his wagon. One says some-

thing to the other and they both look at Farmer. They 

kind of laugh, and Farmer isn't certain what that 

means. Farmer has a small tent set up next to the 
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wagon and in the next half hour actually takes some 

card photos for a customer. But he remains aware of 

the brothers' wagon parked by the general store. A 

while later they come out and load up, after which 

they ride over to Farmer's wagon. One of the brothers 

asks Farmer some questions about what a cabinet card 

is, and about getting some pictures taken. Farmer ex-

plains the photographic process to them and they de-

cide to ‘get them some new pittchers'. They want 

them taken at their ranch, of which they're very proud. 

Farmer agrees to meet them there the day after tomor-

row, when they'll be done with some branding they 

need to do.  

  Farmer is taken by how well this is working 

out and is contemplative and excited. Later that night 

by a kerosene lamp in the wagon, Farmer examines 

his pistols, both of which are loaded. Handling them 

he cannot help but recall events of the War, and times 

he laid in wait to bushwhack and destroy small groups 

of Union soldiers or other people they encountered on 

their rides. Shoot the men, take their guns, their 

money, and their food. What horses of theirs you can't 

use, shoot them too. But leave the women. It was a 

struggle that never seemed to end. And it didn't end 

for him with Lee's surrender. It went on for months 

afterward, and likely would only have ended for him 

with a bullet or with hanging, which was why he went 

north to the free state of Indiana, to a life that was so 

much different than what he'd been living.  

  But old feelings of vengeance and violence 

die hard, and after nearly fifteen years of not shooting 

a pistol he had found it easy and even extremely grat-

ifying to put a round into one of the killers of his fam-

ily. He could sense that gratification welling up again 

at the thought of visiting the Twins, who he figured 

were the primary rapists and murderers of his wife 

and daughters.  

  Later that night as he's having a drink or two 

of whiskey, Farmer notices an old broken up piano in 

the scrub brush on the lot where he's camped. In kick-

ing through the debris he notices that some of the 

strings are still there. He looks at it for a while and 

then retrieves a pair of metal snips from the photog-

rapher's wagon and cuts off some of the long thick 

bass strings. He coils them up and returns to the whis-

key.  

  The next morning he goes to the general store 

and buys a bottle of the best whiskey they have, sev-

enty-five feet of the strongest rope available, and a 

bottle of laudanum. Also ten pounds of beef jerky, 

and some oats, as the photographer's supply was 

nearly gone. A few photos during the day, and then 

after dinner he sits in the wagon and carefully weaves 

a slip loop of thick piano wire at each end of the rope, 

making certain that the wire and the rope will not pull 

apart.    

  He coils this in a corner of the wagon and se-

cures his old Dragoon and Navy pistols where they 

cannot be seen but are still handy. He's thoughtful but 

determined about the next day. Around noon the next 

morning he packs up and takes the wagon with his 

horse tethered to the back of it the twelve miles or so 

out to the brothers' spread. Their place is on relatively 

flat ground near some foot hills. There's not much of 

a trail leading to it but they had given him the land-

mark to turn at. By early afternoon he's there and the 

Twins are excited to see him. They tell him they had 

some glass plate pictures taken a while back but they 

had been broken when they moved to Florence. Now 

they want paper pictures that won’t break. The place 

is still and quiet with no one else there, as the couple 

of ranch hands they had employed had been let go for 

the rest of the season.  

Farmer sets up his equipment and they begin 

taking pictures. The brothers mention that they are 

from east Tennessee and just recently bought the 

ranch. Farmer of course knows the money for it came 

from the Ohio bank robbery. While they're taking the 

photos Farmer brings out the whiskey and offers it to 

the brothers. They're happy to drink good whiskey 

that's free and they don't notice that Farmer isn't belt-

ing it down as quickly as they are. That's because 

Farmer isn’t drinking it at all. The night before he'd 

loaded it with laudanum and was letting the brothers 

consume as much as they wanted. The opiate effect 

combined with the whiskey soon caught up with 

them, and they began singing and cavorting around 

until they passed out, which Farmer had been waiting 

for. He ties each of them tightly and goes to the barn 

to saddle up horses for them. He leads the horses out 

to where the brothers are laying in the grass, and drag-

ging out some rope and buckling straps from the barn, 

he carefully secures each brother to the saddle, legs 
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bound to the stirrups, hands to the pommel, and long 

straps wound around their chests and wrapped around 

the horse’s necks. Both are snugged up so tightly they 

can't move. Farmer puts the horses near each other 

butt to butt facing in opposite directions. He loops the 

piano wire ends of the seventy-five feet of rope 

around each of the brother's necks, making sure the 

loops will easily slip tight when pulled on. He then 

drops the coil of rope between the horses rear legs and 

waits for the brothers to wake up. He helps them 

along with water in their faces and when they're fi-

nally awake they begin screaming at him. WTF and 

so forth. They're tied too tightly to the saddles to 

move, and Farmer had secured the halters so the 

horses had to stand still. Farmer steps toward the 

brothers with his 44, slowly walking around the pair, 

facing one and then the other. He recites the details of 

the rapes and murders. Of course they claim they're 

innocent, and blah, blah, blah. Farmer is slowly build-

ing a rage and is poking the men with the long barrel 

of the pistol. He can barely keep himself from shoot-

ing them but is committed to what he has in mind for 

them. They’re trying to figure out how a photogra-

pher from Philadelphia has a small farm in Southern 

Indiana. He straightens them out. He wants them to 

damn well know who he is and what he's there to do. 

He tugs at the rope on each of them, tightening the 

wire loop so they can clearly see what's coming. They 

offer him money which they have secreted in the 

house. They offer him the deed to their ranch. They 

offer him everything they own but in his rage Farmer 

just plays them. Enough finally being enough, Farmer 

releases the halter of one horse. He then releases the 

other halter and smacks the horses hard, making them 

take off at a gallop.  

Seventy-five feet isn't far and the rope uncoils in sec-

onds as they gallop off in opposite directions and then 

snaps tight as it draws the wire loops so hard around 

the brothers’ necks that the horses are momentarily 

brought up short as both heads come ripping off. Still 

feeling the weight of a rider the horses continue to 

run, heading for pastures beside the ranch house.  

Farmer goes inside and ferrets out the money 

he had been offered. More than forty-five hundred in 

silver and paper. He finds some new pistols which he 

also takes. Outside at the wagon he begins packing up 

what he intends to take on horseback, including the 

money and pistols. He returns to the house and spills 

out all of the kerosene lamps he can find. At the door 

he sets up a candle that will burn a few hours before 

it gets to the kerosene, giving him time to be far 

away.  

  Farmer is on his way, winding through Mis-

sissippi, looking to meet up with the last of the gang 

members in Louisiana.  

 

Back in Indiana... 

 

A man arrives at the Springs Hotel to take the 

waters. One night on the veranda he meets the owner 

of the local general store. Drinking and smoking, they 

wind up talking about the War, which still hangs 

heavily on many people. During the discussion the 

store owner mentions a local fellow who had sold him 

his guns back around '66 and took up farming a small 

place over by Shoals. At some point he mentions that 

the fellow bought them back recently. ”Yeah, his wife 

and daughters were raped and killed at their farm and 

he took back his guns to go looking for the guys who 

did it.” 'The stranger remains quiet, continuing to 

smoke. He asks when this occurred. The store owner 

tells him about a year back. The stranger asks if he's 

been heard from. ”He was here for a while some 

months ago then suddenly took off again”. In talking 

about Farmer, the man asks about his age and what he 

looks like. The stranger is thinking back to a year ago. 

He asks if they ever caught the men responsible. He's 

told that they don't even have any idea who they are. 

The store owner says he thinks Farmer is on a wild 

goose chase. The stranger asks if the farmer would 

alert the sheriff if he found the men. The store owner 

snorts at the question, telling the stranger that the 

farmer rode with Quantrill and Anderson and was in 

on the Kansas revenge killings. That during the War 

he had killed more than thirty people, mostly by am-

bush or raid. ”He's a fair and kind man now, but I 

never met a man more disposed to killing than that 

farmer. And I would say he has a right good reason to 

do more now. No, stranger, he won't alert the sheriff. 

He won't alert anybody. And he won't alert those men. 

They'll die horribly in their boots if he finds them.” 

  The stranger is taking all this in and after a 

while says good night to the store owner and heads 
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inside the hotel. But he doesn't go to sleep. He sits in 

a corner of his room, smoking in the dark.  

The next day the stranger goes to the wire of-

fice and sends a telegram to his old associate in Mis-

souri, casually asking how he's doing. Not hearing 

back from him he telegraphs the Marshall there, ask-

ing about his associate, mentioning that they have a 

horse deal in the works but he hasn't heard from him 

for a while. The Marshall telegraphs back that the guy 

died in a horse incident, saying it's pretty strange how 

it must have happened, him being naked and all. Says 

his horse was shot in the ear and fell on him and 

crushed him. He says it looks like some sort of rob-

bery, but it's still really weird. This is unsettling to the 

stranger, but he knows the guy sometimes makes 

passes at men and he's not certain this has anything to 

do with the event in Shoals. Thinking of the other 

guys in the robbery gang he recalls the Twins went to 

Alabama and bought a ranch somewhere. Somewhere 

near the Tennessee state line. Later in the day the 

stranger gets a hold of a map at the hotel and looks 

for towns in Alabama near the state line. Though not 

large, Florence is the biggest town up that way and he 

wires the sheriff there, asking after some twin broth-

ers who have a ranch near there. He gets a reply from 

the sheriff telling how the brothers had been found, 

heads lying in the dirt and their dead bodies roped to 

their saddles and their ranch house burned to the 

ground. The sheriff referred to it as the bloodiest and 

most savage killings he'd ever seen. Worse than any-

thing he saw in the War. This news is definitely un-

settling to the stranger. Later that night he runs into 

the store owner again in the saloon at the hotel. The 

store owner remarks that something odd had just been 

discovered earlier in the day, about fifteen miles out 

of town, a ways off the Jasper Road. He tells the 

stranger that a naked skeleton had been found tied to 

a tree in the woods, its pelvis shattered by a bullet. 

And it looked like he had been burned and tortured 

too, as there were stab wounds that had broken a thigh 

bone. No money, no guns, nothing had been found 

with him. If he had a horse it had either wandered 

away or died somewhere. It was desolate back woods. 

It looked like it had happened about five or six 

months ago. The time coincidence of the farmer leav-

ing town and this horrid death happening about the 

same time isn't lost on the stranger. He goes to the 

front desk and asks to see the guest registry going 

back several months. And there it is. The alias his 

friend often used when traveling. Stayed a week at the 

Springs a little over five months ago. 

 

* 

  This man is a robber, rapist, and killer. Like 

Farmer, he too rode with southern partisan groups 

during the War. Being a raider at a young age seemed 

to justify for him a life of continuing crime. He felt it 

made little difference who he raided or who he killed 

when there was money, glorification, or sex involved. 

Like a lot of Southern boys during the War, he had 

learned the skills of quick attack and quick retreat, 

blasting at everyone, taking what he was after, and 

blasting his way out. By '64 he carried six Colt re-

volvers on his person with two or three more in his 

saddle bags. All loaded, all the time. Belt holsters, a 

pommel holster, and pistols on leather lanyards al-

ways at hand. Gearing up for a raid on a bank or a 

train in 1880 wasn't much different than gearing up 

for a raid on a Union bivouac during the War. One 

was maybe colored a bit more by greed and the other 

more colored with honor, but the work was much the 

same. And there always was a feeling of honor when 

they hit a bank in a Union state.  

  Now the reality of the situation with this 

farmer is sitting heavily on him. Four men he had 

known for years, men who were relentlessly brutal 

and cunning, had been killed by what appeared to be 

a single man, bent on keen and fiery hot revenge. And 

where was this farmer now? A man he could barely 

describe, much less recognize. He could be anywhere 

at any time. The man realizes that the farmer likely 

knows his name and other things about him. Sooner 

or later the Farmer might find out that he is back in 

French Lick again. The man considers getting some 

associates together and laying in wait for the farmer 

to return. But that could be a long while. And sooner 

or later their presence in the area would become 

known. He wonders if the farmer has connected him 

with Louisiana, where his ex-wife still keeps his 

homestead near Bossier City. Will the farmer go 

there?  Will he come back to Indiana?  Who is he an-

yway?  But he does know that he will need to do 

something to deal with this guy.  
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  Eventually he thinks that it might end things 

with the farmer if the farmer thinks the man is dead. 

Or better still, if the farmer thinks he has killed him. 

So he gets an idea. He doesn't want to go back to Lou-

isiana at this point as he thinks the farmer may be 

headed that way. So he sends a letter to his ex telling 

her of a plan he has to avoid getting killed. His ex, 

who still loves him and depends upon him for sup-

port, is anxious to help.   

  His plan: back home, a ways outside of 

Shreveport, there's an old boy he's known since child-

hood. He served in the Southern Army during the war 

and has been back home for fifteen years, unmarried 

and grubbing out a living on some small acreage. An 

important thing about this old boy is that he looks re-

markably like the man. Same age and even sounds 

like him too. The man thinks he can probably get this 

old boy to come over to his ex's place in Bossier City 

and stay for a while. He'll tell him a bullshit story 

about how he wants the old boy to pretend to be him 

for a few weeks while the man pulls off some big 

bank jobs in Pennsylvania. He wants the old boy to 

be seen around town so that the man will have a solid 

alibi during the time the robberies are going down. He 

promises there'll be some real money in it for the old 

boy. The man's ex is on board for this and in her next 

letter she lets the man know that the old boy is good 

to go and has moved some of his stuff into her house. 

He's wearing the man's clothes and taking the man's 

wagon and horses to town so as to be seen. They 

know this is a dangerous game and want the old boy 

outside of the ex's house and alone in the field as 

much as possible so that if something does go down 

with the farmer the ex won't be in harm's way. The 

old boy knows he is to say he's the man if anyone 

asks. He likes this role and he is anxious to earn the 

money he's been promised.  

  It's humid in BC like it always is, and hot as 

hell the day Farmer comes to town. He has been on 

the trail of these guys for months and he is looking 

for an end to it. A just and honorable end. Four down 

and one more to go. He has the real name and the alias 

for this man, and he knows about the ex and the 

homestead. He spends the night in a hotel reflecting 

again on his family, the War, and this situation that 

has been forced upon him. He thinks of what future 

there might be for him. Will he go back to the Lick, 

back to his small farm in Shoals?  He has collected up 

a lot of bank robbery money in his trail of these guys, 

and that may figure into things. But before that there 

is tomorrow or the day after to deal with. The day 

when this shit ends. It isn't hard to find the ex's place, 

which is a few miles outside of BC. He covers the 

distance in an hour's slow ride. A thoughtful and an-

ticipatory ride. He passes fields but no houses, and 

then sees a farm house in the distance. Approaching 

it he sees a man sitting on the porch steps, wiping the 

mid-day sweat from his forehead. Farmer comes up 

the drive, alert for any movement. But things are 

quiet. No breeze, no sounds. Farmer stops near the 

old boy, who, anxious to earn his pay, gives Farmer a 

friendly greeting and introduces himself. Farmer's 

rage sits heavily upon him but it is tempered by hav-

ing the end in sight. Still alert, Farmer reaches into a 

pommel bag mounted on his saddle. He takes out his 

huge 44 caliber pistol. This is a pistol he got from an-

other militia rider who got it from a dead Yankee in a 

skirmish in early '63. He'd killed more than a dozen 

men with it that he could count, and at least as many 

Yankee horses. Now he intends to use it one last time. 

The good old boy stops smiling when he sees the gun. 

Whatever this is about, it doesn't have anything to do 

with him. No, sirree!  Nothing. This isn't his place. 

He's just a farm boy from over past Shreveport and he 

isn't who this man is looking for. Farmer doesn't buy 

it and is disgusted at the cowardly behavior of this 

man as he faces death. He goes into the details of the 

murders of his wife and daughters. The old boy keeps 

saying he's got the wrong man. The Farmer's rage 

continues to build until nothing is left to temper it. He 

cocks and fires, a ball going neatly through the old 

boy's thigh. The old boy is spun around by that and 

screams. Cocking and firing again a second ball shat-

ters his lower spine and he falls face down on the 

porch. Third, forth, and fifth rounds go through his 

back, shoulder, and head. His gun nearly empty, 

Farmer puts it away and draws out another fully 

loaded pistol. No telling who else might be here. See-

ing no one, he slowly backs his horse to the road and 

once there he sets off at a lope, heading North, head-

ing home.  

  Word reaches the man that his plan has actu-

ally worked. He is greatly relieved and prepares to 

travel. He intends to take a roundabout way back 
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home so as to not encounter the Farmer. The only 

thing he's leaving behind is his alias, right there in the 

hotel registry, at the exact same time that he was sup-

posedly being shot to death in Louisiana.  

   

* 

 Shoals 

Fall, 1910 

 

Times passes. It’s now 1910. The farmer has 

indeed returned to his place in Indiana. He married 

again and has a son and a daughter and they have fam-

ilies of their own. Bank robbery money bought him 

enough cattle to start what turned into a sizable oper-

ation. As his son got older he started a commercial 

poultry farm down the road. Now in his mid sixties 

the Farmer is a well known and respected man in the 

area. Going down the Jasper Road doesn't usually 

cause him to think of that night in the woods. His 

thoughts of his first wife and family have settled 

down and the constant plague of hatred has faded. He 

can sit on his porch during the fall and see the red and 

yellow of the autumn colors covering the hills all the 

way to the horizon. A 1908 Oldsmobile touring sedan 

is parked in a shed, gassed up and ready for occa-

sional rides into town. French Lick has grown, and 

there are small houses under the trees on the hillsides 

and on the roads leading to other towns.  

  One evening the local Grange hosts a dinner 

for the Farmer and his family. A large sit down affair, 

it is held at the Springs Hotel. There are now electric 

lights that hang in the ballroom instead of kerosene 

lamps. While there are horses in the stable, there also 

are cars parked beside the hotel. After a lengthy and 

pleasant meal, some of the men are sitting in the large 

lobby, drinking, smoking, and reminiscing. His War 

weapons are tucked away at home, unloaded and well 

secured, and the farmer hasn't fired any of them since 

trailing the murderers back in '81. As the evening 

winds down everyone has left for home. The farmer's 

wife is upstairs in a suite they'd taken for the night, 

and he is still sitting and smoking in the deserted 

lobby. He thinks of earlier times, and after a while he 

comes to his feet and goes to the front desk, which is 

unattended at the late hour. He looks around and 

eventually finds the registry that covers 1881. He 

thumbs through until he finds the name he's looking 

for. The name of the first man. The man who wound 

up in the woods the night he left the hotel. Idly, he 

continues to thumb through the pages and is just 

about to close the book when a name catches his eye. 

An unusual name. one that comes back to him out of 

the long ago past. Right there is the alias of the man 

he shot in Bossier City in late 1881. But it’s entered 

on the exact same day he supposedly killed that man. 

A coincidence, he thinks. Just a coincidence. He 

closes the book and takes the newly installed elevator 

up to his room on the fifth floor.  

  In the coming days the farmer has the trou-

bling thought that all is not as it once seemed about 

this last guy. The day on the man’s porch in Bossier 

City comes to his mind. What was it he said about 

who he really was before Farmer shot him? Might 

that have been true?  Had he been played?  Had a mis-

take been made? As the days grow shorter and cooler 

that fall, the Farmer spends time walking in the 

woods, walking past the cave and the stream. Finally, 

one afternoon he drives the Olds into the Lick, and 

goes to the wire office. He sends a wire to a bank in 

Northern Louisiana inquiring about the man, men-

tioning his real name and his alias. He says he may 

have some money for him from a land deal up North. 

A wire comes back that says the man isn't their cus-

tomer but it confirms that he has owned a sizable 

spread outside of Bossier City for many years.  

  The Farmer visits the grotto and stream again 

and again. His age has tempered his feelings but in 

the end he cannot let this go. As the winter winds of 

December come to Southern Indiana he tells his wife 

he must go to Louisiana. He has never told her much 

detail about his actions after the deaths, so Louisiana 

doesn't mean anything ominous to her. Soon he has 

packed up for the trip, his old pistols wrapped in their 

holsters. This time the trip is mostly by train, and in 

Shreveport the Farmer buys a horse for the ride out to 

Bossier City. He has no real plan for this encounter. 

It's not like the raids and killings of the past where he 

thought out all the contingencies. This time there is 

just him, his guns, and the other guy, however and 

wherever he finds him.  

  Eventually the Farmer turns down the drive he 

turned down thirty years earlier. It's nicer now, shrub 

lined and more trees in the yard. The house too is 

nicer, freshly painted as are the barn and other out 
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buildings. Prosperity has come to the man over the 

decades and he has become wealthy. Through the 

windows a decorated Christmas tree can be seen. The 

Farmer sits astride his horse at the porch steps, just as 

he did once before. A woman comes out and inquires 

as to what the Farmer wants. She's old and shows it. 

Farmer asks for the man by his real name and then by 

his old alias. The woman appears startled, but calls 

inside to the man, using his alias name, attempting to 

alert him that something's up. Whatever the man's 

thinking is, he comes to the door, looking up at the 

Farmer. Now over seventy, he is old and grizzled. 

This time the Farmer doesn't ask if he's got the right 

man. He dismounts and comes up the steps, drawing 

and cocking a pistol. The man backs up inside the 

house, raising his hands. The woman screams and 

falls as she stumbles against the door. The man is 

looking around wildly, searching for either a defense 

or a way out. A male comes to the top of the stairs 

asking what's going on. All three of these people are 

in motion as the Farmer stands in the open doorway. 

Instinctively the Farmer shoots the guy on the stairs, 

who is the man's adult son. The man now cowers 

down, one knee on the floor, his arms covering his 

head as he screams at the Farmer to please, ”please 

don't shoot him”. A sudden gunshot rips through the 

door frame right next to the Farmer. Outside there are 

two young men, one of them only a boy. The older 

one is holding an old Sharps rifle which jams as he 

tries to jack another round into the chamber. The 

Farmer spins smoothly to his right and fires a ball into 

the young man's chest, killing him instantly. But the 

boy sprints away, turning the corner of the house, out 

of sight in a second, but still holding a .22 rifle. This 

is a divided field of fire which the Farmer knows is 

extremely dangerous. Stepping inside the door he 

calmly puts a round into the screaming woman on the 

floor, silencing her forever. The man is now crying 

uncontrollably. The Farmer is not ready for him to die 

yet, but cannot just leave him while he goes to take 

care of the escaping boy and anyone else in the house. 

He steps over to the man and blows his right knee 

apart. Guttural howling comes from the man as an-

other round goes through his right shoulder. He's now 

unable to move but he's not mortally wounded. His 

first pistol empty, he draws the big .44 Dragoon and 

slowly and carefully goes upstairs. He checks each 

room and in the last one encounters another young 

boy, a grandson of the man. He is scared and shaking 

and is backed up into the far corner, sniveling in his 

fear. Wordlessly, the Farmer puts a ball into the boy's 

face, blood splattering over the walls. Now he moves 

quickly down the stairs, noting that the man is still 

howling but can't move. Farmer checks the lower 

floor of the house and moves slowly outside. In the 

open barn door he can see loose hay falling from the 

mow above. He can detect movement through a crack 

in the wall. Moving as fast as he can in his long 

duster, the Farmer, gun in hand, goes to the far end of 

the barn and finds a rear entry. The screaming from 

the house is hard to hear in the barn, and it is quiet 

with time standing still. He knows he is pursuing a 

young boy, a child. But there is no stopping now. A 

little more loose hay falls from above and the Farmer 

quietly climbs the ladder to the hay mow. He squats 

down, waiting for any sound or movement. It soon 

comes, and the Farmer can see the barrel of a .22 rifle 

protruding from a pile of hay. The sound of the .44 is 

even more deafening in the cavernous barn than in the 

house. The rifle goes flying and a dead boy lays in the 

hay, his head gaping open from the ball.  

  Grabbing the dead child by his bloody collar, 

the Farmer throws him down to the barn floor. He 

drags the body into the house and then drags in the 

dead young man from the yard. He closes the front 

door and goes up the stairs past the howling, scream-

ing man. He drags the other dead grandson down the 

stairs and drops his body in the man's lap. His scream-

ing continues. The Farmer pulls a chair from the din-

ing room up close to the man on the floor. He slaps 

him repeatedly in the face to quiet him down. Numb-

ness is settling over the man and now he's whimper-

ing as he deals with his terror and overwhelm. ”Look 

around you, asshole. This is all your doing. A bank 

robbery I can understand, but on your way home you 

needed to rape and kill three innocent women. My 

women. And you let me kill some other asshole in-

stead of you. See the holes in the heads of your family 

here?  Take a good look. Thirty years ago you could 

have died by yourself but you wound up causing all 

of your family to die with you. I wish, I truly wish 

that all of these people were alive again and standing 

right here in front of you. I'd want you to see each and 

every one of them suffer a slow death, wound by 
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wound. All begging and screaming while you 

watched and listened. Well, that isn't the way it 

worked out. But there's your dead bitch over by the 

door. And your son and grandchildren dead at your 

feet. You smell it?”  Farmer gets up and goes to the 

kitchen. He returns with a butcher knife. Putting aside 

his pistols he takes off his duster and jacket. Taking 

the knife he systematically begins severing the heads 

of all the bodies. Cleanly, just like butchering a pig or 

a goat. He lines them up across the floor by the front 

door and goads the man to look at all of them. He 

wants him thinking about his loved ones as he faces 

his own death. Farmer demands to know where the 

man's cash is hidden. Farmer goes and gets it. Over 

$5000 in local bank notes and around $1000 in silver. 

He puts the paper cash in a pile on the floor and as the 

man watches, Farmer burns all of it. Taking up a 

handful of silver dimes and quarters he begins jam-

ming them down the man's throat. The man gags and 

chokes. As he gasps his dying breath he's looking 

down a pistol barrel pointed straight into his face. A 

last blast of the 44 blows blood out of the man's eyes 

and ears. Kicking the rest of the silver aside, the 

Farmer holsters his guns, puts his jacket and duster 

back on and walks out the door.  

  In Shreveport Farmer catches a train heading 

North. Two days later his train finally glides into the 

station next to the Springs Hotel. It's late in the after-

noon and snow and winter darkness cover everything. 

Lights can be seen in buildings and street lamps, and 

even on a few cars. He hires a Hansom cab for the 

ride home, stowing his belongings under the driver's 

seat. French Lick is pretty in the snow. Where once 

there were few houses there now are many. Dirt roads 

are being replaced by concrete. Guns aren't carried on 

the street. The glow of electric lights is replacing ker-

osene. Change has come to the Lick, and more change 

will come later. Farmer is happy to be home and to be 

done with thirty years of tribulations. Passing the new 

white church a little ways down from the Springs he 

sees his Olds parked by the church steps. Lights are 

on inside and a seasonal service is under way. Farmer 

stops the driver and has him put his things in the back 

of the Olds before paying him and letting him go. 

”Merry Christmas” the driver calls to Farmer, and 

Farmer, dressed in a suit, tie, and clean white duster 

wishes him the same. Farmer enters the church which 

is filled with the good sound of Christmas hymns. He 

sees his wife in their usual pew, along with his adult 

children and their families. Quietly he slips in beside 

them and his wife smiles delightedly and squeezes his 

hand. The Farmer adds his voice to the singing, strong 

and clear, and certain, just like the man himself.  

 

August, 2017 
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POEMAS DEL PURGATORIO     

   

1/ 

El tiempo ha terminado... el movimiento 

recogió apresuradamente las calles 

para traerlo a casa. 

  

Dispersos con la mirada, 

imágenes ... figuras ... esas maldiciones 

bailando en el espejo de la atención 

han revivido. 

  

Estar cansado de la confrontación 

al rencor y la insolvencia, 

la civilización, este bazar de carroña, 

desmenuzó las ciudades 

¡ehizoquesu polvo volase al cielo! 

  

El universo palideciópor esta furia, 

se arrodilló sobre su oscura alfombra de oración, 

convirtiendo el lecho de la oración de objetos 

según comienza: 

 

— Esperemos..., esperemos… 

: la espera es segura. 

 

/2  

El tiempo ha terminado... la tela de la presencia 

arrugada, percepciones y 

juicios mezclados entre sí. 

 

¿Eran los cielos de metal los que se estaban derri-

tiendo 

e inundandoen el día del Juicio Final mediante 

bolas de fuego y vertiendo frente a 

los guardianes de la Tierra como lanas de colores? 

  

Temeroso por sus alas, 

como un pájaro tonto, 

el humano, esperando dentro de la jaula del ego, 

¿cómo puede ser algo para recordar? 

  

Desconfianza, las bolas de hueso 

rodando dentro del cráneo, 

los derechos y las creencias echadas a perder. 

 

/3  

El tiempo ha terminado... tú estabas escondido. 

Tesoro, deseas ser visto; 

ni conocido, ni visto. 

  

Había mucho secretismo; 

tanto que lo verías 

si esperamos con paciencia. 

  

Sacudimos tu delicadeza; 

estás verdaderamente hecho. 

A pesar de ello, amamos tu cáscara. 

 

 

 

Hilal KARAHAN 

(TURCIA) 

mailto:hilalkarahan108@gmail.com
mailto:1---hilalkarahan@yahoo.com
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4/ 

El tiempo ha terminado… 

 

Spanish translator: Malak Sahioni Soufi 

POESIE DEL PURGATORIO 

 

1 / 

Il tempo è finito ...con movimento 

frettoloso ha riunito le strade 

che lo portano a casa; 

 

Sparse per lo sguardo, 

immagini ... figure ... quelle maledizioni 

ballando allo specchio dell'attenzione 

si sono rianimate. 

 

Ero stanca del confronto 

del rancore e dell'insolvenza, 

la civiltà, questo bazaar, 

ha sminuito le città 

e ha fatto volare la loro polvere in cielo! 

 

L'universo si è incupito per questa furia, 

inginocchiato sul suo oscuro tappeto da preghiera, 

rivolgendo fedelmente la preghiera agli oggetti 

all'inizio così recitava: 

 

-Attendi ... aspetta ... 

: aspettare è sicurezza. 

 

2 / 

Il tempo è finito ... la stoffa della presenza 

rugosa, le percezioni e i 

giudizi mescolati insieme; 

 

Erano cieli plumbei, quelli che si stavano 

sciogliendo 

e le inondazioni nel giorno del giudizio, 

attraversarono 

palle di fuoco e si riversavano davanti ai 

guardiani della terra come gomitoli di lana colorata? 

 

Timoroso per le sue ali, 

come  un uccello sciocco, 

l’umano, in attesa dentro la gabbia dell'ego, 

come può essere una cosa da ricordare? 

 

Sospettose, le palle di osso 

rotolando dentro il cranio, 

rubarono entrambi i diritti e la fede 

 

3 / 

Il tempo è finito ... eri un  

tesoro nascosto, non vuoi essere visto, 

né conosciuto né visto 

 

C'erano così tanti segreti 

così tanti che li vedremmo 

se aspettassimo con pazienza 

 

Abbiamo scosso la tua delicatezza 

di cui sei davvero intriso, 

invece abbiamo amato la tua corazza 

 

4 / 

Il tempo è finito. 

 

Italian translator: Claudia Piccinno 

 

  

PURGATORY POEMS     

 

1/ 

Time is over… movement  

hastily collected the streets   

to bring at home; 

 

Scattered with the Gaze,  

images… figures… those curses   

dancing in the mirror of attention 

have revived 

 

Being tired of confrontation  

to rancor and insolvency,  

the civilisation, this carrion bazaar,  

comminuted the cities 

and made their dust fly to sky! 

 

Universe blenched from this fury,  

kneeled down on its dark prayer rug, 

faitfully turning prayer beeds of objects 

to beginning: 

 

—Let’s wait… wait… 

: waiting is safe. 

 

2/ 

Time is over… the cloth of presence  

wrinkled, perceptions and 

judgements mixed together;  

 

Were the skys metal, what was melting  

and flooding in doomsday, through 

fire balls and pouring in front of  

guards of earth like colorful wools? 

 

Fearful because of its wings,  

as if a silly bird, 
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human, waiting inside ego cage,  

how can be a remembered thing? 

 

Suspecions, the bone balls  

rolling inside the skull,  

spoiled both rights and faiths 

 

3/ 

Time is over… you were a hidden  

treasure, you wish to be seen,  

neither known nor seen 

 

There was so much secret  

so many you we would see  

if we waited with patience 

 

We shaked your delicacy  

you are really made of  

instead we loved your shell 

 

4/ 

Time is over… 

 

ARAF ŞIIRLERI      

1/  

Zaman bitti… topladı hareket  

sokakları alelacele eve getirdi; 

 

Bakış’la tozan suretler… suretler… 

dikkatin aynasında raks eden  

o lanetler dirildi; 

 

Kin ve acz ile yüzleşmekten yorgun  

medeniyet, bu kuzgun et pazarı 

ufaladığı kentleri savurdu göklere! 

 

Hiddetten ürktü, diz çöktü kâinat  

karanlık seccadesine, başa çevirdi  

nesne tespihini tevekkülle:  

 

— Bekleyin… bekleyin…  

: beklemek güvenlidir. 

 

2/ 

Zaman bitti… varlığın kumaşı  

buruştu, algılar ve yargılar  

birbirine girdi;  

 

Gökler maden miydi neydi eriyip akan  

mahşerin, ateş toplarının arasından  

atılmış renkli yün gibi dökülen  

önüne arzın bekçilerinin? 

 

Şaşkın kuş misali ürküp kanatlarından 

nefs kafesinde beklerken insan 

hani, nasıl anılan bir şey olacaktı? 

 

Şüpheler, kafanın tasında dönüp  

duran kemik bilyeler, doğruların da  

inançların da tadını kaçırdı… 

 

3/ 

Zaman bitti… Gizli  

hazineydiniz bilinmedi,  

görülmek isterdiniz görülmedi;  

 

Ne çok giz vardı  

sabırla beklesek göreceğimiz,   

ne çok siz;  

 

Sizi siz yapan inceliği silkeleyip  

kabuğunuzu sevdik biz… 

 

4/ 

Zaman bitti… 
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MARIAN BARBU: Alchimia portretelor vii, în Do diez major 
(Marginalii la romanul puzzle În zigzag cu viața mea) 

 

(Continuare din numărul trecut)  

 

          Putem vorbi – în cazul celei mai recente creații 

prozastice a lui Marian Barbu, În zigzag cu viața mea 

de „trădarea” unor similitudini cu structura lăuntrică 

a lui André Gide (1869-1951), cel care frecventase, 

în tinerețe, Cercul După-Amiezelor de Marți (simbo-

list) al lui Stephan Mallarmé. Ne referim la evidenta 

sete de libertate, primordială în planul creației lite-

rare, conjugată cu foamea nesățioasă de experimente 

originale și, evident, inedite. Avem în vedere, înainte 

de toate, anumite tangențieri, desigur, neintenționate, 

între  volumul În zigzag cu viața mea (n-ar fi fost ce 

și mai frapant titlul În zag-zig prin viața mea?) cu 

Les Caves du Vatican (Pivnițele Vaticanului, 1914), 

pe care prolificul scriitor francez o numea o năzbâtie, 

în sensul de operă satirică ale cărei personaje, cam 

șturlubatice (vorba lui Ion Creangă) par tratate cu mij-

loacele unei farse, dinamice, năucitoare, mulate pe o 

structură narativă neconvențională.  

Aproape la fel se petrec lucrurile în cazul noii apariții 

editoriale semnate de Marian Barbu, care – prin stilul 

satiric – ne duce cu gândul la alte trei creații ale lui 

Gide: Călătoria lui Urien (1893), Mlaștini (1894) și 

Prometeu rău înlănțuit (1899). 

         Vă prezentăm, în detaliu, un excerpt, cât se 

poate de edificator în acest sens: „Importantă pentru 

cultura română și individualizată, ca fiind istoric lite-

rar de anvergură, a fost o colegă de facultate, ca de-

nominare parcă prestabilită – Crina Decuseară. Dum-

neaei și l-a apropiat, prin studiu tenace, aproape o vi-

ață de om, pe B.P. Hasdeu (1838 - 1907). Într-un mod 

aparte, opera unicei fiice, Iulia (2.XI.1869 – 7.IX. 

1888).” 

         Cu detalii jucăuș-histrionice, Marian Barbu cro-

șetează, ca în veritabile marginalii cu parfum eseistic, 

de mosc, tabac și lavandă: „Se impune o explicație 

privind intruziunea istoricului literar, din când, în 

când, în demersul narativ al prozei jurnaliere. Ideea 

că fără istoria propriu-zisă, care drapează viața 

noastră, ca să nu zic că o bornează, fără să ne ceară 

permisiunea, are menirea de a fixa timpul obiectiv și 

de a-l deosebi de cel subiectiv. Prezența acelui eu, 

multiplicat în postmodernism până la dispariția de pe 

ecranul memoriei, ține de ceea ce în termeni cărtură-

rești actuali se numește memorie fotografică. Și în ca-

zul de față, a dispărut „obiectivul” ca atare, dar a ră-

mas … masoneria.” 

         Nerezistând ispitei de a face încă un joc specu-

lativ, prin reluarea ultimei silabe (mas) în prima din 

cuvântul imediat următor („dar a rămas… masone-

ria”), Marian Barbu introduce o buclă de inițiat des-

pre această viguroasă structură de conducere a lumii: 

„În zorii ieșirii ei pe piața manifestărilor revoluțio-

nare din sec. al 19-lea, mișcarea avea ca țintă socială, 

politică, imediată, întărirea puterii naționale prin forțe 

proprii. (…) Exemplele concrete ni le oferă mișcările 

pașoptiste, total diferite, din cele trei țări române – 

Moldova, Transilvania și Muntenia. Prin comparație, 

anii – 1848, 1989, 2015/ 2016 – masoneria și-a făcut 

datoria, cel puțin la noi în țară.” De aici, autorul trece 

lent, pe nesimțite, la „senzația, în presa scrisă, ca și în 

cea vorbită, prin tot felul de forme ale comunicării, 

(care) nu mai este demult un brand sau scop, ci, pur 

și simplu, o formă fără fond: de care o fi, numai să 

fie”.  

         Urmează alte trei exemplificări, în cercuri con-

centrice, pline de semnificații, apoi întrebarea fi-

rească: „De ce acest ocol eseistic, pornind de la reali-

tatea imediată, a celor 26 de ani petrecuți fără Dicta-

tor, doar de capul nostru (al unora dintre noi!) și acum 

dă-i și cu savantul  

B.P. Hasdeu? (…) Acum, de ce Hasdeu?”. 

         Pentru noutatea și savoarea multor detalii, nou-

tate ce vizează în special tânăra generație, ca și pentru 

stilul antrenant, cităm, în continuare: „El, fiind basa-

rabean, cu ascendențe iluministe conturate de tatăl și 

bunicul său în cultura europeană, poloneză cu 

Dan LUPESCU 

(ROMÂNIA) 
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precădere, așa cum fusese, înaintea lui, alt moldo-

vean, Dimitrie Cantemir (1673-1723), era dornic de 

unitate națională, de măreția limbii române în conste-

lația familiei romanice. Fiica lui i-a călcat pe urme în 

privința învățăturii. La 2 ani vorbea 3 limbi, iar la 5 

ani scrisese un roman, ne spune istoricul literar nomi-

nalizat mai sus (n.n. Crina Decuseară). B.P. Hasdeu a 

fost deputat de Dolj, convins de a intra în politică sub 

semnul conservatorilor, de către Gh. Chițu”.  

         Urmează două săgeți cu tentă ușor ironică: „Nu 

cunosc ca savantul să fi fost acuzat de corupție în pe-

rioada sa bucureșteană. Câteva procese a purtat cu 

Titu Maiorescu, în perioada lui ieșeană”, pentru a re-

veni, rapid, pe solul fertil al prezentei scrieri:,,În fond, 

pentru ce pledez eu aici, în această struțocămilă 

…narativă (s.n.)?!”  

         Marian Barbu își răspunde prompt, fără pic de 

ezitare: „Pentru reactivarea și revigorarea faptului 

trăit, la care, în mică măsură, am luat parte fără voia 

mea. Îmi dau seama că, sucită, că învârtită, îmi cam 

povestesc viața, cea de dinaintea momentului actual. 

Nu zicea medaliatul cu Premiul Nobel în 1982, G. G. 

Marquez, că trăiește pentru a-și povesti viața? Dar, 

ne împăunăm noi, rostind: Care viață? Așa cum a fost, 

zicea Iorga; sau cum n-ar mai fi fost, zicea eminesco-

logul George Munteanu, basarabean și el?” 

         Înveșmântate în aura serenității, a Spiritului Ro-

mânesc de gintă voievodală, sunt (în această delici-

oasă carte a lui Marian Barbu, bine condimentată, cu 

ingrediente scumpe și rafinate, indiene și mediterane-

ene, bizantine, fanariote și românești, carte atât de 

bună încât se cuvine să o mâncăm, pe nerăsuflate) o 

cavalcadă de personaje pline de har, începând de la 

Mihai Eminescu, Constantin Brâncuși, C.S. Nico-

lăescu-Plopșor, V. G. Paleolog, G. Călinescu, Al. 

Piru, Pavel Țugui (apare și cu numele Savel Cuțoi, 

în carte), Rodica și Ion Rotaru, George Munteanu, 

Eugen Barbu, I. D. Sîrbu, Nicolae-Paul Mihail, 

până la Constantin R. Barbu (tatăl, întors de pe front 

cu schije în piciorul stâng), Marin Sorescu, I. D. Lă-

udat, Sabin Bălașa, Robert Wilson, Mihnea Ghe-

orghiu, Amza Pellea, Radu Beligan, Ion Zamfi-

rescu, Carol al II-lea, Dan Barbilian, Al. Mace-

donski, Mihai Lisei, Daciana Vlădoiu, Emil Oco-

leanu, Octav Păun, Nicolae Iorga, Erich von Dani-

ken, Alexandru Cetățeanu, Manu Nedeianu, Bubi 

Bozdogescu, Marin Preda, Constantin Țoiu, Mir-

cea Sântimbreanu, Ion Lăncrănjan, Ion Nistor, 

Nicolae Gheran, Eugen Ionescu, Mihai Cimpoi, 

Vasile Tărâțeanu, Nicolae Dabija, Adam Puslojici, 

Adrian Păunescu, Victor Crăciun, Tudor Nedel-

cea, Octavian Lohon, Aurelian Popescu, Marin 

Beșteliu, Nina Cassian, Ho-Tu-Truc (student viet-

namez), Constantin Barbu, Nestor Vornicescu, 

Constantin Urucu, Dumitru Velea, Dan Lupescu, 

Ilie Purcaru, Constantin Cubleșan, Jean Băileș-

teanu, Mircea Pospai, Popescu-Dumnezeu, 

Adrian Butoi, Cornel Sorescu, Nicolae Labiș, Ni-

chita Stănescu, Răzvan Voncu, Ionel Bota, George 

Apostoiu, Thomas-Gabriel Stănilă (i-am numit în 

ordinea apariției în carte), apoi până la puzderia cole-

gilor de facultate, de catedră liceală ori universitară, 

din presă și edituri, care, asigurând temeinicie, sol tra-

inic, fundal reverberant, dau relief fiecărui capitol în 

parte și întregii construcții narative, în ansamblul ei. 

Din numeroasele segmente care denotă o atitudine 

tranșantă a profesorului Marian Barbu, ne-a atras 

atenția unul de la pag. 125: „Ciclicitatea istoriei, în 

perioada de existență modernă, în perioada erei ato-

mice, a topirii ghețarilor, a terorismului globalizat, a 

dislocării popoarelor din Orientul Mijlociu, a mișcării 

necontrolate a continentelor, a înarmării în văzul tu-

turor, a sfruntării mincinoase între super puteri prin 

tratate diplomatice necurate ș.a., la noi se vine cu de-

magogia dislocării credinței încă din școală. Ca viito-

rul copiilor să fie aneantizat pe deplin. Asta să fie 

mărșăluirea în consens a celor din anturajul Diavolu-

lui? Ei au vreo legătură de palier cu cei de la New 

Age?” 

        În contextul evocării reuniunii la 50 de ani a pro-

moției din 1964 a Facultății de Filologie din Bucu-

rești, iată o rememorare din vara anului 2014: „Am 

fost suficient de îndoctrinat când eram în liceu (1953-

1956) despre atâția Deșlii, Bănușioaie, Veronici, Be-

niucieni, că… se sparie gândul câți au trecut pragul 

înotând fericit în proletcultism. O, tempora, o, mores! 

Bietul meu profesor din liceu, Petre Predică, parcă îl 

văd cum se manifesta când nu-i convenea ceva. Se 

prefăcea că tușește, își aduna, chipurile, flegma în 

gură și doar rostea pilduitor, între, morfolind ce adu-

nase pe traseu:,,mă, copii, astăzi o să trecem la cea 

mai în altă tensiune, a lui Ivan sau Istvan. În fine, tot 

un drac! Ce-o fi căutat ei în țara noastră, mă copii, nu 

știu!”. 

         Un tronson foarte semnificativ asupra climatu-

lui de suspiciune din anii regimului trecut, evidențiat 

de Marian Barbu ca probă de autenticitate (cuvânt re-

petat, ca un laitmotiv, de cel puțin 10-12 ori, de-a lun-

gul volumului: autenticitate) este acesta: „… petro-

listul (!!!) Achim Pivniceru, machit binișor, într-o 

după amiază de primăvară, a ținut morțiș să-mi vizi-

teze biblioteca. În mod deosebit, raftul cu … mistere! 

Suspiciunea asta a lui n-am înțeles-o deloc. Mi-aduc 

aminte că  

i-am arătat două sau trei cărți scrise cu chirilice și în 

caractere de tranziție, din care n-a înțeles nimic. Apoi, 

de teamă că va veni tot așa intempestiv, am rupt un 

Caiet studențesc, în care aveam însemnări despre 
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discuțiile purtate cu C.S. Nicolăescu-Plopșor, cu 

V.G. Paleolog, cu Gheorghe Ivănescu, I.D. Sîrbu 

ș.a. Le păstram separat, gândindu-mă că, odată și 

odată, voi putea să-mi scriu memoriile. Acum, ia ca-

ietul de unde nu-i! Ajuns aici, aș putea numi această 

secvență drept veracitate, nici mai mult, nici mai pu-

țin – în căutarea personajelor pierdute. Cum teoria li-

terară  

s-a cam pulverizat în întreaga Europă, personajul li-

terar, înțeles în formulele lui clasice de identificare, 

nici nu mai există ca element de studiu. Dislocarea s-

a produs fiindcă vremurile actuale sunt percepute în 

România prin geamul unui concret insurecțional, in-

sidios și răzbunător. Dușmanul este doar trecutul – 

negru și în cerul gurii. (…) Erau de tot hazul cele 

peste 2.000 de bancuri, ordonate de Plopșor pe criterii 

accesibile numai lui. La V.G. Paleolog, erau relatate 

întâlnirile sale de taină cu Constantin Brâncuși. Fas-

cinantă povestea despre Coloana Infinitului… ș.a. Pe 

toate le-am aruncat în foc! Mă răsucesc în întrebări. 

Cum devine istoria, domnule? Numai fabula poate să 

ne dea o explicație?”. 

         Peste alte câteva pagini (153-157), ne oferă de-

talii de strictă autenticitate din întâlnirea cu Dumitru 

Năvalnic Dumitru, dintr-un sat de pe Valea Amara-

diei: „Se găsește la români, la olteni, în mod sigur, un 

respect aparte pentru numele de familie. La acesta nu 

se umblă cu ironie, cu șfichiuire de pamflet. La restul, 

pa și pusi. Dar acum, omul sucit, Dumitru N. Dumi-

tru, constructorul vestit de case – de la temelie la 

cheie – cum a făcut, cum n-a făcut, că fiecăruia dintre 

băieți i-a adăugat câte ceva, adică tot un Dumitru, 

plus 1, 2, 3, 4. (…) Omul securist sau invers, pe nu-

mele lui de catalog – Dumitru D. Dumitru, colonel, 

directorul unei închisori din Câmpia Bărăganului, cu 

casă lângă Băile Amara, mi-a furnizat toate informa-

țiile care urmează. << Tata, Mitru lu’ Dumitru, cum 

am auzit eu că i se mai spunea, n-a avut nici pe de-

parte bucuriile pe care le spera de la noi, băieții. (…) 

Tata a fost născut chiar în ziua de Sf. Dumitru. De 

Paști, mergea și el la Biserică, se-nchina, trecea pe 

sub masa aia, lua anafură, privea toate picturile și 

odată, ne spunea bunica, l-a surprins că nu-și mai lua 

ochii de le pictura care îl înfățișa pe Sfântul Mare Mu-

cenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir >>”. 

         Pornind de aici, naratorul, Marian Barbu, des-

chide orizonturi succesive, din ce în ce mai largi, con-

siderațiilor sale: „Scriu pentru tine, cititorule, cel de 

azi, din 2016, dar și pentru vrednicii tăi confrați întru 

nemuritoarea limbă română. Eu, autorul acestor proze 

jurnaliere, cred că, în cazul copilului Dumitru, putem 

să inițiem o dezbatere de psihanaliză gestuală și con-

ceptuală, pe care aș numi-o în căutarea credinței, ilu-

minarea viitorului prin descoperirea sacrului.”. 

         Avântându-se, după acest caz particular, prin 

valuri consecutive de analize deschise la maximum, 

cu viziera ridicată și ochii-radar prin trecutul, prezen-

tul și viitorul neamului nostru, profesorul, jurnalistul 

și scriitorul Marian Barbu se lansează în volute de 

Icar dezlănțuit, spre esența esențelor: „Statisticile ne 

arată că, din 23 de milioane în 1989, s-au mai înregis-

trat doar 19 milioane, după 1990. Din aceste 19 mili-

oane, aproape 4 milioane sunt la diferite munci, în 

special agricole, în țări ca Italia, Spania, Franța, Ger-

mania, Anglia, Grecia, Libia, Irlanda, Canada, Nor-

vegia ș.a.m.d. (…) Pentru cei plecați și pentru urmașii 

lor, care le mai este țara sub flamura căreia jură că se 

pot jertfi la o eventuală chemare sub arme?” 

         Se cuvine să subliniem că întrebarea Profesoru-

lui nostru de Română (dintr-a IX-a, când sosea la Li-

ceul Frații Buzești direct după ce efectuase stagiul 

militar cu termen redus), deși răscolitoare, rămâne 

pur retorică, din cauza faptului că stagiul militar obli-

gatoriu, adică școala de bărbăție și patriotism, a fost 

desființat imediat după 1989, pentru a accelera extir-

parea identității culturale, a conștiinței civice și a 

demnității naționale, devenind (tinerii noștri), din 

aceste puncte de vedere, cohorte de neica-nimeni/ 

mancurți pe planetă. 

         Imediat după neliniștea, abia mascată în para-

graful citat mai sus, dăm de orizontul negru, greu de 

primejdii, ce ne pândește sintetizat în următoa-

rele:,,… în România s-a bulibășit totul, de sus, până 

jos. Se schimbă guverne, șefi de stat, răsar, în schimb, 

partide politice, demagogice și jecmănitoare, cu ur-

mări nefaste de lungă durată. Un fost președinte de 

țară a refuzat, în anul 2000, să mai candideze pentru 

al doilea mandat, spunând răspicat că l-au înfrânt… 

serviciile! Omul pietrelor n-a fost lăsat să conducă 

țara lui – pe care o dorea a fi România Mare – așa ca 

pe vremea când Basarabia făcea parte în mod legal și 

de drept istoric din Țară (omul se născuse la Ti-

ghina).” 

         După aglutinarea altor câteva considerente, Ma-

rian Barbu precizează: „Dar nenumărații moguli fi-

nanciari ai Europei iau în calcul sănătatea actorilor pe 

care îi mișcă bezmetic în întreaga lume, încolo și în-

coace? Este la vedere – și ce dacă?! – tendința înfio-

rătoare de a ucide oameni nevinovați prin tertipuri de 

minciuni autorizate, un holocaust de durată (…)”.  

 

 (va urma)  
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licitație 

 

V-am convocat, tovarăşi filistini, 

Din toată lumea câtă-i ea scursoare, 

Să vindem inefabila ninsoare 

Ce mai strecoară-n lupanare crini. 

 

Să punem capăt, azi, tovărăşeşte, 

La umilinţa-n care ardem duşi 

Precum călăii zeilor hinduşi 

Când îi muşca vreun zeu hindus de deşte. 

 

Să-i punem preţ jidanului rebel 

(Avem tot dreptul, doar îi suntem ruda)... 

El s-a retras în ceruri, vindecat, 

 

Târând o cruce mare după el. 

Dă cineva mai mult ca domnul Iuda?... 

Treizeci de creiţari! Adjudecat. 

 

povestea zăpezii  

 

Era o țară-n care nu ningea... 

Cu oameni negri e povestea mea: 

Atât de negre lacrimi, şi de triste, 

Înăbuşeau în negrele batiste 

Încât, odată, un străin le-a zis 

(Avea străinu,-n brațe, un cais) 

C-ar fi de-ajuns o lacrimă de-a lor 

Să piară şi cais, şi călător! 

Ei l-au privit cu ochiul stins si tâmp, 

Dar cum strângeau tăciunii de pe câmp 

Şi timp n-aveau de vorbe – au tăcut. 

Şi dus a fost străinul cel limbut. 

 

A mai trecut o noapte şi ceva. 

Şi-n țara asta-n care nu ningea 

Nici barem printre gânduri,uneori, 

Veni pe lume un copil din flori... 

 

Era frumos copilul, ca un vis 

De nimeni povestit, de nimeni scris, 

Şi-atât de blând, încât ți se părea 

Că ochii lui imenşi, de peruzea, 

Te vindecau de triste şi de negre. 

Iar mai târziu, când mâinile-i alegre 

Şi-au înțeles menirea şi norocul 

Dezmeticind în colburi negre – jocul, 

Cercat-au el şi frigul, şi arsura, 

Şi mângâierea ierbilor, şi zgura, 

Veşmântul trist pe trupul de vestală, 

Pizmaşul mărăcine sub petală, 

Tăişul, lanțul, rugul şi cenuşa, 

Şi fulgul inefabil, şi cătuşa... 

Atât trudit-au gândul lui să ştie 

Ce-i stins în rod, ce-i rodnic în pustie 

Şi-atât de tainic le-a deprins orândul 

Că se-mbunau stihiile, urmându-l... 

 

Cum a crescut copilul, nu v-aş spune, 

Ar fi un cântec negru – de tăciune! 

În zariştea posacă şi puțină 

El n-avea loc de propria lumină, 

Că-l urmăreau cu ură fără margini 

Locuitorii negrelor paragini 

Să-i interzică mâinile şi visul 

Care trezeau în amintiri caisul 

Vestit cândva de un străin limbut... 

Cerneau lumini în visul lui tăcut 

Peste pământul părăsit de iezi; 

Lumini cu nume palid, de zăpezi. 

 

Şi visul lui era o piază-rea 

În țara-n care nimeni nu visa, 

Căci mulți l-au ascultat. Şi l-au crezut. 

Şi dorul de zăpezi de la-nceput 

Mocnea acum ascuns pe sub cenuşi. 

Şi paznici negri se-nmulțeau la uşi 

Cu jbilțuri groase încercând să prindă, 

În lațul lor, vreun murmur de colindă... 

 

Dar cum, de la un timp, îi urmărea 

În truda lor, o pasăre de nea 

Şi de nesomn zăreau lunateci iezi, 

L-au prins pe visătorul de zăpezi 

Şi l-au legat, departe de lumină, 

Miron MANEGA 
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Cu lanțuri grele, într-o fosta mină. 

L-au judecat apoi, grăbit, în taină, 

L-au condamnat să nu mai poarte haină, 

Să n-aibă drept la adăpost ori mas, 

La bună ziua sau la bun-rămas, 

La somnul cel obştesc, ori la vreun pat, 

Să poarte veşnic lesă cu stigmat, 

Să fie ars de viu pe metereze 

Vreun vis de va-ndrăzni să mai viseze... 

Lăsat să fie-n plata nimănui 

Când s-o dezice de zăpada lui! 

 

Iar când la temniță s-au dus să-l vadă 

Găsit-au doar o mână de zăpadă. 

 

 

dincolo 

 

e-un grohotiș de lacrimi limanul către care 

vom asfinți cu toții - și cântăreț și mim - 

suim de-o veșnicie un deal rotund de sare 

iar dincolo de dânsul - același deal suim. 

 

La Mancha 

 

 și strigătul lehuzei trezi stihuitorii 

- era când toamne sterpe frizau zădărnicia – 

se prăvăleau bezmetic striviți sub roata morii 

însângerați poeții sfidându-l pe Mesia 

 

cămașa veșniciei o sfâșiem aiurea 

și ne-nfruntăm în țarcuri cu râsul ori cu lancea 

dar n-avem timp de veghe și nu zărim securea 

în hohotul durerii ce suie din La Mancha. 

 

Esenin 

 

suntem înalți și cristalini, în schimb 

(o aflu singur, nu mi-a spus-o taica) 

scâncim prin bolgii cocoșați de nimb 

un plâns ce face țăndări balalaica. 

 

cadril  

 

Nu plânge, mamă. Am ucis aseară, 

eu, fiul tău, pe singurul tău fiu. 

Un călător a înghețat în gară, 

stinge lumina, mamă, e târziu. 

 

Nu pot rămâne, am pierdut pariul, 

îl voi plăti regeşte, elegant, 

vezi, scapără zăpada și pustiul, 

se strâmbă, mamă, Sfinxul la neant. 

 

Nu te aud, a început Cadrilul, 

frumosul dans pe care-l tot uităm, 

mireasa mea-şi divulgă-ncet profilul, 

mi-e frică, mamă. Mamă, înghețăm! 

  

cântec de leagăn 

 

Prunc al plânsului Nirvanii, 

dormi, copile, nani, nani, 

și-o să-ți pun în loc de cruce 

sfincși ironici la răscruce! 

 

O, cum știe (cum știa!) 

tânjită de carnea mea 

c-o să-i cumpăr, c-o să-i cer 

mâna ei ca un jungher... 

 

Și tot ea – ca să mă culce: 

nani, nani, lemn de cruce,  

nani, nani, nu te prindă 

 cel ce-n visuri te perindă, 

 

nani, nani, să nu vezi  

fața triștilor aezi 

înecați – căci cine știe-i?, 

supți de apa Veșniciei! 

 

Undeva, într-o vâlcea 

Marele Hingher plângea. 

 

palid și frânt, împietrit în sutană 

 

frunză verde bătută de vânt 

ești cumva duhul palid și frânt 

al Poetului împietrit în sutană 

ce-și înmoaie cuțitul în rană  

să transcrie pe propria piele 

urme vechi și adânci de nuiele 

deslușite de el printre legi și porunci 

în privirea statuilor furată de prunci 

ori în lumina ce încă așteaptă 

să-i despice făptura de faptă 

pe când lumina Duhului Sfânt, duhul Ei, 

al oricăreia dintre femei 

îi dezleagă cu dinții, cu unghiile 

lacrimile înnodate ca frânghiile…? 

 

în lupanare moartea e gravidă 

(rondel) 

 

în lupanare moartea e gravidă 

în bube tolănit renaște Iov 

din tot ce-am vrut rămân o arahnidă 

ce-i țese doamnei sale visuri mov 
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chiar dacă nu iubesc mulțimea vidă 

tot ce cuprind e cât un bungalov 

în care moartea a rămas gravidă 

și tolănit în bube arde Iov 

 

ai să-nțelegi acum că sub hlamidă 

ascund un prematur și trist istov 

doar gura mea e uneori avidă  

să bea paharul bunului jidov. 

 

în lupanare moartea e gravidă. 

 

dragoste în bernă 

 

în bernă părul tău, în bernă, 

e ultimul din care mor 

cu fumul rânced din tavernă 

se duce ultimul cocor 

 

în bernă ochii tăi, în bernă, 

sunt ultimii care mă dor 

o, strălucirea lor eternă 

cu cât mai ternă-i umbra lor!  

 

în bernă sânii tăi, în bernă, 

sunt ultimii ce mă mai vor  

pe patul rece din cavernă 

ce dulce fu dogoarea lor! 

 

rămâi aici, rămâi eternă 

dacă mai poți, dacă mai dor: 

căderea vorbelor în bernă, 

ninsoarea lor, ninsoarea lor.  

 

fărădelege a lacrimii prelungind un amurg  

 

am găsit în nisipuri umbra Femeii 

şi pe mări în furtuni am zărit-o jucând 

euritmie a morții, îşi strivea bazileii 

cu doar tremurul gleznei – ca lumina de blând 

 

fărădelege a lacrimii prelungind un amurg 

şi împietrire a fost, în uitare, 

nesfârşită sau nu, colțuroasă ori lină, 

bântuitu-mi-a veghea – decât somnul mai mare 

 

şi m-au zidit, şi m-au sfărâmat cu blândețe 

mai întâi o femeie, un şirag mai apoi 

şi în toate orbitu-m-a o aceeaşi sclipire 

de pe brațul de gheață la Femeii-de-Fum.  

 

o lungime de lance ne desparte acum. 

osândă 

 

mai hămesi-vei aici, unde lumina se desparte de sine 

întru aceeași lumină pe care o am cântat 

întunericului? 

 

și ochiul tău jumătate cenușă, jumătate izvor 

se va face prin moarte vreuna din ele? 

 

sau: țipătul sfâșiind uterul lumii 

al întâiului născut cântec de slavă 

te va izbăvi de cădere? 

 

ascultă! mugetul bucuriei înjunghiate 

- pentru a câta oară? - pe tipsia amurgului 

se revarsă spre tine din toate oglinzile 

 

ci nu ți-e dat să te îneci încă! 

 

până nu ispăși-vei restul măririi păcatului 

mâinile tale vor mai gâtui albul hulubelor 

și până când malul dinspre umbră al curgerii tale 

nu va-nceta să se surpe 

vei mai zăbovi în mișcătoarea statornicie a 

nisipurilor! 

 

adevăr, adevăr grăiesc umbrei: 

vei fi blestemul și slava dintâi 

a ultimei torțe. 

 

mâinile 

 

sunt curmarea-n cuvinte a sângelui meu 

sunt destămarea Tatălui în rugă 

sunt desăvârșirea până la tăcere a cântecului 

sunt retezarea mâinii prin gest 

 

sunt arderea ta fără de trup, îți spuneam, 

alunecare mai presus de pește - a apei 

limpezindu-se-n prăpastia ochiului 

 

sunt toate acestea și încă ceva, îți spuneam, 

dar cuvintele mele n-ajunseseră gură, 

eu eram răstignit în porunci 

eram una cu ele, eram Depărtarea, 

și mâinile mele ah, mâinile mele, ce prunci 

răvășind memoria lui Dumnezeu! 

 

sunt curmarea-n cuvinte a sângelui meu. 
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Copacul vieții 
 

         

Femeia care avea mai bine de jumătate de 

veac, cincizeci şi... de primăveri, trecea absentă pe 

lângă citadini, magazine. Străbătu piaţa pustie, traver-

sând liniile de tramvai, ajunse pe o străduţă din apro-

pierea locuinţei ce era în partea istorică a oraşului, 

străduţă la capătul căreia se afla nelipsitul chitarist, 

mereu în vervă, care de data aceea repeta frene-

tic:,,Primăvară, care-ai fost,/ Nu veni, n-ai nici un 

rost/ Poţi să pleci, suntem reci,/ Iarnă ni-i pe veci... " 

Oftă prelung. Trecut-a anul. Iarna fu ultima mireasă 

pentru fratele ei căci n-a mai apucat să prindă primă-

vara. Ajunsă acasă, după o perioadă de răgaz, i se nă-

zări să scotocească prin caseta cu fotografii. Privirea 

îi pică pe o poză alb-negru ce nu era mai mare decât 

palma unui copil de vreo zece ani, îngălbenită oare-

cum de trecerea vremii, zimţată de jur-împrejur. Ce 

zărea? O nimfă proaspăt ieşită din cocon, întinsă pe-

o pătură pufoasă, răsfăţată de soarele amiezii, cu o ci-

pilică albă, legată sub bărbie cu panglici de mătase, 

înfăşată într-un flanel tricotat, cu motive de bob de 

orez, cu nişte picioruşe ca de răgace, iar la căpătâiul 

său, străjer, cu o puşcă de lemn în mâna stângă, îm-

brăcat ca de vară, cu o cămăşuică cu mâneci scurte, 

ce se revărsa peste nişte pantaloni scurţi, din acelaşi 

material ca şi cămaşa, cu părul tuns breton, de culoa-

rea spicelor de grâu ce dau în pârg, fratele ei, Gabriel, 

trist, chemat probabil de la joacă şi pus să o păzească 

ca să nu fie zgândărită de gâze. Parcă îl auzea stri-

gând-o:  

         - Ina, Ina, Ina ...  

         Îi era greu să accepte că ai ei au plecat pe-un 

drum fără de întoarcere, mai întâi tatăl, apoi mama şi-

n urmă cu un an Gabi, nana. Îi era greu să fie Copacul 

Vieţii, atât timp cât nu mai avea o grădină în care să 

cuvânte, atâta vreme cât nu mai era nimeni care s-o 

adape. Când i s-a dus mama, s-a simţit ca un copac 

fără rădăcini... Retrăia amintiri, se revedea 

deschizând temătoare uşa salonului dela secţia de 

urologie a spitalului judeţean şi salutând pacienta ve-

nită dintr-un cătun, bolnavă ce urma să se opereze la 

rinichi, în acea zi fatidică de 31 octombrie 2011. Uşa 

s-a lovit de tăblia patului mamei ca un strigăt de clo-

pot-înfundat. A tresărit, presimţind durerea ce avea să  

urmeze. A întors instinctiv capul spre dreapta. Mama 

îi era acoperită cu un cearşaf alb, boţit, cu o gaură la 

unul dintre colţuri. O clipă a rămas stană de piatră, 

apoi a urlat ca o fiară aflată-n agonie:  

         - Maaaaaamiiiii!  

         A făcut câţiva paşi, a ridicat cu mâna dreaptă 

bucata de pânză ce-i era giulgiu. Maică-sa era goală-

puşcă. Pe laba piciorului drept avea lipită o bucată 

mătăsoasă de leucoplast alb, ce se foloseşte prin spi-

tale, pe care era scris cu majuscule, cu pix de culoare 

albastră, L. I. A început să se dezlănţuie cu plânsul. 

Când s-a liniştit, şi-a sunat mai întâi fratele şi i-a co-

municat decesul mamei, apoi şi-a sunat nepotul, pe 

Diodor, student în anul al doilea la filologie, secţia  

română-spaniolă, singura persoană mai apropiată ce 

era la vremea respectivă în oraş şi l-a rugat să cum-

pere o candelă, să vină la spital. Şi-a sunat neamurile, 

însă nu l-a sunat pe fiul ei, pe Celeste, care era plecat 

din luna august, cu bursă Erasmus, la o facultate din 

ţara lalelelor şi a morilor de vânt. Ştia că urma să aibă 

două sau trei examene în acea săptămână, în acel 

sfârşit de octombrie, început de noiembrie 2011. L-a 

sunat însă pe Hristos, tatăl fiului ei, care i-a spus cu 

năduf:   

         - Poate că acum nu-i momentul să-ţi spun, totuşi 

îţi voi spune, cred că maică-ta a murit fericită. Vroia 

să divorţăm şi i s-a împlinit visul.  

         Un gând a străfulgerat-o, cât de idioată a putut 

fi de l-a sunat tocmai pe el?! A început iarăşi să verse 

un potop de lacrimi. Uşa salonului s-a deschis încet şi 

nepotul ei, Dio, a intrat ţinând o lumânare aprinsă. Nu 

Dorina MĂRGĂRIN 
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era lumânare făcută din ceară de culoare portocalie, 

cumpărată de pe la vreo biserică, ci era lumânare albă, 

pusă într-o formă de plastic, de culoare roşie, cumpă-

rată probabil de la vreun magazin care se mai afla des-

chis la ora aceea târzie. A pus lumânarea pe noptiera 

metalică, vopsită cândva în alb, scorojită pe alocuri, 

aflată la căpătâiul bunicii decedate. Deşi se citea pe 

chipul lui disperarea, era şi el doar un adolescent cu 

mii şi mii de probleme, părinţii divorţaţi, bătăi şi cer-

turi în familia tatălui vitreg, o dragoste abandonată, a 

cuprins-o pe mătuşă-sa de după umeri şi a îmbărbătat-

o:  

         - Mălinăăă, Mălinăăă, haaaiii, nu mai plân-

geee!...  

         Au plecat împreună de la spital. Zorile muşcau 

din tuciul nopţii. Sufletul Mălinei era cernit, trupul îi 

era vlăguit de lungile drumuri pe la spitale, luni de-a 

rândul. O tânără ce cobora scările din faţa spitalului 

cam în acelaşi timp cu ei, a întrebat ce are. Nu i-a pu-

tut răspunde Mălina, era năucă, i-a răspuns în schimb 

Dio:  

         - A murit bunica, mama doamnei, doamna e mă-

tuşa mea.  

         Tânăra s-a oferit să-i conducă acasă, era cu 

maşina, n-a vrut să ia bani, le-a spus că e medic rezi-

dent la spitalul din Miţişoara...  

         - Condoleanţe!...  

         Jorj l-a sunat pe Celeste şi i-a dat vestea dece-

sului. La rândul lui, Celeste a sunat-o pe maică-sa şi-

a întrebat-o:  

         - Mamă, a murit bunica?  

         - Cum de-ai aflat?  

         - M-a sunat... Când a murit bunica, i-a mărturisit 

Celeste mai târziu, am simţit că mi s-a sfărâmat toată 

armura. Mă gândeam dacă să vin la înmormântare sau 

nu, căutam bilete pe internet, aveam trei examene. Bi-

letele de avion au fost destul de scumpe, dar m-am 

gândit că ea m-a crescut şi că de nu voi veni, am să 

regret mai târziu, am să regret toată viaţa... Eu, spre 

deosebire de tine, nu arăt că sunt slab în societate. La 

tine se vede de la o poştă că eşti vulnerabilă, dar 

acum, când bunica nu mai este, simt că mi s-a spul-

berat întregul înveliş protector pe care-mi închipuiam 

că-l am. 

         Ea, ce putea să spună? Când maică-sa a plecat 

la cele sfinte, s-a simţit ca un copac fără rădăcini, 

când i-a plecat şi fratele, s-a simţit ca un copac des-

puiat de frunze, jupuit de scoarţă, s-a simţit ca o ciută 

aflată în bătaia puştii. Oare ce simte atunci căprioara, 

săgeata morţii ori licărul iubirii de viaţă? Era după-

masa, tocmai a ajuns acasă, a ciugulit câţiva sâmburi 

de nucă şi se pregătea să plece la cumpărături, aşa 

cum făcea zilnic, dar atunci n-avea chef să meargă 

până la supermarket, i se părea că-i prea departe şi-n 

plus, afară era un ger năprasnic. Când era în tocul uşii 

şi se pregătea să răsucească cheia în yală, i-a sunat 

mobilul. Până să bodicăie prin poşetă, sunetul mobi-

lului s-a pierdut. S-a uitat pe ecranul telefonului. Era 

micuţa fratelui, Daria. A resunat-o, dar telefonul ne-

poatei era ocupat, a resunat iar şi iar, degeaba. A co-

borât abătută scările şi a mers la un butic, din apropi-

ere. Oare ce avea să-i spună, ce năpastă s-o fi abătut 

deasupra celei mici de-aşa repede a sunat pe altci-

neva? Un fel de nelinişte i-a cuprins întreaga fiinţă. 

Cu sentimentul acela, al neliniştii, a cumpărat vreo 

jumătate de chil de fasole verde, fructe,  o cocleanţă. 

Reîntorcându-se acasă şi urcând scările, în Zurinii, i-

a auzit vocea nepotului, fără să ştie motivul pentru 

care acela vorbea aşa de tare că se auzea până la capul 

scărilor. Ajunsă în faţa uşii apartamentului, în care lo-

cuia de ani buni împreună cu fiul său, Celeste, care 

terminase de ceva vreme facultatea şi lucra ca analist 

financiar la o multinaţională, Dio, cree era de un leat 

cu vărul său şi-a întrerupt convorbirea şi i-a spus pre-

cipitat:  

         - Mălină, sună la naşu, sună la naşu! Tata a făcut 

infarct.  

         Un trăsnet parcă i-a străbătut întreaga fiinţă, 

gheare de vultur păreau că-i sfâşie inima, iar mâinile 

şi picioarele îi erau ca paralizate. O voce hidoasă îi 

strecura vorbe mârşave în urechi, îi spunea că fratele 

ei nu mai este în viaţă, s-a dus. O altă voce îi şoptea: 

miiinteee, miiinteee, miiinteee! Încercând să pară 

calmă, l-a sunat pe văru-său, Ninel, care locuia la Re-

biţa. Din practica făcută pe la spitale, Mălina ştia că 

nu se moare dintr-un infarct decât dacă nu i se acordă 

pacientului primul ajutor. Faptul că Gabriel a fost dus 

la spital, îi întărea convingerea că e în viaţă, deşi de-

monul lăuntric, vrând parcă să-şi bată joc de încrede-

rea sa, îi strecura neîncetat în auz vorbele: nu-i aşa, 

nu-i aşa, nu-i aşa! I-a răspuns Luiza, soţia vărului. 

Chiar dacă ştia că şi aceea avea probleme de sănătate, 

a rugat-o să meargă la spital, să vadă ce-i cu Gabi. Nu 

după mult timp, Luiza a resunat-o pe Mălina şi i-a 

spus:  

         - Mălină, din păcate, pentru Gabriel nu s-a mai 

putut face nimic! Nu ţi-a spus Dio?  

         Nepotu-său plecase între timp la garsoniera pe 

care o cumpărase taică-său, în toamna anului trecut, 

ca să se îmbrace mai gros. Şocată de cele spuse de 
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consoarta verişorului, dar fără să creadă o iotă, a decis 

să plece la Răureni împreună cu Dio ca să o ia pe cea 

mică. Celeste ajunse şi el acasă. Nici lui nu-i venea să 

creadă vorbele Luizei. Rămas ţintuit în fotoliu, a în-

ceput să plângă. S-a retras muţeşte în camera cu ve-

dere spre cea mai veche piaţă din oraş şi acoperindu-

se cu perdeaua din voal, de culoare portocalelor roşii 

de Sicilia, l-a sunat pe văru-său şi i-a spus condo-

leanţe. 

         - Singurul lucru de care îmi pare rău, zise atunci 

Celeste, e că Gabriel a murit şi noi nu ne mai aflam în 

relaţii bune, că s-au rupt legăturile, dar vezi cum a 

fost? Putea să vină oricând la noi, avea cheile de la 

apartament, putea să ne sune... Nu a făcut-o! 

         Mălina a lăsat aragazul deschis. Ciorba nu era 

gata. S-a îmbrăcat repede, sumar, l-a sărutat pe obraz 

pe bujorul ei, care trebuia să se aplece ori de câte ori 

maică-sa vroia să-i dea un sărut şi-a fugit în staţia Hă-

răşti pentru a lua un taxi. Şi-a sunat nepotul. Era deja 

la gară, cumpărase bilete. Când trenul dădea să plece, 

a ajuns şi a urcat gâfâind sacadat. Nu putea să accepte 

că nana nu mai era în viaţă, nu-i venea să creadă. I se 

perindau prin minte ultimele discuţii avute cu el. Joi 

seara, pe 5 ianuarie, s-a îmbrăcat împreună cu Daria, 

mezina fratelui, şi-au plecat amândouă ca să ia o gură 

de aer, la Dio. Mergând spre locuinţa aceluia, amân-

două au regretat că s-au avântat pe afară căci frigul nu 

cedase. S-au întâlnit cu el pe coridorul de la intrarea 

în bloc, venea cine ştie de unde! Îmbrăcat cu un cojoc 

Alain Delon, cu o căciulă de schi pe cap, căciulă ce-i 

ascundea zulufii, care avea nişte modele încrucişate, 

de nuanţe roşii şi negru-de-fum, ducându-şi mâna 

dreaptă la gură, Diodor le-a şoptit:  

         - Tata e înăuntru...  

         Mălina s-a bucurat în sinea ei că frate-său era 

acolo. Vroia să-i spună câteva vorbe. Nu s-au văzut şi 

nu şi-au vorbit demult, de parcă erau peste mări şi ţări. 

El purta supărare că ea vânduse casa de la ţară, casa 

de la numărul 552, în care şi-au petrecut anii copilă-

riei și din care au plecat, mai târziu, fiecare la casele 

lor. Pe 28 august 2016, la orele opt şi optsprezece mi-

nute post-meridian, frate-său i-a răspuns la un me-

saj:,,A trecut ceva vreme, în care ai putut, să te auto-

evaluezi și să constați, că viața e mult prea scurtă și 

goală, dacă alergăm doar după valori materiale. E 

drept, că ai făcut unele sacrificii pentru mine, cât te-a 

dus capul și interesul, iar eu ți-am dat tot ce am putut, 

ca un frate și prieten, necondiționat și ÎN MOMEN-

TELE CÂND ERAI PE BUZA PRĂPASTIEI! Am 

conștiința împăcată, că am putut să te ajut, că ai fost 

o parte din viața mea și că te-ai ajuns, te descurci, 

vorba vine! Nu mai judeca ce fac alții, nu mai acu-

mula în tine invidii, comparații, resentimente! Tot ce 

se face din interes, fără iubire și dăruire, iese la iveală 

și nu duce decât la nemulțumire, boală, autodistru-

gere... Am trăit într-o familie chinuită, te înțeleg și 

sper, că măcar acum, către bătrâneţe, să-ți dea Dum-

nezeu lumina și împăcarea de care ai nevoie! 

         Un frate abandonat sau...uitat."  

         Am trăit într-o familie chinuită… Câţi dintre 

noi vin pe lume din dragoste profundă şi câţi dintre 

noi nu sunt doar simple accidente ale naturii? Câţi 

dintre noi nu poartă stigmatul urii părinţilor ce-au ales 

să rămână împreună doar pentru că-n viaţa lor a apă-

rut copilul şi-atunci, care ne sunt avortonii? Îşi amin-

tea povestea mamei, gravidă fiind cu Gabriel, a vrut 

să se sinucidă. Tata plecase la Ersig, la înmormânta-

rea unui vechi prieten şi uitase să mai dea pe-acasă, 

iar mama, crezându-se abandonată, nu a întrezărit nici 

o cale de-a scăpa de ruşinea aceea decât curmându-şi 

viaţa. Povestea cum s-a dus la Caraş ca să se înece. 

Ajunsă la marginea Iamului, a luat-o pe drumul de 

ţară ce ducea spre apele înspumate ale râului. S-a 

oprit pe un pod făcut din bârne şi privea, clătinându-

se ca un om beat, dacă să se arunce sau nu în apele 

învolburate ce-i treceau pe sub picioare. Era îmbră-

cată într-o rochie subţire, de stambă. Dinspre Berlişte 

venea zorind o căruţă.  

         - Dăscăliţoo, dăscăliţooo, nu fă ce ţi-ai pus în 

gând!  

         Şi dând bice cailor, lăsând nori de praf în urma 

sa, Marchiş, omul din căruţă, bărbatul femeii de ser-

vici de la şcoală, se apropie ca vijelia de mama, sări 

din căruţă şi-o cuprinse vârtos, o luă pe sus şi-o aşeză 

binişor pe marginea drumului.  

         - Nu fă ce ţi-ai pus în cap, e păcat de Dumnezeu! 

E păcat şi pentru tine, eşti tânără, e păcat şi pentru 

copilul ce-l ai în pântec!... 

         Altui mesaj trimis de Mălina, de Crăciun, cu 

nişte fotografii în care era ea cu cea mică, pe la orele 

şapte şi treisprezece minute, tot postmeridian, Gabriel 

i-a răspuns:,,Frumos din partea ta, că încerci să învii! 

Te-am înțeles mai mult decât îți închipui, dar aș fi 

vrut, mi-am dorit, să fi fost o prințesă, nu un monu-

ment de egoism, pesimism și temeri. Poate acum ți-ai 

găsit liniștea și poți simți altfel VIAȚA și VIAȚA 

COPIILOR MEI, care așa nenorociți cum au fost, au 

o stea, au învins SISTEMUL MAFIOT DE CARE 

NU SUNT ÎNCĂ CONȘTIENȚI... Nimeni nu va ști 

câte nopți am plâns și m-am rugat, câte drumuri 
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zadarnice am bătut, câte umilințe am suferit de la se-

curiștii mascați din toate zonele.... și ultima copită de 

la tine, sora mea!..." Acela a fost ultimul său mesaj, 

de-ar fi ştiut că zilele îi sunt numărate, că orele îi sunt 

numărate, dacă am şti… am fi mai buni, mai altfel? 

         Au intrat în garsonieră. Gabriel, înfofolit, stătea 

lejer pe pat şi privea la televizor. Dând cu ochii de 

soră-sa, a luat-o în primire:  

         - Ooooo, uite cine a venit? Fără a se saluta, Mă-

lina i-a spus:  

         - Gabriele, era pentru prima oară când îi spunea 

Gabriel şi spunându-i astfel, Mălina a realizat cât de 

mult s-au înstrăinat unul de celălalt, altminteri îi spu-

nea Gabi, nu te mai certa cu Daria, n-o mai face pe 

maică-sa t..fă, nu-i mai spune că-i plecată să sugă p..., 

nu te gândeşti că o doare, e mă-sa şi..., dă-o la ore de 

matematică!  

         - Cum s-o dau la ore, ai înnebunit, să râdă proştii 

de mine? I-am spus că vom face zilnic matematică din 

culegeri, din Gheba, cine e mai bun decât Gheba, dar 

nu vrea, fuge de mine. Tu ştii că de şapte ani face nu-

mai ce vrea, nu mă ascultă deloc, nu vrea să înveţe? 

Cu ce sunt de vină că maică-sa a părăsit-o, că se dis-

trează, merge pe la Paris şi nu-i pasă de viaţa ei? Vrea 

la mă-sa, să se ducă la ea, dar pe mine să mă lase în 

pace, să nu ne mai chinuim unul pe celălalt! Să-mi 

spună dacă nu mai vrea să stea cu mine, să nu-mi mai 

mănânce zilele! Uite, săptămâna viitoare începe 

şcoala, mă duc la primărie, să vină cei de la asistenţă 

socială şi să rezolvăm problema...  

         Cea mică a început să plângă încet. Mălina a îm-

brăţişat-o protector şi a sărutat-o. Ştia că frate-său 

avea în mare parte dreptate, ştia că celei mici nu-i 

prea plăcea să înveţe, era inteligentă, însă nu-i plăcea 

să pună osul la treabă. Când a plecat Hermina, mama 

micuţei, cea mică avea în jur de patru ani. Mălina 

mergea destul de des pe la ei ca să le spele hainele, să 

le gătească. La început mergea săptămânal, cu auto-

buzul sau cu trenul, de la Miţişoara, la Răureni, apoi 

mergea din două în două săptămâni. Cine a spus că 

istoria se repetă, avea dreptate deoarece şi soră-sa, 

Onelia, fiica din prima căsătorie a lui Gabriel, a avut 

tot patru ani când maică-sa a abandonat-o şi a intentat 

divorţul. Drama celor două surori, amândouă părăsite 

de mame la vârstă antepreşcolară, îşi va fi pus cu si-

guranţă pecetea asupra psihicului lor... Dintr-o dată a 

sunat mobilul. Gabriel a răspuns. Era o voce de fe-

meie.  

         - Nu pot vorbi acum, te sun mai târziu! şi-a în-

chis telefonul...  

         Continuându-şi conversaţia cu soră-sa, Gabriel 

adăugă:  

         - Uite, m-am sculat azi-dimineaţă de la ora 

cinci, să merg la unu ca să-l ajut, să facă focul, afară 

la cazan. Are microbuz şi mi-a promis că-mi aduce, 

fără să-mi ia prea mulţi bani, un pat supraetajat. Nu-

mai eu ştiu cât m-am chinuit ca să fac patul, să-l su-

dez. În magazine costă o grămadă şi uite, ăsta, zice că 

nu-i trebuie.  

         - Păi..., bine tată, dacă vine cineva la mine, îmi 

spui cum va sta în patul supraetajat, cum pot să mă şi 

f..???   

         - De când am ajuns aici, n-am stat o clipă, ăsta 

nu face nimic! E student, ce fel de student, când nu 

are o masă, un birou, pe ce scrie? Nu are cărţi, nu are 

caiete de notiţe, cursuri, markere. Când eram de vâr-

sta lui, mâncam cartea. Ăstuia nu-i pasă de sacrificiile 

mele. Am mutat mobila, i-am aranjat prin cameră, i-

am spălat pe jos, pe sub pat. E handicapat, săracul, mă 

strădui să-l ajut cu ce pot!...  

         Fiindcă se dezgheţase şi nu-i plăcea să mai 

asiste la discuţii contradictorii, Mălina i-a spus celei 

mici: 

         - Hai, să mergem!  

         - Mâine, spuse Gabriel, să vii de dimineaţă, pe 

la orele zece! Plecăm acasă cu autobuzul de ora unu.  

         - Dacă plecaţi cu cel de unu, se băgă şi Mălina 

în vorbă, de ce să vină aşa de dimineaţă? E frig.   

         - Că aşa vreau eu, mai am de făcut cumpărături, 

nu-mi dai tu lecţii cum să-mi cresc copiii!  

         Vineri, a doua zi, pe 6 ianuarie 2017, Mălina s-

a sculat când a plecat fiu-său la lucru. Ea era în medi-

cal, avea mâna dreaptă în ghips. Mergând la Răureni, 

pe 18 decembrie 2016, la mormintele părinţilor, a alu-

necat, era polei. Pe drumul de ţară se aşternuse o poj-

ghiţă ca oglinda. După ce a pregătit micul dejun, a 

trezit-o pe cea mică. Frigul de-afară parcă se-ntronase 

şi-n apartament. Daria, fără să se fi dat jos din pat, 

spuse molcom:  

         - Mălină, nu vreau să plec, mai vreau să rămân 

la tine!  

         - Şi eu vreau să mai rămâi, Pui Mic, dar ce să 

facem? Începi şcoala şi vezi, Gabriel nu mai poate 

veni după tine. Eu, mă vezi cum sunt şi e şi frigul 

ăsta!...  

         - Lasă, c-am să rămân, îţi arăt eu cum!  

         Mălina l-a sunat pe frate-său şi i-a spus că cea 

mică nu vroia să plece. Înfuriat, i-a cerut-o la telefon. 

Micuţa a luat mobilul şi, prefăcându-se bolnavă i-a 

spus:  
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         - Tatiii, nu pot să vin, mi-e rău, mă doare burta.  

         - Vino, măi, omule! Ce vrei să fac cu tine, când 

vrei să mai vin?! Nu vezi că e frig!...  

         - ... dar tati, mi-e rău, sunt bolnavă, tu, chiar nu 

ţii deloc la mine?  

         Gabriel s-a înmuiat şi-a lăsat cum a vrut ea, au 

stabilit că...  

         Dio i-a spus Mălinei că a vorbit cu cei de la ur-

genţe, de la spitalul din Rebiţa. Mătuşă-sa l-a pus să 

resune, să vorbească şi ea. A vorbit cu doctoriţa care 

era de gardă, a întrebat-o de Gabriel. Doctoriţa i-a 

spus că-i pare rău, c-a făcut tot ce a fost posibil ştiind 

că are acasă o fetiţă, însă nu ştia cât de repede a ajuns 

salvarea de la Tocşa, cât a făcut pe drum şi dacă cei 

de la salvare i-au acordat sau nu primul ajutor:  

         - Dumneavoastră, în ce calitate mă întrebaţi?  

         - În calitate de soră şi... asistentă medicală.  

         - Atunci, ştiţi foarte bine că în cazul unui infarct 

miocardic acut, dacă nu i se acordă bolnavului îngri-

jiri medicale în primele cinsprezece minute, supra-

vieţuirea e cu semnul întrebării. Fratelui dumnea-

voastră nu i s-a oxigenat creierul timp de două ore şi 

jumătate, aşa estimez eu şi-atunci, cu părere de rău, 

vă spun că-i mai bine c-a murit. Dacă trăia, rămânea 

o legumă, ar fi fost dependent de aparate şi aşa, nu se 

ştie cât ar fi trăit. Acum, mă scuzaţi, trebuia să ies din 

tură, v-am răspuns la întrebări. Înaintea dumneavoas-

tră au mai sunat şi alte persoane să întrebe de acelaşi 

pacient.  

         Doar atunci a înţeles c-a rămas singură, nu mai 

avea frate, nu mai avea părinţi. Din familia care a fost 

odată, când era copil, nu mai avea pe nimeni, a rămas 

doar ea, ea şi vlăstarele lor, copiii fratelui său şi Ce-

leste. A început să plângă din străfundurile fiinţei 

sale. Ea era cea mai în vârstă, înaintea sa nu mai erau 

predecesori. Simţământul ăsta i-a produs un fel de 

teamă, dar şi o responsabilitate mărită faţă de nepoţi 

şi faţă de propriul fiu. A încercat să se adune şi a su-

nat-o pe şefa ei ca să-i spună că nu va mai veni la 

lucru, apoi pe Ana, femeia căreia îi vânduse casa de 

la ţară. Pe-aceea a rugat-o să îi aştepte cu maşina, la 

gară. 

         Răureni... un sat înfloritor prin anul 1969, pe 

vremea când părinţii săi s-au mutat ca dascăli la 

şcoala din comună pentru că la Iam nu era ciclu doi, 

iar nana urma să-nceapă clasa a cincea şi trebuia să 

meargă la Berlişte ori la Oraviţa, să facă zilnic naveta 

ori să stea la internat.  

         - Gara..., ai văzut, Jorj, cât e de departe de sat?  

         Sărmana Ana a ieşit înaintea lor, la gară, i-a luat 

în maşină, era cu fiul ei, Denis, elev în clasa a noua, 

la liceul din Tătaia. Acela le-a povestit cum în dimi-

neaţa de 11 ianuarie 2017, în staţia de autobuz din 

Răureni, s-a întâlnit cu profesorul. Era negru-vânăt la 

faţă, tremura de frig, îmbrăcat cu o geacă. După ce a 

salutat oamenii care aşteptau autobuzul de Miţişoara, 

s-a retras într-un colţ. Era necăjit.  

         Drumul asfaltat din fonduri europene l-au par-

curs într-o clipită, au ajuns la marginea satului, acolo 

unde pe vremuri era sediul cooperativei agricole de 

producţie şi unde erau hambare multe, înşirate unele 

după altele ca şi rândunelele pe sârmele de telegraf, 

hambare pline vârf cu ştiuleţi de porumb, toamna, 

hambare prin care se adăposteau guguştiuci, iarna, 

golumbi pe care reuşeau să îi prindă uneori şi să-i 

pună în colivie, să le dea grăunţe, să-i ţină în captivi-

tate până ce trecea greul iernii şi-apoi să le redea li-

bertatea. Ajunşi cu maşina în dreptul casei preotului, 

Mălina a rugat-o pe Ana să oprească. A intrat în 

curtea popii şi a început să strige:  

         - Părintee, părintee! Cum nu a lătrat-o niciun 

câine, a îndrăznit să înainteze, a deschis uşa de la in-

trarea în locuinţă şi-a strigat din nou:  

         - Alooo, aloo, părintee!  

         A apărut preoteasa, durdulie şi rumenă ca o pită 

proaspătă, abia ieşită din cuptor.  

- Condoleanţe, Mălina!...  

         L-a întrebat pe preot ce şi cât trebuie plătit, era 

vorba de cult, clopote, pomană... Preotul i-a spus că 

de ceva vreme lucrează cu o firmă de pompe funebre 

din Tătaia şi că aceia se ocupă de tot ceea ce trebuia 

făcut. 

         A urcat în maşină şi-au oprit în dreptul casei 

Doiniţei. Daria era acolo. Mălina şi Diodor au coborât 

din maşină şi au intrat în curte. Amândoi îşi puneau 

problema cum să-i spună celei mici că tatăl lor a ple-

cat în lumea celor buni şi drepţi. Stăpâna casei, Doi-

niţa, a ieşit pe coridor:  

- Condoleanţe!... Cea mică ştie, a sunat-o Ce-

leste.  
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„Autonomia Ținutului Secuiesc este, de fapt, un deziderat al 

politicienilor unguri deghizați în secui”. 
 

Interviu cu romancierul și istoricul Vasile Moiș, realizat de Vasile Mic 

 (continuare din numărul trecut) 

         

Vasile Mic - Am înțeles că secuii au avut o 

organizare administrativă distinctă, bucurându-

se de o anumită autonomie teritorială de-a lungul 

Evului Mediu. În ce a constat această autonomie? 

         Vasile Moiș - Regele Ungariei numea în fruntea 

secuilor un comite, care era un demnitar originar din 

rândul marii nobilimi maghiare. Voievodul Transil-

vaniei nu a exercitat asupra secuilor nicio autoritate, 

până în anul 1462, după care, ambele demnităţi, cea 

de voievod al Transilvaniei şi cea de comite al secui-

lor, au fost acordate aceleiaşi persoane. Voievodul nu 

îşi exercita autoritatea asupra secuilor în calitate de 

voievod al Transilvaniei, ci doar în cea de comite al 

secuilor. Comitele secuilor era comandant al trupelor 

secuieşti, iar de sarcinile administrative se ocupa mai 

mult locţiitorul său, numit dintre apropiații săi, vice-

comitele secuilor. Comitele secuilor convoca şi pre-

zida adunarea secuilor, la care participau reprezen-

tanţii tuturor scaunelor secuieşti. În cadrul acestei 

adunări secuieşti generale se luau deciziile în cazul 

proceselor pentru care se făcea apel la acest for su-

perior. Fiecare scaun avea în fruntea lui câte un căpi-

tan, cu atribuţii militare şi un jude al scaunului, care 

avea competenţe judecătoreşti, ajutat de juraţi. Aceste 

funcţii erau elective, căpitanul, judele şi juraţii fiind 

aleşi de comunitatea secuilor. Forul decizional era 

adunarea scăunală. Iniţial, la adunarea scăunală parti-

cipau toţi secuii, dar cel puţin din secolul al XV-lea 

deciziile erau luate doar de categoriile sociale privi-

legiate – fruntaşii şi călăreţii. 

         Secuii îşi împărţeau periodic pământul. Nimeni 

nu putea folosi în mod continuu acelaşi lot de pământ. 

El era împărţit prin tragerea cu arcul, adică un lot era 

o lungime de săgeată. Fruntaşii şi călăreţii primeau 

mai multe loturi decât secuii de rând. Singura 

obligaţie fiscală a secuilor era darea boului. Cu ocazia 

încoronării, a căsătoriei sau a naşterii primul băiat al 

regelui, fiecare familie de secui trebuia să dea câte un 

bou pentru trezoreria regală. Această obligaţie are ră-

dăcini în obiceiurile populaţiilor migratoare, probabil 

în unele dintre cele care au stat la baza formării secu-

ilor. Totodată, nu trebuie să uităm că pământul locuit 

de secui este în mare parte deluros, mai propice 

creşterii animalelor decât cultivării grânelor. 

         Ca urmare a răscoalei ţăranilor maghiari şi ro-

mâni de la Bobâlna din 1437, nobilii din Transilvania, 

împreună cu saşii şi secuii au format o uniune, cunos-

cută sub numele Unio trium nationum, cu scopul în-

frângerii răsculaţilor şi asigurării stabilităţii în Tran-

silvania. În această uniune erau cele trei stări politice 

privilegiate, adică nobilii, saşii şi secuii. De obicei, se 

face o confuzie în cărţile de istorie, atunci când, prin 

nobilime, se înţelege exclusiv naţiunea maghiară, 

deoarece între nobili, după 1366, se afla şi feudalita-

tea românească maghiarizată. Abia în epoca premo-

dernă, în condiţiile asumării unei identităţi şi a unei 

conştiinţe maghiare de către nobilime, inclusiv de că-

tre cea românească, uniunea a căpătat un caracter ex-

clusivist cu caracter etnic. În schimbul privilegiilor 

fiscale şi a autonomiei administrative şi judecătoreşti, 

secuii erau obligaţi la serviciul militar. Din punct de 

vedere militar, ei erau împărţiţi în şase neamuri, iar 

fiecare neam avea patru ramuri. Fiecare ramură tre-

buia să dea câte 100 de călăreţi în caz de război. Se-

cuii erau împărţiţi în trei categorii sociale, în funcţie 

de avere şi de rolul pe care îl aveau în organizarea 

militară: fruntaşii (primores), călăreţii (primipili) şi 

secuii de rând, care luptau ca pedeştri. Doar cei din 

primele două categorii sociale puteau să fie aleşi în 

funcţii militare sau judecătoreşti. Avansarea unui 

Vasile MIC       Vasile MOIȘ 

(ROMÂNIA) 
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secui de rând în categoria călăreţilor era condiţionată 

de avere, pentru că lupta călare presupunea un efort 

financiar care trebuia susţinut: cal şi armament. Se-

cuii asigurau avangarda armatei regale în cazul cam-

paniilor ofensive şi rămâneau în ariergardă în caz de 

retragere. Din pricina creşterii pericolului otoman, în 

secolul al XV-lea au existat mai multe reforme şi pro-

iecte de organizare a armatei regatului maghiar. Po-

trivit unui proiect al regelui Sigismund de Luxemburg 

din 1429, secuii trebuiau să dea un contingent de 

3.500 ostaşi pentru apărarea Transilvaniei. În cazul 

mobilizării generale la război, potrivit unor docu-

mente din timpul regelui Matia Corvin, două treimi 

din secui trebuiau să meargă la oaste, restul trebuind 

să rămână acasă, cu rol de rezervă. Chemarea la oaste 

se făcea cu sabia înroşită de sânge sau prin aprinderea 

focurilor de semnalizare. Regele Vladislav al II-lea a 

adaptat organizarea militară la nevoile momentului 

său. În cazul unor campanii regale în Moldova, toată 

oastea secuilor trebuia să participe la campanie pe o 

perioadă de două săptămâni pe propria cheltuială. 

Dacă oastea era condusă de un demnitar, doar jumă-

tate din oastea secuilor trebuia să participe la campa-

nie. În campaniile din Ţara Românească participau 

jumătate din secui, când oastea era condusă de rege 

personal, şi doar o cincime, când în fruntea ei era un 

demnitar. Dacă războaiele erau în vest sau nord, doar 

o mică parte a oştii secuieşti trebuia să participe la 

campanie, dar pe cheltuiala regelui. Aceste reguli 

arată clar că scopul principal al secuilor era apărarea 

hotarelor estice şi sudice ale Transilvaniei. 

         În secolele XVI-XVII s-au realizat conscripţii 

militare, adică registre numite lustre, în care erau con-

semnaţi toţi secuii apţi de luptă din fiecare sat. Doar 

o parte a acestor lustre s-au păstrat până azi, cea mai 

precisă fiind cea realizată în timpul principelui Ga-

briel Bethlen în 1614.  

         Vasile Mic - De-a lungul secolelor secuii s-au 

revoltat de mai multe ori împotriva regalității ma-

ghiare, cea mai cunoscută a fost răscoala condusă 

de Gheorghe Doja. Aceste revolte pot fi apreciate 

ca o dovadă că secuii nu se considerau maghiari? 

         Vasile Moiș - Încă de la finele secolului al XV-

lea au fost înregistrate primele revolte secuieşti împo-

triva funcţionarilor sau autorităţilor care le limitau li-

bertăţile. După luptele pentru tronul Ungariei din 

1490, în care unii secui ar fi luat partea polonezului 

Ioan Albert, voievodul Transilvaniei, Ştefan Báthory, 

a luat unele măsuri punitive împotriva lor. Pentru a 

linişti spiritele, regele Vladislav al II-lea l-a schimbat 

pe voievod. Însă demersul autorităţilor de a regle-

menta în sens restrictiv libertăţile secuieşti a conti-

nuat în paralel cu tentativele de revoltă ale celor ne-

mulţumiţi. Secuii au fost divizaţi în tabere pro şi anti 

regale. Răscoalele armate au alternat cu adunări ge-

nerale ale secuilor, în care încercau să se organizeze 

şi să ceară respectarea libertăţilor lor. Între 1510-

1519 au fost mai multe revolte secuieşti, cea mai im-

portantă fiind participarea secuilor la răscoala con-

dusă de Gheorghe Doja din 1514. 

         În 1517, este emis Tripartitum opus iuris con-

suetudinarii inlycti Regni Hungariae partiumque 

adnexarium, cunoscut ca Tripartitum-ul lui Ștefan 

Werboczi, un cod de legi care apare imediat după răz-

boiul țărănesc condus de Gheorghe Doja. Prin Tripar-

titum, se definește denumirea de „popor”, care îi cu-

prinde doar pe nobili, și denumirea de „plebe”, atri-

buită nenobililor, adică țărănimii, deci majorității ro-

mânilor. Prin acest act, românii sunt excluși complet 

de la viața politică a Transilvaniei În ciuda măsurilor 

în forţă luate de autorităţi, nemulţumirile şi revoltele 

au continuat, ceea ce a atras represaliile autorităţilor. 

Prin confiscarea averilor răsculaţilor în 1521, de către 

voievodul Ioan Szápolyai, s-a anulat dreptul comuni-

tăţii secuilor de a beneficia de bunurile celor acuzaţi 

de trădare. 

         Războaiele pentru tronul Ungariei după 1526 au 

necesitat atât eforturi militare, cât şi cheltuieli ex-

cepţionale. Astfel că secuii au fost supuşi impozitării, 

contrar libertăţilor lor. Ceea ce părea iniţial a fi taxe 

extraordinare s-au generalizat. Cele mai multe măsuri 

administrative anti secuieşti au fost luate de Regina 

Isabela. S-a decis în Dieta Transilvaniei că averile se-

cuilor trădători puteau fi confiscate pe seama princi-

pelui şi s-a generalizat impozitul în bani pentru secuii 

de rând, fiind scutiţi doar fruntaşii şi călăreţii. 

         În 1562, în contextul unui război între principa-

tul Transilvaniei şi habsburgi pentru stăpânirea regiu-

nii Sătmarului, secuii au căzut în plasa promisiunilor 

făcute de solii austriecilor de a li se reda vechile li-

bertăţi. Replica principelui Ioan Sigismund Szápolyai 

a fost fermă: i-a ucis pe lideri, a întărit scutirea de taxe 

a fruntaşilor şi călăreţilor, pe care i-a echivalat cu ran-

gul nobiliar, a reorganizat scaunele secuieşti şi a con-

struit cetăţi pentru controlarea secuilor. Răscoala din 
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1562 a fost cea mai mare revoltă din epoca medievală 

târzie.  

         Prin echivalarea fruntaşilor şi călăreţilor cu ran-

gul nobiliar şi impunerea la taxe a secuilor de rând s-

a divizat ireversibil societatea secuiască. Ori de câte 

ori o partidă interesată le promitea secuilor redarea 

vechilor libertăţi, ei se răsculau împotriva autori-

tăţilor, însă tabăra lor era uşor de înfrânt cu ajutorul 

secuilor privilegiaţi. În memoria colectivă a secuilor 

a rămas drept cea mai neagră pagină a istoriei lor pe-

rioada principilor ardeleni din familia Báthory. Atraşi 

în războiul dintre Gáspár Békes şi Ştefan Báthory în 

1575, secuii au ajuns în tabăra învinşilor. Peste câteva 

decenii, în timpul Războiului de 15 ani, au primit doar 

promisiuni în schimbul slujbei militare. După campa-

nia din Ţara Românească din toamna anului 1595, în-

cununată cu victoria antiotomană a trupelor unite din 

Ardeal, Ţara Românească şi Moldova sub conducerea 

lui Sigismund Báthory, secuii s-au aşteptat la îndepli-

nirea promisiunilor principelui, dar aveau să fie din 

nou păcăliți. Răscoala a fost înăbuşită, liderii traşi în 

ţepe şi mulţi secui au fost torturaţi şi li s-a confiscat 

averea. Momentul a rămas în memoria colectivă sub 

numele de Carnavalul însângerat. Astfel se explică 

motivarea secuilor în asasinarea principelui Andrei 

Báthory, fugar după înfrângerea sa la Şelimbăr de că-

tre Mihai Viteazul. De altfel, principele român a ex-

ploatat ura secuilor faţă de Bathoreşti în propriul in-

teres. Mulţi secui au servit ca mercenari în oastea lui 

Mihai.  

         La începutul secolului al XVII-lea, Transilvania 

a fost terenul luptelor dintre oştile habsburgice con-

duse de generalul Basta şi principii ardeleni, care do-

reau revenirea principatului la situaţia anterioară Răz-

boiului de 15 ani. Necesitatea stringentă de trupe i-a 

determinat pe principii Moise Secuiul şi Ştefan Boc-

skai să ceară sprijinul secuilor în schimbul redării ve-

chilor lor libertăţi, adică scutirea de obligaţiile fiscale. 

Chiar şi testamentul politic al lui Bocskai recomandă 

urmaşilor săi să îi păstreze pe secui în vechile lor li-

bertăţi. 

         Epoca principelui Gabriel Bethlen (1613-1629) 

a fost benefică pentru secui. Conştient de necesitatea 

unor forţe militare eficiente pentru apărarea interese-

lor Transilvaniei, principele a promis încă de la înco-

ronare respectarea libertăţilor secuieşti. Pentru a com-

pleta efectivele militare ale secuilor a dispus răscum-

părarea celor care deveniseră iobagi şi a interzis 

nobililor să mai primească secui liberi ca iobagi sau 

jeleri pe moşiile lor. În 1614, principele a ordonat rea-

lizarea unei lustre generale, o conscripţie militară a 

tuturor secuilor. Conform acestei lustre erau 392 de 

fruntaşi şi 4.131 de călăreţi, doar 2.877 de pedestraşi 

şi 3.778 de libertini. Mai erau peste 5.000 de iobagi, 

3.000 de jeleri şi aproape 1.000 din alte categorii. 

         Transilvania s-a implicat la mijlocul secolului al 

XVII-lea în Războiul de 30 de ani, care împărţise Eu-

ropa în două tabere pe criterii religioase. Ambiţiile 

politice ale principilor ardeleni Gabriel Bethlen, Ghe-

orghe Rákoczi I şi Gheorghe Rákoczi II au avut ne-

voie de potenţialul militar al secuilor. Aceştia au pro-

fitat de context pentru a obţine confirmarea vechilor 

privilegii. Practic, acea perioadă este epoca de re-

naştere a secuilor din perspectiva libertăţilor şi privi-

legiilor în schimbul slujbei militare.  

         Instaurarea stăpânirii habsburgice în Transilva-

nia la finele secolului al XVII-lea şi îndepărtarea pe-

ricolului otoman au marcat scăderea importanţei mi-

litare a secuilor. În paralel, noile autorităţi au reorga-

nizat sistemul fiscal din principat, ceea ce i-a afectat 

grav pe secuii supuşi impozitelor. Prima mare lovi-

tură au primit-o secuii de la habsburgi, ca represalii la 

răscoala curuţilor a lui Francisc Rákoczi al II-lea. Pe 

lângă confiscarea armelor, s-au desfiinţat structurile 

de conducere militară secuieşti. Imperiul se baza mai 

mult pe armata imperială modernă decât pe structurile 

medievale autohtone. Peste câteva decenii, noile stra-

tegii militare avansate de generalii austrieci în timpul 

împărătesei Maria Tereza i-au scos definitiv pe secui 

din politica militară a imperiului în formatul medieval 

al privilegiilor în schimbul slujbei militare. Potrivit 

reformei militare, în anii 1760 s-au înfiinţat în Tran-

silvania regimente de graniţă româneşti şi secuieşti, 

copiind modelul regimentelor de graniţă din Croaţia. 

Dacă pentru românii ardeleni aceasta a însemnat o 

cale de avansare socială şi un câştig în ansamblul so-

cietăţii româneşti, pentru secui a marcat un dezastru. 

         Conştientizând că organizarea regimentelor de 

graniţă marchează sfârşitul libertăţilor secuieşti şi a 

obiceiurilor străvechi de mobilizare la oaste, secuii s-

au revoltat împotriva reformei militare austriece. 

Punctul culminat al revoltei s-a consumat la Madé-

falva (azi Siculeni), în 7 ianuarie 1764. Trupele aus-

triece au lovit aproape fiecare casă cu tunul. Circa 400 

de persoane au murit în ceea ce a rămas în memorie 

ca Masacrul de la Madéfalva. În ciuda opoziţiei 
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secuilor, regimentele de graniţă secuieşti au fost înfi-

inţate după noile reguli. Mai mult, o parte din batali-

oane erau formate din soldaţi români, mai dornici să 

se înroleze decât secuii înrădăcinaţi în vechile lor tra-

diţii militare. În urma masacrului de la Madéfalva, de 

teama represaliilor şi a înrolării forţate, câteva mii de 

secui s-au refugiat în Moldova. 

         O mare parte dintre secuii refugiaţi s-au întors 

după câţiva ani în urma promisiunii de amnistie. O 

altă parte a rămas în Moldova printre ceangăi şi a 

crescut considerabil numărul populaţiei catolice din 

Moldova, care oricum era în permanenţă alimentată 

cu imigranţi secui de-a lungul secolelor. Câteva sute 

de familii secuieşti refugiate în Moldova au fost co-

lonizate de austrieci în Bucovina, unde au înfiinţat 

cinci sate. Deşi austriecii le-au dat pământ şi bani 

pentru susţinerea culturilor agricole, secuii bucovi-

neni s-au adaptat foarte greu noilor condiţii de viaţă 

şi nu s-au înrădăcinat. Urmaşii lor au emigrat în Un-

garia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în 

cadrul acordurilor româno-maghiare de schimburi de 

populaţie. De aici o parte au emigrat în pădurile Ama-

zonului, în Brazilia, unde trăieşte şi azi o comunitate 

compactă de secui bucovineni, vorbitori de limbă ma-

ghiară. Destinul urmaşilor secuilor refugiaţi în Mol-

dova în urma masacrului de la Madéfalva a fost o ade-

vărată epopee.  

         Vasile Mic - Cum a evoluat,  de-a lungul se-

colelor, autonomia  administrativă a Ținutului Se-

cuiesc, înainte de a fi desființată de către autorită-

țile maghiare, la 1876? 

         Vasile Moiș - Autonomia secuilor a constat, de 

fapt, în organizarea administrativă în scaune, conduse 

de reprezentanţi aleşi de adunările secuieşti şi de 

funcţionari cu rol militar sau juridic numiţi de autori-

tăţile centrale. La mijlocul secolului al XVIII-lea, atât 

a mai rămas din vechile privilegii ale secuilor. Ve-

chile scutiri de impozite au fost pierdute deja prin im-

pozitarea secuilor de rând, în timp ce fruntaşii şi că-

lăreţii erau asimilaţi nobililor. Iar prin organizarea re-

gimentelor de graniţă a dispărut şi privilegiul secuilor 

de a sluji în război în propria structură militară în 

schimbul scutirii de taxe. Astfel că orice proiect de 

reorganizare administrativă a scaunelor secuieşti dis-

trugea, evident, ultima rămăşiţă a vechii autonomii. 

Împăratul Iosif al II-lea a vrut să reorganizeze admi-

nistrativ principatul Transilvaniei prin reîmpărţirea 

vechilor comitate şi scaune în 10, apoi 11 comitate 

noi, trasate geografic după alte criterii decât cele et-

nice sau ale privilegiaţilor. A dispus recenzarea popu-

laţiei cu scopul unei mai bune impuneri şi a introdus 

obligativitatea utilizării limbii germane în adminis-

traţie. Reforma administrativă a împăratului urma să 

desfiinţeze ceea ce a mai rămas din autonomia secui-

lor. După moartea lui Iosif al II-lea, majoritatea refor-

melor sale au fost anulate şi s-a revenit la vechea or-

ganizare în scaune a secuilor. Revoluţia de la 1848 a 

cristalizat definitiv conştiinţa maghiară între secui. 

Lupta naţională împotriva habsburgilor şi antiteza ro-

mâno-maghiară din Transilvania i-au unit pe secui în 

jurul idealurilor naţionale maghiare, pe care şi le-au 

asumat. Cea mai bună dovadă a conştiinţei maghiare 

în epoca modernă este lipsa protestelor secuilor faţă 

de desfiinţarea scaunelor secuieşti în 1876 de către 

autorităţile centrale de la Budapesta şi implicarea se-

cuilor în procesul de integrare a Transilvaniei unite 

cu Ungaria, după 1867. Au existat politicieni secui 

care făceau politică separată la Budapesta la finele se-

colului al XIX-lea, dar nu din perspectiva unei iden-

tităţi secuieşti, ci din cauza spiritului lor politic com-

bativ. Nemulţumirile faţă de guvernul de la Buda-

pesta s-au manifestat doar pe criterii economice, ni-

ciodată autonomiste. 

Ținutul Secuiesc a avut o viață foarte scurtă, 

în regimul dualismului austro-ungar, de doar 5 ani, 

după care a fost radiat definitiv de pe hartă. În anul 

1872, împăratul Franz Iosif a primit un raport de la 

serviciile secrete austriece, ca urmare a uneltirilor 

grofilor și nemeșilor din Transilvania, despre „fră-

mântări şi nelinişti in Ţinutul Secuiesc şi întâlniri 

conspirative ale unor lideri secui care urmăresc pro-

clamarea autonomiei acestui Ţinut”. Împăratul i-a 

chemat pe primul ministru, pe ministrul de interne și 

pe cel al apărării, le-a dat să citească raportul, după 

care le-a ordonat, scurt :,,Secuii vor autonomie? De 

mâine să dispară acest Ținut Secuiesc!” Și dispărut a 

fost. Cercurile politice de la Budapesta au primit cu 

satisfacție decizia împăratului. Trei ani mai târziu,în 

anul 1875, același împărat a decretat o largă autono-

mie administrativă,culturală și religioasă pentru Du-

catul Bucovinei, unde românii mergeau la biserici ro-

mânești și ascultau slujba în limba română, frecven-

tau școli românești, iar la Universitatea din Cernăuți 

se înființaseră trei facultăți cu limba de predare ro-

mână. Dar, este adevărat, Bucovina nu făcea parte din 

Regatul Ungariei. 
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         În anul 1876, guvernul de la Budapesta a reali-

zat reforma administrativă şi reorganizarea teritorială 

a Transilvaniei, unită cu Ungaria în 1867, prin care a 

dispărut autonomia secuilor. Vechile scaune secuieşti 

au dispărut la fel ca şi scaunele săseşti, despre care 

politicienii maghiari afirmau că sunt resturi ale epocii 

medievale care nu pot exista într-un stat modern.  

Nu au existat împotriviri ale secuilor,așa cum am ară-

tat, la reorganizarea scaunelor în comitate şi la dis-

pariţia, astfel, a ceea ce a mai rămas din vechea auto-

nomie secuiască medievală. Pentru secui uniformiza-

rea administrativă din 1876 a fost o integrare în siste-

mul administrativ din Ungaria, o acţiune fără cono-

taţii politice la acea vreme. Prin alegerea membrilor 

comunităţii secuieşti în structurile locale administra-

tive s-a asigurat participarea lor la actul de adminis-

trare, dar aceasta nu mai are nimic de-a face cu auto-

nomia medievală, pentru că instituţiile locale erau un 

instrument modern de administraţie a statului. Fostele 

Scaune săsești și secuiești din Ardeal au fost, așa cum 

am arătat, în urma reformei administrative din anul 

1876, desființate și încorporate în cele 15 noi comi-

tate ardelene. Aceste 15 comitate au dăinuit până în 

anul 1918. 

Practic, în momentul unirii Transilvaniei cu 

România, în 1918, nu mai exista nicio urmă a auto-

nomiei secuilor. Regatul maghiar a anulat scutirea 

de taxe și le-a impus plata impozitelor, nu a mai fost 

necesară apărarea granițelor deoarece au fost înfiin-

țate regimentele grănicerești, iar autoguvernarea a 

fost desființată prin reforma administrativă din 1876. 

Puternica identitate maghiară la secui a ieşit în evi-

denţă la finele Primului Război Mondial, când secuii 

au fost principala forţă militară în Transilvania care 

s-a opus cu perseverenţă instaurării noilor autorităţi 

româneşti. Secuii au acceptat în cele din urmă noile 

realităţi politice de după Unirea din 1918.  

În timpul regimului comunist, nimeni nu a în-

drăznit să pună în discuţie autonomia Ţinutului Secu-

iesc pe criterii etnice. Din contră, liderii secuilor s-au 

gudurat pe lângă Ceauşescu, încercând să obţină cât 

mai multe profituri, pentru ele şi familiile lor.  

         Vasile Mic - Ce se ascunde în spatele reven-

dicării de către iredenta maghiară a autonomiei 

Ținutului Secuiesc? 

          Vasile Moiș - După căderea comunismului, pu-

ternic stimulaţi de cercurile iredentiste din Ungaria şi 

din SUA, au apărut tot felul de politruci, care clamau 

drepturi pentru secui, aducând argumente dintre cele 

mai fanteziste, uitând că însuşi statul maghiar a des-

fiinţat Ţinutul Secuiesc, prin reforma administrativă 

din 1876. Guvernanţii unguri nu aveau nevoie de o 

etnie în plus, secuii trebuiau înghiţiţi de marea masă 

a maghiarilor, trebuiau deznaţionalizaţi şi asimilați. 

Ceea ce nu trebuia uitată era organizarea teritorială, 

pe scaune, a acestui ținut din perioada medievală. Ire-

dentiștii și-au adus aminte de Ținutul Secuiesc medi-

eval când Uniunea Europeană a adoptat, ca formă de 

organizare teritorială, regiunile de dezvoltare, atunci, 

hop și ungurii cu enclava lor etnică, îmbrăcată în ha-

ine de import tiroleze! În mod paradoxal, Bisericile 

catolice şi reformate, care au avut un rol major în ma-

ghiarizarea forţată a secuilor, au început să se erijeze 

în cei mai înfocaţi susţinători ai autonomiei secuieşti. 

În ziua de 11 februarie 2009, duminică după-amiază, 

în loc de vecernie, preotul reformat Kovács István a 

organizat un miting în municipiul Sfântu Gheorghe. 

La această manifestare au luat parte peste 2000 de un-

guri, în frunte cu liderii U.D.M.R. şi ai Partidului Ci-

vic Maghiar. 

         În spatele Ţinutului Secuiesc se află interesele 

nostalgicilor hungarişti şi visul acestora de revenire a 

Ardealului la Ungaria. Euro-parlamentarul şi ex epis-

copul reformat Tőkés László a declarat într-o confe-

rinţă de presă din 22 februarie 2008, consacrată sem-

nării protocolului între U.D.M.R. şi CNMT: „Doresc 

realizarea unui sistem de autonomii peste tot unde tră-

iesc ungurii, Forumul Unguresc de Coordonare din Ar-

deal, va căuta soluţia pentru înfiinţarea de către 

U.D.M.R. şi CNMT, a Consiliului Autonomiei Cen-

trale, chemat să creeze şi să administreze sistemul in-

stituţional al autonomiei personale a ungurilor din Ar-

deal. De fapt reuşim să reinstalăm, într-un fel, un for 

democratic, în relaţia noastră de coordonare şi în viaţa 

noastră politică, a ungurilor din Ardeal. De aceea con-

sider foarte importantă crearea acestui forum de con-

ducere şi coordonare. În mod subiectiv, cel ce se re-

feră la Consiliul de Autonomie a Ungurilor din Ba-

zinul Carpatin, din care reiese că ne gândim nu nu-

mai în contextul Autonomiei Ungurilor din Româ-

nia, ci ne gândim într-un sistem de autonomii pen-

tru toate comunităţile ungureşti de peste hotare. În 

cooperare cu Ungaria, că aceasta se va îmbunătăţi, 

pentru că vrem să articulăm interesele naţionale 

ale ungurilor din Ungaria cu cele ale ungurilor din 

teritoriile de peste hotare în nord unit şi cu mai 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 91 

mari şanse de reuşită. Sistemul de autonomie pentru 

toate comunităţile ungureşti de peste hotare, este con-

vergent cu Declaraţia de la Esztergom, din anul 2004. 

Este evident că stăruinţele noastre fac parte dintr-un 

proces mai îndelungat, prin care dorim unificarea peste 

hotare a ungurimii sfărâmate, după Primul Război 

Mondial, în mai multe bucăţi, respectiv introducerea 

unui sistem care ne-ar ajuta în supravieţuire, pentru că 

peste tot ungurimea e în descreştere şi în defensivă în 

general. Deci, dacă nu oprim acest proces de des-

creştere, chiar existenţa noastră pe lung parcurs intră 

în pericol. Şi de aceea ne străduim la această politică 

de unitate.” 

         După cum se poate observa, prelatul reformat 

nu face nicio referire la Ținutul Secuiesc, este intere-

sat doar de autonomia maghiarilor pe criterii etnice, 

în care sunt incluși și secuii. 

Nota bene: Ungaria Mare, la care visează ca-

pete înfierbântate ale revizioniștilor maghiari, este Un-

garia dualistă, un proiect oniric la care autoritățile ro-

mânești ezită să dea o replică pe măsură. Slovacii nu 

au nicio reținere, când este vorba de iredentismul ma-

ghiar și de visul de refacere a fantomei Ungariei Mari. 

„ Există un conflict de valori între Slovacia, cu tradiţii 

profund antifasciste, și Ungaria, ţară extremistă care 

exportă pesta sa brună”, a declarat premierul slo-

vac, Robert Fico, în contextul în care relaţiile bila-

terale sunt tot mai tensionate de la adoptarea de că-

tre Budapesta a unei legi privind dubla cetăţenie, 

denunţată de Bratislava. Parlamentul ungar, din care 

formaţiunea de extremă-dreapta Jobbik face parte, a 

adoptat o lege controversată, care oferă posibilitatea 

etnicilor maghiari din ţările vecine să obţină cetăţenia 

ungară. În replică, deputaţii slovaci au adoptat, în ace-

eaşi zi, o lege privind dubla cetăţenie, vizându-i pe et-

nicii maghiari, care reprezintă aproximativ zece la sută 

din cei 5,4 milioane de locuitori ai ţării. Drept urmare 

a acestei legi, în Slovacia funcțiile publice pot fi ocu-

pate numai de cetățenii slovaci, fiind excluși cei cu du-

blă cetățenie. Legea ungară a cetățeniei „face parte din 

strategia oficială a FIDESZ, care vrea să revină la Un-

garia Mare, de dinainte de Trianon. Ea reprezintă un 

risc la adresa securităţii Slovaciei (...). Premierul Vik-

tor Orban se comportă ca şi cum Slovacia nu ar exista”, 

a denunţat Robert Fico. El se întreabă, totodată, dacă 

„Europa va tolera acest revizionism istoric”. 

         Ceea ce-i neliniștește pe vecinii Ungariei, este 

oportunismul politicienilor maghiari, care au știut să se 

alieze, în mod conjunctural, cu oricare forță internați-

onală de pe urma căreia puteau să profite. De la Vocea 

Rusiei, din 15.01.214, aflăm că Viktor Orban, premie-

rul Ungariei, a primit de la Vladimir Putin un împru-

mut în valoare de 10 miliarde de euro, în schimbul asu-

mării obligației de a construi 229 de km din gazoductul 

South Stream, de pe teritoriul național. La 24 mai 

2013, pe site-ul partidului Jobbik, asociat la guverna-

rea Ungariei, apăreau următoarele: „Săptămâna tre-

cută, Gábor Vona a vizitat Moscova în urma unei invi-

tații. A fost invitat de profesorul de la Universitatea 

Lomonosov, Prof. Alexandr Dughin, pentru a ține o 

prelegere pe subiectul „Rusia și Europa”. În prelegerea 

lui s-a referit la America, progenitura deformată a Eu-

ropei și la UE ca trădătorul continentului nostru. În 

opinia lui, Rusia reprezintă Europa mult mai bine ca 

oricare dintre cele două de mai sus, din moment ce îi 

conservă tradițiile și nu urmează cultura banilor și a 

maselor. [...] Conform lui Vona, Ungaria trebuie să se 

decidă în câțiva ani dacă mai dorește să rămână în Uni-

unea Europeană, să se alăture unei Uniuni Eurasiatice 

în formare sau să rămână independentă. Un lucru e si-

gur – a adăugat președintele partidului – prima variantă 

nu este o opțiune pentru noi, nu avem niciun viitor 

acolo. În schimb, trebuie să facem loc valorilor tran-

scendentale și să renunțăm la matricea capitalismului 

global. [...] Gábor Vona a spus și că vizita lui la Mos-

cova constituie un mare pas înainte din moment ce li-

derii ruși consideră Jobbik un partener.”  

         După cum se poate observa, Ungaria poate de-

veni oricând o coloană a V-a a Moscovei. Iată ce scria 

Valentin Buda în 12 martie 2013 în ziarul Timpul de la 

Chişinău: „Ceea ce este și mai grav este că nazismul a 

devenit o marfă de export, iar - după România, Slova-

cia și Serbia - R. Moldova, o țară care nu-și găsește 

făgașul economic și politic, se dovedește o excelentă 

„piață” de desfacere a acestui produs ideologic expirat, 

care este xenofobia. Extremiștii unguri au și găsit 

punctul comun din care să îi ademenească pe câțiva 

moldoveni în acest joc periculos de-a „patrioții”: ura 

viscerală față de români. […] Reprezentanți ai filiale-

lor din România ale unor organizații precum „Mişca-

rea tinerilor din cele 64 de comitate”, „Garda Ma-

ghiară”, „Oastea haiducilor”, „Armata naţională a san-

tinelelor”, „Armata brigadierilor”, „Garda Naţională 

Ungară”, urmaşa „Gărzii Maghiare” (interzisă prin 

lege în Ungaria) ş.a., grupări cu comportament clar ne-

ofascist, care pledează pentru eliminarea, inclusiv 
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fizică, a nemaghiarilor, după ce au declanșat reacții 

oficiale de protest din partea SUA, a Occidentului și 

chiar la ONU, își trimit intermediarii la Chișinău pen-

tru a racola adepți ai ideilor care au creat unul dintre 

monștrii secolului XX, nazismul, alături de comunism, 

cele mai criminale regimuri din istoria omenirii.” 

         Istoria se repetă, prima dată sub formă de farsă, 

apoi sub formă de tragedie. În anul 1938, Partidul Na-

ționalist Socialist Austriac susținea cu ardoare An-

schluss-ul, în timp ce Konrad Henlein, președintele 

Partidului German al Sudeților din Cehoslovacia emi-

tea Decretul de la Carlsbad, prin care solicita libertatea 

comunității germane sudete să adopte ideologia na-

zistă. Azi avem situații similare în Kosovo, Abhazia, 

Osetia, Inguşeţia, Cecenia, Crimeea, Georgia și, Ucra-

ina. Partidele etnice sunt concepute pentru pregătirea 

acțiunilor de separare teritorială și alipirea regiunilor 

respective la patria mamă. Este exact ce fac UDMR și 

celelalte partide şi organizaţii maghiare din România, 

precum și filialele organizaţiilor civice din Ungaria, 

prezente pe teritoriul românesc. Aflat la guvernare în 

toată perioada de după 1989, UDMR a realizat două 

obiective: și-a îmbogățit liderii pe spinarea marii mase 

de maghiari manipulați și a promovat proiecte de legi 

și acțiuni împotriva unității și integrității României.  

         Ungaria şi regimul revizionist a lui Viktor Orban 

au dovedit, încă odată, că Ungaria nu reuşeşte să de-

păşească sechelele unui trecut iredentist şi nostalgic, ea 

se reîntoarce la un trecut, cangrenat şi eşuat geopolitic, 

de dinainte de 1918 şi de Tratatul de la Trianon. Liderii 

FIDESZ operează cu noţiuni învechite, din era dualis-

mului austro-ungar şi a etnicismului iredentist, legat de 

Ungaria Mare, moartă şi îngropată definitiv de istorie 

la 1 Decembrie 1918. Ungaria actuală nu mai are forța 

de pe vremea când armata habsburgică îi gira politica 

de asuprire și de asimilare a celorlalte naționalități. Cu 

teritoriul redus la dimensiunile corespunzătoare popu-

lației maghiare, adică nesemnificativ ca întindere și ca 

forță economică, ea nu mai are altceva de făcut decât 

să viseze la gloria apusă și să urzească planuri și pro-

iecte de reunire a tuturor maghiarilor.  

Pe premierul Viktor Orban nu-l mai intere-

sează votanţii şi electoratul din republica Ungaria, ci 

milioanele de voturi care vin de la maghiarii din Ro-

mânia, Serbia, Slovacia sau Croaţia, care au obţinut ce-

tăţenia maghiară. Orban nu mai doreşte o Ungarie în 

graniţele actualului stat, ci Ungaria Mare, ca o comu-

nitate naţională şovină ce transcende graniţele 

Trianonului. Acum se poate observa competenţa şi 

prudenţa guvernului de la Bratislava care a refuzat 

acordarea în masă a cetăţeniei ungare de către Buda-

pesta locuitorilor unguri de pe teritoriul slovac. S-au 

ferit de o viitoare dinamită etnică, o adevărată coloană 

a cincea, împotriva propriului stat. La noi, guvernul, 

din care face parte UDMR, i-a lăsat pe etnicii maghiari 

să-şi obţină cetăţenia maghiară, cu sutele de mii, şi să 

devină susţinători ai proiectului FIDESZ de refacere a 

Ungariei Mari. Proiectul înfiinţării Ţinutului Secuiesc 

este numai un prim pas prin autonomie spre alipire te-

ritorială la Ungaria Mare. Intrarea în vigoare a Consti-

tuţiei lui Viktor Orban este prima etapă de creare a 

unui stat transfrontalier Ungaria Mare, cu scopul de a 

destabiliza Europa Centrală şi de Est. Ținutul Secu-

iesc, după părerea mea, este o fantomă. Nu putem 

vorbi de un Ținut Secuiesc fără secui. La recensămân-

tul din anul 2002 s-au declarat secui un număr de 532 

de persoane. În numele lor sunt revendicate județele 

Covasna, de 3.710 kilometri pătraţi, Harghita, 6.639 

de kilometri pătraţi şi Mureş, 6.714 kilometri pătraţi 

– în total 17.063 de kilometri pătraţi. Făcând un calcul 

elementar, rezultă că fiecare secui revendică un teri-

toriu de 32 de kilometri pătraţi, adică 3.200 de hec-

tare.  

         Vasile Mic - Domnule Vasile Moiș, având în 

vedere experiența și cunoștințele politice și istorice 

pe care le aveți, ce șanse credeți că există pentru 

autonomia Ținutului Secuiesc? 

         Vasile Moiș - Așa cum am arătat mai sus, secuii 

au fost maghiarizați, începând cu anul 1876, astfel că 

în prezent ei sunt istorie, dar fantoma numită Ținutul 

Secuiesc servește nostalgicilor iredentismului ungu-

resc. După anul 1990, odată cu prăbuşirea „zidului 

Berlinului” şi, mai ales, după accesul UDMR la guver-

narea României, arsenalul tactic folosit de către ire-

dentiştii unguri s-a diversificat. Ei nu mai revendică, în 

virtutea dreptului istoric, întreaga Transilvanie, ci pun, 

tot mai insistent, problema autonomiei etnice, sub 

masca autonomiei şi descentralizării administrative. În 

acest context, cercurile iredentiste maghiare vizează 

autonomia a trei regiuni, constituite pe criterii etnice, 

dar şi istorice: Ţinutul Secuiesc, Transilvania de Nord 

şi Partium (Maramureş, Satu Mare, Bihor, Arad şi Ba-

nat). Acum au ieşit pe piaţă cu prima regiune – Ţinutul 

Secuiesc – pentru care, în interiorul UDMR, s-a con-

stituit o structură specială, „Coaliţia organizaţiilor teri-

toriale din Ţinutul Secuiesc”. Oricât ar încerca 
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teoreticienii unguri să explice că sunt preocupaţi nu-

mai de europenizarea ţării şi de problemele economice 

ale zonei, este peremptorie conotaţia etnică a propune-

rii de regionalizare, ca prim pas pe drumul autonomii-

lor locale pe criterii etnice. Din fericire pentru români, 

experienţa din ţările fostei Iugoslavii a demonstrat că 

aventura unor grupări etnice, înfierbântate de visuri ce 

frizează patologia, poate degenera într-o tragedie cum-

plită. De aceea, cercurile politice europene au revenit 

„cu picioarele pe pământ” şi nu mai agreează tot felul 

de teorii şi experimente etnice, preferând prelevarea 

statalităţii unitare şi suverane ca o garanţie a stabilităţii 

şi securităţii continentului. A discuta 

cu liderii UDMR despre adevăratele 

priorităţi politice şi economice ale 

României, în general, şi ale regiunilor 

locuite de etnici maghiari, în special, 

este o pierdere de vreme. Nu degeaba 

enigmaticul poet sârb, Alexandru Pe-

trovici, cunoscut, mai ales, sub pseu-

donimul Sándor Petofi, scria, într-un 

moment de sinceritate: „Csuda nem-

zet ez a magyar, hiaba!/ Nem nez ez, 

se elore, se hatra” („Ciudat acest po-

por maghiar, degeaba / El nu-şi vede 

nici viitorul, nici trecutul!”). Pentru 

mine este clar, autonomia Ținutu-

lui Secuiesc, un deziderat al iredentiștilor unguri 

deghizați în secui, este o himeră. Dar, reîncălzirea 

râncedului gulaș al autonomiei secuilor ar trebui să 

constituie un semnal de alarmă pentru toți cetățenii de 

bună credință ai țării și mai ales pentru politicieni, gu-

vernanți, magistrați, lucrători ai serviciilor de informa-

ții, militari, pentru tineretul care are sarcina sacră de a 

reuni pământurile românești, așa cum spunea poetul 

Vasile Voiculescu, în chenarul celor patru ape: Tisa, 

Dunăre, Marea Neagră și Nistru.  

         Sper că măcar acum, în ceasul al doisprezecelea, 

concetăţenii noştri de etnie maghiară îşi vor da seama 

că viitorul lor, într-o Europă a naţiunilor, depinde, în 

primul rând, de viitorul României, la temelia căruia ar 

trebui să lucrăm împreună. Suntem convinşi că nu tre-

buie confundaţi maghiarii de rând, muncitori şi gene-

roşi, împovăraţi de greutăţile care-i apasă şi pe români, 

cu liderii lor politici veroşi, demagogi şi puşi pe căpă-

tuială. În definitiv, „Oamenii nu trebuie judecaţi după 

anturaj, Iuda a avut numai colegi de omenie”, spunea 

marele Hemingway.” După părerea mea, acțiunile 

pentru autonomizarea unor regiuni pe criterii etnice în-

seamnă trădare de patrie. Art.1, alin.(1) din Constituție 

este scarosanct :,,România este stat naţional, suveran 

şi independent, unitar şi indivizibil.” 

         Domnule Vasile Mic, pentru că sunteți unul din-

tre cei mai talentați poeți și graficieni ai generației 

mele, aș vrea să încheiem discuția noastră cu versurile 

lui Marin Sorescu, o adevărată profesiune de cre-

dință: „Ardealul, starea mea de spirit/ Cu care mă 

gândesc la ţară,/ De parc-aş respira lumină/ Şi exis-

tenţă milenară./ La orice pas îţi râde-o floare,/ Sub 

orice pas e un mormânt,/ Ardealul întregind o roată/ 

Sub care Horia s-a frânt./ Aud un 

clopot sus pe-o cruce,/ Bătând cu 

limba-n ideal,/ Ca-ntr-o Duminică a 

ţării/ Vin la biserică-n Ardeal.” 

         Îi informăm pe cititorii noștri 

că Vasile Moiș a publicat la Editura 

„Eikon” din Cluj Napoca  o carte, pe 

cât de incitantă pe atât de actuală, 

Autonomia Ținutului Secuiesc între 

himeră și trădarea României. Pentru 

a vă face o idee despre conținutul 

acestei cărți, redăm o cronică foarte 

succintă, scrisă de prof. univ. dr. 

Mircea Popa, unul dintre cei mai cu-

noscuți critici literari din România: 

         „Intrat în politică în 1989, cînd a făcut parte 

din FSN, devenind senator şi vicepreşedinte al Se-

natului în anii 1990-’92, dar şi şef al delegaţiei Ro-

mâniei la Consiliul Europei, avocatul sătmărean 

Vasile Moiş este un om cu o vastă experienţă poli-

tică şi un analist necruţător al realităţilor noastre 

postdecembriste, pe care le-a surprins extrem de 

critic şi în romanul În spatele uşilor deschise. După 

ce a analizat temeinic, pe bază de documente de 

arhivă, perioada suferinţelor româneşti şi evre-

ieşti din epoca hortystă în cartea sa Intoleranţă şi 

crimă, el semnează acum o alta, tot atât de inci-

tantă despre Ţinutul Secuiesc (Ed. Eikon, 2014), 

vizând visul hungarist de a dezmembra România. 

Cartea este de o actualitate extremă şi vine să 

atragă atenţia tuturor conaţionalilor săi că butoiul 

cu pulbere, plasat cu multă dibăcie în sfera politi-

cii româneşti de către UDMR, e pe cale să ia foc. 

Practicînd cu abilitatea politicaă a paşilor mici şi 

a şantajului privind intrarea la guvernare, corelat 

cu indolenţa, nepriceperea şi trădarea clasei 

http://ziarulfaclia.ro/wp-content/uploads/2015/03/Afis-Mois-Vinteler-Vitoc
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politice româneşti, UDMR a obţinut în perioada 

din 1989 încoace tot ceea ce a dorit, aflîndu-se 

acum în situaţia de a pune mîna pe mari averi imo-

biliare în principalele oraşe ale Transilvaniei, pe 

pămînturi şi păduri întinse, manipulând în acelaşi 

timp o masă de manevră extraordinar de docilă şi 

disciplinată, care îşi urmăreşte cu tenacitate ţelul, 

acela de a înghenunchia din nou România. Obse-

daţi de himera Ungariei Mari, vecinii noştri din 

vest au practicat secole la rînd o politică crudă de 

exterminare a românilor majoritari, iar cînd s-au 

trezit, în 1918-1920, că au fost retranşaţi în hota-

rele lor istorice, au aruncat pe piaţă procesul Tri-

anonului. Deşi românii, continuatori de jure et de 

facto ai dacilor băştinaşi şi ai populaţiei romani-

zate din chiar leagănul formării limbii şi poporu-

lui român, datorită faptului că într-un moment de 

slăbiciune istorică au cedat hoardelor cuceritoare 

maghiare, fiind transformaţi vreme de cîteva se-

cole în sclavi economici, această nedreaptă stăpâ-

nire istorică a luat sfârşit prin Marea Adunare 

Naţională de la 1 Decembrie 1918, ca operă a po-

porului român care şi-a vărsat sângele atât în nu-

meroase acţiuni de revoltă, cât şi în Primul Război 

Mondial. Tăgăduind rezultatele păcii de la Paris, 

politicienii perfizi ai Ungariei au aprins mereu fo-

cul revizionismului, instigând, prin elementele lor 

din diaspora, dar şi prin cele din ţară, la nesupu-

nere şi învrăjbire etnică. În anii din urmă, dat fi-

ind situaţia economică dezastruoasă în care se află 

ţara, această tendinţă s-a exacerbat, ajungându-se 

la formulări aberante legate de autonomia Ţinu-

tului Secuiesc. Deşi pretenţiile locuitorilor ma-

ghiari nu sunt cu nimic îndreptăţite, ei continuă o 

propagandă deşănţată şi agresivă pe toate căile, în 

ciuda faptului că niciunul din modelele europene 

de autonomie invocate de ei, în cazul unui ţinut şi 

al unei populaţii care nu mai există practic, nu este 

validată de UE, căci ar însemna instituirea unei 

realităţi de tip ghetou. Autorul arată cu argu-

mente peremptorii că autonomia teritorială pe cri-

terii etnice e un concept controversat şi neagreat 

de comunitatea europeană, iar prin susţinerea 

unui atare proiect Ungaria nici nu respectă Trata-

tul de bună vecinătate şi cooperare încheiat în 

anul 1996. În plus, printr-o manevră abilă, în 16 

iunie 1989, ea a reuşit să producă o declaraţie des-

tul de ambiguă care a favorizat recrudescenţa 

combativă a acestora, mai ales că legislaţia româ-

nească privitoare la partide favorizează, prin ne-

claritate, acţiunea iredentiştilor. Această manevră 

este înlesnită şi de punctul de vedere al unor pseu-

doistorici notorii, cu aer de liber cugetători, care 

au împins marile acuze naţionale în derizoriu, cu 

concursul Parlamentului României care nu-şi în-

deplineşte rolul prevăzut de art. 61 din Consti-

tuţie, acela de a fi organul reprezentativ suprem al 

poporului român. Astfel, nici parlamentarii, nici 

autorităţile statului nu au reacţionat prompt şi de-

cisiv la crearea pe teritoriul ţării a unor organi-

zaţii iredentise maghiare, permiţînd recuperarea 

fasciştilor unguri, şovini şi xenofobi, tolerînd toto-

dată amestecul arbitrar al liderilor politici ma-

ghiari, al partidelor extremiste, Fidesz şi Jobbik, 

în treburile noastre interne. Hărţi şi simboluri ale 

Ungariei Mari au fost difuzate în mod ostentativ 

în zonele conduse de primari maghiari, zone din 

care au alungat populaţia românească şi au intro-

dus un regim intolerant de discriminări etnice. 

Această stare de fapt a fost susţinută prin retroce-

darea abuzivă a moşiilor, castelelor şi pădurilor 

pentru care statul român a plătit despăgubiri con-

sistente, uneori de două sau trei ori la rînd, prin 

falsificări de acte şi cerereri ilegale de imobile, 

care nu aveau calitatea legală de a fi restituite, 

deoarece au fost construite cu bani de la buget şi 

nu cu aceia ai confesiunilor. Situaţia s-a dramati-

zat prin atragerea românilor cu dublă cetăţenie în 

jocul acesta perfid al ecuaţiilor cu multe necunos-

cute, astfel că autorul se întreabă cu bună ştiinţă: 

ce ţară lăsăm urmaşilor noştri? Dacă nu vom fi în 

stare să stăvilim acest viscol pustiitor, vom ajunge 

din nou sclavii celor care ne-au condamnat decenii 

de-a rîndul la întuneric, sărăcie, teroare şi silnicie. 

Este un strigăt de alarmă disperat al unui om lu-

cid, bun cunoscător al luptelor politice de gherilă, 

a situaţiilor istorice de impas. Şi la acest impas 

suntem chemaţi să medităm, să cumpănim, să nu 

dăm bir cu fugiţii.” 
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Un suflet de domn 
 

          Într-o lume în care deriva, deziluzia, deprimarea şi circul gregar se doresc a fi cele mai importante in-

grediente ale cotidianului, întâlnirea cu oameni care au reuşit să spună NU ororilor şi mistificărilor comu-

niste, ba mai mult, să lupte după puterile şi, mai ales, idealismul şi frumuseţea vârstei lor  

şi-apoi să sufere pentru ţară, naţiune, libertate, democraţie (vai, cât de desuet sună, nu-i aşa?), are darul de-a 

aduce un aer proaspăt în viaţa oricărui are parte de acest har. O infuzie de speranţă, de demnitate umană şi ro-

mânească, în final, o pace dată de faptul că întotdeauna binele învinge răul. 

         George Georgescu este, în primul rând, un…domn. Felul în care vorbeşte, se poartă şi, mai ales, gân-

deşte şi simte, te aşază pe tine interlocutor(oare) în faţa unei lecţii aparte, de istorie şi…stilistică. Înveţi ce 

ȋnseamnă şi care ar trebui să fie înţelesul acestui apelativ, domn.  

         În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, descrierea cuvântului este, să-i spunem, foarte tehnică, 

domnul este stăpânul, este cel care-şi impune autoritatea şi este şi un apelativ de politeţe. Dar, oameni ca Ge-

orge Georgescu te fac să aprofundezi sensul domniei. Ea înseamnă responsabilitate, dăruire, curaj, demnitate, 

modestie şi dorinţa de-a face ceva pentru ca binele să fie alături de dreptate. 

         A fost student la Istoria Artelor, iar primele eseuri literare i-au apărut ȋn ziarul « Natiunea » condus de 

George Călinescu. În anii 1947-1949 a scos un ziar al organizaţiei Garanţia Intereselor Româneşti-GIR, fiind 

implicat, ca mulţi alţi tineri, ȋntr-o luptă inegală cu forţele comuniste. « Garanţia Intereselor Româneşti (Ge-

orge Georgescu, Tănase Ionescu, Ion şi Octav Rădulescu) având drept fondatori pe cei enumeraţi mai sus, a 

fost o organizaţie anticomunistă, iar ziarul nostru ,,RĂBOJ" conţinea articole ce demascau ordinea comu-

nistă instalată de trupele sovietice. << Am creat această organizaţie din dorinţa de a devoala gândirea tinere-

tului din România, într-o perioadă când ţara era torturată de oamenii credincioşi Kremlinului. Am editat zia-

rul RĂBOJ la maşina de scris şi am scos circa 100 de numere, până în ziua arestării mele. Am fost arestat pe 

Bulevardul Brătianu, când lipeam afişe anticomuniste. Apoi a urmat viaţa în lagărul de internaţi politici de la 

Caracal şi Slobozia, care a fost un chin. »  

          Răspunsurile lui sunt scurte, concentrate, ascunzând în ele durere, dar şi puterea celui care ştie să ri-

dice braţul apărător pentru a-i proteja pe cei loviţi.  

Un domn adevărat care îşi ţine sub aripile sale ocrotitoare familia mică şi familia mare.  

« Le-am spus totdeauna fetelor mele ce inseamnă dictatura, dar şi cum arată viaţa trăită în libertate. »  

În 1989 lupta nu se terminase, dimpotrivă, a fost un nou val, gata să răstoarne forturile hidrei roşii. « 

Am fost în Piaţa Universităţii împreună cu soţia şi fiica noastră, până în ziua când această mişcare a luat sfârşit. 

» A fost pe străzile capitalei ca să pună capăt comunismului, ca sa ceară căderea « democraţiei populare », ca 

să poată veni adevărata democraţie. Dar, viaţa joacă feste şi am avut parte, noi toţi, de democraţia originală, 

bine asezonată, la Bucureşti, cu bâte de miner, ca să (re)aşeze lucrurile în rânduiala, mai veche, a anilor ’50?  

« Valorile vieţii din anii de dinaintea Revoluţiei erau mai mari decât cele din ziua de azi. Asaltul asupra culturii 

româneşti aparţine unor indivizi certaţi cu morala », ȋmi mărturiseşte cu vădită oroare şi temere. Dar, un domn 

nu se predă niciodată, nici la cei peste 90 de ani ai săi.  

          Astăzi, giuvaerul pentru care se luptă şi suferă George Georgescu, este limba română şi identitatea 

naţională. « Menirea unui jurnalist este să fie credincios meseriei pe care o practică. Jurnalismul şi cei care îl 

practică, au obligaţia morală să redea corect situaţia din ţară şi din străinătate. Limba română trebuie apărată 

Cristina MIHAI-BALAJ 

(CANADA) 
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şi repusă în drepturile sale. Pentru mine, este limba în care îmi pot exprima cel mai bine şi mai  profund 

sentimentele şi gândurile. » Oare noi, cei mai tineri şi foarte tineri, unde putem găsi izvorul acesta curat de 

demnitate şi libertate, care să includă şi mândria naţională, fără a cădea în ridicol sau durităţi nedorite? « 

Demnitatea identitară? Te naşti cu ea, dar o poţi şi câştiga pe parcursul vieţii. Nestematele din istoria şi cultura 

românească pe care le-aş transmite mai departe sunt dragostea de neam şi ţară a generaţiei antebelice. De la 

canadieni, aş recomanda patriotismul, liniştea şi calmul.»  

Ca o cortină de final, trăirile acestui domn se preschimbă în culori vii şi în tablouri care ne vorbesc, în 

limbajul lor delicat, despre valori dintr-un trecut nu prea îndepărtat, valori care nu ne lasă să ne risipim şi să 

ne prăfuim în iureşul vieţii, autointitulate ca fiind postmodernă.  

 

: , ne mărturisesc o profundă conştiință artisticăChemarea StelelorVersurile sale, reunite ȋn volumul   

 

am născut ȋn alte constelaţii-Eu m «   

», s plămădit din pulbere de stele-Si   

 

:Oraşul de odinioarăapare ȋn versurile din poezia dar şi civică, aşa cum   

 

i trecut ȋn c-«Tot ce 

Palate vechi, căsuţe cu cerdac,  

Căzură pradă unei furii 

»,  a demolat valorile din veac-Ce 

 

.Ultima ȋntâlniredar şi ȋn povestirile adunate ȋn cartea  

 

  ale sale -artizan al culorilor şi formelor (nu numai jurnalist), iar lucrări deGeorge Georgescu este şi 

au fost expuse şi la Sala Dalles din Bucureşti. O mărturie a unui artist complex pentru care cea mai 

ăţii şi libertăţilor româneşti.importantă operă a fost iubirea şi jertfirea pentru păstrarea vieţii, demnit 
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Poezii 

 

DE  PE  TERASĂ,  MAREA 

 

Într-o noapte schimonosită şi rea cineva 

m-a vizitat prin somn. 

,,Mă recunoşti ?”, îmi spuse o voce 

din care frigul muşcase fără ruşine. 

M-am făcut şi mai mică   

simţind rugina cum mă pândeşte. 

,,Nu te văd. Sânt oarbă.” 

,,Nici ghemul din mâna mea nu-l zăreşti” ? 

,,Văd doar lumina. Atât.” 

,,Păcat. Aici e viaţa ta! Ţi-aş fi arătat  

cât a mai rămas din ea” 

şi rostogoli ghemul acela ciudat 

fără să aştepte niciun răspuns. Scăpat  

de sub strânsoare, firul deschise uşile coborî treptele 

străbătu grădina şi se poticni de gard. 

,,Uite! Atât mai ai de trăit!”  –  râse zgomotos 

apoi pieri. 

 

De pe terasă, marea ţipa în noapte. 

Am mers pe ţărm şi, cu urechea lipită de nisip, 

i-am ascultat bătăile inimii 

din ce în ce mai puţine, din ce în ce mai slabe. 

 

 

DON’T  WORRY 

 

Nimeni nu crede, nimeni nu mai crede că 

moartea vine pe schiuri alunecând cu coasa-n 

spinare 

nu mai poţi pe nimeni convinge 

că-şi face apariţia uşor 

e drept, pe uşa din dos 

scrâşnind printre dinţi un râs de frică  –  

nu, dragostea mea, nu 

ai de ce te teme 

totul este acolo  –  scris, transcris pe curat 

cu o mână sigură  

nimic nu e vechi, nimic nu e nou 

sub soare 

o ştim prea bine.  

 

În ceşti subţiri, cu un gest neatent 

atingi, apoi scufunzi în cafeaua fierbinte 

limbile de pisică 

ce bolborosesc ceva despre un înec prin imprudenţă. 

Apoi te ridici îţi roteşti braţele de parcă ai vrea 

din nou să încerci să zbori 

te mai plimbi puţin prin camera goală 

fără pereţi fără mobilă fără amintiri 

îţi îndrepţi spatele, demn 

şi cobori 

din capătul pârtiei, pe schiurile tale zdrenţuite. 

 

Şi ieri va fi fost o zi. 

Don’t worry. Just be happy. 

 

 

DECOR  DE  ROMANŢĂ 

 

O toamnă banală, târzie. Fără  

prea multe cuvinte şi-a făcut bagajul la întâmplare 

a luat trusoul de cuvinte şi ceasul vechi cu cuc 

apoi într-un gest leneş a sugrumat lumina-n felinare. 

 

Ei, şi ?!  –  porni-ntrebarea, plescăită şi bolnavă. 

Ei, şi ?!  -  veni răspunsul la fel de precis. 

 

( Aici  autorul sorbi o gură de cafea şi, trăgând pe 

nas fumul  

de ţigară, răsfoi absent agenda cu numere de telefon, 

dând  

citate greşite din autori clasici în viaţa de Apoi ) 

 

Fiindcă, aşa cum v-am spus 

era o toamnă banală, târzie. 
 

  

Dana OPRIȚĂ 

(U.S.A.) 
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aşkın ve ayrılığın sesiyle 

 

ağustos herhangi bir gününde 

tren buğulu/gar kalabalık/sevgili umarsız 

incecik parmakların kuşattığı eldir 

güneşle ayrılığın arasında boyveren. 

 

ben çocuktum anne 

fotoğraflarım siyah beyaz saçlarım yağmurlu 

zaman giriyor sevincin ve hüznün arasına 

yüzümdeki yalnızlık bulutu şekil değiştiriyor 

bir yabancı daha ekleniyor kentin damarına. 

 

biliyorum bir geceyi bitirmek 

büyük ve umutsuz bir düellodan başka nedir 

karanlık yapışkan/hasret dörtnala/ kuşatma geçitsiz 

masalın en güzel sayfasında köprüler paramparça. 

 

şimdi uzakta bir şehirde 

toprağın esmerliğinde saydam gökyüzü 

çınarlardan yaz rüzgârı akıyor kuşların şarkısıyla 

ışıltılı yapraklarıyla söğütler 

gölgesi raylara dökülen turaçlar 

ve yemyeşil suyuyla bakırçay 

en süzgün akışını aktarıyor bir bozlağa. 

 

ben çocuktum anne 

şimdi sevgini daha da katlayarak mendilime 

teninden esinti götürüyorum düşümdeki kentlere 

aynalarda başkasının yüzüdür yüzümle çakışan 

yıldızlarla konuşan sesimdir yitirmediğim 

sesimdir gecenin sonsuz derinliğine 

aşkın ve ayrılığın çığlığı olup serilen. 

 

with the sound of love and separation  

 

on any august day  

the train is misty / the station crowded / the lover 

desperate  

it’s the hand surrounded by thin fingers  

that grows tall between the sun and separation.  

 

mom i was a child  

my photographs were black-and-white my hair was 

rainy  

time comes between joy and sorrow  

the cloud of loneliness on my face shifts shape  

another stranger joins the vein of the city.  

 

i don’t know what else is to end a night  

if not a big and hopeless duel  

the dark is sticky / longing is galloping / the sur-

rounding is intransitive  

bridges are shattered at the best page of the tale.  

 

now in a city afar  

the sky is transparent at the darkness of the soil  

summer wind flows from the planes with the song of 

birds  

willows with their sparkling leaves  

francolins whose shadows disperse on the streets  

and bakırçay with its green water  

passes its saddest flow on to a folk song.  

 

mom i was a child  

now as i further fold your love with my handker-

chief  

i take breezes from your skin the cities in my dreams  

what overlaps with my face is somebody else’s face  

Ahmet ÖZER 

(TURCIA) 
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it’s my voice i’ve haven’t lost that speaks to the 

stars  

it’s my voice that lays in the endless depths of the 

night  

becoming the cry of love and separation. 

 

 

bakışı aşktı 

  

ne çok güzeldin 

yüzünden günboyu ırmaklar dükülürdü 

haberin tam saatinde/akşamın indiği vakitte 

düşlerimiz havalanırken rüzgârın uğultusunda 

ışıltılı ipeğin telleri dokunurdu sesinde 

dilinden türkçenin en güzel iklimi yansırdı 

sözcükler soluk alırdı aynanın derinliğinde 

binlerce görüntünün önünde 

bakışın çınlardı seven bir yüreğin ömrüne. 

 

çok güzeldin 

bir masal aşkını nasıl büyütürdün bilemem 

bildiğim/güzel bir sesin bir akşamüstü 

yağmur yağarken/okuduğum kitap anıların ellerinde 

kapım açık/kuşların göç vaktinde 

dilini günlerime serip bir orman yaratarak 

sevgiden sözler bırakmaktı toprağa 

‘seviyorum seni’ nakışıyla örülmüş. 

 

ne güzeldin 

bir yaşamın ortasındayken günlerimiz 

isterdim sözlerin samanyoluna karışırken 

bir denizin eteklerinden yıldızlara savrulmayı 

uçuversen bir kapalı kutudan/uzandığım uçuruma 

sözcüklere süt veren şiire dönüşürdün 

koysam şarkıların en yalnız akşamına adını 

dilime tuttuğun ışıkta bir gökyüzü olurdun 

karın en güzel yağışını anlatırken dünya 

dizelerim kanardı birdenbire 

tarihin mermerinin en ince damarında. 

her glance was love  

 

what a beauty you were  

all day long rivers would fall down on your face  

on time for the news/when the evening falls  

as our dreams fly in the howl of the wind  

the sound of sparkling silk would get woven in your 

voice  

the nicest tone of your language would reflect on 

your tongue  

words would breathe in the depths of the mirror  

in front of hundreds of images  

your glance resonates to the life of a loving heart.  

 

such a beauty you were  

how you brought up a love of tales i don’t know  

what i know is / a beautiful voice at an afternoon  

as it rains / the book i read is at the hand of the 

memories  

my door is open / at the time of bird migration  

as you lay your tongue upon my days and create a 

forest  

it was to place words of love on the soil  

woven by the embroidery of “i love you.”  

 

you were such a beauty  

when our days are in the middle of a life  

and as your words mingle with the milky way  

off of the edges of a sea to the stars i’d love to get 

driven away  

if only you flew out of a closed box / to the cliff 

where i lie  

you’d become the poem that nurses words  

if i named the loneliest evening of songs after you  

you’d be the sky in the light that i flash on my 

tongue  

as the world tells of the best fall of the snow  

my lines would bleed suddenly  

in the thinnest vein of the marble of history. 

 

Translations by Yaprak Damla Yıldırım (Turk-

ish poet & translator) 
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Well, 

using a word break down  

enchantment of the deaf by evil 

 

from the poem 

COMPLORATIO  

on the Day of Resurrection 

 

POETRY LIKE A PAEAN 

 

Sometimes each one of us asks a question 

about the meaning of life. But about the meaning of 

what kind of life? What is life? 

Elena Liliana Popescu shows partly answer 

on these questions. Considering her work in a broader 

outline than the area of one poem, one can quite con-

clude that she even tries in toil to share her answer 

with us fully. Her poetry always takes us beyond the 

limits of  Western citizen’s mind. It is easy to see that 

her inner being, her spiritual deepness, are strictly 

connected with same art of truth as in archetypes of  

many Asian religions, philosophies and ways of life, 

for instance in Buddhism Zen, Dao, Sikhism. Some 

of them used by poetess’ connotations can be consid-

ered as the greatest philosophical achievement of the 

Christianity and seen by the greatest thinkers and 

mystics of the Catholic Church from the past: St. John 

of the Cross, St. Thomas Aquinas etc. 

The poem Hymn of Life directly shows us, in 

straight compilation of the easy words, our current 

place on the path of the understanding on the micro 

and the macro scale: of self – as well as of the Tran-

scendental World knowledge, in introvert as well as 

in extravert format.  Poetess places a human being, at 

the front of the invisible mirror, there where the 

reader can find structure of his own mind created on 

the way of life by currently daily theatre, by social 

system, by given us today “yes” and “no”, by all dec-

orations of modern civilization. There, at the depths 

of the poem, in the empty spaces between verses, 

there where the horizon is so remote, that we lose 

boundaries between sky and the Sea of Remembrance 

and fly to the Sky of Recollection (Hymn to Life), in-

dividual can see disharmony between created self  and 

the living forever Truth, coming not from the world 

of the human kind. 

 

It seems obvious that despite our current dis-

tance from The Source, we people, small-minded 

structures, so-called creations of different socio-polit-

ical systems, telling the truth, always considered as 

systems’ products only, have a chance to reach an-

swer on the overriding question, but not only just 

staying in the dim light of our actual state of mind.  

Poetess consistently shows us that getting to 

the first elements from The Brighter Side of Existence 

is impossible for those of us who are busy with living 

only within the system. 

Crossing the threshold of The Greatest Cham-

ber of Silence, Emptiness, Endless Light and Time of 

All The Times, doesn’t go easy. Reaching this Eternal 

Alive Space, which is the sphere of The Compa-

Dariusz PACAK 
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ssionate Heart of the Creator, remains rather unrec-

ognizable/ in what is known (Hymn to Life). 

Elena Liliana Popescu points out directly that 

if we want to find the only true answer, we must cross 

the chains of ourselves, go beyond the barrier of the 

created human ego. 

Her verses are so evident that sometimes they 

can be considered even as primitive. In fact, they are 

gifts that contain a really "holy" message. The key is 

simple and indisputable: in accordance with our 

"daily madness", easy pop culture produce complica-

tions in us, fabricate problems around us, in other 

words forms so-called,,our understanding”. This 

takes us indeed in the global process of the lack of 

understanding! Without being ourselves, being under 

the control of the system, we are created by “our” 

own imagination as members of modern Western civ-

ilization, but not of  all that is born (Hymn to Life), 

or You, truth untold (You). The problem is, however 

that, the definition given in whole its simplicity is un-

wanted today and even unknown to the big number of 

us. Usually, its depth and panoramic meaning seem 

to be really forgotten by us and even are not welcome. 

Not everyone wants to make an effort to participate 

in own meaningful personal existence, what seems 

bizarre. Our connectivity with The Source is forgot-

ten today. So, it clearly looks like that we, thanks our 

contemporary civilization’s positives, are similar to 

the mindless and unhappy marionettes and dummies. 

She tries to convince us that sometimes mak-

ing the step backward to the basic, archaic meaning 

of concepts can be, and even already is (!), the real 

way to find true answers, and in the same way, to 

make us alive for fair, not hypocritical and delighted. 

She says: Find the Truth/ in what has been forgotten 

(Hymn to Life). And it is right, for sure! We, people 

living inside the garbage of the pop culture  civiliza-

tion are fundamentally alien to it. Being a slave to the 

"global mind" means no less no more: to lose touch 

with the elementary meaning of life. We are children 

of eternal life who have been deprived of an innate 

relationship with The Source, with the The Reality.  

She tries to convey that our basic connection 

with the Emanations of Nature, with the Light of 

Love, absolutely lost today in the world of our present 

general imagination of everything, falls within the 

aforementioned ONLY definition. Our arrogance on 

today’s running level of transformation can be 

considered as a tool similar to that one used by King 

Nimrod, the creator of the Babel Tower in Babylonia. 

The desire to defeat God and to take over His role 

nowadays, as it was in the past, leads humanity to the 

tragic, dead end. Also arrogance and lack of humility 

are the reason for our fear and lies, loneliness and un-

happiness. These fruits are the fruits of existence hid-

den behind the veil of immense ignorance and the in-

solent sense of self-importance and greatness. 

Stay concentrate on your inner life. Listen to 

the voice that exists in us just like the soul, because 

this voice comes from it. Follow this voice, transgress 

given limitations, heading towards Reality. In your 

structure, inside, you will find the meanings of basic 

truths that always have been exist there. You will un-

derstand the value of the Source, the value of Shining, 

and their importance. And then as the righteous you 

will drink from a cup full of happiness, fulfilled from 

the Wellspring of Shining. There is no other way. But 

if the reason creates only,,understanding” of this sub-

ject, and the spirit in fear doesn’t follow the reason, 

and will not free you from its bondage, nothing more 

will be done than just another veil of the projection 

of ego - the cancer of modern humanity. There is in 

you an everlasting alive Spring of Everything. Draw 

from that Source! Within you the Quest/ Within you 

the Unfathomable/ Within you the Question /Within 

you lies the Answer (Hymn to Life). 

Generally, the key is easy, simple. If you want 

to win yourself you need to lose permanently your-

self, nowadays. In true, it means you have to lose vi-

sion of yourself given you as a stigma slave, against 

the freedom. You have to be back to your roots. And 

our roots are hidden in each of us, as a memory sar-

cophagus of our ancestors from the Garden of Eden… 

Like Elena Liliana Popescu says: Hidden is Remem-

brance/ in all what is unknown/ Hidden is Immortal-

ity/ in all what has been lost (Hymn to Life).  

Let this notation be crowned with a fragment 

of the translator’s poetry as it is in the   

Introduction: what was here and what have we des-

pised/ by choosing abyss of the Night// hiding our-

selves behind the scenes of glitz/ for fear of everyday 

Sacrum (from the poem IN DECORATIONS OF 

PROFANUM). 

 

Vienna, April 22, 2018 
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EMINESCULUI DIN LYRA       

 

Atâţia poeţi ai vinului din turmele florii de soc 

aruncă alice-scântei în moarte,  

nu din elementul lemn, ci din foc, 

încât coboară-n rădăcina arbustului – de parcă strigă –  

capul de mort asemenea celui de la urâtul fluture Strigă: 

da, e minunatul Sambucus nigra, bun de făcut fluier 

de scos teluric-celestul sunet dumnezeiesc, şi nu şuier...!  

 

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,  

să nu-ntreb de ce numai unul avu cogaionic noroc 

de-a se eterniza cu fluier din lemn coriambic de soc...! 

 

 

LEMNUL ȘI AUTOGRAFUL DE PE MANȘETĂ...    

 

Sunt misteric-elementul Lemn, teafăr – şi de condei 

de luceafăr, ori – cum alţii îmi spun – ipotetic eter,  

din fundamente de lumi cu fier, fără fier, sora mea Apă,  

şi mă bucur să-ţi caligrafiez cu fotoni, fără rumeguş,  

fără praf, matinalu-mi autograf –  

Minunatei mele surori, bună-n toate aproape,  

exceptând  

pe-a pusă de-ntâi-curcubeu sub obroc, la potoape... –,  

chiar aici, pe manşeta acestei bine-scrobite cămăşi,  

croite recent, din întreg-dăruitul de tine,  

norul alburiu-adiacent din solstiţiul văros,  

în ciuda imprevizibilului tsunami solar, fără lari,  

dar păros, fiind autograful meu cel mai frumos,  

dar şi – faţă de cele scrise pe-alţi cumuluşi,  

ori pe-nlăcrimaţi nimbuşi, pe diamantinii ciruşi,  

pe altostratuşi – faţă de toate aşadar,  

şi cel mai fulgeros...! 

 

  

Ion PACHIA-TATOMIRESCU 

(ROMÂNIA) 
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DESPRE PARADOXUL HIATULUI DINTRE MIERLĂ ȘI CÂNTEC... 

 

Astă-vară, destinul a despărţit mierla de cântec – 

pentru că, în marginea-i dinspre toamnă,-n răpciune, 

destinul desparte chiar şi culorile curcubeului, 

aruncându-le la-ntâmplare pe dealuri 

şi pe toate reliefurile spiritului; 

pentru că şi destinul de iarnă 

desparte ursul polar de soţia pinguinului; 

pentru că şi destinul de primăvară 

se primeneşte-n cele cinci elemente-ale priveliştii...  

 

O VERITABILĂ PĂDURE MAGNETICĂ...     

 

În amurgul meu imperial, sălcii – cu-nmugurite plete  

portocalii – sărută fierbinte buzele, faţa mustăcioasă  

a râului dăruit de tine alaltăieri; 

plopii albi – din aceeaşi margine de apă – îmi fredonează  

câteva note cu bemoli de pe unda-mirază  

a constelaţiei Lyra; 

craniul rădăcinii de soc îmi iese – pe furiş – 

din cernoziomul grădinii mele de aur, înaintea  

solstiţiului tău de vară,  

se uită la tine-n oglindă şi îşi potriveşte curcubeul  

lui Dumnezeu, într-o tangenţă mai sigură la osu-i frontal,  

în vreme ce, clar-observându-l, droaia stejarilor tăi   

din vecinătate, îşi ridică fierul, în tăios-foşnitoare frunze,  

devenind o veritabilă pădure magnetică, în seară, 

încât mirele de pe toate ecranele televizoarelor intră  

brusc, în jocurile-argintului viu... 

 

 

PĂMÂNT DE-MERECHE CU MAREA...     

 

Eşti iubita mea soră bună, neagra mea mare interioară; 

mereu îţi rămân bucuros ţărm stâncos-alpin de constelat,  

dar şi de salvatoare arcă, dar şi de sprijin pentru ochiul  

ciclonului, al tornadei, ori pentru roirea şi-nvulturarea-ne 

până-ntr-al nouălea cer; îţi sunt prund căutat de comete 

cu plete de-omăt, plajă cu luminos nisip, cu magnetizate  

strelici de mică, din adorare de bronz fin pe sânul divin,  

ori promontoriu-coastă-de-humă pentru toate corăbiile 

de dus-adus faimoasa lână de aur a Daciei...!   
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Regizorul canadian Robert Lepage 

 
Robert Lepage, născut în 1957 în oraşul Que-

bec din Canada, este un foarte talentat scriitor, regizor 

şi actor. A făcut studii în Quebec şi la Paris, după care 

şi-a început o bogată activitate de actor, scriitor şi re-

gizor de film, teatru şi operă. În 1994 a fondat com-

pania Ex Machina, al cărei director artistic este şi în 

prezent.   

         Lista de producţii cu care a făcut turnee în în-

treaga lume, ca şi cea a premiilor obţinute este  im-

presionantă. Dintre producţiile anilor 2000, aş 

menţiona opera Damnaţiunea lui Fa-

ust de Berlioz, cu spectacole în Japo-

nia şi Franţa şi 1984 a lui Lorin Ma-

azel, montat  la Royal Opera din 

Londra. De asemnenea, a fost solici-

tat să regizeze spectacole ale cele-

brului Cirque du Soleil, unul perma-

nent la Las Vegas şi altul de turneu. 

Metropolitan Opera (MET) din New 

York l-a invitat să regizeze spectaco-

lul Damnaţiunea lui Faust (2008),  

iar între 2010-2012 a pus în scenă te-

tralogia Inelul nibelungilor de Wag-

ner. Am dat numai câteva informaţii despre talentatul 

artist, amănunte se pot găsi, desigur, în bogata lui bi-

ografie de pe internet.  

         Spectacolul 887 montat de compania Ex Ma-

china este un one man show autobiografic. Robert Le-

page a scris scenariul, l-a regizat şi tot el este şi sin-

gurul actor. Titlul 887 se referă la adresa copilăriei 

autorului, 887 Murray Ave din oraşul Quebec. 

         Sub pretextul unui poem Speak White despre re-

laţia anglofoni-francofoni, scris în 1968 de  Michele 

Lalonde, poem pe care Lepage nu-l poate reţine pe de 

rost, autorul analizează cauzele pierderii memoriei 

imediate, pe care o pune pe seama asaltului 

tehnologiei digitale la care suntem supuşi şi ne pre-

zintă amintirile propriei copilării. Aşa facem cu-

noştinţă cu blocul în care a locuit între 1960-1970, 

anii Revoluţiei Liniştite din Quebec. Blocul este re-

prezentat pe scenă de o clădire în miniatură, iar ceea 

se petrece în apartamente se vede din exterior, loca-

tarii fiind păpuşi şi umbre. Descrierea lor şi a relaţii-

lor dintre ei e fǎcutǎ cu nostalgie şi umor. Aflăm de 

bunica autorului, care a locuit cu ei, suferind de Al-

zheimer.  

         Apare în decursul naraţiunii şi 

un alt personaj, Fred, cu care autorul 

a fost coleg de studii la teatru şi care 

a ajuns să lucreze la radio, căruia au-

torul doreşte să-i ceară sfaturi în le-

gătură cu memorizarea poemului. 

Dialogul dintre autor şi invizibilul 

Fred, în care spectatorul aude numai 

replicile autorului, fie le talefon, fie 

în direct (Fred fiind ascuns în decor) 

sunt, printr-un umor de bună calitate, 

pretexte de critică a realităţii din 

mass-media actuală.     

         Piesa este autobiografică, dar Lepage spune: 

"Chiar şi această lucrare este un fel de  

auto-ficţiune. Afirm,,da, asta s-a întâmplat, dar am 

rotunjit puţin colţurile’’. Cum spunea Picasso,,,arta e 

o minciună pentru a exprima mai bine adevărul.” 

         Referirea este datorată aspectelor politice ale 

piesei. Tatăl autorului, şofer de taxi, a fost de acord 

cu ideile asociaţiei FLQ (Front de Libération du Qu-

ébec) înfiinţat în acei ani, dar nu şi cu tacticile folo-

site. Ideile de suveranitate ale Quebecului sunt pre-

zentate pe rând, incluzând celebrul moment din iulie 

1967 când Generalul De Gaulle, în vizită oficială în 

Canada, a strigat în faţa unei mulţimi 

Veronica PAVEL-LERNER 

(CANADA) 
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francofone,,Vive le Québec Libre". Robert Lepage nu 

se declară suveranist sau federalist, ci pune în dis-

cuţie, în piesă, ambele poziţii. Dialogurile cu tatăl lui 

sunt revelatoare. Lepage recunoaşte:,,n-am avut in-

tenţia să caut o metaforă în familia mea, dar am găsit 

una. Şi am aflat şi cât de mult am învăţat despre viaţă 

şi politică de la tatăl meu."  

         La sfârşitul piesei, după ce, încercând să memo-

reze poemul Speek White şi-a amintit de copilărie şi 

ne-a prezentat-o cu mijloace vizuale foarte ingeni-

oase, iată că, în final, autorul reuşeşte să recite poezia, 

o puternică satiră a sistemului colonial, într-un mod 

tulburător şi convingător. Măiestria actorului Lepage 

străluceşte. Şi poate că este singurul moment în care 

Lepage, prin felul vibrant în care recită, îşi mărturi-

seşte poziţia politică.    

         Paralela artă-memorie rămâne în mintea specta-

torului după stingerea luminilor. Arta este, de fapt, 

memorie. Iar eu am reflectat în piesa văzută, admi-

rându-l din nou pe autorul, regizorul şi actorul de ge-

niu Robert Lepage. Nu m-am putut totuşi împiedica 

să nu-mi amintesc de momentele dureroase pe care 

le-am trăit la referendum-ul din 1996. Eram la 

Montréal şi am votat contra suveranităţii. Venisem în 

Canada în 1982 şi jurasem, la primirea cetăţeniei ca-

nadiene în 1985, loialitate reginei Angliei. Iar când 

Jacques Parizeau, primul minstru de atunci al Quebe-

cului, a pus pe seama,,etnicilor" înfrângerea la refe-

rendum, mulţi anglofoni şi chiar francofoni au părăsit 

Quebecul. În anul urmǎtor, 1997, am acceptat muta-

rea cu serviciul la Toronto, deşi m-a durut despărţirea 

de Montreal şi de limba franceză. De atunci, în Que-

bec, regiunea francofonă a Canadei, nu prea s-a mai 

vorbit de suveranitate. Va reveni oare discuţia? Din 

păcate, se pare că da. 
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THE LEGEND OF LEGENDS 
 

One day, God called St. Peter to him and said: 

 

“St. Peter, I want you to go around the world to see 

how the people are doing. I gave them the Bible full 

of lectures to be a teacher and a model in their lives. 

I gave them great writers to create stories for kids, re-

ligious stories or even about history inspired by the 

history of their beloved nation. I gave them poets to 

delight them with the magic of their lyrics. I gave 

them musicians to bless them with their music. I gave 

them bards and singers to sing and imitate their lovely 

creations. I gave them actors to perform with talent 

the beautiful creations of the play writers. I want to 

know if they’re enjoying my gifts and if these gifts 

straight from my pure heart have really changed the 

way they live in a good way and my work wasn’t for 

nothing.” 

 

         St. Peter quickly embarked on a long journey. 

He climbed some of the tallest mountains, he went 

down to the beaches filled with golden sand, he lis-

tened to the music of the fishermen. He went through 

cities and villages, heard the wisdom of proverbs and 

popular sayings and looked at various occasions, be-

ing charmed by the spiritual wealth of the ceremo-

nies. He went with people to church to religious ser-

vices. He participated with them in prayers, and St. 

Peter’s journey was over. He went straight back to 

heaven with much to say about what he has seen. He 

presented before the Holy God: 

 

“Holy God”, he said, “I have searched the whole 

world. I have listened to the beautiful lyrics of people 

and their great songs. I went and prayed with them at 

the church. I participated in their charming celebra-

tions. I saw great theater plays. I heard stories that 

made my ears rejoice. I read with pleasure books for 

kids that were magical, fantastic, historical, philo-

sophical, religious, romantic, and satirical. But, I still 

have a problem. I don’t know what sort are those sto-

ries that contain fantastic or unthinkable, embroi-

dered on the background of a historical reason, or 

something totally different never heard of before that 

describes something or even a creature. The different 

character, someone historical, or a hero that has been 

proven to be a myth or even a phenomenon, those sto-

ries are different from the truth and they should have 

a different name.” 

 

“You spoke the truth, St. Peter. I thought long ago of 

something like this. I meditated long enough and I 

want from now, these different stories to be named 

legends”, God said. 

 

“God, then this must be the legend of legends because 

it narrates how legends are created”, said St. Peter. 

 

translated by: Filip Enache 

 
  

Cornelia PĂUN-HEINZEL 

(GERMANIA) 
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REGINA MARIA A ROMÂNIEI – 80 DE ANI DE LA TRECEREA ÎN ETERNITATE 
 
         MOTTO: „Te binecuvântez, iubită Românie, patria bucuriei și durerii mele, frumoasă Țară care ai trăit în inima 

mea. Minunată Țară pe care am văzut-o îndoită, al cărui vis de veacuri l-am visat și eu, și care mi-a fost îngăduit să-l 

văd îndeplinit ... Dacă toate cele frumoase vă vor aminti de mine, voi fi pe deplin răsplătită pentru dragostea ce v-am 

purtat-o, căci pentru mine frumosul a fost un crez.” 

 

                                                                          Regina Maria 

 

         

Regina Maria a trecut în eternitate la 18 iulie 

1938 la Castelul Pelișor-Sinaia, lăsând toată țara în-

durerată, ea fiind unul din importantele simboluri ale 

Marilor Uniri din anul 1918 și unul din factorii de de-

cizie care au contat mult în fața Puterilor Europene 

pentru recunoașterea României Mari. 

         Regina Maria, cu numele în-

treg Alexandra Victoria de Saxa-

Coburg și Gotha, Principesă de Ma-

rea Britanie și Irlanda, s-a născut la 

Eastwell Park, Comitatul Kent-An-

glia,  la 3/17 octombrie 1876, fiica 

lui Alfred, Duce de Edinburgh și de 

Saxa-Coburg și Gotha, (1844-1900, 

al doilea fiu al Reginei Victoria, 

1819-1901) și al Marii Ducese Ma-

ria Alexandrova, unica fiică a Țaru-

lui Alexandru al II-lea al Rusiei 

(1818-1881, camaradul de arme al 

Regelui Carol I al României în Răz-

boiul Ruso-Româno-Turc 1877-

1978), Principesa Maria fiind vară 

primară cu Împăratul Wilhelm al II-

lea al Germaniei. 

         În anul 1801, prin Legea Uniunii, Regatul Unit 

al Marii Britanii și Regatul Irlandei s-au unificat și au 

format Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei (din 

1922, din acest regat s-a desprins Republica Irlanda). 

Regatul Unit, ca monarhie constituțională era condus 

de Casa de Hanovra, care a urmat Dinastiei Stuart, 

din 1714. Casa de Stuart a domnit din 1603 până în 

1714, cu un interregn între 1653 și 1659. 

         Principele Eduard, Duce de Kent și Strathearn 

(1767-1820), a fost al patrulea fiu al Regelui George 

al III-lea și tatăl Reginei Victoria. Atât Ducele de 

Kent cât și Regele George al III-lea au murit în 1820, 

așa încât Principesa Victoria a cres-

cut sub supravegherea atentă a ma-

mei ei, de origine germană, Victoria 

de Saxe-Coburg-Saalfeld, moște-

nind tronul la vârsta de 18 ani, după 

ce cei trei frați mai mari ai tatălui ei 

au murit fără să lase moștenitori le-

gitimi în viață. Regina Victoria este 

ultima din Casa de Hanovra.  

         În anul 1840, Regina Victoria 

s-a căsătorit cu vărul ei primar Prin-

cipele Albert de Saxa-Coburg și 

Gotha, așa încât, după moartea Re-

ginei, în 1901, Casa Regală a primit 

numele de Casa Regală de Saxa-

Coburg și Gotha. 

         În anul 1917, în timpul Primu-

lui Război Mondial, sub Regele George al V-lea, casa 

domnitoare a  Regatului Unit și-a schimbat numele în 

Casa Regală de Windsor (după numele unui castel, 

proprietatea Regelui), datorită aversiunii populației 

față de Germania, iar Casa Regală Britanică a hotărât 

să rupă toate legăturile cu Germania. 

         Principesa Maria, în vârstă de 17 ani, se căsăto-

rește la 29 dec. 1892/10 ian. 1893, cu Principele de 

Alexandru-Grigore PISOSCHI 

(ROMÂNIA) 
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Coroană Ferdinand al României (nepotul Regelui Ca-

rol I), în rit catolic, la Sigmaringen (Germania). Cu 

acest prilej, Principesa primește o cupă de argint, care 

se păstrează la Muzeul Național de Istorie a Româ-

niei, și pe care e gravată inscripția „Bine ai venit, mi-

reasă a lui Dumnezeu, aleasă spre a Patriei cin-

stire. Ianuarie 1893”. 

         Principesa de Coroană Maria a avut următorii 

copii : 1. Carol (n. 12/24 oct. 1894, d.4 apr. 1953) 

Rege al României între 8 iunie 1930 și 6 sept. 1940; 

2. Elisabeta (n. 12/24 oct. 1894, d. 14 nov. 1956), Re-

gină a Greciei între 1922 și 1924, ca urmare a căsăto-

riei cu Principele George al II-lea al Greciei, la 27 fe-

bruarie 1921; 3. Maria (n. 6 ian. 1900, d. 22 iunie 

1961), Regină a Iugoslaviei între 1922 și 1934, ca ur-

mare a căsătoriei cu Regele Alexandru I al Iugosla-

viei; 4. Nicolae (n. 3/15 aug. 1903, d. 3 iunie 1978), 

a făcut parte din Consiliul de Regență pentru Regele 

minor Mihai, a trăit în exil în Elveția din 1937; 5 

Ileana (n. 5/17 ian. 1909, d. 21 ian. 1991), căsătorită 

cu Arhiducele Anton de Habsburg-Toscana, Principe 

Imperial de Austria, Principe Regal de Ungaria, de 

Boemia și de Toscana  (n.4 mart. 1901, d. 22 oct. 

1987), de care a divorțat în 1954 și se căsătorește cu 

Ștefan Isărescu de care divorțează în 1965. Din 1948 

a trăit în exil în Elveția, Argentina și SUA unde este 

și înmormântată la mănăstirea pe care a fondat-o. În 

1967 a trecut la monahism sub numele de Maica Ale-

xandra, fondând Mănăstirea ortodoxă „Schimbarea la 

față” din Ellwood City Pensylvania, SUA; 6. Mircea 

(n. 1/13 ian. d. 2/14 nov. 1916 de febră tifoidă. 

         După moartea Regelui Carol I, la 27 sept./10 

oct. 1914, a doua zi 28 sept./11 oct., Principele de Co-

roană Ferdinand este proclamat Rege iar Principesa 

Maria Regină. Trebuie amintit faptul că încoronarea 

Suveranilor ca Regi ai tuturor românilor a avut loc la 

15 octombrie 1922 la Alba-Iulia, capitala de suflet a 

românilor. De la început, Principesa Maria s-a identi-

ficat cu tradițiile și interesele țării sale adoptive cu un 

devotament cu totul deosebit. În timpul Campaniei 

din Bulgaria din 1913, ca soră de caritate, Principesa 

Maria, disprețuind moartea, a ajutat spitalele cu hole-

ricii proveniți din război. Alături de majoritatea oa-

menilor politici, a dorit ca România să se alăture An-

tantei în Primul Război Mondial pentru realizarea 

unității naționale, fiind alături de Regele Ferdinand în 

toate acțiunile ca factor determinant. 

         În timpul Războiului pentru Întregirea Româ-

niei, Regina Maria dă dovadă de un înalt eroism. Par-

ticipă activ pe front, încurajează răniții și soldații din 

cele mai fierbinți puncte de luptă, nu se teme de 

gloanțe, nici de epidemii, de tifos exantematic sau 

gripă spaniolă, de răni sau sărăcie. Este supranumită 

„Mama Regina”, „Mama răniților” și „Regina sol-

dat”. De altfel, Regina Maria a fost de când era Prin-

cipesă de Coroană colonel și comandant onorific al 

viteazului Regiment nr. 4 Roșiori, căruia i-a purtat 

uniforma, fiind o pricepută cavaleristă. 

Regina Maria a înființat organizația care îi poartă nu-

mele, care a dezvoltat o rețea de spitale în Moldova și 

serviciul de ambulanță. Nu numai că nu s-a temut, dar 

a primit apropierea de poporul său, ca un privilegiu 

pe care alte capete încoronate nu îl aveau. După răz-

boi, Regina Maria vizitează Franța și Marea Britanie, 

fiind trimisă de Rege și Primul Ministru Brătianu să 

susțină clasa politică pentru a pleda cauza României 

la Conferința de Pace de la Paris. Deși neoficiale, vi-

zitele Reginei aduc multă simpatie cauzei românești, 

visul istoric al României Mari. 

         Vizita Reginei la Primul Ministru francez Cle-

manceau, la 7 martie 1919, a devenit legendară, într-

o epocă în care implicarea femeilor în politică sau în 

societate nu era prea luată în considerare. Regina Ma-

ria a cutezat să îi ceară omului de stat francez ajutorul 

pentru unirea la Patria Mamă România, după Primul 

Război Mondial a Transilvaniei, până la Tisa, a Ba-

natului în întregimea lui și a Maramureșului istoric în 

întregimea lui. Este evocat un schimb de replici, pe 

care nimeni nu-l poate confirma. Clemanceau, supra-

numit „Tigrul”, i-ar fi spus: „Madame, ceea ce imi 

cereți este partea leului!”, la care Regina Maria ar fi 

răspuns fără ezitare: „Este ceea ce Leoaica cere Ti-

grului!” 

         Tot la Paris, la 8 martie 1919, după dejunul cu 

Raymond Poincare, Președintele Republicii Fran-

ceze, este invitată să treacă în revistă garda de onoare, 

de la Palatul Elysee, o onoare ce nu i se mai făcuse 

niciodată până atunci unei regine prin căsătorie. În 

aceeași zi este primită oficial ca membru corespon-

dent al Academiei de Arte Frumoase din Paris, sin-

gura femeie printre bărbații acestei instituții. 

         Alte personalități pe care Regina Maria le-a în-

tâlnit la Paris, au fost:  Președintele SUA, Woodrow 

Wilson (10-11 martie 1919), Lloyd George, Primul 
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Ministru al Marii Britanii, Sir Robert Cecil, „arhitect” 

al Ligii Națiunilor, iar la Conferința de Pace a fost re-

prezentantul britanic responsabil cu negocierile pen-

tru o Societate a Națiunilor, Anne Contesă de Noail-

les, scriitoare și poetă franceză de origine română 

(Ana Elisabeta Brâncoveanu, fiica Principelui Gri-

gore Bibesco Bassaraba de Brancovan și a Anei Vo-

goride; s-a căsătorit cu  Mathieu Conte de Noailles). 

Alte întâlniri, tot la Paris au fost cu: Mareșalul Foch, 

Aristide Briand, politician și om de stat francez, Elef-

terios Venizelos, Primul Ministru al Greciei, Artur 

Balfour, secretar de externe al guvernului Marii Bri-

tanii. 

          Farmecul și distincția Reginei Maria au tran-

sformat-o într-o stea mondială. Între 18 și 24 noiem-

brie 1926 vizitează SUA împreună cu fii ei, Princi-

pesa Ileana și Principele Nicolae, moment ce repre-

zintă apogeul personalității sale și a popularității Ro-

mâniei în lume. Aici i s-a oferit de către Primarul ora-

șului New-York cheia orașului. Președintele SUA, 

Calvin Coolidge a primit-o la Casa Albă (19 octom-

brie 1926) și i-a întors vizita seara, la Legația Rega-

tului României. 

         Regina Maria a fost autoare a multor cărți, unele 

pentru copii, altele cu caracter biografic sau de pre-

zentare a României. A scris poezii, povestiri, romane 

publicate în țară și străinătate, a dat interviuri și a scris 

articole în presă. 

         După știința noastră, ultimul mare eveniment la 

care a participat Regina Maria, a fost la 1 Decembrie 

1936 la  (re) inaugurarea Arcului de Triumf din Bu-

curești, refăcut, alături de Regele Carol al II-lea. 

         Regina Maria s-a îmbolnăvit în 1936 și a trecut 

la cele veșnice la Sinaia la 18 iulie 1938, în vârstă de 

62 de ani. Prin testamentul său, Regina a cerut ca tru-

pul său să fie înmormântat la Curtea de Argeș, alături 

de Regele Ferdinand, trecut la cele veșnice la 20 iulie 

1927, iar inima  

să-i fie depusă la Capela „Stella Maris” de la Balcic. 

Capela a fost pictată în anul 1930 de pictorii A. De-

mian și Tache Papatriandafil și închinată Maicii 

Domnului. Pe un perete al bisericuței este pictată Re-

gina Maria, înfățișată ca o înaltă suverană bizantină, 

îmbrăcată într-o manta de zibelină și cu coroană de 

aur și pietre scumpe. De cealaltă parte este pictată 

Principesa Ileana, cu o corabie în mână, în timp ce 

Regina purta în mâini bisericuța în miniatură. 

         Au fost organizate funeralii naționale excepțio-

nale cu onoruri militare. Armata Română a oferit un 

salut unic, Reginei al cărui sicriu era așezat pe afet de 

tun. Salutul nu a mai fost folosit până atunci: baione-

tele au fost puse la arme, iar armele au fost ținute cu 

baioneta în jos și patul armei în sus. De asemenea, 

garda care însoţea cortegiul funerar, constituită din 

ostași ai Regimentului de Escortă Regală, au ținut 

lănciile cu vârful în jos. 

          Regele Carol al II-lea și fiul său Mihai, Mare 

Voievod de Alba-Iulia au dus caseta care conținea 

inima Reginei la Capela „Stella Maris” de la castelul 

Reginei de la Balcic, unde a fost depusă cu toate ono-

rurile. Distrugătorul Marinei Militare Române „NMS 

Regina Maria”, venit în largul Golfului Balcic (deter-

minat de țărmul marcat de localitățile Sveti-Sfântul-

Konstantin (lângă Varna)–Balcic–Bulgarevo), a tras 

în semn de salut 21 de salve de artilerie, iar gorniștii 

gărzii constituită dintr-o companie de marină au sunat 

stingerea. 

         În 1940, când România a pierdut Cadrilaterul cu 

Castelul Reginei de la Balcic și Capela „Stella Ma-

ris”, caseta cu inima Reginei fost dusă la Castelul 

Bran și depusă într-o criptă săpată în stânca muntelui 

de lângă castel, unde a stat aproape un an. 

         Fiica Reginei Maria, Principesa Ileana a ridicat 

pe un teren al Castelului Bran, între anii 1941 – 1942, 

o micuță capelă, identică cu „Stella Maris”, intitulată 

„Inima Reginei Maria”, pictată de pictorul Arthur Ve-

rona. În ziua de 27 iunie 1947, capela a fost sfințită 

de Părintele Arsenie Boca de la Mănăstirea Brânco-

veanu-Sâmbăta de Sus, la cererea Principesei Ileana. 

         În anul 1968 „autoritățile” culturii românești lo-

cale, de fapt o ceată de activiști comuniști, au profanat 

sarcofagul de marmură care conținea casetele cu 

inima Reginei. Treaba nu a fost ușoară, așa că au fost 

folosite răngile de șantieriști, reușindu-se spargerea 

pietrei tombale a sarcofagului. Casetele au fost luate 

și închise în casa de bani a Muzeului Bran, al cărui 

director era Titus Hașdeu. Inima Reginei era intro-

dusă într-o casetă octogonală din argint având greu-

tatea de 561 de grame, care la rândul ei era introdusă 

într-o casetă mai mare din argint aurit cu monturi de 

platină și 307 pietre prețioase (briliante, safire și ru-

bine). Cele două casete au fost realizate cu mult timp 

înainte de către bijutierul Maurice Fermont. Pe o față 

caseta poartă inscripția „Alteței Sale Regale 
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Principesei Maria – Doamnele Române”, iar pe capac 

Coroana Regală așezată pe drapelul Regatului Româ-

niei ; pe fețele laterale, monograma M, de la Maria și 

stemele României de dinainte de Marile Uniri. Caseta 

mare a fost dăruită Reginei Maria pe când era Princi-

pesă de Coroană, cu ocazia căsătoriei (1893). Cele 

două casete erau învelite cu drapelul Regatului Ro-

mâniei și al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlan-

dei de Nord. 

         În anul 1971, casetele cu inima Reginei au fost 

luate în custodia Muzeului Național de Istorie a Ro-

mâniei. 

         La 3 noiembrie 2015, ca urmare a hotărârii Re-

gelui Mihai și ale autorităților române, caseta mică cu 

inima Reginei a fost depusă cu mari onoruri eclezias-

tice și militare, cu participarea Familiei Regale la 

Castelul Pelișor-Sinaia, în Salonul de Aur, declarat 

Capelă Regală, acolo unde și-a găsit sfârșitul pămân-

tesc Regina Maria. 

         Regina Maria a ținut atât de mult la poporul ro-

mân și atât de apropiată spiritualității românești, încât 

la 25 martie 1926 de Sărbătoarea Bunei Vestiri a tre-

cut la religia ortodoxă, taina slujbei fiind oficiată de 

IPS Patriarh Miron Cristea. 
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Nimic nu este întâmplător 
Corespondență din Michigan, SUA 

 
         Nu este întȃmplător, că încep acest reportaj cu un 

paragraf ce aparţine lui Marin Sorescu:,,Eu cred că 

există o clipă în viaţa lumii cȃnd toţi oamenii se gȃndesc 

la mama lor. Chiar și morţii. Fiica la mamă, mama la 

mamă, bunica la mamă, pȃnă se ajunge la o singură 

mamă. Una imensă. Ce liniște trebuie să fie atunci în 

lume! Ȋn momentul acela, dacă ar striga cineva,,ajutor” 

eu cred că ar fi auzit pe întreg pămȃntul. Dacă aș avea o 

sticlă goală, aș scrie un bilet și l-aș lansa pe 

mare.,,Mamă” aș scrie, mi s-a întȃmplat o mare nenoro-

cire. Mai naște-mă o dată! Prima viaţă nu prea mi-a ie-

șit. Cui nu i se întâmplă să poată trăi după pofta inimii? 

Dar poate a doua oară, poate a treia oară. Și dacă nici a 

treia oară, poate a patra oară. Poate a zecea oară. Tu, nu 

te speria, mamă, numai dintr-atȃta. Și naște-mă mereu! 

Ne scapă mereu cȃte ceva în viaţă. De aceea trebuie să 

ne naștem mereu!” 

         L-am invocat pe Marin Sorescu, pentru că, mai 

întȃi s-au implinit de curând 82 de ani de la nașterea po-

etului, dar cum 2018 nu este an bisect, ziua sa a rămas 

suspendată între 28 februarie și 1 martie. Apoi pentru 

că, sub semnul miraculos al venirii Poetului pe pămȃnt, 

în zilele de 10 și 11 martie, am sărbătorit, în felul nos-

tru,,,Ziua Doamnelor” cum noi am intitulat tradiționala 

zi internațională de 8 Martie, la două locaţii diferite, 

două biserici ortodoxe din Michigan U.S.A. 

         Seara literară din 10 martie 2018 s-a petrecut la 

Biserica,,Ȋnvierea Domnului” din Canton, Michigan 

SUA, păstorită cu har și dragoste pentru oameni de pre-

otul Radu Roman, avȃnd ca invitat de onoare pe doamna 

profesor doctor Anca Sîrghie de la Universitatea din Si-

biu, care a prezentat o conferinţă despre Eminescu și 

Școala și o alta intitulată semnificativ Eternul feminin 

ne-nalță-n tării. Ȋn jurul prelegerilor dânsei s-au desfă-

șurat intervenţiile celor prezenţi, iar recitările de poezie 

au glorificat permanenta prezență feminină în viaţa de 

zi cu zi, elogiată în literatura romȃnă și în cea univer-

sală. Mihai Eminescu, George Coșbuc, Marin Sorescu, 

Adrian Păunescu, Grigore Vieru, Omar Khayam și alţii 

s-au perindat în recitalurile invitaţilor. Doamna profe-

soară doctor Daniela Rusu a dat citire articolului Marin 

Sorescu și ruga sa către mama de Monica Andronescu, 

apărut în ziarul,,Metropolis” din 2 martie 2018. A urmat 

lectura poeziei Mama de același autor. Frumos a recitat 

Dl doctor Adrian Andreica, urmat de prof. Mariana Mi-

trea, de Gabriela Sîrghie, Janina Boghină, Daniela Rusu 

și Dorina Călușer, care atinge adesea calitatea unui ac-

tor profesionist în lecturarea versurilor. Apreciată a fost 

și profesoara Doina Popa, care a recitat câteva poezii 

din volumul său de poeme Și totuși freamătul umbrei, 

pe care l-a lansat vara trecută și în țară, la Făgăraș, eve-

niment livresc la care participase și Anca Sîrghie, ve-

nind anume de la Sibiu.  

         Ȋn materialul pregătit si prezentat de preotul Radu 

Roman, am audiat cu emoție versuri închinate femeii în 

interpretări ale marilor actori romȃni: Mircea Albu-

lescu, Marcel Iureș, Ovidiu Iuliu Moldovan, Ioan Pin-

tea, Grigore Vieru, Doina si Ion Aldea Teodorovici, ale 

căror portrete au fost aduse din România de doamna 

Anca Sîrghie și făcute cadou participanților. Tot prin in-

termediul Domniei Sale, poeta Ana Blandiana a trimis 

pentru serata doamnelor românce din Michigan SUA 

două poezii înregistrate la Radio Trinitas din București 

și ne-am simțit tulburați să ascultăm glasul de o canta-

bilitate aparte al marii poete de care ne este atât de dor. 

Pentru că păstrează o relație de frumoasă prietenie cu 

Doina Rusan, cum o cunoscuse în anii studenției lor clu-

jene pe colega ei de grupă, devenită o celebră poetă de 

talie europeană, doamna Anca Sîrghie a promis că 

atunci când va reveni în America la toamnă va prezenta 

o conferință despre opera Anei Blandiana și chiar va în-

cerca să o invite cândva în Michigan la o asemenea re-

uniune a româncelor iubitoare de versuri  adevărate. Nu 

au lipsit din programul seratei nici reprezentantele Șco-

lii de duminică, pregătite de profesoara lor Mariana Mi-

trea. Fetele au recitat versuri din poezia lui M.Eminescu 

în limba română și engleză, chiar manifestându-și ne-

mulțumirea pentru slaba calitate a traducerii găsite pe 

Google, și din La oglindă de George Coșbuc, poezie 

foarte pretențioasă ca recitare. Ele au fost îndemnate să 

persevereze în preocuparea lor de a aprofunda cunoaș-

terea limbii române, scris și citit.O agapă frăţească ne-a 

înveselit în sala socială a bisericii, la care aportul d-nei 

preotese Flavia Roman și al Marianei Mitrea a fost  

peste așteptările noastre. 

Nu a fost singura acţiune de acest gen la parohia 

preotului Radu Roman. Multe și frumoase activități cul-

turale i-au precedat acesteia. Se confirmă adevărul 

Doina POPA 

(U.S.A.) 
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zicalei românești că,,omul sfinţește locul”, mai ales 

cȃnd biserica este păstorită de un preot cu suflet mare. 

         O altă acţiune s-a succedat a doua zi, 11 martie a.c. 

la primitoarea Biserică,,Sfȃnta Teodora de la Sihla”, 

Michigan, la preotul Ștefan Vlad, unde scriitoarea Anca 

Sîrghie a anunţat lansarea noului său volum America Vi-

sului Romȃnesc, carte publicată la Sibiu, la editura 

D*A*S în anul 2017, o carte cu caracter pregnant me-

morialistic, în care reportajele preiau ritmul călătoriilor  

autoarei pe pămȃntul nord-american, dar și cu recenzii, 

eseuri și interviuri cu personalităţi romȃnești, care i-au 

marcat întȃlnirile pe parcursul celor 17 ani de vizite 

transatlantice.  

Calendarul traseului își deschide filele urmȃnd 

călătoriile autoarei prin state ca Michigan, Pennsylva-

nia, Arizona, Colorado, ca de la Denver scriitoarea să 

ajungă pȃnă la Montreal, Windsor sau New York, To-

ronto, Hamilton, Sibiu, București, aducȃnd la cunoștinţa 

cititorilor impresiile personale dar și pe cele ale interlo-

cutorilor, romȃni remarcabili din spaţiul americano-ca-

nadian. 

         Revăd întȃlnirile cu Anca Sîrghie, nenumărate  pe 

fondul diverselor acţiuni culturale, presărate în calea 

noastră pe drumurile sfinţite ce ne-au dus la bisericile 

din Michigan și Ontario, întȃlniri extinse la,,Cafeneaua 

literară” sub egida societăţii,,Graiul Romȃnesc” din 

Windsor sau la evenimente organizate cu ocazia Mărţi-

șorului, 8 Martie, Balul Strugurilor, dar și între filele zi-

arului,,Curentul Internaţional”, condus de sufletistul au-

tor al monografiei Romȃnilor Americani de la Marile 

Lacuri, Ștefan Străjeri. 

M-am întȃlnit cu Anca Sîrghie în emisiuni ale 

postului RADIO RO USA - Glasul Romȃnesc al Ame-

ricii, condus de ing. Mircea Vișan. Am asistat astfel, cu 

preţuire pentru munca depusă, la palmaresul profesio-

nal, cultural, publicistic al scriitoarei Anca Sîrghie, la 

prestigioasa activitate culturală pe bază de proiecte in-

ternaţionale pentru promovarea prestigiului cultural 

romȃnesc în întreaga lume.,,Cȃt timp locuiesc în limba 

romȃnă, limba strămoșilor și a copiilor stabiliţi dincolo 

de Atlantic, mă simt acasă și pe pămȃntul american, di-

alogȃnd cu prieteni de viaţă și de condei”. Astfel ne pre-

zintă autoarea statutul care o definește dincolo de cel 

profesional și nu numai, căci sunt o mulţime de oameni, 

părinţi și bunici în situaţii asemănătoare.  

         Doamna Maria Muguraș Vnuck, care a sosit din 

Grand Rapits, statul Ohio, pentru acest eveniment cul-

tural, a făcut o expunere remarcabilă a cărţii America 

visului românesc, a modului cum a fost constituită, fac-

torii determinanţi care au condus autoarea la scrierea si 

publicarea ei.  

         Conferința pe care a prezentat-o Anca Sîrghie, 

după alte cinci susținute, la New York și la Denver în 

capitala statului Colorado, unde activează de un deceniu 

Cenaclul literar românesc,,Mircea Eliade”, s-a intitulat 

Mihai Eminescu și Marea Unire, pe o temă semnifica-

tivă în Anul Centenarului. Expunerea bogată în afirma-

ții extrase din publicațiile la care Eminescu colaborase 

ca ziarist dovedea că ideea unirii românilor în fruntariile 

vechii Dacii era adânc fixată în mintea sa din adoles-

cență, când scria cu înflăcărare patriotică Ce-ți doresc 

eu ție, dulce Românie, până la anii când în paginile zia-

rului,,Timpul” incrimina pe ruși pentru ocuparea Basa-

rabiei și stăpânirea austro-ungară asupra Transilvaniei, 

pâmânt românesc. Imaginile proiectate pe ecran au în-

tărit mesajul eminescian, adevărat imbold trimis gene-

rațiilor tinere pentru a duce până la capăt lupta pentru 

acest ideal național. Faptul că în ultima zi de ședere în 

America, înainte de revenirea în țară, Anca Sîrghie a gă-

sit disponibilitatea de a răspunde invitației noastre, o 

face cu atât mai prețuită de noi, românii americani, care 

suntem conștienți și simțim că acolo unde apare Domnia 

Sa se face lumină de sărbătoare pentru sufletele noastre 

înstrăinate.    

         Ȋn încheierea simpozionului, Dorina Călușer ne-a 

oferit cȃteva momente închinate anului centenar cu ci-

tate din marii noștri poeţi, pe fond muzical adecvat. Din 

nou impresii, zȃmbete și fotografii, din nou bucuriile lă-

sate de sentimentul că s-a mai înfăptuit ceva pe tărȃmul 

întăririi relaţiilor spirituale ale romȃnilor din diaspora 

nord-americană. 

 

 
Câțiva dintre participanții la acest eveniment cultural deosebit 

 
         Nimic nu este întȃmplător, mamă, și dacă ar fi să 

mă mai naști o dată, nu-mi doresc atȃt bogăţiile lumii, 

cȃt aceste sentimente de,,unire în cuget și simţiri” cu tot 

ceea ce neamul nostru strămoșesc ne-a dat și lăsat ca 

moștenire, pe oriunde ne-am afla. 

 
15 aprilie 2018, 

West Bloomfield, SUA         
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Dacă - volum multilingv de poezie de Elena Liliana Popescu 

 
         

Universitatea București a organizat spre sfâr-

șitul anului trecut în sala de festivități a Casei Univer-

sitarilor din București o prezentare a volumului mul-

tilingv de poezie, DACĂ de Elena Liliana Popescu, 

profesor la Universitatea din Bucureşti. Prima ediție 

a volumului multilingv (42 de limbi) a apărut în anul 

2009 la Editura Pelerin. Ediția a doua, publicată de 

aceeași editură în 2017, conține poemul intitulat 

„Dacă” în 80 de limbi și îi este dedicată in memo-

riam Profesorului Nicolae Popescu, membru al Aca-

demiei Române, la 80 de ani de la naștere. Un cuvânt 

înainte de Adrian G. Sahlean, prefaţa de Luciano 

Maia, postfața de Gheorghe Glodeanu și o introdu-

cere a autoarei însoțesc poemul în original și cele 79 

de traduceri ale acestuia.  

         Din perspectiva lui Adrian G. Săhlean, traducă-

torul poemului în limba engleză, volumul DACĂ pre-

zintă „originalitatea structurării unui întreg volum 

pornind de la un singur poem. El este intitulat foarte 

sugestiv DACĂ. Un proverb cunoscut afirmă concret-

pragmatic că şi cel mai lung drum începe cu un singur 

pas, dar el se aplică în egală măsură şi drumului cu-

noaşterii şi al autocunoaşterii. Se poate construi o în-

treagă filosofie de la necesitatea primului pas pentru 

studierea universului care ne înconjoară. Dar înţele-

gerea naturii lucrurilor aparente, sau esenţa lor co-

mună devine sterilă dacă nu trecem mai departe, la 

investigarea propriei naturi, aflate în universul tainic 

din noi înşine. Acesta este îndemnul poemului 

„Dacă”, din volumul Cânt de Iubire - Song of 

Love scris de Elena Liliana Popescu şi tradus de mine 

în limba engleză încă de acum cincisprezece ani. Un 

poem de natură filosofică, ce abordează sub forma 

unei  

interogaţii-introspecţii problemele fundamentale ale 

omului, şi misterul zămislirii cuvintelor ce se ascund 

în Tăcere.” 

         Dintr-o altă perspectivă, volumul surprinde 

ideea conform căreia „nemăsuratul poate fi măsurat 

în măsura în care poţi cuprinde infinitul, moment unic 

în care creator şi creație, natură şi istorie, poet şi citi-

tor formează o singularitate plurală a planurilor di-

vine ale Artei. Aceasta este ceea ce se poate desprinde 

din acest poem, în care Elena Liliana Popescu, inspi-

rată de viziunea asupra lumii care o caracterizează pe 

tot parcursul operei sale poetice, ne confruntă cu atât 

de multe posibilități ce ar putea fi în vastul univers – 

omenesc, demiurgic şi divin – ce ne este dat, cândva, 

să cunoaştem. Acest poem configurează un moment 

– într-adevăr, momentul – posibil al re-creaţiei, în-

toarcerea la profundul şi vastul mister al vieții. Poem 

cu multiple semnificaţii, ele toate compunându-l pe 

Unu, așa cum afirmă poetul și traducătorul Luciano 

Maia, profesor la Letras e de Comunicação Social,  

Universitatea UNIFOR, Fortaleza, Ceará, Brazilia. 

         Autoarea „se apropie de poezie venind dinspre 

matematică, de unde nota de puternică originalitate a 

operei sale poetice, poeta asumându-şi în mod delibe-

rat modelul intelectual al lirei, adresându-se cu predi-

lecţie ideii, gândirii. Nota personală a acestei opere 

trebuie căutată în amestecul de clasicism şi moder-

nism, de tradiţie şi inovaţie, amalgam insolit detecta-

bil atât în versificaţie, cât şi în conţinutul poemelor. 

Elena Liliana Popescu cultivă o poezie a marilor in-

terogaţii, în disputa dintre sentiment şi raţiune, ea pre-

ferând să rămână pe tărâmul vrăjit al „formelor-

gând”. O meditaţie asupra condiţiei umane este şi 

creaţia intitulată „Dacă”, iar traducerea ei în şaptezeci 

și nouă de limbi reprezintă o veritabilă probă de vir-

tuozitate, afirmă în postfața volumului criticul literar 

Prof. dr. Gheorghe Glodeanu. 

         Au prezentat volumul prof. dr. Anca Irina Io-

nescu, prof. dr. George Volceanov, lect. dr. Duşiţa 

Ristin, lect. dr. Joan Llinás și autoarea, prof.dr. Elena 

Liliana Popescu.   

         Prof. dr. Anca Irina Ionescu a relevat faptul că 

poezia Elenei Liliana Popescu este de o mare finețe 

spirituală și calitate. În general, susține Anca Irina Io-

nescu, poezia trebuie să se distingă în mod deosebit 

de proză prin două trăsături: imaginea metaforică și 

Dușița RISTIN 

(ROMÂNIA) 
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forma versificației, care trebuie să fie una muzicală. 

Apropiindu-se de poezie cu gândurile și calificarea sa 

de cercetător, doamna profesor a argumentat faptul că 

la Elena Liliana Popescu frumusețea versului „iese ca 

la broderie, pentru faptul că acul merge pe acolo pe 

unde trebuie”. Imaginea poetică în această poezie este 

gradată și dinamizarea punctului culminant în poezie 

se face folosind modul gerunziu al verbelor din strofa 

a doua (neiubind, nesperând, nevorbind, negândind), 

foarte greu de tradus în alte limbi. Acest dinamism 

„se liniștește” în strofa următoare și se dă răspunsul 

la ceea ce este în prima parte, sau chiar la toată poe-

zia. Capacitatea limbii române de a schimba categoria 

gramaticală prin transformarea adjectivelor în sub-

stantive este, de asemenea, unul din mijloacele prin 

care acestea devin categorii filozofice (nemăsuratul 

din această poezie, de pildă, la fel ca frumosul, urâtul 

etc.).  

         Prof. dr. George Volceanov în prezentarea sa a 

dus mai departe ideea că poezia s-a născut ca o formă 

de artă orală și s-a despărțit de muzică odată cu apa-

riția tiparului lui Gutenberg, în secolul al XV-lea. Ba-

ladele populare tipărite în perioada Renașterii, de 

pildă, circulau astfel puse pe muzică. Versiunile în 

limbile străine din acest volum ale poemului Dacă de-

notă faptul că orice traducere este în genere un act in-

terpretativ într-o altă limbă și exegezele din prefața 

acestui volum ale celor doi traducători, Adrian Sa-

hlean și Luciano Maia, certifică acest lucru și sunt 

foarte minuțioase din acest punct de vedere. „În cazul 

poemului Dacă, avem o circularitate, în care partea 

finală vine cu o concluzie care, de fapt, ne întoarce la 

premisă. Acest poem deschide ușa către niște posibi-

lități, iar cititorul trebuie să empatizeze cu poeta și cu 

cugetările acesteia, să ajungă la un fel de împăcare cu 

sine și cu textul poemului. De fapt, este vorba aici de 

evaluarea propriilor noastre deschideri, a propriilor 

posibilități, în măsura în care putem accede spre o 

treaptă superioară, pentru că fiecare sfârșit este un 

nou început și se merge undeva înainte.” 

         Lect. dr. Joan Llinás a subliniat ideea că, din-

colo de dificultățile formale existente la traducerea 

unei poezii, până la urmă, ceea ce rămâne mai impor-

tant este mesajul textului literar. Dacă în cazul prozei 

(romanului, de pildă), putem avea o traducere liniară, 

în poezie e nevoie de concentrarea asupra gândului, 

imaginilor și a sentimentelor pe care poetul vrea să le 

transmită. Abia atunci când se ajunge la acea înțele-

gere referențială deplină a cuprinsului unei poezii se 

poate trece și la traducerea acesteia. Importante sunt, 

de asemenea, aspectele culturale specifice ale unui 

text literar și care uneori nu pot fi încadrate în mod 

identic în alte limbi. Este minunat faptul că între co-

perțile acestei cărți se regăsesc atâtea limbi, pe lângă 

limbile de circulație internațională, unele dintre ele 

limbi periferice, care aparțin unor familii de limbi 

mult mai puțin cunoscute.  

         Lect. dr. Duşiţa Ristin s-a oprit asupra câtorva 

merite ale acestei cărți, care trebuie neapărat semna-

late. „În primul rând, apariția acestei cărți o individu-

alizează în raport cu altele prin rezultatele obținute ca 

urmare a împlinirii dorinței autoarei de a se exprima 

și comunica. Trebuie astfel să ne gândim la angajarea 

și coerența doamnei profesor Elene Liliana Popescu 

de a duce mai departe un proiect început în 2009, 

când această carte era editată cu traduceri în 41 de 

limbi străine. Astăzi, în 2017, această carte cuprinde 

traduceri ale poemului Dacă în 79 de limbi străine și 

trebuie prețuită munca de ani de zile pe care o presu-

pune un asemenea demers cultural, ce pune la un loc 

atât de multe limbi care se vorbesc în toate colțurile 

lumii. Este o solidaritate intelectuală a traducătorilor 

cu poeta Elena Liliana Popescu în jurul unui gând, al 

unui proiect, care are ceva exemplar și este un lucru 

de sărbătorit în sine. Altfel, poemul care dă titlul aces-

tui volum este alcătuit din trei strofe dense, care im-

plică la o privire mai atentă un mesaj generos, prin 

care prinde contur viziunea și abordarea proprie a au-

toarei asupra poeziei, a inspirației poetice și a creației, 

în general. Construcția poemului stă sub semnul re-

flecției, al exprimării unei lumi interioare, prin 

această tendință auto reflexivă, în care înțelegerea 

conceptelor de timp și spațiu ocupă un loc privilegiat. 

Această reflecție pornește chiar din titlul acestui 

poem, unde conjuncția subordonatoare condițională 

dacă are în acest caz și calități „temporale”, cu rolul 

de a delimita momente și lumi diferite, una obiectivă, 

reală și imediată și alta primară și ideală, de la înce-

putul lumilor lumii. 

         Autoarea Elena Liliana Popescu a făcut unele 

referiri la câteva etape ale procesului îndelungat de 

construcție a celor două ediții ale volumului, prin co-

laborarea sa cu un număr mare de traducători. A pre-

cizat că poemul Dacă, scris cu mulți ani în urmă, a 

apărut prima oară în volumul Ție (Editura Universi-

tății din București, 1994). Ulterior a fost inclus într-o 

selecție de 63 de poeme care a apărut bilingv în ro-

mână și engleză, în traducerea lui Adrian G. Săhlean, 

cu titlul Cânt de Iubire - Song of Love (Editura He-

rald, 1999). Acest volum a fost publicat în română-

sârbă (Cânt de Iubire - Pesma Ljubavi, Savez Srba u 

Rumuniji, România, 2001), în traducerea poetului 

Draga Mirjanić. A fost apoi editat în Taiwan (愛之頌
, Taipei, 2006), în traducerea în mandarină a poetului 

Lee Kuei-Shien. A doua ediție în română-engleză 

(Cânt de Iubire - Song of Love) a apărut în 2007 (Edi-

tura Pelerin, București & Editura Lumină Lină, NY). 
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S-a publicat apoi în engleză-chineză (Song of Love - 

愛之頌, Taiwan, 2010), în română-engleză-franceză 

(Cânt de Iubire - Song of Love - Chanson d’Amour, 

Editura Pelerin, București & Editura Destine literare, 

Montreal, 2013), în engleză de Adrian G. Sahlean și 

în franceză de Estelle Variot, în română-spaniolă 

(Cânt de Iubire - Canto de Amor Ed. Trilce, Sala-

manca, 2014), traducere de Joaquín Garrigós împre-

ună cu poetul peruan Moisés Castillo; în română-ita-

liană (Cânt de iubire - Canto d’amore, Ed. Pellicano, 

Roma, 2016), traducere de poetul Stefano Strazza-

bosco. Cânt de Iubire a mai fost tradus în portugheză 

de poetul și traducătorul Luciano Maia, în sardă de 

poetul și traducătorul italian Gian Gavino Irde, în ma-

ghiară de traducătoarea Irén P. Tóth. Poemul Dacă a 

făcut parte din mai multe antologii publicate de-a lun-

gul anilor în mai multe limbi. Din cuvântul autoarei 

reiese că „pentru ca această carte să existe a fost ne-

cesară contribuţia multor zeci de persoane de diferite 

specialităţi: poeţi, traducători, profesori universitari 

mai ales din domeniul filologiei, lingvişti, dar şi cer-

cetători matematicieni, fizicieni sau specialiști în alte 

domenii. Fără talentul, generozitatea, competenţa, se-

riozitatea, entuziasmul, tenacitatea, tuturor acestor 

oameni cu adevărat minunaţi, iubitori de poezie, 

apariţia acestei cărţi nu ar fi fost posibilă. 

         Evenimentul literar a continuat cu o lectură po-

etică în douăsprezece limbi: română, engleză, spani-

olă, arabă, catalană, cehă, franceză, germană, latină, 

maghiară, polonă, sârbă, la care și-au adus contribuția 

și patru studente de la Facultatea de Litere și Faculta-

tea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universi-

tății din București (Bianca Bogdan – arabă, Ana-Ma-

ria Dumitran – franceză, Maria Tepei – germană, Fla-

via Elena Silvia Vendetti – italiană și latină).  

Elena Liliana Popescu a citit apoi și poemul În clipa 

regăsirii în original, George Volceanov în limba en-

gleză traducerea a lui Adrian G. Săhlean și în cata-

lană, traducătorul Joan Llinás . Autoarea a menționat 

că acest poem a fost tradus până acum în 35 de limbi 

și face parte dintr-un alt volum multilingv, aflat în lu-

cru, cu același titlu.  

         Poeta Elena Liliana Popescu a mulțumit tradu-

cătorilor care au realizat traducerile conținute în cele 

două ediții ale acestei cărți-poem, construite pe par-

cursul a mai multe decenii, le-a mulțumit tuturor celor 

care într-un fel sau altul au contribuit la apariția celor 

două ediții ale cărții, în tot acest timp și de asemenea, 

le-a mulțumit tuturor participanților la lansarea aces-

tei noi ediții revăzute și completate a volumului 

DACĂ . 

         În încheiere, s-au acordat autografe și partici-

panții au fost invitați la Târgul Gaudeamus, pentru ur-

mătoarea prezentare de carte.          

 

DACĂ     

 

Dacă s-ar putea vreodată 

să măsori nemăsuratul, 

să cuprinzi nemărginirea, 

să stai, străbătând neantul, 

să fii nici unul, nici altul. 

  

Dacă s-ar putea vreodată 

neiubind să fii iubirea, 

nesperând să fii speranţa, 

nevorbind să fii vorbirea, 

negândind să fii gândirea. 

  

Dacă s-ar putea vreodată 

să auzi neauzitul, 

să priveşti în nevăzut 

şi să afli neştiutul, 

ar urma iar începutul? 

 

Elena Liliana Popescu  

IF 

 

If you could ever 

measure the immeasurable, 

take in the boundlessness 

and, walking across nothingness, 

be neither one nor the other; 

  

If you could ever 

be love without loving, 

be hope without hoping, 

be speech without speaking, 

be thought without thinking; 

  

If you could ever 

hear the unheard, 

look into the unseen 

and learn the unknown − 

would there be a new beginning? 

 

English version: Adrian G. Sahlean 
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S’IL ÉTAIT POSSIBLE  

               

S’il était possible, un beau jour, 

de mesurer l’incommensurable, 

de prendre dans tes bras l’infini, 

de rester figé, en parcourant le néant, 

de n’être ni l’un, ni l’autre, 

 

S’il était possible, un beau jour, 

d’être l’amour sans aimer, 

d’être l’espérance sans espérer, 

d’être la parole sans parler, 

d’être la pensée sans penser, 

 

S’il était possible, un beau jour, 

d’entendre ce que l’on n’entend pas, 

de regarder dans ce que l’on ne voit pas, 

et d’apprendre ce dont l’on ne sait rien, 

en reviendrait-on à nouveau au commencement? 

 

 

Version Française : Estelle Variot 

 

Jeśli… 

 

Jeśli byłoby możliwe 

zmierzyć niepomierne, 

ogarnąć nieograniczone, 

i, przenikając w nicość, 

nie być tym, ani tamtym. 

 

Jeśli byłoby możliwe 

bez kochania być miłością, 

w beznadziei być nadzieją, 

bez słowa będąc mową być, 

nie rozmyślając zaś - myślą.  

 

Jeśli byłoby możliwe 

usłyszeć to co niesłyszalne, 

spostrzec to co niewidzialne 

i poznać to co niewiadome, 

czy nastałby nowy początek? 

 

 

Polish version: Dariusz Pacak
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                                                                         Et si l’amour avait raison ? ... 

Aux lecteurs 

 

         À l’âge où je mesurais le fini du monde avec l’infini de mes rêves d’enfant «amoureux des cartes et 

d’estampes», Baudelaire, que je venais de découvrir, me traitait d’hypocrite lecteur. 

Je ne l’ai pas cru. Mais s’il avait raison ? 

        J’ai parcouru le monde «à la clarté des lampes». J’ai connu ainsi beaucoup de poètes. Ils n’avaient 

pas toujours de réponses à mes doutes mais ils savaient tous à me poser des questions. J’en ai gardé «la 

forme et l’essence divine de l’amour » et maintenant je refais à ma manière la vieille histoire comme un 

écho lointain «aux voix chères qui se sont tués ». 

 

 

 

AU POÈTE     

La sagesse, la vertu, l’amour, la vérité, 

Ont déserté notre âme, la raison est en peine, 

La poésie se meurt d’un chagrin volontaire, 

Toi, tu le sais, poète, vendeur des mots factices, 

Hypocrite poète, mon semblable, mon frère. 

Qui suis-je ? Tu le sais mais je te le dis encore : 

Je suis l’ombre du temps infini – le lecteur.    

 

 

 

HISTOIRE      

 

Sur cette large terre brûlée d’amour, 

Le monde répète l’Avare 

Dans un décor de tous les jours ; 

Les singes ont envahi la scène, 

Il y a des loups aux bords de la Seine, 

Les bons apôtres d’autrefois 

Refont l’histoire d’une Cène triste : 

- Hommes, il était une fois un Roi, 

Vous rappelez-vous son nom ? 

- Christ ? - Christ ! 

Le seul Roi qui donna sa vie 

Pour les petits. 

- On l’a trahi ! 

 

 

 

HEUREUX QUI… 

 

                 «Heureux qui comme Ulysse  

                       a fait un beau voyage».  

                                            (Du Bellay) 

 

Heureux qui de sa vie ne fit qu’un seul voyage ! 

Moi, le mien ne fut 

Qu’un simple port d’attaches. 

Les vagues de l’inconnu 

M’appelaient dans le lointain. 

Partir ? Rester ? Qu’importe ! 

Nous, devant la même porte, 

Loin des flots de chagrin... 

 

Heureux qui de ses rêves a fait un beau voyage, 

Le front dans les étoiles, vers le port du bonheur. 

Ô, je voudrais briser les barreaux de la cage 

Dont tu pris ton envol m’y laissant prisonnière 

Car mon voyage ne fut 

Qu’un immense champ de guerre… 

 

 

  

Paula ROMANESCU 

(ROMÂNIA) 
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VIENNE LA NUIT SONNE L’HEURE     

 

   « Sous le Pont Mirabeau coule la Seine » 

                                                  (G. Apollinaire) 

 

Les beaux jours – des secondes 

Les heures – infinies 

Rien de nouveau au monde 

Vienne la nuit, vienne la nuit ! 

 

Mais une chanson muette 

Se lève de ma voix 

Aux couleurs de mes rêves 

Aux éclats de ma joie… 

 

Que reste sur la grève 

La trace de mes pas 

Pour une nouvelle défaite 

Pour une nouvelle voie… 

 

Mais (déjà ?!) sonne l’heure… 

Je pars. Que tout demeure ! 

LA CHANSON DE LA BIEN AIMÉE      

 

                « Adieu faux amour confondu » 

                            (G. Apollinaire)  

 

Adieu faux amour confondu 

Avec la nuit qui descend ! 

Bonjour amour qui me surprend 

Lorsque je te je croyais perdu. 

Moi, je t’accueille le cœur battant 

En pleine lumière pour que jamais 

La nuit aveugle qui descend 

Ne vienne tout empoisonner 

De son manteau feutré, brûlant.  
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Un  grupaj  de  poezii hazlii pentru cei mai dragi copii 
 

Cașul  buclucaș 

 

Găinușa mea cea mică, 

S-a certat cu o pisică 

Pentru-un bulgăraș de caș 

Ce-a căzut din paneraș. 

 

Cot-co-dac și cot-co-dac, 

Zilnic, un ou frumos fac.  

Este dreptul meu la cașul 

Care l-a pierdut unchiașul! 

 

            Miau, miau, miau,  

Ce să mai zic ? 

Mănânc șoareci cu șoric! 

Vreau și eu un pic de caș,  

Chiar și fără papanaș! 

 

Gospodina din ogradă 

Vine repede să vadă 

Ce se-ntâmplă atât de grav… 

A-nțeles: cașul e-n prag… 

Ia atunci un cuțitaș,  

Și fără să le răsfețe 

Împacă pe certărețe! 

 

Fiecare a primit 

Bucățica ce-a dorit. 

                           

 

Soarele 

 

Am primit o umbreluță 

Asortată cu-o gentuță! 

,,Un parasol”, zice Mița, 

Ca să îl poarte fetița. 

 

Soarele tare-i dușman. 

Arde și mușcă avan, 

Dar umbrela-i ține piept, 

Cât ar fi el de-nțelept! 

 

Înțelept,  înțelepciune, 

Are el când mintea-și pune 

Ca să-i ardă pe copii? 

Doar ei nu-s flori pe câmpii! 

 

Bunelul ne-a făcut scut,  

Un umbrar, ca dedemullt 

Și când soarele-are dinți, 

Noi stăm la umbră, cuminți… 
 

La  noi  acasâ 

 

În grădină cresc căpșune, 

Eu le gust, să văd, sunt bune? 

Fiindcă nu sunt roșii încă,  

Deși Pufi le mănâncă. 

 

Mițu mănâncă doar iarbă 

Crudă, nu poate s-o fiarbă. 

 

Păsările cântă-n pom. 

Le aud chiar și când dorm… 

 

Dar, când Moș Ene-a venit, 

Ciripitu’ a adormit. 

 

  

Melania RUSU-CARAGIOIU 

(CANADA) 
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Un  SOARE  paradisiac, profesor dr. Antoine Soare iluminând 

personalitatea unui mare cărturar român 

 
                                              Spunem cu durere, s-a stins doar lestul, dar sufletul, opera și    

                                                                             realizările au rămas ca zestre a umanității  

                                                                                                Melania Rusu Caragioiu, 

                                                                                                            

,,Un soare paradisiac” este calamburul meu, 

izvorât din citirea acestei cărți a Domniei Sale Dom-

nului  Profesor universitar,  Dr. Anton Soare, intitu-

lată PRETEXTE PENTRU PARADIS. 

La o prima vedere, acest volum are sobrieta-

tea unei casete miraculoase pe care o deschid spre a 

fi apoi înmărmurită de surpriză. Mă simt copil, ado-

lescent, adult, în intuiția subtilă a autorului.  

Editura,,Junimea” -  Iași, prin Simona Mo-

dreanu, a reușit să redea tot ce poetul Anton Soare a 

oferit  cititorilor din preaplinul plăsmuirilor sale, de-

dicația lui fiind exclusiv adresată lor. 

Cititorul răsfoiește încet, cu băgare de seamă, 

zăbovește mult asupra desenelor sugestiv zugrăvite, 

apoi prinde firul celor scrise în carte, pentru el. Încet 

și printr-un fir, ca un fior nevăzut, este prins în mă-

iestria cărții. Cu pași înceți trecem prin împărăția bas-

mului. În „Passo doble”, ursitoarea: „Avea păpuși în 

păpușă/ Și uși multe dup-o ușă/ Din ce-i vechi tot sco-

tea nou,/ Din val, val și din ou, ou.” Am ales că nu 

întâmplător acest poem din „Ciclul intim”, care des-

chide cartea, face un corolar poetic și filozofic al vie-

ții, cu fațetele ei delicate și sumbre, presărate în ani și 

etape, pentru ca în final să ne aducă unda de bucurie 

a resemnării, precum în,,Dansul cu țiganul”: „Păi 

atuncea stai că, / Îți dansez eu taică,/ Cu-o floare la 

gaică,/ Dup-o balalaică”.  

         Stilul poetic atractiv prin care rima este obținută 

folosind cu talent și îndemânare diferite părți de vor-

bire, verbe, adjective, conjuncţii, prepoziții, măiestrit 

folosite, dau o alură sprințară, jucăușă, care te incită 

să continui lectura. Iau un exemplu din poezia 

„Coasa”:,,Fâș,fâș,/ Tai târâș,/ Tai la glezne/ Și culc 

lesne.” 

         Autorul foloseşte chiar și rima ascunsă:,,Răni 

de ieri, mereu vii, meru linse,/ Nestemate nestinse, azi 

le-ncerci,/ Ca și-n seara când ți-ai zis că te-

neci.”,,,Atunci” p. 13. 

         Continuăm intrând în universul strict al copilă-

riei văzută de autorul-poet în capitolul „Lucruri și 

animale”. Imaginația  ni se se leagă de firul epic al 

povestirii poetice scurte. Cititorul rămâne pe gânduri, 

apoi se întreabă pe sine sau îl întreabă pe cel care 

scrie. I se pare că personajul iese din carte și stă în 

fața lui. Dar acel personaj se pare că poate fi și auzit. 

Adică onomatopeic: În „Vulturii„: „Sus, în aer fără 

baier,/ Vulturațì pe-un val de vaier,/ Când ici, când 

departe, hăi,/ Ne văietăm peste văi.” În aceste versuri 

pentru urechea noastră parcă șuieră vâjâitul aripilor 

vulturești. (Observați că în iureșul gândirii l-am para-

frazat pe autor). Grupajele de vocale care întovără-

șesc acel V tare folosit frecvent, se aseamănă, dau im-

presia unui zbor puternic auzit de noi. 

          Un alt gen literar folosit de autor cu un talent 

plin de fină ironie, profund formulată și gândită,  este 

amuseta. M-am oprit  asupra  poeziei „Pește baroc”: 

„Peștele din heleșteie/ Beștelește unda spartă,/ Tot o-

ncheie și-o descheie,/ Apa cu apa se ceartă.” Tot în 

acest capitol descopăr și o ghicitoare iscusit alcătuită: 

„Când prin Africa trec febre/ Dintre cele mai celebre/ 

De-ți usucă lei și zebre/ Eu pe sus tot găsesc flori,/ 

Îmi fac scară din vertebre/ Și-s mereu cu capu-n nori.” 

Ne întrebăm cine-i și aflăm cheia: Este girafa!.  

          Până aci, în picături fine, ca într-un dialog am 

descoperit frumusețea limbii române  prin bogăția 

lingvistică. Dar „Ciocârlia”, „Coasa”, „Marea Nea-

gră”, Țurțurii”  și altele pe care le las cititorului să le 

descopere, sunt nestemate neaoș românești. Citez din 

stilul hâtru al românului, prins fidel de către au-

tor în,,Corbul”: „Tot îmi mai stă în gând brânza,/ Fir-

ar a dracului de vulpe!/ Prinde-i-aș pe-aici osânza!/ 

Înfige-i-aș ghiarele-n pulpe! Dar dialogul poeziilor 

scurte  din acest capitol, ca dealtfel prin întreaga 

carte, ne plimbă prin mitologie, prin epopei antice, 

prin universul infinit, prin universul mistic, folosind 

drept sugestive nume simbolice care evocă eveni-

mentul, starea, fenomenul. Exemplu: „Șarpele”, 

„Când ucid, când doftoricesc,/ Când zac unde-i mai 

caldă piatra./ Mi-au ascultat sfatul drăcesc/ Hermes, 

Eva, Cleopatra.” Prima imagine care ne este sugerată 

este  simbolul lui Socrate, Șarpele de aur, adoptat în 

lumea celor care au jurat să lupte pentru sănătatea atât 

de prețuită a omului. Iar evocarea în treacăt a Evei, 

Cleopatrei ne transferă aici gândul spre alte largi adu-

ceri aminte. La fel se întâmplă când de fiecare dată 

autorul-poet completează erudit printr-un nume sim-

bolic, cum am specificat mai sus,  lărgirea dimensiu-

nii exprimate în versul respectiv. Tot ce poate fi mai 

dificil în alcătuirea unei poezii ne este oferit, reali-

zat artistic în cuprinsul acestei cărți. Mă opresc la po-

ezia,,Balta”, scrisă în monorimă: „Îmi zgândăre-un 

plop/ Ochiul șchiop/ De ciclop/ Căscat fără scop/ La 

cerul miop/ De după potop.” 
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         Ai voi să lași cartea din mână, dar ceva lăuntric 

îți dă un nesațiu ca să continui această primă lectu-

rare, fiindcă precis o vei relua cu creionul în mână și 

caietul tău de citate alături. Situația poate deveni chiar 

gravă. Nu-ți reproșezi nici că ai amânat ceva, nici că 

ai sărit peste ora ta preferată de la îndeletnicirile tale. 

Curiozitatea te împinge să întorci încă o filă. 

Capitolul III,,Așa și-așa” te intrigă, când titlul 

său îți apare în față. Dacă nu îl cunoști pe autor, te 

întrebi din nou, ce s-ar putea ascunde sub această em-

blemă? Dar dacă îl cunoști, admiri filozofia sa, care 

te învață,,să știi că nu știi nimic”. Adică, te întrebi, 

cunoscându-l pe autor de ce el ¸însuși, eruditul, 

spune acestei traduceri „traducere aproximativă”? 

Trecem peste această modestie cu care noi nu suntem 

de acord și să recapitulăm în câteva fraze episodul 

Andromaca din Ilyada lui Homer, episod căruia Jean 

Racine, în 1667, îi închină o impresionanta tragedie  

Andromaca. În acest capitol de poezii și po-

eme autorul ne încântă prin hexametrul antic, intro-

ducând actul IV, scena 5 și actul V, scena 5 din An-

dromaca de  Jean Racine. Cu virtuozitate autorul for-

mulează cu subtilitate și precizie schimbul de replici 

între Pirus și Hermiona. Am subliniat expresia subti-

litate, fiindcă adevărul literar este dificil de redat în 

versuri, rimă și claritate, cum zice Boileau. Ne vom 

reaminti în câteva cuvinte tragedia Andromaca de Ra-

cine. Hermiona, fiica  Elenei și a lui Menelaus, regele 

Troyei, este sortită din leagăn spre a fi soția regelui 

Pyrus al Epirului, fiul lui Achile. Andromaca, văduva 

lui Hector ajunge în sclavia lui Pyrus. Acesta o vrea 

de soție. Andromaca dorește mai bine să moară decât 

să accepte, dar își face un plan de a-și putea aduce fiul 

de la greci, de a accepta cununia, luându-și viața ime-

diat după nuntă. Hermiona este  iubită și cerută în că-

sătorie de Oreste, fiul regelui Agamemnon din Mi-

cene, dar ea îl iubește nespus pe Pyrus. Văzând că 

acesta urzește căsătoria cu Andromaca, Hermiona îl 

incită pe Oreste să îl ucidă pe Pyrus, promițându-i 

mâna. Oreste îl ucide, dar în loc de răsplată el își vede 

pe iubita sa Hermiona luându-și viața  peste targa, pa-

tul funerar, pe care este transportat Pyrus fără viață. 

Oreste îi urmează și el în drumul lor, șiragul tragediei 

cuprinzându-i pe toți trei în mreaja morții. Din 

această tragedie autorul-poet Anton Soare ne oferă în 

cartea de față dialogurile dificile  din actele IV și V, 

revelatoare pentru  deznodământul  tragic al piesei. 

În caietul meu am înserat chiar câteva ma-

xime, atât de minunat exprimate prin traducere. Citez: 

„Pe cine nu iubești, nu suferi că te lasă/ Și ce-i pasă 

că pleci, cui de tine nu-i pasă?” Sau formulări de o 

mare valoare clasică antică: „Se bucurau gândind, 

când îmi urzeau prigoana,/ Că urii lor voi fi tiparul și 

icoana” (Andromaca, 5/V, p. 102) sau răspunsul lui 

Oreste către Pylade: „Cui pregătind năpasta și de 

pierzarea cui,/ Suiți șuieră șerpii pe capul vostru șui” 

(Andromaca, 5/V, Oreste către Pylade). Auzim  iar, 

prin figura de stil, onomatopee, șuierul șerpilor. Au-

torul ne duce mai departe în cartea sa spre lumi mai 

luminoase, pline de romantism care ne compensează 

de fiorul tragediei anterioare.  

         Acum ne răsfață în continuarea volumului cu 

traduceri din Baudelaire, realizând dificilul sonet. Ră-

mânem impresionați de frumusețea artistică a acestor 

traduceri, din care mă rezum doar la două strofe, spre 

a-l incita pe cititor să caute cunoașterea acestui capi-

tol. Citez din,,Motanii”:,,Pe cugetat ades se pun cu-o 

maiestate/ De sfincşi îngânduraţi pe dune însingurate/ 

De parcă somnu-i duce-ntr-un vis fără hotar; /În 

coapse-au licurici de la o vrăjitoare,/ Și bobi de-aur 

mărunt ca nisipul din boare/ Le instilează vag pupila 

grea de har.” 

         Capitolul IV al volumului ne readuce la limba 

franceză. Este intitulat: ,,AUTREMENT DIT”.  El se 

deschide cu imaginea unui lexicon din care aproape 

cad o pereche de ochelari. Imaginea îmi sugerează că 

vârsta senectuții rămâne mereu fidelă studiului dar și 

creației voluminoase precum tomul din imagine. 

          Scrise în limba franceză poemele Profesorului 

universitar Dr.Anton Soare sunt diafane și sugestive. 

Citez:,,Les peupliers se sont agenouillés/ Au bout des 

champs.../ Des soleils assassinés reposent leur sang/ 

Adossés aux margelles.’’ Sau:,,Les loueurs temburi-

nent/ D’un puits à l’autre,/ Aussi loin, aussi clair, 

aussi mourir’’. Sau ca într-un un cântec:,,Nu et blanc/ 

Comme un clavier/ L’ange trainait/ Entre lumière et 

sang. (,,Une autre aubade’’). Imagini deosebit de fru-

moase și sugestive, inedite, întâlnim și în poe-

mul ,,Voyeurisme”:,,Le grénier de nos rèves’’, ... la 

neige des rideaux’’,,,des caillots de soleil aux fenêtres 

d’en haut’’,,, des troupeaux à sabots dorés/ Et le ciel 

en coup de grâce’’. Acest poem mi se pare a fi un co-

rolar, o postfață subtilă strecurată de autor la încheie-

rea volumului, parcă privindu-ne de la catedra sa, 

dacă am intuit sensul conținutului volumului dăruit 

nouă și al locului unde este plasată această poezie în 

carte.,,Voyeurisme” încheie volumul de poezii și po-

eme,,Pretexte pentru Paradis”,  poate cel mai frumos 

volum realizat în 2014, care ne dezvăluie încă o fațetă 

a marelui cărturar român atât de apreciat în lumea 

universitară canadiană și în francofonie. 
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ALMA REDLINGER – O NOUĂ EXPOZIŢIE 
 

         Lumea artelor nu o uită pe Alma Redlinger, marea doamnă a artelor vizuale, creatoarea atâtor frumuseţi 

de neuitat. Cu trecerea timpului, de când a părăsit această lume, lucrările ei sunt admirate de numeroşi iubitori 

de artă. Si iată că o nouă expoziţie deschisă la galeria Simeza din Bucureşti prezintă opere în parte încă neex-

puse precum şi altele (picturi şi grafică) cunoscute publicului. Daria, fiica artistei, îmi scrie că acestea sunt 

exponatele cu care Alma Redlinger a avut primele expoziţii de succes. De data aceasta,,,aprobarea pentru sală 

a venit târziu pentru mama, dar am reuşit să facem o expoziţie de care ea ar fi fost mândră". Se înţelege că 

întreaga echipă, cuprinzând-o pe cealaltă fiică, Ileana, pe fiul Dariei, Ştefan cu soţia lui Irina, a dorit mult să-

l bucure pe domnul Redlinger, care,,trăieşte printre tablourile Almei". Dar în acelaşi timp, expoziţia, reflectând 

unicitatea stilului, atmosfera optimistă şi conţinutul artistic personal al Almei Redlinger, îi bucură pe toţi cei 

care i-au apreciat în timp tablourile, care îi reflectă infuzia de spontaneitate, entuziasmul şi descopeririea cu-

lorii, limbajul pictural propriu. 

         Creaţia acestei excepţionale artiste, care a pictat mai bine de şaptezeci de ani, începând din timpul pri-

goanei, străbătând vremurile cu experienţa şi creativitatea ei, este reprezentativă pentru larga democraţie a 

artei ei, indiferent de miza politică şi socială. Se spune că stilul este omul... Putem afirma cu certitudine că 

moştenirea artistică a Almei Redlinger confirmă delicateţea, modestia, discreţia şi generozitatea ei. 
 

Picturi de Alma Redlinger 

                     
                  Nuferi albi                    Cele trei gratii                                          Autoportret 1978 
 

     
                                  Model citind                         Atelier 2013                                 Căluțul înaripat  

Dorel SCHOR 

(ISRAEL) 
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VASILE JURJE – CĂLĂTOR ÎN LUMEA ARTELOR 

 

         Am primit de la Vasile Jurje, prietenul meu din tinereţe, un frumos album de artă intitulat Călător prin 

lumea artelor. Când eu l-am cunoscut, Vasile tocmai fusese repartizat la Teatrul Mihai Eminescu din Botoşani 

ca scenograf, iar eu îndeplineam funcţia de secretar literar al teatrului, continuând în acelaşi timp și pe cea de 

medic. În anii care au urmat, prietenul meu a semnat scenografia multor spectacole, colaborând cu numeroase 

teatre din România şi bucurându-se de aprecierea unor valoroşi dramaturgi, regizori, oameni de teatru, dar şi 

de marele public. 

         Numai că scenograful nu s-a mulţumit să creeze decoruri si schiţe de costume originale pentru specta-

cole, ci s-a consacrat şi picturii de şevalet, graficii, sculpturii, ilustraţiei de carte, afişelor şi coperţilor, progra-

melor de teatru. În zecile de ani care au trecut, Vasile Jurje a participat la foarte numeroase expoziţii colective 

şi individuale, aducând întotdeauna în pictura sa un stil deosebit şi o tehnică surprinzătoare. Scriam într-o 

cronică de artă că tablourile sale sunt neobişnuite, că pictorul abandonează formele figurative sau geometrice 

pentru a descoperi un nou limbaj artistic, bazat în mare parte pe improvizaţie, folclor, simboluri mitice, forme 

abstracte. Fluiditatea chipurilor şi lipsa de precizie a spaţiului dau măsura libertăţii de gândire şi visare. Cu-

noscuţi critici de artă au subliniat faptul că Jurje redă stări spirituale proprii, fiind preocupat de o nouă icono-

grafie plastică, cu semnificaţii din ideile lumii contemporane. În cazul portretelor, el anulează asemănarea 

fizică în favoarea esenţei unor caractere. 

         Citându-mă în album, artistul reproduce multe din afirmaţiile mele. Vasile Jurje recurge discret la esenţi-

alizări cu încărcătură filozofică, într-un univers voit fabulos. Poate că aici se ascunde secretul succesului său, 

la care aş mai adăuga coloritul subtil într-un spaţiu postmodern, într-un univers plastic unic. 
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,,VARA DE NOIEMBRIE” BLAGIANĂ ÎNTRE PROZĂ ȘI VERS 

 
         În momentul nebulos al punerii operei sale la 

index, Lucian Blaga conștientiza certitudinea valorii 

pe care o are personalitatea lui prin rodnica-i creație, 

înaltă în toate domeniile în care s-a afirmat: „Mă simt 

foarte ardelean prin toate ale mele; dar un ardelean la 

nivel general românesc și oarecum european.“1 Și 

pentru că în esența ei viața presu-

pune o continuă zbatere pentru 

un țel, se cere făcută o precizare 

pe baza intuiției celei mai sensi-

bile: „Condițiile cât de ireale și 

elemente cât de utopice se ames-

tecă în orice luptă pentru un 

ideal! Totul se petrece ca și cum 

ai vrea să lași moștenire averea ta 

materială, mobilă și imobilă, 

unui înger.” Esența esențelor în 

creația lirică este adevărul că 

„poetul se luptă cu cuvântul ca 

Iacob cu îngerul.“2 Această luptă 

nu s-ar fi reluat dacă poetul nu s-

ar fi îndrăgostit într-o “vară de noiembrie” a sufletu-

lui său de Elena Daniello, care va figura în romanul 

cu bogate elemente autobiografice Luntrea lui Caron 

sub numele de Ana Rareș3. În ficțiunea blagiană ea 

este căsătorită cu un botanist celebru. Protagonista fe-

minină a cărții, care prin puritatea ei morală o 

                                                           
1 Lucian Blaga, Elanul insulei, Editura Dacia, Cluj- 
Napoca., 1977,  p. 194. 
2 Ibid., p. 165. 
3Fragmente au apărut în „Gazeta literară" (nr. 18 si 
27/1967), „Luceafărul" (nr. 26 si 39/1968,  
nr. 27/1969), „Amfiteatru" (nr. 1/1969), 
„Manuscriptum" (nr. 1 și 2/1975), „Flacăra" (nr. 
37/1976) „Viața românească", „Astra", „Familia" (nr. 
5/1990) etc. Paginile din „Luceafărul" (nr. 39/ 1968 și nr. 

ecranează pe Octavia, poate fi inspirată de muza din 

urmă a poetului, din moment ce la înmormântarea lui 

Leonte Pătrașcu de la Câmpul Frumoasei, Ana are 

una dintre trăsăturile Elenei Daniello, trăsătură fizică 

prezentă și în poezia Portret, anume „umerii mă-

runți”4. În romanul cu certe elemente autobiografice 

nici farmecul Anei nu rămâne ne-

sesizat de musafirii veniți la în-

mormântare de la București, între 

care Marioara Stănculescu în-

treabă:,,Dar cine este minunica 

asta?”. Axente însuși face o re-

marcă în gând, așa cum ea dere-

tica în bucătăria casei lui Leonte, 

amintind pe Elena Daniello, cea 

care „și din piatră scotea flori”. 

Tainic îndrăgostit, el recunoaște: 

„Mai adast câtva timp prin 

preajma doamnei Ana, urmă-

rindu-i mișcările grațioase. Ea 

transformă și această bucătărie, 

cu miros de făină arsă și de aluat copt, într-un cuib 

fermecat.”5  

         Nu numai în romanul la care lucra intens în anii 

1951-1953, ci și în panseurile momentului găsim 

semne certe că Blaga se simțea copleșit de o nouă iu-

bire. Acea stare de revitalizare creatoare avea să-i 

27/1969) și „Amfiteatru", fac parte, alături de altele, 
inedite, din textele numite în roman „minciunile lui 
Dumnezeu" și au mai fost editate, separat, cu note 
bibliografice, în Lucian Blaga, Izvoade. Eseuri, conferințe, 
articole. Ed. ingrijită de Dorii Blaga și Petre Nicolau. 
Prefață de George Gana, București, 1972. 
4 Lucian Blaga, Luntrea lui Caron, Ediția a III-a revăzută, 
Editura Humanitas, București, 2006, p. 400. 
5 Ibid., p. 404. 

Anca SÎRGHIE 

(ROMÂNIA) 
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provoace o mărturisire uluitoare ca dimensionare spe-

cifică a,,verii de noiembrie”, pe care el o trăia cu toată 

impetuozitatea estivală a simțirii, care a triumfat în 

lupta cu amenințarea semnelor iernii asupra făpturii 

sale trecute de cumpăna unei jumătăți de veac. Deși 

nu a devenit titlul unui ciclu erotic de sine stătător, 

cum considerăm că era foarte nimerit, formularea 

oximoronică,,vară de noiembrie” a fost definită con-

vingător în termeni superlativi:,,Pentru a iubi cu ade-

vărat, trebuie să ai în urmă aproape o viață întreagă. 

Anume alesături de melancolie ale,,vârstei“ dau iubi-

rii o violență și o luciditate fără de care ea rămâne 

ușor în penumbră… Că și vârsta poate fi o calitate în-

cep s-o învăț acum, dureros câteodată, dar și îmbucu-

rător. Aceasta e, nu bătrânețea, ci adolescența trium-

fătoare, păstrată prin voia destinului în mine, timp de 

decenii pentru clipa singurei întâlniri cu iubirea.“6 

Mărturisirile făcute de-a lungul prieteniei noastre de 

Elena Daniello7 vin în ajutor pentru a încerca o expli-

cație cu privire la versurile bogate ale ciclului Vară 

de noiembrie, inspirate în bună parte de noul suflu 

elenic. Desigur că acele versuri inspirate de ultima 

muză și transcrise de Cornelia, soția poetului, au ră-

mas nepublicate antum, precum tot ce fusese scris 

după anul fatidic 1948, când poetul Blaga a fost pus 

la index de comuniști, dar ciclul acesta se va confi-

gura în posteritate începând cu ediția de Poezii din 

1962, spre a fi prezente și în volumele ce vor urma. 

Nu este deloc întâmplător că unele dintre aceste poe-

zii nu au o dată precisă de finalizare, ci o perioadă de 

câțiva ani. Este posibil ca ele să nu fi fost șlefuite de-

finitiv, așa cum s-a procedat în cazul versurilor publi-

cate în ciclurile interbelice de la Poemele luminii din 

1918 la Nebănuitele trepte, 1943.   

         În fața filei goale, care îi așteaptă gândurile îm-

pătimite de o nouă efuziune tinerească, fantezia face 

piruete mitologice, pivotând în jurul numelui iubitei. 

Blaga alege titlul Bătrânii de la Troia, dat reflecției 

sale poematic-aforistice: „Deoarece soarele nu poate 

să apună fără de a-și întoarce privirea după fiicele 

orașului, mă întreb: de ce-aș fi altfel decât soarele? 

                                                           
6L.Blaga, Inedit. Crâmpeie de scrisori, în “Viața 

medicală“, an XIV, nr. 29 (655), din 19 iulie, 202, p.7. 
7Vezi Anca Sîrghie, Lucian Blaga și ultima lui muză, 

Editura TechnoMedia, Sibiu, p. 38.   

Istoria își aprinde cu mine amintirile. Iar când amin-

tirile ard, încep să înțeleg: sunt ca unul dintre bătrânii 

de la Troia. Întorcându-și fața după femeia în alb veș-

mânt, după femeia ce-și ducea ulciorul la fântână, bă-

trânii cetății își făceau promisiunea de-a muri împă-

cați. Când vântul fluieră lung pe lângă mine, îmi este 

ca și cum mi s-ar spune că toate războaiele au fost un 

singur război. Și sunt mulțumit, nemulțumit la fiecare 

răscruce, că războiul s-a purtat și se mai poartă și as-

tăzi pentru prea frumoasa Elena.”8 Și cugetarea se re-

verberează spre alte personaje atrase de fascinația ce-

lebrei femei a Antichității eline. „Menelaos, soțul 

prea frumoasei Elena, când se întâmpla să aducă 

vorba despre părintele zeilor nu-și stăpânea îndeajuns 

glasul, ca să evite cu toată siguranța anume inflexiuni 

de infatuare. Când însă printre sfetnici arunca, oare-

cum ca din întâmplare cuvintele: «Și socrul meu 

Joe...». Elena în schimb nu pomenea niciodată nu-

mele tatălui ei. Numai unui bătrân din Troia, unul din-

tre aceia care-i admirau mersul spre fântână, ea i-a 

răspuns odată cu oareșicare cochetărie: «Știi, eu sunt 

os de lebădă!»”9 

         Există, reverberată discret în câmpul creației, o 

vrajă pe care o degajă femeia adorată, patronând ca 

personaj feminin romanul autobiografic Luntrea lui 

Caron. Mai subtilă modalitate stilistică de a concre-

tiza artistic o stare de încântare este folosirea epitetu-

lui „fermecat”, cu efectul lui fascinatoriu, spre a su-

gera o frumusețe de basm prin antiteză cu contextul 

constituit din imaginile terne ale unei bucătării, în 

care Ana este contemplată de Axente Creangă. Desi-

gur că au existat și ecouri poetice, în care cel ce sem-

nase studiul Geneza metaforei era el însuși un mânu-

itor al acestei imagini a splendorii: „M-am oprit lângă 

tine,/ descoperind că părul tău e o flacără/ pe care 

vântul n-o stinge./ Și lângă minunea cea mai simplă/ 

am stat cum se cuvine”  

(M-am oprit lângă tine). Miracolul „flăcării ce nu se 

stinge” nu are în viziunea blagiană nimic mistic, așa 

ca în scena de la Mânăstirea Sâmbăta unde monahul 

Arsenie Boca purta lumânarea nestinsă în plină 

8 Mss. 6946 III, fila 4, din Fondul Daniello, la Biblioteca 
Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca. 
9 Mss. 6957 VI Aforisme, fila 5, din Fondul Daniello, la 
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”,  
Cluj-Napoca. 
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furtună. Cert este că metafora părului-flacără al iubi-

tei nu s-a născut din foamea de culoare a poetului, ci 

aparține miracolului produs de apropierea ei, ca 

amestec al realității celei mai terne cu mirajul su-

fletesc pe care el îl trăiește. Efectul se potențează prin 

metafora „minune” creată în contrast cu epitetul înso-

țitor și superlativizat „cea mai simplă”. Chiar titlul dat 

poeziei M-am oprit lângă tine ne apropie de punctul 

din care pornea geneza versurilor blagiene, sens în 

care epitetul din locuțiunea „cum se cuvine” atestă 

decența roditoare a dăltuitorului în cuvânt. Puțini sunt 

poeții la care tăcerile, și mă refer la cele trăite în 

preajma ființei dragi, aduc atâta belșug de inspirație 

la un filosof care descifrase paradigmele existenței. 

Elena Daniello, alias Ana din romanul Luntrea lui 

Caron, are echivalent și în poeziile acelei ultime 

perioade de creație artistică. 

         Caracteristic opticii unui poet filosof este faptul 

că prin iubire, Blaga descoperă drumul spre o formă 

superioară a cugetării, cea a cunoașterii prin intuiție 

senzorială. Distanța aceasta, pe care el o sugerase prin 

imaginea creată în poezia Eu nu strivesc corola de 

minuni a lumii, ia forma trecerii de la un anotimp la 

altul, ea fiind demarcată chiar și prin grafica specială 

a poeziei Primăvara: „A cunoaște. A iubi./ Înc-o dată, 

iar și iară,/ a cunoaște-nseamnă iarnă,/ a iubi e primă-

vară.// A iubi - aceasta vine/ tare de departe-n mine./ 

A iubi - aceasta vine/ tare de departe-n tine.// A cu-

noaște. A iubi./ Care-i drumul ce te-ndeamnă?/ A cu-

noaște-ce înseamnă?/ A iubi - de ce ți-e teamă/ printre 

flori și-n mare iarbă?// Printre flori și-n mare iarbă,/ 

patimă fără păcate/ ne răstoarnă-n infinit,/ cu rumoare 

și ardoare/ de albine re-ncarnate.// Înc-o dată, iar și 

iară,/ a iubi e primăvară” (Primăvara, 1951-1957). El 

însuși nerăbdător să primească savurând darurile ano-

timpurilor în curgerea lor, poetul răsfrânge asupra na-

turii ardoarea simțirii sale. Neîndoios, tot despre 

muza sa era vorba în cele două catrene ale poeziei 

Anotimpuri: „Subt pomii scriși cu frunză rară,/ unde 

stăturăm, eu și tu,/ zării prin joc de primăvară/ cum 

umbra sânilor căzu.// O nerăbdare mă pătrunde,/ să 

văd, prin lunile de foc,/ ce fructe calde și rotunde/ 

cresc să-mplinească vis și loc” (Anotimpuri, 

1951-1857). 

         Dintre anotimpurile cosmice nu lipsește în defi-

nirea metaforică a iubirii nici iarna, element de decor 

care poate chiar și ea să dobândească o încărcătură 

erotică: „Și anotimpuri, vânt de miazănoapte/ sau 

vânt de sud dacă m-ar căuta,/ pe-o treaptă m-ar găsi 

în preajma ta./ Și călători, iscoade de departe,/ și pa-

trie, morminte, bolovani,/ dacă de mine toate-ar în-

treba,/ m-ar dibui prin vânt în preajma ta” (Aripi de 

argint, 1954). Iubirea atrage meteorologic în vraja sa 

vânturile potrivnice, devenind filtre și purtătoare ale 

miracolului trăit.  

   Pentru că sentimentul său are ardoarea unei fe-

bre adolescentine, adesea, lipsa iubitei în ceasurile 

nopții se resimte dureros, intensificând tensiunea cu 

care El, arhitect al gândurilor înalte, o caută, dorind 

să răzbată drumul spre Ea. Drumul cel lung și povâr-

nit, străbătut în plină beznă, se îngustează, devenind 

poteca pe care el o calcă somnambulic. În ipostază de 

Crist al iubirii, el imploră pe Dumnezeul pietrelor, ca 

să-i vină în ajutor spre a străbate – în formularea lirică 

a poetului – „poteca mea de dor”, metafora prepoziți-

onală bazându-se pe efectul contrastului între planul 

abstract și cel material. Repetiția cuvântului pivot,,pi-

etre” creează un efect halucinatoriu de înaintare po-

ticnită: „Pietre-n cale, mereu pietre./ Nimeni-n beznă 

nu mă-ndreaptă./ Pân’ la tine nici o piatră/ nu mai 

vrea să-mi fie treaptă.// Pietre sunt și iarăși pietre./ Pe 

poteca mea de dor,/ greu se lasă, greu se lasă/ Dum-

nezeul pietrelor.// Lung e drumul, ceasul lung./ 

Rogu-mă, mă rog întruna,/ noaptea să-mi ajute luna/ 

pân’ la tine să ajung” (Cântec de noapte, 1951-1954). 

Iată motivul lui Sisif valorificat în asemenea versuri 

erotice, în care efortul drumețului se izbește de po-

trivnicia timpului și cea a spațiului străbaterii. Pentru 

că din înaltul sacralității sale „Dumnezeul pietrelor” 

nu-i ascultă ruga, poetul împătimit de iubire se adre-

sează astrului cosmic, Luna, cunoscut din epoca ro-

mantică a secolului al XIX-lea ca protector al îndră-

gostiților. Dacă la Dimitrie Bolintineanu printr-o in-

teresantă construcție a dativului adnominal din meta-

fora apozițională „Luna, suflet umbrelor” este plină 

de mister, în lirica erotică eminesciană ea este nelip-

sită, guvernând bolta celestă în metafora „Lună, tu, 

Regina nopții”. Tot spre Ea, spre Lună, își îndreaptă 

privirile imploratoare și poetul Blaga, care stă cu 

smerenie în raza vrăjii pe care o degajă femeia ado-

rată. 

         Revenind în planul cotidianului, al vieții terne, 

se știe că Elena Daniello trecea uneori madonică spre 

Clinicile din Cluj, iar El, Lucian al ei, o conducea cu 
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privirea de la geamul biroului unde trudea la Biblio-

teca Universitară, ce avea să-i poarte mai târziu nu-

mele. Atunci când privirile li se întâlneau, anume ges-

turi cu cifru marcau bucuria revederii, pe care ei o 

credeau a fi cu totul tainică, numai și numai a lor. 

Amintirile lăsate de unii directori ai prestigioasei in-

stituții dovedesc contrariul, căci idila lor nu mai putea 

trece neobservată în urbe: „Știu că iubita mea-i așa, 

pe care o slăvesc./ Mereu e alta, alta e, tot alta,/ ca 

soarele antic, un rod al fiecărei dimineți./ S-alcătu-

iește din lumini pe care nu le-nveți,/ se înfiripă din 

splendori pe care tăcând le preamăresc./ Făptura fără 

ieri, întruchipată iar și iar,/ în ciclurile arzătoarei, re-

luatei tinereți/ îmi este dat, până la capătul acestei vi-

eți,/ în fiecare zi din nou s-o cuceresc.” (În lumea lui 

Heraclit). Dislocarea expresivă din primul vers citat 

este modul sublinierii unei trăiri care primește infuzia 

bogatei lui culturi, dacă avem în vedere efectul epite-

tului livresc din expresia „soare antic”, trimițând la 

zeul Ra al egiptenilor sau la Apollo din mitologia 

elină și romană, care primeneau ziua ce începea cu o 

nouă lumină. Pentru Blaga înnoirea pe care această 

„făptură”, înzestrată cu forța unei divinități, i-o aduce 

„iar și iar” amintește de o metamorfoză hiperionică, 

deloc străină de o anumită ciclicitate, ce-l reîntine-

rește. Nu regăsim motivul „tinereții fără bătrânețe” 

din basmului nostru existențial, ci aici este concreti-

zat sensul metaforei „vară de noiembrie”, dar nuan-

țată semantic prin enumerarea epitetelor din sintagma 

„ciclurile arzătoarei, reluatei tinereți”. Regenerarea 

sufletului i-a fost dată de soartă, căci în concepția în-

drăgostitului matur există o logică a destinului din 

care Ea nu mai poate lipsi, tocmai pentru că este chiar 

forța motrice propulsoare a reîntineririi.  

         Nu doar în versuri ci și în aforismele sale, Lu-

cian Blaga revine asupra perpetuatei dorințe de a iubi, 

care îi întreținea forța de făurar al slovei poetice și îl 

încredința că niciodată dragostea nu i-a oferit o ase-

menea trăire. De aici și reverența îndrăgostitului tran-

sformată în mărturisire poetică a nevoii imperioase de 

a o avea aproape pe iubita lui: „Mi-ar plăcea să mai 

văd o dată, ca anul trecut, un măr luându-se rostogol 

după călcâiul tău. Imita o permanentă mişcare a 

inimii…Lumea are aroma ta. Ai otrăvit peisagiul. De 

                                                           
10 L. Blaga, Inedit. Crâmpeie de scrisori, în „Viața 
medicală“, an XIV, nr. 29 (655), din 19 iulie, 2002, p.7. 

pe balconul casei sau de la înălţimea clădirii, unde-i 

biblioteca, îmi întind nările să te culeg din vânt. Aici 

ajunseserăm în vara întineririi lui Faust. Mai sus, 

unde toate drumurile duc, nu mă mai duc bucuros, 

căci acolo arde absenţa ta. Şi e prea devorantă 

amintirea. Săptămâna din urmă nu ne-am fost 

norociţi. Am goluri care absorb focul din mine. Află 

însă că patima mea nu e meschină. Ea curge ca un 

fluviu. De multe ori mi se pare că tu nu mai poţi avea 

alt destin decât să pluteşti pe apele acestui fluviu. Să 

te port ca pe o corabie. Şi atunci eşti iarăşi vie, 

necurmată prezenţă.”10 

Se știe că viața unui creator de geniu, cum era și 

Lucian Blaga, nu se desfășoară totdeauna limpede, 

cristalină, ci are „prin voia destinului” alesăturile ei 

de impuritate, din care, însă apoi se cerne lin poezia. 

Ar fi greu, chiar imposibil de stabilit cât a durat ges-

tația unor idei poetice, până la momentul așternerii 

versurilor pe hârtie. Imaginea plimbării adolescentine 

„mână în mână” a îndrăgostiților, care în reverie ero-

tică refac eminesciana apropiere a capetelor „unul de 

altul”, potențată în expresia „tâmplă fierbinte lângă 

tâmplă” revine tulburător în mai multe poezii ale lui 

Lucian Blaga. O amintire a Elenei Daniello fixează 

plimbarea prin Grădina Botanică din Cluj, care într-o 

primăvară l-a inspirat pe poet pentru versurile intitu-

late Risipei se dedă florarul, poezie care este în între-

gul ei un remember, dar și o proiecție silvestră, aurită 

în ireal: „Ne-om aminti cândva târziu/ de-această în-

tâmplare simplă,/ de-această bancă unde stăm/ tâmplă 

fiebinte lângă tâmplă.// De pe stamine de alun,/ din 

plopii albi, se cerne jarul./ Orice-nceput se vrea fe-

cund,/ risipei se dedă Florarul.// Polenul cade peste 

noi,/ în preajmă galbene troiene/ alcătuiește-n aur 

fin./ Pe umeri cade-ne și-n gene.// Ne cade-n gură 

când vorbim,/ și-n ochi când nu găsim cuvântul./ Și 

nu știm ce păreri de rău/ ne tulbură, pierzând, avân-

tul.// Ne-om aminti cândva târziu/ de-această întâm-

plare simplă,/ de-această bancă unde stăm/ tâmplă fi-

ebinte lângă tâmplă.// Visând, întrezărim prin do-

ruri -/ latente-n pulberi aurii -/ păduri ce ar putea să 

fie/ și niciodată nu vor fi” (Risipei se dedă florarul). 

Poate că tocmai această nouă visare, cu starea ei de 

fericire tinerească, l-a înviorat pe poet, încât cei care 
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îl priveau constatau că la vârsta deplinei maturități 

Lucian Blaga era un bărbat frumos, chiar mai frumos 

ca în anii precedenți. S-au identificat în versurile ma-

rilor lui cicluri de poezie, de la Poemele luminii la 

Nebănuitele trepte ipostaze ale modernității eului, al-

ternând eul profetic cu cel lepros11, dar targetul abor-

dării noastre este cu totul altul decât o încadrare este-

tică.  

         Nu lipsește din versurile blagiene ale ultimei 

perioade nici sentimentul culpabilității morale sub 

semnul căreia se desfășurau întâlnirile lor de dra-

goste, uneori în spațiul real al dealurilor cu păduri din 

preajma orașului, dar mai adesea în teritoriile oniri-

cului, unde se păstrau nealterate amintirile copilăriei 

rustice, escapadele în natură, când ea, Elena, redeve-

nea „pădureanca” intuitivă și bună cunoscătoare a 

ofrandelor toamnei, proiectate ca,,vară de noiem-

brie”. Maestru de ceremonie onirică este tot greierul 

cu grai argintat, regăsit și în alte poezii: „Să evadăm 

din cuviință și din pravili -/ îndeamnă câteodat’din 

inimă un glas,/ și din caverna sa, cu grai de-argint, un 

greier/ îndeamnă zi de zi și ceas de ceas.// Pe deal, 

într-o podgorie stropită vânăt,/ Te-aș duce uneori, să 

ne lovim de soare./ Să ne întâmpine o piersică pe 

creangă/ ca un păcat de aur, toamna, pe dogoare.// 

Se-ntâmplă, pentru ochii tăi (ochi de pădure),/ 

să-nchipui uneori o vânătoare-vis./ Într-un noian de 

frunze roșii, de odihnă,/ gândesc să-ți pun sub cap un 

iepure ucis.// Chemări de corn și goane pe la vaduri,/ 

din ceas de zori și până-n ceasurile lunii,/ ne ispitesc 

mereu, spre văi, spre culmi, pe unde/ asemenea să de-

venim sălbăticiunii.// Dar totdeauna, iar și iar, cu săbii 

plopii/ se-mpotrivesc. Suntem învinșii fără lupte/ în 

dureroasa urbe, umbre, umbre printre umbre -/ de vâ-

nători uităm, de soare și de fructe” (Andante). 

         Proiectul lui de evadare din cotidian nu mai 

poartă urmele eminesciene silvestre din Floare albas-

tră sau lacustre din poezia Lacul, ci învederează o 

lume tradițională a viticultorilor, stropind podgoriile 

„vânăt”, mișcarea lor ascensională țintind spectrul so-

lar celest și pe cel oniric. Piersica aromind pe creangă 

în dogoarea aceea târziu autumnală devine metaforic 

„un păcat de aur”. În febrilitatea lui erotică, poetul 

                                                           
11 Vezi Radu Vancu, Eul modern în lirica lui Blaga, în 
„Caietele Lucian Blaga”, vol.II, Editura Universității 
„Lucian Blaga”, Sibiu, 2001, p. 290-296. 

imaginează o scenă cinegetică, cu bogate sugestii vi-

zual-auditive, în care frunzele roșii, ca și iepurele 

ucis, dau culoare tabloului de gen cu deschiderea sa 

panoramică, iar „chemările de corn și goane” pur-

tându-ne prin văi și prin vaduri, spre culmi, imagi-

nează tensiunea unei urmăriri cinegetice alerte, care 

deschide temporar acolada de la ivirea zorilor și până 

la „ceasurile lunii”, cum închipuie poetul noaptea 

printr-o metaforă inedită. El râvnește lumea frustă a 

sălbăticiunilor, pe care numai o „pădureancă”, ființă 

cu gustul mirajului silvestru, o poate înțelege. 

         Cutremurătoare este revenirea la realitatea ternă 

și ostilă, sugerată cu ajutorul plopilor cu săbiile lor 

amenințătoare. „Dureroasă” este urbea bântuită parcă 

de niște umbre, iar cele trei elemente-pilon care sunt 

vânătoarea, soarele și frunctele resemnifică un traseu 

inițiatic spre o lume adevărată, departe de acele um-

bre ale urbei, văzute dantesc. Blaga compune propria 

sa mitologie poetică din care nu lipsesc nici lumina, 

semințele, stelele, fântâna sau izvoarele. Devenirea 

pe care ciclurile naturii o produc este prilej de reverie 

și de meditație asupra miracolului unei perpetue 

geneze, care are efecte fascinatorii asupra poetului: 

„Sorocul creșterii e-n vânt./ Copacii iau puteri pe-un 

an/ din noaptea elementului/ ce se-nnoiește năzdră-

van.// E ceasul când tinerii șerpi/ cămașa și-o dez-

bracă-n spini./ Comori la rădăcini s-aprind,/ se 

spală-n flăcări de rugini.// Privind la hora flăcării/ în-

tâmpinăm solstițiul cald,/ ce se revarsă peste noi/ de 

pe tărâmul celălalt.// Ne pierdem ca să ne-mplinim./ 

Mergând în foc, mergând în spini,/ ca aurul ne rotun-

jim/ și ca ispita prin grădini” (Solstițiul grădinilor, 

1946-1951). 

         Poetul reîndrăgostit în anii deplinei maturități 

poartă pretutindeni în gând chipul Elenei și încearcă 

să-și redefinească trăirea, iar atunci când pune creio-

nul pe hârtie, versurile curg  metaforic ca un fluid lim-

pede și sublim, armonia cuvintelor apropiindu-ne de 

forța de expresie a descântecului: „Caut nume-fie-o 

mie -/ să-ți arăt ce-mi ești tu mie.// Noapte-mi ești, 

când dormi în casă,/ inul lunii și mătasă.// Ziua, pen-

tru alte fețe/ caut grai, să te răsfețe.// La alegerea de 

nume/ las mireasma să mă-ndrume// și aroma ce 
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te-ngână/ anu-ntreg și-o săptămână.// Nume dulci și 

nume amare,/ mulcome sau sunătoare,// le culeg din 

ceas, din cale,/ nume multe cum sunt ale// florilor, su-

ratelor:/ arderea păcatelor,/ mângâierea apelor/ slava 

nestematelor,// suferința zorilor,/ iureșul culorilor,// 

bucuria sfântului,/ lamura pământului” (Caut nume).  

         Nu o dată discuțiile poetului despre ideea de 

frumusețe, ca noțiune complexă în planul semnifica-

țiilor ei multiple, era purtată cu cei din jur, dar în gân-

dul lui ea capătă o dimensiune existențială: „Orice 

frumusețe se-mbină/ cu zări și imagine, cu vrăji, de-

parte,/ dar prinde un chip de mătase-ntre noi./ Răzbu-

nând ce lipsește, ea face dreptate.// Orice frumusețe e 

ca o urnă/ de-a cărei coapsă privirea se prinde./ Vezi 

forma, mirat. Și suferi, gândind/ la cenușa pe care o 

cuprinde” (Frumusețe, 1951-1957). Poetul însuși 

conștientizează importanța muzei sale pentru creația 

pe care o zămislea, Blaga glisând cu bună știință de 

la modelul viu la versul ce ieșea din „condeiul care 

scria singur”, atunci când era în preajmă Elena, fe-

meia adorată în secret. Încântarea atingea pragul in-

candescenței și viersul runic devenea descântec, cu 

slovele curgând nestăvilit, în rime care parcă se aleg 

singure: „… E mai vie născocirea/ când iubirea o îm-

bie./ Scriu în rune ani de fiere/ și de miere. Zic din 

strune.// Să-nflorească noima, lege!/ Să se-nchege, să 

pornească/ spre-mplinire peste fire/ vraje pusă, vorbă 

spusă.// Crească anul rod de bine,/ să ne-aline tot alea-

nul./ Ne răsfețe ale sorții/ și-ale filei două fețe.// Ale 

sorții și-ale filei:/ focul zilei, roua nopții./ În tipare de 

la mume,/ scriu în rune dulci-amare// despre tine și 

otravă,/ despre slavă și albine” (Descântec). 

         Aidoma barzilor evului mediu, Blaga o proslă-

vește pe femeia adorată, totdeauna fascinantă prin 

mister, ca pe o madonă. Acea „vară de noiembrie”, pe 

care el o trăiește cu o însuflețire tinerească, într-o gân-

dire ecstatică, îndepărtează moartea prin menținerea 

ființei în starea pe loc a lumii. Desigur că Blaga nu 

ignoră moartea, dar iubind amână „marea trecere”, 

aflată la capătul acestei vieți, el crezând, ca și Dan 

Botta, într-o simbolică unduire, deosebită de Vasile 

Pârvan, care făcuse în contemporaneitate teoria rit-

murilor, și de precursorul filozofiei românești, Vasile 

Conta, care dezvoltase teza ondulației universale. Ti-

nerețea „arzătoare”, de care iubita îl reapropie, îl an-

gajează într-o luptă, într-un asalt neistovit întreaga sa 

viață. Atunci când la maturitate a abandonat versul 

liber, Blaga este preocupat să creeze armonii eufo-

nice, după model eminescian, prin rime rare, precum 

„entelehia / Lia” ori „Iacă-n” / cu „mesteacăn” din 

poezia Vară lângă râu, dedicată aproape de sfârșitul 

vieții sale aceleiași muze, pe care el o idealizează, așa 

cum ea are puterea de a reîmprospăta însăși natura: 

„Te arată și coboară/ unde nu-i adâncă matca./ Lângă 

coapsa lină, goală,/ să întinerească apa.// Că-i bă-

trână-n râu stihia/ și visează tinerețe./ Uite, cântă 

ciocârlia,/ Lia-lia, lia-lia” (Vară lângă râu, 1958). 

          Realitatea este că poetul nu se mulțumește să-și 

exprime sentimentul de adorație față de aleasa sufle-

tului său, ci exprimă trăirea lor care ajunge la unison, 

printr-o glisare spre înalt, așezată sub însuși semnul 

destinului: „Când îți ghicesc arzândul lut/ cum altul 

de Tanagra nu-i,/ din miazănoapte până-n sud/ mai e 

nevoie de statui?// Când hoinărind, alături,/ noi 

mână-n mână ne găsim/ cu ochii la aceeași stea -/ mai 

e nevoie de destin?” Cea pe care poetul o numea „pă-

dureancă”, spre a-i aminti de locurile ei natale, nu pu-

tea să fie desprinsă de mitologia silvestră. Astfel o în-

chipuie adesea Lucian Blaga, ca pe o zeitate a pădu-

rilor, dar una cu atributele Gaeei: „În fabula verde și 

caldă-a naturii/ tu crengi ai, iubito, nu brațe,/ și mu-

guri îmbii, cum mlădițele prinzi./ Descinzi dintr-un 

basm vegetal, al răsurii?/ Ia seama să nu te aprinzi/ 

cum se-ntâmplă adesea cu lemnul pădurii./ În chipuri 

atâtea, flacăra-ntâmpină pasul/ oricărei făpturi pă-

mântene,/ și drumul i-aține, și ceasul” (Cântecul fo-

cului). Așadar, registrul sentimental nu se schimbă, 

căci aura în care o îmbracă pe femeia adorată nu lasă 

loc vreunei umbre. 

    Într-o perioadă grea, de cădere în abis, pe care 

Blaga o traversa, fără speranță de ameliorare politică 

a României, apropierea de Elena Daniello însemna 

enorm, încurajându-l să se înalțe prin creație, unde ea 

este așezată de un loc suveran, intrând în cântecele 

lui. Atinsă de lancea de lumină a cugetării lui poetice, 

Elena este adorată tocmai pentru că Ea a remobilat 

primenitor lumea lui interioară. Privită cu ochii de su-

flet ai îndrăgostitului, iubita primește sclipirile fru-

museții absolute, pe care el le simbolizează prin ceea 

ce este mai suav în natură și în legende. Sub imperiul 

iubirii, Blaga își regăsește eul superior, care dă frâul 

liber inspirației.: „Ți se duce, dragă, duce/ fără voie 

zvonul, vestea./ Vină n-am că-ți sunt de aur/ drumul, 

umbra și povestea.// Despre tot ce e frumsețe,/ despre 
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farmecul aurorei,/ al brândușei și al rozei,/ și al vea-

cului, al orei,// s-a vorbit mereu de-acum,/ ca-n legen-

dele apuse,/ în cuvinte care fost-au/ numai despre tine 

spuse.// Vină n-am că mi-e cuvântul/ mai vrăjit decât 

al mării / Dacă mi-ai intrat în cântec,/ parte faci din 

visul țării!” (Drum în lumină, 1951-1957). Eferves-

cența sufletească, revărsată în cuvântul „mai vrăjit 

decât al mării”, într-o formulare inspirată a superlati-

vului redat prin comparativ, nu are egal. 

         Poetul nu se sfiește să-și asemene iubirea pentru 

Elena, trăită într-un timp istoric înnegurat, cum a fost 

deceniul 5 al secolului XX românesc, cu cea a cele-

brelor cupluri medievale, dintre care Dante Alighieri 

a imortalizat în Divina Comedia pe cel mai tragic, 

dacă socotim că dragostea lui Paolo Malatesta pentru 

Francesca da Rimini, uciși pentru păcatul lor, i-a tri-

mis tocmai într-o bolgie a Infernului, în cercul V: „Să 

uit că suntem robii negrei ere,/ să uit de jale, cazne, 

de tenebre/ din inimă, de tot ce crunt în preajmă e -/ 

zboară doi fluturi, două giuvaere,/ peste oraș purtați 

de-o adiere./ Închis în ăst infern terestru de n-aș fi,/ 

îndrăgostiții fluturi nu mi-ar aminti/ de alții, de Fran-

cesca de la Rimini,/ de Paolo, cari au fost purtați și ei 

cândva/ de-un vânt prin iad și de-o beție-asemenea” 

(Vedenie dantescă, 1951). 

         Specific ciclului elenic este faptul că poezia de-

vine uneori o completare a CV-ului său, un jurnal ver-

sificat al gândurilor provocate de fiecare fapt coti-

dian, ca în Drumeție (1957-1959), care este un re-

member vibrant, chiar dacă o asemenea nudă con-

semnare, neșlefuită stilistic, nu se ridică la tensiunea 

textelor lui reprezentative din lirica perioadei ultime, 

cum sunt Bocca del Rio sau Mirabila sămânță, dar 

sunt un document omenesc de certă valoare, în egală 

măsură pentru biografi cât și pentru cititorii pasionați: 

„Popas în iarbă de neuitat./ C-o sărutare, pe-a vieții 

măsură,/ îmi stingi în gură toate numele/ ce din alean 

ți-am dat.// Pornim pe urmă iar/ ca două vârtejuri de 

vară pe drum./ Ne suntem dar pentru dar/ și nu ne mai 

spunem nimic.// Ne place să umblăm/ ca întrupările 

fumului,/ să încâlcim mătasea pământului/ cu țintele 

drumului” (Drumeție, 1957-1959). Imaginile se con-

struiesc și aici metaforic, dar faptul că în acea 

                                                           
12 Mss. 6957 VI Aforisme, fila 10, din Fondul Daniello, la 
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-
Napoca. 

prelungită perioadă de interdicție, Blaga putea să pă-

răsească asemenea versuri, nefinalizându-le pe mo-

ment, alimentează nostalgia după forma deplină la 

care unele poezii n-au mai izbutit să ajungă. Teoreti-

zările aforistice nu se îndepărtează nici ele de aceleași 

motive ale adorației poetice: „Nici inspirați de corpul 

femeii iubite, poeții n-au fost în stare să dea o mai 

adâncă și mai frumoasă definiție a materiei, decât este 

aceea pe care o dă știința modernă: materia este lu-

mină condensată”.12 

         Blaga mărturisise că dorea să devină,,fratele 

mai mic al lui Eminescu”, a cărui operă o cunoștea în 

profunzime, fără să se lase tentat să o imite epigo-

nic.În cunoscuta elegie Pe lângă plopii fără soț, Emi-

nescu reproșa iubitei lipsa de credință în dragoste, es-

tomparea sentimentului, care i-ar fi putut aduce dăi-

nuirea în „rânduri de vieți/ cu ale tale brațe reci în-

mărmureai măreț.” Deosebit de Eminescu, poetul de 

la Lancrăm găsește în Elena Daniello un reazim su-

fletesc absolut și de durată. Ascultând împreună ca-

podopere ale muzicii clasice, după cum își amintea și 

Elena mai târziu în dialogul nostru, ca un îndrăgostit 

cuprins de exaltare, poetul își așază iubita între marile 

femei ale literaturii universale în versuri ce oglindesc 

precumpănitor ideea adorației lui: „Sonata Lunii de 

Beethoven/ e însăși luna coborâtă pe pământ./ Așa 

s-ar crede și așa s-ar zice:/ luna ce umblă prin păduri,/ 

prin rouă-albastră și prin flori de crini,/ și-alcătuiește 

din lumini/ amare și din dulce vânt/ Ofelii, Margarete, 

Beatrice.// Printre acestea te alegi și tu,/ ca o parte din 

Sonată/ ce încă niciodată/ nu a fost cântată” (Sonata 

Lunii, 1957-1959). 

         Om al cărții, filozof de larg orizont, Blaga ierar-

hizează valorile existenței, apelând la reperele apă, 

aer, pământ și foc ale anticilor, ca între ritualurile vi-

eții cel mai râvnit să fie dragostea, cu starea ei de gra-

ție inegalabilă: „Nu-i apă să astâmpere de-ajuns./ Nu 

mi-e destul viața, cartea/ Iubire-aș vrea, pierzare, jar,/ 

cum voi simți odată moartea.” (Încă o dată, 1951)  

Niciunde sentimentul apropierii de marea trecere nu 

este atât de pătrunzător exprimată de Blaga ca în po-

ezia Greierușa, care poartă ca titlu tocmai porecla de 

alint, de care vorbea Elena în mărturisirile ei: „Greu 
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e totul, timpul, pasul./ Grea-i purcederea, popasul./ 

Grele-s pulberea și duhul, greu pe umeri chiar văzdu-

hul./ Greul cel mai greu, mai mare/ fi-va capătul de 

cale./ Să mă-mpace cu sfârșitul/ Cântă-n vatră greie-

rușa:/ Mai ușoară ca viața/ e cenușa, e cenușa” (Gre-

ierușa, 1951). 

         Dacă Eminescu este copleșit în perioada matu-

rității de neîmplinirea iubirii, pe care o cântă în elegi-

ile lui devenite celebre, Blaga găsește în muza sa un 

reazim împotriva tuturor intemperiilor politice îndu-

rate în sinuosul lui drum spre afirmarea valorii operei, 

create în „obsedantul deceniu” pentru sertar:,,De zile, 

săptămâni, de luni, de ani,/ mă pierd în ochii tăi, mân-

dră iubire./ Ca din oglinzi, ce singure nu mint,/ încerc 

să dobândesc o dumirire/ că aripile ce le simt în spate/ 

aievea sunt din pene de argint/ sau o părere doar de 

greutate” (Aripi de argint, 1954). Cuvântul poetic și 

cântarea, înrudind cele două arte, care își dau concur-

sul, constituie axa pe care se înserează imaginile altor 

versuri, din suita confesiunilor lui Blaga, în care dra-

gostea purtată adoratei este susținută de misterul ei 

indescifrabil, mereu inefabil: „Un text și-o melodie/ 

e iubita mea,/ cuvânt acoperit de cântec,/ cuvânt ce 

nu-l pot descifra.// Un text ce mi se cântă/ e iubita 

mea./ Ghicesc oleac’ cuvântul,/ dar nu-l pot desci-

fra.// Mă-nduplecă și cântul,/ dar inima mi-e grea,/ ca 

piatra, ca pământul,/ că nu aud cuvântul” (Ermetism, 

1957-1959). 

         Simțirea mereu proaspătă a poetului transpare 

din ultimele exerciții păstrate, care atestă o iubire vi-

novată: „Țin răboj în duh arhaic./ Număr ca ciobanul/ 

câte-s albe, câte-s negre/ zilele, tot anul.// Număr pa-

șii, ai frumoasei,/ până-n pragul ușii./ Stele număr 

câte are/ cuibul Găinușei.// Câte sunt, de toate, nu-

măr,/ amăgiri și fumuri,/ ziua-ntreagă număr, număr/ 

rătăciri și drumuri.// Număr pietrele pe care/ mândra 

trece vadul -/ Și păcate pentru care/ mă va arde iadul” 

(Răboj, 1957-1959). 

         Poate că cea mai elegiacă proiecție a „ciclului 

elenic” din creația lui Lucian Blaga este Orânduire, 

în ale cărui versuri răzbate nevoia apropierii iubitei, a 

ființei care a dat vieții lui un nou sens. Poezia nu se 

impune ca un exercițiu liric reprezentativ, dar desco-

perim în ea un dicteu al gândurilor bărbatului care aș-

teaptă. Așadar, e vorba mai întâi de un document al 

simțirii omului Blaga, care exprimă la modul prezum-

tiv o teamă încercată adesea anterior în povestea 

iubirii lui pentru Domnița Gherghinescu Vania. O 

undă de tristețe se insinuează la presupusa îndepărtare 

a ființei adorate, pe care cu o reverberație eminesci-

ană Blaga ar fi putut să o intituleze Și dacă...: 

„Dac-am trăi-n aceeași casă, în chilii vecine,/ și n-ai 

mai trece pe la mine,/ nu aș putea să fac vreodată sal-

tul/ în consolare. Și aș crede că trăim/ departe, foarte 

departe unul de altul.// Dac-am trăi-n aceeași urbe, 

despărțiți/ prin câteva grădini și printr-un murmur de 

vale,/ și n-ai mai trece pe la mine/ cu râsul tău și cu 

luminile tale,/ aș fi încredințat că depărtare/ nu-i alta 

mai cumplită și mai mare.// Astăzi văd că de pe fluturi 

a căzut smalțul/ de când tu pe la mine-anume/ n-ai 

mai trecut. O, ce orând!/ Mă mângâie un singur gând:/ 

trăim în una și aceeași lume.// Trăim în una și aceeași 

lume. Prin urmare/ nu suntem chiar așa departe/ unul 

de altul!/ Ce gând cu adieri amare/ când anul și-a 

pierdut tot smalțul” (Orânduire). 

 

         În finalul ciclului elenic se găsește un text liric 

ce poate figura drept concluzionare privind modul 

cum primea poetul filozof povara trecerii timpului. 

Imaginea este emoționantă prin felul cum Blaga sin-

tetizează dramatica înțelegere a vârstei bărbatului se-

xagenar, care scruta luminile apusului. De la Cicero 

la Constantin Noica, gânditorii lumii au definit bătrâ-

nețea, numind-o cu precauție și „vârsta a treia”. Lu-

cian Blaga revine la această temă cu variațiuni a spi-

ritului uman, șlefuindu-și cugetarea în slove de vers: 

„Ce îmbătrânește în noi/ că neașteptat ne simțim 

într-o dimineață/ doritori să ne ascundem/ nume și 

față?// Ce îmbătrânește în noi/ că-ntr-un amurg de zi 

și de viață/ ne găsim oameni de altădată,/ străini prin-

tre cei de azi, umbre în ceață?// Nu-mbătrânește în noi 

valul de sânge,/ nici inima cât bate, nici patima,/ nici 
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spiritul, nici răsunetul în urechi,/ numai lacrima.// 

Omul bătrân plânge/ cu lacrimi vechi” (Ce îmbătrâ-

nește în noi, 1957-1959). Cugetarea se nuanțează în 

aforismul: „Vârsta devine un merit, sau chiar un ad-

mirabil merit numai când ai foarte multe alte me-

rite”.13 De aici, Blaga mai face un pas înainte, medi-

tând asupra sensurilor diferențiate pe care le are 

inexorabila extincție, hărăzită muritorilor: „Pentru 

cei mai mulți oameni moartea este numai un pretext 

de dispoziție; pentru foarte puțini moartea ține de tex-

tul vieții, ca o împlinire a acesteia, ca un punct pe i”.14 

Am condus până la final evoluția periplului erotic 

blagian pus sub pecetea „verii de noiembrie”, cu roa-

dele sale poetice, deloc insignifiante, dar neglijate în-

deobște de critica literară, care s-a oprit obstinant la 

marile cicluri interbelice. Dar imaginea erosului bla-

gian nu ar fi corectă fără a-l lăsa pe autor să explice 

și contextul în care dragostea tainică avea rolul unui 

balsam al sufletului înfrigurat al unui creator de geniu 

pus de comuniști pe lista neagră. Noutăți politice care 

aveau să tensioneze și mai mult conștiința poetului 

Blaga se regăsesc în romanul său autobiografic: 

„După alte câteva zile aflu că veștile despre arestarea 

și deportarea foștilor demnitari și a altor înalți slujbași 

din timpuri nu fuseseră simple zvonuri, ci o cruntă 

realitate. Din om în om veștile iau contur și se con-

firmă de pretutindeni – din capitală ca și din orașele 

de provincie. Se pornise deci acțiunea de desființare 

în masă a tuturor oamenilor politici din toate partidele 

de pe vremuri. Categoria de «oameni politici» pare 

însă mult mai largă și mai cuprinzătoare decât putu-

sem s-o concep vreodată. După definițiile confecțio-

nate de doctrinarii partidului unic în vederea întețirii 

luptei de clasă, putea să fie înglobat în categoria poli-

ticienilor burghezi oricine, chiar și muritorul de rând 

asupra căruia s-ar găsi o simplă legitimație de alegă-

tor, indiferent că a făcut sau nu vreodată uz de ea. Pe 

calea sofismelor dialectice poate să intre în numita ca-

tegorie chiar și un intelectual care a manifestat tot-

deauna o aversiune față de orice preocupare politică 

– cum sunt și eu unul.”15 În mod neprecupețit, o ase-

menea confesiune, ferită de tentația ficționalului, lă-

murește targetul esențial al gestului său artistic, acela 

de a completa biografia celei mai dramatice perioade 

a periplului său existențial, îndreptățind titlul de Ro-

bie pământească, robie cerească, pe care îl alesese 

pentru creația aceasta nefinalizată.  

         Desprinse din realitatea tradițiilor ancestrale, 

circulă în artele popoarelor expresii ca,,vara indiană” 

sau „văruța lui Mihai”. Dar prin modul cum a fost 

augmentată în versul și în proza sa, comunicând între 

ele simbiotic, formularea oximoronică,,vară de no-

iembrie” a primit pecetea originalității lui Lucian 

Blaga, care metaforizând o dimensiune a biograficu-

lui, i-a dat un sens inedit și convingător artistic, unul 

greu nu numai de întrecut, ci chiar de egalat în viitor.  

 

  

                                                           
13 Mss. 6957 VI Aforisme, fila 20-1092, din Fondul 
Daniello, la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian 
Blaga”, Cluj-Napoca. 

14 Mss. 6957 VI Aforisme, fila 17-1080, din Fondul 
Daniello, la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian 
Blaga”, Cluj-Napoca. 
15 Lucian Blaga, Luntrea lui Caron, ed. cit., p. 426-427. 
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LE PUITS ÉTAIT SANS FOND  

 

Le puits était sans fond  

La nuit était sans fin  

 

Tirant un lourd bagage  

A travers mille orages  

De chagrins et d’angoisse en toute solitude  

Passant de grands malheurs en noires vicissitudes  

                          Et  

Gavée d’amertume me traînant les pieds nus  

Ecorchés aux rocailles de cent déconvenues 

 

J’errais un peu hagarde  

Apeurée et blafarde  

 

Vieillie et enlaidie à force de souffrances  

Cherchant en vain la porte de la délivrance  

Et n’ayant plus de larmes à force d’affliction  

Mon esprit déchiré et mon cœur en haillons  

 

N’osant même plus crier  

N’osant même pas prier 

 

Et puis un soir  

Le désespoir  

Mon compagnon fidèle  

De tant et tant d’années  

M’a enfin amenée  

Au bord de la margelle  

D’un puits sans fond  

D’une nuit sans fin  

 

Et je me suis penchée, la douleur m’a poussée  

Et j’ai longtemps glissé, glissé, glissé, glissé  

Toujours plus bas, plus profond dans l’abîme  

Engloutie sans recours vers un néant ultime  

 

Longue chute glacée  

Long effroi insensé  

 

Et autant effarée, qu’anéantie détruite  

Par un souffle hivernal entraînée et conduite 

Résignée et soumise au delà du tourment  

Attirée vers le bas comme par un aimant  

 

Je ne me débattais  

plus  

Je ne me révoltais  

pas  

 

Le noir m’engloutissait et plus une étincelle  

Du plus minime espoir, pas même une parcelle  

De clarté ou de vie en ce sombre destin  

Qui me happait à vif comme menu pantin  

 

Le puits était sans fond  

La nuit était sans fin  

 

Mais soudain  

 

Soudain dans le mortel et oppressant silence  

Dans le néant obscur voici une présence  

Discrète, à mon côté; l’ami inattendu  

M’accompagne bientôt dans ma chute éperdue  

 

Et la freine  

Et m’entraîne  

 

Me saisissant la main dans sa poigne solide  

A remonter le cours des entrailles du vide  

De ce vide infernal où me noyait la peur  

Où j’étais impuissante comme un oiseau qui meurt 

 

Pris dans la vague folle  

D’une mer de pétrole  

 

J’attrape et je m’agrippe à cette main tendue  

M’arrimant fermement à ce bras inconnu  

Avec une énergie décuplée pour survivre  

Sachant que mon salut me réclamait de suivre  

 

Cet ami secourable  

Et miséricordieux  

 

Le puits était profond  

Marièva SOL 

(FRANȚA) 
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La remontée fut lente mais sûre et régulière  

En chemin il m’apprit l’espoir et la prière  

A savoir accepter la confiance et l’amour 

A rire et à chanter, à avoir de l’humour  

 

Et à croire  

En son histoire  

 

Ô toi si proche et si lointain ami  

 

Mais qui es-tu enfin ?  

Afin de te connaître  

Il m’a fallu revivre, il m’a fallu renaître  

Et devant toi fragile nourrisson qui t’est cher  

Je m’abreuve à ton sang, me gave de ta chair 

 

Sans vergogne  

Sans pudeur  

Sans remord  

 

Je frémis en voyant sur ton front les épines  

Qui sont un diadème sur ta face divine  

Je te saoule de mots, de revendications  

En suppliant sans cesse je t’offre mes passions  

 

Mes douleurs  

Si nombreuses  

Et mes joies  

Si fécondes  

 

Chaque jour de ma vie j’aurai besoin de toi  

Je connais ma faiblesse et ce que je te dois  

Je voudrais un matin conter notre aventure  

A travers le dessin, à travers l’écriture  

 

Guide donc mon pinceau et mène aussi ma plume  

Pour un essai prochain ou une œuvre posthume  

Mais laisse-moi le temps de rédiger à deux  

Les souvenirs d’amour entre une femme et un Dieu. 

 

 

CRUCIFIXION  

 

Entre la brume et l'onde  

A l'aube de la nuit  

Aux confins des silences  

Sous les brises atterrées  

A l'inverse des âges  

Quand déclina la nue  

 

Il s'éleva  

 

Il plana sur le monde  

Quelques clous pour appui  

Percé d'un coup de lance 

Par la haine acérée  

De la horde sauvage  

Des folies ingénues  

 

Il s'éleva  

 

Tel un oiseau blessé  

Dans un sanglant plumage  

Les ailes étendues  

Asséchant de son ombre  

Les terres endeuillées  

Au brusque crépuscule 

 

Il s'éleva  

 

Offensé terrassé  

Ployé sous les outrages  

Oisillon éperdu  

Succombé sous le nombre  

Des loups encanaillés  

Et des sots sans scrupule  

 

Il s'éleva  

 

Le front griffé d'épines  

Noyé de désespoir  

En toute solitude  

Déchiré les yeux clos  

Vaincu muet livide  

Nu et abandonné 

 

Il s'éleva  

 

Un appel dans la bruine  

Un frisson vers le soir  

Un spasme d'inquiétude  

La pâleur d'un sanglot  

Dans un soupir avide  

Un élan spontané  

 

Il pria  

Père pourquoi m'as-tu abandonné  

 

Puis un cri déchirant  

A traversé les âges  

S'est percé une voie  

Par l'effroi de la mort  

En déployant l'espace  

Jusqu'aux rives du temps  

 

Un homme est mort  

Et c'était Dieu  
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Un espoir aberrant  

S'échappa de sa cage  

Envol fou de la joie  

Par l'offrande d'un corps  

Plein essor de la grâce  

Colombe du printemps. 

 

 

GETHSÉMANI  

 

C’est la nuit et peut-être  

Un espoir à paraître  

Mais le grand Ciel s’est tu  

Dans un non-sens têtu  

 

Il est là et il prie tombé plus qu’à genoux  

Les veines saillent blanches à ses mains qui se 

nouent  

Osa-t-il dire pitié ou ne fusse qu’un pourquoi  

Que ses lèvres exsanguées gémirent jusqu’à Toi  

De son front à l’avance comme un odieux présage  

Tombait en larmes rouges une eau sur son visage  

Prostré il frémissait de froid de peur de doute  

Affaissé et vaincu et il pleurait sans doute  

 

Lui qui toujours fut seul  

Redoutait le linceul  

Qui enserre dans l’armure  

De la mort noire obscure  

 

Alors il redressa dans un élan fiévreux  

Un menton qui tremblait comme celui des vieux  

Lui qui pourtant jamais n’avait quitté l’enfance  

Comme ces fiers oiseaux qui dans le ciel s’élancent 

En tissant la lumière, inventant l’éphémère  

D’un coup d’aile émouvant la rigide atmosphère.  

Ses lèvres palpitaient sous d’impétueux sanglots  

Il ne respirait pas et ses yeux étaient clos  

 

Écoute ô Dieu écoute  

Ton fils qui redoute  

En son corps animal  

La morsure du Mal  

 

Mais la nuit qui tombait ne se relevait pas  

Un non-bruit oppressant ouatait le bruit des pas  

Et c’est en titubant qu’il se remit debout  

Pour chercher du secours appelant jusqu’au bout  

Le tiède réconfort d’une affectueuse présence  

Qui le réchaufferait.  

Sa solitude immense  

Était trop écrasante en sa sombre agonie 

Il lui fallait un bras, une épaule, un ami  

 

Ô Pierre tu dors  

Sans faire l’effort  

De veiller même une heure  

Alors que je meure 

 

C’est seul qu’il repartit et seul il s’écroula  

Abandonné, muet, désespéré et las  

Sous les ombres épaissies des noircis oliviers  

Alors que dans leurs branches une chouette éveillée  

Dans un hululement disait l’indifférence  

Du monde ingrat et blême pour cette peine intense  

D’un homme Dieu déchu, oublié, accablé  

Et qui n’osait pas même de son cœur ensablé  

 

 

Tirer une espérance  

Attiré vers la panse  

Infâme du Maudit  

Comme il était prédit  

 

À que n’étais-je née pour, dans mes bras de femme  

L’accueillir en douceur et cajoler son âme  

Et deux mille ans plus tard je lui propose encore  

Mes cuisses pour poser sa tête que j’adore  

Mais je n’étais pas là nous étions tous absents  

Son courage lui fut un réconfort décent 

Et il ouvrit les yeux sur sa résignation  

Acceptant à la fois le vide et la Passion  

 

Le vide du trépas  

Pour offrir en repas  

Sa chair martyrisée  

En un pain déguisé  

 

Il s’offrit tout entier et il accepta tout  

Le mépris, les crachats, l’abandon et les coups  

De sentir lacéré, écorché, mutilé  

Son corps fort, musculeux et sa barbe effilée  

Qui le rendait si beau, si jeune et désirable  

Il vécut innocent pour souffrir en coupable  

A-t-il défié son Père ou bien les créatures  

Pour suivre son destin jusqu’aux pires tortures 

 

Et si c’est ton désir  

Que de me voir périr  

J’obéis, fils fidèle,  

Dit-il à l’Éternel  
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Nicolae Bălașa – scriitorul realismului stenic 

          

Prozator și dramaturg, eseist și nu în ultimul 

rând, ziarist, stăpânind foarte bine arta comunicării, 

Nicolae Bălașa își joacă foarte bine rolul de scriitor în 

acest periplu al genurilor literare. În mai toate roma-

nele, ca de altfel și în cele patru piese de teatru și chiar 

în unele din eseurile sale, satul românesc rămâne unul 

din spațiile favorite ale scriitorului, matricea în care 

omul și scriitorul Nicolae Bălașa s-a format spiri-

tual,,, în raiul lui”, așa cum avea să afirme, mai târziu. 

Este îndrăgostit de mic de ceea ce înseamnă,,creație” 

și citește poveștile și povestirile lui Creangă, iar mai 

târziu deslușește tainele comediilor lui Caragiale sau 

profunzimea Luceafărului lui Eminescu. Nu se mul-

țumește însă cu atât și pătrunde în complexitatea con-

ceptelor filosofice ale lui Platon și Aristotel, înscri-

indu-se, pentru a studia și a acumula noi cunoștințe, 

la Facultatea de filosofie din Craiova, obținând și 

bursă de merit pe toată perioada studiilor, iar după ab-

solvirea facultății, face și un doctorat, la Timișoara, 

în filosofie. 

 

         Așadar, stăpânind acum toate tainele acestei ști-

ințe, atât de complexe, și având la îndemână și harul 

scriitoricesc, se apucă serios de treabă și scrie 21 de 

cărți, în care recreionează, cu pricepere și artă, marile 

concepte ale înaintașilor săi. 

         Confruntându-se, chiar dacă era la anii fragezi 

ai copilăriei, cu marile probleme pe care le crea un 

sistem social bolnav, naționalizarea și colectivizarea, 

cu neajunsurile și drama prin care au trecut toți ai săi, 

prozatorul s-a hotărât să le imortalizeze prin cuvânt, 

să le trimită,,pe apa sâmbetei”, într-o lume a cărților, 

în care vor rămâne gravate peste timp. Asuprirea ace-

lor oameni, nedreptatea și jugul în care fuseseră obli-

gați să tragă, l-au făcut apoi pe Nicolae Bălașa 

să,,blesteme” cu foc pe toți cei care asupriseră un po-

por măcinat și așa de atâtea neajunsuri. Cu un fin spi-

rit de observație, cercetează, analizează viața care se 

derulează în așa-zisa liniște a ei, în diferite medii so-

ciale și, de data aceasta, se oprește asupra căminelor 

de copii, de unde izvorăște, ca o stea în fântână, Ale-

xandra. (Mătăniile Alexandrei). 

         Nicolae Bălașa este în permanență, în scrierile 

sale, într-o legătură directă cu divinitatea, cu care me-

reu dialoghează prin personajele sale, pune întrebări, 

încearcă să găsească anumite situații sau rămâne ui-

mit de nefirescul, de crudul și nedreptul adevăr. Din 

această relație cu Dumnezeu, se naște Sara, personaj 

de inspirație biblică, complex, pe care autorul îl 

plimbă prin toate spațiile culturale, de la cele antice, 

cu precădere civilizațiile feniciană, greacă, latina de 

mai târziu, până în satul lui moș Gheorghe, sat care 

rămâne, ca o axă a lumii, un univers în care ești mereu 

prezent, fie și dacă, fizic, aparții altor arii. 

         În cele două volume, scriitorul reușește să 

unească două lumi, cerul și pământul, într-una sin-

gură, moș Gheorghe reprezentând acel spirit înălțător, 

care face ca cele două universuri să fie mereu în 

Beatrice Silvia SORESCU   

(ROMÂNIA) 
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comuniune. O viață plină de neprevăzut, trăiri, aspi-

rații și decăderi, toate acestea făcând obiectul acestui 

roman aparte, probabil, unic în felul său în literatura 

contemporană. Există în romanele lui Nicolae Bălașa 

un realism stenic, psihologic, împletit cu arta filoso-

fării, în anumite cazuri bolnăvicioase, provocate de 

regimul social. Un exemplu concludent în acest sens 

este Puntea frântă și căderea spre niciunde, carte pu-

blicată la Editura Newest, Târgu Jiu, 2006. De fapt, 

în acest roman, autorul ne sugerează faptul că viața 

poate fi văzută ca o punte agățată între viață și 

moarte...  

         Prozatorul se simte obligat să relateze despre 

amestecul pluriform al vieții unor oameni, care au 

fost mereu obligați să suporte un jug aspru, pe care nu 

și l-au dorit vreodată. Un proces al dezumanizării bru-

tale și tragice a țărănimii există și în teatrul lui Nico-

lae Bălașa, în care reușește să readucă pe scenă, tipuri 

de țărani brutalizați, statul comunist operând sistema-

tic, cu forțe opresive. Dramaturgul crează scene 

menite să ilustreze componentele barbare, mijloacele 

opresive ale celor ce le folosesc (Slugă la Dârloagă). 

         Cel mai recent roman al său, Cerșetor în iadul 

de la poarta raiului,deși are ca linie de mijloc, o fru-

moasă și în același timp, o tragică poveste de dra-

goste, imanență pe pânza vremurilor, în care traiesc 

actanții, este o radiografie crudă, de un adevăr nefi-

resc și nespus, al vremurilor în care trăim. Acțiunea 

începe în anii 50 și se încheie, dacă se va încheia, sub 

ochii noștri. Personajele sunt tăvălite, vrând, nevrând, 

de vremuri. Pe această linie Orient / Occident, locul 

spre care veșnic au stat privirile marilor puteri, locul 

în care aproape niciodată, în istorie, noi, ca popor, nu 

ne-am putut stabili soarta, locul în care noi, ca popor, 

pentru a exista, a trebuit să facem compromisuri cu 

noi înșine, în primul rând. 

         Așadar, Nicolae Bălașa a reușit să realizeze o 

operă, cărțile sale fiind adevărate pagini de literatură 

în care autorul picură istoria social-politică în care 

sunt acorate vrând, nevrând personajele. 
 

 
Raiul și Iadul 
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LONELINESS      

 

I've woken up, 

I do not see you: 

Where are you? 

Where am I? 

I can see me 

nowhere. 

I do not get used to it 

to wake up, 

if it is not, in your house. 

I do not get used to it, 

to wake up in solitude, 

away from you, 

away from your house, 

without you, 

in the loneliness. 

 

 

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. 

 

I LOVE YOU                 

 

I love you, 

and I love everything in you, 

all you are, 

I love you, 

your adventure of the East 

towards the West, 

going through the moon, 

and the North pole 

without forgetting you 

of the South pole. 

I love you, 

in you I love 

what is in you, 

what is distant, 

what is near, 

and how do you convert 

the impossible, 

possible. 

In you I love, your eyes, 

and the whole life, in them, 

You know that, more than that, I love you ...! 

I love your passion 

to freedom, as 

a tender bird, 

like an eagle, that dominates 

the space, with wings 

of love. 

I love you, 

in you I love my lost country, 

 

my absent family, 

my friends scattered. 

I love you, I love the green 

in your eyes, and nostalgia, 

The nostalgia... 

The nostalgia... 
 

Malak SOUFI 

(ANGLIA) 
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CU OCAZIA ZILEI DE NAȘTERE, REDACȚIA REVISTEI,,DESTINE LITERARE” UREAZĂ 

SCRIITORULUI GEORGE STANCA UN CĂLDUROS LA MULȚI ANI! 
 

 

ÎNGERII ȘI ÎNGERIȚELE    

pentru Muguraș Maria Vnuck.... 

  

Departe de tentaţii. de păcat. în zodii de senin. Spălat. 

curat. El. îngerul îşi îngrijeşte trupul. şi unghiile roze 

de cleştar. azi are o privire cum e lupul. cu ochii în 

culori de chihlimbar. devoră tot ce-i rău, ce-aduce 

rele. alungă griji, nevoi, necaz, belele. privind spre 

fluturele zeu care-l protege. pe soarta lui se simte cum 

un rege. iar îngeriţa, o mătase de blândeţe. ce-i gata 

ca petalele  

să-nveţe. cum să plutescă senzual şi lin. prin aerul 

uşor de-arome plin. lăptos, îngăduios şi irizat. o li-

nişte la cub şi la pătrat. un aer îngeresc... înaripat... 

 

 

 

LUMINĂ LINĂ     

lui Theodor Damian 

 

Lumină lină lin lumină 

în har și suflet să vă vină 

și raza ei lumină vie 

lumina lină să vă fie...  

 

 

 

UN CORP SCUFUNDAT ÎNTR-UN LICHID      

 

Un corp scufundat într-un  lichid. un  om scufundat 

într-un  lichid. un poet scufundat într-un  lichid. fie-

care este împins de  jos  în sus. cu  o forță egală. cu 

greutatea  lichidului dizlocuit. cu  omul. cu  corpul. 

nu și cu poetul. nu și cu spiritul lui. poetul nici  nu e 

împins. de  jos în sus. el nu dizlocă apă. el plutește pe 

apă. o atinge cu un singur punct. al corpului său. e 

ușor ca fulgul de colibri. un ușor. fără de greutate. fără 

de gavitație. poetul…  

așa că. poetul niciodată nu dizlocă  nimic. material. 

nici apă. nici aer. nici piatră. poetul se autodizlocă din 

poemele sale. atât. poeme aeriene. subacvatice. în-

tralemnoase. poetul nu dizlocă. alocă. iubire. ură. 

tristețe. bucurie . scârbă. astfel încât dizlocând. și iar 

dizlocând. poetul devine. un  suflet. mort. scufundat 

într-un lichid. care. totuși. încă. mai dizlocă. fie iertat. 

poetul… fie citit. în veacul veacului. poetul…  

 

 

IUBIREA IDOLATRĂ     

 

Te iubesc idolatru. ca marele gatsby pe daisy. arunc 

bluze şi cămăşi. cu sutele. din garderoba personală. ca 

să ştii cât te iubesc. îmi iau un castel. de cealată parte 

a golfului. ca să privesc în orice noapte farul verde al 

promontoriului tău. cum făcea el. gatsby. dau petre-

ceri monstuoase. opulente. groteşti. sperând că într-o 

zi ai să vii şi tu. 

te aştept 50 de ani. 9 luni. 4 zile. te caut în 622 de 

femei. ca florentino ariza pe fermina daza... din dra-

goste. la vreme de ciumă. la final cumpăr un iaht. pe 

valurile dulci ale nopţii. ne cântă mariacchi. un tango. 

te strâng la piept. ferm. fermina mea. pentru mi-

lioanele de zile pierdute. pentru demi-veacul de sin-

gurătate. pierdut. în aşteptarea ta. ce bucurie. ce ten-

siune. arterială. mortală. ce moarte frumoasă. exta-

tică. fermina 

                                        ...FEMINA... 

  

George STANCA 

(ROMÂNIA) 
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MAMA   

 

Soarele străluce pe feţele diamantului. orbeşte. 

ameţeşte. treci într-o lume chimică. pe sânge color. te 

setezi. şi vezi că mama stă să cadă. revino-ţi. revino-

ţi. revino-ţi. mama stă să cadă. paharul cu tequilla. 

urme de lămâie. fumul de marijuana. rotocoale. ies 

din gura strânsă. ca un cur de găină. pufăie  provoca-

toare. de ce aiurezi. nu delira. nu visa color. trezeşte-

te. nu vezi?  

mama stă să cadă! mama stă. să cadă. mama! stă. să. 

cadă!  

 

 

TATA    

  

Să-ţi fie dor. să-ţi fie dor de tata. de tata să îmi fie dor. 

de mor. de tata. când combătând pe front în munţii 

tatra. în uniforma-i de cavalerist. a fost rănit. şi-n 

spate are-un chist. cu alice. plumburi. cu fier vechi. 

şi-l ard. ele se plimbă ca pe-un bulevard. iar când e 

umezeala-n toi de toamnă. şi să visezi lacustru te în-

deamnă. durerea lui e tare. nu mai poate. îl strânge. 

decoraţia din spate... şi cum alicele se gudurau în 

carne. ca un oţel în cerb crescut drept coarne. aşa şi 

eu mă sting de dorul lui. sărut o poză. parcă-l văd. şi 

nu-i. şi un fior prin spate mă dă gata. când văd că nu-

l mai văd deloc pe tata... memoria-mi se face de 

zăpădă. şi mama, mama, mama stă să cadă...când văd 

că nu-l mai văd deloc pe tata. cu palma-i lată precum 

e lopata. 

 

 

VALMA  

 

Vin fetele de la râu. cu genele prinse-n brâu. fetele 

toate vin. spre tine. snop. ai tu ceva special. am 

fiindcă le iubesc şi eu. ele simt asta. animăluţe. 

drăguţe. le  iubesc. pe toate. le mângâi epiderma. cu 

mâna fierbinte. arzândă ca soarele. fiori incandes-

cenţi. efluvii de senzaţii. de-a valma. orbeşte. fără dis-

cernământ. fără religie. fără prejudecăţi rasiale. con-

fesionale. cu un instinct aparte.  

numai el ştie ce fac. instinctul. conduce. comandă. or-

donă. dictează. ordonează. el ştie. cum iubesc. anima-

lic. orbeşte. subconştient. iraţional. ilogic.  

valma. valma. valma.  

...valma. de-a valma. mama. de-a valmamamma. ruşi-

nea din phoetus. ar zice  pohetul. instincte primare. 

atavisme. cumulări. defulări. refulări. ar zice freudul. 

ar zice mamoşul. care trage copilul. cu cleştele de cap. 

cu forcepsul. de craniu. copilul urlă.  

urlet primar. urlet primar. urlet primar.  

până la ţâţă. la mama. de-a valma, mama. de-a val-

mamamma. de-a valmamamma. de-a valma. în snop. 

strânsură. grâu în ladă. 

şi, mama, mama, mama stă să cadă... 

 

 

POVESTEA PORCULUI     

 

Poetul nu e om. nu ştiu ce este. supraom, poate neom. 

paraom. metaom. sigur  nu e om. omul moare zilnic. 

şi de mai multe ori pe zi. Poetul moare rar. din când 

în când. nici nu moare. pleacă. pluteşte. se duce. 

zboară. are aripi. şi de la pegas. de la feluriţi îngeri. 

cu care se întâlneşte. în plutirea creaţiei. pe străzi. 

poteci ascunse, drumuri de piatră. srl-uri. trusturi. 

concerne de poezie. din zgârie nori. e un zgârie-nori. 

pe bulevarde, avenu, highway. la intersecţii. cross. 

răscruci. accidente cereşti. celeste. rupestre. şi pe 

unde circulă el. cu imaginaţia. creaţia. puse pe spate. 

într-un sac. cu zdrenţe celeste. zeieşti. dum. nezeieşti. 

ţoale lirice. amestecate cu prescuri. pecetluite. cu un 

pecetar liric. versuri. metafore mototlite. vise stâlcite. 

pe care omul-om. nu le poate imagina. nici străvede. 

omul e om. Poetul-poet. ... atât pentru azi. copii. 

Poetul a obosit!  

                   

 
Lect. Univ Dr. ing     

George Stanca 

                       jurnalist, scriitor 

 

Poeme extrase din cel mai recent volum  George 

Stanca, Un corp scufundat intr-un lichid, Editura 

Semne, București, 2017 
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POETEI PASSIONARIA STOICESCU UN CĂLDUROS LA MULȚI ANI! 

 

 
 

CHOPINIANA 

 

In the evening by all means 

in a transparent cube 

Chopin uses to chop up crystals... 

White and black keys 

they enjoy their rain in reality, 

beaten by the eye of the moon 

under silvery eyelids 

 

He is mad, i.e. in love, 

in love, like a liquid 

waving a sprightly stream 

not to hear his own blue 

and ever growing despondency – 

only to let it flow down, 

i.e. accomplish it, 

a river melting into the sea... 

 

 

THE ANIMAL AND THE BIRD 

 

Ahead or behind – 

the animal of the soul 

is running untiringly 

looking for its traces: 

“Here we had sat down and cried...” 

here the smile, here the action, 

here the riot, here the deed, 

ahead or behind, 

left, right... 

Neither the fulfillment, 

nor the despair, 

only the gentle breath of the wind... 

 

The bird of happiness 

has no legs, 

she is doomed to fly... 

The animal of the soul 

runs on the earth, 

she’s above 

on top of the tops, 

riding the wind... 

Ahead or behind – 

the sky with her, 

the dust with us... 

 

 

  

Passionaria STOICESCU 

(ROMÂNIA) 
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THIRST 

 

The sun is secret 

like all that lodges in fire 

 

What I can see 

deprives me of my sight, 

what I can’t see 

in a place, is not... 

 

That’s why I don’t know whether they’ve been liv-

ing 

outside or inside me, 

but they exist certainly 

(although they have different names) 

the saint spirit, 

the demonic spirit, 

the muse... 

 

They’ve been looking for me and found me: 

“That’s the beginning” the first is whispering, 

“That’s the end” the other one is shouting, 

“Fill in the emptiness between them”, 

                    the muse is asking me. 

 

I write, 

I find myself again, 

for a life time 

I’ve been filling, 

unhappy Danaid, 

the blue word 

t h i r s t, 

of a liquid consistency. 

 

First the sky, 

and all that air makes 

is at my hand 

 

Whatever I can breathe 

smothers me, 

whatever would break me free, 

postpones me...   

 

PREDICATE 

 

It’s raining… 

This impersonal verb offends me 

for its imprecision 

for its cowardliness 

for its lack of color… 

Like so many others 

nobody will assume rain, 

nobody feels like changing something 

maybe not even power... 

But there, there is a break of light 

and, on top of the rain 

it is lightening too... 

Nobody will assume any fault! 

She? 

You? 

He? 

Who? 

Humid and soft are these impersonals in motion 

like for instance this cold night of May 

where loneliness writes me 

hanging me calmly from the ropes 

of the subject ”rain” 

whose predicate I am 

at least on a sheet of paper! 

 

 

(Passionaria Stoicescu, Something Else than Signs, En-

glish Version by Muguraș Maria Vnuck and David Paul 

Vnuck, ”eLiteratura” Publishing House,  

Bucharest, 2016, 121 pp.) 
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Poezii 
 

UN VÂNT NEBUN   

    

Un vânt nebun coboară dinspre munţi, 

Răstoarnă tot în jur, speranţe pe de-a-ntregul 

Şi curge larg, la nesfîrşit, un şarpe rău, prelung 

Bolborosind neutru vorbe într-o doară 

Bicisnic printre arborii pe dată desfrunziţi. 

 

Şi străzile sunt goale, lipite strâns de ziduri 

Iar toată omenirea nu iese azi afară 

E ziua lui, pe semne, în voia lui e totul 

Dar vai, nimic nu  este bun în trecerea-i hulpavă.  

 

Pe case umbrele coboară-n bernă 

Luminile sunt galben trist şi prea puţine-n seară 

Chiar soarele, trecut în asfinţit în grabă 

E un aspect prea jalnic, de nebăgat în seamă. 

 

Lumina lui fu bună, e drept, cândva, odată  

Şi verdele din ierburi mai strălucea altfel 

Însă acum, complice chiar din vară 

Când la refuz împinse netrebnice arşiţe. 

 

Doar gânduri fade şi doruri năuce 

Îşi trec prin ceţuri speranţe de mai bine 

Lovite strâns de ziduri îşi pleacă încet coama  

Sub vise fără sens şi ne-mpliniri, de-a valma.  

 

SETE     

 

Epitaful fericirii stă atârnat în clești 

De sus privind, de unde nu vin vești 

Ci doar imagini ce fură tot, din start 

Foamea cea crudă când zilele împart 

În două, trei sau câte vor 

Iluzii fără umbre, plutind încet în zbor 

Peste-un pustiu strivit între speranțe 

Sub vremuri tulburi, fără de nuanțe 

Ce-aduc aproape, de printre dorinți 

Doar clipele ce stau cuminți 

În așteptare sub un văl de nea 

Iubiri uitate în amurg de stea. 

Ca om prea simplu și cu regrete mii 

Încerc să port în lume doar gândurile vii 

Să pun între secunde doar piedici și s-aduc 

Dintre nădejdi, pe cele ce seduc  

Iubirea cea deplină în tot și pentru toate 

Iar ca o resemnare, doar dorul să m-adape.  

 

PRIBEAG     

 

Tăcut, pe drumul gol, spre asfințit 

Sihastrul plin de praf, se-așează 

Își scoate-n poală harta, ispitit 

De spațiul de pătruns, în dup-amiază. 

 

În minte-i stau cuminte gânduri line 

Pe care dorul lui demult le-a pus 

Și în periplul de care se ține 

Își caută semne din zori pân la apus. 

 

Și merge-n dreaptă cale, în graba-i peregrină 

Iar drumul ce-l parcurge, prieten îi devine 

Cu fața zâmbitoare el merge spre lumină 

Visând la neștiute izbânzi diamantine. 

 

Privind cu ochii blânzi, ingenui și albaștri 

Pribeagul se îndreaptă, spre alți ca el, sihaștri 

În timp ce vântu-n urma lui  adună 

Din praf, urmele sale, ținute împreună.  

  

Dumitru TÂLVESCU 

(ROMÂNIA) 
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Unde e locomotiva? 

 

         

Nu este o întrebare retorică, ce încă își mai 

aşteaptă răspunsul. Gara geme de călători înfriguraţi 

şi deprimaţi. Din păcate, un tren nu se poate deplasa 

singur, având nevoie de o locomotivă bună şi puter-

nică. Altfel, va zace în continuare, plin de rugină, tă-

cut şi singuratic, într-o gară uitată de lume. 

         De unde să luăm locomotiva? O producem, o să 

ziceţi. Îi trebuie, însă, fiabilitate, performanţă şi un 

mecanic pe măsură. Mai are nevoie de drumuri care 

să-i deschidă perspective şi destinaţii noi. E foarte 

greu să ai o locomotivă bună, pe care să te poţi bizui. 

Dacă sunt perturbări în trafic, mulţi cred că mecanicul 

este de vină sau că locomotiva nu-şi cunoaşte drumul. 

La fel de important este ca şi trenul să poată ţine pa-

sul, altfel rămâne uimit, dezorientat şi pufăie ca un 

trabuc. 

         De ce nu merge locomotiva? Pentru că a stat 

prea mult timp în triaj şi trebuie recondiţionată şi 

adaptată la cerinţele şi standardele marilor companii 

feroviare din lume. Pentru că oamenii trebuie din nou 

să înveţe să muncească şi s-o pregătească pentru vii-

tor. Pentru că întreg traficul trebuie reorganizat pe cri-

terii moderne şi eficiente. Pentru că mecanicul, în pri-

mul rând, ca de altfel întreg personalul C.F.R., are da-

toria să vegheze permanent la buna desfăşurare a că-

lătoriilor. Imaginaţi-vă ce s-ar întâmpla dacă n-ar 

funcţiona semnalul, s-ar deteriora terasamentul, loco-

motiva n-ar mai răspunde la comenzi sau ar adormi 

mecanicul? Haos, dezastru, ruină. 

         Dar trenul? Ce ar trebui să facă? Trenul are ne-

voie de vagoane solide, compartimente elegante, cu-

rate, de căldură, lumină şi trebuie să încerce să ur-

meze locomotiva oriunde e nevoie. 

Unde merge oare locomotiva? Pe un drum bun? Răs-

punsul nu poate fi decât afirmativ, pentru că nu există 

cale de întoarcere. Niciodată şi pentru totdeauna. 

Chiar dacă mecanicul e priceput, obişnuindu-se deja 

cu traseul, este el într-adevăr cel dorit? Să spunem că 

da, deşi drumul este foarte anevoios şi necesită con-

struirea unei întregi infrastructuri care să poată răs-

punde exigenţelor călătorilor. Aceștia plătesc biletele 

şi aşteaptă ca trenul să-i ducă la destinaţie. Rapid şi 

fără complicaţii. Ei nu înţeleg că, dacă locomotiva nu 

are direcţia, ritmul şi viteza potrivite, trenul se poate 

prăbuşi. Iar alte trenuri sunt greu de prins, mai ales că 

sunt atât de rare... Ce trebuie să facem pentru a putea 

călători cât mai lipsiţi de emoţii şi de griji? Să căutăm 

o locomotivă care să nu ne înşele aşteptările, capabilă 

să accelereze şi să frâneze după cum o cer împrejură-

rile, să asigurăm trenului mersul de care avem nevoie 

şi să avem încredere în ţelul călătoriei pe care o vom 

întreprinde şi căreia trebuie să ne dedicăm. 

         Unii spun că ar fi bună o locomotivă nouă, care 

să dărâme totul în cale, alţii vor locomotiva aceea ve-

che care pocnea şi huruia din toate încheieturile. Sunt 

şi voci care doresc o locomotivă de tip străin. Cert 

este faptul că locomotiva cu care mergem stă să se 

prăbuşească, iar trenul poate deraia oricând. 

         Ce e de făcut? Mecanicii de până acum n-au ca-

tadicsit decât să dea vina pe defecţiunile şi greşelile 

anterioare, continuându-le seria cu rezultate prea 

puţin mulţumitoare şi ignorând senin şi detaşat călă-

torii suferinzi şi consternaţi. Nu ajunge să construim 

doar gări şi linii ferate, deşi sunt indispensabile şi nici 

să ne mulţumim cu un personal bine calificat, dacă nu 

avem locomotive care să pună întreg traficul în 

mişcare. Locomotiva poate fi schimbată dacă meca-

nicul ştie unde şi cum să o conducă. Viteza este îngri-

jorător de mică, disfuncţionalităţile traficului sunt de 

asemenea mari, încât călătorii, disperaţi şi revoltaţi, 

au început de mult şi tot mai des să-şi caute alte mij-

loace de locomoţie, de care pot fi cu adevărat 

Mihai TUDOR 
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mulţumiţi. Nimeni nu ştie unde e locomotiva aceea 

care să poată străbate obstacolele apărute în cale şi să 

găsească ieşirea din tunel. E greu să mai tolerezi lo-

comotive prost conduse de mecanici slab pregătiţi şi 

incompetenţi, care nu se gândesc decât cum să ră-

mână cât mai mult la cârma trenului. Amintirea gra-

dului de degradare a gărilor actuale, al reţelei ferate 

insuficiente, sau anevoioasa funcţionare a structurilor 

de conducere sunt la fel de insuportabile. Toate ne 

conduc la aceeaşi simplă şi gravă concluzie: nu am 

găsit locomotiva căreia să-i vină, odată pentru tot-

deauna, un mecanic de hac. Poate că ar trebui să,,im-

portăm”  unul, ca la începuturile căilor ferate, dar 

unui mecanic străin nu i se potrivesc o locomotivă şi 

un tren care nu cunosc nici măcar regimurile de vi-

teză. Mă încearcă un gând dureros la vechea şi atât de 

melancolica noastră gară. De ce nu putem circula şi 

noi ca alţi călători, de ce trebuie să aşteptăm la nes-

fârşit prin staţii, de ce biletele de călătorie sunt tot mai 

scumpe, de ce pentru unii trenurile sunt atât de rare 

şi, mai ales, unde este locomotiva? 

Îmi revine mereu, obsesiv, această întrebare, dar în-

cerc să o alung şi să mă liniştesc. Ce altceva aş putea 

face? Sunt multe semnale care tind să-i anunţe pre-

zenţa, dar toate se pierd într-o suspectă nepăsare şi 

apatie. 

         Puţine sunt locomotivele care încearcă să gă-

sească soluţiile optime pentru desfăşurarea normală şi 

civilizată a traficului. Cele mai multe se preocupă de 

bulversarea lui, chiar întreruperea sa, împiedicând 

sau izolând activitatea celorlalte. Trăiesc totuşi cu 

speranţa că-şi vor aduce aminte mai des de călătorii 

obosiţi şi trişti şi nu vor uita că facem parte din acelaşi 

tren, pe care îl dorim şi-l aşteptăm să sosească cât mai 

curând, sau cât mai e timp... 

         Până atunci aşteptăm semnalul, semnalul unei 

locomotive adevărate și căutam un mecanic potrivit. 
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Crearea Partidului Național Creștin (P.N.C.)   

 

Trecerea de la Partidul Național Agrar la 

Partidul Național Creștin a fost posibilă datorită 

faptului că Regele Carol al II – lea a reușit să-l 

convingă pe Octavian Goga, că ar fi utilă fuziunea 

P.N. Agrar cu Liga Apărării Național Creștine ( 

L.A.N.C.) . L. A. N. C. a fost creată în anul 1923, și 

a desfășurat o activitate intensă pentru promovarea 

ideilor de bază ale programului său având adepți mai 

mulți în Moldova, Bucovina și Basarabia. Aceste 

două partide conștiente că nu pot ajunge la 

conducerea țarii, au căutat încă din 1923 să se 

coalizeze pe baza unui program comun, împotriva 

partidelor mari care dominau scena politică a țării și 

asigurau rotativa guvernamentală. . Astfel Goga 

venise în contradicție cu liderii Partidului Național 

Român, încă din timpul existenței Consiliului 

Dirigent, iar în 1938 cu linia politică a mareșalului 

Alexandru Averescu. Goga ar fi preferat un guvern 

personal al Regelui Carol al II-lea, deasupra 

partidelor politice. Cât privește gruparea lui A.C. 

Cuza ( L.A.N.C.), acesta era conștient că prin 

progresul său antisemit, nu avea șanse să ajungă la 

guvern, deoarece programul venea în contradicție cu 

spiritul poporului român1.  

 Referindu-se la cauza fundamental care a 

făcut posibilă fuziunea, Ghe. Cuza invocă 

convingerile naționaliste ale lui Goga și Cuza care au 

constituit factorul principal al fuziunii, drept urmare 

tratativele preliminarii obișnuite în asemenea cazuri, 

aproape că n-au existat2 .  

 Este adevărat faptul că în perspectivă, Carol 

ținea seama că între cele două partide cu orientare de 

dreapta, gruparea lui Goga se situa pe o poziție mai 

apropiată de monarhie și chiar de un regim personal 

al Regelui. Afinitățile lui Goga pentru Carol, ca și 

unele animozități existente între el și Iuliu Maniu, și 

sentimentele sale de apropiere față de Vaida-Voievod 

vor constituii în anul 1935, dar mai cu seamă în anul 

1937, elemente evidente de ordin subiectiv care vor 

conduce la investirea lui Goga pentru formarea noului 

guvern din 19373.  

  Fuziunea dintre cele două partide s-a realizat 

la 14 iulie 1935 în orașul Iași. Într-un raport al 

Inspectorului Regional de Poliție Iași, înnaintat 

Direcției Generale de Poliție București, acest moment 

este descries astfel:,,în ziua de 14 iulie a.c. s-a 

desfășurat la Iași fuziunea grupărilor P.N.A. și 

L.A.N.C. Între orele 7 și 8 au sosit cu trenul din 

Bucerești A.C. Cuza, Ghe. Cuza și Octavian Goga. 

Aceștia au luat o mașină și au mers la casa lui A.C. 

Cuza, iar delegațiile cu drapele sau aranjat în 

coloană de marș, în frunte aflându-se cei îmbrăcați 

în cămăși albastre și având centura diagonal și 

sfastica la mână, un număr de aproximativ 100 de 

membri ai tineretului cuzist din București sub 

comanda lui Emilian ( avocat). Urmau celelalte 

delegații având în frunte o fanfară particulară și 

purtau un număr de peste 300 drapele în trei culori 

cu sfastica” 4.  

 Noua organizație politică rezultată din 

contopirea celor două partide de dreapta poartă 

denumirea de Partidul Național Creștin ( P.N.C.), iar 

cu acest prilej A.C. Cuza a fost proclamat președinte 

de onoare, iar O. Goga președinte activ al partidului. 

Acest nou partid avea două organe de presă,,Apărarea 

Națională” ( cuzist) și,,Țara Noastră”( gogist). 

Organizația de tineret a P.N.C. se va numi L.A.N.C. 

iar membrii ei vor purta denumirea de,,lăncieri”. 

Păstrând drapelele cu sfastica și se aflau sub 

conducerea domnului profesor Nichifor Crainic. A 

fost constituit și programul partidului, ce prevedea 

că,, ideile de căpetenie ale înfrâțirei noastre, pe care 

ne angajăm, pe onoare și pe conștiința de a le 

îndeplinii”. Prin acest program se prevedea : - la baza 

statului roman principiul spiritual îl reprezenta 

creștinismul; socoteau regalitatea ca sigura formă de 

stat care ne asigura în fața curentelor anarhice și a 

atâtor vecinătăți dușmane nouă; - se declară pentru 
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modificarea Constituției, ținând prin aceasta la 

afirmarea categorică a ideii naționale în structura 

vieții; - vor transformarea Corpurilor Legiuitoare 

într-un instrument ordonat și util, o nouă organizare a 

Senatului, răspunderea ministerială și introducerea 

pedepsei cu moartea pentru anumite crime de drept 

comun; - armata națională, justiția și învățământul de 

stat să fie în mâinile națiunii demonante. În domeniul 

economic se dorea o întărire a producției agricole 

socotind-o o ramură de căpetenia e economiei 

naționale; - întărirea industriilor cu capital românesc 

și stabilirea unui echilibru între prețurile agricole și 

cele industrial. În politica externă se avea drept grijă 

de căpetenie apărarea ființei statului menținând 

principiul intangibilității granițelor României, și 

creînd în acest fel un sistem de alianțe cu statele 

puternice. În ultima parte a programului se cerea 

înnarmarea grabnică a Țării 5.  

 Odată încheiată fuziunea organizația centrală 

și județene au lansat o amplă campanie de propaganda 

pentru lămurirea maselor, campanie ce a fost 

desfășurată în toată țara. S-au ținut întruniri în toate 

centrele importante cum ar fi : Cluj, Iași și Chișinău, 

la care au participat zeci de mii de cetățeni. În ziua de 

20 octombrie 1935, la Congresul organizat la 

Cernăuți, unde au participat A.C. Cuza și O. Goga, 

congresiștii purtau plancarde pe care scria,, Trăiască 

Goga și Cuza!”, iar pe alte plancarde scria,, Jos comu-

niștii ! ” . La Cluj aceste manifestații s-au soldat cu 

unele incidente între congresiști și muncitori datorită 

unor mici neînțelegeri. Toate aceste acțiunii initiate 

de P.N.C. aveau drept scop torpilarea marii acțiuni 

populare pe care P.N.Ț. dorea să o organizeze la 14 

noiembrie 1935, cu scopul de a forța mâna lui Carol 

pentru demiterea guvernului prezidat de Ghe. 

Tătărescu, și aducerea unuia condus de P.N.Ț. 6.  

Această mișcare de organizare a unei demonstrații în 

14 noiembrie 1935, a P.N.Ț., la nemulțumit pe Rege 

și pe prim-ministru Tătărescu. În acest scop ei au 

discutat cu Goga care a fost Încântat de idea 

organizării cu sprijinul guvernului a unei întruniri a 

P.N.C. Încă din 2 noiembrie 1935, Tătărescu trimite 

câte o scrisoare atât lui Goga cât și lui Mihalache de 

a interzice Adunarea din 14 noiembrie, deoarece în 

acea zi se deschidea sesiunea Corpurilor Legiuitoare, 

și nu era posibil să se lucreze sub presiunea străzii. 

Această mișcare a fost pusă la cale de către Monarh 

pentru al folosii pe Goga împotriva P. N. Ț 7.  

 Campania lui Goga din toamna lui 1935 a 

obținut un real succes în data de 28 noiembrie 1935, 

când trecănd peste vechile dispute, a constituit 

împreună cu Vaida-Voievod,, Blocul Parlamentar 

Național”,socotit la aceea vreme preludiu fuziunii 

depline a Frontului Românesc cu P.N.C. . Cu prilejul 

acestei alianțe Goga declară :,,am fost un adversar al 

lui Vaida, dar două lucruri ne-au legat, am luptat 

amândoi pentru cauza națională și am dat o luptă de 

front nu de flanc”8.  

Acțiunile de propaganda ale P.N.C. au 

continuat, iar la 4 decembrie 1935 are loc în București 

o ședință a studenților denumiți lăncieri, iar la 15 

decembrie 1935, într-o sedință a organizației din 

București, Goga luând cuvântul a spus:,, Înnainte de 

a strange la olaltă toți bunii români ar trebuii să se 

străngă mâna domnului Cuza pentru a constituii 

marea platformă pe care se va rezema viitorul 

neamului românesc”. Se evidențiază faptul că la 

finele anului 1935 și începutul anului următor P.N.C. 

câștigase  o serie de aderențe în mai multe straturi ale 

societății romănești. Astfel la alegerile parțiale din 

lunile ianuarie-februarie 1936 creștinii au obținut 

majoritatea de voturi9 . În cursul anului 1936  Goga și 

alți lideri ai partidului au avut o contribuție 

importantă în creerea atmosferei politice care a dus la 

înlăturarea lui N. Titulescu din funcția de ministru de 

externe. La începutul lui 1937, Goga a fost marcat de 

funeraliile lui Ion Moța și Vasile Marin, cei doi 

fruntași legionari au murit în ziua de 13 ianuarie 

1937, in timpul luptelor din Spania. Un alt moment 

important în viața politică românească a fost marcat 

de înlăturarea principelui Nicolae din rândul familiei 

regale . Cu acest prilej Goga participând la Consiliu 

de Coroană a declarat că,,trebuie apărat prestigiul 

dinastiei, toleranța nu mai poate dăinuii” 10 . 

Toamna anului 1937  este una plină de 

tulburări politice, P.N.C. devenise destul de activ pe 

scena politică internă .  

  
Note :  
1 M. Mușat, I. Ardeleanu,, România după Marea Unire”, 

vol. II, patrea a II-a, Ed. Științifică și Enciclopedică, 

Buc., 1987, p.228 
2 M. Fătu,,, Cu pumnii strânși – Octavian Goga în viața 

plitică a României 1918-1938”, Ed. Globus, Buc., 1993, 

p. 227 
3 I. S curtu,,Viața politică din România 1918-1944”, Ed. 

Albatros, Buc., 1982, p.185 
4 M. Mușat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 225 
5  Gh. Sbârnă,, Partidele politice dinRomânia 1919-1940 

”, Ed. Silvi, Buc.,2002, p. 215-219 
6 M. Mușat, I. Ardeleanu, op. cit., p 260-261 
7 Gh. Buzatu, I. Scurtu,, Istoria românilor în sec. XX”, 

Ed. Paideia, Buc., 1999, p.308-309 
8 M. Fătu, op. cit., p 233-235 
9  M. Mușat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 262 
10 M. Fătu, op. cit., p 236 
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Relațiile României cu Polonia, Italia și Franța în prima jumătate  

a perioadei interbelice 
 

 

Convenţia de alianţă dintre România şi Polonia 

(martie 1921) 

 

Convenţia dintre România şi Polonia, reali-

zată la circa doi ani de la stabilirea relaţiilor dintre 

cele două state, relevă încă o dată principiile sub obe-

dienţa cărora,  înţelegea România să-şi încheie şi şă-

şi lărgească aria alianţelor . 

Take Ionescu, ministrul de externe al Româ-

niei, milita pentru alianţa cât mai largă a statelor din 

Europa centrală şi din Balcani care îşi desăvârşiseră 

unitatea de stat sau îşi creaseră state naţionale. El do-

rea, de aceea, să organizeze o Mică Înţelegere în 

cinci, între România, Cehoslovacia Iugoslavia, Polo-

nia şi Grecia . 

În ianuarie 1921, ministrul de externe al Cehoslova-

ciei a declarat în mod oficial că doreşte colaborarea 

cu Polonia, dar că,, se va ajunge mai întâi la o înţele-

gere între Polonia şi România şi apoi între Polonia şi 

noi,, .5 

Şi Franţa susţinea această alianţă fiind serios 

interesată ca statu-quo-ul teritorial european să capete 

un plus de garanţie şi, pe de altă parte, dorea să întă-

rească sistemul său de alianţe cu statele mici  şi mij-

locii din Europa centrală având interese pentru păs-

trarea statu-quo-ului teritorial. 

La începutul lunii martie 1921 a sosit la Bu-

cureşti prinţul Sapieha, ministrul de externe al Polo-

niei, semnându-se la 3 martie atât convenţia de alianţă 

defensivă cât  şi convenţia militară între România şi 

                                                           
5 Eliza Campus,,Din politica externă a României (1913-1947)’’ 
Ed. Politică, Buc., 1980,pag. 

Polonia .Convenţia de alianţă defensivă conţine opt 

articole, dintre care priele patru stabilesc condiţii de 

ajutor reciproc în cazul unui atac fără vreo provocare 

a părţilor contractante, iar articolul 6 adânceşte re-

laţiile ditre cele două state stabilind clauzele de con-

sultere şi informare în cazul încheierii unei alianţe cu 

o terţă putere. Concomitent, în acelaşi articol se sub-

liniază că guvernul polonez cunoaşte acordurile Ro-

mâniei cu alte state pentru menţinerea tratatelor de la 

Trianon şi Neuill, iar România declară, la rândul ei, 

că şi ea cunoaşte acordurile Poloniei cu Franţa . 

În cadrul protocolului A, la articolul 2 se sta-

bileşte că nici una dintre părţile contractante nu va 

putea încheia o alianţă cu statele foste inamice fără 

consimţământul celeilalte părţi. În virtutea artucolu-

lui 5, durata convenţiei era pe cinci ani, cu începere 

de la data semnării, dar fiecare din cele două guverne 

era liber să o denunţe după doi ani, avizând cealaltă 

parte cu şase luni înainte.6 
 

 

6 Gheorghe Gheorghe,,Tratatele internaţionale ale 
României(1921 –1939)’’Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 
1980, pag. 

Mihaela TUDOSOIU 

(ROMÂNIA) 
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Articolul 4 din Protocolul C stabileşte că,, gu-

vernele român şi polonez se angajează să studieze îm-

preună mijloacele prin care ar putea să încheie o ali-

anţă defensivă cu statele vecine ce au semnat împre-

ună cu ele tratatele de la Versailles, Trianon şi Neuilly 

în scopul de a se garanta reciproc împotriva unei agre-

siuni şi de a se ajuta în vederea menţinerii acestor tra-

tate sau a unora dintre ele .’’7 

Conţinutul acestui protocol prevede de altfel şi mă-

suri de colaborare economică.  Această convenţie nu 

urmărea doar cooperarea in vederea garantării frotie-

relor de răsărit,ci şi o si- milară activitate privind 

menţinerea statu-quo-ului teritorial la toate frontie-

rele. 

Tratatul a fost reînnoit la 26 martie 1926, când 

a căpătat şi un conţinut mai larg, prevăzând ajutorul 

mutual în cazul oricărei agesiuni externe. Din nou 

acest tratat avea o valabilitate de cinci ani.8 Tratatul 

româno-polon se înscrie pe lista instrumentelor poi-

tice ce aveau drept obiectiv major păstrarea statutului 

teritorial al ţării. 

 

Tratatul de alianţă şi amiciţie cu Franţa (10 iunie 

1926 ) 

 O coordonată fundamentală a politicii ex-

terne a României a constituit-o continuarea orientării 

tradiţionale spre Franţa şi Marea Britanie. La 10 iunie 

1926 a fast semnat tratatul  de alianţă şi amiciţie din-

tre România şi Franţa. Semnarea acestui tratat a con-

stitu-it un eveniment important în politica deapărare 

a statu-quo-uluiteritorial promovată per- manent de 

România. El a oferit, incontestabil, statului român un 

plus de garanţie cât şi un plus de securitate,mai ales 

cu caracter moral, deoarece Franţa era interesată în 

menţin-ţinerea principiilor incluse în tratatele de pace 

şi în Pactul Societăţii Naţiunilor. Conţinutul tratatului 

de de amiciţie şi alianţă dintre Franţa şi Româniaco-

respundea  obiectivului majorurmărit, oferind un plus 

de garanţie pentru statutul teritorial al ţării. El conţi-

nea un preambul şi nouă articole, care în general con-

cretizau ţelurile celor două părţi şi anume :  

1) respectarea angajamentelor solemn con-

firmateîn Pactul Societăţii Naţiunilor ;  

                                                           
7 Eliza Campus,,,Din politica externă a României (1913-1947)’’ 
Ed. Politică,Buc., 1980,pag.258 

2) asigurarea, în cadrul prevederilor acestui 

pact, a comunităţii lor de opinii în cazul că 

s-ar pro- duce vreo atingere ordinii stabi-

lite prin tratatele ce s-au semnat ;  

3) convingerea că statele moderne au îndato-

rirea de a evita războaiele, prevăzând în 

acest scop o reglementare paşnică a litigi-

ilor ce pot surveni între ele. 

Tratatul dintre cele două state a fost însoţitşi de o con-

venţie de arbitraj care a produs unele  îngrijorări 

deoarece conţinea cauze ce puteau leza suveranitatea 

ţării. Însuşi Nicolae Titulescu exprimându-şi adesea 

rezervele, considerând convenţia de arbitraj ca un in-

strument  ce ar putea aduce prejudicii ţării.,, Cu 

Franţa singură – pericolul este mai mic dat fiind că 

putem spera ca relaţiile noastre cu ea o vor împiedica 

de a exercita dreptul pe care i-l confirmă tratatul de 

arbitraj.’’9 

În ciuda cestor carenţe tratatul de alianţă încheiat în-

tre România şi Franţa, tocmai într-o perioadă în care 

acordurile de la Locarno creaseră o evidentă inegali-

tate între state în chestiunea securităţii, putea consti-

tui un sprijin serios pentru cauza păcii. Ecoul acestui 

tratat a fost deosebit în state ce apărau aceleaşi prin-

cipii :în Cehoslovacia, la Belgrad. Iar în unele ţări ca 

Bulgaria, Austria tratatul nu a întâmpinat poziţii cri-

tice deschise. 

Tratatul de alianţă franco-român a fost primit 

în mod realist în toate acele state ce doreau rezolvarea 

problemelor litigioase prin mijloace politice şi în ca-

drul Societăţii Naţiunilor. Chiar dacă unele puteri ca, 

de pildă, Anglia rămâneau rezervate, pe arena politică 

europeană acest nou tratat slujind principiile de secu-

ritate incluse în Pactul Societăţii Naţiunilor dobândea 

o deosebită semnificaţie. 

 

Pactul de amiciţie şi colaborare cordială cu 

Italia (septembrie 1926 ) 
 

După semnarea acordurilor de la Locarno, de-

venise evident că Italia, în calitate de stat garant, ală-

turi de Anglia, dobândise un loc important în politica 

internaţională. Ambiţiile lui Mussolini de a asigura 

Italiei poziţia de de mare putere şi de a handicapa 

8 Gheorghe Gheorghe,,,Tratatele  internaţionale  ale României 
(1921-1939)’’, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,Buc., 1980,pag. 
9 Eliza Campus,, Din politica externă…’’, pag. 
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influenţa franceză în Europa centală şi  sud –estică se 

conturau din ce în ce mai clar, el simţindu-se sprijinit 

în această direcţie şi de tradiţionala poitică engleză  a 

balanţei de forţe. 

În aceste împrejurări, la începutul anului 

1926, guvernul român, în dorinţa de a întări reţeaua 

de garanţii în jurul statutului teritorial al ţării, a înce-

put negocieri cu Italia .România era interesată să in-

cheie tratatul cu Italia, cum de altfel încheiase şi pe 

cel cu Franţa, considerând că aceste două state, îm-

preună cu Marea Britanie, statele Micii Înţe-legeri şi 

alte state având interese similare pentru menţinerea 

statu-quo-ului puteau reprezenta o forţă eficientă în 

faţa unor eventuale tentative cu caracter revizionist. 

Pactul de amiciţie şi colaborare cordială între 

România şi Italia a fost  semnat în 14 septembrie 1926 

la Roma. În preambul se aflau inserate idei pentru 

care România fusese interesată să încheie tratatul cu 

Italia.Se scotea în evidenţă faptul că ambele părţi erau 

ferm hotărâte de a,, susţine ordinea juridică şi politică 

internaţională,, , de a-şi da reciproc,,garanţii compli-

mentare în cadrul Societăţii Naţiunilor,, , fiind ani-

mate de spiritul principiilor stabilite la Locarno. 

Articolul1 prevedea că,, părţile contractante se obli-

gau reciproc să-şi acorde sprijinul mutual şi colabo-

rarea cordială pentru păstrarea ordinei internaţionale, 

cât şi pentru res-pectarea şi îndeplinirea obligaţiilor 

stupulate prin ttatatele ai căror semnatari erau cele 

două state,,10. Prin articolul 2 îşi luau angajamentul să 

se consulte în caz de complicaţii internaţionale, acor-

dându-şi sprijin politic şi diplomatic în situaţia în care 

securitatea sau interesele unei părţi ar fi fost amani-

nţate prin incursiuni din afară (articolul 3 )11. Prevă-

zând şi întocmirea unei convenţii de arbitraj (articolul 

4 ). Pactul se încheia cu obişnuitele clauze privind du-

rata (cinci ani ) şi schimbul instrumentelor de ratifi-

care.12 

Pactul româno-italian a provocat diverse 

reacţii ale statelor europene. La Londra ziarele au fost 

rezervate, relevând doar faptul că încheind pactul cu 

România, după  ce  semnase pactul cu Iugoslavia,Ce-

hoslovacia şi Polonia, Italia restabileşte echilibrul în 

balanţa de forţe dintre ea şi Franţa în Europa centrală 

şi în Balcani.13 

La Berlin, presa,,naţionalistă de dreapta’’ şi-a 

exprimat satisfacţia pentru încheierea pactului italo-

român.14 

În statele Micii Înţelegeri ziarele au fost rezer-

vate în aprecieri. Doar,,Politike’’ de la Belgrad arăta 

că pactul italo-român era considerat ca un instrument 

al Romei pentru a îndepărta România de Mica Înţele-

gere.15 

Deşi instrumentele de ratificare se schimba-

seră în 1927 şi, efectiv,pactul intra în vigoare, el a 

constituit obiectul multor discuţii neplăcute între cele 

două guverne până în ianuarie 1934,când Benito 

Mussolini a refuzat să-l mai prelungească. 

Pentru perioada 1920-1930,când el a fost sem-

nat şi a funcţionat, pactul italo-român s-a înscris în 

reţeaua de pacte şi tratate  realizate de România în 

scopul obţinerii unui plus de garanţie,unui plus de se-

curitate pentru statutul teritorial al ţării noastre. El se 

înscria, de asemenea, în eforturile României de a-şi 

asigura pacea în cadrul larg al unei politici europene 

de securitate, fapt ce conferea în mod evident, Româ-

niei un anumit rol în politica internaţională a conti-

nentului nostru. 

 

  

                                                           
10 Gheorghe Gheorghe,,Tratatele internaţionale…’’,pag. 
11 Ibidem,pag. 
12 ibidem,pag. 

13 Eliza Campus,,Din politica externă…’’,pag. 
14 Ibidem,pag. 
15 Ibidem,pag. 
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Ca un vinovat în copacul existenţei 
 

                                                                                   

         Estompându-se celelalte vise al nopţii, m-am trezit şi am receptat din nou un mesaj verbal, laconic şi 

criptat, care de astă dată sună astfel: ,,Pomul de neatins, încă mai poate fi atins”…  

         Este dimineaţă iar ceasul din perete arată ora cinci şi treizeci şi patru de minute şi plutesc parcă într-o 

mare de ceţuri… Recidivez reportând şi acest mesaj oniric la poeme anterioare scrise de mine, oprindu-mă 

la unul, dintre cele câteva, care au ca laitmotiv pomi sau copaci. Iată-l: 

 

Ca un vinovat în copacul existenţei 

 

Vă rog chiar dacă mai fac uneori acrobaţie 

pe o sârmă de covrigi, iertaţi-mă, 

chiar dacă mă aflu adesea, o apă prea subţire 

într-un vad fără maluri, iertaţi-mă. 

Iertaţi-mă pentru căci eu nu sunt 

numai cel care se vede, 

eu sunt mai ales cel care de atâtea ori am fost. 

Iertaţi-mă, tatăl meu şi mama mea, 

şi fraţii mei şi nepotul meu Ariel 

şi neliniştita mea iubită Soledad 

şi toţi cei care aţi crezut în mine vreo dată  
şi  pe care, cu sau fără voie, v-am dezamăgit, 

căci eu m-am născut într-un copac. 

E atât de înalt copacul acesta, 

iar sub mine nu mai sunt crengi,  

pentru că pe măsură ce urc ele se usucă  

şi se frâng în urma mea,  

fără a mai putea coborî… 

Încă o dată vă rog, iertaţi-mă, 

e atât de înalt copacul acesta, 

încât nici cerul nu-l mai poate umple…  

 

Şi totuşi ce să însemne ,,Pomul de neatins, încă mai poate fi atins?” 

Să fie aici oare vorba, despre atât de cunoscuta pildă biblică a 

Pomului Vieţii şi a Cunoaşterii? Ori altceva… mă tot întreb…mă intreb… 

 

21-02-2017 

  

Ion Iancu VALE 

(ROMÂNIA) 



Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 152 

 

 

 

 

 

                                       

                   MUGURAȘ MARIA VNUCK                                               MARIÈVA SOL 

              LES ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE                                             LA FRANCE 

 

DEUX EXPOSITIONS D’UN RETENTISSEMENT INTERNATIONAL EN FRANCE : PHOTO-

GRAPHIE, PEINTURE ET POÉSIE À LA GALERIE D’ART ARTURO MACCAGNI DE ROSNY-

SOUS-BOIS ET L’EXPOSITION ART-MACC « LE SOUFFLE DES 9 MUSES » À LA SALLE 

ROYALE DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

 

         Quand le soir du 30 novembre 2017, j’ai fait halte à Bistrița en essayant de surprendre mes bons amis en 

plein déroulement du Festival International de Théâtre « Liviu Rebreanu », outre ceux que je connaissais de-

puis tant d’années et avec qui j’avais organisé tant d’événements culturels très spéciaux, je fis la connaissance 

de Marièva Sol, et je ne me suis pas imaginé que, cinq mois plus tard, mon cœur allait être envahi par la joie 

d’un succès retentissant manifesté au cours de deux expositions remarquables, de poésie chrétienne, de pho-

tographie, de peinture et avec des récitals, manifestations organisées par Marièva Sol, écrivain, peintre, artiste 

d’orientation religieuse, professeur et Présidente de la Galerie d’Art Arturo Maccagni de Rosny-sous-Bois en 

France. 

 

    

Muguraș Maria VNUCK 

(U.S.A.) 
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         Comme d’habitude, à Bistrița, des écrivains et des artistes du monde entier réussissent à se connaître  et 

à collaborer grâce au Professeur Docteur ès Lettres Dorel Cosma, le Directeur du Palais de la Cul-

ture, « George Coșbuc » qui, avec beaucoup de générosité d’âme et d’abnégation et avec le collectif qu’il 

dirige depuis tant d’années, paye de sa personne pour mettre ensemble des personnalités de la Roumanie et de 

l’étranger.    

         Au commencement du mois de janvier, Marièva Sol m’a envoyé un message, avec une invitation tout à 

fait spéciale : celle de participer à une exposition qui allait être organisée par elle, par son mari André Ambert 

(je profite de cette occasion pour le remercier de son aide précieuse) et par leur fille An Pra, dans leur galerie 

d’art Arturo Maccagni, nommée ainsi, selon le nom du grand-père de Marièva Sol, un peintre du Tessin suisse, 

qui a émigré en France en 1910.  

 
De gauche: Marièva Sol, André Ambert et An Pra 
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         En tant que traductrice de certaines de leurs poésies, j’ai confirmé à Marièva Sol, la participation des 

écrivains suivants : Theodor Damian (New York, Les États Unis d’Amérique), Dumitru Ichim (Kitchner, On-

tario, le Canada), Alexandru Cetățeanu et George Filip (Montréal, le Canada), George Stanca (Bucarest, la 

Roumanie), Dorel Cosma (Bistrița, la Roumanie, qui 

l’année dernière a reçu le Prix Pélican – Arturo Maccagni) et Muguraș Maria Vnuck (Grand Rapids, Ohio, 

Les États Unis d’Amérique).  

          Comme je viens de le dire, en France, à Rosny-sous-Bois, une petite ville située à l’est de la grande et 

moderne capitale française, Paris, entre le 28 février et le 18 mars 2018, à la galerie Arturo Maccagni a eu lieu 

une exposition qui a réuni des photographes et des poètes du monde entier. Parmi ceux qui sont amoureux de 

l’art photographique on peut mentionner: An Pra 

 

 
Julien Guérin 



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 155 

 
 

Nicolas Boucher, Lysturiale, Yvel et d’autres. Marièva Sol, s’est présentée en tant que 

poétesse et peintre   et Denise Jaillet, poétesse sur des photos de Jean-Jacques Kelner. 

         Mais ceux qui ont eu la joie d’occuper la place d’honneur ont été les écrivains 

roumains. Leurs portraits ont été exposés sur le mur central de l’exposition, sur une 

surface de 10 mètres carrés. Et au-dessus de chaque photo on pouvait lire une courte 

présentation signée par 

 

 
 

 

Muguraș Maria Vnuck, à côté d’une ou de plusieurs de leurs poésies en roumain. Tous ces poèmes ont été 

traduits en français par Muguraș Maria Vnuck, celle qui a rassemblé ces célèbres poètes roumains qui vivent 

dans le monde entier. 
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MUGURAȘ  MARIA  VNUCK – OHIO,  

LES ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE 

         Tout comme la musique ou les autres arts, la littérature s’est toujours située 

et sera toujours située au niveau du langage international. Les gens désirent lire et 

découvrir des choses inconnues à propos de la culture des autres. Voilà pourquoi, 

depuis de nombreuses années, avec mon mari, David Paul Vnuck, nous avons con-

sidéré que faire des traductions littéraires, ce serait une chose merveilleuse. Nos 

livres traduits du roumain, du français ou de l’anglais dans toutes ces combinai-

sons possibles ont dépassé depuis bien longtemps les frontières de nombreux 

pays : les États-Unis d’Amérique, la France, le Canada, l’Australie, la Turquie, la Slovaquie, la Roumanie etc. 

Toutes ces traductions ont été accompagnées par des textes de critique littéraire concernant les écrivains que 

nous avons traduits, des textes que nous avons publiés dans diverses revues littéraires partout dans le monde 

ou des conférences soutenues dans des universités prestigieuses, avec présentations des livres etc. 

         David Paul Vnuck et moi avons fait de ces traductions littéraires une profession de foi. 

 

Muguraș Maria Vnuck, 

Ohio, Les États Unis d’Amérique 

e-mail: muguras_maria@yahoo.com 

 

THEODOR DAMIAN – NEW YORK, LES ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE 

 

          « Que c’est beau de mourir petit à petit/ avec quelqu’un/ et de revenir à la vie 

de nouveau avec lui… » (74). On peut entrer dans un monde qu’on a l’impression 

de connaître, mais pourtant, on n’y peut pas accéder entièrement. Il y aura toujours 

quelque chose de mystérieux ; c’est le monde exclusif „d’un hôpital tout entier”, qui 

est ,,pareil à une île sur l’Isar, une eau courante, un élément purificateur de la misère 

humaine, des maladies physiques”. ... Theodor Damian raconte, comme s’il était un 

acteur sur la scène, seul, face à face avec son destin, avant une opération difficile, 

dont la balance penche vers la guérison, grâce à Dieu, dans lequel l’homme et le 

prêtre croient fortement. Il est Lazare ramené à la vie. ...  

         Le poète se trouve tout à fait seul sur la scène, dans la lumière brillante et circulaire d’un réflecteur. On 

ne peut rien voir au-delà d’elle. ,,Son cercle magique” est impénétrable et les spectateurs peuvent seulement 

regarder du coin de l’oeil dans le laboratoire du travail relatif aux idées de ,,l’homme poète”.  On ne peut pas 

avancer plus près de lui. Il faut accepter seulement ce qu’il peut dire, ce qu’il veut relever, ou bien ce qu’il 

peut découvrir dans une telle situation. Son destin ne tient qu’à un cheveu, dans le bon sens du terme, dans 

son espoir et dans sa foi. L’espoir suprême reste toujours dirigé – tout comme Nichita Stănescu le disait – vers 

,,Celui sans parties”, dans notre cas vers ,,Celui qui est vieux dans ses jours/ que Ta volonté soit faite/ sur la 

terre comme au ciel” (24). On trouve ici un autre aspect, l’autre visage de la nuit dans l’obscurité de la scène 

(on peut parcourir la voie longue et difficile à partir des ténèbres vers la lumière, un thème tout à fait spécial 

dans la conception poétique et théologique de Theodor Damian).           

         Il y a en nous une tendance à nous accrocher à tout ce que nous pensons ou bien à tout ce que nous 

croyons venir à notre aide plus rapidement et qui est surtout plus à notre portée, par rapport à l’aide offerte de 

Dieu. On a à affaire avec notre inclination vers l’ésotérique, vers la magie, voilà pourquoi l’Isar se transforme 

d’un élément positif, dans un signe implacable, un signe zodiacal qui exerce une influence puissante sur le 

destin, tout comme le chœur de la tragédie grecque, annonciateur des malheurs. L’Isar se présente devant nous 

comme un Deus ex machina, une force puissante, qui peut faire pencher la balance de la vie vers une para-

doxale ,,tombe d’un corps vivant, non altéré”. La connotation purificatrice disparaît, elle est remplacée par 

l’image d’un signe astral. ,,L’Isar/ le signe d’un autre zodiaque” (53), arrive à diviser les repères bibliques, 

mailto:muguras_maria@yahoo.com
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,,on divise la vie entre/ Le Vieux Testament, le Nouveau Testament/ et l’âge de l’Église jusqu’au second avè-

nement/ Le Père, le Fils et le Saint Esprit”.  

         La conclusion est qu’entre les deux possibilités (le Signe Isar, zodiacal occulte par rapport au second avè-

nement) ce qui viendra, sera toujours ,,suivi par une éternité” (53). Entre ces deux variantes uniques, Theodor 

Damian nous propose la troisième : la souffrance de Jésus Christ sur la croix.” 

 

Muguraș Maria Vnuck, 

Ohio, Les États Unis d’Amérique 
 
2 

 

Poezia, săraca, 

ea și sănătatea 

așa cum zicea cerșetorul 

blând și demn 

și frumos ca Dumnezeu 

pe străzile copilăriei 

care m-a învățat să vorbesc 

și să tac 

 

2 

 

La poésie, la pauvre, 

elle-même et sa santé 

comme le dit le mendiant,  

tendre et digne – 

et belle comme Dieu le disait 

dans les rues de l’enfance, 

elle m’a appris à parler 

et à me taire 

 

41 

 

Ca un tsunami ce schimbă 

înfățișarea adâncului 

ca un foc ce pârjolește câmpia 

ca un vânt îmbătat de un dor 

neștiut 

ca întrebările adormitoare și verzi 

puse timid de 

schwester Maria 

așa trece călcâiul meu slab 

peste kilometrii Europei 

 

41 

 

Tout comme un tsunami qui change 

l’aspect des profondeurs de l’eau 

tout comme le feu qui brûle les champs 

tout comme le vent qui se laisse entraîner par une 

nostalgie  

totalement inconnue 

tout comme les questions chatoyantes et naïves 

posées timidement par schwester Maria 

c’est ainsi que mon faible talon peut parcourir 

des milliers de kilomètres en Europe 

la présentation et la mise en français par 

Muguraș Maria Vnuck, 

Ohio, Les États Unis d’Amérique 

 

(Theodor Damian, Semnul Isar / The Isar Sign, la mise en anglais par Muguraș Maria Vnuck,  

Maison d’édition Călăuza v.b., Deva, 2011, 240 pp.) 
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DUMITRU ICHIM  –  KITCHNER, ONTARIO, LE CANADA 

 

         ,,S’il y a quelqu’un qui ne croit pas en Dieu, il suffit de connaître Dumitru 

Ichim pour se convaincre, qu’à vrai dire, ,,Dieu créa l'homme à son image, Il le créa 

à l'image de Dieu” (Genèse 1:27). Et si encore ,,l’incrédule” persiste à ne pas croire, 

il ne lui reste que de lire les poèmes écrits par ce prêtre orthodoxe roumain et grand 

écrivain. Ciselée d’une manière parfaite, tel un diamant facetté, son oeuvre est une 

permanente source d’inspiration pour tous ceux qui veulent purifier leur âme et éta-

blir un équilibre avec eux-mêmes. Son oeuvre est la question délicatement posée à 

propos de qui il est, lui, l’homme / le prêtre / le poète créateur, transposé d’une 

manière absolument naturelle vers les mêmes frontières infinies dans l’âme de ses 

lecteurs. 

         Révélée ou mise en évidence par la lumière du texte d’un coin secret, que parfois le poète même ne peut 

pas l’expliquer, la Parole dans le cas de Dumitru Ichim est contemplée, analysée, ciselée jusqu’à la perfection 

physique des statues ovoïdales de Constantin Brancusi, ennoblie de diverses catégories grammaticales, chan-

gée parfois délibérément, ses diverses aspects sémantiques, qu’elle acquiert dans tout ce processus de création 

lyrique menant à des valences philosophiques et interprétatives surprenantes et nombreuses. 

         En tant qu’homme, Dumitru Ichim croit fortement dans la Parole écrite, dans la Parole Créatrice, qu’il 

sera condamné à chercher toute sa vie, afin de découvrir Son origine de Grâce Divine.”   

 

Muguraș Maria Vnuck 

Ohio, Les États Unis d’Amérique 
 
 

GLOBALIZARE 

 

Deasupra mormântului au zidit o biserică, 

deasupra bisericii au zidit o sinagogă, 

deasupra sinagogii au zidit o moschee, 

deasupra moscheii au construit un spital, 

deasupra spitalului au construit un zid, 

deasupra zidului au construit o șosea. 

Apoi, cetatea a făcut zidului cartiere: 

cartierul creștin, evreiesc și musulman, 

cartierul de limbi clasice – cartierul latin și cartierul 

grecesc, 

cartierul de nații – cartierul armean, românesc, ru-

sesc etc. 

Epidemia de ziduri continuă 

și toată populația globului a intrat în panică 

răspândindu-se vestea 

că, de fapt, mormântul era gol. 

 

MONDIALISATION 

 

Au-dessus du sépulcre ils élevèrent une église, 

au-dessus de l’église ils élevèrent une synagogue, 

au-dessus de la synagogue ils élevèrent une mos-

quée, 

au-dessus de la mosquée ils élevèrent un hôpital, 

au-dessus de l’hôpital ils élevèrent un mur, 

au-dessus du mur ils élevèrent une chaussée.  

Ensuite, la cité fit élever des quartiers entourés par 

ce mur : 

le quartier chrétien, juif et musulman, 

le quartier des langues classiques - le quartier latin et 

le quartier grec, 

le quartier des nations -le quartier arménien, rou-

main, russe etc. 

L’épidémie des murs continua et 

toute la population de ce monde fut prise de panique 

parce que la nouvelle se propagea rapidement 

car, à vrai dire, le sépulcre était vide. 

 

la présentation et la mise en français par 

Muguraș Maria Vnuck, 

Ohio, Les États Unis d’Amérique 

 

(Dumitru Ichim, The Ideogram of My Soul / Ideograma sufletului meu, la mise en français par  

Muguraș Maria Vnuck, ,,Gracious Light” Publishing House, New York, 2013, 144 pp.) 
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ALEXANDRU CETĂȚEANU  –  MONTRÉAL, LE CANADA   
    

 Éditeur, journaliste, Président de l’Association Canadienne des 

Écrivains Roumains et Directeur – Rédacteur en chef de la revue internationale 

et culturelle ,,Destine Literare’’, Alexandru Cetățeanu est également amoureux 

de la poésie. Tout comme beaucoup d’autres Roumains, il a dû s’échapper de 

la Roumanie communiste en méprisant tous les dangers y inclus la prison, 

risquant sa vie ainsi que celle de sa famille. Tout ce qui tient de lui jusqu’au 

1989 est accablé par sa douleur d’âme et son amertume, des sentiments qui ont 

fortement influencé surtout son œuvre poétique. Mais son désir ardent d’être 

LIBRE a surpassé tous les obstacles. 

          Alexandru Cetățeanu est dans un permanent contacte avec des 

personnalités culturelles à l’étranger et en Roumanie. Cette chose se reflète dans toute son activité et dans tous 

ses écrits répandus partout dans le monde. 

Muguraș Maria Vnuck, 

Ohio, Les États Unis d’Amérique 
 
DE LA HERODOT CETIRE  

 

Herodot a scris cândva 

Că străbunii noştri, tracii, 

N-ar avea asemănare 

De n-ar fi-nvrăjbiţi ca dracii. 

 

Însă, lor, să se unească 

Nicicum voia nu le-a fost. 

Zeii-n van îi tot certară, 

Că se ceartă fără rost. 

 

Noi, urmaşii lor de sânge, 

Calea le-am bătut prin veac. 

Niciodată şi niciunde 

Nu aflarăm flori de leac. 

 

Veşnic ne stă-n fire cearta, 

Blestemata pizmuire 

Şi ne-am cununat cu vrajba, 

De la Herodot cetire. 

 

TOUT COMME HÉRODOTE LE DIT  

 

Hérodote nota un jour 

Que les Thraces – nos aïeux – 

Étaient les uniques au monde, 

Combattant comme des lions. 

 

C’est en vain qu’ils essayèrent 

De s’unir ; au grand jamais… 

Les grands dieux les gourmandèrent, 

Parce qu’ils n’eurent aucune idée. 

 

Nous, en tant que successeurs, 

Eûmes perpétué leur voie, 

À travers tous les siècles 

Sans jamais trouver la foi. 

 

La dispute est dans notre âme, 

C’est de la maudite envie – 

Et l’on épousa la haine 

Tout comme Hérodote le dit. 

 
* ,,Après les Indiens, le peuple des Thraces est le plus grand de tous les peuples ; s’il avait une seule direction et qu’ils 

fussent unis par l’esprit, ils seraient, à mon avis, invincibles et de loin les plus forts de tous les peuples de la Terre. Mais 

leur union est impossible et il n’y a pas moyen qu’elle s’accomplisse, aussi sont-ils vulnérables”. Hérodote, Histoires, 

2e vol., Éditions Scientifiques, 1964, p. 29.  
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LIBER, LIBER, LIBER  

 

Am reuşit să evadez  

Din închisoarea comunistă 

În anul lui Orwell '84. 

Coincidenţă a coincidenţelor, 

În anul '84 am scăpat 

Din puşcăria în aer liber 

Numită Republica Socialistă Romania 

Pe scurt RSR. 

 

Eram tânăr - ce fericire! 

Fratele cel Mare mă iubea. 

Eu am vrut să scap de dragostea lui. 

Liber, în lumea largă. 

Liber, liber! 

 

Ce scumpă e libertatea! 

Mai scumpă decât aurul! 

Mai necesară decât aerul! 

Mai caldă decât căldura soarelui! 

Mai luminoasă decât lumina! 

 

Ce scumpă e libertatea! 

 

LIBRE, LIBRE, LIBRE 

 

Je réussis à m’évader 

De la prison communiste 

L’année d’Orwell ’84.  

Coïncidence des coïncidences,  

En ’84, je me suis sauvé 

De la prison en plein air 

Appelée la République Socialiste de Roumanie 

Brièvement RSR. 

 

J’étais jeune, quel bonheur !  

Le Grand Frère m’aimait. 

Mais j’ai tenu à m’échapper à son étreinte.  

Libre d’aller de par le monde,  

Libre, libre !  

 

Que la liberté coûte cher ! 

Elle vaut mieux que l’or !  

Elle est plus nécessaire que l’air ! 

Elle est plus chaude que la chaleur du soleil !  

Elle est plus lumineuse que la lumière !    

 

Que la liberté est chère ! 

la présentation et la mise en français par 

Muguraș Maria Vnuck, 

Ohio, Les États Unis d’Amérique 

 

GEORGE FILIP  –  MONTRÉAL, LE CANADA 

 

         ,,George Filip est l’un des plus troublants poètes, pour le simple fait qu’il 

n’écrit pas d’une manière conventionnelle, mais il fait appel à des visages ano-

nymes qui font leur apparition et disparaissent dans le néant. Il se permet de les 

manipuler, comme s’ils étaient des marionnettes hideuses, dépourvues de tout 

ce qu’une fois aurait pu être beau, ou de les mettre en action avec une virtuosité 

ou une dextérité qui jaillissent d’une amertume dirigée paradoxalement toujours 

contre lui-même, parfois d’une joie méchante. Donc, est-ce que ce beau existe 

encore? Et s’il existe, qui est-ce qui peut établir son standard et à base de quels 

critères quand le monde entier n’est qu’un masque de carnaval représenté du 

point de vue poétique, la réalité des choses étant cachée?” 

 

Muguraș Maria Vnuck, 

Ohio, Les États Unis d'Amérique 

 

         ,,Dans son volume Les poèmes qui dansent, George Filip se montre en tant que maître absolu de la parole 

et de la métaphore. Ses émotions ont été créées avec la faucille et le marteau dans le passé de la Roumanie qui 

a inclus une occupation de l’Union Soviétique, un gouvernement marionnette, mais en même temps une 

oppression difficile à imaginer. Nous, ceux qui n’avons jamais vécu dans des conditions pareilles, pouvons 

comprendre l’expérience de l’impuissance, de la peur ou le sentiment d’avoir perdu quelque chose et, pourquoi 

pas, la capacité de rêver à une existence meilleure dans la vie et dans la mort, seulement grâce à la poésie de 

George Filip. Son style libre d’écriture coule d’une manière douce, même si apparemment il n’a pas de ligne 
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mélodique. Avec une liberté d’âme et dans des images très vives, ses mots peignent sur la toile de l’esprit de 

ses lecteurs, tout en nous faisant sentir la nécéssité de prêter attention à l’atmosphère politique de l’intérieur 

et de l’extérieur des frontières de notre pays. 

David Paul Vnuck, 

Ohio, Les États Unis d'Amérique 

 

PRINTRE FOSILE 

 

am dat buzna în civilizaţie 

doar coada mi-a rămas afară 

şi a venit Darwin cu barda 

să facă antropologie pe ea. 

 

a măsurat-o cu mileniul linear 

pe o parte şi pe cealaltă 

din spate  -  din faţă 

şi a constatat cu discernământ: 

 

desigur, este o coadă de maimuţă 

la capătul ei diametral opus 

se află un homo foarte sapiens, 

deci noi venim din neandertal. 

 

apoi pe epoca de piatră 

am ascuţit bricele de silex 

iar cu cuţitele din fier prelucrat 

am scris prin grotele nedesluşite 

 

anumite semne surdo-mute 

din care totul se deduce  

material 

(cine este contra? - cine se abţine?) 

evoluţia – HIC BIBITUR POETA. 

 

PARMI LES FOSSILES   

 

J’entrai suspicieusement dans la civilisation 

ce fut seulement ma queue qui resta dehors 

et Darwin qui vint avec sa hache 

afin d’en faire son anthropologie. 

 

il la mesura avec son millénaire linéaire 

d’un côté et de l’autre 

de derrière – d’en face 

et constata avec discernement :  

 

mais bien sûr, c’est la queue d’un singe, 

à son bout diamétralement opposé 

il y a un homo très sapiens, 

donc nous descendons de néanderthal. 

 

ensuite sur l’époque de la pierre 

j’aguisai les rasoirs en silex 

et avec les couteaux en fer façonné 

j’écrivai parmi les grotes indistinctes 

 

certains signes sourds-muets 

dont tout peut être  

matériel 

(qui est contre ? – qui s’abstient ?) 

l’évolution – HIC BIBITUR POETA.

 

 

TRECE ŢESTOASA 

 

zâmbea sicriul cu toţi dinţii 

groparii erau beţi de-aseară 

zdrobită sub bocanci – cărarea 

se frânge peste-un şarpe mort. 

 

am scris poeme pe la TUZLA 

bătrânul Yorick – clopotarul 

aprinde spaimă prin cetate 

nici caraulele n-au somn. 

 

aşa ajunse trubadurul 

călare pe-un poet de cursă 

s-a dus pe jos – poate cu trenul 

să ceară la-mpăratul bursă. 

LA TORTUE PASSE    

 

le cercueil souriait de toutes ses dents  

les fossoyeurs étaient ivres depuis hier soir 

écrasé par des gros souliers – le sentier  

se rompit sur un serpent mort. 

 

j’écrivis des poèmes à Tuzla 

le vieil Yorick – le sonneur de cloches 

allume la peur dans la cité 

les gardes ne s’endorment plus. 

 

ce fut ainsi qu’un troubadour arriva 

à dos d’un poète de course 

peut-être alla-t-il à pieds ou par le train 

pour demander à l’empereur une bourse. 
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e vremea să-mpuşcăm lozinca 

infernul nu mai cere vamă 

doar vulturul – uscat de sete 

îşi frânge zborul într-un glonţ. 

 

şi muica ta cea bocitoare 

întinde un ştergar pe Lună 

iar vremea stearpă – de trădare 

ţestoasa cântă... şi poeţii tac... 

c’est le temps de fusiller le slogan 

l’infer n’exige plus de payment 

sauf le vautour qui a la gorge sèche 

dans une balle brise son vol. 

 

ensuite ta mère pleureuse 

étend un drap blanc sur la Lune 

tandis que dans le temps stérile, de trahison 

la tortue chante... et les poètes se taisent... 

 

RECENSĂMÂNT 

 

fiecare cetăţean este obligat 

să se prezinte la primărie 

aducând cu el propriul mormânt 

cei care n-au  

să-şi procure grabnic 

altfel vor fi aspru pedepsiţi 

spre a trăi veşnic – de exemplu 

nu se admit morminte plagiate 

sau împrumutate de la vecini 

şi care nu au nici dreptul la vot. 

auzind de toate aceste porunci 

l-am rugat pe un frate mai mare 

să mă omoare – cu parul 

ca la împărţirea averii 

moştenită de la bieţii părinţi 

şi aşa a procedat – dar eu 

m-am ascuns în mormântul lui 

şi am scris pe crucea de la intrare: 

,,nu sunt aici... plecat fără adresă’’ 

şi-acum... stă prin viaţă  

ca prostul.  

 

RECENSEMENT    

 

chaque citoyen est obligé 

de se présenter à la mairie 

amenant avec lui sa propre tombe 

ceux qui n’en ont pas  

doivent s’en procurer sans délai 

autrement ils seront sévèrement punis 

de vivre à jamais – par exemple 

on n’admet pas de tombes plagiées  

ou prêtées des voisins 

qui n’ont ni même le droit de voter. 

tout en entendant ces commandements 

je demandai à mon frère aîné 

de me battre à mort – avec des coups de bâton 

tout comme à la répartition de la fortune 

héritée de nos pauvres parents 

et ce fut ainsi que je procédai – mais moi 

je me cachai dans sa tombe 

et j’écrivis sur la croix de l’entrée : 

,,je ne suis pas ici... je suis parti sans adresse’’ 

et maintenant... il erre toujours dans la vie  

comme un fou. 

 

ACEL  POET... 

 

poetul cu-n picior de lemn 

bate zilnic darabana Lunii 

şi ea guiţă gravidă prin piaţă 

iar precupeţele o vând la bucată 

dar şi jumătatea iubitei mele 

se împarte piraţilor prin taverne 

şi cu gologanii cinstit agonisiţi 

tocmeşte la mine poeme de-amor 

iar cititorii mei ştiu prea bine: 

sunt mai tânăr decât farseorul Ulise 

şi mult mai şcolit instruit decât el; 

nu-mi pun dopuri de ceară  

în urechi 

iar cu amazoanele lui fac amor 

temporar – intrând prin legende 

dar nu iau cu mine şi Câinele 

LE POÈTE... 

 

le poète avec une jambe en bois 

bat chaque jour le tambour de la Lune 

tandis qu’elle grogne enceinte au marché 

et que les marchandes la vendent en détail 

mais aussi la moitié de ma bien-aimée 

se donne aux pirates dans les tavernes 

et avec les liards honnêtement gagnés 

marchande avec moi des poèmes d’amour 

et mes lecteurs le savent très bien : 

je suis plus jeune que le farceur Ulysse 

et plus éduqué et cultivé que lui ; 

je ne mets pas de bouchons de cérumen  

dans mes oreilles 

et je fais l’amour avec ses Amazones 

temporairement – tout en entrant dans les légendes 

mais je n’amène pas avec moi le Chien 
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gata ciumat  

de unul... Demostene 

care i-a dat turbare prin ceaiuri 

şi a devenit chiar canino-sexual 

iar mahalaua naţională mă-njură 

fiindcă nu devorez ficuşi în nocturnă 

şi bat ca nebunul  

darabana Lunii 

şi mi se zice poetul cu capul-Luceafăr. 

déjà pestiféré 

par un certain... Démosthène 

qui lui mit de la rage dans son thé 

et devint même un canin-sexuel 

et la banlieue nationale me couvre d’injures 

parce que je ne dévore pas de ficus dans la nocturne 

et parce que je bats comme un fou  

le tambour de la Lune 

et qu’on m’appelle le poète à la tête de Vénus. 

la présentation et la mise en français par 

Muguraș Maria Vnuck, 

Ohio, Les États-Unis d’Amérique 

 

(George Filip, Poeme dansante / Les Poèmes qui dansent, mise en français par Muguraș Maria Vnuck,  

Maison d’édition Călăuza v.b. – Deva et Destine – Montréal, 2016) 

 

 

GEORGE STANCA --  BUCAREST, LA ROUMANIE 
 

         George Stanca écrit depuis le temps qu’il était jeune. Il a débuté 

dans la littérature en 1978. Il écrit des poésies d’amour, étant passionné 

de l’histoire du journalisme roumain, tout en stigmatisant à l’aide du 

pamphlet ou des chroniques tout ce que ne va pas dans la société rouma-

ine. Doué d’une sensibilité tout à fait spéciale et d’une ironie finement 

dosée, transposées dans des vers d’une tendresse maximale, tout comme 

un baladin moderne, George Stanca a dédié un volume de poésies 

d’amour Angel radios / Ange radieux à sa femme, Léna Stanca. Ému et 

craintif, le poète amoureux se jette dans un jeu très sérieux dans un monde 

qu’il crée lui-même, qu’il s’imagine et qu’il désire à la fois, tout en l’an-

ticipant et dont son coeur a envie.   

                                                                           Muguraș Maria Vnuck, 

                                                           Ohio, Les États Unis d’Amérique 

 

ELECTROCARDIOGRAMĂ 

 

...şi dragostea mea creştea mai mult 

dinspre partea de nord 

venind odată cu marele crivăţ 

  peste 

casa ta ca un seif îmbrăcat în zale 

ferecată cu spini de roze  

în care te-ai cuibărit spre a medita 

la apucăturile neruşinate 

ale peştilor de abis; 

păru-ţi electrizat 

risipea scurtcircuite albastre 

ozonizând perna păcatului nostru  

făcându-ne  

să visăm tunuri de frişcă 

trăgând 999 de salve în cinstea 

a g r e g a t u l u i

ÉLECTROCARDIOGRAMME 

 

...et mon amour s’agrandissait de plus en plus 

                          du nord 

en arrivant accompagné par le grand vent du nord 

                                              sur 

                  ta maison comme un coffre-fort habillé 

en cotte de mailles 

                  verrouillée avec des aiguillons de roses 

où tu t’es abritée pour méditer 

                  aux habitudes mauvaises 

                  des poissons abyssaux; 

                  tes cheveux électrisés 

                  dissipaient des court circuits bleuâtres 

ozonisant le coussin de notre péché 

                  ils nous faisaient 

rêver aux tours de crème fouettée 

qui tiraient 999 feux de salve en honneur 
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înscăunat într-o tranşee de zmeură 

unde 

fuma trabuce din petale de crin. 

 

 

de l’agrégat 

intronisé dans une tranchée de framboise 

où 

il fumait des cigares faits en pétales de lys. 

 

 

NE INVADEAZĂ MIEREA 

     Lenei 

 

Ne invadează mierea prin 

  crângurile toamnei 

valuri de grâu coboară din câmpuri 

   către târg 

noi ne iubim amarnic şi dureros şi galben 

şi-n râuri de albine trupurile ne curg. 

 

E toamnă, o iubito, ce toamnă ne pândeşte 

mierea ne intră-n suflet în case-n ochi 

priveşte 

şi condamnaţi la dulce ne adormim ca hoţii  

într-un oraş în care se cântă la piane 

chopin      la vie en rose     mazurci 

o    ia-ne   mamă 

şi du-ne unde ştii ne ia cât suntem vii 

în iaduri în ţinuturi pline de-amar şi fiere 

sau nu 

mai bine lasă 

vrem să murim de miere. 

LE MIEL NOUS ENVAHIT 

 

                                                        Pour Léna 

 Le miel nous envahit dans 

             les tombeaux d’automne 

les vagues de blé descendent des champs 

                                                 vers les marchés 

nous nous aimons avec lourdeur et fiévreux et jaunes 

tandis que les abeilles rouillent dans nos corps. 

 

L’automne est là, amour, l’automne qui nous guette 

le miel qui coule dans nos âmes, nos habitations, nos 

yeux 

regarde ! 

et condamnés au doux nous dormirons comme des 

larrons 

dans une petite ville où l’on jouait du piano 

Chopin     la vie en rose     mazurkas 

            oh, chère maman 

que tu nous prennes 

et nous amènes où tu le veux autant que nous 

sommes vifs 

dans des enfers ou dans des lieux remplis de peine et 

du fiel 

ou mieux laisse, 

car nous voulons mourir à cause du miel. 
 

 

ASCUNSELEA 

 

Să mă asunzi într-un anchior 

şi să mă ţii până mor 

de odoare de căldură 

şi de dor de pup pe gură. 

Să mă ascunzi într-o ureche 

să-ţi suflu cald o vorbă veche 

ce-ţi seamănă în trup fiori 

şi-apoi uşor – uşor să mori. 

Să mă ascunzi în subţiori 

să stau ca-ntr-un căuş de flori 

şi când o da roua din zori 

să mor şi eu şi tu să mori. 
  

JOUER À CACHE-CACHE 

 

Cache-moi profondément dans ton cache-coeur 

et laisse-moi là-bas jusqu’à ce que je meure 

de ton parfum et ta chaleur 

et ton baiser sur une bouche en fleur. 

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 aux fleurs 

et quand la douce rosée de l’aube se lève 

je vais mourir et tu mourras. 

la présentation et la mise en français par   

Muguraș Maria Vnuck, 

Ohio, Les Éats Unis d’Amérique 
 

    (George Stanca, Angel radios / Ange radieux, mise en français par Muguraș Maria Vnuck,  

Maison d’édition Călăuza v.b., Deva, 2010, 100 pp.)  
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DOREL COSMA – BISTRIȚA, LA ROUMANIE 

 

         ,,Moderne en conception, mais surtout dans la manière de s’exprimer, 

Dorel Cosma est le messager d’une poésie qui réussit à combiner dans l’art 

sensible de son écriture des impressions de voyage qui ont un fort effet pictu-

ral, parfois même sonore. Elles passent par le filtre de son âme et ne laissent 

pas l’impact du quotidien dépasser certaines barrières cachées. De là, certai-

nement le désir de s’exprimer dans un vers non-contorsionné, lumineux et 

clair, qui aspire, à partir de la possibilité de toucher les blessures des paumes 

du Sauveur (le stigmate du poète), à un infini de la vie qui se déploie devant 

ses yeux, tout en espérant la divinité ,,suprême sur l’axe vertical/ de la résur-

rection de l’univers’’ (Un billet de voyage).” 

 

Muguraș Maria Vnuck 

Ohio, Les États Unis d’Amérique 

 

OMUL 

 

Covârşitoarea durere 

alunecă pe întunecatul cer 

şi firul alb voalat 

străpunge marea 

resemnării. 

Suferinţă adâncă 

cu degete crispate 

spre înfiorătorul cui 

ce carnea o străpunge. 

Pe cruce, 

părăsit durerii sale, 

Omul. 

Şi geamătul cu plânsul simplu 

al clipei fapt, 

cu viaţa în valoarea sa 

circulatorie. 

În golul rece al durerii,  

în chinuri zvârcolite, 

respectul temător. 

Acolo  

unde  

atârnă 

EL 

ca TU 

să ştii să ceri şi de la tine. 

L’HOMME 

 

La douleur accablante 

glisse sur le ciel sombre 

tandis que le fil blanc voilé 

perce la mer 

de la résignation. 

Une souffrance profonde 

avec des doigts crispés 

sous le clou effrayant 

qui perce la chair. 

Sur la croix, 

abandonné à sa douleur, 

L’Homme. 

Et le gémissement avec les larmes simples 

de ce moment, 

avec une vie dans sa valeur 

fluctuante. 

Dans le vide froid de la douleur, 

dans des supplices vrillés, 

l’adoration craintive. 

Là 

où 

IL 

est suspendu 

afin que TU 

saches ce que tu dois te demander à toi-même. 
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VINDECAREA 

 

Trâmbiţele judecăţii  

deschid porţile  

timpului. 

Cutremurătoarea faptă 

sfârşeşte istoria  

naşterii şi a morţii  

în timp. 

Ne cufundăm în noi, 

ieşim din noi, 

scăpăm de noi  

şi cerul plesneşte fulgerele 

raţiunii şi harului. 

Zile arse de îndoială 

dau năvală 

în ameţitoarea capacitate 

a conştiinţei 

şi pipăind terenul, 

cer 

închiderea rănilor lumii,  

vindecarea existenţei. 

 

LA GUÉRISON 

 

Les trompettes du jugement 

ouvrent les portes 

du temps. 

Un fait terrible 

met fin à l’histoire 

de la naissance et de la mort 

entre temps. 

On s’abîme en nous, 

on sort de nous, 

on s’enfuit de nous 

tandis que le ciel fouette les éclairs 

de la raison et de la grâce divine. 

Des journées brûlées de doute 

se foncent 

dans la capacité étourdissante 

de la conscience 

et tâtant le terrain 

elles demandent 

la guérison des blessures du monde, 

la guérison de l’existence 

la présentation et la mise en français par    

Muguraș Maria Vnuck, 

Ohio, Les États Unis d’Amérique     

 

(Dorel Cosma, Malul tăcerii / La rive du silence, mise en français par Muguraș Maria Vnuck,  

Maison d’édition Nosa nostra, Bistrița, 2016, 115 pp.) 

          

Beaucoup d’autres événements culturels ont été présentés à l’occasion de cette exposition internationale : 

- À l’occasion du vernissage qui a eu lieu le 1 mars 2018, avec un buffet campagnard, Raphaël Epstein 

est venu présenter deux disques de musique classique qu’il avait enregistrés quelques mois 

auparavant ; 

- Le 10 mars 2018, Serge Cabonnel a donné un récital poétique de sa propre création littéraire, suivi 

d’un buffet breton; 

- Le 17 mars 2018, Lysturiale a fait une démonstration de peinture sur le corps humain. 

Vous pouvez trouver des détails supplémentaires sur : https://www.facebook.com/Galerie.Arturo.Macca-

gni/ et sur le site www.galerie-arturo-maccagni.com  

         Mais la plus grande surprise a été quand Marièva Sol m’a annoncée que tout ce qu’elle avait présenté 

dans sa galerie d’art de Rosny-sous-Bois concernant les six poètes roumains, allait être exposé dans la Salle 

Royale de la fameuse Église de la Madeleine de Paris. 

 

 

https://www.facebook.com/Galerie.Arturo.Maccagni/
https://www.facebook.com/Galerie.Arturo.Maccagni/
http://www.galerie-arturo-maccagni.com/


           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 167 

 
 

 

 
 



Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 168 

         Intitulé ,,Le souffle des 9 muses” (le 20 avril – le 6 mai 2018) 

cet événement allait jouir d’un succès retentissant.    

         Pendant les deux semaines, des centaines de visiteurs, amis et 

curieux de la visiter, ont eu la possibilité d’apprécier les objets d’art 

exposés et acheter des tableaux de valeur peints par des peintres fran-

çais, belge, anglais, contemporains.  

 

  
 

Parmi les exposants on peut mentionner : Helena Hamer, peintre et invitée d’honneur post mortem, 

Marièva Sol, Anne-Camille Hubrecht – An’K, An Pra. Pascale Balançon, Père Brien Mc Carthy, Marilou 

Cervantès, Ézéchiel Abboh N’Goran, Julien Guérin, Françoise Icart, Katia Kostoff, Gabriela Moga Lazar (ta-

pisserie), Simina Lazar Huser, Lysturiale, Patti Jones, Valentina B, et Mireille Vast. 

          Cette exposition ne s’est pas limitée seulement à la présentation de certains tableaux d’une grande 

valeur artistique, mais elle a combiné l’art pictural avec la musique et la poésie : Serge Itzkovitch (quitariste 

de musique de jazz, écrivain, poète et compositeur), les mêmes six poètes roumains traduits en français par 

Muguraș Maria Vnuck, Pierre de la Galite (poète, compositeur et interprète), Bernard Tixier (accordéoniste). 

          Deux événements exceptionnels réalisés (au moins pour la participation des poètes roumains) grâce à 

ces deux amies Marièva Sol et Muguraș Maria Vnuck, (avec la participation importante d’André Ambert), qui 

vivent sur des méridiens différents, à une très grande distance géographique. Tour les trois ont réussi à unir la 

France, l’Amérique, le Canada et la Roumanie.   

          Des projets au futur prochain? La parution du numéro suivant de la revue ,,L’échotier des ARTS’’ et, 

bien sûr, l’organisation de nouvelles expositions. 

 

 

         ,,Chers amis, 

 

         Nous revoilà, nous les artistes ART-MACC. La revo-

ilà la galerie Arturo Maccagni, pour cette grande exposition 

annuelle, << Le souffle des 9 muses >> dans ce lieu mythi-

que dédié à l’Art et livré aux peintres, photographes, 

sculpteurs et aussi poètes, pour qu’ils installent le temps 

d’une semaine, dans cette Salle Royale de l’Église de la 

Madeleine, des merveilles et des richesses, éclectiques cer-

tes, et c’est tant mieux, mais toujours porteuses de sens et 

de talents. Car ce qui importe, c’est que chaqun s’exprime dans son individualité et sa réflexion personnelle, 

pour offrir au monde une image du monde ou de lui-même dans une sincère vérité intérieure. 

         Trois ans déjà que ce rendez-vous incontournable est celui des amis, des artistes et des amateurs d’Art, 

venus de Paris, de province ou de l’étranger. Trois ans que c’est une fête avec des artistes exposants qui 
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peignent, qui sculptent et des musiciens, des chanteurs, des poètes, avec des agapes aussi, car le ventre n’est 

pas oublié. Et c’est important d’être heureux totalement. Il y a le régal des yeux, le régal du coeur et celui de 

la pensée et cet autre régal qui consiste à discuter de tout cela entre amis, autour d’un verre de champagne en 

toute convivialité.” 

 

MERCI INFINIMENT MARIÈVA SOL, ANDRÉ AMBERT ET À TOUS NOS AMIS DE LA 

FRANCE, À CÔTÉ DESQUELS NOUS, LES ROUMAINS DE PARTOUT, AVONS ÉTÉ AUSSI ! 

 

 

 

REVISTA DESTINE LITERARE SEMNALEAZĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ 
  

Eveniment de seamă petrecut la Biserica St. Teodora de la Sihla din Royal Oak, Michigan, Statele 

Unite ale Americii: Scriitoarea Anca Sîrghie – America visului românesc – vol I,  

(Editura D*A*S*, Sibiu, 2017, 408 pp.).  

 

          

 Pe 11 martie, 2018, doar cu o zi înainte de 

întoarcerea în România a Conf. Univ. Dr. Anca Sîr-

ghie, am avut bucuria de a ne reîntâlni la Biserica St. 

Teodora de la Sihla din Royal Oak, Michigan. Ca și 

în alte dăți, dar mai ales pentru că eram în Postul Paș-

telui, ne-am grăbit să ajungem cât mai repede la 

sfânta liturghie. O slujbă înălțătoare, ținută de Pr. pa-

roh Dr. Ștefan Vlad și de Pr. Alexandru Partioc, care 

au rostit rugăciuni impresionante, ce ne-au predispus 

la meditație, trimițându-ne cu gândul spre acasă, 

acolo unde forfota acestei mari sărbători creștine, pre-

cedată de Buna Vestire și de Florii, începea să-și 

spună cuvântul. Mulți români la slujbă, într-o biserică 

primitoare, caldă, decorată ca la noi cu icoane, un por-

tret mare al Sf. Teodora de la Sihla, lăcașul având și 

o părticică din moaștele marelui Sf. Ierarh Nicolae, 

toate așezate frumos, încadrând steagurile din fața 

iconostasului, care stau chezășie celor două țări, Sta-

tele Unite ale Americii și România. 

         După slujba religioasă, Pr. paroh Ștefan Vlad a 

anunțat numele oaspeților care fuseseră invitați să 

vorbească despre actualitatea operei lui Mihai 
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Eminescu în contextul vieții din România și să recite 

versuri și fragmente din texte jurnalistice edifica-

toare.  

         În fapt, a vorbit Conf. Univ. Dr. Anca Sîrghie, 

care în anul Marelui Centenar a subliniat la tema Mi-

hai Eminescu și unirea românilor că începând din 

adolescență, când a creat în poemul Ce-ți doresc eu 

ție, dulce Românie un adevărat program de luptă po-

litică, pe care l-a concretizat ca publicist și ca mem-

bru al unor societăți secrete, el crezând cu tărie în Ma-

rea Unire, ce avea să se înfăptuiască la 1 Decembrie 

1918. Important de reținut este faptul că în acest an, 

ca și în cei precedenți, Anca Sîrghie a reușit să susțină 

în America șase conferințe în comunitățile române, 

lansându-și totodată cele mai recente cărți. Printre 

evenimentele marcante ale turneului întreprins de 

universitara de la Sibiu în SUA, au fost și cele orga-

nizate de Institutul Român de Teologie și Spirituali-

tate Ortodoxă din New York sub conducerea Pr. Prof. 

Univ. Dr. Theodor Damian, în colaborare cu Acade-

mia Oamenilor de Știință din România, cu ocazia zilei 

de naștere a poetului nostru național, Mihai Eminescu 

și a Unirii Principatelor Române, ori conferințele pre-

zentate la Cenaclul literar românesc Mircea Eliade 

din Denver, Colorado. 
 

 
Conf. Univ. Dr. Anca Sîrghie în dialog  

cu Muguraș Maria Vnuck 

 

         Muguraș Maria Vnuck, venită împreună cu soțul 

ei, David Paul Vnuck, din Grand Rapids, Ohio, a ținut 

să sublinieze că îi face o deosebită plăcere să se re-

vadă, după un an, cu cei doi preoți ai parohiei, precum 

și cu enoriașii acesteia. 

        Vorbind, în continuare, despre cartea scriitoarei 

Anca Sîrghie, America visului românesc,  

ea a subliniat faptul că această lucrare este rodul unor 

călătorii efectuate de autoare în ultimii 17 ani prin 

,,colectivitățile române din Lumea Nouă” (p. 5). 

Structurată pe trei mari capitole (1.Reportaje; 2. A da 

și a lua interviuri; 3. Recenzii și eseuri) această 

lucrare este o memorie vie  ce ,,recompune imaginea 

caleidoscopică a unei lumi pe care autoarea o 

descoperă pas cu pas, la fiecare nouă trecere peste 

Atlantic.” (p. 5). 

         America visului românesc se poate situa alături 

de alte cărți memorialistice, cum ar fi cea a lui Romu-

lus Rusan, America ogarului cenușiu, Yves Berger, 

Nebun după America sau Theodor Damian, Vraja 

emigrației – Însemnări newyorkeze. Dar ceea ce o de-

osebește de celelalte este faptul că aici nu avem de-a 

face doar cu notarea unor simple impresii de călătorie 

ci, pe lângă acestea, autoarea intră în societatea ame-

ricană observând-o, analizând-o, descriind-o în pro-

funzimea ei, în tot ce are mai semnificativ și mai ca-

racteristic. Amănuntele din reportajele și interviurile 

realizate de-a lungul celor 17 ani de călătorii și popa-

suri americane sunt descrise cu sinceritate, căldură 

sufletească, pe un ton simplu, senin, frumos, antre-

nant și ușor de citit, ca de la suflet la suflet. Anca Sîr-

ghie nu critică niciodată în termeni discreditanți, iar 

dacă totuși trebuie să o facă, tonul abordat de ea este 

unul constructiv, fin, de blândețe. Toate acestea ac-

centuează, încă o dată, dacă mai era nevoie, imparți-

alitatea autoarei atât față de românii plecați de pe me-

leagurile natale, față de evenimentele descrise ori di-

ficultățile pe care le-au avut de întâmpinat și adapta-

rea la o nouă existență. Detaliile, unele hazlii (v. pp. 

25, 26, 27), altele triste sau încărcate de fapte istorice 

abundă cu zecile la fiecare pagină. Autoarea nu este 

numai un pelerin prin continentul nord-american 

(SUA și Canada), deoarece ea nu vizitează doar anu-

mite locuri interesante sau de atracție turistică. Pe tot 

parcursul celor 408 pagini, fără să facă étalage de moi 

pentru cercetătorul care este, ea ne invită să o însoțim 

nu doar în peregrinările ei americane, ci și în marile 

biblioteci pe care le-a vizitat, le-a descris cu drag și în 

care s-a documentat. Așa izbutește Anca Sîrghie să 

transmită cititorilor cât mai multe informații intere-

sante despre istoria imigranților români (p. 27),  des-

pre lanțul de librării Barnes & Nobles (p. 54), 
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Biblioteca Congresului American (p. 61) sau Biblio-

teca Universitară din Ann Arbor, Michigan (p. 89).  

Într-o structură vie și caleidoscopică alături de lecții 

de comportament (p. 80) stau impresii din  Las Vegas 

– ,,orașul viselor fără somn” pe care îl numește ,,ora-

șul banilor dați de-a dura”  

(pp. 98 – 99), ori din Arizona, statul Marelui Canion 

(p. 103), de la Cascada Niagara, manifestările de la 

Săptămâna Câmpului Românesc din Hamilton, Onta-

rio, Canada și câte altele... Prin toate acestea, ne dăm 

seama, pe tot parcursul cărții, cât de puțin cunoaștem 

noi, europenii, America! 

         Capitolul al II-lea, ,,A da și a lua interviuri”, 

acordă o atenție deosebită unor personalități marcante 

ale României: Mihai Eminescu, poetul nepereche 

care o însoțește peste tot; Lucian Blaga descris de au-

toare într-un ,,șocant roman de dragoste așternut pe 

hârtie sub forma unui dialog adus la timpul prezent” 

(p. 168); interviul luat Pr. Dr. Remus Grama de la Bi-

serica Sf. Maria din Cleveland despre regretatul poet 

Ioan Alexandru; modele și exemple de viață (interviul 

cu Diță Constantina, campioană maratonistă); poves-

tea extrem de impresionantă a tenorului moldovean 

Costel Busuioc, în care scriitoarea nuanțează cu fi-

nețe, uneori umoristic, alteori echilibrându-și întrebă-

rile pentru a scoate și mai mult în relief personalitatea 

intervievatului cu bune și rele, cu lucruri hazlii, amin-

tind de un Ion Creangă modern, sau triste care desigur 

i-au marcat viața dintr-o adolescență fără nicio per-

spectivă de viitor. Și în pofida tuturor obstacolelor, 

talentul vocal inestimabil al tenorului avea să-i aducă 

notorietatea. Cu un condei sigur și alert în construirea 

portretelor, pretutindeni în carte autoarea conturează 

personalități românești mai puțin cunoscute sau arhi-

cunoscute, nu doar în România, ci și în străinătate, 

vezi exemplul Preotului Prof. Dr. și scriitor Theodor 

Damian, căruia Anca Sîrghie i-a dedicat ample pagini 

pentru activitatea prestigioasă de peste 25 de ani des-

fășurată la New York tocmai pentru că i-a apreciat 

calitățile de lider și de ctitor al unor activități culturale 

semnificative, fără de care însăși comunitatea conați-

onalilor noștri de peste Atlantic riscă să-și piardă 

identitatea. Or, cartea în întregul ei este o pledoarie 

pentru înțelegerea acestui ideal, ce asigură echilibrul 

necesar afirmării românilor diasporeni între națiunile 

ce conviețuiesc în America. 

         Capitolul al III-lea cuprinde recenzii și eseuri pe 

marginea câtorva cărți, despre care autoarea a scris 

cronici de semnalare și texte ale unor conferințe sus-

ținute în America. Meditația se aprofundează aici mai 

mult decât în toate paginile precedente, asigurând 

textelor valoare de istorie și critică literară. 

         Referindu-ne la America visului românesc, se 

cuvine a menționa cel puțin două opinii exprimate an-

terior și anume selectate pentru deschiderea lor pano-

ramică. Theodor Damian a remarcat că ,,de trei dece-

nii Anca Sîrghie este cel mai << călătorit >> cronicar 

modern” al activităților culturale românești din Ame-

rica de Nord. Criticul literar M.N.Rusu a afirmat cu 

pertinență că este vorba despre ,,o carte care ne oferă 

jaloanele cunoașterii și ale autocunoașterii în contex-

tul << Pământului făgăduinței – America >>, țara tu-

turor posibilităților și a împlinirii visurilor, este și ex-

periența autoarei de a cunoaște oameni noi și de a-i 

pune în valoare”. Eu aș ține să completez, spre a esen-

țializa semnificația de profunzime a volumului I, cu 

ideea că avem de a face cu anvergura abordării și as-

pirațiile ei, în a realiza cu seninătate și generozitate 

sufletească o legătură între America și România. De 

unde și nada pe care o arunc spre viitorul volum al 

cărții, din curiozitatea de a intui cu ce noutăți ne va 

mai surprinde scriitoarea.   
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WISDOM MAGAZINE (JANUARY, 2018, Vol. 1, No.1)         

 

In addition to his celebration of the divine services and the diversified ac-

tivities held in the religious, social, and educational field, as well as the weekly 

bulletin issued by Saint Elias Antiochian Orthodox Church (4940 Harroun Road, 

Sylvania, Ohio, the United States of America), by the end of 2017, V. Rev. Father 

Ayman Kfouf, Pastor had the beautiful idea to write, edit and publish the WISDOM 

Magazine. It was issued in January, 2018 and, because the winter holidays were not 

yet over, the first issue was dedicated to Christmas in the text written by Fr. Ayman 

Kfouf, ”The Icon of the Nativity: Explained”.  

 

 

 
 

Other very up-to-date texts are about various topics regarding the social part played by the Orthodoxy 

in the context of the cultural, social, and political heritage, aspects of the mixed marriages, the role played by 

the representatives of the Orthodox Clergy, the Orthodoxy considered from the view point of multi-culturalism 

and globalization. 

 

         



           Destine Literare 

destineliterare@gmail.com 173 

Starting from the idea of the Nativity, Fr. Ayman Kfouf offers another type of explanation, interesting 

and somewhat surprising, concerning our conviction about our Saviour’s birth. In the above icons one can see 

that the characters are pios and respectful towards the newborn child, their attention being focused on the 

infant Jesus Christ whom we can see ”laid in the dark cave, on a bed that looks like a tomb indicating that His 

Birth is the preparation of His Death and Resurrection.” (p. 6). 

 

  ,,Journey of Lent”, A Weekly Guide and Schedule of Services 

for Great Lent, 2017 

There are a lot of outstanding characters in these two icons: 

the Virgin Mary, the Wise Men depicted according to the fashion of 

their time, the angels, the humble shepherd who receives the good 

news, and on the bottom left side of the icon we can see the righteous 

Joseph sitting down quite far from the cave, thoughtful and unable to 

find the answer to the tormenting question about how a virgin could 

deliver a baby? And as it always happens in such moments of doubt, 

in front of Joseph we can see the devil disguised as an old shepherd 

talking to him and trying his best to squeeze the doubt in Joseph’s 

heart. 

The magazine brings to the reader’s attention other articles, 

such as: ”Christmas Tree and Orthodox Tradition” signed by the Met-

ropolitan Hieroteos Vlachos, ”Byzantine Music”, signed by Subdea-

con John Gfoler, as well as two other texts written with great sensi-

tivity by Mrs. Shirley Joseph, ”Autumn – A Time for Transition and 

Transformation” and ”The Rose and the Cross” a plea for the fight 

against the brest cancer, cured by the power of the holy cross as a symbol of life, hope, courage, but above all 

of faith. From all these interesting writings, as well as from ”Did You Know?” columns we can find out a lot 

of useful information.  

 

We congratulate the Editor-in-Chief, V. Rev. Father Ayman 

Kfouf, Pastor, who succeeded in achieving an exceptional publication 

with its art, design, and layout, his intention being that of establishing 

by its quarterly issuance a permanent dialogue between the readers and 

”Wisdom” as a harbinger of Saint Elias Antiochian Orthodox Christian 

Church in Sylvania. In its future issues, and in order to bring its own 

contribution to a spiritual growth and to the acquiring of wisdom, the 

magazine promisses to host in its pages a large variety of relevant arti-

cles. 

* 

 

SPRING COUTURE, AN EVENT ORGANIZED BY THE 

LADIES OF ST. ELIAS ANTIOCHIAN ORTHODOX CHURCH 

AND ST. GEORGE CATHEDRAL IN SYLVANIA, OHIO, THE 

UNITED STATES OF AMERICA 

 

    I could have never imagined that when my husband, David 

Vnuck, mentioned the name of the church we were going to visit on 

Sunday, September 24th, 2017 that once we came in this saintly and 

beautiful place many things would change for me. Suddenly I felt like 

being back in Romania, and visiting one of my favorite churches. From 

the first moment I saw it, I liked Saint Elias Antiochian Orthodox 

Church (4940 Harroun Road, Sylvania, Ohio 43560, The United States 

of America). It welcomed me with the naturalness of the divine, as well 

as it has done with everybody, irrespective of their nationality (Syrians, 

Egyptians, Jordanians, Lebanese, Romanians, Czechs, Greeks, 
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Hungarians, Finish, Asians and Americans from Ohio, Michigan, Texas or from any other American States) 

because now we are all citizens of the same country, united in the same faith under V. Rev. Father Ayman 

Kfouf, Pastor’s special guidance. 
 

 
 

Since that Sunday, I was unable to attend any services there, until Thursday, April 5th, 2018. When I 

stepped in, I felt that this was and would be, from that moment onward, the church of my soul, because here I 

was, surrounded by a group of the most warm-hearted people. From our first meeting, the parishioners ac-

cepted me into their “family”, as if we had known one other for a lifetime. 

 

On April 26th, 2018 the ladies of St. Elias Church and St. George Cathedral 

together with the Chairperson, Mrs. Amira Darah, and the members of their com-

mittee Mrs. Khawla Shidyak, Mrs. Joann Nassar, Mrs. Jennifer Gallagher, Mrs. 

Joy Hajjar, Mrs. April Khoury, and Mrs. Nadia Swade had the beautiful initiative 

to organize, on a wonderful sunny day, a special event, a Spring Couture Luncheon 

and Fashion Show.  

 

  The enthusiasm, the imagination, and elegance, crowned by the happiness 

of the participants in such a wonderful event made for a wonderful day. The hall 

of St. Elias Church was nicely decorated with black silky covers for the chairs 

which were tied back with ribbons made of large golden bows. 

 

  Big vases packed with yellow daffodils reigned on the 

white table cloths. In the middle of the room and covered with 

a red carpet, the catwalk was waiting for its models. In front 

of every guest’s seat there was a nice silvery veil little bag 

filled with a couple of discrete perfumes and some other small 

gifts, chosen with a lot of sensitivity, to remind the participants 

of this event which had been arranged, with love, by these spe-

cial women.  

The event started with a prayer spoken by V. Rev. Fa-

ther Ayman, Pastor.  

Mrs. Amira Darah welcomed the guests. 
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  Then the highly appreciated traditional Arab food, which had 

been cooked by Byblos Restaurant, was served. Of course, the deli-

cious dessert offered by Sitto’s Bakery could not go without being 

mentioned.  

 

Then, the fashion show began. 

It was presented by the owners of Rag-

azza’s Boutique, Chico’s Boutique, 

and Zina’s Boutique which made the 

vestimentary design, the models’ make 

up, and they also provided the jewelry.      

 

 
 

From the left: Mrs. Amira Darah and Mrs. Maria Vnuck 
 

Here I would like to make a comparison with similar events organized 

in Europe. On the old Continent, fashion shows are directed especially toward 

younger women. The Spring Couture Fashion Show had something for women 

of all ages to enjoy.  

 

     
on the catwalk 
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All the outfits were very beautiful, modern, and well made. They would make any woman feel special, 

elegant, and confident. This apparel emphasized woman’s exterior beauty, while also bringing out her inner 

beauty and personality. The aesthetic effect was obvious. 

 

We did not see professional models, but regular women from the community, with all sorts of occu-

pations, maybe the organizers’ friends. But this aspect did not prevent them from taking their part seriously. 

They walked on the catwalk with nonchalance and showed their clothes naturally, with no inhibitions and with 

happiness.  

 

Out of this cheerful atmosphere, there were also several drawings with valuable prices.  

 

The donors of this event were: Willow Creek Salon, Little Miracles Montessori School, Ragazza, 

Chico’s, Dillard’s, Macy’s, Mk Beauty, Coco Zeitouni, Rodan + Fields Consultant, Khawla Shidyak & Siba 

Tohme, Janice Saba, Reve. 

 

At the end, Rev. Father Michael Shaheen from St. Georges Cathedral gave a prayer. Many photos were 

taken. They immortalized everybody’s happiness who was fortunate enough to attend this event. 

 

        
 
        From the left: V. Rev. Father Ayman Kfouf, Pastor             From the left: Mrs. Shirley Joseph,  Mrs. Maria 

                     and Rev. Father Michael Shaheen                                    Vnuck and Mrs. Elizabeth Felence 
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              From the left: Mrs. Maria Vnuck, Ms. Patricia                             From the left: Mrs. Maria Vnuck and  

                          Russell, Mrs. Georgette Siparsky                                                     Mrs. Elaina Kfouk              
 

   
      From the left: Mrs. JoAnn Nassar,                                        From the left:Janice Darah and 

      her daughter-in-law and  her two                                                    Mrs. Maria Vnuck                                    

                         daughters 

   

This event had also a philanthropic target. All the funds that were raised were donated to St. Elias 

Anthochian Orthodox Church. Being for women a solution as well as a source of inspiration, Spring Couture 

Luncheon and Fashion Show emphasized a modern vestimentary collection for 2018 spring and summer, an 

opportunity and a success that we expect to see again  in the future. 
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Lirică chineză contemporană 

 

Amintirea 

 

Amintirea spune: 

Sunt sare, 

Nu plânge că mă împrăştii 

Pe rana ta, 

Îndurerându-te – 

Înghite-mă odată cu durerea; 

Vreau să mă topesc 

În sângele tău, 

Vreau să mă topesc 

În sudoarea ta – 

Vreau să te fac mai puternic 

Decât toate durerile. 

 

Daţi-mi energie electrică 

 

Un poet a scris, în anii `50: 

„Apa de azi, energia electrică de mâine”! 

 

Nu! Apa de azi 

Este energia electrică de azi! 

Azi vrem energie electrică, 

Azi o şi facem! 

Cerul deasupra Lacului Oglinzii 

Este fermecător de albastru; 

Cerul e ca de gheaţă, 

Pământul îngheţat, 

Lacul pecetluit cu gheaţă: 

Fără cascade, 

Fără valuri, 

Ca o oglindă – 

În lac se reflectă 

Turnurile de fier abia ridicate, 

Care, 

Trecând peste munţi şi văi, 

Îşi înalţă braţele 

Şi strigă 

Cu glas tare: 

„Instalaţi-mi liniile! 

Instalaţi-mi liniile!”. 

„Daţi-mi forţă motrice, 

Daţi-mi sursa de energie!”. 

Ziua vreau să-mi pun în mişcare 

Toate turbinele, 

Noaptea vreau să aprind 

Toate stelele; 

Vin lucrătorii de la uzine 

Şi fabrici, 

De la exploatări miniere; 

Ei cer energie electrică 

De la fluvii, 

Ei cer energie electrică 

De la lacuri – 

De aceea, apelez la ministrul apelor şi energiei: 

„Daţi-mi energie electrică! 

Daţi-mi energie electrică!”. 

 

Revoluţia 

–Fragment – 

 

…Totuşi, 

Revoluţia e sfântă 

Şi neprihănită, 

Chiar dacă sângele 

Dăruit de ea 

Atrage o ceată de muşte – 

Murdare sunt muştele, 

Nu Revoluţia. 

Muşte, 

Murdare şi lacome, 

Sug din acea zi 

Sângele Revoluţiei! 

Dar, iată, 

Shao YANXIANG 

(CHINA) 
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Revoluţia ce-a pierdut 

Prea mult sânge 

S-a trezit, în sfârşit. 

Oare, numai pentru a izgoni 

Această ceată de dihănii, 

Îngrăşată din sângele tău, 

Pe care ţi l-a supt 

Ca nişte ventuze lacome, 

Te-ai trezit 

Şi-ţi agiţi braţul 

Cu pumnul strâns? 

Răspunde-mi, Revoluţie! 

Tu, care nu îngădui 

Nici o blasfemie, 

Revoluţie sfântă – 

Răspunde-mi! 

 

Ovaţionând legea pădurii 

 

În februarie 

Dau cele mai noi frunze – 

Vântul de primăvară 

Este respiraţia mea. 

Sunt un pui de arbore, 

Abia am început să vorbesc – 

Nu ştiu să aplaud puternic, 

Nu ştiu să şuier ca valurile. 

Singura mea dorinţă este să cresc 

Pe câmpul verde, sub cer înstelat – 

Cine mă taie anapoda 

Să aibă parte de pedeapsă. 

Natura aplică totdeauna 

Pedepse drepte şi severe– 

Aş vrea ca omul, după legea lui, 

Să nu se plece niciodată 

În faţa celor ce-o încalcă. 

Chiar de eşti prinţ sau de alt neam 

Împărătesc, 

În faţa legii 

Suntem egali – 

Şi doar aşa, frumoasa lege 

Nu va rămâne-un petic de hârtie. 

Eu sunt un mic umbrar pentru popor, 

Un loc micuţ abia de-l răcoresc – 

Dar cresc şi voi rămâne verde 

Până-n mileniul următor. 

 

În româneşte de: 

                            Lia-Maria Andreiţă 

                            Xu Wende 

                                             Ion Andreiţă   
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News dalle Pubbliche Amministrazioni della Città Metropolitana di Firenze   

 

[Cultura] [Mostre]  

Redazione di Met                                                                                                                           03/05/2018  

http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=266929 

 

Il 'Codice degli Angeli' nella Casa di Dante a Firenze 

Successo per la mostra di quadri e poesie di Elleny Pendefunda 

 

La "Casa di Dante" di Firenze ha accolto dal 24 aprile al 3 

di maggio la mostra di segni pittorici e significati poetici intitolata 

'Il Codice degli Angeli' e firmata da Elleny Pendefunda della città 

di Iasi di Romania.  

Elleny ha bruciato le tappe dei 17 anni come ogni enfant 

prodige ed è già una piccola stella nazionale e internazionale, 

soprattutto per i suoi quadri: 15 mostre personali, delle quali una nel 

2012 negli Stati Uniti alla Contemporary School of the Arts Gallery, 

Washington. Un noto pittore romeno, residente nella capitale nord-

americana, Dan Cumpata, considera Elleny "The Painter of Cosmic 

Light" e continua così: "Nella sua pittura la luce diventa tangibile e 

materiale, come qualcosa che rivela se stessa in particelle 

galleggianti di polvere. Cattura il sentimento del ritmo e 

dell’atmosfera, a colori preziosi, tramite un innocente ma 

intenzionale tocco di pennello".  

L’innocenza dell’immaginario, l’illibatezza dell’universo 

vanno di pari passo con l’intelligenza di uno spirito irrequieto e 

investigativo che non gradisce ciò che Flaubert chiamava idées 

reçues. Elleny ha la virtù di scoprire da sola i miracoli del mondo, 

elogia la Grande Creazione, insieme alle piccole-grandi cose e 

creature: al primo posto la dolcissima Mater, per prendere a prestito 

le parole di Quasimodo, poi stagioni e feste natalizie, elementi 

naturali e paesaggi, altrettanto mirabili. Come nei suoi quadri 

figurativi e non, ma fortemente simbolici, le luci e le ombre del mondo visibile ed invisibile vengono 

trasfigurate dalla poesia in proiezioni metafisiche.  

Non mancano, naturalmente, il volo, il sogno e l’arcobaleno come inesauribile fonte ispiratrice di 

poesia: "Quando arrivo ogni volta/dal sogno che sempre si ripete/rivelo un battesimo/ nonché un mondo che 

si apre/nel mio volo da cui/ perfino il lume/lo puoi vedere solo se lo vuoi vedere/quantunque i tuoi occhi 

abbracciassero". Questo non toglie la lettura delle Sacre Scritture, un’altra fonte favolosa d’ispirazione poetica 

e di fede cristiana di Elleny Pendefunda, che rimarcano come la bellezza artistica significhi etica ed estetica, 

imperitura luce divina ed eterna luce astrale.  

Preoccupata costantemente dell’espressione libera, spontanea, in accordo con le impercettibili 

variazioni della disposizione interiore, la studentessa-artista si propone l’approccio visuale preminente 

gestuale - astratto con alcune inserzioni letterarie essenzializzati. Il tema dell’Angelo rappresenta un pretesto 

piuttosto autoreferenziale che illustrativo o erudito su cui Elleny (si) sorprende, secondo il metodo della 

visione creativa, istantanee di emozioni speciali. Le opere non rappresentano, ma presentano un inevitabile 

dialogo interiore in cui le parole sono gradualmente sostituite dai geroglifici personali di un inascoltato, ma 

palpabile, idioma angelico.  

 

http://met.cittametropolitana.fi.it/categoria.aspx?c=9
http://met.cittametropolitana.fi.it/categoria.aspx?c=34
http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=266929
http://met.cittametropolitana.fi.it/
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Insieme a Elleny Pendefunda e in presenza dei suoi quadri e libri di poesia, quasi spontaneamente 

viene in mente l’ultimo verso dell’Inferno della Divina Commedia: "E quindi uscimmo a riveder le stelle", 

lo stellato cielo notturno dell’altro emisfero che si affaccia a Dante e Virgilio come pura felicità dello 

sguardo.  

 

Redazione di Met  

 

Direttore responsabile: Gianfrancesco Apollonio 

Web designer: Claudia Nielsen 

Coordinamento redazionale: Loriana Curri 

Content editor: Antonello Serino, Paolo Ciulli 

 

Città Metropolitana di Firenze 

Via Cavour, 1 - 50129 Firenze 

tel. 055 2760346, fax 055 2761276 

 

Elleny Pendefunda è un’artista estremamente eclettica e poliedrica: oltre infatti alle notevoli capacità 

compositive in ambito poetico, con pari abilità coltiva e sviluppa la propria vocazione nel campo pittorico. 

Elemento peculiare della sua arte è la condotta pittorica, contraddistinta da una singolare scioltezza e 

sicurezza, che conferisce alle opere una tensione creativa estremamente vitale. Lo stile diretto e la spontaneità 

d’ispirazione si intrecciano ad una pittura incentrata sul colore ed intensamente materica, che modella forme 

e volumi attraverso pennellate e spatole cariche di colore rappreso. Contraddistinte da una grande autenticità 

espressiva, le opere di Elleny Pendefunda sono delle vere e proprie poesie cromatiche dove la freschezza e 

delicatezza del colore diventa espressione di un senso di gioia di vivere che travalica i confini del quadro, 

coinvolgendo direttamente anche l'osservatore. I dipinti acquistano così di volta in volta una dimensione lirica, 

interiore e spirituale, dove tessuti vibranti di luce e colori consumano contorni e dissolvono forme, mentre i 

delicati cromatismi accentuano la loro valenza emotiva. Elleny Pendefunda nei suoi dipinti dà vita ad 

atmosfere sospese, in bilico tra sogno e realtà, tra verità ed immaginazione, ma sempre in continuo mutamento, 

come la natura ed i nostri stati d’animo. Pablo Picasso, in una sua celebre frase, ha affermato che “l’arte 

scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni”; egualmente anche le opere della giovane 

artista sembrano ricreare questa magia. 

 

Virginia Bazzechi Ganucci Cancellieri 

“Poesie cromatiche” 

 

Ho avuto il piacere di conoscere un prodigio in arte, questo prodigio si chiama Elleny Pendefunda, che 

con la sua giovanissima età ha già realizzato opere pittoriche con destrezza e fantasia, con facoltà percettive 

che danno all'opera stessa la grandezza del “magico”, coi suoi colori che pare trasmettano suoni appena nati 

e l'ebrezza delle parole scandite con il pennello. 

Le opere di Elleny Pendefunda chiedono attenzione per la sicurezza espressiva, ma nello stesso tempo 

in essi si leggono i sogni adolescenziali attraverso i quali si denota carattere per l'arte. 

Osservando una tela della giovanissima Elleny, presente alla Mostra collettiva con la Società delle 

Belle Arti Circolo degli artisti “Casa di Dante” di Firenze, presso l'Istituto Italiano di Cultura ad Amsterdam 

– si nota la leggerezza con cui la mano ha mosso i colori con spontaneità e creatività, quasi a volere trasmettere 

la sua gioia attraverso atmosfere vivaci, colori che si innalzano nell'atmosfera come aquiloni o farfalle 

leggiadre libere in volo , così da poter manifestare come un sogno possa divenire realtà. 

Tra le opere di Elleny Pendefunda capita di scorgere taluni colori che ci manifestano la 

spensieratezza e giocosità di un'anima che vive sempre di luce. 

Giuseppe Ciccia 

La Luce nelle opere di  

Elleny Pendefunda 
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 La mostra di segni pittorici e significati  poetici intitolata, apparentemente  sorprendente, Il Codice degli 

Angeli svela Elleny Pendefunda sotto il segno di una necessaria ambivalenza. 

 Preoccupata costantemente dell’espressione libera, spontanea, in accordo con le impercettibili 

variazioni della disposizione interiore, la studentessa-artista si propone l’approccio visuale preminente  

gestuale - astratto con alcune inserzioni letterarie essenzializzati. Il tema dell’Angelo rappresenta un pretesto 

piuttosto autoreferenziale che illustrativo o erudito su cui  Elleny (si) sorprende, secondo il metodo della 

visione creativa, istantanee di emozioni speciali. 

 La tendenza pulsionale – lirica segna l’intera mostra, dai medesimi testi inseriti ritmicamente in un 

insieme e fino alle serie di calligrammi pittorici, ponendo questo approccio all’intersezione provocatoria tra 

la parola e l’immagine. Le opere non rappresentano, ma presentano un inevitabile dialogo interiore in cui le 

parole sono gradualmente sostituite dai geroglifici personali di un inascoltato, ma palpabile, idioma angelico. 

 

Radu CARNARIU 

Messaggi dal mondo degli Angeli di Luce 

 

 

Elleny Pendefunda è pittrice-poetessa, poetessa-pittrice, essa cerca, con tenacità, attraverso mezzi 

espressivi moderni, modernisti, con tendenze romantiche, simboliste oppure astratto-decorative, sensi 

innovatori ispirati dal universo della lirica che le ha aperto un campo ampio di indagine. 

Il modernismo è l’elemento che primeggia, in questa complessa manifestazione creativa, ed è rilevato 

dal ridimensionamento delle forme in movimento, che con questa interpretazione spontanea, passate attraverso 

il filtro di una particolare sensibilità, ricevono connotazioni poetiche, l’accento essendo posto quasi in 

esclusività sulla loro trama diafana. Partendo dal tema delle armonie angeliche, l’artista sviluppa una  varietà  

cromatica generosa, segnata da vibrazioni trasparenti, organizzate secondo la struttura della luce e suggerendo, 

senza cadere in illustrazione, alcuni versi della propria creazione. 

Dopo aver sperimentato, sorprendentemente, da tempo il discorso poetico, l’artista ha considerato 

necessario richiamare, con versi rivelatori, alcuni lavori della mostra. La creazione pittorica in Elleny 

Pendefunda trova la forza di andare nel complesso contesto della sensibilità che predispone la sua attuale 

evoluzione; tale percorso esce dal convenzionale, la pittura della giovane artista è concepita per estrapolare 

l’esprimersi poetico nella sua zona assoluta che è la luce, e la luce è amplificata, nel senso delle suggestioni, 

attraverso i dipinti che accompagnano i versi. Il movimento dei cieli rima nel ritmo di liriche occulte.  

La pittura di Elleny Pendefunda non si limita al godimento dello sguardo, lo provoca e lo sveglia fino 

ad udirne delle parole, dimostrando ancora una volta che la pittura e la poesia hanno sensibilità che vibrano 

sulla stessa frequenza. Sin dal periodo nascente della modernità artistica, Leonardo da Vinci diceva sulla 

pittura che è una poesia che si vede, e della poesia che sarebbe una pittura che si vede. 

 

Theodor  HAȘEGAN 

Ut pictura poesis 
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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 spi-

ritualităţii româneşti, precum şi personalităţile româneşti de talie academică (incontestabile), aflate în străi-

nătate; 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 orga-

nizaţii 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 ac-

tivitatea 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 pre-

zentată, 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 Insti-

tutului „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 
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descris structura ultrafină a mitocondriei şi topografia unor enzime ale catenei de oxidoreducere celulară, pen-

tru ca, în 1953, să descopere ribozomii, organite implicate în sinteza proteinelor, numite în literatura de spe-

cialitate „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 acor-

dat 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 Compor-

tment 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 Se-

cretory 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 Sta-

bility (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 Fenestra-

ted (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 Univer-

sitatea 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 funcţio-

nală a celulei”, cei trei laureaţi revoluţionând, prin lucrările lor, domeniul biologiei celulare, „mai ales al com-

ponenţilor 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, pri-

mul român laureat al Premiului Nobel, Bucureşti, 1993; Nemuritorii. Academicieni români (coord. Ioan Iva-

nici, 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 ro-

mânească sec. XX, Bucureşti, 2001.  
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