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Redactor-șef

Dragi prieteni,
,,Destine Literare” a fost publicată pentru prima dată în octombrie 2008. De atunci și până acum au trecut
10 ani de apariție neîntreruptă și suntem mândri de acest lucru. Eforturile noastre, secondate de dorința Dvs
de a citi această publicație în permanență, susținute de texte semnate de personalități din România și din
străinătate, ne-au ajutat să ajungem până aici. Și desigur, vom continua și pe mai departe. Mai avem atât de
multe lucruri de realizat împreună, dragii noștri cititori!
Revista este un organism viu, aflat într-o deplină și permanentă transformare. Unii prieteni, care ne-au
încântat în atâția ani cu textele lor, au plecat dintre noi, pe mulți alții i-am descoperit, i-am debutat,
promovându-i în lume, făcându-i cunoscuți la cei 16.000 de cititori ai noștri.
Încheiem anul 2018 cu o schimbare majoră în structura colectivului de redacție: Daniela Gîfu a predat
ștafeta colegei noastre Muguraș Maria Vnuck, care de la 1 decembrie 2018 a devenit Redactor șef. Îi
mulțumim pentru munca pe care a desfășurat-o și o așteptăm în continuare cu texte, iar lui Muguraș Maria
Vnuck, care a activat de mai bine de 5 ani la revista noastră cu o strădanie permanentă, promovând ,,Destine
Literare” prin întreaga ei activitate culturală atât în România cât și în străinătate, îi dorim mult succes.
Muguraș Maria Vnuck este redactor în multe reviste culturale românești și străine, traducatoare de
literatuă contemporană din și în română, engleză și franceză (a tradus și publicat 30 de cărți), este prezentă în
nenumărate antologii internaționale de poezie, autoare de prefețe, studii literare, articole și organizatoare de
proiecte internationale, deținătoare de nenumărate premii si medalii culturale internaționale, cea mai importantă fiind ,,Romania – Palatul Culturii – Bistrița”, pe care a primit-o în 2016 și care a fost binecuvântată de
Papa Francis. Ea locuiește în Ohio, Statele Unite ale Americii. Îi invităm pe cititorii noștri să se alăture revistei
,,Destine Literare” cu urări de bun venit pentru Muguraș Maria Vnuck în noua ei poziție de Redactor șef.
Profit de această ocazie, invitând pe toți colaboratorii noștri, ca începând de la 1 ianuarie 2019 să-și
trimită textele, împreună cu fotografia domniilor lor, noii noastre Redactor șef la adresa de e-mail
muguras_maria@yahoo.com
Avem bucuria de a vă anunța că în decursul anului 2019 revista va intra într-o serie de transformări, care
speram să vă încânte.
Până atunci, redacția noastră vă dorește multă sănătate și un 2019 cu multe bucurii.
LA MULȚI ANI!
Al dumneavoastră cu prietenie,
Alexandru Cetățeanu,
Director fondator „Destine Literare”,
Montreal – Canada

destineliterare@gmail.com
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Founding Manager

Muguraș Maria Vnuck
Editor-in-Chief

Dear Friends,
“Destine Literare” (“Literary Destinies”) was published for the first time in October, 2008 and we have celebrated our 10 year anniversary in 2018. Our wish has always been to supply our readers with texts written by
outstanding Romanian and foreign personalities. And we look forward, in the coming years, to continuing
with that tradition.
Our magazine is constantly evolving to meet the needs of our readers. Over these past years, we have lost
some of our beloved friends, who have enchanted us with their writings. They will be missed. Filling the void,
however, we have discovered several new writers, many of whom we have offered the chance to be published
for the first time and we have promoted them around the world. These works have been enjoyed by our 16,000
readers.
With the end of 2018, we shall see a major change in the structure of our editorial board: as of December 1,
2018 Mrs. Daniela Gîfu has been replaced as Editor in Chief by Mrs. Muguraș Maria Vnuck. We would like
to take this opportunity to thank Daniela for her contributions.
Over the past 5 years, often hidden in the background, Muguraș Maria Vnuck, our new Editor in Chief, has
been working diligently for the success of the magazine. It is at this time that we are honored to bring her to
the forefront of our publication. Maria is known worldwide for her cultural activity. She has been a successful
editor of Romanian and other foreign cultural and literary publications. She is a professional translator who
speaks four languages fluently. Her translations have greatly increased the number of readers of at least 30
books. She is a permanent contributor in countless international anthologies of poetry and she has written
many forwards for books, literary essays, articles, and she has organized successful international cultural projects, and book launchings. For her efforts she has earned many international medals and awards, the highest
one being “Romania – Bistrita Cultural Palace” which she received in 2016 and which had been blessed by
Pope Francis. She lives in Ohio, The United States of America. We invite our readers to join us at “Destine
Literare” in welcoming Muguraș Maria Vnuck in her new position as Editor in Chief.
In other news, starting in 2019, we kindly ask our contributors to e-mail their texts and photos to Maria at the
following e-mail address:
muguras_maria@yahoo.com
We are pleased to inform you that our magazine will be undergoing a series of changes which will offer our
contributors and readers more opportunities and enjoyment.
Until then, the members of our editorial board would like to wish you all
HAPPY HOLLYDAYS and A GREAT NEW YEAR!
Yours friendly,
Alexandru Cetățeanu,
Founding Manager ,,Destine Literare”, Montreal – Canada
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Alexandru Cetățeanu
Directeur fondateur

Muguraș Maria Vnuck
Rédactrice en Chef

Chers amis,
«Destine Literare» a été publiée pour la première fois en octobre 2008 et nous sommes fiers de vous annoncer que notre magazine a fêté 10 ans de parution continue. Nos efforts soutenus par votre désir permanent de
lire des textes signés par des personnalités remarquables de la Roumanie ou de l’étranger, nous ont aidés
d’arriver à cette performance. Et bien sûr, nous allons continuer. Ensemble nous pouvons aboutir aux grandes
choses, nos très chers lecteurs !
Notre revue est un organisme vivant, soumis à un permanent processus de changement. Quelques-uns de
nos amis, qui nous ont émerveillés tant d’années avec leurs textes, nous ont quittés. Pourtant, il y a eu beaucoup
d’autres que nous avons découverts, nous les avons débutés dans la littérature, promouvant leurs talents dans
le monde entier ou bien, faisant leur connaissance avec nos 16,000 de lecteurs.
On vient de conclure 2018 avec un changement majeur dans le bord éditorial : à partir du 1er décembre 2018
Mme Daniela Gîfu a cédé la position de Rédactrice en chef à Mme Muguraș Maria Vnuck. Nous lui remercions
pour le travail qu’elle a effectué et nous l’attendons dans le futur dans les pages de notre revue.
Nous souhaitons à Muguraș Maria Vnuck bonne chance. Pendant les 5 dernières années elle a été très active,
en promouvant « Destine Literare » dans son activité culturelle en Roumanie et partout dans le monde. Muguraș Maria Vnuck est rédactrice pour des revues littéraires roumaines et étrangères, elle est traductrice de
littérature contemporaine roumaine, anglaise et française (elle a traduit et publié 30 livres jusqu’à maintenant),
elle est présente dans nombreuses anthologies internationales de poésie, elle a écrit beaucoup de préfaces,
d’essais littéraires, d’articles et a organisé des projets culturels internationaux. Pour son activité, elle a reçu
des prix internationaux, dont le plus important est « Roumanie – Le Palais Culturel Bistrita » qu’on lui a
décerné en 2016 et qui a été béni par Le Pape François. Elle habite en Ohio, Les États-Unis d’Amérique.
J’invite les lecteurs de « Destine Literare » de féliciter Muguraș Maria Vnuck dans sa nouvelle position de
Rédactrice en Chef.
Je saisis l’occasion d’inviter nos très chers collaborateurs d’envoyer, à partir du 1er janvier 2019, leurs textes
ainsi que leurs photos, directement à l’adresse électronique de notre nouvelle Rédactrice en chef :
muguras_maria@yahoo.com
Nous sommes heureux de vous informer que pendant 2019 notre magazine subira un tas de changements et
nous espérons qu’ils iront au-devant de vos attentes.
Les membres du bord éditorial vous souhaitent beaucoup de santé, et
BONNE ANNÉE !
Avec amitié,
Alexandru Cetățeanu,
Directeur fondateur ,,Destine Literare”,
Montréal – Canada

destineliterare@gmail.com
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CETĂŢEANU Alexandru
(CANADA)

India necunoscută și oameni de excepție
Relatările despre India, m-au fermecat încă de
pe vremea când o descopeream prin Mircea Eliade –
oare există român să nu fi citit Maitreyi ? O ţară plină
de mistere, de legende, cu o cultură veche, impresionantă. Am citit și publicat articole despre civilizația
Veda, am întâlnit oameni care au învăţat sanscrită,
numai să pătrundă mai bine tainele istoriei şi culturii
acestei ţări. Nu credeam că voi ajunge vreodată să o
vizitez cu adevărat (nu ca turist, lucru uşor de realizat,
ci în contact direct cu locuitorii ei), dar iată că norocul
sau soarta au decis altfel.
Mă aflu în India de câteva zile şi sunt copleşit.
Totul pare ireal, parcă visez. Am întâlnit poeţi extraordinari, Jacob Isaac este unul dintre ei. L-am întâlnit
prima dată la Osaka acum vreo 5 ani şi ne-am împrietenit pe viaţă. Am întâlnit pe B. Josekutty, scriitor în
limba malayam, cea mai apropiată limbă de sanscrită
şi voi mai întâlni şi pe alţii, o să revin pe larg – dar ce
să faci mai întâi? Distanţele mari între localităţi şi
timpul, nu-mi permit să o întâlnesc pe distinsa scriitoare şi critic literar Padmaja Iyengar, care mi-a făcut
onoarea să mă publice în Amavarati Poetic Prism –
2018. Mă bucur să-i publicăm şi noi câteva poeme în
Destine Literare.
Voi dedica, foarte pe scurt, aceste câteva rânduri care urmează, unui om care m-a fermecat prin
simplitate, modestie şi prin orice gest, care este însă
un TITAN, nu al Indiei ci al Planetei! Este un om cum
nu am mai întâlnit în viaţa mea şi nu cred că există
mulţi ca el. Este vorba de profesorul doctor Achyuta
Samanta, pe care am avut marea şansă de a-l cunoaşte în Bhubaneswar, Odisha. Doctorul Samanta
(cum îi spun cu drag toţi şi nu cred că există indian să
nu fi auzit de el) a făcut pentru India lucruri incredibile. Este greu de imaginat cum un singur om a putut
şi poate schimba radical destinele a milioane de
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indieni! Provine dintr-o familie săracă şi este singurul
care a avut parte de educaţie din acea familie. Prin
educaţie, se schimbă soarta oamenilor, se creează minuni! Cred că India a ajuns unde este (mare putere
nucleară şi economică) şi datorită acestui Om. Dr. Samanta şi-a propus şi a reuşit să fondeze începând din
anul 1992 (!), două instituţii de referinţă în educaţia
tinerilor fără posibilităţi materiale: una se numeşte
Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) şi alta
este Kalinga Institut of Industrial Technology
(KIIT - Deemed to be University).
KISS este cea mai mare instituţie din India (şi
poate din lume) care asigură gratuit copiilor de indigeni (din diferite triburi, cum există multe în India),
casă, masă, asistență medicală şi educaţie, de la grădiniţă până la absolvire, ba chiar sunt ajutaţi să obţină
şi slujbe corespunzătoare.
KITT este un grup de facultăţi (recunoscute internaţional) în toate domeniile posibile - medicină,
ştiinţe tehnice, economice, arte etc. Are în prezent
peste 27.000 de studenţi din India şi din zeci de alte
ţări. Fapt remarcabil KITT va găzdui în luna octombrie 2019, cel de-al 39-lea CONGRES MONDIAL
AL POEŢILOR! Înscrierile vor începe în curând –
voi recomanda şi eu câţiva poeţi, aşa cum am stabilit
cu organizatorii. În revista Destine Literare vom publica la timp, informaţii utile despre eveniment.
Se pot afla multe lucruri fascinante despre Dr.
Samanta, instituţiile pe care
le-a fondat şi de personalităţile care l-au vizitat, la următoarele site-uri : www.kiit.ac.in , www.kiss.ac.in şi
www.achyutasamanta.com .
Mă simt extrem de onorat şi fericit că m-a băgat
în seamă (pozele de mai jos vorbesc de la sine). LA
MULȚI ANI Dr. Samanta! Happy New Year 2019!

destineliterare@gmail.com
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Alex Cetățeanu, Dr. Samanta și Dr. Jacob Isaac la Bhubaneswar

VAMA, POLIȚI SAU DHL-ul? UNDE A DISPĂRUT DETECTORUL DE METALE?!
Acum, când scriu aceste rânduri, mă aflu în casa
mea de pe ţărmul fluviului Saint Laurent. Este ora 10
dimineaţa, duminică, 28 octombrie. Stoluri imense de
gâşte canadiene, gălăgioase, înnegresc cerul. Se grăbesc spre sudul Statelor Unite, la căldură. Este vreme
„închisă”! Va cădea lapoviţă. Gândurile mă poartă
spre România – pentru mine este o nebuloasă. Oare
câte cazuri, precum cel pe care îl voi prezenta în continuare, există?! Cum este posibil? Este vorba despre
incompetenţă, prostie, rea-voinţă sau hoţie pe faţă? Să
relatez pe scurt despre ce este vorba, recomandând
persoanelor cu probleme cardiace să nu citească în
continuare!
Povestea mea începe în luna aprilie, Anul Centenarului. Împreună cu patru prieteni amărăşteni,
din... Amărăşti, localitate din podgoria Drăgășanilor
(județul Vâlcea), situată între dealuri pline de mistere,
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ne-am hotărât să facem ceva deosebit
pentru locurile noastre
natale... Să facem, evident legal, explorări
geologice, filmând totul, pentru a realiza un
film, eventual în mai
multe episoade. În copilăria noastră, am auzit multe legende despre locurile pitoreşti unde am avut şansa să ne naştem,
despre comorile ascunse de haiduci și de pandurii lui
Tudor... Oamenii trăiau pe dealuri dintotdeauna, de
când există oameni, acestea fiind adevărate redute naturale, împădurite şi greu de penetrat de agresori.
Când eram copil, mă jucam cu un fel de ciocan din
5

Destine Literare
piatră dură, datând probabil din neolitic, găsit într-o
râpă. O cunoştinţă a unui prieten (Leonaș) a găsit monede romane de argint din anul 200 (aproximativ) înainte de Era Noastră. Cu entuziasm, ne-am apucat să
gândim un scenariu. Eu am fost membru al Clubului
de cineaşti amatori de la Casa de Cultură a Studenţilor
„Grigore Preoteasa” din Capitală şi apoi am scris
multe cărţi, iar consăteanul şi prietenul meu CorneliuVictor Drăghici, până recent, ofiţer superior în București la Inspectoratul General al Poliției Române, redactor de presă scrisă și film documentar, realizator
de emisiuni de televiziune și radio, a colaborat cu
peste patruzeci de publicații, posturi de radio și televiziune din România, a scris nuvele poliţiste, piese de
teatru etc. Am decis, așadar, ca înainte de a cumpăra
un aparat foarte scump care detectează şi diferenţele
de densitate (structuri, ziduri etc.) să cumpărăm, pentru început, un aparat detector de metale care să „pătrundă’’ în sol până la trei metri. Nora mea, Yuehan,
(care vorbeşte chineza) a negociat la o firmă din
China un preţ special pentru un aparat performant, la trimis prietenului meu în România şi... a început
„dansul’’, ba chiar„bâlciul’’... De la DHL (firma de
curierat împuternicită de prietenul meu să se ocupe de
relația cu autoritățile vamale), la Vamă, de la Vamă
la Poliţie, de la Poliţie la Vamă şi tot aşa. Rezultatul:
nu poate intra ,,periculosul” aparat în România cea
perfectă și intransigentă, fără autorizația prealabilă de
la Poliție (care nu dă prețioasa autorizație decât dacă
te duci cu aparatul sub braț, dar care nu poate fi eliberat de vamă fără autorizatia Poliției – cerc vicios,
citiți mai jos) şi trebuie returnat. Dar, surpriză! Returnarea, tot cu DHL (companie germană serioasă, însă
mai puțin serioși salariaţii DHL din România, aşa se
pare) costa de aproximativ șase ori mai mult decât trimiterea!!! Cum oare? Redirecţionarea la mine, în Anglia, nu se admitea!!! Am admis și solicitat ca sărmanul aparat să fie distrus, dar cu o singură condiţie: să
fie prietenul meu (repet – fost ofițer superior la Poliție) de faţă. Asta nu a plăcut deloc celor în cauză şi…
aparatul a „dispărut”. Unde este ? Nimeni nu știe, sau
nu vrea să spună. Nu cumva „a plăcut” cuiva şi a pus
mâna pe el ? Compania din China prin care s-a trimis
aparatul ne-a sugerat să plătim ceva ,,ciubuc”, că nu
este prima situaţie ca aceasta la români, şi în alte cazuri similare ,,s-a rezolvat”…
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Îmi pare rău pentru timpul pierdut de prietenul
meu, care şi-a anulat vacanța în străinătate pentru a
putea intra în posesia aparatului şi de visurile noastre
spulberate! Un proiect frumos, distrus de incompetenţi, „cerberii patrimoniului arheologic...”, ca să zic
numai atât.
Iată, în cele ce urmează, ce a scris, foarte competent și la obiect (dar și indignat ca și mine), distinsul meu consătean și prieten Corneliu-Victor Drăghici:
«Ordinul nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004
pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea
şi comercializarea detectoarelor de metale, care
preia, în art. 1, întocmai art. 5 alin. (10) din Ordonanța de Guvern nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind
protecția patrimoniului arheologic și declararea
unor situri arheologice ca zone de interes național,
republicată și actualizată, prevede, așadar, la Capitolul I, art. 1, că ,,Persoanele fizice şi juridice care deţin
şi/sau comercializează detectoare de metale sunt
obligate să obţină,în prealabil, autorizaţia inspectoratului de poliţie al judeţului, respectiv a Direcţiei
Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz,
sediul, şi să se înregistreze la aceste autorităţi".
Același ordin prevede, la art. 2 din Capitolul II Eliberarea autorizației de deținere, că ,,în vederea
obţinerii autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de
metale, persoana fizică trebuie (...) să depună la unitatea de poliţie (...)" mai multe documente, printre
care:
- a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice;
- c) actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original).”
În cerea-tip (Anexa 1 la ordin) care trebuie depusă la poliție în vederea autorizării este obligatoriu
să se precizeze seria și numărul detectorului. Fractura
logică ce apare în actul normativ încriminat este
aceasta: cum poate să precizeze o persoană, în cererea
prealabilă, seria și numărul detectorului de metale din
moment ce nu a intrat în posesia lui, și mai cu seamă
cum poate să depună actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original), dacă încă nu îl deține?
destineliterare@gmail.com
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Factura fiscală eliberată de vânzător se trimite
cumpărătorului de către autoritățile vamale, în original, odată cu detectorul (pe care îl însoțește), după
plata taxelor vamale, și nu înainte.
Așadar, în ordinul menționat este statuat momentul prealabil intrării în posesia detectorului, când
persoana fizică ar trebui să obțină autorizația de la poliția de patrimoniu, dar când, de fapt, nu are detectorul și toate actele necesare autorizării, ceea ce evident
duce la imposibilitatea obținerii autorizației dacă actul normativ nu este interpretat în sensul îndeplinirii
scopului pentru care a fost adoptat.
În cazul în speță, autoritățile vamale au invocat
această condiție a autorizării prealabile din ordin, nu
au încasat taxele vamale și nu au eliberat aparatul,
ghidându-se doar după primul articol din ordin, fără
să interpreteze actul normativ în ansamblul său, act ce
are ca finalitate evidentă acordarea autorizațiilor de
deținere și utilizare a detectoarelor de metale. Astfel,
a fost nesocotit însuși scopul pentru care respectivul
ordin a fost adoptat și există.
Sigur că, în articolul din actul normativ menționat legiuitorul s-a exprimat confuz, dar, probabil, a
considerat că autorizația prealabilă este obligatorie
doar pentru persoanele juridice care comercializează
detectoare, nu și pentru persoanele fizice care le achiziționează, fără a face însă, în mod expres, această
distincție. Prin urmare, ar trebui ca personalul Autorității Naționale Vamale, aflată în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, să interpreteze corect actul
normativ, iar pentru persoanele fizice care cumpără
detectoare de metale din afara spațiului Uniunii Europene procedura de autorizare logică, firească, să fie
aceasta: cumpărătorul detectorului de metale plătește
taxele vamale, intră în posesia acestuia și a documentelor de proveniență și se prezintă la Poliție pentru autorizare cu factura fiscală în original și copie, împreună cu celelelate documente necesare, precum și cu
aparatul, înainte de a-l folosi pe teren (nu este prevăzut un termen maxim ca număr de zile după cumpărare pentru depunerea cererii, ci doar un termen de
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maximum 10 zile în care va primi autorizația, după ce
a depus cererea și actele necesare).
Dar iată că, în practică, există situații când actul
normativ nu este interpretat de autorități în sensul realizării scopului acestuia, ci este aplicat ad-litteram (a
se vedea primul articol!), iar obținerea autorizației
pentru deținerea și utilizarea detectorului de metale
devine, practic, imposibilă. Când, de fapt, interesul
acestora, al autorităților, și în special al Vămii, ar tebuisă fie aducerea de bani la bugetul de stat al României, prin încasarea sumelor ce reprezintă taxele vamale.
De aceea, este absolut necesar ca factorii responsabili din ministerele emitente ale ordinului încriminat (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Economiei și
Ministerul Apărării Naționale) să ia urgent măsuri de
modificare a acestuia, în așa fel încât situații aberante
similare celei prezentate să nu mai poată fi întâlnite
în România. Totodată, trebuie modificat și art. 5 alin.
(10) din Ordonanța de Guvern nr. 43 din 30 ianuarie
2000 privind protecția patrimoniului arheologic și
declararea unor situri arheologice ca zone de interes
național care, așa cum am arătat anterior, este similar
art. 1 din Normele tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale. Legile, actele normative, în general, trebuie să fie clare, să nu lase loc
la interpretări din partea unor funcționari mai mult
sau mai puțin competenți, mai mult sau mai puțin rău
intenționați.
Ce să mai scriu?!... Cu toată dragostea pentru
România, de multe ori îmi este rușine să spun că sunt
român. Îngrozitoare birocrație, incompetență, și încurcate mințile celor care dau „ordine”! Cine îi dă
afară pe cei în cauză, să nu mai „frâneze” țara? Să
sperăm că cineva „sus pus” va sesiza ridicolul acestei
situații incredibile și va mișca „un deget”. Nu trebuie
mai mult.
Și rămâne întrebarea, la care încă așteptăm un
răspuns: Unde este detectorul nostru? L-a văzut cineva ?
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Înjurat prin America, sau amintiri scrise chinuit
Am străbătut America în lung şi în lat de zeci
de ani (am pus piciorul în 47 de state americane!), dar
niciodată nu am fost înjurat de zeci de ori, aşa cum sa întâmplat în cele 3 săptămâni, cât am condus mașina
prin Florida. Şi dacă aş fi avut vreo vină! Acum, când
am răgaz să scriu aceste rânduri, mă aflu în avion spre
Atlanta/Georgia, de unde voi lua alt avion spre Cleveland/Ohio, unde mă va aștepta bunul meu prieten,
poetul Mircea Ștefan Bartan. Am decolat de la Fort
Lauderdale, deci, sunt salvat. Este 27 nov. 2017. Nu
voi mai fi înjurat prin Florida, am scapat... dar începusem să mă obişnuiesc, ba chiar să îmi placă. Este
drept că prietenul meu, cunoscutul „condamnat”
Constantin Răuță, când mi-a împrumutat una din
maşinile lui (un Jeep Sport solid, cu motor de 4 litri,
– m-a avertizat,
dar am crezut că
exagerează. În
momentul când
scriu aceste rânduri, sunt sandwich între o fată tânără, frumoasă, discret fardată, cu
părul creţ căzut pe umeri, cu blugi la modă, rupţi la
genunchi, unghiile lungi, date cu ojă roz şi un băiat
tânăr (poate 25 de ani, greu de ghicit vârsta!) în costum colorat şi cravată, cu părul mai lung decât al fetei,
frumos împletit în mai multe codiţe. Vecini amabili
(ambii afro-americani) pe care i-am salutat când miam ocupat locul și mi-au răspuns cordial. Vom sta
umăr la umăr, eu fiind cel mai chinuit, vreo două ore.
Bine că pot să scriu la laptop fără să ating totuși pe
nimeni. Nu am intrat în vorbă, decât am schimbat câteva cuvinte de protocol. How are you? Good! How
are you? OK...
Sunt puțin frustrat! Avionul companiei
DELTA este plin la refuz, motiv pentru care bagajul
meu presupus de cabină, cu dimensiune şi greutate
legală, mi-a fost luat şi dat la cală. Ce neplăcut, va
trebui să îl recuperez de la carusel în Cleveland, la oră
târzie, să pierd timp. Voi ajunge la ora 12.10 noaptea.
Îmi păre rău şi de bunul meu prieten, poetul Mircea
Bartan, care mă va aştepta la aeroport mai mult timp.
Voi schimba avionul în Atlanta/Georgia, unde voi
aştepta câteva ore, prilej bun să pun pe hârtie (vorba
vine…) peripeţiile din ultimul timp.
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După 3 săptămâni la soare, înapoi la frig… Ce
bine că mi-am notat în agendă în fiecare zi evenimentele mai importante! Gândurile mă poartă la locurile
prin care am colindat. Sa încep cu începutul: am plecat de la Montreal la Cleveland la volan, cam 900 km,
duminică, 4 noiembrie 2018, după Adunarea Generală a ACSR, care a avut loc pe 3 noiembrie la restaurantul Mamaia din strada St. Denis. Vreme frumoasă, drum fără peripeții, dar cam lung. Am fost așteptat cu drag de Maria și Mircea Ștefan Bartan, prieteni dragi. Sarmalele erau la cuptor și stropite din
belșug cu vin, mi s-au părut cele mai bune sarmale pe
care le-am mâncat vreodată. Despre Mircea Ștefan
(așa semnează minunatele lui volume de poezie) nu
am decât cuvinte de laudă și admirație. Volumul său
de poezii Zero absolut (al 20-lea), a cucerit pe toți iubitorii de poezie. Americanii Maria și Mircea locuiesc într-o casă superbă, aflată în mijlocul unei păduri,
cu lacul lor privat în apropiere.

Căprioarele și coioți îi cam supără din
când în când. Anul trecut, doi coioți l-au atacat
pe Toby, un cățel de ispravă, foarte iubit de stapâni și de oricine – neam împrietenit imediat.
Au auzit lupta, au intervenit și așa Toby a scăpat aproape teafăr, cu numai
cateva răni minore.
Nu am stat la prietenii mei decât o zi și jumătate.
Ce să faci mai întâi? În primul rând, am fost cu Mircea la mormântul poetului Aron Cotruș, unde am curățit frunzele de pe placa mormântului, am păstrat un
moment de reculegere și am făcut poze.
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La cimitir, în apropierea mormântului marelui
nostru patriot, se află și o impresionantă lucrare (Iisus
în rugăciune în Grădina Gethsemane) a sculptorului
român Teodor Stroe.

Se decidea soarta Americii, nu numai pentru
următorii doi ani (Mid Term Election) ci și pentru
mulți ani care vor urma. Nu am fost lăsat sa fac poze
în interior, dar am „aruncat un ochi”. Liniște și pace.
Pentru cei care nu vorbeau decât spaniola, exista posibilitatea să ceară translator, cu toate că aveau instrucțiunile și în engleză și spaniolă. Ca și la noi presupun, pentru cei care nu vorbesc româna.
Apoi, am mers la un loc de pescuit (preferat de
prietenul meu) și rezervă naturală, unde se rătăcise și
o gâscă, probabil canadiană. Să mă fi recunoscut, de
a fost așa de prietenoasă? De Mircea s-a speriat și a
plecat pe apă, la treburile ei.

Le-am mulțumit de ospitalitate prietenilor mei
și am plecat la Hollywood, la soare. Mă aștepta cu
drag prietena mea bună, Netuța Matasa, soția regretatului meu prieten, marele prof. chimist Dr. Dr. Claudiu Matasa (fost coleg de facultate cu generalul I.M.
Pacepa). Am pus „Dr.” de două ori – deoarece un doctorat l-a obținut în Austria și altul în America, pe vremea când doctoratele nu se dădeau prea ușor. A doua
zi, am mers la cimitir să-i aprind o lumânare (așa cum
fac de fiecare dată când ajung în Florida) și la biserica
românească din Miramar.

A doua zi am mers la un birou de vot în North Royalton (poza alăturată vorbește de la sine).
destineliterare@gmail.com
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Puțin mai sud de Hollywood, la Hallandale, mă
aștepta cu drag și renumitul român-american Constantin Răuță, la care am locuit și m-am simțit ca
acasă. Voi reda, în continuare interviul cu marele meu
prieten Costel. Distinșii cititori ai revistei Destine Literare, vor înțelege mai bine de ce îl numesc eu
„erou”. Oare când va primi o medalie românească și
când i se va ridica o statuie la Alba Iulia (unde s-a
născut) și alta la București, alături de Elie Wiesel
(care nu stiu de câte ori a vorbit la Vocea Americii și
la Europa Liberă cum a făcut Costel, care avea copiii
sechestrați) să demaște și să condamne dictatura bolșevică din RSR – aștept informații în acest sens.
Semnalez că în cartea The Night (Noaptea) a uitat să
scrie cât de cât și despre România sub „dictatura proletariatului” de sorginte stalinistă. Oare nu era țara în
care s-a născut, și unde a trăit așa de bine, că părinții
i-au pus măsea (coroană) de aur când avea vreo 14
ani!? Poate că cei care se ocupă de studiul „Holocaustului”, îmi vor înțelege ignoranța (nedumerirea) și
vor deveni colaboratori la revista noastră. Îi așteptăm
cu mult interes. Comunicarea este foarte importantă,
pentru a se evita percepțiile greșite.

Poster ținut în fața Casei Albe
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LA MULȚI ANI, Costel RĂUȚĂ!
Poezii de George Filip și subsemnatul,
citite la Aniversare:
STEJARUL
lui Constantin Răuță - la 75 de toamne rodnice
Falnic stejar, bătut de vânturi crunte,
Nu te-ai clintit şi ai rămas tot verde,
Pe vârf de deal, văzut din depărtare
Deasupra tufelor mărunte!
Ai strălucit şi luminezi în zare
Să ia aminte cei cu inimi roşii
Eşti demn şi nu te-nclini la nimeni!
Pe înălţimi, tu ai rămas tot tare !
Te admirăm şi mândri suntem,
Că drumurile duc la umbra ta.
Eşti un simbol ce vei rămâne veşnic!
Alte cuvinte să-ţi spunem, nu avem.
Mulţi ani!, falnic stejar din datini
Cu suflet mare…pân’ la Cer!
Să-ţi dea Dumnezeu multă sănătate
Precum… și la obidiţii de români!
Alex Cetățeanu – Nov. 2018, Hollywood, Florida.

OMULE
omului Constantin Răuţă la a 75-a aniversare
nu-ţi pune fruntea pe o frunză...
o frunză nu adună toamne
cu fulgere de dor şi patimi;
şi nu te plânge... Doamne... Doamne...
n-are răgaz nici să te ierte
şi nici timp să te ia la cer.
nu El te-a condamnat la moarte,
El doar te-a botezat cu ler
pe care nu Irozii lumii
l-or semăna şi l-or culege;
pe lumea asta blestemată
ne prigoneşte altă lege...
e legea unui Edem acru,
cu fructele cu viermi în ele
şi nu-i prin văi atâta apă
atâtea crime să le spele.
doreşti dreptate?... de la cine?
tartorii lumii nu au legi,
cum nici himerele sau dracii
nu au prinţese, sfinţi sau regi.
haotic... e haotic totul.
tu încă nu te-ai dumirit?
noi aşteptăm Hristoşi din ceruri
şi... niciodată n-au venit...
român creştin cu... fără aripi,
prin lumea stearpă, de eter,
dreptatea – Omule – te-aşteaptă
la tribunalele din cer!...
george FILIP – 6 nov. 2018, la Montreal

Mihai, Andreia și Costel Răuță la aniversare

destineliterare@gmail.com
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Interviu cu un român adevărat – Constantin Răuţă
Alexandru Cetăţeanu – Deci..., este vineri după
Thanksgiving – douăzeci şi cât…23 noiembrie 2018.
Mă aflu aici, în Hallandale/Florida, pe malul unui port
frumos, în apropierea marelui erou Constantin Răuţă.
Să mă ierţi, Costel, că-ţi spun aşa, dar multă lume este
de această părere. Eşti un erou, aşa zice lumea. Ce
sunt eu de „vină”? Mă bucur mult că ai acceptat sămi dai acest interviu. Cu ce să începem?
Constantin Răuţă - Eşti foarte generos în aprecieri.
Eu sunt numai un român care atunci când s-a ivit posibilitatea, a acţionat împotriva regimului ilegitim si
criminal instalat în România de Stalin cu concursul
puterilor din occident. Şi eu mă bucur că ai făcut drumul acesta lung din « frozen » Canada în sudul Floridei, unde este cald şi poţi să faci plajă. Mă bucur că
ai venit şi că putem sta de vorbă.
A.C. – Bucuria este de partea mea. Am vrut neapărat
să fiu prezent la această Aniversare – Constantin
Răuţă la 75 de ani (!) şi pot să spun că am fost foarte
impresionat! Ce mare petrecere! Atâţia români şi
americani împreună la ziua de naştere a lui Costel,
fost cercetător ştiinţific de mare valoare la NASA!
Copiii – Andreia şi Mihai au lăsat treburile lor şi au
venit de departe pentru numai câteva ore să-ţi fie
aproape, la fel şi fratele Mircea. Ce copii frumoşi ai!
Dar să începem interviul. Cu ce să începem…cum te
simţi în general?
C.R. - Mai bine – mă recuperez după o operaţie serioasă și lungă la inimă, dar mă recuperez bine.
A.C. - Excelent! Toată lumea îţi doreşte multă sănătate şi refacere totală, cât mai grabnică! Ştiu că urmăreşti în permanenţă ştirile, emisiunile politice, comentariile etc., atât din S.U.A. cât şi din România. Ce
crezi despre obiectivitatea mass mediei americane,
sau „fake news mass media”, cum o numeşte
preşedintele Trump? Dar a celei din ţara noastră România?
C.R. - Da, urmăresc pe internet evenimentele din România, precum şi cele de aici, din America. Obiectivitatea a cam dispărut, mulţi îşi spun părerea lor drept
ştiri, păreri care sunt departe de adevăr. Ce mă deranjează este sistemul corupt care încă există în România. Eu am luptat, cu riscul vieţii, ca sistemul comunist să se schimbe. Nu mă aşteptam să revină la putere
un asemenea sistem corupt, care parcă lucrează
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împotriva poporului. Mulţi mă întreabă, când călătoresc în România, de ce nu scăpăm de sărăcie cu aşa
tara bogată? Gândiţi-vă, încă din decembrie 1989, au
rămas la putere aceiaşi oameni (care au chinuit poporul şi au dus țara la asemenea sărăcie) sub formă de
PSD, care într-o formă sau alta au rămas la putere (repet) după Revoluţie, prin Parlament sau Guvern. Nici
o ţară din lume, unde a fost la putere un singur partid
de zeci de ani, cum este cazul României, nu a prosperat. În nicio ţară din lume, şi au fost şi încă sunt multe,
în special în America de Sud, nu s-a reuşit înlăturarea
corupţiei, atât timp cât au fost la putere aceiaşi oameni. Cine formează acum PSD-ul? Gândiţi-vă la
multe mii de activişti de partid, secretari de partid, securişti, miliţieni, grăniceri (unii au împuşcat oameni),
care au rămas în România, mulți cu pensii uriaşe (o
mică parte au plecat, dar cei mai mulţi au rămas în
România) şi acum câştigă, fac afaceri pe spinarea poporului român. De aceea sărăcia persistă. După cum
spun mulţi din presă, România este pe ultimul loc din
Europa la nivelul de trai. Din observațiile mele și știrile primite, asemuiesc situația de acum din România,
cu foametea și mizeria create în 1946-1947, când părinţii mei, acei oameni minunaţi din generaţia de aur
(cum se spune acum în America), făceau eforturi extraordinare de a pune ceva mâncare pe masa noastră.
Asta trebuie să se schimbe. Grupul acesta care este
acum la putere, nu serveşte România, ci interesele
proprii şi numai dorinţa de a se îmbogăţi. Acesta este
răspunsul meu la cei care întreabă de ce este aşa de
mare sărăcie în România. După părerea mea, cei mai
mulţi, după decembrie 1989, peste „noapte” şi-au
schimbat numai uniforma, nu şi caracterul. Asta este
„clasa” descrisă ca atare de o parte din mijloacele de
comunicare în masă, sociale. La o recepție avută nu
de mult la Ambasada României la Washington, unde
o Delegaţie a guvernului român a vrut să discute cu
reprezentanți ai emigrației din America, am întrebat
pe Ministrul Transporturilor, membru al delegaţiei,
de ce până acum în România, s-au construit cele mai
puține autostrăzi , cele mai proaste autostrăzi din întreaga lume și la costul cel mai mare pe kilometru?
Nu a răspuns la întrebări, dar mai târziu, în timpul
unei gustări, la o discuție privată, a spus: ,,răspunsul
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este: din cauza prostiei, prostiei si iarăși a prostiei, dar
nu puteam să spun asta în public”.
A.C. - Dar… despre obiectivitatea mass mediei americane, ce poţi să ne spui?
C.R. – Obiectivitatea presei americane acum
este…lipsă. Mai toată mass media (sunt și excepții)
atacă preşedintele Trump, care face aşa de mult pentru America... Îl atacă prin fel de fel de mijloace, îl
subminează, îl sabotează, în colaborare tacită cu cei
care au rămas din vechile administraţii, din nefericire
și unii republicani. Vor neapărat să-l dea jos pe
Trump, deci nu sunt obiectivi, nu sunt de partea poporului american. Se leagă de tot felul de mărunţişuri,
numai să-l dea jos pe Preşedintele ales D. Trump,
după mine, unul din cei mai buni preşedinți aiAmericii. Realizările lui, foarte importante pentru țară, sunt
trecute cu vederea, în mod evident intenţionat. Am
lucrat în campania pentru alegerea Preşedintelui
Trump, cum am lucrat și pentru alegerea preşedintelui Regan și sunt mândru de rezultatele activităților
lor.
A.C. – Aşa este, am văzut asta. Am început chiar să
mă bucur când unii, evident manipulaţi de anumită
mass media „Fake news” sau „duşmani ai Americii”
(vorba Preşedintelui), mă claxonează, îmi taie calea
şi mă înjură când conduc maşina pe care mi-ai împrumutat-o, care are un „stiker” lipit în spate pe care
scrie mare, să vadă toată lumea: Trump – Made America Great Again. Îi văd și cine sunt – americani de
origine africană, marea majoritate şi unii de origine
hispanică. Nu am observat niciun american de origine
caucaziană să se manifesteze atât de agresiv. Pentru
cititorii acestui interviu, trebuie să fac o paranteză şi
să menţionez că am fost „beneficiarul” unei maşini
Jeep Cherokee Sport, puternic, cu motor de 4 litri, cu
nişte bare de metal în faţă, un fel de tractor, exact ca
cel care mi s-a furat mie în Montreal, la numai câteva
ore după ce l-am cumpărat de la o licitaţie... Mă
simţeam foarte în siguranţă în aşa maşină. Într-o parcare, unii au încercat chiar să dezlipească lozinca, dar
nu au reuşit decât să rupă un colţ. Dar să mergem mai
departe ... ce planuri de viitor ai?
C.R. – În primul rând trebuie să mă refac bine cu sănătatea. Apoi trebuie să reiau nişte proiecte pe care
le-am început înainte de a mă îmbolnăvi, vreau să-mi
scriu şi memoriile şi trebuie să merg și în România
să-mi revăd prietenii şi rudele. Îmi pare rău că nu am
destineliterare@gmail.com

putut să merg anul acesta la aniversarea de la Alba
Iulia, unde m-am născut – doctorii nu mi-au dat voie
să călătoresc aşa departe și a trebuit să-mi anulez rezervările făcute. Dar sper să pot să-mi reiau călătoriile
în primăvară.
A.C. -Minunat, mă voi afla şi eu în România în primăvară, să te aştept la aeroport. După cum văd, refacerea totală se va produce, asta îţi doresc din inimă.
Conduci cu măiestrie imensul Mercedes pe care îl ai
şi pe care este bine lipită la vedere, aceeaşi lozincă –
TRUMP- MAKE AMERICA GREAT AGAIN! Deci
planul este făcut – te voi aştepta la Otopeni. Dacă îţi
aminteşti – am mai fost împreună cu un grup de americani de origine română, admiratori ai cercetătorului
de la NASA – Costel Răuţă, la un proces – recurs la
Curtea Supremă, când am simţit cât de „polarizaţi”
sunt cei din Justiţia română, cât sunt de absurzi şi încăpăţânaţi, să nu-ţi anuleze condamnarea la moarte de
către predecesorii lor din justiţia comunistă, bolșevică. Dar, să te întreb altceva: de ce crezi că în presa
românească (anumită presă, evident) se tot insistă că
prietenul nostru, generalul Pacepa a plecat în Lumea
Drepților? Ce s-a amuzat prietenul şi musafirul tău la
aniversare, Wayne Barnes, fost ofiţer important la
FBI, prieten cu Generalul, când i-am spus!
C.R. – Pentru că încă de când generalul Pacepa a cerut azil politic în America în anul 1978, Securitatea
română a tot lansat zvonuri că a fost ucis, ca să îi
liniştească pe agenţii trimiși în Occident, care unii
încă trăiesc, sunt şi pe aici, nimeni nu îi arată cine
sunt. El trăieşte foarte bine, a împlinit de curând 90
de ani. Există oameni din România, care au venit în
Florida (de exemplu Lucia Loghin-Hosu şi soţul ei),
care împreună cu anumiţi americani, au stat la masă
cu Generalul acum câţiva ani – am avut o masă cu
toţii. Dar foşti generali de securitate cum ar fi unul
Filip Theodorescu, care imediat după ce a ieşit din
închisoare, după activităţile lui criminale la
Timişoara în decembrie 1989, a început să mintă că
Generalul Pacepa murit. Deci este o poveste care se
continuă, nu este singura minciună promovată de ei,
dar le place să mintă în continuare, cum minţeau în
timpul regimului comunist. Recent, Generalul Pacepa, mi-a spus că a trecut cu bine două operații importante.
A.C. – Frumos, frumos...vorba vine! Am înţeles că ţia scris şi te-a felicitat la împlinirea a 75 de ani!
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C.R. – Da, mi-a scris şi ne-am felicitat reciproc.
A.C. – Revin puţin. Am avut bucuria şi onoarea de a
fi prezent la petrecerea impresionantă pe care ai organizat-o cu ocazia zilei tale de naştere, cu ajutorul distinsei noastre prietene Netuța Matasa. Au fost prezente peste 25 de persoane, nici nu am mai numărat,
că au fost două mese şi am fotografiat numai una (pe
care o voi ataşa la acest interviu). Cum te simţi după
aşa serbare?
C.R. – Sunt mulţumit că prietenii mi-au dat atenţie şi
că am putut sărbători cum se cuvine. În special, aşa
cum am spus atunci la petrecere, am mulţumit unuia
din agenţii FBI, Wayne Barnes, care împreună cu colegii lui de la FBI, m-au apărat de agenţii trimişi de
regimul criminal comunist să mă ucidă, ca să nu mai
vorbesc la Vocea Americii şi la Europa Liberă – şi
aşa am putut să ajung la vârsta de 75 de ani.
A. C. – Excelent...am avut onoarea să-l cunosc pe
Wayne, ce om simpatic, ce cunoştinţe vaste despre
fostele ţări zise comuniste (în realitate bolşevice)! Mă
bucur că am rămas în legătură cu aşa personalitate –
remarcabil scriitor. Mulţumesc mult, Costel ! Pentru
cititorii noştri, acesta este site-ul distinsului prieten al
României, Wayne Barnes: https://www.barnes-investigations.com/. Încă nu a primit aprobare de la şefii
actuali ai FBI să publice o carte – ne-a spus că
aşteaptă aprobarea de doi ani! Mi-a trimis deja ceva
de publicat – are mare talent de povestitor şi ştie atâtea. La fel ca şi prietenul lui, generalul Pacepa de altfel. Ce părere ai despre românii din Florida? Sunt
uniţi?
C.R. - Unul din obiectivele mari ale Securităţii lui
Ceauşescu, precum şi al regimului comunist dinaintea
lui, a fost să dezbine emigraţia pe orice cale posibilă.
Agenţii trimişi de ei în Occident precum şi odraslele
lor au rămas aceiaşi, cu aceleaşi obiective. Deci este
încă dezbinare în emigraţie, în toată lumea. Este timpul să ne unim, să ne apropiem de cei din țară, care
doresc libertatea şi demnitatea.
A.C. – Ce oameni pe care i-ai întâlnit în viaţă te-au
impresionat cel mai mult, în afară de General, care
este cu adevărat o mare personalitate în Occident?
C.R. – Nu pot să fac o gradare – desigur, eşti unul din
ei, dar sunt mulţi oameni pe care i-am întâlnit şi i-am
apreciat. În acest moment nu pot să fac o listă, o clasificare. Desigur, o voi face-o în curând.
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A.C. – Mulţumesc mult că mă apreciezi, sunt onorat.
Aşteptăm cu nerăbdare cartea promisă. Când prevezi
că îţi vei pune viaţa „pe hârtie”.
C.R. – Am spus, imediat ce mă voi reface, deoarece
acum nu sunt complet reabilitat.
A.C. – Care este diferenţa între CIA şi FBI, nu am
ştiut niciodată?
C.R. – CIA-ul este serviciul de spionaj extern, iar
FBI-ul este serviciul care anchetează problemele interne. Din păcate, în timpul administraţiei Obama, şeful CIA-ului a fost un vechi membru al Partidului Comunist American. Deci vă daţi seama în ce direcţie
lucrează această agenţie, care a lucrat si lucrează și
acum împotriva Preşedintelui Trump.
A.C. – Foarte interesant. Şi acum, o ultimă întrebare,
pe care trebuia să o pun poate de la început. De ce
crezi că actualii nu te-au iertat şi eşti încă un condamnat?
C.R. – Condamnat ... condamnat de regimul comunist, de comunişti, pentru că i-am „lovit” aşa de rău!
Pentru mine este cumva o onoare că sunt condamnat,
înseamnă că i-am demascat şi supărat bine. Cum am
spus înainte, în decembrie 1989, procurorii şi judecătorii care au slujit regimul totalitar comunist au devenit deodată „democraţi”. În realitate şi-au schimbat
numai uniformele. Deci, să nu ne mirăm că menţin
aceeaşi condamnare, dată de ei. Şi cei mai tineri, nu
ies din vorba celor bătrâni, care în unele cazuri, în loc
să fie judecaţi şi condamnaţi pentru faptele lor, le sunt
şefi, bine instalaţi în jilţurile lor. Să nu uităm că cei
care mă acuză și acum , ca și pe Generalul Pacepa, că
,,am trădat “ țara lor, mă refer la ,,țara lor comunistă”
sunt aceiași – cei de atunci. Pentru toţi cei care au făcut stagiul militar obligatoriu, jurământul militar cerea ,,să apere Conducerea de Partid și de Stat a Republici Socialiste România”. Nu am văzut pe cei care
acum ne acuză de trădare, (noi am cerut azil politic
înainte mult de 1989), să fi apărat cu arma în mână
,,conducerea de Partid și de Stat” în decembrie 1989.
A.C. – Am înţeles. Mulţumesc mult. Cum am mai
spus, mă simt onorat să am un aşa de mare prieten. Îţi
doresc refacere totală şi putere de muncă, să îndeplineşti tot ce ţi-ai propus.
C.R. – Și eu îţi mulţumesc pentru interviu şi multă
sănătate la toată lumea! La mulţi ani! Jos PCR-ul!
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La aniversare, Constantin Răuță, „anchetat” de ofițerul
FBI Wayne Barnes. 23 noiembrie, 2018.

La petrecere (masa principală)

***

Am avut program încărcat în Florida, dar am găsit timp să stau și la plajă câte o oră-două pe zi, atât pe
plaja de la Hollywood (aproape goală, cum se poate vedea mai jos) cât și la parterul reședinței lui Costel, lângă
„Barca” lui. Pozele de mai jos sper să redea bine mediul în care am respirat sub soarele Floridei.

În una din zile, mai exact pe 8 noiembrie, am străbătut vreo 200 km pe impredictibila autorută 95 (din
cauza traficului infernal), până la Melbourne, unde locuiește familia distinsei noastre colege, scriitoarea Cătălina Stroe – respectiv fiica sa Aura cu soțul Luchian și doi băieței grozavi – Anthony de 4 ani și jumătate și
Alexandru, de 11 ani, plus bona Ica. M-am simțit ca în familie și le mulțumesc de ospitalitate! Pozele de mai
jos (eu și Aura cu scumpul de Anthony) vor spune totul !

destineliterare@gmail.com
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De trei ori, am „coborât” printre ostilități (generate de afișul cu președintele
Trump, aduc aminte), pe magistrala 95 până la Miami, la scumpul și distinsul meu
prieten pe viață, renumitul dr. Theodore Herrmann. A fost primul dentist fully digital
(complet digital) din Florida (cu aparat panoramic digital – invenție a genialului oltean, ing. Dr. Cătălin Stoichiță din Paris) și așa ne-am împrietenit încă de acum vreo
20 de ani. În ciuda faptului că este foarte ocupat, a găsit timp să-mi repare un implant, să mă invite la un restaurant indian (să intru puțin în mediul indian) și chiar
să-mi rezolve o problemă ciudată cu laptop-ul. Sticla de vin organic de la restaurantul indian merită să fie menționată în aceste rânduri – vedeți poza ei când era încă
plină – a costat 79 de dolari (față de numai 4.99 de dolari cât costă o sticlă de vin
bun, românesc, în Florida, cumpărat de la magazinele rusești) sau numai 3.99 dolari
cât costă vinul cu un cangur pe etichetă – vedeți pozele mai jos. Un zbor deasupra
Floridei (prietenul meu Ted este și pilot amator) a rămas pentru altă dată.
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O mare bucurie și emoție mi-a adus revederea cu marea divă a planetei, Virginia Zeani!
Am vorbit mai întâi la telefon și sambătă, 24 noiembrie am urcat pe magistrala 95 spre West Palm Beach,
vreo 100 de kilometri, m-am rătăcit (locuiește la o altă
adresă, nu la cea pe care o știam și am fost de multe ori,
iar GPS-ul m-a încurcat) dar tot am găsit-o până la urmă,
cu ajutorul băiatului ei, dr. Alexandro. Îi mulțumesc mult,
era cât pe ce să renunț. Ce bucurie să o revăd pe Maestră!
I-am dus vin românesc alb și roșu precum și cozonac – un
fel de tradiție și s-a bucurat. Poetul Mircea Ștefan Bartan
i-a oferit cartea de
versuri Zero absolut, iar Maria, soția lui Mircea, i-a trimis un superb colier, cu o stea mare, așa cum mare stea a fost și este inegalabila Virginia
Zeani.
Am vorbit fel de fel. I-am luat și un mic interviu, pe care îl voi publica în numărul viitor al revistei. Este interesant interviul pe care l-a dat
ziaristei Ana Maria Surugiu, și care a fost publicat în Tribuna noastră în
anul 1994. Se poate vedea în continuare:
Mi-a arătat că americanii nu au uitat-o și i-au oferit un trofeu, pe care l-am decupat din poză, pentru a se vedea
mai bine:
Am rugat-o să-mi arate Steaua României, care i s-a decernat în
urmă cu trei ani (mi-a mărturisit ca are 93 de ani – ce de altfel știam
foarte bine). S-a bucurat mult să afle că nici românii nu au uitat-o, dar nu
i-a parvenit decorația. Cum este posibil, nu îmi dau seama. Am rugat un
prieten bun să se intereseze. Încă nu am aflat rezultatul, dar sper să pot să
i-o aduc eu din România și voi scrie și ce s-a întâmplat.
La întoarcerea spre Montreal, pe 28 noiembrie (cum am spus mai
sus), am zăbovit două zile la Cleveland și Mircea m-a dus să văd Catedrala
Ortodoxă Românească SfântaMaria, unde a depus mult efort cu anumite
lucrări în granit (a avut o companie în domeniu). Știam câte ceva despre
această mare realizare a românilor din statul Ohio (Ioan Barbu a scris despre această catedrală) , dar am aflat la fața locului că nu știam mai nimic!
Distinsul cărturar, preotul Dr. Remus Grama ne-a condus prin biserică și
muzeu, ne-a spus fapte extraordinare despre istoricul acestui lăcaș de cult
și am rămas profund impresionat. Muzeul bisericii este incredibil. Se pot
vedea expuse lucrări de Tonița, Luchian, Grigorescu, pe aici au trecut Regina Maria, George Enescu, Bartolomeu Anania și multe alte personalități
române, care au lăsat urme vizibile în urma lor, spre mândria noastră, a
urmașilor. Biserica este străjuită de statuia celebrului general George Pomutz, cel care a negociat cumpărarea statului Alaska de la ruși, descris atât
de bine de regretatul nostru coleg în ACSR, Constantin Clisu. Am schimbat cărți cu părintele Grama (se pot vedea în DL la „Cărți care au trecut
Oceanul”) și mi-am propus să revin la această așezare duhovnicească monumentală, de mândrie a românilor și bine cuvântată de Dumnezeu!
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Întâmplarea face să pun punct la aceste rânduri tot în avion. Aşa sper. Este 13 decembrie şi m-am
îmbarcat la Montreal într-un avion Airbus A330-300 al companiei Air Canada cu destinaţia Londra, unde voi
avea numai o oră să prind un alt avion, cu destinaţia New Delhi, India. Mă aflu la margine, locul 37 D, în
grupul de patru fotolii pe mijlocul avionului. La ferestre sunt două locuri, separate de culoare de cele din
mijloc. În total, 8 locuri pe rând la clasa economy. La clasa « bussines » sunt numai 6 fotolii pe rând, iar preţul
este aproape dublu. În stânga, locul de lângă mine este liber. Ce mă bucur că pot să ţin geanta cu acte şi laptopul aproape, la îndemână şi nu mă atinge nimeni. Este ideal să călătoreşti aşa, dar în dreapta mea, peste culoar,
destineliterare@gmail.com
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o fata îşi suflă zgomotos nasul la fiecare 2 minute, iar un individ tușeste din greu, fără să-și pună mâna la gură.
Voi lua vreo gripă? Voi vedea.
Nu am terminat de scris în drumul de 7 ore de la Montreal la Londra, deoarece după masa de seară şi
două sticluţe cu vin roşu, am adormit buştean.
M-am trezit când s-a servit masa de dimineaţă. Aterizarea a fost lină, la timp şi am prins avionul (cursa AI
162, Boeing 787) în care mă aflu în aceste momente, când scriu aceste rânduri. Am continuat somnul (am
dormit până acum – este ora 15.00, adică 8 dimineaţa la Montreal) şi tocmai am survolat România. Harta cu
zborul arată că ne aflăm deja deasupra Mării Negre. Am trecut pe deasupra Constantei, dar New Delhi este
departe…
Ce să termin treaba în drum spre New Delhi...! Oboseala drumului nu m-a lăsat, aşa că încerc acum să
termin de scris, tot în avion, tot chinuit. Este 16 decembrie şi mă aflu în „aer”, într-un A320, din Bhubaneswar
la Kicina, statul Kerala. Ieri am zburat de la Delhi (indienii nu spun New) la Bhubaneswar (cam două ore) şi
am vizitat împreună cu prietenul meu mare poet Jacob mai multe câmpuri universitare, oraşul şi un parc cu
lucrări de artă. Sunt copleşit, altă lume, parcă ar fi o altă planetă. Am văzut patrupedele (din clasa bovinelor)
pe străzi – nimeni nu le deranjează – sunt sacre şi speciale, pitorești. Dar...trebuie să închid laptop-ul, că
aterizează avionul...
Când scriu aceste aceste ultime rânduri mă aflu comod, la un hotel de multe stele în Mavelikara, statul
Kerala. Ieri, un ziarist, pe nume Jose, prieten cu Jacob, m-a dus să vizitez puţin împrejurimile – am fost şi pe
o plajă de 10 kilometri lungime, cu multă lume pe ea, dar nimeni în slip, să se bronzeze. Ciudăţenii pe care
încerc să le înţeleg. Tot pe plajă, erau instalate difuzoare puternice, o scenă şi vreo 50 de scaune; era o adunare
a DYFI (Democratic Youth Federation of India) afiliată la Partidul Comunist Indian (nu am înțeles care vechiul PCI s-a împărțit în două partide), secţia tineret (echivalentă cu UTC-ul de la noi, de odinioară). Cântecele comuniste, de îndemn la „lupta cea mare...” și alte lozinci ale „oropsiților sorții”, mi-au adus aminte de
vremurile triste din România. Cum de s-a ajuns în India la așa ceva ? Poate datorită discrepanțeleor care sunt
mari și evidente, între săraci și bogați. Mai poate cineva să creadă în viitorul „dictaturii proletare”? Probabil.
La un miliard și 342 de milioane (!) de locuitori se pot găsi toate categoriile de oameni. Este greu de crezut că
nu s-a învățat mai nimic din tragediile prin care au trecut țările „comuniste”, că mai există manifestări comuniste, așa că atașez o poză, spre dumerire:
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Imaginile din India (de mai jos) sper să fie concludente, fiecare „cât o mie de cuvinte”… Deci, ataşez
câteva poze (din sutele pe care le-am făcut), cu promisiunea că voi scrie pe larg despre „aventura” mea indiană
în numărul viitor al DL. Sunt multe de spus. Copiii frumoși din poze, precum și sculpturile, sunt de la instituția KISS, a doctorului Samanta, de care am vorbit cu deosebită admirație mai sus.
Urez românilor un călduros LA MULŢI ANI! Trăiască România multe CENTENARE fericite!
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Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă, dragi prieteni din India!

Creaturi sacre în India, care întâmplător, seamănă oarecum cu văcuțele și taurii din lume.
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Mihaela AIONESEI
(ROMÂNIA)

Moto:
jumătate mama, jumătate tata
umbra de sare a sufletului meu
Schimbarea
Trăiam clipa aceea când Dumnezeu
umbla cu îngerii prin lume
și peticea oamenii cu poeme.
Pe aceia al căror suflet
fusese tatuat încă de la naștere
întunericul.
Zdrențuiții se scurgeau pe străzi de-a valma.
Rătăceau din păcat în păcat
fără să știe câtă lumină se poate petici
purtând o lacrimă nevăzută în piept.
Era clipa aceea când treceam din om în poet.
Lume nebună
Cade lumina fumegând și nu vede nimeni
țipătul ei prefăcut în păsări.
Cade întunericul, sugrumă...
Mulțimea se îmbulzește să venereze
trupul de cenușă al lumii
în care nicio Marie
nicio Ană nu-i zidită.
În prunci stau sfinți chirciți
în rugăciune. Pe străzi
se-ntrec care încărcate
cu minciună. Somnul de veci
își plimbă capetele în furtună
și nicio spadă nu-i
să facă în tăiș
spume.
destineliterare@gmail.com

În străfulgerările ierbii:
„Dumnezeu în bocanci militari
mărșăluind obosit
în tranșeea eternității.”
Cade lumina fulgerând și tu
o ignori râzând...
Ispită pietrei
Sugrumând
cu o nevinovată mirare
sâsâitul șarpelui
ispită pietrei eram.
În liniștea dinaintea
neobositei mele morți de a fi
nu mai alergam să prind
zbuciumul lumii
ca pe cireșe la urechi.
Zidurile cădeau
ca niște mătănii scăpate
din mâinile unui călugăr orb.
Tu te sminteai ca iarba verde
clocotind sub ploi. Eu...
mă risipeam
rumegând o taină
la cina
negustată în doi.
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Ce tandru se apropie moartea
O simt ades rostogolindu-mi
o pasăre în pleată
ca și cum mama
cosița rebelă
cu drag mi-ar aranja.
Noaptea e un cavou
prin care fugăresc neliniști
și abia mai pot respira
când mana ta
stă prea departe
de inima mea.
Cuprinde-mă
să săvârșim
cu ochii închiși
duminica.
Albatrosul cu aripi de sare
Mă latră umbra spânzurată
de ceafa nopţii. Rechini ascunşi
în colţurile cercului meu
fac valuri. Îmi adulmecă
şovăiala. Hăul mă cheamă.
Deasupra-mi curg
furtuni albastre.
Înghit o mie de leghe de alge
să învăţ zborul cu aripi de sare.

Fără covrigi
Vântul mi-a luat casa
și a azvîrlit-o în cer.
Ca un melc gol umblu
în ploi
fără să mă înfășoare
în eșarfe
mama
fără să mă ridice
în scutece
tata.
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Ca un câine vagabond
fără covrigi în coadă viața
Septembrie năuc
Să-mi astâmpăr foamea
mă gândesc
să pictez întunericul
să-i dau o formă de ușă
prin care să apari tu
viață.
*
La o azvârlitură de pământ
viața rătăcește prin livadă
mă caută
mă strigă pe nume
eu nu pot ieși prea curând
din brazdele fricii.
Copilăria mă roagă
să nu-i lepăd pruncii
pe umerii mei
copacii leagănă vântul.
Aș vrea să mă țină în brațe bunica.

De-a dura dura
Undeva ar trebui să fie
pământul subțiat sub pleoapă.
Prin bulgării de țărână
tăcerile se dau ca merele
de-a dura dura.
Nicio aromă nu-mi arată calea
niciun clopot nu anunță ora exactă
când aș putea da peste cap brazdele
crescute în ochii orbi ai măceșilor.
Niciun făt frumos nu vine
să mă sărute pe gură
să-mi iau înapoi trupul de fată
înainte să-i spun vieții
noapte bună.

destineliterare@gmail.com

Destine Literare
Numele tău…

Numai acolo
umbra mâinilor tale
conturează
pustiul din carne.

Mi-e dor…
Și râd de mine.
râd de moartea
încolăcită
ca un șarpe
în somnul meu
în taina mea.

Numai în lumina crudă
a boabelor de rouă
încolțește ca un fir
de iederă nesfârșită…
Din volumul în pregătire
ALBATROSUL CU ARIPI DE SARE.

Petru-Ilie BIRĂU – Primăvară în grădina de corcoduși 2, 2017, ulei pe pânză, 40 x 40 cm
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Ana ANDREESCU
(ROMÂNIA)

Aspasia şi ai săi
Căzătura s-a produs aproape insantaneu cu
strigătul Elenei.
- Vai! Toto a ieşit din nou în stradă!
Aspasia s-a-ntors vrând să se ridice de pe
bancă şi, concomitent, să alerge după Toto. Banca, al
cărui echilibru era oricum extrem de fragil, s-a
răsturnat, iar Aspasia a executat o căzătură
spectaculoasă, deloc dorită, dar asta s-a-ntâmplat.
Elena şi Vera au încremenit când, de dincolo
de masa de sub nuc, pe care erau intinse pietrele de
remi, au văzut cum umărul stâng al Aspasiei se înfige
pur şi simplu în pământ, cum şoldul stâng i se izbeşte
de bordura de ciment, iar picioarele îi zboară prin aer
şi rămân cocoţate pe banca răsturanată. Cum se zice,
cu capul în jos şi fundul în sus. Asta era poziţia
Aspasiei, după cădere.
Totul a durat o fracţune de secundă. În
următoarea fracţiune de secundă, Aspasia era în
picioare, cu ochii după Toto, care, ce să vezi!, era încă
în curte. Nu reuşise să iasă în stradă, trecând prin
gard.
- Vai de mine! a exclamat Vera, ridicându-se
de pe scaun şi îndreptându-se spre Aspasia. Te-ai lovit rău!
- Deloc. Nu m-am lovit deloc. Periculos a fost
impactul şoldului cu bordura, dar perna pe care eram
aşezată a atenuat izbitura. Iar pământul e reavăn. Nu
mă doare deloc umărul. Nu am absolut nimic.
Chiril şi Despina au coborât și ei de pe terasă
şi s- au apropiat de masa de sub nuc.
- Aspasia, eu am avut perfectă dreptate când
am spus „Ce-ai fost şi ce-ai ajuns!" Uite, pentru un
căţel, era gata să-ţi rupi, pur şi simplu, coloana vertebrală! Trebuie să-l daţi stăpânilor lui. E o
reponsabilitate prea mare pentru voi....
- Şi nici măcar nu exista vreun pericol ca el să
mai iasă în stadă, spune, râzând, Chiril.
„Râde ca un stupid ce e!”, spune în sinea ei
Aspasia.
- Ba da, ba da! Îşi vârâse capul prin gard...Se
putea chiar spânzura, pentru că nu şi-l mai putea trage
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înapoi! exlcamă Elena, cea care declanşase prin
strigătul ei toată această dramă.
- Gata! N-am nimic! Toto e-n curte. Cine e la
rând să ia o piatră? le întreabă Aspasia pe partenerele
de joc.
- Eu, spune Elena.
Jocul se reia.
- Eu şi Chiril mergem să luăm apele, spune
Despina.
Nimeni nu exprimă vreo obiecţie. Cei doi ies
pe poartă, cu mare grijă, să nu cumva să le iasă Toto
printre picioare.
Toto este insă departe de poartă, ocupat să
amuşineze pe lângă gard.
Despina este încă şocată de întâmplare şi
comentează în continuare.
- Măi, Chiril, nu se poate! Aseară, Aspasia era
gata să facă infarct. Noroc cu Carmen şi cu pastilele
ei... N-ai văzut că i s-a făcut pur şi simplu rău, după
ce Toto a fost recuperat viu dintre maşinile din trafic?
Trebuie să i-l daţi stăpânei lui şi gata! Nu se poate!
perorează ea.
Revolta ei este oarecum justificată. După
divorţ, ea locuia singură şi i se părea peste putinţă să
locuieşti, fie chiar şi numai pe timpul verii, împreună
cu doi nepoţi, care nici nu se prea înţeleg, şi cu un
căţel zănatec. Pe deasupra, avea proaspătă în minte
propria ei căzătură şi vie nu era numai amintirea
căzăturii, cât mai ales durerea produsă de ruperea
celor trei coaste de pe partea stânga, ruptură
constatată de medicul de la urgenţă şi resimţită serios
încă de Despina, la trei săptămâni de la nefericitul
eveniment.
- Şi... să dea căţelul ăsta la dresaj... Ce voi nu
mai aveţi altceva de făcut decât să creşteţi nepoţii şi
căţeii lor? continuă Despina.
Drumul până la izvoare şi înapoi a durat vreo
oră. Cei doi şi-au băut apele pe drumul înapoi spre
casă. Ajunşi acasă, şi-au reluat locurile pe terasă,
aşteptându-le pe Aspasia şi pe Vera să-şi bea apele,
pentru ca apoi să se aşeze la masă. Conversaţia
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trenează. La un moment dat Despina se ridică şi
pleacă de pe terasă. Când reapare, îl surprinde pe
Chiril, spunându-i :
- Eu am mâncat. Fumez o ţigară şi urc în
cameră să citesc.
Aspasia aude şi întreabă:
- Vouă nu vă e foame?
- Cât e ceasul? întreabă Chiril.
- Nu ştiu, dar mie începe să mi se facă foame,
răspunde Aspasia.
- E unu şi-un sfert, spune Vera.
- Mai facem jocul ăsta şi punem masa,
hotaraşte Aspasia.
La masa de prânz n-au fost decât doi, Aspasia
şi Chiril. Elena urcase în camera ei şi n-a mai coborât,
Andrei n-a catadicsit să se ridice din faţa
televizotului, a tabletei şi a telefonului mobil la care
se uita în continuu şi concomitent, dacă aşa ceva este
posibil. Vera a anunţat că nu manâncă.
- Lasă-i! Înseamnă că nu le este foame, spune
Chiril. Când li se face foame, mănâncă ei... Vei
vedea.
Afară se făcuse foarte cald, aşa că s-au retras
şi ei în camerele lor, Aspasia total nemulţumită de
prânzul împreună, ratat, Chiril cu gândul că mai erau
câteva zile şi el va scăpa de cura de ape. Nu va pleca
singur, ci împreună cu Andrei.
La casa de odihnă vor mai rămâne fetele şi
Toto, ca reprezentant al sexului tare. Camil se temea
că soarta lui Toto va fi cam tristă în zilele ce vor urma
după plecarea lui, pentru că prevedea că Aspasia îl va
lega de mărul din curte. De teama de a nu-l pierde.
Nu-şi dorea să mai treacă prin spaima pe care-o
trăsese în seara trecută, când, în decurs de trei minute,
Toto era să fie călcat de două maşini.
Cu toate că gaura din gard, prin care ieşise
Toto din curte, fusese identificată şi reparată, cu toate
că tot gardul fusese verificatt şi totul era acum în
regulă, Chiril îi dădea oarecum dreptate Despinei; nu
ştii ce mai face argintul ăsta viu de Toto. Mai bine
legat o săptămână, cât mai rămân ele aici, decât să se
întâmple vreo nenorocire. Ziua câine pe lanţ în curte,
noaptea domnişor în casă, pe perinuţă....
Liniştea domnea acum în toată casa. Aspasia
îşi verifică mail-urile. Chiril aţipeşte pe canapea, cu
televizorul mergând...
Dar, tihna nu durează prea mult.
- Aspasia! se aude vocea lui Andrei, care
strigă din camera lui.
Nu primeşte niciun răspuns. Anastasia nu
răspunde.
- Aspasia!
Anastasia dă se se ridice de pe pat, când vocea
lui Andrei se aude şi mai puternică:
destineliterare@gmail.com

- Aspasia! Vreau ceva dulce.
Aha! Nepotului i s-a făcut foame, îşi spune
Aspasia. Să fie sănătos! Are supa pe masă. S-o fi
răcit...Asta e! Nu mă duc să i-o încălzesc.
Strigătele lui Andrei îl trezesc însă pe Chiril,
care se ridică de pe canapea şi merge în camera lui
Andrei.
- Ce-i? îl ntreabă el.
- Vreau dulce, răspunde Andrei.
- Ai mâncarea pe masă, spune Chiril.
- Vreau aici şi vreau dulce. Nu mănânc mâncare...
Apoi, tăcerea pune iar stăpânire pe casă. Aspasia nu ştie ce se mai întâmplă. Nici nu vrea să ştie.
Are dreptate Despina. Are prea multe pe cap. Mai
bine zis îşi asumă ea prea multe responsabilităţi. Cear fi dac-ar pleca ea? Păi, să vedem... Andrei ar fi
fericit că n-o mai vede, după cum declară adeseori.
Ar mânca dulciuri şi l-ar aştepta, privind,
concomitent la TV, la tabletă şi la telefonul mobil, pe
Ionuţ, să meargă împreună să joace la ping-pong.
Elena ar fi egală cu sine. Şi-ar face plimbarea de
dimineaţă pe la tarabele de pe aleea de lângă râu, şiar mai cumpăra câte-o prostie, şi-ar face coafuri în
oglindă şi ar aştepta să iasă copiii pe stradă.
Chiril ar bea, în plus de ape, câte beri ar dori,
sperând că, din toamnă, când se vor relua
campionatele de tenis de câmp pentru amatori, va da
jos burta de bere şi va deveni acelaşi bărbat admirat
pentru silueta lui armonioasă. Vera şi Despina vor
prelua, probabil, sarcinile gospodăreşti cu care erau
deja familiarizate, întrucât o secondaseră pe maestra
de ceremonii Aspasia, la bucătărie. Iar, ea, Aspasia,
ar medita în continuare cu amar la felul în care tinerii
îşi pierd timpul, cei în vârstă îşi strică sănătatea, iar
ea îşi vede de inutilitatea ei...
Chiril deschide uşa, întrerupându-i şirul
gândurilor:
- Toto vrea la tine...Elena a mâncat supa, iar
Andrei a mâncat friptură. Ca să fii liniştită, spune el,
şi-şi retrage capul vârât prin deschizătura uşii.
- Nu sunt liniştită! Andrei pierde cu voluptate
timpul... mormăie Aspasia.
- Lasă-mă cu anguasele tale, spune Chiril şi
închide uşa pe dinafară.
Orice semn că lucrurile sunt în făgaşul normal
este întotdeauna bine venit, pentru oricine. Gândurile
Aspasiei zboară spre perioada în care alerga prin tot
oraşul cu cei mici la cursuri de engleză, la
antrenamente sportive care să le asigure o dezvoltare
armonioasă, la cozi la bilete la teatru şi concerte
pentru fiecare categorie de vârstă a celor din familie...
Vremea aceea trecuse. Dar mai ales, efortul ei
se dovedea a fi fost inutil, devreme ce dorinţa ei de a
27

Destine Literare
le face celor mici deprinderi de lectură, de exemplu,
nu se împlinise. Mă rog, nu regreta efortul făcut.
Poate, cine ştie, cândva vor dori să facă aceste lucruri,
deşi acum resping tot ce şi-ar dori ea pentru ei. Avea
exemplul fiului ei, care îi făcuse dovada că această
continuă luptă penru imprimarea unui ritm şi a unor
deprinderi sănătoase copiiilor nu rămâne fără rezultat.
Îşi amineşte bine de surpriza, dacă nu chiar
şocul, pe care l-a avut atunci când părinţii unui coleg
la a cărui aniversare participase şi Marcel, i-au spus
cu admiraţie şi oarecare invidie, parcă: „Doamnă, nu
ştim cum aţi făcut, dar vă felicităm pentru felul în care
ştie Marcel să se poarte. Rar mai vezi aşa ceva în
zilele noastre.”
Aşa ceva!... Obrăznicătura de Marcel, model
de comportament în societate... Asta da, motiv de
mulţumire! Şi de speranţă că nimic nu e în zadar.
Liniştea se aşterne din nou în casă. Aspasia
deschide romanul pe care-l scosese de dimineaţă din
bibliotecă. Nu citise nimic din acest autor, până acum.
Realizează că afară s-a mai întunecat. Soarele nu mai
bate în fereastră. Aude, apoi, un tunet îndepărtat.
Aha!...Vine ploaia... meteorologii au ghicit, de
această dată.
Uşa de la camera Aspasiei se dechide din nou.
- Nu vii pe terasă? Despina a coborât şi a făcut
şi cafeaua, pentru toată lumea. E ora cinci. Se
pregăteşte de ploaie şi e foarte frumos, spune, din uşă,
Chiril.
- Ba da! Vin imediat, răspunde Aspasia.
Când a ajuns pe terasă, a constatat că acolo nu
era nimeni. Pe Chiril îl captivase o emisiune la TV.
Despina se dusese în bucătărie să-şi facă propria-i
cafeaua, fără cofeină. Nicio problemă... Aspasiei îi
place că e singură. Astfel, poate simţi mai bine
aşteptarea naturii; liniştea accentuată numai de
zvonul unui radio din vecini; înfiorarea frunzelor şi
sunetul suav pe care-l produc când se ating, la vreo
pală de vânt mai intensă. Vântul era însă foarte timid,
încă, în acest moment.
Dacă e aşa cum îşi aminteşte ea din copilărie,
azi nu va ploua. Norii sunt mai întunecaţi şi mai groşi
spre răsărit. La apus, e lumină. Crestele masivului
Păpuşa se văd clar, iar norii sunt risipiţi ici-colo;
plutesc cu nepăsare peste coamele muntelui şi ale
dealurilor sub-montane. Iar tunetul dă glas, dar
îndepărtat şi molcom. Leneş, la rândul lui.
Starea aceasta de nemişcare palpitândă se
prelungeşte, se inslalează, pe nesimţite şi chiar şi
culmea dinspre răsărit se curăţă de nori şi se
luminează... şi, gata! După dispunerea norilor, e clar
că astăzi nu va ploua, îşi spune, Aspasia.
- Nu va ploua, le spune ea lui Chiril şi
Despinei, care îşi fac apariţia pe terasă. Au greşit cei
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de la meteo.
Cei trei se aseză în jurul ceşcuţelor cu cafea.
- Pe Vera n-o aşteptăm? întreabă Despina.
- Vera nu participă la acest moment al zilei.
Ea nu bea cafea. Rămâne în camera ei şi urmăreşte la
TV Trinitas emisiunea Mărturii duhovniceşti, o
lămureşte Chiril pe Despina, care sosise abia ieri şi nu
avea de unde să ştie obiceiurile casei.
- Aha! face Despina.
- Uite cine vorbeşte! intervine Aspasia, care
simţise ironia din vorbele lui Chiril. Tocmai tu, care,
în două zile, pleci în pelerinaj la Locurile Sfinte!
- Acum înteleg!, spune Despina.
- Ce anume?, o întreabă Aspasia.
- Azi-dimineaţă, intersectându-mă cu Vera pe
scări, mi-a spus: „Te rog mult, dacă-l vezi pe părintele
trecând, să urci să-mi spui." Eu coboram, ea urca.
Nelămurită, am întrebat-o: „Cum să-l recunosc?
Umblă îmbrăcat în reverendă?" „Nu. Dar îl recunoşti
precis", mi-a spus ea, privindu-mă intens în ochi.
„Cum?" am întrebat-o eu. „După lumina de pe faţa
lui..." mi-a răspuns Vera, zâmbind.
- Şi l-ai reperat? întreabă Aspasia.
- Nu! Normal că nu l-am reperat, dar Vera a
stat la pândă şi tot i-a dat un pomelnic unui bărbat
înalt, voinic, bine hrănit, îmbrăcat în jeanşi şi tricou,
fără nicio lumină pe faţă..., spune Despina.
- Despre ce vorbiţi, aici? se aude vocea Verei,
care sosea să li se alăture pe terasă, cu o ceaşcă cu
ceai în mână.
- Ce-i? Ţi s-a terminat emisiunea? o întreabă
Chiril, neluând în seamă întrebarea ei.
Vera îl priveşte orb şi nu-i răspunde nici ea.
- Ce ceai ţi-ai făcut? o întreabă Aspasia
- De roiniţă. E liniştitor, răspunde Vera.
- Vorbim despre căzătura de-azi-dimineaţă a
Aspasiei, răspunde, în sfârşit, la întrebarea Verei,
Despina. Mie mi-a adus aminte de salturile nereuşite
din vremea în care făceam eu gimnastică.
Numai că eu lucram la sol pe covor elastic, nu pe
beton. Altfel, rotaţia picioarelor a fost aproape la fel,
continuă ea.
- Da! Periculos! spune Vera. Chiar nu te doare
nimic? i se adresează ea Aspasiei. Vezi că durerile pot
apărea mai târziu, o previne ea, cu profesionalism.
- Tu crezi că mint? îi dă replica Aspasia, uşor
iritată. Nu, nu m-am lovit deloc, mulţumesc lui Dumnezeu.
Vera tace, zâmbind cu înţelegere pentru firea
omenească cârcotaşă.
Tac toţi patru. Sesizează toţi că s-a schimbat
ceva în jurul lor, în atmosferă. Deşi soarele se simte
încă arzând, din cer au început să cadă stropi mari,
care produc un pleosc puternic, când se lovesc de
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
pânza umbrelei de soare. Deasupra casei nu se văd
nori. Dar, de jur împrejur, de dincolo de culmile din
depărtare, s-au înălţat nişte nori albi-gri, porniţi agale
la plimbare.
Cel puţin aşa părea. Pentru cineva cu mai
multă imaginaţie, ei putea fi nişte balauri în forme
ciudate, care-şi înălţau gâturile, pentru a privi, de dincolo de munţi, spre şesul îndepărtat. Apoi, culmile sau ascuns după norii din ce în ce mai gri şi mai grei,
dar şi mai negri şi mai grăbiţi să ia în stăpânire tot
cerul. Apoi, pe neaşteptate, se iţeşte şi un vânticel
grăbit. Dă un ocol, apoi tace.
Şi iarăşi vine. Mai dă un ocol prin ramurile
vişinilor, ale mărului şi ale nucului. Îmbătat de
mirezmele acestora, se înteţeşte şi ordonă coroanele
pomilor să înceapă o învârtită nebună. Spre masivul
Capra, focul fulgerelor desenează marginile norilor,
dând veste că, în înalt, se dădea o bătălie înverşunată.
Tunetele care urmau focului de articifii erau
ca un vuiet contunuu, spăimos, care ajungea, în mod
evident, mult mai slab pe pământ, pentru că-şi
pierdeau din tărie pe drumul lung pe care-l făceau de
pe frontul ceresc până la urechile pământenilor din ce
în ce mai alertaţi. Apoi, a început să mugească râul.
Mai tare decât tunetul. Deasupra casei, cerul era încă
albastru...
- Ce se aude? întreabă Despina.
- Râul, îi răspunde, încet, Chiril.
- Râul...repetă Vera.
- Ei! Nu te teme! Nu ajunge până la noi,
glumeşte Chiril, simţind teama în vocea Verei. Ştiţi
ce? Haideţi să coborâm acum la râu. Să vedem. În 10
minute suntem înapoi. Nu se-ntâmplă nimic în 10
minute.
- Le spunem Elenei şi lui Andrei că ieşim?
întreabă Aspasia.
- Rămân eu cu ei, spune Vera. Oricum, cu piciorul meu, nu pot merge repede, adaugă ea.
Aspasia, Despina şi Chiril au coborât alergând
cei vreo 250 de metri până la râu.
- Nu e-n regulă, a spus Chiril, odată ajunşi pe
malul înalt al râului.
- Nivelul apei a crescut cu 4-5 metri. Aproape
c-a ajuns la buza malului, spune Aspasia.
- Curând va ieşi din matcă. Haideţi
acasă!...Oricum până la noi, sus pe colină, apa nu va
ajunge, spune Chiril.
Cei trei au urcat în pas grăbit primul tronson
al colinei, până la şoseaua paralelă cu râul. Acolo au
dat de un alt râu. Şoseaua devenise ea însăşi un râu.
Mai putin adânc, desigur. Dar, la fel de rău. Au traversat în goană şoseaua-râu, prin apa până la glezne.
Au continuat urcuşul. Li s-a dat răgazul să depăşească
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intersecţia în V ale străzilor Ponor şi Pădurii şi, în
urma lor s-au descătuşat puhoaiele. Şi tone de apă se
aruncau spre pământ din norii ameninţători care parcă
atingeau, de-acum, vârfurile acoperişurilor.
Au trecut ca-n zbor prin curtea în pantă, unde
apa nu băltea, au urcat la etaj şi-au ieşit pe balconul
din spate. Fără vreo vorbă. Fără vreo privire între ei.
Voiau să vadă ce face versantul abrupt din spate
şirului de case de dincolo de strada Pădurii. Versantul
se simţea bine, dar abia se zărea prin pânza groasă a
ploii. Dar pârâul cuminte care curgea de obicei paşnic
şi traversa subteran strada Ponor înnebunise.
Valurile lui loveau cu furie zidul casei
vecinului Marius, se răsuceau în aer, pâna la streaşina
acesteia şi se prăvăleau năvalnic spre strada paralelă
cu râul. Spre ea se îndreptau şi şuvoaiele ce senghesuiau pe latura dinspre stradă a casei lor, cu tot
mâlul şi pământul, cu toţi bolovanii şi copacii tineri
smulşi cu rădăcini cu tot, cu tot ce adunaseră, în
drumul lor spre oraş.
- Ploaia a venit, a spus Aspasia. Mai târziu,
dar... a venit. Au avut dreptate cei de la meteo.
Uluirea în faţa spectacolului se citea în vocea
ei.
- Asta nu-i ploaie! a spus Chiril. Este sfârşitul
pământului...
Au tăcut cu toţii, în aşteptare...
Vuietul ploii, al vântului, al apelor furioase ia adus pe balcon şi pe Vera, Elena şi Andrei. Au privit
cu toţii fără grai...
Când desfăşurarea de forţe s-a potolit şi cerul
s-a limpezit deasupra lor, Chiril a-ncălecat pe ATV
şi, în dezacordul tururor, a pornit să vadă ce e-n oraş.
- Ce să fie în oraş? răspunde el, la întoarcere,
privirilor întrebătoare ale locuitorilor vremelnici ai
casei de odihnă. Râul n-a ieşit totuşi din matcă, dar
străzile au dispărut. Toate sunt acoperite de mâl,
noroi, pietre, copaci. Nicio maşină nu poate circula.
Numai eu cu ATV-ul am ajuns până în centru. I-am
adus acasă pe Emi şi pe Petrică, care şi-au abandonat
maşina înţepenită în nămol, în faţa supermarketului.
- Aşadar, adio, cură de ape minerale? întreabă
Despina
- Cred că da, răspunde Aspasia.
- Ce bine! Era o complicaţie în plus. Mie îmi
place aici, în curte, spune Despina.
- Eu plec din nou în oraş..., poate mai are
cineva nevoie de transport, a spus Chiril întrebării
nerostite din privirile Despinei..
- Du-te, i-a spus Aspasia, zâmbind. Imbină
plăcerea cu utilul. Adrenalina cu fraternitatea...
- Eşti tu filozoafă! i-a replicat el, zîmbind, la
rândul lui şi a ieşit din curte... Și încep să comenteze
întâmplarea de dimineaţă.
(Dintr-un volum de povestiri aflat în curs de pregătire)
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Constantin ARGEȘANU
(ROMÂNIA)

Devenirea
Eram la Zamolxe, pe culmea dealului, de la
Crucea cea mare, tot înainte, în pădurea deasă, de foioase, de peste doi kilometri. Am văzut chilia; o peșteră în stâncă, cu o ușă masivă, de brad, ușoară la deschidere; am coborât niște scări ca la un beci țărănesc,
numai din pietre mari, de râu, și am pătruns într-o piramidă ce mi s-a părut perfectă, din aceiași bolovani
masivi, de râu, curați și fasonați parcă de mână de om,
lucioși la pipăit.
O lumină difuză, diafană şi străvezie, parcă descompusă în corpusculi și unde oscilatorii - am gândit
inițial că vine de la lumânările aprinse din stânga intrării, unde era un loc deschis, ca pentru un altar forma un fascicul care atingea pământul. Fasciculul
de raze, intense, se transforma în curcubeu, cu toate
culorile minunate, vii, ale a cestuia; apoi, își arăta fața
pură, de lumină albă-aurie, caldă. Instinctiv, am privit
în sus și am văzut o mică deschizătură în vârful piramidei.
El mă privea, învăluindu-mă în acea lumină,
dezbrăcându-mă, golindu-mă de gânduri. Îmi simțeam mușchii inimii cum funcționează; aveam senzația acută că-mi văd sângele cum urcă și coboară, irigându-mi toate organele și celulele corpului. Eram
cuprins de o stare de mulțumire și de pace. Simțeam
că trebuie să mulțumesc cuiva și ezitam. L-am auzit
șoptind: ,,Așază-te, acolo, în fotoliu, că drumul te-a
obosit și aerul ăsta de aici, ozonificat și ionizat, pur,
te-a anesteziat oleacă!”. M-am așezat fără voința mea
și imediat am adormit buștean.
... Când m-am trezit, întunericul mă învăluia
din toate părţile: venisem de la orele amiezii și acum
era noapte!,,Ei, cum a fost? Ți-a plăcut? Ai văzut diferența dintre lumina din dimensiunea noastră și lumina din dimensiunea a patra? E ca diferența dintre
lumina lunii, din cea mai întunecoasă noapte, și cea
mai puternică lumină a soarelui la amiază, în luna lui
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cuptor. Îți mai aduci aminte ce vă spuneam la cursuri;
că sufletul nostru este lumină din dimensiunea sau
densitatea a 7-a, coborât în corpul fizic de densitatea
trei, trei și jumătate? Dar nu pentru a afla lucruri despre iluminare și înălțare ai venit! Zi ce s-a întâmplat
cu tine, ce poate să se-ntâmple oricărui om din lume:
ai uitat pentru o vreme cine ești, de ce ești și te-ai
identificat cu alte persoane, cu problemele, emoțiile
şi necazurile lor. Chiar din familie, așa-i?”
Aș fi vrut să-i spun că nu mai puteam să-mi
asum cu luciditate și cu speranță această perioadă dificilă și că tot ce știam, tot ceea ce învățasem, se spulberase. Nu mai însemnam nimic! Inima mi se făcuse
mică și tristă, iar îndoiala o îngheța. Gândurile erau
vraiște și, în același timp, obsesive. Nu simțeam decât
chin și suferință; și un soi de ură pentru tatăl meu. Dar
el, Zamolxe; îmi citea gândurile și starea mea lăuntrică și le urmărea:,,Spune-mi, ce s-a întâmplat cu tatăl tău?”,,Ați aflat și sfinția voastră?!” - am exclamat
și m-am rușinat, fiindcă nu putea să ştie din sat, din
moment ce nu ieșea de aici decât duminica, atunci
când primea oameni la Troița din dreapta Neajlovului, veniți din toată țara - oameni cu nevoi, femei, bărbați, copii - să-și afle leac, tămăduirea suferințelor și
rezolvarea problemelor lor de viață. Purta niște haine
vechi, rupte și cusute.,,Mă simt bine în ele … Am îmbătrânit împreună și nu le lepăd. Hai că vreau să aflu
de la tine cum le-ai simțit tu poveștile de viață cu tatăl
și cu mama ta!...”.
Și i-am spus, cum, după eliberare, în 1954, am
revenit acasă, în Stoeneștiul meu iubit. Încă nu aveam
un rost, locuiam în aceeași casă cu părinții mei. Tata
apărea abia noaptea târziu, mânca ce-i punea mama
pe masă, fără să scoată o vorbă, și apoi se retrăgea în
camera lui. Simțeam că nu vrea să fie deranjat și naveam curajul să-l întreb, să-i aflu gândurile și problemele. Dacă mă nimeream și eu la masă, încerca să
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mănânce mai repede, pentru a nu fi întrerupt de mine
sau de mama. Nici mama nu vorbea!... Parcă ceva le
pecetluise graiul și tăcerea apăsătoare devenea sufocantă pentru mine și cred că și pentru ei. Eram mai
apropiat de mama și ziua mă uitam la ea, parcă cerșind cuvinte, explicații, ceva. Ea mă privea, citindumi gândurile, dar şi ei, gura îi rămânea mută pe mai
departe. Își făcea de lucru, înșirând și deşirând la niște
pulovere și flanele de lână. Se vedea clar că nu avea
chef de lucru! Se plângea că nici nu mai vede bine;
știa că are diabet zaharat și că va orbi. Se făcuse mai
mică, zbârcită și cu forme ascuțite: nasul mai mic, la
fel ochii, fața, bărbia - totul. La puțin peste cincizeci
de ani, viața parcă se retrăgea din ea, timidă și parcă
vinovată.
Cu ce greșise mama? Ce-mi ascundea?! Dintro dată, n-am mai putut să mănânc nimic; orice aliment
îmi producea repulsie; ba chiar o senzație de greață,
de dezgust. După trei zile de post negru, am căzut la
pat, cu vedenii și halucinații neînțelese atunci. Îmi vedeam chipul pe perete și mă speriam. Mama i-a chemat pe vecini, sperând să mă liniștesc, să-mi revin, iar
eu urlam: „Uite!... Acolo... acolo! Astupă cu ceva!...”
Luau pături și le puneau pe pereți, acolo unde le arătam eu, apoi continuam, ca speriat de fantome: „Tot
acolo e!... Aprindeți lumina! ” Mai târziu, aveam să
înțeleg că trăisem una din experiențele cu îngerul meu
păzitor.
Când mi-am revenit din această criză de personalitate, alter egoul meu, mai puternic, a răbufnit:
„Mamă! - am țipat eu deodată - te crezi o credincioasă, o femeie bună, o mamă și o nevastă model, dar
de ce te-a părăsit tata, alergând nu după alta, ci după
alții?! Care este rolul tău în această situație? Că doar
n-o fi nebun de-a binelea!... E împotriva firii! De ce a
ales să meargă pe acest drum greșit?!” S-a chircit,
parcă adunându-se într-un ghem, la capătul patului,
lângă sobă, ascunzându-și privirea și înfigându-și degetele în păru-i rar și despletit. N-am simțit niciun fel
de milă și înțelegere. Eram plin de mânie amestecată
cu venin! „Ce ai, fiule, cu noi, de ne judeci?! - a reușit
să articuleze, cu o voce joasă, fără energie. Nu ne vezi
în ce stare am ajuns amândoi? Eu o să mă duc mai
repede, așa simt, dar tu vei avea de tras cu el, mamă,
cine știe cât!... O să cadă la pat, o să trebuiască să-l
îngrijești ca pe un copil. Are cancer și boala asta o săl chinuiască încet-încet, mult timp. Cu ce te ajută să
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știi, ce nu știi?! Dacă aș fi crezut că e bine să știi ce-a
fost, ți-aș fi spus mai demult. Ești sigur că voiai să afli
asta? Așa au fost ispitiți Eva și Adam și ce s-a ales de
neamul omenesc? Au apărut suferințele și păcatul…
Eu, mamă, l-am iubit pe tatăl tău și știu, o femeie
simte asta, și el m-a iubit. Ne-am luat de tineri. Eu
aveam 15 ani, iar el terminase o școală de comerț,
avea 18 ani. A fost un om de casă, gospodar, iubitor,
cu credință în Dumnezeu. Așa a reușit ca, pe lângă
profesia de contabil, să facă teologia și să fie preot.
Un preot cu har. O să spui că toți preoții au har! Așa
este, dar el, prin harul lui, vorbea cu Dumnezeu! Nu
toți preoții au harul ăsta.
V-a iubit pe amândoi; poate pe Petre mai mult,
că l-a simțit mai slab. În cazul tău, cu toate că ținea la
tine, avea o hibă - cum i se spune azi! - de comunicare. La mine a fost invers: pe tine te-am iubit cel mai
mult, pentru că tu ai fost și ai rămas acel copil inocent,
şi naiv, ai cărui îngeri văd mereu fața lui Dumnezeu.
Ne-am purtat normal cu voi; ca o preoteasă și un
preot, doar și noi fiind oameni, respectând normele
morale, legile Domnului Ceresc. După vârsta de 45
de ani, a trebuit să fac operația aia... cum îi zice? - de
histerectomie, că altfel nu mai ajungeam să trăiesc
până acum. Am reușit să opresc generalizarea cancerului, dar am rămas și fără protecție femeiască. El știa
lucrul ăsta și în scurt timp, s-a răcit, s-a îndepărtat de
mine. Dacă puneam mâna, ca altădată, și-l mângâiam
sau îi masam umerii şi gâtul, mă punea numaidecât la
respect.
Și uite-așa, încet-încet, ne-am depărtat unul de
altul, legătura dintre noi fiind stricată Am ajuns ca doi
străini în aceeași casă! Îmi făceam, în continuare, cu
drag sarcinile de soție și mamă, de a pregăti masa, de
a ține curat în odăi, de a vă spăla, de a vă vedea îngrijiți și sănătoși. Rar, foarte rar mai veneau pe la noi
musafiri, rude mai apropiate, de regulă - la zilele de
naștere sau ale numelui...
Odată, pregătisem, la grătar, doi curcani; s-a
băut țuică, dar mai ales vin natural, de-al nostru, din
ăla negru și tare, de-l simţi și-n vârful deştelor de la
picioare. După o astfel de zi, în care a mâncat zdravăn
- îi plăcea să se arănească bine, fiind mâncăcios! -, sa potolit dintr-o dată, parcă ar fi intrat într-un post negru. Acum mănâncă din ce în ce mai puțin, doar să-și
țină zilele… După petrecerea aia, noaptea, m-am pomenit cu el în patul meu. Parcă ți-am spus că
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dormeam separați. Prima pornire a fost să-l resping,
dar ceva m-a oprit. Eram, totuși, nevasta lui. Ne-am
pupat, ne-am mângâiat și, apoi, pe neaşteptate,, m-a
răsturnat cu fața-n jos, căutându-mă între... înţelegi!.
I-am înţeles imediat sminteala și am urlat, apărândumă: „Nemernicule, diavole împielițat, piei din ochii
mei! Dezmăţatule! Blestemat să fii până la moarte!...”
Îmi ieșisem din minți, nu mă mai puteam stăpâni. În
lunile întregi în care nu-mi adresase un cuvânt sau
vreo întrebare, în care mă ocolea întruna, se adunaseră atâtea ofuri și nedumeriri fără răspunsuri, că întâmplarea aia a umplut paharul, într-o stare de scârbă
ce-mi făcea sufletul cât un purice, iar trupul mi se
apăra prin scuturături şi tremurături.
S-a ridicat și a plecat fără nicio explicație.
Am rămas acolo, încremenită de durere, de
frică, de silă, de rușine!... M-am rugat Toată noaptea
care mai rămăsese, m-am rugat la Maica Domnului
să mă ajute să trec şi peste încercarea asta, să-mi dea
liniște și pace, ca să uit, ca și cum nu s-ar fi întâmplat
ceva atât de urât şi înjositor pentru o femeie curată.
Dimineața, mi-am revenit și aproape nu-mi aduceam
aminte de întâmplare; crez că-mi pierdusem mințile,
mi se părea că trăisem un vis urât și că nimic nu fusese
aievea! De-atunci, n-am mai discutat amândoi; n-am
cerut explicații şi nici n-am adus vorba despre întâmplare, iar el a făcut la fel...
Asta ai vrut să afli?! Poate că ai dreptate. Poate
că aflând adevărul, o să te simţi mai liber, fără judecăți și şi păreri făcute dinainte despre noi…”.
A început să plângă, arzând în ea un foc mocnit
îndelung. Am prins-o de umeri (ce mică se făcuse!) şi
i-am luat o mână, la fel de mică, între palmele mele.
Îi simțeam sufletul zbătându-se… Tremura, am sărutat-o, nu ca recunoștință, ci cu patima iubirii de copil
care-și adoră mama, dar şi cu părere de rău pentru tonul şi pornirea cu care eu începusem discuţia.,,Și cu
tata ce s-a întâmplat după asta, ce știi?!”
Am aflat, cu această ocazie, că el avea în răspundere zeci de parohii din județ, le făcea controlul
financiar. Situația asta îl ținea departe de familie, se
afla numai pe drumuri. Șoferul pe care-l avea, care se
pare că nu era un simplu șofer, la solicitarea unor preoți care-și băgaseră adânc mâinile în gestiunea parohiilor, folosindu-se de un diacon de la Catedrală și de
alți doi preoți tineri; unul dintre ei, căsătorit de formă,
de puțină vreme, preoteasa fiind cu 15 ani mai mare,
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a organizat o petrecere chiar acolo, în incinta Episcopiei, și în locuința diaconului din orașul de la Dunăre,
căruia nu-i mai spun numele. S-a spus, pe șoptite, bârfind situația, că s-au dedat la orgii sodomiste. Șoferul
a fost bătut, s-a ales cu ochii învinețiți; tatăl meu - cu
zgârieturi pe față, pe mâini... Dumnezeu știe ce s-a
mai întâmplat, faptele însă ajunseseră la urechile
episcopului, un călugăr bătrân, care nu admitea clerului preoțesc abateri de la regulile și normele bisericești.
S-a făcut o anchetă administrativă, în surdină,
sub conducerea vicarului episcopal, cunoscut și apropiat al tatălui meu. Cu toate astea, măsurile au fost
drastice, prezentându-se probe făcute de ei, cu poze și
filme. Taică-meu a fost demis din funcția de protopop, fără posibilitatea trecerii la o altă parohie, adică
scos definitiv din viața bisericească; la fel preotul cel
tânăr, precum și diaconul. Au rămas pe poziție șoferul
și celălalt preot, cel cu preoteasa mai în vârstă. S-a
încercat, în timpul anchetei, să-l amenințe pe vicar cu
dezvăluiri, cum că și el (călugăr fiind) ar duce o viață
imorală, având, în București, o garsonieră unde s-ar
întâlni cu o cunoscută, prostituată de lux, bine plătită.
Pentru cei pedepsiți, însă, era târziu să se apere, astfel
că decizia a rămas în picioare, iar vicarul, peste puțin
timp, a fost promovat la rangul de mitropolit, în altă
parte a țării. „Taică-tău nu mi s-a părut dezamăgit. Ba,
se încuraja, spunând că orice rău e înspre bine, că a
scăpat de sumedenia de sarcini ce-l țineau foarte ocupat și cu răspunderi deosebite privind controlul financiar al parohiilor. Numai că erau destui oameni în sat
care, pe șoptite, bârfeau situația, împrăștiind-o din
vorbă în vorbă. Alții nu se aplecau la zvonurile astea,
nedându-le crezare”.,,Cu priceperea matale femeiască, ce crezi: au fost sau n-au fost fapte, cum li se
spune, homosexuale?!” - am întrebat-o.,,De ce nu-ţi
cercetezi tu, mai bine, priceperea ta de bărbat, că mai
ai puțin și faci vârsta Mântuitorului?!” „Eu, mamă, nu
cred nimic! Vreau să-l am pe tata în inimă și în minte
așa cum l-am cunoscut: un om sincer, corect, afectuos, harnic și, ca preot, cu calități deosebite. Lumea
asta de aici, care, acum, în parte, îl vorbește de rău,
spunea cândva despre preot că avea har și că rugăciunile lui le-a adus mult spor în viață!”
Măicuţa mea parcă și-a mai revenit din patima
cu care îl acuza: „Taică-to – a adăugat ea pe un alt ton
- și-a aranjat repede un alt loc de muncă - la Banca
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Națională, ca funcționar, că avea studii medii de specialitate. Pe urmă, a înaintat treaptă cu treaptă, ajungând de la inspector la inspector principal, apoi șef
birou, șef serviciu, până la director adjunct...”..
La urmă, vorbise deja cu o anumită bucurie în
glas!...
***
M-am oprit, speriat, și am privit la Zamolxe: lumini ca de licurici, de fracțiuni de secundă, îi luminau
fața, ochii și mâinile. Povestisem, ca în transă, tot ce
știam, ce simțisem, inclusiv repulsia trăită datorită neînțelegerii situațiilor create de viață și de lipsa acceptării lor. M-am simțit îmbrățișat de luminile care țâșneau din el și învăluit de o iubire plină, anesteziindumă!,,Iubitul meu copil, îți zic așa, deși ești un tânăr
matur, pentru că ți-ai păstrat sufletul pur, de copil, viața are etape provocatoare; când ai învins-o pe una,
vine cealaltă cu noi întrebări, cu alte fețe şi mistere,
cu alte drumuri. Noi nu cunoaștem cu precizie nici
legile de funcționare ale corpului nostru, nici pe cele
ale psihicului și nici pe cele ale spiritului. Teorii sunt
destule, dar tot nu știm cine suntem, cum funcționăm,
unde ni-i drumul sau calea corectă și unde greșim. Se
pare că, din când în când, mintea se oprește de la sine.
Și motoarele se odihnesc! Poate să simți ceva ca o
stare de criză, când nimic, parcă, nu mai funcționează.
Unii, care nu înțeleg și nu acceptă această stare ca fiind una trecătoare, pot să ajungă la deznădejde, dacă
nu chiar mai rău. Acele momente marchează sfârșitul
unei etape și începutul alteia. Este un soi de somn, de
noapte a existenței, peste care vom trece de la sine și
mai ușor, când știm că existența interioară are etapele
ei. În aceste faze, mintea tace, dar vorbește Dumnezeu.
Mi-ai vorbit despre tatăl tău, de posibila lui latură homosexuală, care a înlocuit în conștiința lui fericirea cu plăcerea și astfel a devenit mai slab şi mai
sărac; probabil, suferinţa resimţită de el trebuie să fie
ca-n iad! Când se înlocuiește fericirea cu plăcerea, rămânem fără energie și discernământ, căci energia și
fericirea sunt unul și același lucru. Reacția ta este o
consecință a conversației emoționale ce are loc la nivel subconștient și pe care o avem unii cu alții, permanent. Tot ce putem face, ce putem schimba, vindeca sau îmbunătăți, se află în noi. Noi vrem să-i
schimbăm pe ceilalți, pe apropiați, pe cei la care credem că ținem mai mult, că-i iubim fără să ne dăm
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seama că, astfel, ne luptăm cu programele lor mentale, având noi înșine programe subiective și aceste
lupte duc la suferințe mentale și emoționale. Urmărind defectele și lipsurile celor din jur, noi nu mai iubim, nu mai vrem iubire; da, nu mai suntem buni și
toleranți; nu mai avem răbdare și înțelegere. Ne considerăm victime, aruncând vina pe alții. Dacă ne plângem de milă, se întâmplă pentru că cerem să fim iubiți.
Ți-am răspuns la întrebarea pe care nu mi-ai
pus-o, dar pentru care ai venit și la care așteptai răspuns. Poți să verifici, să mergi pe urmele faptelor;
poți să-ți satisfaci ispitele, dar lucrurile sunt așa cum
sunt. Înțelege-le, acceptă-le cu detașare și nu sta în
ele! Părăsește poziția!”,,Cum să fac să ajung la înțelegerea vorbelor Sfinției Voastre? Cum să procedez?!
Cum să scap de gândurile negre și de frică?”.,,Ioane,
tu ai trecut și ai văzut multe! Tu sigur și singur știi
toate astea!... Numai credința neclintită în Dumnezeu
ia poftele și frica! Noi nu avem această credință neclintită, zi și noapte, ceas de ceas, și de aceea avem
frică: frica de alți oameni, de viață, de moarte, de rele,
de boală, de sărăcie, de faptele urâte ale părinților sau
ale neamului... Știi câte feluri de frică sunt enumerate
în tratatele psihiatrice? Peste 380! Cum să crezi? Să
gândești tot timpul că noi suntem un canal desfundat
sau înfundat pentru harul, duhul și legătura cu Dumnezeu. Această credință să fie vie, sinceră și dornică
în apropiere, continuă și permanentă. Rugăciunea țintită, în care emoția este frecventă, iar motivația pentru
ea este viața însăși, poate crea miracole, chiar imediat. Ceea ce la om este imposibil, la Domnul este posibil! Asta să nu uiți niciodată! Te voi aștepta cu noi
vești despre tine și credința ta. Acum, lasă-mă să mă
odihnesc și să-mi fac rugăciunile în liniște și în singurătate!”.
M-am apropiat de el, m-a îmbrățișat, spunândumi că știe și vede în mine un ucenic iubit, ca Ioan al
lui Iisus. Am ieșit ușor pe lângă zidurile bătrâne, măcinate de ani, ale bisericuței vechi, de pe vremea sau
imediat după lupta de la Călugăreni a slăvitului Voievod Mihai. Am cotit la dreapta, pe un trotuar de pământ, ușor desfundat, pășind, în stânga, peste șoseaua
națională care leagă Bucureștiul de Giurgiu, mica
așezare sătească, acolo unde trăia, probabil, căsătorită, prima mea iubire, prima fată de care m-am îndrăgostit platonic. Tresăream de emoție, ca o adiere de
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vânt călduț; privirea îmi înflăcăra, iar sufletul și gândul zburdau cu voia mea. Ce-ar fi fost dacă s-ar fi
mers până la capăt, până la împlinirea iubirii?! Îi
scriam cel puțin o dată pe săptămână și-i spuneam că
tot ce făceam - învățătura, dorința de a fi cel mai bun
la școală, la sport, la muncă, le raportam la ea; că existam doar pentru ea!... „Cum m-ai ales pe mine?!” mă
întreba. La început, alegerea cred că are ceva instinctiv, după standarde proprii. „Prima alegere este cea
mai bună! - îi spuneam. Ea se aseamănă cu alegerea
strămoșului preistoric, unde secunda putea face diferența între a fi ucis și a ucide; între a fi un vânător de
succes, ori a deveni hrana vrunui carnivor. Apoi vine
alegerea emoțională, mentală și spirituală. Îmi place
chipul tău, cu părul legat și lung, blond-arămiu, cu
buclele mari trase în cozi groase, ca o iederă, înfășurată pe gâtul mlădiu şi lung, împodobit cu un lănțișor
de aur, prevăzut cu un medalion tot de aur, cu niște
desene în cercuri, ce pot simboliza fructul vieții sau
floarea vieții.” „Și ce-ți mai place la mine?” „Totul!
Și fața ovală, ca bobul copt, de grâu; cu dealurile maiestuoase, ce sprijină, parcă, ochii mari, ca ai cerului
de vară, albaștri, pictat, protejați de genele lungi; gropițele în obraji, la orice zâmbet, și buzele, ca un fagure plin de dulceață...” Și atunci și-a destăinuit iubirea ca niciodată, iar versurile acelea, de la 18 ani, le
port cu mine în suflet și acum: Te port pe buze, ca pe
un fagure plin,/ O poamă aurită, de smochin;/ Te port
în brațe, horbote subțiri,/ Mănunchi legat cu grijă, fir
cu fir,/ Cum poartă floarea rodul de cais;/ Adânc te
port în trupul meu și-n vis. Și, în final, o avertizare:
nu cumva a fi cel mai bun, te face să pierzi ce este mai
bun?,,Viață, poezie, proză” (Amintiri de Zaharia
Stancu).
Am trecut de prima curbă, și de a doua, și am
privit în față drumul drept până la Uzum. În stânga case rare, în dreapta - lanurile noastre, vestite, de
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porumb, și printre ele, parcă ocrotite, culturi de pepeni, deja păzite cu surle și paznici. Și ele îmi strecurau și-mi inundau inima cu duioșia și cu frumusețea
copilăriei mele trăite la câmpie, în tovărășia și iubirea
iubiților mei bunici, Petra și Dumitru, din partea mamei. Nu-mi simțeam picioarele; parcă pluteam, toate
cunoștințele profesorului și părintelui de teologie
creștină de la facultate se ordonau unele peste altele,
țâșnind în înțelesuri liniștitoare pentru mine. Gândeam, cum voi sosi la Stoenești, să încep din nou,
după atâția ani, să reiau bunul și folositorul obicei de
a scrie, de a-mi nota ce e mai benefic și mai luminos
din tot ce ascult, din ce citesc și gândesc, începând cu
sfaturile un pic evazive, care ar putea părea unuia ce
nu-l cunoaște pe Zamolxe, elitiste sau „prețioase”.
Știam că legile minții, ca și legile existenței noastre,
nu admit sărirea unor etape în evoluție. Nu se poate
sări de la o stare de frică, la una de credință; de la
depresie, la fericire, cum nu putem urca de la parter
la etajul 10 dintr-un salt, ci treaptă cu treaptă. Mintea
trebuie să parcurgă lent, prin înțelegere și conștientizare, etapele, dintre frică și credință, ură și iubire, speranță și fericire pentru ca, în clipa în care ajunge la
biserică sau la locul de rugăciune, să gândească ce
simte; să vorbească ce gândește și să facă ce spune.
Acesta este un principiu inițiatic: să auzi mintea (gândul, gândirea) cu inima (simțirea) și cu rugăciunea.
Zamolxe ne atenționa să fim atenți; să nu dăm înapoi,
atunci când te rogi, iar un gând spune: „Aiurea, prostii, minciuni!” Aceasta e mintea paralelă, care gândește ce ai uitat, sau ai vrut să uiți, și te readuce la
adevărata stare a ta, interioară: deprimarea. Fenomenul este obișnuit, natural.

Fragment din romanul Marele Preot,
ediția a II-a revăzută – aflat în curs de apariție.
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Ioan BARBU
(ROMÂNIA)

Fata în alb
1
Era ora 8.00 și câteva minute când Vlad și-a
parcat BMW-ul Sedan la periferia orașului. Praf,
foarte mult praf… Orice pas al lui ridică nori negrigălbui de praf.
Cu o zi în urmă, Tudor, amicul său din copilărie, își vizitase bunica în cartierul prăfuit. La plecare, a intrat, din curiozitate, într-un mic market în
care se înghesuiau douăzeci-treizeci de femei și bărbați. „Magazinul este de curând înființat, îi suflă cineva. Se aduc mărfuri taman din Italia…”
Cum îl știa amator de cafea bună, spre seară
îi telefonă lui Vlad: „Du-te, dragule, în Dămăroaia.
S-a deschis de curând o prăvălie cu mărfuri aduse direct din Italia. Găsești Lavazza din belșug, în diverse
sortimente și la prețuri modeste.”
Vlad este un mare cafegiu, S-ar duce pe jos
până-n Columbia pentru a-și satisface diminețile cu
aroma unei cafele naturale.
Pus la patru ace, plecă de-acasă, curios, să
descopere comoara. Poartă un costum slim Erico gri
cu dungi, o pălărie Panama tonak și pantofi Franco
Gabbani de strălucesc chiar și în lumina unui bec orb.
Este primul cumpărător al dimineții. Trece
pragul magazinului, își ridică pălăria, făcând o impunătoare reverență în fața celor două vânzătoare. Cam
egale ca vârstă, niciuna nu trecea de 24 - 25 de ani.
Prezența lui stârni de îndată ușoare mirări. Fâstâcite,
fetele nici n-au apucat să-i răspundă la salut și să-l
primească pe oaspete cu obișnuitul „Bine ați venit!”
Dar Vlad n-a luat în seamă impolitețea lor. Bărbat fin,
le-a aruncat doar un zâmbet ca o săgeată, apoi, cu o
privire roată, constată că buticul, destul de cochet, are
rafturile încărcate cu mărfuri aduse din Peninsulă.
A ales zece pachete cu cafea din mai toate sortimentele aflate în raft. În timpul acesta cele două fete
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șușoteau. Ambalatul pachetelor a devenit însă o operație care nu se mai sfârșea. „În niciun magazin din
lume nu ești primit cu atâta neîndemânare și cu atâtea
șușoteli” cugetă Vlad.
Scoase cardul să plătească.
– În magazinul nostru nu se folosește acest
sistem de plată, îl lămuri vânzătoarea în rochie albă
ca spuma unui ocean aflat în plin uragan. De-abia am
deschis magazinul, acum o săptămână…
Se băgă în vorbă și colega ei, îmbrăcată într-o
rochie bleu ciel:
– Suma nu este exagerat de mare, poate aveți
totuși… ceva prin portofel…
– Păăăi… se bâlbâi el, ăsta-i necazul, că nu am
un sfanț. Nu umblu cu bani cash la mine. Poate prin
împrejurimi găsesc vreo bancă… sau vreun bancomat…
– Aici, în cartier, bancomat?! Ți-ai găsit… Ce
bancă își aruncă banii la marginea lumii?… interveni
fata în alb. Am eu o soluție salvatoare. Vă scot din
încurcătură, dar rămâneți dator vândut.
Fata în alb îi aruncă, la rândul ei, tot un zâmbet ca o săgeată.
Vlad se însenină. Îi ținti chipul fetei cu o privire cu mii de lumini. Cu vreo săptămână în urmă terminase de citit romanul lui Pierre Loti, „Madame
Chrysanthème”. Se visă o clipă răsfoind cartea pe
care tocmai o așezase în raftul bibliotecii. Printre file
o zări pe fata aceasta în alb. Sofisticată, cu moravuri
libere, elegantă și spirituală la prima vedere, dar care
ascunde sub priviri toată lumina soarelui trezit prea
devreme în prima zi a unei primăveri grăbite.
– Domnișoară, nu mă mai ține ca pe jar!
– Trebuie să ajung de grabă acasă, că am uitat
aragazul aprins. O bancă este chiar lângă blocul în
care locuiesc.
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– M-ați salvat, scot bani, vă plătesc și tot eu
vă aduc la treabă.

aprins, ca niște făclii, câteva cuvinte sculptate pe
Muntele iubirii de nicăieri: Orice poveste e făcută să
dispară ca un abur!

2
Forfotă mare în oraș. O dimineață cu oameni
împovăraţi de griji. O mulţime fremătătoare se strecoară printre taxiuri, autobuze, troleibuze, autoturisme de tot felul…
Vlad parchează mașina, urcă trei etaje, fata în
alb îl invită în apartamentul cu numărul 10. Nu
aprinde nicio lumină. Jaluzelele sunt trase. Intră ca
într-o noapte a subpământului.
– Te temi? N-ai de ce, azi ești al meu… Cum
te-am văzut, mi-am zis: „Al meu e!” și providența ma ascultat. Se afla un bancomat la vreo sută de metri,
dar tu erai deja al meu… Asta îi șopteam colegei
mele: „O dată și atât!” Am trecut repede peste șoc și
am găsit de îndată soluția să-mi devii „dator vândut”,
cum ți-am spus.
Venea parcă dintr-o altă existenţă, dintr-o
lume ireală. Îl târa pe Vlad după ea… Zburau spre lumea ei. Acolo, sus, ca la o comandă, zeci de femei șiau lepădat rochiile. Caligrafie cu trupuri goale. Toate
păreau de aceeași vârstă și toate aveau rochii albe din
spumă de ocean. Fata în alb de la magazin scoate hainele de pe Vlad, îi sfâșie cămașa – „am să-ți dau eu
una nouă, din șifonier” – ochii îi scânteie, Vlad îi caută umerii, îi atinge buzele, sânii și „muntele lui Venus”.
Două strigăte de plăcere. Deodată! Ambele
plăceri nu se caută, dar se ating. O linişte fierbinte
pluteşte în aerul resorbit de două guri arse de flacăra
dorinței.
Nu se mai aude nimic, doar satisfacția care
aleargă, vuind prin sângele fierbinte. După treizeci de
minute, poate mai multe – cine a avut timp să le cronometreze! – trupurile unite au devenit piese mute pe
o planetă care nu are nume. În jur, femei goale cu ochi
care tânjesc, buze vinete şi roşii care freamătă, ca întro beţie cu opiu.
Vlad are senzaţia că s-a aflat într-o rachetă
care a călătorit spre nicăieri. Nici nu bănuie câte ore
au trecut. Când a deschis ochii era singur. În față se
afla un ecran cât peretele. Pe el, dintr-o dată, s-au
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Fragment din romanul cu același nume,
aflat pe masa de lucru a scriitorului.
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LANGUAGES: A BRIEF PERSONAL HISTORY
If I hadn’t been a mimic as a child, I probably would
not have had the sequence of events in my life that
enabled me to save Winston.
1959: Philadelphia, Pennsylvania
In the Boy Scouts, back in Philadelphia, my Assistant
Scout Master, Harry Huff, was a kind old codger
whose sarcasm was legendary. I wondered if he ever
heard himself. A young Tenderfoot would come to
him with a metal cradle full of ashes from the
fireplace on a camping trip and ask Mr. Huff what to
do with them. He would stare up to the left for a
moment and tell the young man, “Well, cheez, why
don’t you put ‘em up under yer bunkbed!” Not
knowing any better, the boy would do just that.
When it came to packing for the troop to go on a
camping trip, or packing up to return from the Pocono
Mountains, someone would always ask where Mr.
Huff was. His voice would call out from off to the
side of the group saying, “That’s me, Harry I’ll-getthe-truck Huff, that’s me, all right. Don’t you worry
about me, I’ll get the truck. I’ll be there all righty.”
He was a likeable guy, even if his attitude took some
getting used to.
At the final campfire of the week, leaders told spooky
stories and we all sang campfire songs. Then one of
the boy leaders said, “Hey Wayne, do Mr. Huff!”
There were snickers from a few of the boys who knew
what he was talking about, but among the 25 who
were present, most had no idea. Very reluctantly, I
walked out into the glow of the fire, and went into a
Harry-Huff pose, a little tilted to one side and his
frown on my face. Right away, there was laughter,
because they all knew who that was. I stepped across
from my pose of Mr. Huff to portray an innocent
Tenderfoot, eyebrows and chin raised, holding a
pretend cradle full of ashes and asked in falsetto, “Mr.
Huff, what should I do with these ashes?” The crowd
lightly chuckled. Jumping back to the other place,
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“Well, cheez,” my erstwhile Mr. Huff said, gruffly,
“why don’t you put ‘em up under yer bunkbed!” Now
wild laughter ensued. Then I played the Scoutmaster,
Charles Hill, who went by Chaz, standing in a slouch,
with his left arm straight down, hand turned out so his
elbow was against his side just to the left of his little
pot belly, his right arm across his chest and behind his
left elbow. Of course, there was always a cigarette
between his index and middle left-hand fingers, so I
held mine in a V. It just kind of bobbed there, with
me pursing my lips in and out a few times, like Chaz
did. I held the distinctive arm-pose, and exaggerated
the lip pursing a bit more, nodding my head, and
asked in Chaz’s staccato, “Where’s Harry – and
where’s his truck?”
A quick jump back in front of the campfire to face my
scoutmaster, again, was Mr. Huff, body tilted
sideways and also with his sideways expression. As
gruffly as my own voice could sound, I said, “That’s
me, Harry I’ll-get-the-truck Huff, that’s me, all right.
Don’t you worry about me, I’ll get the truck, I’ll be
there all righty.”
I was a fairly little 12-year-old kid at the time, but
now, two dozen men and boys were completely
broken up. Even Mr. Huff, over on the edge of the
crowd, was shaking his tilted head with his weary
smile. That was when I realized it is not just the
words, but also the intonation in one’s voice, and
sometimes their body language, to complete the
whole picture – all-important in sounding like them.
To me, it came kind of naturally.
1965-1968: Penn State
I studied Spanish in junior high and high school and
was not thrilled with my teachers, to say the least. I
had no intention of signing up for more Spanish in
college and needed something different. My
roommate was enrolled in French, so we sat beside
each other in class for a couple of years. I listened to
the accent of our female professor from Paris, who
truly did look down her nose at us, and another older
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French woman, who had lived much farther from the
capital and had a different attitude and accent. I found
myself mimicking, not just a French accent in each of
their classes, but the French accent of each one of my
professors. To an outsider, it would have seemed like
I was making fun of the min exaggerating how they
spoke—think Inspector Clouseau and Pepé Le Pew—
but to their ears, it was the melody of a student who
understood.
1971-1974: FBI Training to Monterey, California
During training in the FBI, we were given the Army
Language Aptitude Test, ALAT, loved by some, but
feared by most. I was in the former category. In the
testing booklet, the left page had a few vocabulary
words, maybe eight, and a couple rules of grammar.
The right page had eight multiple-choice questions.
Of course, these were made-up words and nonsense
syllables, like abc was the verb “to eat,” and abci
would be “I eat,” abcu would be “you eat,” abcw, we
eat, and so on. The questions asked us to translate
short sentences from English into the ALAT
language, then mark our answers, based on what we
learned from the left page. Then you turned the page
for more vocabulary, more grammar, and more
questions, which increased in difficulty the more you
completed.
The benefit for me was the grammar followed
Romance language rules, and I already had two of
them in my head. While others struggled or just plain
quit, I nearly finished the booklet.
A couple of years later I received a call from FBI
Headquarters that I had the
next-highest score in the ALAT and was asked to go
to the Defense Language Institute in Monterey,
California, for nine months to learn Romanian. I
would have been a fool to turn down such an offer! I
had been assigned to an extremist squad in the New
York Office, working cases in a seedy section of the
South Bronx. This would be my great escape!
I was speaking Romanian by the end of the course.
My classmates and I had never even met a Romanian
outside of our six instructors, but this would begin my
new life in the FBI working foreign counterintelligence – an unforeseen, dream career.
1975-1986: Washington, D.C.
In the Washington Field office, I was assigned to a
squad that handled the Soviet Bloc, Warsaw Pact
countries, and almost every one of the 39 agents
spoke a language of Eastern Europe. It was like a
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mini-United Nations on the fourth floor of the Old
Post Office, but we got along much better than the
true nationalists. Many of us had gone to language
school, but others had gained their knowledge at
home with parents from “the old country,” like Joe
Stipkala from Czechoslovakia, and Bill Malinowski
from Poland.
We covered leads among the half-dozen agents
assigned to our own countries, but also went out with
agents handling other nations so we became familiar
with all of them. It was the largest squad in all of the
FBI, dealing with Romanians, Czechs, Poles,
Hungarians, Bulgarians, and Yugoslavs. It was
nothing to call each other Rummies, Hunkies, and
Jugs, but don’t do that in those neighborhoods
because, “Thems are fightin’ words.”
A vocabulary of 400-to-700 words will communicate
anything you want to say, but usually far fewer are
needed if you are flexible in your approach to foreign
languages. You don’t have to know a version of the
King’s English in each one, just enough words to
make your point. Basic greetings, follow-up
responses, and questions like: “Where are you from?”
“What is your name and telephone number?” and, “I
have a friend who wants to talk to you.”
After twelve years of working foreign
counterintelligence I became the Security Officer. It
was a big job, with 700 agents and 1400 support
personnel. One of my duties was to give security
briefings on counterintelligence awareness. Of the
more than 120 language specialists in the office
working on a sensitive squad, all of them were native
speakers of their languages. Many had lived through
World War II, so what could I possibly tell them
about security that they didn’t already know? I had a
few interesting anecdotes but, first, I needed to get
their attention. I had learned the basic greetings in
many languages, and had to recheck how many others
I would be dealing with to make sure I had my ducks
in a row. I made further preparations, and then the day
arrived when all the linguists would meet in a
cavernous room in the field office. Understand that
many of them did not enjoy the company of the
others. There is a backbiting, émigré factor, where
Hungarians and Romanians will never get along. The
Czechs and the Slovaks, and the Poles and Russians,
wouldn’t even sit near each other.
I stood in front of the group and everyone knew me,
a friendly fellow who had gone to school to learn one
of their languages. At least, the native speakers
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thought, I had tried. But for me, it was more than
speaking the mere words. I had the right intonation
and actually sounded like a native speaker, no matter
how small the vocabulary, which would get their
attention and incline them to listen to me –I hoped.
I stood before the entire room, full of so many people,
most much older than me, and was a bit intimidated.
I turned to the most familiar first – Romanians.
Bună dimeneaţa (BOO-neh dee-men-YAT-zah), I
said, their “Good morning!” so different from all the
other Eastern European Slavic languages, and smiled.
I turned to the Russians with “Dzień dobry,” and their
large contingent all smiled and nodded. Then to the
Poles with the same Slavic “Dzień dobry,” and to the
Czechs with“Dobrý den.” I inquired as to how they
were, “Jac se mate?” to more smiles. For the
Hungarians, “Jóreggelt kivanok?” and to the
Germans, “Guten Morgen,” then the Bulgarians,
“Dobro utro,” and “Dobro jutro” for the Yugoslavs,
in Serbo-Croatian, with a follow-up of “Kako ste?”
(How are you?), and “Dobroho ranku,” for the
Ukrainians, finishing up Eastern Europe. Then I
spoke to the Middle Easterners, first the Farsi
speakers from Iran, “Salom chitouri,” and the many
Arab speakers, “Alhamd lilah,” with a short bow,
touching my hand from my stomach, to my heart, and
then my forehead. Then it was over to the Far East, to
the Chinese contingent, “Nǐ hǎo ma,” and here the
intonation is important. Honoring the proper dialect
brought even more smiles. After their responses I
re-engaged with “Hǎo, bù hǎo,” to more smiles and
laughter, and then “Xièxiè” (shěh-shěh), their “Thank
you,” to light applause. I came back to the easy ones,
off to the left, French and Spanish, because some
nations in francophone Africa, and, of course, Cuba,
were areas of FBI investigations.
With those in the room thinking this finished it up,
there was still a little old lady I did not want to leave
out. Just for that meeting, I had made an effort to learn
her country’s greeting, the last one. It sounds
something like Borden’s non-dairy creamer,
Cremora, but is pronounced with a deep-throated,
guttural sound, “Goeie more,” the morning opener in
Afrikaans. With that, everyone in the room had
received the proper greeting, covering about a dozenand-a-half languages, and they rewarded my efforts
with a round of applause. Even the most basic
greeting can start you on your way.
For the next hour, all of our highly qualified and
experienced-in-life linguists sat and listened to my
security anecdotes. It was, I believe, the only time that
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group ever sat in one place for so long, patiently
entertained, and without mini-wars breaking out.
Over time, I had learned a person could speak a
language without accent if it is learned before the age
of thirteen. The voice box, like a bicep, is simply a
muscle. Use it one way, and it will take a certain
shape. Speak one language, and by age thirteen, that
language controls the shape of the voice box that
makes the sound of the language spoken.
But take the children in Switzerland, who typically
speak at least two languages, and often three, French,
Italian, and German, all without accent in those
tongues. However, if they learn English after
thirteen, there will be an accent from whatever is their
primary language – the one they use to count and
speak with their mothers.
I once overheard a conversation with a Romanian and
another man who spoke his language, but with an
accent. This was something wholly new to me. In a
second language, he had the accent of a third. The
man was from France. I almost felt stupid, but it was
something I had never experienced, although it surely
applies the world over. You are simply not aware of
it unless you speak more than one language.
1992: Istanbul, Turkey
My travels took me to Turkey where I had the
opportunity to meet with an old friend I hadn’t seen
in years. I had almost no forewarning of the trip, so I
could not make preparations with the Turkish
language. But the cosmopolitan nature of Istanbul, its
crossroads-of-the-world status, made me hopeful that
my current language skills would arm me well
enough to get by.
While taking in the major tourist attractions, we
talked all along the way. With many stops, we eventually found ourselves walking up a narrow street
which wound down to a section of the city where
tourists would never venture. Far from the beaten
path, there were no shops or landmarks as reference
points. We were utterly lost, no what dusk, and
needed directions to get back to our hotel.
We came to an intersection, deserted of vehicles, with
a kiosk. There was an orderly queue of twenty-five
Turks waiting for a bus. Few would speak any but
their own language.
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From the center of the street I faced the mall and
firmly asked, “Does anyone speak English?”
No one answered.
“Vorbiţi româneşte?” I tried, and waited. Then…
“¿Habla español?” Nothing.
“Po Russki?”
“Sprechen sie Deutsch?”Still nothing.
“Jac se mate” I asked in Czech.
“Jo napod kivanok” I tried Hungarian.
“Parlez vous, Français?” I went on.
Near the end of the line, a little man with a goatee in
a beige suit, wearing a bowler hat, raised his cane.
Emphatically, he called, “Ouí, ouí, je parle!” Yes,
yes, he spoke French! He walked toward us and we
met him halfway. Half out of breath, he removed his
hat and bowed. In Turkish-accented French he said,
“I knew what you were doing, so I waited until you
came to a language I knew.” We happily accepted his
directions in French, and I was inwardly thanking my
old professors back at Penn State.

2004: Antigua, West Indies
Just when I thought learning new languages was a
thing of my past, and I feared I would begin to forget
some of the vocabulary words I did know, something
quite unexpected occurred.
I was now retired from the FBI and was working as a
private investigator on a massive construction fraud
case in Antigua for a billionaire client. On this
Caribbean island, unknown individuals were stealing
building material from a dozen jobsites on weekends,
severely delaying the projects, to say nothing of the
logistical nightmare of getting resupplies from the
U.S.
About 95% of the islanders are black. All of the
construction people were too, except for the most
senior ones. It was Caucasians, most from Europe,
who lived in the upscale houses on the sandy beaches.
Almost all of the tourists are in the same
demographic, so there was very little intermingling
between the locals, who I would be interviewing, and
anyone who was white.
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Certain individuals were chosen from a long list of
employees. Note that Antigua, pronounced, an-TEEgah, is a former British territory, and there are no
Spanish speakers there, so it is not pronounced anTEE-gwa. But the English, which the native people
do speak, is not what you might think.
I had a small office with a round table in a bank
building where my first interviewee sat across from
me. He had a fearful look on his face. Unbeknownst
to me, he had never been in that building, and had
never even spoken with a white man, so this was new
to him. Unsolicited, the first words out of his mouth
were, “Me no be teifing, Mon!”
What the heck was that? I tilted my face toward him
and raised my eyebrows, an international signal that
meant, “Repeat that, please?” but I got nothing new
as he repeated the very same words. Trying to use the
old flexibility-in-languages concept, and needing to
communicate with him, I tried, “You no be teifing,
Mon!” I matched his sing-songy intonation as best I
could. He smiled broadly and nodded. “Yeah, Mon,
me no be teifing.”
It was apparent we did not speak the same language,
but I had communicated with him. What he was
saying was, “Me no be thieving,” meaning “I am not
stealing.” In other words, “I am not the thief!” “Mon”
seemed to be added to everything for emphasis. This
was Milton, and he was a decent little fellow,
originally from Guyana. When he saw how hard I was
trying to communicate with him, he became the
teacher and, I, his student. He was honest and would
play a crucial role in making this a successful
investigation.
The next man who came into the office had a
similarly fearful look on his face, so I started with,
“Hey, you be teifing, Mon?”
No, no, Mon,” he replied, “Me no be teifing, no be
teifing, Mon!”
I was beginning to get the hang of it. After all these
years, I was learning another new language, at least
something like it. If you have heard the sing-songy
intonation a Jamaican accent, it is not really an
accent, for they do not speak a separate language. It
is their version of English, pidgin, (some prefer to call
it patois), spoken as closely to “normal” English as
they can speak, but it is also not poorly-spoken
English. Pidgin is their language, plain and simple.
Because most people easily understand the sounds of
destineliterare@gmail.com
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Jamaican, there is really no reason to change the way
they speak in order to communicate better. But the
deeply-pidgin of several other Caribbean islands can
be a real stopping-block for back-and-forth
conversation.
After becoming somewhat skilled at the language, I
found myself bringing a couple of large pizzas to
some of the frightfully unstable board houses, the
kind hurricanes blow away, of the young men helping
me with the investigation. Their families were
equally surprised and happy that this very white man
sat on their floor, bearing the gift of pizzas, and was
not only speaking pidgin, but was learning it from
them.
In seven months on the island I found 28 houses, and
an eight-unit apartment building, all built with stolen
material, which would have never happened if I
hadn’t mastered the Antiguan version of pidgin
English. During all that time, my very straight and
blond hair had grown. One day, as I sat on Milton’s
front steps, with his young daughters behind me, they
took it upon themselves to braid my locks, not exactly
into dreadlocks, but close enough. The language had
been the catalyst to the culture, and a better
understanding of each other, all around. In the last
month of the investigation, another retired FBI agent,
Ken, was brought in to help with some of the onus of
interviews and write-ups. He was originally from
Iowa.
On his first day out, we were in one of the scores of
small villages looking for the house of a particular
person. There are no street signs in most of Antigua,
and no address numbers on any of the houses, which
makes big-city visitors go crazy. It meant we had to
depend on the help of locals to get anywhere. In
Antigua, as well as the majority of the Englishspeaking Caribbean, starting off with the morning
greeting is absolutely essential to getting to your
point. A stout, middle-aged black lady was walking
down the sidewalk, decked out in her orange Sundaychurch dress. I told Ken, first, to tell her, “Good
morning,” wait for a response, and then ask for
directions. When I pulled over near her, he rolled
down his window and, in a typical American way
said, “Excuse me, ma’am, but I was wondering if you
could help us find a house.” She did not pay him any
attention and kept walking.
I pulled a little farther up to where she was, repeating
my original instructions to my Iowan partner.
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Again, he started with, “Excuse me, maybe you didn’t
hear me, but I’m trying to find a house…”, as she
walked past, unaffected by his efforts. I drove farther
along the street, parked, got out, and walked around
the car to the sidewalk. I smiled and burst out with a
fine, “Good morning!” She looked over at me and
gave me a big smile, and returned, “Good morning!”
I told her I was looking to speak with a man in the
village, name of Boggle, who be in no trouble, and I
be wonderin’ if she knew where he be leevin’. With
that, she pointed to the next street, and bid me to go
right. It was the green house. When I got back in the
car, Ken looked flummoxed. Now he, too, was
learning how to communicate in Antigua, the hard
way.
2011: Florence, Italy
Even in retirement, there was still a need for my
language skills, well, sometimes just an extreme
matter of convenience.
My girlfriend and I were traveling in Italy and, while
taking photos at the Medici gardens in Florence, we
met a couple from Sarasota, Florida, a dentist and his
wife. Dinner together at a restaurant overlooking the
Arno River would be wonderful. Howie was a great
guy, but English was the only language he would ever
know. As we stood waiting outside the restaurant, a
young woman was hurrying down the street and
approached us. She had a photo on her iPhone that
she held up to our faces. She kept pointing at it, tap,
tap, tapping on the screen, but said nothing. It was a
picture of the Duomo, famous for its towering dome
and green and white marble façade. Apparently, she
was late in meeting someone and was lost. I asked her
where she was from, but she didn’t understand. She
just kept tapping the photo on her phone. I asked what
language she spoke, but she didn’t understand that,
either. I looked at Howie, frowned, and inhaled
deeply. Okay, I thought, I had done this before. I said
to her, slowly, and in succession:
Vorbiţi Româneşte?”
“¿Habla español?”
“Po Russki?”
“Sprechen sie Deutsch?”
“Jac se mate?”
“Jo napod kivanok?”
“Parlez vous, Français?”
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I would begin to run out of languages soon, but kept
going with what I knew. At this point, in great frustration, the girl said, “Türkiye!” (tur-KEY-ay). Well,
I thought, why didn’t you say so? After my perilous
moments in Istanbul with my Romanian friend, I had
bought some tapes and taken a Berlitz course in San
Diegofor Turkish. Because it had not been a Cold
War language, I hadn’t known any of it, but would
finally get to use it. I said to her, “Allahaısmarladık”
(al-LAH-smar-lah-dik), the greeting in her language.
Her eyes went wide. “Günaydın,” I continued. It
meant, “Good Morning,” but she got the idea. She
finally smiled, then tapped back at the photo of the
Duomo. I had learned enough in my course to be able
to haggle in the Grand Bazaar, and it served me well.
Using the very basics of the Turkish language – left,
right, distances – I was able to give her directions to
her destination. She thanked me and quickly ran off.
When I turned to Howie, pleased I had been able to
help the girl, he was staring at me.

I found the employee entrance and saw dozens of
Bahamians coming and going and listened to some of
their conversations. While they would smile broadly
at the tourists, and could speak a few words about the
nice weather and point out directions in the enormous
park, when amongst themselves, they would speak
only pidgin, the Bahamian version. It had been ten
years since my Antigua case, so I tried to open the
drawer in my brain that contained pidgin, and slip
back into its sing-songy cadence. I chose a young
man, who seemed outgoing and friendly among his
peers, entering the property. I approached him and
began, “Good morning!” He stopped where he was
and returned my greeting. Now I had to seize the
moment.

“How the hell did you do that?” he stammered.

After a few more exchanged lines, he agreed to call
Denville on his own phone and barter an introduction.
We met in a park, and I interviewed him sitting on a
bench, a decent fellow. Showing him a photo of the
young boy, he gave a smile and said, “Me remember
dis lee-til boy. Heem fall in de wah-ter, grandma let
heem go, Mon. Both go under de wah-ter, bad, Mon,
but Denville fix-um. Dey be fine now, Mon!”
So, the boy had been placed in the care of his
grandmother in the water rapids on a large park inner
tube, and both got dunked. Denville had rushed in to
pull him out, and the grandma, too. Whether that
meant the father had not taken the proper care of the
child on vacation would be up to the mother and judge
to decide. Well it wasn’t nothing, and the boy might
have drowned, if it hadn’t been for Denville, the
heroic lifeguard.

2012: The Bahamas
A Miami attorney asked me to help with a case where
everything the Antiguans had taught me would
become crucial. A wealthy couple was midway
through a divorce, and the father had been given
permission to take their four-year-old son to the
Bahamas. A judge required the father to “keep the
boy safe,” in order for the wife to agree to the trip.
When the boy returned, happy and healthy, he told his
mother that he had drowned and come back to life,
which would be upsetting to any mother. The father
said there was nothing to it. On some sort of water
ride, the boy had gotten hit by a big splash, but was
never in danger.
The wife’s attorney, wanting all the facts for his
client, sent me on a mission to the Bahamas, and
Paradise Island, to find out what had happened. The
boy had recalled the name, Denville, as his savior and
hero, who seemed to have been a lifeguard.
I flew to the island and found that the management
was none too happy with my mission, the senior HR
person telling me, “You cannot speak with Denville.”
Well, why the heck not, I wondered, but she was
adamant and curt about it.
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“Hey, Mon, me be talking to you. Me be looking fer
Denville. No problems wit him, Mon, just to talk, you
see? He be workin’ today, Mon?”
Seeming unfazed by this oh-so-Gringo personage
making such an overture, he told me, “No, Mon, he
be off to-day, be home wit hees best girl, you know?”

At least, now they had the full story, compliments of
a little bit of rusty Antiguan pidgin. The client was
happy. As for the HR lady, I now realized she had not
meant that I wasn’t allowed to speak with Denville,
rather that I could not communicate with her nativeisland employee. I couldn’t blame her, looking as I
did, but if she only knew….
2014-2016: Plantation, Florida
I had moved from Miami to Plantation, Florida, just
thirty miles north of the hubbub of the metropolis. On
destineliterare@gmail.com
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several days, I saw a man walking across and down
the street from where I lived. He was medium height
and quite slender, of moderate-dark skin tone, and
around sixty-five-years old. He had a gray beard,
which matched his gray, basketball-size, knitted hat
that surely contained a prodigious amount of
dreadlocks – a Rastafarian. My guess was Jamaican,
and I decided to make an overture.
The next time I saw him, I walked diagonally across
the street to intercept him and began with a fullbodied, “Good morning! He returned one to me and
also a smile.
I figured he had to speak American English to have
survived on the economy here, especially in this
neighborhood, but a little pidgin wouldn’t hurt what I
was doing, either.
“Heeey, Mon, me see you here on de street. You be
livin’ here, Mon?”
“Oh, no, me be workin’ fer de old woman in dis
house. Just to help her out, you see, Mon? Me know
her many years now. She be nice lady, Mon.”
I introduced myself, “Me be Wayne, and dis be my
house, long time, no?” I asked his name.
“Me be Ween-ston, Mon!” he said with a big smile,
and we shook hands. That was actually the Jamaican
pronunciation of Winston, a typical Caribbean island
name. For his part, he would call me Mr. Wayne,
which he pronounced, Meester Wayne.
From time to time, we would meet on the street and
talk of families, our grown children, and problems of
gardening. His English was pretty good, but his
fallback of Jamaican pidgin was clearly more
comfortable for him.
One day I went to my driveway to find that my car
was completely useless with a dead battery. The
Triple-A man who answered my call was Jamaican
and spoke English just fine, a necessity in dealing
with all of his American customers. We were under
the hood assessing my car problem when I saw
Winston coming up the other side of the street. I
called out a sing-songy, “Heeey, Weenston! How you
be, Mon?” and trotted over to him to shake his hand.
We exchanged just a few words, and I trotted back to
my driveway. The tow-truck guy was befuddled and
bemused, an expression I was familiar with – last seen
on Howie’s face back in Italy.
“What was that?” he asked, incredulously.
“Oh, that’s my friend Winston, why?”
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I downplayed it, and how I knew what I did, but I am
sure it left him with a story to tell his wife over dinner.
Winston and I kept up our casual chats over the years,
but I seemed to be the only person in the
neighborhood who actually knew “that Jamaican
man.”
One evening I saw red-and-blue flashing lights out on
the street and two police cruisers pulled up to the front
of the house where Winston was the caretaker. It was
late at night, and I initially thought it could have been
a medical emergency with the older lady who
employed him. I let it go and watched from a distance,
but an ambulance did not appear in the next few
minutes. Something didn’t feel right. My reflexes
kicked in and I walked over to see what was going on.
Any retired FBI agent would have done the same. As
former badge-carriers, we all speak “cop.” In the
horseshoe driveway, one uniformed officer was
standing beside Winston, who looked quite down and
a little disheveled. It looked like he was about to be
arrested. Over in the doorway stood three, 20something white men in T-shirts and shorts. One was
speaking intensely with a second police officer. It
became clear that these white guys were making a
complaint against Winston, who was about to be
hauled away. I approached the officer near Winston,
and he raised a hand for me to stay back. I brought
out my retired FBI credentials and told him I lived
across the street. Former law enforcement officers
will usually be given credibility when the facts of a
situation are still being clarified. I asked the officer
what had happened. The neighbors behind the house
had called the police about loud music playing late on
a Saturday night. When they arrived, the 20somethings said they were just partying and having a
good time, and turned down the music. The police
smelled marijuana on the boys and started asking
questions. The leader quickly explained that he lived
in the house, which was his grandmother’s. He
pointed his finger at Winston, accusing him of selling
them pot. He used Winston’s Jamaican heritage as a
scapegoat, and he was suddenly seen as a drug dealer.
That was all the local police needed to make a bust,
and they were about to do just that. I knew this was
wrong and had every intention of clearing it up.I
explained to the officer that it was Winston who lived
there, and the three other men were the interlopers.
He took care of the old woman, and it was the
grandson and his friends who were the ones partying
loudly. Winston was not a drug dealer, rather, the
other three had brought their own marijuana and were
now pinning a criminal offense on Winston.
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The police officer starred at me, completely
dumbstruck. Here was a retired FBI agent, a very
white guy, vouching for a Jamaican over the three
young white men. But the officer’s own cop-sense
saw the merit of my words, the sincerity with which I
had said them to him, and then he excused himself.
Winston stood beside me, looking terrified, as the
officer went to pull his colleague away from the
others by the door to confer with him. As they spoke,
he glanced over at me and pointed in my direction,
and then over to my house, down and across the
street. The other officer, who seemed to be his
sergeant, put his hands on his hips and shook his head.
Both officers came over to me, the sergeant wanting
to verify what I had said to his colleague, which I did,
including how long I had known Winston, how long
he had been a live-in caretaker for the old woman, and
about his family. The sergeant appeared something
close to apologetic, as he had been about to make a
terrible mistake. Angst was on his face and he was,
again, shaking his head. It would have been an easy
collar to take a Jamaican drug dealer away to the
lockup for the rest of the weekend. It would then have
been sorted out on Monday morning, if Winston
could afford an attorney, or the public defender could
get one there for him. Meanwhile, the old lady’s
grandson and his two friends – the true culprits –
would be long gone.
The sergeant extended his hand to shake, which I
gladly did, then so did the other officer. The senior
man was embarrassed that the three young men had
hoodwinked him with their story. His problem was
that the grandson actually did have a right to be in the
house, even if he did not live there, and they had
caused the noise that brought the original complaint.
With the music down, the police would depart, that
much resolved for the neighbors, but what of
Winston? The sergeant didn’t have an answer for that,
but if all was kept quiet, they could just settle back
into the house. He would give a well-aimed warning
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to the three visitors about their actions, making sure
they knew he was not happy with them. There is a
law-enforcement tone-of-voice that comes with such
a warning. It makes the one on the receiving end
realize the guy with the badge means business.
Winston was very much a pawn in the fictitious fact
pattern that had swirled around him. To say he was
relieved would be a severe understatement. He would
not spend a night in jail or have an unwarranted and
undeserved criminal record, on top of losing his job.
In a their-word-against-his before a judge, where the
young men might have asserted what they saw as
their “white privilege,” Winston could never have
succeeded. But now he didn’t have to.
***
Language has always been a tool from which to
accomplish other things, and not an end in itself.
Little did I know there would be a chain of events,
from mimicking Mr. Huff, to learning Spanish and
French, and then Romanian, and bits of several Cold
War languages, plus a smattering of Turkish, to
pidgin in Antigua and the Bahamas, and finally, now,
to saving my Jamaican friend.
A person who speaks three or more languages is a
polyglot. Those who speak two languages are
bilingual. But if you speak only one language – that
is called an
A-mer-i-can! Fortunately, that doesn’t describe all of
us. To learn another’s language is the best way to
understand someone different than yourself. Make
that gesture and, not only can it prevent wrongdoing,
it can enable the truth to be told.
Now when I see my friend and call out, “Heeey,
Weenston, Mon!” his smile beaming back at me is
worth all that came before.
Plantation, FL
9/23/17
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Nicolae BĂLAȘA
(ROMÂNIA)

DESPRE FIINȚĂ ȘI FIINȚARE LA ROMÂNI
Oameni buni,
Și de data aceasta ne apropiem de un posibil
sfârșit. Din acest motiv, pentru aceia dintre dumneavoastră, care au urmărit doar în parte spusele mele din
volumele Cerșetor în raiul de la poarta iadului și Ființă și ființare la români, reamintim că am acordat
suficient spațiu pentru a puncta unele realizări ale
acestui popor, imediat după instaurarea regimului comunist în România. Nu ne dorim însă ca o simplă reamintire să repună în mișcare starea volitiv-emoțională. Trebuie știut de la început că nu ne-am propus
nici să trezim resentimente, nici să facem apologia
vreunui regim politic, nici să omagiem timpuri revolute, dar nici să criticăm, din pesimism sau din nihilism, cele enumerate anterior. Nu, totul trebuie perceput sub semnul realismul critic, curent structurat, mai
degrabă, pe Budism, pe gândiri orientale, dar și pe
principalele valori ce definesc Creștinismul sub cupola căruia suntem și ființăm. Odată făcute aceste
precizări, enumerăm câteva zidiri ale poporului român, cu gândul la stăpânire și luciditate. Prin urmare,
ne închinăm în fața celor ce au trudit sau și-au dat sufletul pentru ridicarea barajelor și hidrocentralelor de
la Bicaz, Vidraru, de la Porțile de Fier 1 și 2, în fața
celor care s-au zidit în munți pentru a fi și astăzi drumul Bumbești – Jiu, în fața celor care au înfruntat căldura verilor și frigul iernilor, pentru a înălța combinatele chimice, combinatele de utilaj greu și unele și altele cam multe pentru acest popor. Slavă ridicăm și
celor care au construit fabricile de autocamioane și
autoturisme de la Brașov, Pitești, Craiova, Uzina de
locomotive.
Aceeași prețuire rezervăm și celor care au construit miile de blocuri, mai mult sau mai puțin confortabile, chiar dacă au demolat, în același timp, case
monumentale, biserici, într-un cuvânt istoria unui
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întreg neam. Nu a fost vina lor, a muncitorilor! Un
omagiu aducem și celor care au construit Canalul Dunăre-Marea Neagră, celor ce au pus în mișcare agricultura, învățământul și o întreagă industrie alimentară. La temelia acestor realizări au stat și încă mai
stau suflete strigătoare spre cer. Totul s-a făcut cu
trudă, cu sacrificiu. Drepți cu noi, dar mai ales cu cei
care nu mai sunt, trebuie reamintit, înainte de orice și
cum au fost umplute, până la refuz, cu oameni nevinovați, pușcăriile, în timpul Groza, în timpul lui Dej
și, evident, în vremea lui Ceaușescu. Pentru oricare
suflet sau os zdrobit, și-a spus, cu prisosință, cuvântul, poliția politică, miliția, procurorii, activiștii vremurilor etc. Din aceleași motive, trebuie să repunem
în discuție oricând este nevoie, felul în care au dispărut intelectualii României, în experimente tip reeducare, experimente puse în practică la ordin, dar și voluntar, de bestii, în lagărele de exterminare de la Pitești, Dej, Poarta Albă, Periprava etc., în vreme ce alți
„telectuali” angrenați în falsificarea istoriei închinau
ode partidului unic, încurajând orice formă a cruzimii, a îngenuncherii, pe scurt spus, încurajând scoaterea din matcă a oricărui român, de pe oricare treaptă
a societății.
La momentul potrivit, am trecut în revistă cum
unul câte unul din marile obiective industriale, rădăcini ale memoriei noastre colective, s-au distrus, iar
odată cu ele, și ancorele noastre din recenta istorie.
Amețiți, uneori chiar scârbiți de prezentul ce ne fuge
și el de sub picioare, parcă totul, și șantiere, și fabrici,
și părinți, și prieteni, și bunici, au fost un vis. Alteori,
când nici nu vrem a mai ști, credem că nimic din cele
spuse n-au existat. Privind în jur, cel puțin mie totul
mi se pare o metamorfoză, o schimbare cu durerile
facerii și refacerii. Oricum ar fi, noua generație va
afla greu și la fel de greu va crede că atrocități de genul celor amintite anterior, au fost posibile. Nu-i
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putem obliga. E vremea lor și doar ei au dreptul la al
lor viitor.
Totuși, firesc e ca la finele unui ciclu, la finele
unui, să zicem, experiment social, să ne întrebăm: de
ce ni s-a întâmplat așa și nu altfel? Fără a intra în fel
și fel de analize, care mai de care mai academice, răspunsul stă la îndemâna oricui: orice acțiune împotriva
firescului de ființare a omului în lume, înseamnă chin,
înseamnă durere, înseamnă înstrăinare a omului de
sine. Reformulată ideea anterioară, pentru a da satisfacție și evoluționiștilor, dar nu în maniera teoriilor
deja enunțate, trebuie spus că omul ființează și tot el
distruge. Orice nouă născocire a minții, pusă în practică, stăruie într-o nouă ființare, dar în același timp
insistă în demolarea a tot ce a însemnat ființări anterioare. Prin urmare, metaforic vorbind, paradoxal, ființând și desființându-se pe el însuși, omul se zidește
pe sine în istorie. Din această perspectivă, pentru a nu
cădea sub imperiul grijii, al angoasei, trebuie să fim
înțelepți, prin noi, pentru noi înșine. Iar pentru a fi
trebuie știut că regimurile politice apar în context istoric, sub imperiul binelui pentru om și tot acolo, în
alt context, vor dispărea.
Noi, ca părți ai sistemelor sociale, ce premerg
pe cele politice, ne rostogolim și ne dizolvăm în universul cunoașterii noastre limitate, sub un alt imperiu,
imperiul speranței. Restul este adaptare și readaptare
la formă și fond, la Dumnezeu (al tuturor confesiunilor, ca morală), și, cel mult, la noul ton în exprimare.
Comunicarea a echilibrat, de când există limbaj pe
fața pământului, sensul existenței. Lipsa ei a însemnat, dincolo de carențele umane, războaie, mizerie
manifestă și, în ultimă instanță, vărsare de sânge. Prin
urmare, cu cât avem disponibilitatea și înțelepciunea
de a ne adapta și readapta la forma și fondul
social-politic rezervat spațiului în care ființăm, cu atât
mai ușor scăpăm de grija ce ne mistuie zilnic, cu atât
mai ușor ne simplificăm existența. Cu cât vom înțelege mai repede că o societate totalitară stă sub semnul ordinului sub care trebuie, și nu a firescului, nu a
ființării firești, cu atât mai ușor vom evita totalitarismul, indiferent de forma sa și indiferent de insistențele cu care acesta ne bântuie. Cu cât vom înțelege și
vom crede că un sistem social-politic, ce are ca suport
libertatea de a gândi și de a face în condiții de libertate, în limitele responsabilității, ghidate de lege și
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bun simț, cu atât încrederea noastră de sine ne va stabiliza pe firul istoriei.
În plus, de la Platon citire, trebuie să mai știm și
să ne repetăm zilnic faptul că, în lumea sensibilă nu
există nici stat ideal și nici suflet armonizat perfect în
acord cu dreptatea. Aici, în domeniul lucrurilor corporale, fie că este vorba de Cetate, fie de altceva,
există doar formele corupte ale Ideilor sau paradigmelor. Albina, sugerează Maestrul Antichității, deși
considerată de către noi perfectă, în comunitatea stupului, este doar ideea coruptă a ideii de albină. Prin
analogie, și politicianul, oricare ar fi el din această
lume, este paradigma coruptă a ideii de om politic.
Dar fără el, fără omul politic, nu se poate!
Fraților, ca de fiecare dată, vorba lungă, sărăcia omului. În câteva fraze am făcut o scurtă sinteză a
tot ce am zis sau am vrut să spunem și, pe alocuri,
supuși patimilor lumești, nu am reușit. Pentru a trece
dincolo de obsesii, frustrări sau alte sentimente, să
considerăm că această lungă perioadă, ce a durat de
prin `47-`49, când a început naționalizarea, apoi colectivizarea, și până astăzi, a fost perioada focului
prin care trebuia să trecem și am trecut. Semenii
noștri, din Occident, de peste Ocean, ar trebui să fie
înțelegători și să creadă că experiența unei ființări nefirești, încă ne mai bântuie. Nu cerem milă și nu cerșim nimănui nimic! Doar înțelegere și timp, pentru
intrarea în firesc a ființării fiecăruia dintre noi.
Cu acestea find zise să ne întoarcem la oile
noastre, la povestea care începe cu nașterea, cu anii
copilăriei, cu Ghița, iubirea vieții mele, cu satul în
care am văzut lumina zilei, cu adolescența, aventurile
tinereții în care sarea și piperul a fost Elena, profa sufletului meu, cu tot ce am făcut eu și întregul popor,
de-a lungul a zeci de ani, în care, nu aveam cum să
stăm pe loc. Toți, cu mic, cu mare, am ființat sub semnul constrângerii, de cele mai multe ori, ale nefirescului distrugător.
Prin urmare, anul 1989, din prima sa zi și până
la începerea manifestărilor ce au schimbat orânduirea
socială de până atunci, în România, dincolo de bucuria pe care mi-a făcut-o fata în momentul în care a luat
examenul de admitere la facultate și dincolo de cheful
pe care l-am organizat pentru a mai ieși din ritmul
vremurilor, a însemnat abolirea doctrinei Brejnev,
abolire ce a reamintit că viitorul fiecărei națiuni din
Estul Europei, se afla în propriile sale mâini, a
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însemnat câștigarea alegerilor în Polonia de către sindicatul „Solidaritatea”, condus de Lech Walesa, a însemnat demolarea Zidului Berlinului și, în
fine, a însemnat căderea lui Ceaușescu. Toate, o ființare a omului, imanență pe pânza vremurilor sale!
Odată cu ultima, și deschiderea granițelor României

către lume, către Occident, în primul rând. În acel moment primul meu gând s-a îndreptat spre Elena, spre
țări și locuri, până atunci doar intuite.
– Unde ar putea fi Doamne, unde? - am început
eu deja să caut un suflet rătăcit în furnicarul din carul
cu fân, așezat pe cer la dunga orizonului.

Teodor BUZU – Gânduri, hârtie, tuș, 29,6 X 21 cm, 2017
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Tudor BĂRBOS
(ROMÂNIA)

ATINGEREA TA
Atingerea ta e mai mult dură decât fină…
Îmi zgârie orgoliul și simt că n-am putere.
Mă domină prea tare.
Iar dintr-o supărare preschimbi în alinare,
Iertare și-acceptare,
Iar dacă eram negru, acum sunt o… culoare.
Omori orice reproș și orișice pornire,
Iar palma ta cea sfântă de rele mă descântă.
Când mă atingi pe EU cu tot farmecul tău,
Îl faci pe un ateu să creadă-n Dumnezeu!

Pune-ți inima în faptă,
Și fă-ți viața minunată.
Bătrânește cu mândrie,
Ca-ntr-a ta copilărie,
Iar ca-n dai să fii-n pământ,
S-ai pe-ai dragi lângă mormânt.

LA BOEMA...
Un vânticel mă răcoreşte,
Venit de undeva din spate.
O chelneriţă îmi zâmbeşte:
"Vreau o cafea lungă cu lapte!"

ANOTIMPURI
Primăvara mea învie când ai lacrimi de bucurie.
Vara, mă ascund de soare la umbra genelor tale.
Toamna ne ținem de mână și-nfruntăm orice furtună,
Iarna e cu frig și ceață, ca să-mi stai mai mult în
brață...
DU-TE, OMULE!
Du-te, omule, și lasă,
Tot ce-n suflet te apasă,
Și trăiește-ți visele,
Făcând pact cu nopțile.
Du-te, omule, și zboară,
Fă-ți dulce cafeaua-amară,
Și-ți alege din grădină,
Mult belșug pentru inimă.
Du-te, om cu doruri multe,
Cată-ți cin' să te asculte,
Du-te cată-ți un izvor,
Spune-i silui al tău dor.
Du-te, om bun și frumos,
Fă-ți destinu' luminos,
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Mă lăbărţez în aşteptare
Uitându-mă la cei din jur,
Urmând să-mi pierd pe cerul mare
Ochii duioşi de trubadur.
Nu cântă decât păsărele,
Dar toată muzica-i în mine,
Căci am în gândurile mele
Sonorităţi din lumi divine.
Şi-n timp ce stau comod la masă,
Doi miri frumoşi şi fericiţi,
Atrag atenţia la terasă,
Ne lasă uşor uimiţi.
Înconjuraţi de aparate,
Pe scena lor regizorală
Era multă seninătate,
Lipsită de vreo fandoseală.
Vedeam sinceră bucurie...
Speranţa, râsuri colorate,
Tabloul de căsătorie,
Culori din cele fermecate.
destineliterare@gmail.com
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"Noroc, Tudore, să trăieşti!"
Îmi spuse prietenul îndată.
Ce bine-ţi şade când iubeşti...
Dragostea este minunată!

EU ȘTIU CE SUNT
Eram ca stâncă-n inima. Nu se vedea vreo lacrimă.
Şi nimeni nu putea să-mi sfarme rocă de viaţă şi
tăria ce mi-au ascuns copilăria.
Dar ştiu ce sunt. Din toate pietrele-aruncate castele
mi-am făcut, cu ziduri mari, turle înalte, precum un
scut, a celui ce stă aşternut în trupul ăsta cunoscut.
Eu ştiu ce sunt dar tu nu ştii. Căci altfel nu m-ai mai
privi decât cu becurile stinse şi lumânările aprinse,
marcând un pat ca pe-un regat, văzându-mă ca pe un
zeu ce-a fost trimis la pieptul tău.
Eu ştiu ce sunt dar tu nu ştii. Sunt tot ce ţi-ai dorit
vreodată să ai când vei fi măritată. Dar nu ştii încă,
nu ai cum, ai timp să mă cunoşti pe drum.

MAESTRUL MEU
Maestrul meu mi-a fost privirea, căci cu privirea am
văzut, o oglinjoară-n ochii tăi, în care m-am
recunoscut.
Maestrul meu mi-a fost azil, căci astfel eu am auzit,
tot ce n-am auzit vreodată atunci când m-am
îndrăgostit.
Maestrul meu mi-a fost mirosul, căci simţul meu s-a
dezvoltat în timp ce mă ademeneai cu părul tău cel
parfumat.
Maestrul meu mi-a fos simţirea, căci cu atingerile
tale, am învăţat să deosebesc, iubirea de plăceri
carnale.
Maestrul meu ești tu, icoana. Prezenţa ta în viaţa
mea, a pus la cale cu destinul, prilej de-a cere mâna
ta:
Vrei să fii soţia mea?

Petru-Ilie BIRĂU – Dora, Seară la marginea satului, 2016, ulei pe pânză, 35 x 50 cm
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Lucreţia BERZINTU
(ROMANIA/ISRAEL)

BRONISLAWA WAJS (PAPUSZA), primul țigan poet din Polonia

,,Bronislawa
Wajs, cunoscută
de rromi ca Papusza, s-a născut
la 17 august 1908
la Lublin în Polonia și a murit la 8
februarie 1987, în
Polonia. Papusza
s-a născut într-o
tabără de rromi și
a trăit o viaţă nomadă împreună cu
familia ei de harpişti, în Polonia şi Lituania - în rulote trase de cai,
până la mijlocul anilor 1960 când guvernul polonez,
ca şi mulţi alţii, a pus capăt vieţii lor rătăcite.’’
(https://www.youtube.com/watch?v=TLzwF6qDUow)
Ea a primit o educaţie ca orice alt copil de rrom.
Însă a vrut mai mult, un fapt neobişnuit la un copil de
ţigan din acea perioadă. A vrut să înveţe să citească şi
să scrie. Încă din copilărie Papusza a fost deosebit de
sensibilă.
În autobiografie, ea scrie: ,,... tatăl meu a venit
de la clanul Warmiak (n.r. Warmiak - un grup etnic
polonez din Warmia, în majoritate romano - catolici și care vorbesc propriul dialect al limbii poloneze,
numit gwara Warminska) mama mea, ţigancă din
Galiţia. Din partea tatălui meu am fost o familie mai
bună, nu-mi amintesc prea bine... aveam cinci ani
când a murit în Siberia. Opt ani mai târziu mama mea
s-a căsătorit cu Jan Wajs. Am fost singurul copil al
mamei mele... Până la 12 ani nu am ştiut să scriu şi să
50

citesc. Am vrut să scriu şi să citesc atât de mult dar
familia mea m-a neglijat. Tatăl meu vitreg a fost un
beţiv şi un jucător de cărţi iar mama mea n-a avut nicio idee despre alfabetizare sau că un copil trebuie să
înveţe. Cum am învăţat? Am rugat copiii care au mers
la şcoală să-mi arate cum se scriu scrisori. Am furat
mereu câte ceva şi le-am dus pentru ca aceştia să mă
înveţe. Şi aşa am învăţat abcd, şi aşa mai departe (...)
şi apoi am început să citesc diverse cărţi şi ziare. Pot
să citesc bine, dar scrisul meu este îngrozitor pentru
că am citit foarte mult, şi nu am scris prea mult. Şi
asta a durat toată viaţa mea, până în prezent. Sunt
foarte mândră de cunoştinţele mele, chiar dacă nu am
fost la şcoală. Dar viaţa mi-a dat educaţie şi cunoaştere. Apoi, când am fost de treisprezece ani... am
citit iar ţiganii au râs de mine. M-au bârfit, m-au
scuipat şi, sfidător, am vrut să citesc mai mult, şi mai
mult. De câte ori am plâns!!! Dar la fel, am ţinut să
fac ceea ce am vrut..."

Ori de câte ori a fost găsită citind era bătută iar
cartea îi era distrusă.
Mai târziu a fost căsătorită de către părinţi,
tradiţional, la vârsta de 15 ani cu un bărbat mult mai
în vârstă decât ea, harpist, numit Wajs Dionizy.
destineliterare@gmail.com
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Papusza a fost foarte nemulţumită de această căsătorie dar a învăţat să cânte şi a început să compună propriile balade şi cântece tradiţionale rrome.
În anul 1949 ea a fost ascultată de către poetul
polonez, Jerzy Ficowski (ns. 04 octombrie 1924,
Varşovia, - d. 09 mai 2006, Varşovia) care a recunoscut, imediat, talentul ei. Jerzy Ficowski a studiat filosofia şi sociologia iar între anii 1948 - 1950 a ales să
călătorească cu ţiganii polonezi şi a scris mai multe
volume inspirate din modul de viaţă al rromilor. El a
fost membru al *Gypsy Lore Society* şi a tradus poeme ale poetei Bronislawa Wajs (Papusza). În 1977 a
primit premiul Poloniei, Pen Club.
Bronislawa Wajs a abordat ca temă poetică, în
majoritatea poeziilor sale, ,,întoarcerea acasă”, o
temă comună în poezia rromilor. Adică, dorinţa lor de
a fi stabili, să nu mai fie nomazi.
Ficowski a publicat, mai multe poezi create de
Papusza, în revista ,,Problemy’’, el devenind şi un
consilier, răspunzând la întrebările ţiganilor. Prin
anul 1950, Papusza s-a stabilit în vestul Poloniei, în
oraşul Gorzow Wielkopolski, unde și-a petrecut cea
mai mare parte din restul vieţii, într-o casă de pe
strada Kosynierow Gdynskich, care are, în prezent, o
placă dedicată ei. Comunitatea de rromi a început s-o
considere pe Papusza ca un trădător, ameninţând-o. A
fost pedepsită fiindcă a fost poetă. Nu era permis ca o
femeie rromă să fie poetă și a fost izgonită din lumea
rromă.
După aceea a petrecut opt luni într-un spital de
boli psihice şi apoi, în următorii 34 de ani, a dus o
viaţă în singurătate şi izolată până la moarte, în 1987.
Papusza a fost primul ţigan poet din Polonia. Descoperirea ei este legată de numele a doi poeţi polonezi.
Împrejurările au făcut ca un tânăr poet, Jerzy Ficowski, în călătoria sa în tabăra de ţigani a familiei
Papuszei, să fie atras de melodiile ei. Al doilea caz
este unul dintre cei mai mari poeţi polonezi, Julian
Tuwim (1894 - 1953), care a dus la publicarea primelor sale poezii. Ficowski a tradus poemele scrise de
Papusza apoi le-a publicat făcând-o cunoscută şi
demnă de respect.
Moştenirea de la Papusza este impresionantă,
este vorba doar de 40 de melodii scrise de propria-i
mână. A lăsat, de asemenea, o mulţime de texte scrise
care conţin o descriere a vieţii boeme. Dar şi lucrărări
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scrise în limba rromă, şi descrieri ale vieţii, precum şi
scrisori în limba poloneză.
Fără Ficowski nu ar fi existat un fenomen literar
cu numele de Papusza. Ficowski, un poet bine cunoscut, dar mai presus de toate, a fost și un expert în tradiţia ţiganilor. Fără studiile sale, de cercetare, publicaţii - ,,cyganologia" din Polonia ar fi fost extrem de
săracă. El a debutat în 1953 cu volumul Ţiganii polonezi în care a făcut un material imens din timpul întâlnirilor cu ţiganii la sfârşitul anilor ’40 şi ’50. În
1949 a venit în tabăra lui Dionizy Wajs unde a cunoscut-o, deja o femeie matură fascinantă (de aproximativ 40 de ani) - soţia lui Dionizy, Papusza. Puţin se
ştie despre soarta Păpuszei la momentul când ea l-a
întâlnit pe Ficowski.
În ultima perioadă de război Papusza a scris un
mare poem, Lacrimi de sânge (Ratvale jasva), în care
descrie calvarul de a scăpa de germani şi ucraineni.
Poliţia germană a ajutat ucraineni în 1942, asasinând
în acele zone, aproape întreaga comunitate evreiască.
Papusza mai descrie tragedia evreilor. Ea a trăit la
graniţa de sărăcie, umilită şi în slavă.
În 1958 a primit un premiu de provincie - Premiul Lubusz pentru literatură.
În 1967 a fost inclusă în Lubusz (Zielona Gova), filială a Asociaţiei Scriitorilor din Polonia. În 1978 ea a
câştigat un Premiu de prestigiu de la Ministerul Culturii.
După moartea ei, a fost pusă o placă comemorativă, cu imaginea ei, pe clădirea Librăriei Regionale
Publice în Gorzow, unde a citit, în mod repetat, din
poemele sale.
Singurul interpret şi cercetător al lucrărilor Papuszei este Ficowski. În 1996, Ministerul Culturii a
răscumpărat lucrările de la Ficowski şi le-a trecut la
Asociaţia Artiştilor şi iubitorilor de cultură a ţiganilor
din Gorzow Wielkopolski.
Redăm mai jos poemul despre Holocaust Lacrimi de sânge, tradus în engleză și publicat înainte
de 1950.
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BRONISLAWA WAJS PAPUSZA
TEARS OF BLOOD
(How we suffered under the Germans between
1943-1944)
In the woods. No water, no fire – great hunger.
Where could the children sleep? No tent.
We could not light the fire at night.
By day, the smoke would alert the Germans.
How to live with children in the cold of winter?
All are barefoot...
When they wanted to murder us,
first they forced us to hard labor.
A German came to see us.
I have bad news for you.
They want to kill you tonight.
Don't tell anybody.
I too am a dark Gypsy,
of your blood – a true one.
God help you
in the black forest...
Having said these words,
he embraced us all...
For three days no food.
All go to sleep hungry.
Unable to sleep,
they stare at the stars...
God, how beautiful it is to live!
The Germans will not let us...
Ah, you, my little star!
At dawn you are large!
Blind the Germans!
Confuse them,
lead them astray,
so the Jewish and Gypsy child can live!
When big winter comes,
what will the Gypsy woman with a small child do?
Where will she find clothing?
Everything is turning to rags.
One wants to die.
No one knows, only the sky,
only the river hears our lament.
Whose eyes saw us as enemies?
Whose mouth cursed us?
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Do not hear them God.
Hear us!
A cold night came,
The old Gypsy woman sang
A Gypsy fairy tale:
Golden winter will come,
snow, like little stars,
will cover the earth, the hands.
The black eyes will freeze,
the hearts will die.
So much snow fell,
it covered the road.
One could only see the Milky Way in the sky.
On such night of frost
a little daughter dies,
in four days, mothers bury in the snow
four little sons.
Sun, without you,
see how a little Gypsy is dying from cold
in the big forest.
Once, at home, the moon stood in the window,
didn't let me sleep. Someone looked inside.
I asked--who is there?
Open the door, my dark Gypsy.
I saw a beautiful young Jewish girl, shivering from
cold, asking for food.
You poor thing, my little one.
I gave her bread, whatever I had, a shirt.
We both forgot that not far away were the police.
But they didn't come that night.
All the birds
are praying for our children,
so the evil people, vipers, will not kill them.
Ah fate!
My unlucky luck!
Snow fell as thick as leaves,
barred our way,
such heavy snow, it buried the cartwheels.// One had
to trample a track,// push the carts behind the horses.
How many miseries and hungers!
How many sorrows and roads!
How many sharp stones pierced our feet!
How many bullets flew by our ears!
(Traducere din poloneză de Yala Korwin). Surse de informaţii:
Wikipedia.org, Facebook, Museum, Google.com, Biography.
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Jacques BOUCHARD
(CANADA)

CÂNTEC DE ADORMIT MIȚURA

BERCEUSE POUR MITSOURA

Doamne, fă-i bordei în soare,
Într-un colţ de ţară veche,
Nu mai ’nalt decât o floare
Şi îngust cât o ureche.

Fais-lui, Seigneur, une chaumière au soleil,
Dans un coin de terroir antérieur,
Pas plus haute qu’une fleur
Pas plus large qu’une oreille.

Şi-n pridvor, un ochi de apă
Cu o luntre cât chibritul,
Ca-n crâmpeiul lui să-ncapă
Cerul tău şi nesfârşitul.

Devant la véranda, une flaque d’eau
Avec une allumette en guise de satteau,
Qui puisse tenir embrassés
Ton firmament et l’éternité.

Dă-i un fluture blajin
Şi o broască de smarald.
Şi-n pădurea de pelin
Fă să-i stea bordeiul cald.

Donne-lui un mignon papillon
Et une grenouille émeraude
Et dans les fourrés d’estragon
Que la chaumière lui soit bien chaude.

Şi mai dă-i, Doamne, vopsele
Şi hârtie chinezească,
Pentru ca, mânjind cu ele,
Slava ta s-o zmângălească.

Donne-lui encore, Seigneur, des couleurs
Et du papier chinois de chineur
Pour alors qu’elle barbouille,
C'est Ta gloire qu'elle gribouille.

Şi când totul va fi gata
S-o muta la ea şi tata.

Et quand tout sera fin prêt là
Son papa aussi y aménagera.

(Tudor Arghezi, CUVINTE POTRIVITE, 1927)
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Traduit du roumain : Jacques Bouchard
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Elena Buică
(CANADA)

PROZA SCRIITORULUI LEONARD IONUŢ VOICU
În ultimii ani, scriitorul Leonard I. Voicu a devenit o personalitate tot mai vizibilă în peisajul cultural din țara sa de adopție, Canada. Cartea de vizită cu
care s-a prezentat ne arată că a pășit cu dreptul în literatura actuală. În ritm alert, au văzut lumina tiparului mai multe volume de versuri: Zori de zi (2011),
Singur şi departe (2012), Iubiri (2014) şi proză: Drumul (2013), Funia roșie (2016) şi romanul Surorile
(2017). Leonard I. Voicu, cu reşedinţa în Montreal,
este în prezent preşedintele Asociaţiei Scriitorilor Români din Canada (ACSR) şi preşedinte al Cenaclului
literar ,,Mihai Eminescu”.

Citindu-i volumul de nuvele Funia roșie şi romanul Surorile m-am implicat emoțional, atrasă, desigur şi de universul în care am întâlnit oameni şi locuri din judeţul Teleorman, cu ecouri morometene cu
firescul impus de relativa apropiere geografică, locuri
de care sunt legată prin naştere, o lume pe care o cunosc şi despre care am scris adesea cu drag şi cu chemare. Dar dincolo de latura subiectivă, îndemnul de a
nota câteva impresii despre scrierile lui Leonard I.
Voicu, se datorează valorilor incontestabile ale artei
sale.
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Încep mai întâi cu o notă generală, excelentul
său spirit de observație care i-a înlesnit privirea în
profunzime a realității înconjurătoare şi buna cunoaștere a lumii satului. Scrierile îi sunt străbătute de o
imensă dragoste de oameni, dar şi de bucuria scrisului, a consemnării faptului divers, trecut prin filtrul
personal care i-a dat îndemnul să spună: „Scrisul,
pentru mine, este o bucurie! Un moment privilegiat
pe care doresc să-l împart şi cu alte persoane pentru a
le crea şi lor anumite emoţii.”
Proza sa nu este de largă întindere, e concentrată
pe pagini mai puține. Volumul Funia roșie are aproximativ 200 de pagini şi e alcătuit din trei nuvele:
prima e cea care a dat titlul cărții, urmată de „Voiaj
de neuitat” şi „Trenul”. Cel de al doilea volum la care
mă voi referi mai pe larg, „Surorile” de 180 de pagini,
este un roman alcătuit din patru părţi, relatările a patru surori despre viețile lor.
În nuvela „Funia roșie” subiectul are un cadru
despre care s-a scris mult, anii colectivizării forţate şi,
ai putea crede, că un astfel de subiect a ajuns la saturaţie, dar Leonard I. Voicu, prin originalitatea scrisului său, reuşeşte să pună în lumină şi să încarce cu
emoţie un episod cu ecouri peste aşteptări. Toţi cei
care au trăit acei ani în condiții extrem de grele, citind
această nuvelă, au trăit de-a dreptul o fascinație.
Această nuvelă poate ocupa un loc remarcabil în literatura noastră actuală.
În celelalte două nuvele, autorul prezintă fenomene care depăşesc graniţele unei literaturi naţionale.
Ne surpride plăcut prezentându-ne aspecte pe care le
trăim acum altfel decât eram obişnuiți. Inventivitatea
autorului îl îndeamnă să spună: „Am încercat, printre
rânduri, să dau de înţeles că există mereu şi alte alternative decât cele cu care suntem obişnuiţi. Dacă am
reuşit ori nu, las la aprecierea cititorilor.”
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Atent la fenomenele sociale, în nuvela „Voiaj
de neuitat”, autorul ne oferă pagini în care citim tulburați confruntarea cu manifestările bolii secolului
nostru, boală care ne sperie pe toți de la o anumită
vârstă şi numai pronunţându-i numele: Alzheimer.
Un tânăr, stabilit în străinătate, după mai mulți ani,
face o vizită părinților. Trăiește emoția revederii cu
mama care nu ştie ce să facă de drag că-şi revede fiul
mult iubit, se confruntă cu câteva aspecte mai noi ale
mediului bucureştean, dar mai ales, urmăreşte cu
atenție evoluția „bolii bătrânețelor” de care este atins
tatăl său.
În „Trenul” autorul ne încântă prezentând o
temă foarte interesantă – diversitatea umană. Într-o
călătorie pe care o face cu trenul, ne aduce în fața
ochilor o gamă largă de tipologii umane, călători, oameni așa cum i-a plămădit Creatorul Ceresc şi i-a răspândit pe întregul nostru pământ. Ideea de universalitate e sugerată subtil prin lipsa oricăror nume de oameni, de gări, de locuri pe unde trece trenul sau a destinației călătoriei. Autorul dă o excelentă dovadă că e
un bun psiholog şi un observator acribic al trăsăturilor
umane pe care le dezvăluie cu toate faţetele caracteristice. De altfel, aceasta este o notă specifică întregului său scris.
În romanul Surorile autorul ne prezintă crâmpeie din viața de familie desprinsă din lumea satului.
La o privire generală, ai putea crede că într-un mic sat
pierdut în câmpia teleormăneană poţi să te sufoci de
monotonie. Dar autorul, vlăstar al brazdei româneşti,
te cucereşte prin arta cu care lasă să se desfăşoare firesc şi curgător, fapte de viaţă ale omenescului de pretutindeni şi de oricând, aspiraţii, dar şi eşecuri, succesul, dar şi prăbuşirea, fiorii iubirii, împlinirea prin
viaţă de familie, dar şi reversul acesteia şi multe altele. Mai mult chiar, întâlnim şi un aspect referitor la
ceea ce ar putea exista dincolo de graniţa existenței.
Sunt felii de viaţă, aşa cum le trăim fiecare. Acelaşi
mediu familial, este văzut în ipostaze diferite de fiecare dintre cele patru surori. Frumuseţea vieții de familie decurge din faptul că inimile lor bat la unison
cu părinţii şi, deşi nu au spus deschis niciodată, există
între ele multă dragoste.
Pagină după pagină descoperim o debordantă
capacitate a imaginaţiei autorului, dar cu rădăcinile în
realitatea înconjurătoare, încât proza sa este una lucidă şi absolut plauzibilă. Cele patru surori, Ana,
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Dora, Nina şi Maghi, îşi povestesc viaţa cuprinsă în
gânduri şi fapte relatate la persoana întâi, adresânduse direct cititorului căruia i se destăinuie implicăndul. Legătura cu acesta este mereu supravegheată: „Vă
amintiţi că aveam obiceiul să le mai înfloresc?” sau
„Că nu v-am spus încă... ”
Povestea vieţii fiecăreia se aseamănă cu o largă
autobiografie, cu un fel de jurnal în care pare că încearcă să desluşească propria viaţă şi consistentă în
realitatea de zi cu zi. Relatează confruntările cu problemele vieţii şi căutările de sine, crezurile şi convingerile în care se poate regăsi şi cititorul. Autorul intuieşte corect preferința cititorilor pentru scrieri de genul memoriilor, confidenţelor sau jurnalelor şi de
aceea, romanul a fost conceput în mod memorialisic,
confesiv.
Nota personală a fiecărui personaj-narator
este dată de harul cu care este înzestrat autorul, de capacitatea sa de a pătrunde în toate cotloanele existenţei umane şi în universul adânc al semnificaţiilor
lumii înconjurătoare. Totul este foarte omenesc datorită viziunii profund umaniste a autorului. E remarcabil subliniată prezența sau lipsa abilităţii personajelor
de a ieși din impasurile pe care viața ni le trimite în
cale. Cu această idee se deschide romanul, cuvinte
rostite de nefericita Ana: „Dacă aş fi ştiut sau dacă
măcar aş fi bănuit puterea gândurilor şi importanţa de
a alege mai bine, povestea vieţii mele ar fi fost diferită”. Printre rânduri, totuși, autorul ne trimite gândul
că viața omului ar putea fi influențată şi de destin. Autorul face un adevărat exerciţiu de psihologie, o introspecţie în viața personajelor. Nina, cea mai mare
dintre surori, are temperamentul tatălui ei, tipul ţăranului înţelept. Ea este pasionată de lectură, absoarbe
vorba cu adânci învăţăminte din cărţi, din viaţa cea de
toate zilele şi din comoara vorbelor tatălui ei cu tâlcuri moral-filosofice referitoare la omenie, demnitate,
împlinire şi altele. E cumpătată în gândire, însetată de
frumos şi de valorile morale. Drumul ei de viață e
unul împlinit. Maghi, cea de a doua soră, seamănă cu
mama, femeie practică realistă şi cu picioarele bine
înfipte în realitate. În copilărie e pusă pe nazbâtii, îşi
ia învăţăturile nu din cărți, ci din viaţă şi drumul vieţii
ei s-a desfăşurat așa cum şi l-a dorit. Următoarea soră,
Ana, este o visătoare. Desprinsă de realitate, mersul
vieții ei se înscrie în rândul oamenilor înfrânţi de propriile slăbiciuni şi inconsistențe. Ea cade într-o
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adâncă depresie. Cea de a patra soră, Dora, o „teribilistă” în adolescență, dar practică şi realistă, a avut un
traseu de viaţă frumos împlinit, dar frânt din cauza
precară a tratamentelor medicale din țara noastră.
Confesiunile celor patru surori cuprind multe
aspecte din viaţa părinţilor. Aceştia sunt zugrăviţi
prin prisma faptelor şi a vorbelor înţelepte. Ei le-au
oferit libertate fetelor şi le-au crescut cu dragoste. Ele
s-au simţit întotdeauna ocrotite, apărate, salvate când
viaţa le punea în momente dificile.
Tatăl, e un om fără pereche, pe care îl îndrăgeşti
şi nu-l mai uiți. E bun şi protector, calm, blând, înţelept, cu vorba măsurată asemenea înţelepţilor satului,
aşa cum i-am cunoscut şi eu în copilărie. Redau secvenţe dintr-o întâmplare care rezonează puternic în
mintea cititorului. E o fază, care cuprinde psihologia
copilului copleşit de o înfrângere temporară. Tata intervine să-şi liniştească copilul şi să-i dea un sfat de
viaţă: „În mintea mea, mă pregăteam pentru ce putea
fi mai rău, forţându-mă să mă conving să nu las să-mi
scape nicio lacrimă de durere, orice ar fi. Şi cum stăteam şi mă chiteam în sinea mea, numai ce simt o
mână că mă apucă de umăr.
– Aici erai? iar după voce l-am recunoscut pe
Ticu.
Mi-a îngheţat sângele în vine. Şi m-am pregătit sufleteşte să rezist la bătaie. Aşteptând lovitura
care nu mai venea, am îndrăznit să mă întorc spre el.
Când l-am privit şi i-am văzut ochii umezi, încălziţi
de o iubire părintească nemărginită, toată faţa schimbată într-o expresie greu de descris şi buzele tremurânde, i-am sărit în braţe şi am început să plâng.
– Nu mă bate, tăicuţule, că nu mai fac! Nu mai
fac, tăicuţule! Şi am continuat aşa de mai multe ori,
hohotind şi cerându-mi iertare, pupându-i mâinile, cu
frica în sân pentru loviturile pe care le aşteptam. Iar
el... m-a strâns şi mai tare, la pieptul său şi, cu o voce
înăbuşită de emoţii, mi-a spus:
– Nu mai plânge, fata tatii! Nu mai plânge!”
Apoi, tatăl, ca să-şi liniștească copila înspăimântată, a intervenit cu înțelepciunea omului din popor şi a chemat-o să doarmă noaptea cu el în pat: „În
vârful picioarelor şi, cu frica în sân care nu mă părăsise definitiv, m-am aşezat lângă el. Era întins în pat
şi nu dormea. Mă traversau tot felul de emoţii,
aproape tremuram, dar în sinea mea mi-era drag să-i
fiu aproape.
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– Cu spatele, lipeşte-te de spatele meu! îmi
zise. Şi aşa făcui.
– Ce simţi?
– Căldură, Ticule!
– Când eşti în faţa vreunui pericol, să-ţi aduci
aminte de această căldură. Ea te va susţine ca să învingi şi să nu dai înapoi niciodată. Ai auzit?
– Bine, Ticule! şi fără să vreau am început din
nou să plâng, dar erau lacrimi şi suspine de bucurie,
care m-au întărit şi m-au făcut să mă simt şi mai puternică. Pentru totdeauna!
Cel mai important lucru, după această păţanie,
este că de atunci, de fiecare dată când am avut nevoie,
am simţit căldura aceea dătătoare de forţă în spatele
meu, căldură care m-a ajutat să fac faţă greutăţilor în
viaţă.”
Multe pagini ale cărții te duc la concluzia că
autorul este exponentul creației cu valoare educativă,
multe deduse din meditații despre bunul mers al lumii. După lectură simţi nevoia să-ţi primeneşti sufletul cu haine mai curate. Vorbind despre arta lui Leonard I. Voicu, putem spune cu bun temei că proza sa
captează atenția de la primele pagini. Plăcerea lecturii
are multe izvoare. Emană căldură omenească, construieşte atmosfera, are claritate născută dintr-un limbaj curgător, de o aleasă acurateţe şi relevanţă. E o
proză absolut originală. Arhitectura construcţiei e
bine concepută, materia epică este foarte bine organizată. Tehnica în care şi-a construit fiecare scriere este
diferită. Autorul are darul inventivităţii, ajutat de o
imaginaţie vie şi de intruziuni în nuanţele psihologiei.
Viaţa este privită aşa cum e, în mod verosimil şi este
analizată atent şi dezinvolt, el realizează o proză
subtil educativă, adesea dedusă din reflexii despre bunul mers al lumii. Lectura cărţilor scriitorului Leonard I. Voicu te face mai om. Personajele sunt vii şi
evoluează firesc, nu se remarcă prin nimic excepţional, prin ceva ieşit din comun, sunt oameni ca şi noi
cei mulţi. Frumuseţea lor rezultă din armonia dintre
umbră şi lumină, din realismul cu care autorul pune
accent pe dualitatea fiinţei umane. E acea lume aflată
lângă noi, dar, foarte greu de înţeles pentru cititorul
grăbit şi căzut în prozaic. Scriitorul este stăpân pe
mijloacele de expresie ale prozei. Mânuieşte cu
uşurinţă dialogul şi adresarea directă către cititor:
„Atunci, în secunda aia, ştiţi ce mi-a trăznit prin cap?”
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„Mai las ochii în jos, privesc într-o parte, da’ cu faţa
tot la el, ştii?”
Proza are un ritm susținut, limbajul e simplu, firesc, plăcut, autorul se mişcă lejer prin graiul zonei
teleormănene cu irizări regional-arhaice bine intarsiate în text, ajutând astfel la reconstrucţia lumii satului: ,,Ete la ea!”, ,,Păi dar...”, ,,Nu ne-a priit!”, „Nu
mai poci, fă! Nu mai poci dă oasele astea.”, „Olelei,
da ce? N-ai mai terminat odată?” „Noi celelalte eram
niște „tute”, „Ne dichiseam”, „Mă dor picerele”. „Di
ce?” „Dar aici e toată calimera”. „Te-ai dus lumii de
suflet”. „Na, bă! Să mai fluieraţi voi la mine, ca la
căţa. Păi, livada satului, e pomana lu’ mă-ta?”
La reuşita artei sale a contribuit şi un anumit fel
special de a vedea viața din jurul său, felul cum prezintă particularul care vizează generalul, arta de a
crea atmosfera timpurilor trăite, de a da culoare

specifică locurilor prin care personajele se află, abilitatea de a imagina acţiuni coerente şi credibile în care
să-şi plaseze personajele.
Valoarea scrierilor sale îşi găseşte explicaţia şi
prin tainele logicii sale şi a spiritului de observație
aflat deasupra omului obişnuit. Leonard I. Voicu face
parte din categoria scriitorilor care îţi inspiră sinceritate. Toate astea şi multe altele fac dovada înzestrării
sale epice care îi va asigura rezistenţă în timp. Proza
scriitorului Leonard I. Voicu publicată până acum
este o treaptă în devenire în evoluția sa ca prozator.
Aflat încă la începutul publicării creaţiilor sale, el are
şansa, ca în viitor, succesul împlinirii să fie deplin şi
să ocupe un loc alături de marii noştri prozatori. La
orizont este această speranţă, şi suntem însetaţi de
confirmare, pe care o aşteptăm cu răbdarea necesară
plămădirii creaţiei deosebite.

Petru-Ilie BIRĂU – Seară cu măr înflorit, 2018, ulei pe pânză, 40 x 45 cm
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Victor BURDE
(ROMÂNIA)

VENIŢI LA ALBA IULIA, ROMÂNI!
Veniţi la Alba Iulia, români,
Un secol de Unire, împlinim,
Cu sfântul tricolor purtat în mâini,
Măreaţa zi să o sărbătorim!
Răsună tulnice în munţi, răsună,
Chemându-ne din piscuri de Carpaţi
Şi rând pe rând, românii se adună,
Strângându-se la piept ca nişte fraţi.
Din Tisa, până-n marea cea albastră
Şi de la Dunăre, la Botoşani,
E neamul meu şi ţara mea frumoasă
Şi-aici suntem stăpâni de mii de ani.
Să ne aducem orişicând aminte,
Despre eroii noştri din trecut
Şi să jurăm pe sacrele morminte,
La rândul nostru, ţării să-i fim scut!
E mândră sărbătoare pentru ţară
Şi-n suflete ne facem legământ
Să devenim, ce-am fost odinioară,
O Românie Mare - sfânt pământ!
CLOPOTELE DE LA ALBA IULIA
Drumeţule,
Înainte de a păşi pe ţărâna martirilor
Ce încă veghează la porţi de cetate,
Ascultă smerit faptele străbunilor,
Rostite de fiecare clopot ce bate!
Sub dangăt şi astăzi, mulţimea vuieşte,
Aclamând pe Viteazul Mihai;
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Sufletul lui de-a pururi pluteşte,
Peste steaguri de luptă şi tropot de cai.
Prelung, tânguirea de clopot
Jeleşte martirii - cu roata zdrobiţi,
În plânsul mulţimii şi vaiete-n hohot,
De mână străină, barbar schingiuiţi.
Şi despre Unirea cea Mare
Amintesc clopotele-n turlele vechi;
De o sută de ani – între sfinte hotare,
Uniţi am jurat - să rămânem pe veci!
Drumeţule, prin Alba Iulia,
Cetatea de suflet a neamului meu;
Să ştii că aici - unde sfântă e glia,
Păşeşte din când în când Dumnezeu!

PRICEASNĂ PENTRU APUSENI
Trece Dumnezeu pe deal,
Florile se apleacă în cale
Şi din ochi de cer răsare,
Cruce, peste sfântu’Ardeal.
Binecuvîntează, Doamne,
Munţii către care urci
Şi pe cei ne-ntorşi acasă
De pe câmpul de bătaie
Astăzi - prund printre pâraie,
Osândiţi să n-aibă cruci!
Binecuvîntează, Doamne,
Numele Ardealului!
Şi să nu te miri, Stăpâne,
Că şi azi, se-aud prin grâne,
Pururea neliniştite, fluierele Iancului.
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Şi ne apară de rele,
Numai bucurii ne lasă,
Peste vetre risipite
În adâncul munţilor,
Căci prea multe doine dor,
Când umblăm pribegi prin lume,
Amintindu-ne de casă…
Lasă să mai cadă stele,
Peste sufletele duse
În stihii demult apuse,
Ca să-şi facă peste noapte,
Porumbeii cuib din ele.
Binecuvîntează, Doamne,
Neamul nostru românesc!
Să se bucure de pace,
Să trăiască cum le place,
Sub mâna-ţi ocrotitoare,
Pruncii, care acuma cresc!

LIMBA ROMÂNĂ
Îngenunchez pe glia mea străbună,
La rugăciunea fiecărei zile,
Rostită pios, în limba română,
Zestre de suflet înscrisă pe file!
N-aş fi putut aduce mulţumire
Prea-Bunului, ce mi-a dat viaţă,
De nu-mi lăsau părinţii moştenire,
Frumoasa limbă în pruncie învăţată...
În ea, la începuturi, am spus mama,
Primul cuvânt şoptit la sânul ei,
Ce dulce-i sună vorba, ca mireasma,
Ascunsă în parfumul florilor de tei.
Apoi am învăţat cuvântul ţară,
Cu tot ce este demn şi mândru-n ea;
Pe alte plaiuri de am fost afară
Şi acolo am vorbit în limba mea!
Cât de frumoasă eşti, limbă română!
Prin grai, ne recunoaştem de fraţi
Şi fii ai tăi, măicuţă preabună,
Cu tine în inimi veşnic bogaţi!

Teodor BUZU – Grădina bunicii, pictură pe mătase, 87 X 88 cm, 2017
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Erwin Lucian BURERIU
(STATELE UNITE ALE AMERICII)

THOMAS MANN ÎN CALIFORNIA
Pot doar să fiu învinovățit de „turism cultural”, călătoriile mele în California fiind și un pretext
de a descoperi locurile pe unde au trecut imigranții
pentru care am afinități elective, Thomas Mann,
Bruno Walter, Arnold Schoenberg. Și nu mă deranjează surâsul ironic al celor care vor afla, citind aici,
că exact la vârsta lui Thomas Mann, care venea să-și
vadă nepotul și să lucreze la Doctor Faustus, veneam
să-mi văd și eu nepotul născut aici, la țărmul Pacificului.
În eseul Cum am scris Doctor Faustus am găsit
doar vagi referiri la locuința sa de lângă Los Angeles.
A fost în Mill Valley, unde-și vizita nepoțelul preferat, Frido/Fridolin, cel cu ochi de un albastru celest,
care a devenit și personaj în roman. Localitatea e la
nord de San Francisco, între Ocean și Golf. Se ajunge
acolo trecând Golden Gate, traversând Sausalito și
Marin City, sau, venind din partea opusă, peste podul
San Rafael, dinspre Berkeley și Richmond. Flancat de
păduri, orășelul nu are case înalte, ci doar locuințe cochete, după standardul american – fiind unul din multele „dormitoare” ale metropolei...
Într-un moment dramatic „… l-am întâlnit pe
fiul nostru mai mare, Klaus, în ținută de ostaș american, pe cale de a pleca overseas, ceea ce însemna unul
din fronturile europene, luând-o înaintea fratelui său,
Golo, care se afla în faza de basic training. Erika era
cu noi, hotărâtă să se întoarcă în Europa, să-și reia activitatea de corespondent de război...”
Septuagenarul lucra la roman pe fundalul bombardării Germaniei și a intrării în luptă a fiilor lui în
uniformă americană. S-a documentat despre legenda
populară a lui Faust la UCLA (University of California, Los Angeles). A contemplat zilnic Pacificul, și-a
dat cu emoție examenul de cetățean al Statelor
Unite... Ce era în sufletul lui putem doar să bănuim.
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Din paginile reci și lucide nu străbate nicio lamentație, ca aceea a personajului Adrian-compozitorul. Corespondează sau conferențiază împreună cu un ales
club de septuagenari, Heinrich Mann, Bruno Walter,
Klemperer, Stravinsky, Adorno, Bartok, Hesse, Feuchtwanger, Schoenberg, Alban Berg, Anton von Webern (ultimii trei – importanți reprezentanți ai expresionismului austriac postwagnerian). Grupul german
californian îl propune chiar ca Președinte al celei de a
doua Republici Germane. Articolele sale, citite în public sau tipărite în Statele Unite ale Americii vizau
destinul tragic al Germaniei și erau foarte apreciate în
clubul german, de către publicul american. “I envy
your swift, sure maturity your heritage of culture,
your relentless self-discipline. Such things are hardwon in European civilization. Here in America thay
are almost non existent”, îi scria un soldat american
din Filipine. Un omagiu neașteptat, tulburător.
Nu știu de ce cred că muzicienii nu au nivelul
intelectual al scriitorilor. Schoenberg n-a înțeles
exact rolul ficțiunii în romanul lui Thomas Mann, așa
că autorul a găsit de cuviință să-l liniștească prin mențiunea ce va însoți toate edițiile: „genul de compoziție
expus în capitolul XXII, numit dodecafonic sau serial, este în totalitate proprietatea spirituală a unui
compozitor și teoretician contemporan, Arnold Schoenberg și a fost atribuit de mine unui personaj fictiv,
eroul tragic al romanului meu...”. Iată și un fragment
din incriminata descripție a sistemului care a formulat
reguli stricte atonalismului: „…din cele 12 trepte ale
alfabetului temperat, format din semitonuri, să se alcătuiască cuvinte mai mari, cuvinte din 12 litere, anumite combinații și raporturi reciproce ale celor 12 semitonuri, formulări de serii (...) Nici unui sunet nu iar fi îngăduit să reapară până nu vor fi apărut și toate
celelalte”. Este o expunere seacă, lucidă și în spirit
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matematic. Adrian Leverkuehn trebuia să devină un
compozitor-ficțiune, reprezentând de-decadența, descompunerea morală, primitivă a acelei părți din spiritual germanic care trăiește consecința implicării în
două conflagrații devastatoare. Thomas Mann îl mântuiește pe Schoenberg și sistemul său componistic,
(chiar și despre Beethoven se spunea că ar fi introdus
diabolism în muzică, dacă ar fi numai acele neclarități
tonale din sonata opus 111, comentată sclipitor în roman), care n-ar fi diabolic în sine, dar să nu uităm că
expresionismul austriac de după prima conflagrație
mondială deja reflectă o stare de spirit ce ne duce la
psihoza tragică, morbidă a înfrântului. Relatând felul
în care s-a născut această ultimă capodoperă, de senectute, autorul explică, mereu explică: ,,La dorința
lui Schoenberg cartea va purta un post scriptum care
să clarifice dreptul de proprietate intelectuală. E PUȚIN ÎMPOTRIVA CONVINGERII MELE (s.n.).
Tehnica dodecafonică îmbracă ÎN SFERA CĂRȚII
lumea pactului cu diavolul și magia neagră, un caracter pe care în realitate nu le are și care face ca ea să
fie PROPRIETATEA MEA PERSONALĂ, a cărții.
Gândirea lui Schoenberg și versiunea pe care o dau
eu sunt îndepărtate între ele (…) ar fi însemnat
aproape o jignire să fie pomenit în carte numele său.”
Thomas Mann în romanul său american este, mai
mult decât în alte scrieri, ceea ce el însuși a afirmat
despre sine: un scriitor-compozitor, un muzician între
poeți. Compozițiile lui Adrian sunt INVENTATE de
el, descrierea lor este un demers destul de inaccesibil
celor ce caută construcții pur epice. El își arată deferența față de muzicologul Adorno, îl consultă în privința tehnicii descriptivismului muzicii, a transpunerii ei în cuvinte. După câte-l știm, nu a avut neapărată
nevoie de aceste consultări. Fără pian, fără mâzgălituri pe portativ, scriitorul compune ceea ce consideră
necesar, transcripția realizându-se direct în cuvinte.
Senzația de profesionism muzical al scriitorului se
afirmă prin comentarii docte: „Piesa aceasta e scrisă
în trei părți, fără semn de alterație la cheie (...) sunt
împletite în ea trei tonalități, si bemol major, do major
și re major (...) care formează un fel de dominantă de
gradul doi, si bemol major o subdominantă, și do major păstrează exact mijlocul”. Urmează descrierea
unor compoziții proprii, puse pe seama lui Adrian.
Care, lucru amuzant și o ironie a soartei, din punct de
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vedere instrumental sunt aproape imposibil de interpretat. Schoenberg i-a spus prietenului său, cam evaziv, că poate s-ar putea interpreta, dar că el personal
nu ar scrie o asemenea partitură: „Cât de înspăimântător este efectul acestor glissandi de tromboane,
enunțând tema acolo unde se întrepătrund cele patru
voci (…) Urletul, luat ca temă – ce oroare! Și ce panică acustică naște din repetat prescrisele glissandi de
timpani, un efect muzical sau sonor facilitat de morbiditatea pe diferitele trepte a timpanului mecanic –
manipulate aici în tremollo. Efectul este pur și simplu
sinistru”.
Romancierul, inventând această muzică de nimeni ascultată și de ne interpretat, face un joc plin de
umor pretinzând că orchestra a fost dirijată chiar de o
persoană reală, Klemperer… Chiar dacă nu ajunge la
asemenea efecte, cel puțin straniu sună și un „Pierrot
lunaire” de Arnold Schoenberg sau „Wozjek” de Alban Berg, în sistemul dodecafonic aceste opus-uri
aducând mai multe forme diabolice decât un viguros
„Mephistowalz” de Franz Liszt sau “Damnațiunea lui
Faust” de Hector Berlioz, în romantismul lor depășit ... Și romanul faustic se termina, odată cu războiul,
nu înainte ca, spre stupoarea autorului, tipărirea sa să
fie deja anunțată în Elveția.
În acest timp fusese lansată și bomba asupra
orașului Nagasaki. Thomas Mann, cetățeanul american observă cu tristețe că ea ,,nu mai era necesară
pentru obținerea victoriei, ci doar pentru a preveni
participarea Rusiei la acea victorie”. Treptat prozatorul german începea să vadă cu alți ochi politica americană. El observă că moartea lui Roosevelt a fost salutată cu veselie în anumite cercuri. Și atunci a afirmat: ,,Consacrați-vă finanțării păcii, iar nu reînarmării globului, puneți capăt războiului rece”.
Thomas Mann părăsește însorita Californie, în
care va trăi, într-o altă lume, nepoțelul iubit. Dintr-o
curiozitate pe care personal o consider morbidă, se
ambarcă pentru Europa. Va revedea într-un ultim
efort, Germania lui Goethe, despre care spusese
odinioară că un tânăr scriitor poate fi genial, dar mare
cu adevărat ajunge doar la senectute. Merge la Weimar, într-o „peregrinatio ad loca sancta” și Stuttgart.
Apoi se va sfârși în neutra Elveție.
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Sorin CERIN
(România/SUA)

Poeme
(din volumul TEATRUL ABSURD - poeme filosofice)

Prețul Destinului
Săniile de Gânduri,
trase de caii Amăgirilor,
prin nămeții plini de sudoare,
ai Disperărilor,
ni se împotmolesc,
pe drumurile prăfuite,
ale stelelor căzătoare,
ce ning atât de multă Durere,
încât a început să scadă,
Prețul Destinului,
Clipelor ucise de Timp,
la Măcelăria Iluziilor Fericirii,
unde ne sunt livrate,
atâtea sortimente,
de Promisiuni deșarte,
încât Moartea,
nu mai știe,
ce să aleagă mai întâi,
pentru scena festivă,
de la Teatrul Absurd,
al Deșertăciunilor.
Teatrul Absurd
Atât de grele,
ne deveniseră Orizonturile,
încât nici unul dintre noi,
nu mai reușeam să le ducem,
Destinului,
înfometat de Depărtările,
din noi înșine,
ajungând fără să ne dăm seama,
62

în Gara de Amăgiri,
a Privirilor ruginite și abătute,
răscolite de Așteptările fără adrese,
ale Dorințelor,
înecate de Iluziile Vieții și Morții,
în Zorii amari ai Disperării,
jucată cu casa închisă,
la Teatrul Absurd,
de pe scena căruia,
alergam încercând să ne salvăm,
prinzându-ne de Nisipul Cuvintelor,
ori de câte ori,
încercam să ne clădim,
Castele de Vise,
care ni se dărâmau,
înecate în Lacrimile de Ceară,
topite de Înstrăinarea,
față de propriul nostru Sine,
al Amintirilor din Viitor.
Nu va lipsi nici o piesă de Teatru Absurd
Te aștept Deșertăciune,
știind că ești mult mai îngăduitoare,
decât Perfecțiunea Compromisurilor,
pe care ni le face Moartea,
cu Iluziile Fericirii,
care ne promit,
întreaga Lume de Apoi,
din care nu va lipsi,
nici o piesă de Teatru Absurd,
ce aparține Mobilierului Paradisului,
a cărui recuzită,
ne este refuzată,
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pe străzile Inimilor de Pustiu,
unde interpretăm,
rolurile propriilor Destine,
de Statui Vivante ale Disperării,
împotmolite în Durere.
Oceanul Uitării în care ne spălăm fără să știm
Cuvintele
Porțile ferecate,
ale Gândurilor,
tremură alături,
de Palmele Întrebărilor,
care le pleznesc,

de câte ori nu știu,
încotro să deschidă,
Ochii de Cer,
ai Furtunilor de Simțăminte,
prin care ne trec,
adeseori,
Privirile de Nisip,
ale Clepsidrelor,
din care ne facem,
Castele de Vise,
pe Țărmurile spălate,
de Oceanul Uitării,
în care ne spălăm fără să știm,
Cuvintele.

Petru-Ilie BIRĂU – Peisaj de iarnă cu mesteceni, 2016, ulei pe pânză, 40 x 40 cm
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Joel CONTE
(FRANȚA)

ILE D’AIX
Acrostiche
Il fait bon découvrir, aux portes de l’Aunis,
Les « Petites Maisons » avec le « Bois Joly »,
Et les plages de sable « Grande », « Jaunes » et
« Baby ».
De ses pages d’Histoire, le « croissant » se rappelle
A ses heures trop sombres ou glorieusement belles.
Ile de joie et de détente, loin des tourments du continent,
X symbolise la croisée, du chemin, de la mer, du
temps.

EN PERLES DENTELÉES
La beauté de ta robe en perles dentelées
Se reflète dans l’ombre de ta silhouette.
La musique berçant ta fine pluie en fête
Fait briller les regards et les rêves d’été.
le 31 août 2018

D’OR ET D’ONDE
L’ombre de ton étrave laisse apparaitre au monde
Une beauté magique au filet d’or et d’onde,
Des lumières de Paris, libres et dévoilées,
Au cœur de notre Seine et de ses doux reflets.

le 2 septembre 2018
Ecrit lors de la visite de l’Ile d’Aix avec Florence Taillasson

le 22 août 2018

LA COULEUR DES NUAGES
DENIS
Acrostiche
De ta galerie magique, tu célèbres les vingt ans,
Et tu réunis tous tes amis, et tes parents.
Nous mesurons, aujourd’hui, le chemin que tu as
parcouru.
Il brille de l’art universel et de ses vertus,
Souverainement exprimés par ton sourire éclatant.

le 2 octobre 2018
Ecrit lors en l’honneur de la célébration des 20 vingt ans de la
Galerie Thuillier à Paris 3èmeavec comme
Directeur Denis CORNET
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Nuage bleu,
Nuage gris,
Nuage rouge,
Nuage blanc,
Les couleurs du ciel d’automne chantent la fin de
l’été.
Les amoureux ne voient que le soleil
De leurs yeux brillants d’amour et du bonheur,
Des rêves bleus,
Des costumes gris,
Des lèvres rouges
Et des robes blanches.
Nuage bleu,
Nuage gris,
Nuage rouge,
Nuage blanc,
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Les enfants ont repris le chemin de l’école,
Et retrouvé les jeux de leurs récréations,
D’un ciel bleuté,
D’une pluie grise,
D’un arc rouge
Et de la neige blanche.
Nuage bleu,
Nuage gris,
Nuage rouge,
Nuage blanc,
Le monde n’a pas entendu les prières
De la nature qui souffre et qui se désintègre,
Des pesticides bleus,
Des atomes gris,
Des fosses rouges
Et des plastiques blancs.

D’ETOILES ET D’ELLE
A tire d’aile
A vol d’avion
La route est belle
En communion.
Des voies du ciel,
De la passion,
D’étoiles et d’elle
A l’unisson,
Chantent et se mêlent
Cœur et raison.
le 25 août 2018

le 23 août 2018

Petru-Ilie BIRĂU – Bujor, 2017, ulei pe pânză, 40 x 40 cm
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D.H. Silvian
(CANADA)

NOSTOS
Nostos, o ajungere, implică și o plecare, poate
nici nu plecasem, și… des ți-am spus că ai să te uiți
peste umăr, peste mare și ocean, peste lucrurile periculoase și lipsa curajului. Până una alta, eu ce știu este
că se mănâncă bine la Nostos, și atât, simplu și nimic
mai mult. Odiseu nu mă mișcă, doar abundența usturoiului. Am venit din țara lui Tu în țara unde te înjunghie cu Dumneavoastră, am venit să învăț și din nou
am învățat ce am știut. Alege: eu îți vorbesc cu tu, iar
ei te înjunghie cu dumneavoastră !
Aseară am văzut treptele, le-am călcat, unele
mergeau în sus, altele în jos. Mi s-a spus că așa sunt
făcute, așa au fost puse. Nu se mai știe de cine. Nici
eu nu mai știu, nici în ce parte am pășit și nici unde.
Eram invitat, nu am întrebat. Alții în schimb, nu au
fost, nici în viață, nici așa de norocoși. Costumați, între moarte și viață, sub pălării de vrăjitoare, toți, și
toate, își dansează noaptea pe Ciuleandra.
Timpul nu schimbă natura umană, oferă doar
noi mijloace de transport. Timpul nu poate să fie
pierdut, asta e natura lui, o scurgere. Doar dacă treci
pe lângă, să nu-l fi avut. Și doar îl știi, o dată avut, e
dus, nu îți mai poate fi, doar aminti, de l-ai bine făcut.
Un timp bine făcut nu e pierdut. Așa, că du-te și fă,
ia-ți tot timpul și nu-l mai pierde!
Este dansul femeilor cerute, de lemnul proaspăt
lăcuit, strigătul sirenelor bătute, de spuma mării, secretele știute, de cei încrezuți, de cei avuți, cărora li
s-a încredințat încrederea și li s-a poruncit să aibă, și
grijă, și necazuri, ca să se tot mire de unde începe și
unde te duce, fără să le pese unde se ajunge sau când
se termină, și țin, țin să termine, tot ce au început,
chiar dacă nu au avut curajul răspunderii, și nici să
răspundă, la întrebările ce vor veni, binecuvântate, binevenite, poate doar câteodată, toate dintr-odată, sau
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de mai multe ori, de data asta fără, dar nu oricum. Și
n-ai nicio scăpare, șansa e că ai fost, și abia atunci
dansul este comun, și numai atunci le vei auzi. Dansul
ăsta, până la urmă, l-am dansat și după ce muzica a
încetat, dansul ăsta înveșmântat. Mână în mână, la
pas, pas de pas, cu genunchii ușor îndoiți, spatele arcuit, înfocați, dar în control, cu pielea udă, gândul
crud și piepturile avântate, respiram în același timp,
aceleași doruri. Te-ai oprit ca să te văd, m-am așezat
aproape, să îți pot citi poemul soarelui pe piele, tu te
uitai în sus căutându-mă între stele, o stea stinsă care
încearcă aprig să se aprindă. Și e deja ora trei, sau
zece, fluturi albi își deschid aripioare și libelulele
zboară, într-un difuzor un tangou începe să se audă,
iar dansul nostru nu mai e dans. Mi-ai pus degetul pe
buze și ai murmurat că noi nu avem nevoie de haine.
Unde mergi tu până când ajungi? Ce-o să ne mai
dăm cu trenul! Te voi fugări eu prin vagoane, și zgura
ți-o voi scoate dintr-un colț de ochi. Îți voi da o pulpă
de pui bine făcută, să mănânci, și must, într-o cană de
lut smălțuit, să bei, și o roșie roșă și lucioasă, o ceapă
și un măr, toate scoase dintr-o cârpă brodată, o scamatorie, bine aranjată. Unde, unde te duci? Stai
oleacă, pune capu’ aici, odihnește-l, dormi, și lasă șuieratul șinelor să îți ghideze visul.Psss, vezi că acu’ și
de un timp încoace, trenurile îs electrificate, cam
toate.
,,Cum este sufletul unei femei care își așteaptă
bărbatul?” Răspunsul îl căuta mereu în norii cafelei,
și îl găsea în aburii ochelarilor și ai ochilor deschiși.
Un Mojito bun? Da, așa că e sărbătoare, mi s-a făcut
o poftă de un Mojito bun, ca în fiecare an, un fel de
chemare, făcut cu talent într-un pahar înalt de sticlă
groasă, unde poți pisa cu făcălețul ăla în miniatură
toate gândurile, bucățile de limetă, frunzele și
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codițele de mentă împreună cu zahărul generos aruncat. Și toate astea, scăldate în puțin sifon și mult rom
alb ca să lași spiritele să se înalțe. Sfărâmă un pumn
de gheață și varsă-l deasupra păcatelor mărturisite.
Mai adaugă o mică împodobire de verde și nu uita paiul. În final, să ridici băutura spre cer și să lași ca sufletul să vorbească. Oare acum, bea și Papa unul!? În
orice caz, până una alta, tu să-l bei, ori înainte, ori
după post, decizia rămâne a ta! Mai fă unul și așteaptă-mă!
El plecase, purta pantofi noi. De ce și i-a pus
tocmai pe ăștia? Avea mult de mers, înainte, că înapoi
a tot fost. Îl strângeau, dar nu voia să înjure. Erau cadou de la ea. Numai că ea nu era acum, aici, să vadă
cum îi apasă degetul. Noroc că era doar ăla mic, și
numai cel de la piciorul stâng. O să-i treacă, așa precum trec toate. Însă numai lui nu-i trec și iată-l din
nou, un an mai târziu, cu aceiași pantofi. Numai că
acum nu-l mai strâng, sau poate că tot îl strâng, dar sa obișnuit cu durerea. Habar nu are ce-l așteaptă. Și
nici ce e aia durere. Cu durerea nu te obișnuiești.
Poate doar îndurerații, amărâții sau nenorociții. Dar
nu, nu el, el nu face parte din aceste grupări. El nu se
obișnuiește cu nimeni și nimic. El se mișcă, se luptă,
se luptă cu lupta, fără să țină cont de luptători. Inventează și lupta și luptătorii și terenul de luptă. Și iscodește cuvinte pentru a fi vorbite, pentru a fi ascultate
și auzite. El, cu câteva litere în buzunar, e el, așa precum plecase.
Eu nu am văzut-o. Nu știu cum e, dar știu cum
trebuie să fie. Trimite un fecior cu o găleată și repară
groapa! Nu pot, trebuie două, că vin europenii!
Doar așa, într-o doară, ca să mă doară, mi-ai
spus un pic, cu buzele ți-ai mângâiat cuvintele, mi-ai
tăiat o bucată de speranță, apoi picioarele, și inima, și
am mers în mâini și în vise, iar visurile le-am împlinit,
ne-am stins împreună, și ne-am acoperit cu groapa săpată în care nu mai căzusem demult, însă care acum
era prea mare pentru a o evita, și nu am mai făcut-o,
nici cu crezare și nici credință, ci doar cu zgomot, de
ploaie cu stropi ai căror flori vor crește pentru alte degete, ce le vor rupe și pune în păr celor cu mai mult
cap, pe rând, la rândul lor și din cap în coadă.
Nu cred în blesteme, ci în blestemați. Îmi plac
miracolele, dar nu cred în ghinion și nici în noroc.
Spui că prostia nu doare. Ba doare, îi doare pe cei ce
o suportă. Noroc că nu sunt puțini. Și ce ghinion: mă
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apropii de sfârșit. Nu știu al cui. Sunt contra trecerii
timpului, și nu îmi plac cei care se agață doar pentru
a fi. Aud: sunt, exist! Întreb: ce? Ce o să fie, este bine
de aflat după ce o să se întâmple. Nu apreciez ura.
Urăsc când mi se spune să nu mai filosofez. Nu am
aflat încă de ce. Cuvântul îmi aparține, îl dau. Între
minciunile omenirii mai vâr și eu câte un adevăr. Mă
feresc de înjurături. Ascult profeții și nu-i întreb de
unde vin. Mi-e frică de urări, ghicitoare și cerșetori.
Nu cunosc mila. Cerșesc de la oricine, fără milă. Și
cred în borduri, drumuri și accidente. Accept nominalizarea. Sunt norocos și împlinit, cunosc metodele de
prim ajutor și cred în importanța acestora.
Post Scriptum: pășeam mijlocul revoluției și vedeam
cum leii sar prin gaura steagului. Cercul de foc era
deja stins, însă fumul încă ieșea din el și din ei.
Pentru a trage un șut bun în viitorul celui care
îți întoarce spatele, trebuie ca mai întâi să dai puțin
piciorul înapoi. Deci, stabilești precis, cu eficacitate,
și demarchezi unde îți este viitorul și trecutul. Dar
atunci, unde rămâne prezentul? Răspunsul îl găsești
sub piciorul pe care ți-ai plasat greutatea corpului în
acțiune. Prezentul rămâne pe pământ. Eu am tăiat timpul în trei. Trecutul l-am pus pe un taler, viitorul pe
celălalt, iar prezentul într-un pahar elegant cu picior.
Am admirat des piciorul tău elegant. L-ai ridicat, l-ai
coborât, l-am privit, l-am primit. Am știut cum, și lam iubit. Ador piciorul tău. Îl cinstesc. Ți-am ridicat
paharul și l-am băut. Însă între timp, cineva a furat
balanța și am rămas fără nimic. Am dat mereu din picioare, împreună, separat, tu, eu, singur. Ne-a făcut
bine, ne-a plăcut, mi-a plăcut. Sunt, am fost și rămân
arhitectul plăcerilor mele.
Danaidă? Ce final, ce a ta? Eu Danaidă, eu…
vidă? Iar tu… Fluture ai uitat să fii și-ai rămas doar o
omidă. Mai întâi a coborât de pe o cruce, ca apoi să
fie adus pe-ncârligate din seceră și ciocan hrănit cu
lopata și vrut internațional, iar acum, din în afară cerut înăuntru, fără inter, dar cu ism, mereu, greu, din
mulți de tu și eu, din internaționalism doar fanatism,
fascism, patriotism, naționalism: o stare de fapt, mereu și plină de ism, un sufix afixat undeva între optimism și pesimism.
La bâlci se furau frumoase, se învârteau roți, se
mișcau umbre de hoți, papagali alegeau destine, cai
erau înaripați, pantaloni, de maimuțe îmbrăcați, cu fes
roșu și catifelați. Se umbla repede, se pierdeau banii,
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se câștigau speranțe, se buzunăreau amintiri. Lângă
cort treceau pictați boemii, ursul era așteptat să joace,
mirosul stătea pipărat și dulce, iar ziua era noapte și
de neuitat. Se ghiceau amoruri, proprii și de străini, se
căutau haini și frați de cruce și veneau toți făr’ a ști
unde-i va duce. Iar pedeapsa lor cea mare este cea
cumplită de a nu mai ști de astăzi dacă de mâine vor
mai simți. Este să știi că asta a fost tot, că de azi nu
vei mai simți nimic nou. Doar imitații de ieri, doar
falsuri de azi. Doar repetiții monotone ale trăirilor
aproape uitate. Pedeapsa de a ști că ieri ți se oprește
în astăzi.
Ce duci pe spate? E praful trecutului nostru, e
praf de strămoși, particule de năzuință, bucățele de
credință. Știu că vrei să-l ștergi, știu că trebuie, dar
oricât Swiffer Dusters vei folosi, praful tot înapoi va
reveni. E materie cu memorie și acum și-n timp de
glorie. Culcușul își cunoaște, e acolo unde-și ține
moaște. M-am întors acasă, pe corabia nebunilor.
Când îi privesc, când îi aud, nu știu de e ecoul ce se
aruncă din oglinzi, nu știu de ei sunt sau e doar a mea
reflexie, nu știu de unde vin și unde sunt. Pe ei îi recunosc, pe mine nu. Toți bâjbâie prin întuneric, se pipăie recitând părți de intelect, repertoriu de un grup
select. Orbecăie șontâc, șontâc, prezența făcând-o
gratuită, doar din vorbe și arome de sugiuc. Că dulce
le e mierea când vor și le place și savurează straturile
de amor, dar în final toți se plâng de dor. Nu, nu mă
înșel, se bălăngănesc, sunt bine precum am spus, pe
corabie, sus. Mulți pasageri, pestriți și unii de iluzii,
chiar bine hrăniți. Dar echipaj, nu văd niciun. O fi lucrând de la distanță, pe cât este de bun. Ca să se imortalizeze, toți se-adună, minutul să și-l pozeze. Uite păsărica, ba-i aici, ba nu-i aici. E corabia nebunilor, fuse
a mea, ș-acum e înc-o dată, da. E corabia România,
dintre toate din nou e ea, ai grijă sau uită de bagaje, te
duci, te ia.
Este live și din trecut. Priveam pe YouTube istoria live și din trecut, cum e acum și cum a fost la
început. Mulți s-au dus și mulți rămân, de la unul pân’
la altul și in between, toți cu profilul foarte fin. Antonescu ne saluta, Ceaușescu cu mâna vorbea. Din
mână spunea taci și din mână sfătuia să faci. Cu mâna
spunea, taci, Leano, că oricum te-mpușcă. Și Leana
asculta, nu mai mușca. Era în cușcă și acidă, pentr-un
minut sus în vârf de piramidă, ca mai apoi pe veci,
închisă să rămână-n beci. Îi văd încă pe toți, unii în
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HD și digitali, alții mai banali, demagnetizați, unii
mai bine sau mai rău înhumați. Și toți defilează, iar
bulevardele le sunt crăpate, de a lor mărie și pași însângerați, singuri și de Zei abandonați. Le rămân doar
umbre, grele, peste pământ și rele. Le rămân doar umbre prin ceața de ce-a fost, ce mulți înc-o respiră printre lacrimile dintr-al lor nor, și… câte unul mor și
mor, de dor.
Din când în când prin gard, din spatele porții un
copil privea strada. În plină zi treceau oameni în negru îmbrăcați și cu ochi plecați. Ce bine că nu sunt
invitat, gândea copilul, ce bine că bunicii nu-s aici, nu
le-ar fi plăcut nici caii cu măști, nici trăsura cu lanterne și nici lacrimile sau praful ce în urma lor se-așterne. Și de pe gard suiți, desculți, alți copii, din când
în când prieteni, cu voie bună aruncau la aceiași cai,
râsete și pietre. Nimeni nu avea nimic de zis, nimeni
nu întorcea capul de sub pălării, se mergea înainte pe
drumul deja scris. Cel mic, literele le cunoștea, de ele
acum se tot râdea. Doamne, ajut-o pe bunica și pe al
meu bunic, se ruga ăla mic, doar să nu cumva, să nu
cumva să se lase trași de aceiași cai. Ajută-i, ține-i
bine, ține-i mult, ca nu cumva ai mei vecini de joacă,
pietre cadou și mie să-mi facă. Așa, din spate de
poartă, așa copilul privea, așa copilul se ruga.
Veniți, veniți la ora nebunilor… s-au dat puține,
s-au luat multe, pe un covor de amintiri nu-mi rămâne
decât să vă întind vise, de ființe tinere, tinere și smintite de dragoste, dar ora-i înceată, e târzie, s-au dus
toate de prin magazie, garanția-i expirată, roțile senvârt, încă sună bine, nimic nu-i rupt, dar din țâță tot
laptele-i supt, sfaturi înțelepte, nu-s pe listă, e doar
amărăciune de bătrâni și de mâine, ei duc lipsă. Veniți, nu v-așteaptă nimeni, nimic pe masă nu vi se răcește, e ce meritați și… Doamne ferește, mic și mare
înlănțuiți, veniți, somnu-i dulce pe covorul de iubiți.
Eu spun povești. Când eram mic, odată, într-o seară
urcat pe-un scaun, sus eu, povești și nu poezii, am
spus. Batiscaful cerceta abisul mării și povestea-i
toată încheia cenaclul serii. Iar mama, în uimire mândră era cum din toți copiii numai pe mine mă vedea.
Și acum că sunt mai mare poveștile nu le mai spun,
acum le fac, iar de undeva mama mă privește cum
prin poezie zilele-mi tac. Eu spun povești, dar oare
cine-ar vrea să mi le-asculte, azi, poveștile se uită
ușor și sunt multe, multe. Eu spun povești, am spus
odată mai demult, dar nu i-o voi mai spune poate
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niciodată, și-aș mai fi vrut s-o știe, cât de mult… o
lume toată.
E Victorie și Piață și din nou bordura-i spartă,
iar acum la marginea ei crăpată văd și-o mâță moartă
și un câine ce mașina sare. Și mai văd și bănci că sunt
multe, sute și au porți mari, strategic puse ca să numere datoriile, cu miile. Văd, privesc și calc… deodată, soarele norii răzbate, dar griul, tot gri rămâne.
Dar parc-un pic mai vesel, jucăuș. Însă de văzut, nimeni timp nu are. Doar eu, și le trec pe toate-n tuș.
Între două trenuri sunt urme și pași. Au fost ai
tăi, ai mei, au fost și împreună. Au rămas, au călcat și
peste tot zgomotul lor încă sună. Ai trecut, am trecut,
ne-am cunoscut. Totul la fel, totul schimbat și cu tot
ce am în mine, eu am venerat. Trenul a oprit în aceeași gară, aceeași lume grăbită, aceeași bancă stâlcită.
Doar peronul era diferit, tu nu erai, tu nu mă așteptai,
nu erai să-mi fi zâmbit. Era la fel de cald, soare, dar
nu strălucitor. Orașul, bun și primitor, ca o vedere trimisă printr-un vis. Dar fără ca tu să apari, nici parcul
nu părea deschis. Pe geamul fostului grajd, afișul încă
scrie ,,Vărzărie”. Totul la locul lui, așa cum trebuie să
fie. Numai tu nu erai, numai tu lipseai. Ciolanul era
bun și varza îl garnisea, iar la oameni, și mici și mari,
tare le mai plăcea, așa cum știu că ți-a plăcut și ție,
dar acum masa ta lipsea, tacâmul tău nu era. Iar în
locuri mai moderne, pizza parcă a fost ceva mai bună.
Nu, nu pentru că lipseai, ci poate pentru că de astă
dată sugestia ta eu luai. Nici Horia nu mai era, nici la
telefon și nici aici și nici tu să-mi povestești, cum numai tu știi să dai vești. Cafeaua însă, era o operă, ca
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din poveste, bună, mângâietoare, dar fără bronzate ce
te-ntreabă unde este. Și de vrei să te închini la idoli, a
rămas și-o vacă, în mijloc de drum, vizavi de un templu neterminat, unde și alții s-ar fi închinat. Odată nu
demult, eu fusei bine cu drăguța vacă. Dar pe tine,
vaca nu te-a interesat, nicidecum și nici acum, nici
atunci când picioarele dureau și nici când de sete ei
mureau. Ți-am spus-o doar, că acolo încă este, doar
așa s-o știi, o imagine între mii. La întoarcere spre
gară, plimbându-mă încă puțin, am privit și la domnișoarele din turism, care mai bine ar învăța ce-i scris
în catehism. Mai sunt multe, dar timpul a venit, și-o
voi lăsa și pe altă dată, mai încolo de voi fi chemată.
Am auzit, am văzut, am ascultat, am gustat, mâncat,
am respirat, am mai trăit și m-am lăsat purtată pe un
cearceaf curat, acolo unde tremuri între două trenuri.
Ce faci cu mine? Tu nu exiști. Te-am inventat
într-o seară de toamnă în drum spre piață departe de
casă. Ți-am cerut să mă îmbeți. Nu patul să-mi înfeți.
Tragice și grele sunt orele ce se repetă în pustiu, alintate de prostie, consumate în răutate și invidie, arse de
gelozie și futilitate. Și nu, nu-mi ești, nu mă chema
frate! De ce?
S-a uitat în ochii mei și cu fiecare lacrimă mi-a spus:
de ce să-mi fie frică de tine? Tu mă-mbraci, tu mă
hrănești, tu-mi ești aici, tu mă iubești, tu nu ești rău,
ești tatăl meu.
Maestrul cuvintelor? Cuvintele nu-mi sunt decât o imitație ieftină a ceea ce sălășluiește deja în
inimă.
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Theodor DAMIAN
(STATELE UNITE ALE AMERICII)

CU OCAZIA ZILEI DE NAȘTERE, REDACȚIA REVISTEI ,,DESTINE LITERARE”
UREAZĂ PR. PROF. UNIV. DR. ȘI SCRIITOR THEODOR DAMIAN
UN CĂLDUROS LA MULTI ANI!
MERITĂ SĂ STRĂBAȚI ATLANTICUL
La Ravenna te aşteaptă
mozaicurile bizantine
rupte din cer
ca steaua ce pe magi
a trebuit
să-i lumine
Pentru asta merită
să străbaţi Atlanticul
fie şi cu vaporul
ai impresia că străbaţi
întinderea lină
ca-n pelerinaj
cu piciorul
Nume sonore
San Vitalie
Dante Alighieri
Teodoric
ai un sentiment ciudat
ca atunci când mare fiind
te scalzi în locul
unde te scăldai
când erai mic
Te plimbi pe străzi
şi te simţi
băgat până la gât
în istorie
nu şi localnicii
care trăiesc în acelaşi timp
în două evuri
şi ambele
în perioadă de glorie
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Capitolul acesta
se-ncheie la Bologna
acolo Satana
este
asexuat
l-am văzut eu
în capela domului
pe peretele stâng
Aici este marea problemă
nu ştiu dacă trebuie
să râd
sau să plâng
ÇA VAUT LA PEINE DE TRAVERSER
L’ATLANTIQUE
À Ravenne les mosaïques byzantines
qui semblent être descendues
des cieux
t’attendent
tout comme l’étoile
attendit les trois Mages
afin de
les éclairer le chemin
Donc, ça vaut la peine
de traverser l’Atlantique
même en bateau
on a l’impression de marcher
sur cette eau calme
comme dans un pèlerinage
à pied
Des noms sonores tels
San Vitale,
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Dante Alighieri et
Théodoric
on a un drôle de sentiment
qu’en tant qu’adulte
on se baigne
dans le même endroit
où l’on se baignait
quand on était tout petit
On flâne dans les rues
et l’on se sent
mêlé dans l’histoire
il ne s’agit pas d’habitants
qui vivent
dans deux âges différents
et tous les deux
dans une période de gloire
Ce chapitre arrive à sa fin
à Bologne
là-bas le Satan
est
asexué
je l’ai vu
dans la chapelle du dom
sur le mur gauche
Et c’est ça
mon grand problème
car je ne sais pas
si je dois rigoler
ou pleurer
DOURO
Porto e Porto e Porto
Că mulţi aseamănă
podul Dom Luis I
peste râul Douro
cu Golden Bridge
din San Francisco
nu e de mirare
Cum să te miri
când însuşi sufletul tău
este desenat
în formă de întrebare
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LE DOURO
Porto est Porto est Porto
Il n’y a rien d’étonnant
qu’il y ait tant de gens
qui comparent
le Pont Dom Luis I,
qui traverse le fleuve du Douro,
avec le Golden Bridge
de San Francisco
comment pourrait-on s’étonner
quand l’âme même
est dessinée
sous la forme d’un point d’interrogation
STAI ÎN PRAG
Viaţa este ca un măr
muşti din ea
cu poftă
Prospeţimea ei te îmbată
precum intrarea
în peşteră
Stai în prag
şi cântăreşti
intri sau nu
muşti
sau mai aştepţi
o veşnicie
dar cum poţi să stai
o veşnicie
când fiece clipă
privirea
mintea-ţi îmbie
CLOUÉ À L’ENTRÉE
La vie est pareille à une pomme
dont on mord
avidement
Sa fraîcheur t’enivre
tout comme l’entrée
dans la grotte
On y reste cloué
en pesant le pour et le contre
entrer ou ne pas entrer
mordre
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ou plutôt attendre
une autre éternité
quand ton regard
incite ton esprit
qu’il leurre
à chaque instant
CA O IRONIE A SORȚII
Urci şi cobori
ca-ntr-un San Francisco
de la capătul altui ocean
de la facerea lumii
Dumnezeu urcă
şi coboară cu noi
ca să ne păzească
de cel viclean
Suntem ca o cetate
înainte de luptă
cu toate armele pregătite
dar îţi faci înainte prohodul
bucura-se-vor oasele mele
cele smerite
Ca-ntr-o ironie a sorţii
aşa crezi că ai ajuns
să nu mai înţelegi din viaţă
nimic
şi nici sensul morţii
care vine organizat
şi bate la uşa
fiecăruia
chiar dacă vrând să eviţi
te refugiezi la Fatima
şi-ţi închiriezi o cameră
în Hotel Aleluia
TOUT COMME L’IRONIE DU SORT
On monte et l’on descend
tout comme à San Francisco
du bout de l’autre océan
du commencement du monde
Dieu monte
et descend avec nous
pour nous délivrer
du mal
On est comme une cité
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avant la guerre
avec toutes les armes préparées
mais on se lamente tout d’abord
« ils danseront les os que tu as broyés »
On croit qu’on arrive
tout comme dans l’ironie du sort
à ne plus rien comprendre
de cette vie
et ni même du sens de la mort
qui vient précisément
et frappe à la porte
de chacun
et même si l’on voulait éviter
on se réfugie à Fátima
afin de louer une chambre
à l’Hôtel Alléluia
RIMA CEA MAI POTRIVITĂ
În versurile fiecărui poem
se crează câte un coridor
acolo se zămisleşte
rima care urmează
mărul de care ţi-e dor
şi pe care mâncându-l
nu te-a dus
la mai multă
cunoaştere
Ca într-o peşteră de cleştar
aşa stai
urmărind cum umbrele se amestecă
se zvârcolesc
precum măruntaiele muntelui
înainte de naştere
Rime false
şi rime adevărate
în bătălia pentru
adevăratul poem
în bătălia pentru
poemul de care
mi-e dor
Rima cea mai potrivită
a muri
moarte
mor
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LA RIME LA PLUS CONVENABLE
Un couloir est créé
dans les vers de chaque poème
c’est là qu’on y engendre
la rime suivante
la pomme dont on a envie
et si l’on en mords,
on n’arrrive pas
à une connaissance
plus profonde
Comme dans une grotte de cristal
on se fige sur place
en regardant les ombres qui se mêlent,
se débattent

comme les entrailles de la montagne
avant l’accouchement
Des rimes fausses
et des rimes réelles
dans la bataille
pour le vrai poème
dans la bataille pour le poeme
dont je rêve
La rime la plus convenable
mourir
mort
je meure
Traduction du roumain par
Muguraș Maria Vnuck

Petru-Ilie BIRĂU – Interior de pădure în Măgura, 2017, ulei pe pânză, 40 x 50 cm
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Ramakanta DAS
(INDIA)

TOUCH DIVINE

GARLAND

Let a divine touch heal her.
Let her rest on the couch of happiness.
Let all the benefits of the tonic of poetry
Dwell upon her, indulge her.

I shall present you
With a garland of haiku
As a ghift in return for all
The inspiration you evoked.

Let her injured self be healed
By the aurveda of ecstasy
And she relishes the nectar
And the immune
To the strifes and straines of mundane life.

I give you the hint of a smile
That shall glorify your universe
And absorb the droplet of your tears
That contains a volume.
PEBBLE OF LOVE

RAINBOW-SMILE
Your dimpled-smile
Sneaks through the
Dark chasm of moist clouds
And spils its ephemeral glory
On the face of the monsoon sky.

You threw
A pebble of love
Into the placid ocean
Of my heart
And since then it is
In a state of perpetual ripples
Just for you.

Your colorful smile has the
Properties the rainbow is made of,
As it reveals and conceals its
Ceremony of colours at will
On my village sky.
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Dominic DIAMANT
(ROMÂNIA)

CINSTIRE SFINŢILOR PĂRINŢI
Voi Sfinţi Părinţi, ce flacăra divină
O cultivaţi în suflete şi-n gând
Îmi ajutaţi iubirea să devină
Cel mai puternic sfetnic luminând
Oblăduirea voastră mă încarcă
În mod subtil şi neimaginat
C-o energie straşnică, de parcă
Aş oficia precum un împărat
Crezând în voi ca-n Cel Atotputernic
eu vă iubesc în felul meu, smerit,
Onest şi anonim şi prea cucernic
Să nu mă simt, la fel, de voi, iubit
Ce fericire m-ar lua-n primire
Ca, împreună, să afurisim
Orbirea şi să-i dăm de lecuire
Cu eroismul nostru ano(una)nim.

CA SĂRITORUL LA TRAPEZ
Să fie un boicot tacit şi ferm
Din partea editorilor curtaţi
Să-mi scoată cărţi, c-aş fi un pachiderm
Cum prea puţini mai suntără-n Carpaţi?
Să fie un refuz din partea lor
Pentru că tot insist să le trimit
Produse fără nici un viitor
De mine însumi veşnic amăgit?
Nu ştiu ce-o fi şi ce s-a întâmplat
De nu le mai prezint vreun interes
Şi-mi plâng pe umăr, singur şi uitat
De breasla către care am purces
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Şi n-are rost să mai reiterez
Demersurile ce le-am întreprins.
Voi fi ca săritorul la trapez
Ce, fără plasă, va cădea învins.
NOSTALGICĂ
Când eram eu tânăr şi înamorat,
Terrian luceafăr cu sclipiri divine,
Stele carpatine mă slujeau la pat
Ca pe dumnezeul ce le întreţine
Când eram eu tânăr, Doamne, şi visam
Să-mi găsesc în lume calea către Tine
Nu ştiu cum se face, dar un bairam
Nu se putea face, Doamne, fără mine
Câte boroboaţe nu voi fi făcut
Etalându-mi şarmul care să-nfioare
Doar să fiu eu Cel Mai şi neîntrecut,
Răsfăţatul dandy între domnişoare
Când eram eu tânăr, nimeni nu era
Temerar şi mândru şi frumos ca mine
Toată mahalaua mă îmbrăţişa
Să-i păstrez imaginea, să o pot susţine
Fetele din gaşcă mă îmbrăţişau
Şi-mi cerşeau iubirea cu o neprihană
Înduioşătoare, numai să le dau
Nobila-mi atenţie ca pe-o dulce rană
D-apăi câte brave ciute naşparlii
Nu mi-au dat tributul lor ca unui fante
Care le aduce-atâtea bucurii
În postura sacră de fidele-amante
Fost-am o podoabă super, sans rival,
Cu o tinereţe abracadabrantă.
Ce păcat că totul pare ireal
Ca o nălucire cu o parapantă.
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Gheorghe DOBRE
(ROMÂNIA)

Bănuieli

Căutarea himerei

Foarte puţine de spus,
de fapt(aproape) nimic,
despre el.
probabil e un om,
probabil nici nu există…

Îmi trec prin sălcii
gânduri de moarte
gânduri de noapte
gânduri de şoapte

nu m-aş mira să văd o piatră
zâmbindu-mi inconfundabil
şi cerându-mi o hârtie
şi-un creion
descoperind că e el.
sau să văd pe cineva trăgând
îndârjit
de marginile zilei
ca de brazii ce-acoperă
gura unei peşteri
descoperind că e el.
sau să văd coborând încă somnoros un om
în halta lângă care e fabrica
unde munceşte anonim ca o moleculă
de aer
descoperind că e el…
aveţi dreptate
el este
firesc şi tânăr
şi dacă-i puţin trist lăsaţi-l în pace
aseară în inima lui a fost
toamnă
o toamnă ruginie, târzie
când cocorul din suflet
şi-a amintit de aripi…

himerei tale-i caut
trup
cu ochii deschişi
a moarte
a noapte
a şoapte
muzică rea
ce mă vrea
nu mă salvaţi
prieteni
se-apropie…

Buzunare
Buzunarul pentru ace
apoi cel pentru curcubee
buzunarul de somn
buzunarul pentru iarbă
apoi cel pentru cele,
pentru miele,
pentru surcele,
pentru puii de lele
numai tu eşti rupt,
împuşcat,
trecut prin cuţit,
buzunarule de noapte.
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Gheorghe Dobre a primit un premiu literar important în Macedonia

Împreună cu Domnul ambasador Viorel Stănilă

Îl știam, desigur, din numeroasele întâlniri
petrecute cu cele mai felurite prilejuri. Ne-am intersectat pe teritorii ale creației, poezia și publicistica fiindu-ne dragi amândurora. Am pentru el o admirație
fără limite față de felul în care reușește să țină aprinsă
o flacără de spiritualitate cât Bărăganul de mare, ba
poate și mai cuprinzătoare, revista Helis din Slobozia.
Știu cu ce eforturi se zămislește o revistă și știu, desigur, câte zbateri presupune menținerea ei în viață. Iar
dacă asta se întâmplă de peste un deceniu și jumătate,
atunci cu atât mai clară apare dimensiunea întregului
edificiu. Căci o revistă, cu toate ale ei, din care nu
lipsesc amărăciuni, dezamăgiri, eșecuri poate tocmai
pentru a scoate și mai mult în evidență reușitele, ei
bine, o revistă este o arhitectură aparte. De aceea spun
că un izvoditor de revistă este el însuși un arhitect de
o factură redutabilă, un amestec de fragilitate și rezistență îi este combustia ce-l călăuzește în echilibristica
peste vâltorile vieții și îi dau energie să ajungă dincolo, la liman, unde se pitește așteptarea cititorilor.
Cam așa cred eu că este un părinte ce-și
asumă nașterea și viața unei reviste și așa este și redactorul-șef al revistei Helis. Dar iată că pe 21 iunie,
la Skopje, la sediul Uniunii Scriitorilor din Macedonia, într-o ceremonie de-a dreptul emoționantă,
aveam să descopăr că în acest om sălășluiește un grăunte de sensibilitate doar a lui, o sensibilitate care
mișcă altfel cuvintele spre inimile cititorilor. Chiar
spre inimile și gândurile organizatorilor festivalului
"Sărbătoarea teilor" de la Skopje, unde regină este

poezia. În cadrul acestei sărbători anuale, de mai
multe decenii, Uniunea Scriitorilor din Macedonia
conferă cel mai valoros premiu al său pentru creație
la doi poeți, unui macedonean și altuia din rândul scriitorilor de peste hotare.
Anul acesta, Sonja Stojmenska-Elzeser,
președinta breslei scriitoricești din Macedonia, a înmânat lui Vidoe Vidicevski, din Ohrid, premiul pentru creatorul din țară. Iar premiul pentru străinătate i
l-a înmânat nimănui altuia decât unui român, poetului
Gheorghe Dobre, festivitatea petrecându-se în prezența lui Viorel Stănilă, ambasadorul României la
Skopje, care s-a întâlnit cu mica delegaţie din România şi a doua zi, la
vila de oaspeţi a primarului capitalei Macedo-niei, unde am fost cazaţi. Mulţumim pentru atenţia pe
care ne-a acordat-o.
Cu această ocazie a fost
lansată o frumoasă pla-chetă cu
versurile celor doi câştigători, în
macedoneană şi română.
Așadar, poezia lui Gheorghe Dobre, spre
mândria noastră, a primit "Sceptrul literar", ca semn
al recunoașterii faptului că prietenul nostru este mare
vrăjitor de cuvinte, punându-le să miște inimi nu doar
acasă, ci și pe alte meleaguri. Distincția obținută de
Gheorghe Dobre a mai fost acordată acamedicianului
Nicolae Dabija și scriitorului Dumitru M. Ion, deci
prietenul nostru are de ce să fie mândru. Şi noi, alături
de el.
Mulţumim pentru atenţia acordată sprintenei şi talentatei Frosina Parmakovska, directorul festivalului, lui Michel Pavlovski, secretarul Uniunii
Scriitorilor din Macedonia. Şi lui Dina Cuvata, fără
de care nu ar fi existat nici un schimb cultural la acest
nivel şi de asemenea valoare..
De fapt, mulţumim tuturor celor care au fost
prezenţi pentru căldura cu care ne-au primit.
Odată mai mult realizăm că „ republica”
scriitorilor și artiștilor nu are granițe și este mare cât
sufletul fiecăruia dintre noi.
Ziaristul Firiţă Carp şi poetul F. M. Ciocea
l-au însoţit pe Gheorghe Dobre la importantul eveniment.
Firiță Carp

http://english.republika.mk/literary-scepter-awards-presented-to-poets-vidicevski-and-dobre/
http://skopje.mae.ro/local-news/926
http://skopje.mae.ro/node/925
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Emilian M. DOBRESCU
(ROMÂNIA)

DICȚIONARUL LITERAȚILOR ROMÂNI DIN AFARA TĂRII (Partea I)
Revista ,,Destine Literare” începe seria prezentărilor unor personalități literare din România și din
diaspora. Inițiativa îi aparține Prof. Univ. Dr. Emilian
M. Dobrescu, Secretar științific al secției de științe
economice, juridice și sociologice de pe lângă Academia Română.
În numărul precedent (Anul 11, Nr. 103-105, iulie-septembrie, 2018) revista noastră a publicat la p.
180 amănunte interesante despre vol. al II-lea al Dicționarului românilor de pretutindeni, ,,Personalități
de excepție”, precum și adresa de e-mail la care cei
doritori pot lua legătura cu domnia sa și își pot trimite
CV-urile (dobrescu@acad.ro).
,,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 de-a lungul
timpului în afara graniţelor României. Am gândit
acest dicţionar ca pe o lucrare reprezentativă a spiritualităţii româneşti din diaspora. 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). Volumul al II-lea cuprinde toţi acei români
din diaspora care s-au impus prin ceva remarcabil în
domeniul lor de activitate, au scris lucrări ştiinţiifice,
au realizat lucrări artistice, conduc o afacere de succes, sunt membri ai unor instituţii, institute, organisme şi/sau organizaţii internaţionale sau naţionale
importante, personalităţi care sunt cunoscute sau prezentate pentru ,,ceva”-ul respectiv, care au primit premii, diplome, medalii sau alte recunoaşteri internaţionale pentru activitatea şi/sau lucrările lor...”
,,Vă aşteptăm cu disponbilitatea şi entuziasmul
dv de a deveni mai cunoscuţi. 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.
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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, vă aşteaptă
opiniile şi, mai ales, prezentările în format electronic.”
BUICĂ, Elena Buni – Scriitoare, își semnează scrierile adăugând pseudonimul Buni. Este membră a următoarelor asociații: Ligia Scriitorilor din România,
din anul 2008; Asociaţia Scriitorilor Români din Canada, din anul 2009; Asociaţia Scriitorilor Români
din Quebec, din anul 2009; Academia de Interferenţe
Internaţionale „Paul Polidor” din anul 2014.
S-a născut pe 3 ianuarie 1933, în comuna Ţigăneşti, judeţul Teleorman. Din anul 1964 este absolventă a Facultăţii de limba şi literatura română, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. A fost profesoară de limba şi literatura română la mai multe
şcoli şi licee din Bihor, Cluj şi Bucureşti. S-a pensionat în anul 1988 și de atunci locuieşte în Toronto (Canada).
Debutul literar a avut loc în anul 2003, în publicaţia ,,Observatorul” din Toronto, la care semnează o
rubrică permanentă ,,Prin sita vremii”. A publicat în
revistele on-line ale Asociaţiei Române pentru Patrimoniu (ARP), coordonate de remarcabilul om de cultură Artur Silvestri, care i-a fost mentor și i-a oferit
în revista ,,Ecoul” o rubrică intitulată ,,Frumusețea
scrisului”. A mai publicat și în alte reviste on-line
ARP: ,,Monitor cultural”, revista de informație culturală ,,Analize și fapte”, ,,Epoca”, ,,Neamul românesc”, ,,Semănătorul”, ,,Cărticica românească de
copii”, ,,Universul cărților”. Este prezentă în mai
multe reviste de cultură și spiritualitate, on-line și pe
suport de hârtie, atât din țară, cât și în toată diaspora
românească.
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A primit mai multe distincții și premii printre
care: a) Premile revistei „Observatorul” din Toronto,
în anii 2004 și 2005 pentru perseverarea în a promova
limba şi cultura română; b) Trofeul ,,Don Quijote”,
2004, acordat de Societatea Scriitorilor Români din
Spania; c) Diploma de excelenţă acordată de Academia Daco-română, Bucureşti 2011pentru remarcabila
creaţie literară românească; d) Premiul acordat de
Liga Scriitorilor Români, 2012, volumului ,,Luminişuri”; e) Premiul I obţinut la Concursul Internaţional de Poezie şi Proză, organizat de publicaţia
,,Starpress International”, director Ligya Diaconescu,
2012; f) Diploma de Excelenţă pentru întreaga activitate literară acordată de Revista ,,ProLitera”, director
Ecaterina Câmpean; g) Diploma de Excelenţă pentru
cea mai interesantă carte editată în anul 2012, Întoarcerea spre obârşii, acordată de Ed. Anamarol, Bucureşti; h-i) Diplomă acordată de Prim-ministrul Canadei, Stephan Harper și Diplomă acordată de Prim-ministrul provinciei Ontario, Dalton McGuinty, ambele
in anul 2013, la împlinirea vârstei de 80 de ani; j) Premiul Tempus, Academia Daco-română pentru promovarea valorilor daco-româneşti; k) Diploma de
Merit pentru întreaga activitate literară şi publicistică
din partea revistei ,,Cetatea lui Bucur” Bucureşti şi a
Ligii Scriitorilor Romani, 2013; l) Marele Premiu la
Concursul Internaţional de Poezie şi Proză ,,Limba
noastră cea română”, organizat de publicaţia ,,Starpress Internaţional’’, director Ligya Diaconescu; m)
Diplomă ,,Tinereţe fără bătrâneţe” acordată de Cenaclul ,,Nicăpetre” aparţinând publicaţiei ,,Observatorul” din Toronto, 2013; n) Diploma și Medalia ,,Virtutea Literară” acordate de Liga Scriitorilor din România, 2014; o) Premiul al III-lea la concursul literar
organizat revista ,,Memoria slovelor”; p) Trofeul
,,Steaua românismului”, Societatea ,,Mondo calendero”, Râmnicu Vâlcea, 2015; q) Diplomă de excelență, acordată de revista româno-canadiano-americană ,,Starpres International” cu prilejul sărbătoririi
limbii române, 2015; r) Diplomă de fidelitate acordată cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la apariția
primului ziar privat din România, revista ,,Curierul”,
2015; s) Diplomă de excelență pentru colaborare si
activitate literară desfășurată în cadrul revistei ,,Memoria slovelor”, Râmnicu V\lcea, 2016.
1

A publicat proză scurtă, eseuri, evocări, portrete
literare, recenzii, povești pentru copii, memorialistică
și note de călătorie. Despre personalitatea scriitoarei
a apărut volumul de comentarii critice Frumusețea
scrisului, alcătuit de Rodica Elena Lupu, (Editura
Anamarol, București) și monografia semnată de Cezarina Adamescu, Elena Buică - O ambasadoare a
sufletului românesc, (Editura Anamarol, București,
2016), cu prezentarea unor fragmente din cărțile autoarei. Scrierile sale au apărut în mai multe volume
difuzate în întreaga lume, dintre care cele mai reprezentative sunt: a) Gând purtat de dor, Monografia
comunei Țigănești - Teleorman, (Editura Forum,
București, 2006); b) Zâmbind vieții!, (Editura Anamarol, București, 2013); c) Frumoasele vacanțe,
(Editura Anamarol, București, 2014).
BUTCOVAN, Mihai Mircea – S-a născut la Oradea,
în anul 1969. Se află în Italia din anul 1991, ţara în
care a urmat mai multe studii umaniste şi are pregătire
pedagogic. În prezent trăiește la Seste San Giovani și
este educator profesional al tinerilor toxico-dependenţi în Milano1.
Debutul său ca scriitor şi poet l-a făcut prin publicarea mai multor schiţe şi nuvele în diverse antologii, între care: The Poetry of Migrant Writers in
Italy, alcătuită de Mia Lecomte și Luigi Bonaffini,
Los Angeles 2006; Ai confini del verso. Poesia della
migrazione in italiano, alcătuită de Mia Lecomte, Firenze, 2006; Nuovo Planetario Italiano. Antologia
della letteratura italiana della migrazione, alcătuită
de Armando Gnisci, Troina, 2006 și altele. Lucrarea
sa de debut, Allunaggio di un immigrato innamorato,
este un roman cu note biografice, care aduce în prim
plan experienţa unui imigrant, adaptarea lui într-un
alt spaţiu, altă cultură şi altă mentalitate. Critica literară italiană i-a acordat în 2003, Premiul pentru cel
mai bun roman străin, premiu numit Voci e idee migranti, iar în anul 2006, lucrarea sa a fost republicată
la Editura Bessa Editrice; Allunaggio di un immigrato innamorato este lunatica aventură de iubire a
unui imigrant ironic, conştient de sine însuşi şi de realitatea istorică şi socială din ţara sa, călătoria poetică
în sentimentele cotidianului urban, ale cărui paradoxuri nu reuşim să le observăm pentru a le lua în râs.

Sursa. www.rgnpress.ro, vizitat pe 14 iulie 2009

destineliterare@gmail.com

79

Destine Literare
Este, de asemenea, implicat în păstrarea valorilor
naţionale, fiind ancorat de mai mult timp în activităţile Asociaţiei ,,Românii în Italia”, în calitatea sa de
membru în Consiliul Director. Este și redactor al revistei ,,Gânduri româneşti”, organizator şi susţinător
al mai mai multor evenimente de anvergură culturală
la Milano, având o prezenţă notabilă şi valoroasă în
cadrul acestei asociaţii.
CARGIOIU, Melania – Născută pe 24 mai 1931, în
com. Ilteu, jud. Arad. A fost în țară inginer și bibliotecar.
A absolvit în 1951, Liceul teoretic de fete
,,Elena Ghiba Birta” din Arad. Între 1951-1956, urmează Facultatea de Agronomie din Timișoara, aparținând atunci de Politehnica Timișoara, iar din anul
doi de studii transformată în Institut Agronomic. A
lucrat în 1956 la firma ,,Vitamin” Timișoara, unde
obține un atestat de specialist în plante medicinale,
devenind delegat pentru farmaciile de plante medicinale din Timișoara și depozitele respective din județul
Timiș. Apoi a lucrat timp de 12 ani în mai multe ramuri adiacente agriculturii și în statistică: IRAVICOOP ,,Stațiunea de incubație artificială”, Timișoara; UJCC-Centrocoop, Timișoara; Centrul de export semințe, Voiteni-Deta, jud.Timiș; CRR Timișoara și apoi, schimbându-și profilul profesional, la
,,Colectura biliotecilor” Timișoara. În 1974 s-a angajat la Biblioteca Județeană Timiș, din Timișoara, obținând în 1975 atestatul de bibliotecar. A lucrat în cercetare și, în paralel, la sala de lectură de la Secția Bastion, carte veche, fond tradițional, cărți scoase din circulație cu ,,Decretul 57” și periodice, timp de 14 ani,
până la pensionare în 1988. În tot acest timp publică
în presa locală și susține activități culturale, unele cu
poezie proprie pentru copii, la grădinițe sau poezie
pentru adulți la cenaclurile literare din Municipiu, fiind mereu delegată din partea Bibliotecii Județene Timișoara. A lucrat la codificarea și catalogarea cărții
de patrimoniu și carte românească veche.
Înntre 1974-1988 a susținut referate pe tema ,,Valori
de patrimoniu și Bibliofilie”, la întrunirile anuale ale
Consiliului Național al Culturii, la sesiunile desfășurate la: Biblioteca ,,Astra” Sibiu, 28-29 mai 1976;
Consiliul Județean al Culturii și Biblioteca RâmnicuVâlcea, 30 martie 1978; Biblioteca Județeană Timiș,
Timișoara, 12-13 noiembrie 1979; Biblioteca
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Județeană Arad, 22-24 mai 1981; Biblioteca Județeană Sf. Gheorghe, 14-16 mai 1982; Biblioteca Județeană Târgoviște, 20-22 mai 1983; Biblioteca ,,Lucian Blaga” Cluj-Napoca, 1983;
Târgu-Mureș, Biblioteca ,,Teleky”, 22-24 mai 1985;
Biblioteca Municipală ,,Mihai Sadoveanu” București, 5-6 noiembrie 1985. În 1986, la Timișoara, susține un referat despre ,,Fabulă” și devine membră a
Fundației ,,Silviu Almăjan –
Muzician”. Între 1996-1998 a urmat cursurile Facultății de engleză ,,Nicolae Mioc”, din Timișoara, cu
profil pentru persoane de vârsta a III-a.
În 1999 a plecat în Canada ca vizitator, iar din
motive familiale s–a stabilit aici cunoscând limba
franceză; devine astfel propriul său traducător și lucrează ocazional pentru alții, iar în Montreal a găsit
posibilitatea de a presta muncă voluntară. Aici, desfășoară activități la: Centres des femmes Montreal
(1999-2002); Le Comité d’aide sociale Projet Génesse, 2002; Centrul Comunitar Multicaf Montreal,
unde publică în Revista Multivox; Jewish Eldercare
Center C.HL./S.Juif, Montreal, 2002; Organizația
Progenessis, Montreal; Organizația Femmes du
Monde, Montreal. Este membru fondator al Cenaclului francez Anneau poétique, iar în 2001-2003, al Cenaclului Poetry, din Washington (SUA). În 2007 fondează firma ,,Plamedremed”, cu activități în domeniul fitoterapiei la Montreal, iar în 2008 devine membră în cenaclul Asociației Scriitorilor de Limbă Română din Quebec. Din 2010 devine membră în Asociația Canadiană a Scriitorilor Români, pe baza actvității literare și culturale din țară, dar și din Canada și
SUA și participă activ la activitatea acesteia prin creația sa poetică și publicistică. De asemenea, devine
membră în Cenaclul Mihai Eminescu din Montreal,
unde primește Diploma de Onoare pentru că a sponsorizat tipărirea unui tiraj din lucrarea princeps Poezii
de Mihai Eminescu, apărută în 1901 sub îngrijirea lui
Titu Maiorescu. Este și membră în Liga Scriitorilor
Timișoara - Banat, filiala Cluj-Napoca (având legitimația nr. 549 din 2014). Între 2012-2015 a purtat o
corespondență literară asiduă scriitorul Corneliu Leu.
Este prezentă deseori la manifestări culturale desfășurate la Ambasada Română din Ottawa (Canada) și
susține prin articole publicate și lansări de carte activitățile Asociației pentru Drepturile Femeii în Lume
(președinte Paolo Mele), din Vicenza (Italia). Joacă
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roluri în filme precum ,,The Head in The Clouds”
(SUA, 2003), la turnarea secvențelor din film la Montreal și ,,Jeunnes ailleurs, vieilles ici” (film documentar realizat de catedrele de cinematografie și sociologie ale Universității UQAM din Montreal). Lansarea
filmului a avut loc la al VII-lea Congres Internațional
de Francofonie, pe probleme feministe, din anul
2014. În 2006 și 2007 este secretară a Congresului
Canadian Român, iar din 2015 participă activ la ValDavid, Quebec, la Festivalul Bianual Internațional al
Scriitorilor și Artiștilot, ,,La Moisson lyrique des baies sauvages”. Este vicepreședintă a Cenaclului Epigramiștilor ,,Păstorel Teodoreanu” din Montreal, de
la care a primit Diploma ,,Frudge Maget Ecuson”. Publică în revistele ,,Redivivus” și ,,Tempus fugit” ale
Cenaclului și participă la diferite concursuri de epigrame, desfășurate la Clubul de aur din Montreal,
Asociația Culturală Română, Asociația Moldovenilor
din Quebec (Montréal), Cenaclul de literatură al Consulatului General al României din Montreal. Participă
permanent la Festivalul Național al Limbii Române,
și este redactor al revistelor ,,În bătaia peniței”, din
Caransebeș și ,,Heliopolis”, din Timișoara. Este
membră a organizațiilor Femmes du monde, din
Montreal și ,,Fluviul Dunărea”, cu filiale la Timișoara și Ulm (Germania). A prezentat un referat la
Congresul Academiei Româno Americane, desfășurat la Montreal în 2016.
A debutat literar la Timișoara, în 1975, iar din
1979 își publică poezia și proza la Radio Timișoara,
apoi în ziare și reviste precum: ,,Drapelul Roșu”,
,,Orizont”, ,,Magazin Orizont”, ,,Munca”, ,,Revista
bibliotecilor”, ,,Renașterea”, ,,Banatscke Novine”,
,,Szabad Szo”, ,,Femeia”, ,,Luceafărul”, ,,Steaua”,
,,Cetatea lui Bucur”, ,,Apollon”, ,,Apollon junior”,
,,Heliopolis”, ,,Memoria slovelor”, ,,Vestea de Mehadia”, ,,Constelații diamantine”, ,,Bogdania”, ,,Singur”, ,,Die Zeit”, ,,Boema”, ,,Confluențe literare”,
,,Art-Emis”, ,,Agora literară”, ,,Opinia”, ,,Creșterea
limbii române”, ,,Gazeta Basarabiei”, ,,Pici voinici”,
,,Coloana infinitului”, ,,Litera 13”, ,,În bătaia peniței”, ,,La Pologne”, ,,Possibles”, ,,Destine literare”,
,,Candela de Montreal”, ,,Observator” din Toronto.
În România și străinătate i-au apărut următoarele cărți: Basm în versuri, (Editura Bârda, 2006); Doi
pisoi..., (Editura Bârda, 2007); Furtuni fecunde,
(Editura Singur, 2011) și Editura Destine, din
destineliterare@gmail.com

Montreal; Pinteni de năluci, (Editura Singur, 2012);
Spre ceruri sacre, (Editura Bârda, 2012); Le porelet
curieux, on-line 1999; Pe igliță, (Editura Singur,
2013); Epigrame pocăite, (Editura Mirton, 2013);
Mingea, (Editura Bârda, 2014); Aventuri cu Luc,
(Editura Singur, 2014); Poeme într-un stih, (Editura
Napoca Nova, 2014); Poezii pentru Oana, on-line,
2014; Trăia odată, (Editura Singur, 2015); Glia de
aur, (Editura Singur, 2016); Ani de Canada, (Editura
Singur, 2016); Oanea, (Editura Bârda, 2017).
CERIN, Sorin – Născut la Baia Mare, în 1963. ,,Filosof american de origine română, deschizător de
drum într-o nouă eră a filosofiei” (cf. Wikipedia www.wikipedia.org). ,,Wikipedia în limba română nu
a reuşit să publice despre mine decât faptul că sunt un
personaj controversat pentru articolele pe care le-am
scris prin 1992 despre mafia românească a drogurilor
din Australia. De ce am fost controversat? Pentru că
am trimis o corespondenţă ziarului ,,Ziua’’ pe o temă
ce făcea prima pagină în majoritatea ziarelor australiene la acel moment?…” În luna mai 2004 cartea sa,
Destiny, un best seller, s-a poziţionat pe locul 2 în topul vânzărilor de carte mondială pe internet (în primele 50 de locuri se mai aflau titluri cunoscute, precum Harry Potter şi Ordinul Phoenix de G. K. Rowling sau Stăpânul inelelor de Tolkien).
A lansat pe 3 iulie 2006, la celebra editură americană Virtualbookworm.com Publisher, lucrarea sa
The Origin of God, în care dezvoltă o teorie creaţionistă nouă ce promite să lanseze dezbateri aprinse. El
susţine că ,,adevărata religie este cea a Păcii şi a Binelui, a unui Dumnezeu Unic, pentru noi toţi!” Catalogată drept ,,cea mai bună lucrare de gen” şi ,,unica
în lume”, poziţionată după 10 zile de la lansare în topul celor mai bune lucrări ale anului 2006, lucrarea
lui Sorin Cerin nu este o ficţiune, deşi este scrisă ca o
incursiune personală în Istoria Universului înainte de
Bing Bang și rodul a 4 ani de cercetare şi documentare. Autorul combină teorii sociologice şi religioase,
pentru a lansa un nou curent filosofic şi chiar religios.
The Origin of God aduce o nouă lumină în religie, filosofie şi cosmologie, fiind prima lucrare din lume
care tratează subiectul prin prisma unei noi filosofii”
spunea Everett Lindsay, acordându-i 5 stele, maximum de puncte, acestei lucrări ce însumează 736 de
pagini în format A4. Opusul The Origin of God a fost
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tradusă în spaniolă, japoneză, chineză, franceză şi
germană.
CUCULIUC, Daniel – S-a născut în anul 1989, la
Bacău. La vârsta de opt ani, pleacă în Italia împreună
cu părinţii săi. În anul 2002 începe să-şi publice scrierile pe site-uri literare italiene şi româneşti (printre
care www.liberodiscrivere.it şi www.poezie.ro). Participă la unele concursuri literare în Italia, obţinând
câteva premii: Premiul I la Concursul Naţional de Literatură ,,L’arcobaleno della vita”, Premiul II la Concursul Naţional de Poezie ,,Natale”, Premiul ,,Della
Fratellanza” la Concursul Internaţional de Poezie ,,Il
saggio” etc. În 2006 şi-a lansat cartea de poezii Luci
e misteri. Unele dintre poeziile sale au fost publicate
în diverse antologii de poezie.
FRANCISC, Al – Pe numele adevărat Pal Francisc,
s-a născut la 4 martie 1958 în Sibiu. Trăiește primii
trei ani de viață la Avrig, localitatea natală a celui care
a fost Gheorghe Lazăr, un mare patriot român, apoi,
până la 10 ani în Apața de Brașov pentru ca în 1968

să se mute cu părinții la Brașov. A urmat școala generală, liceul și Universitatea Transilvania din Brașov. A activat ca inginer la Întreprinderea de Rulmenți Bârlad și Întreprinderea de Rulmenți Brașov. În
1998 a emigrat împreună cu soția și copilul în Canada. Pe noul continent a lucrat ca administrator de
bloc, controlor de calitate, inginer proiectant și director de calitate. În 2006 și-a pierdut vederea, moment
în care s-a pus problema să facă altceva, așa că a ales,
inspirat, scrisul. În 2010, cu sprijin de la Guvernul
Canadei își cumpără un calculator care
i-a ușurat această activitate, fiind dotat cu un program
special pentru nevăzători. A publicat volumele de
versuri: Pomelnic de lemn, Sibiu, Editura Art Media,
2012; Versuri cu chirie, Cluj Napoca, Editura Napoca
Star, 2015; Minunea Minunilor, Târgoviște, Editura
Singur, 2016; Ecuații lirice, Iași, Editura Ștef, 2016,
iar alte poezii au apărut în zece antologii literare diferite.
A publicat, de asemenea, poezie și proză în peste 100
de magazine literare din țară și străinătate.

Petru-Ilie BIRĂU – Primăvară pe Vârful Codrenilor, 2018, ulei pe pânză, 40 x 60 cm
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Ion DRĂGHICI
(ROMÂNIA)

Totul e legal
Hii, drace, hii…! Nu mă mai coace și tu că
sunt eu copt de….hiii!
Prin ceață, se apropia odată cu huruitul roților
pe fâșia neagră de asfalt în mijlocul albului iernii cețoase de ianuarie o căruță cu coviltir acoperită cu carton și folie cârpită, trasă de un căluț ud de sudoare,
suflând lacom aerul rece și scoțând apoi aburi pe nări
în legănatul neregulat de animal bolnav. În căruță, pe
un fel de capră, ședea un chip de om neras, slab și
mic, jerpelit și murdar, cu o căciulă roasă și veche
trasă până lângă ochii negri ficși, care încercau să pătrundă și prin zid. Pe obrajii lui, nici pic de roșeață.
Se apropia de crescătoria de tauri venind de la târgul
de la Roșiori. Abia luă curba și calul se poticni îngenunchind pe asfalt și căzu în ham între ulube, izbinduși cu sunet sec capul de asfalt. Mai suflă lung de câteva ori, apoi un sânge roz spumos i se prelinse pe
nări și pe limba scoasă, atârnând între maxilare.
Ochii-i rămaseră deschiși, dinții rânjeau voind să
muște. Nu mai sufla.
- Doamne, Doamne, cu ce ți-am greșit de mă
chinui în halu’ ăsta? N-am omorât Doamne lume la
drumu’ mare să mă oropsești așa! Of, mamă-mamă,
de ce mai m-ai făcut pe lume, mamă, să mă tângui ca
nimeni pe pământ?
Omul începu să plângă înfundat cu icnete,
ștergându-și cu mâneca scurtei peticite de pe el ochii
și printre suspine se apucă, după ce mai lovi cu troașele lui în cal să vadă dacă mai mișcă, să-l deshame.
Hățurile i se încurcaseră pe picioarele din față când se
zbătuse de câteva ori încet până să moară. Cu puțin
efort, reuși să-l împingă în șanț după ce-l deshămă.
Își luă căciula în mână, se scărpină la ceafă, se
uită înainte și înapoi. Nu venea nimeni. Aruncă hamurile și hățurile în căruță, intră între ulube și începu
să tragă, mai întâi arcuit spre stânga. Ciorile din
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plantația peazeului începură să-și dea semnale prin
gărăituri. Ceața începuse a se ridica. Era deja după
amiază. De la crescătoria de tauri și din oraș începură
să curgă spre satele din jur oamenii de la schimb, slujbașii de la poștă, din gară, de la țesătorie.
Ciorile se așezaseră la ospăț, scoțând întâi
ochii calului, sugând zăpada înroșită de sângele spumos ce continua să iasă cu clăbuci pe nări. Se speriau
când trecea vreo mașină sau căruță. Zburau în tecarii
de pe liziera plantației și reveneau imediat pe hoitul
calului din șanț.
De la crescătorie ieși docarul cu Mihalache,
doctorul veterinar, cu Pârvu, șeful de fermă și, lângă
vizitiu, cu geanta în mână, șeful contabil Pițigoi. Zburară, trași de doi armăsari vineți, până la gară. De
acolo urmau să ia mașina și să coboare fiecare la stația
lui.
- Nea Ioane, eu fac calea întoarsă cu matale,
bat-o focul s-o bată de treabă. Am uitat cheile pe birou.
- Atâta pagubă domn’ Pârvu, un sfert de oră
numai să aveți răbdare și suntem rezolvați.
- Domn’ doctor, s’ trăiți, vă salut domn’ Pițigoi, ne vedem mâine.
- Bă, tu pleci să nu dai o coaptă la ”pierde
tren” colea. Las’ că te știu eu – zise dând din capul
mare băgat sub o căciulă brumărie doctorul Mihalache, râzând chipurile molipsitor înfășurat în șubă.
- Dau mâine, dau mâine două; și trei dau mâine dacă ziceți că de-aia mă întorc, dar nu e aia…O să
vedeți!
- Bine, bine…! Te știm noi! Zise Pițigoi și
adăugă - Hai dom’ doctor că scăpăm locala!
Docarul se întoarse pe același drum spre crescătorie. Pârvu ceru să oprească lângă calul mort. Coborî, îl cercetă cu ochi atent, cu fața luminată.
83

Destine Literare
- Te duci nea Ioane și vii cu trei grăjdari și cu
un atelaj imediat aici.
Docarul porni la trap luând curba pe porțile
încă deschise ale crescătoriei.
După câteva minute un car tras de doi boi cu
coarne largi, boi odihniți, venea legănând în loitrarul
murdar de bălegar trei grăjdari mizerabili, afumați de
băutură.
- Băi, scafandrilor, iar ați băut mă, mama mamii ei de treabă! Bă, vă dau afară de nu vă vedeți dacă
nu vă pocăiți. Ce vă holbați la mine? Luați calu’ ăsta
de-aici din șanț și-l duceți în fermă.
Cu ajutorul lui nea Ion care-i dirija de fapt
cum se urcă mârțoaga-n car, reușiră să ducă la fermă
calul. Pârvu, cu mâinile în buzunar, mergea în urma
căruței adâncit în planuri, clipind uneori des din ochi,
alteori înghițind în sec și lingându-și buzele tivite cu
vârful limbii.
- Să-l beliți imediat! Îl tocați și-l băgați la cazan la porci. Eu să mă ocup de fermă și de tot că voi
doar beți și furați, asta știți, asta faceți. Da’ bag eu
unu-n pușcărie! Ochii-i scânteiară sălbatic în timp ce
oamenii tăcuți se apucară să jupoaie calul.
- Hai, nea Ioane, du-mă la gară.
- Cheile, domn’ șef….ați zis că……ce Dumnezeu….vă-ntoarceți iar și…oți fi obosit.
- Vai de capu’ meu cu-atâtea gânduri, și uitasem de ce m-am întors.
Merse la birou, deschise ușa, aruncă o privire,
totul era cum lăsase, nu luă nimic și ieși tot gânditor,
cu pas sigur. Se urcă în docar și spuse scurt:
Acum, mână!
***
În târgul de la Caracal, un țigan gras cu mustăți lungi și răsucite, cu ochii verzi bulbucați, cu barba
roșie, cu scurtă de miel tăbăcită, maro (Toboacă, șeful
sălașului din Scrioaștea), vindea un frumos armăsar
pag, înalt, rotund, cu nările în vânt, o frumusețe de cal
pursânge.
Țigani din alte părți ale Sudului întrebau cât
costă. Din patruzeci de mii, Toboacă nu lăsa un leu.
Nimeni însă nu-i dădu mai mult de treizeci de mii.
- O fi el frumos și fălos, ziceau țiganii, da’ eu
vreau să care lemne și cărbuni, nu să-l țin de frumos.
Un cioban din părțile Sibiului îl analiză, i se
uită în gură, îl căută de os mort la picioare, făcu o tură
pe stadion cu el după ce lăsase buletinul în gaj, se
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întoarse și spuse că treizeci și cinci de mii e tot ce
poate da. Atâta.
- Treizeci și șapte și-l iei cu buletin cu tot, spuse
vesel țiganul.
- Apăi, eu treizeci și cinci am zis, de-ți convine
bine, de nu, rămâi sănătos.
Treizeci și cinci de mii sunt bani frumoși, atât
face.
- Treizeci și șase, șefule, că are potcoave noi
de oțel. Alaltăieri l-am încălțat.
- Treizeci și cinci. Atât face.
- Treizeci și cinci și-o băută zdravănă la ușa
târgului, la bufet.
- Fie!
Sibianul numără banii sută cu sută, țiganul
băgă mie după mie în buzunar, cu ochii atenți la numărătoare. Băură adălmașul, cu laude țigănești, cu
povestiri de la stână.
La patru și un sfert, Toboacă luă acceleratul
spre Roșiori, ciobanul se sui pe cal și porni în pas domol spre satele din sud, lângă Dunăre, unde-și avea
oile la iernat cu ciobani plătiți, cu câini, cu tot rostul.
Toboacă păstră trei mii din bani, restul îi dădu
domnului Pârvu.
- Treizeci și două, domn’ șef, nici nu mă gândeam, treizeci și două am luat pe
el, să moară mama! (Mamă-sa era demult
moartă) Să mă vezi c-un ochi dacă mint!
- Să mori tu? Doar treizeci și două ai scos.
- Cum domn’ șef?! Adică eu sunt cârpă. Mie
mi-a plăcut afacerili cinstite, domne! Nu mi-ai zis
matale să nu-l dau sub treizeci? Să moară mama! Lam dat cu treizeci și două, cerusem treizeci și cinci,
da’… târgu’…matale știi, omu să tocmește, mai pune
jupâne, mai lasă stăpâne. Ce să-i faci!
- Bine, mă, oprește două și dă-ncoace treizeci.
Da’ o vorbă să n-aud!
- Și patru-cinci duble de porumb domn’ șef,
cum ați zis.
- Băă, o traistă am vorbit.
- Așa e traista la țigan, domn’ șef, mare, mare
cât o zi de post. Să moară mama. Șase duble ia un sac
țigănesc. Ș-apoi eu îl iau, eu îl duc, matale decât închizi ochii. În rest, oameni suntem…
- Să nu dea dracu să sufli ceva cuiva, că te leg.
Bă, te bag în pușcărie!
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- Domn’ șef, săru’mâna. Ca pământu’, ca pământu’, domn’ șef! Săru’mâna!
Rămas singur, Pârvu numără încă o dată banii,
deși îi numărase.
Din toată suma, băgă șase mii într-un buzunar
din dosul unui halat ce sta de mult agățat și nefolosit
în cuierul de lângă dulapul metalic cu arhiva.
Invită cu zâmbet curtenitor și enigmatic pe Pițigoi și pe Mihalache în biroul lui.
- Ei, ce credeți?
- L-a prins, zise Mihalache cu ochii mari.
- I l-a furat! Adăugă grăbit Pițigoi.
- L-a vândut și ne-a adus banii. Bani peșini,
douășpatru. Douășpatru d-alea mari!
- Făcea mai mult, conchise Mihalache
- L-a dat cu 25, una a lui, că de, așa ne-am
înțeles; una și doi saci cu boabe. Mi-a zis că l-a dat
cum a intrat în târg la primu’ ce l-a întrebat cât îi e
ceasu’. Atât, atât și gata. S-a descurcat, treaba lui. Eu
i-am spus: cazi, să fii sănătos. L-ai furat, nu știu, nu
mă bag. Da’ e deștept al dracu’ țiganu’ și e învechit
în rele. Da știți una?! Una bună.
Ceilalți îl priviră mirați, cu frica-n oase.
- Ce?
- Ce-i?! se grăbiră să întrebe Pițigoi și Mihalache deodată.
- Uite ce-i. Eu zic să luăm noi câte șapte și trei
le dăm lui Ilie. Mi-a zis ieri, mai în glumă, mai în serios că unii de-aici din fermă umblă după potcoave de
cai morți. Știți, eu îl simpatizez. E tânăr, e deștept,
plus d-asta e de viață, nu e periculos. Își vede de
treabă. Câți nu i-au trecut pe sub nas cu traista. El s-a
făcut că nici nu vede. Zău, e băiat bun; ș-apoi ca economist a semnat și el în fișa de constatare a ……calului. O să mai avem treburi și pe viitor și e păcat să
nu-l avem de partea noastră. Uite, fac pariu că din astea trei mii o să ne facă cinste o lună de zile. E băiat
de zahăr, nici nu bănuiți. Eu l-am pescuit. E și el de
pe-aici, zău, îl pui la rană.
Ceilalți priveau și ascultau înduioșați laudele
ce i le aducea Pârvu lui Ilie, absolvent al A.S.E.-ului,
un tânăr înalt, cu păr încărunțit înainte de vreme, singuratic, liniștit, dar adânc în vorbă și-n gândire.
- Uite, eu mâine fac asta, dar bine, dacă și
dumneavoastră sunteți de acord.
- Cum nu, domn’ Pârvu, se poate, e de-al nostru! Ilie? Vai de mine! Ce zici domn’ Pițigoi?
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Domn’ Pițigoi se gândi și la o mie în minus
după care îi părea grozav de rău, se gândi și la Ilie, se
gândi și la afaceri pe viitor legate de Ilie și zise scuturat de pe gânduri:
- A, Iliuță, cum nu dragii mei. Eu ca la copilul
meu țin la el. Te duci domn’ Pârvu să-i dai trei mii.
Ca de la noi. Fii atent că-l întreb. Ca de la noi, sublinie
domn’ Pițigoi decisiv valoarea umană a actului de donație.
- Domn’ Iliuță te salut și-ți doresc pace bună.
- Vă salut domn’ Pârvu, îi răspunse Ilie respectuos cu o ușoară înclinare a capului. Iar a scăpat
azi-noapte un taur și a rupt ușa grajdului, domn’
Pârvu. Nici nu m-am uitat bine, o fi împuns și pe-alții
legați.
Pârvu îl luă de după umeri și-i vorbi blând,
împăciuitor.
- Animale, domn’ Iliuță, animale. Ce să le
faci. Sunt oameni care nu înțeleg, dar niște biete de
animale. Ați spus grăjdarilor?
- Da, i-am pus la treabă. Au și reparat ușa –
răspunse Ilie cu siguranța celui care a făcut ceva bun.
Ocolind totuși ținta, Pârvu urcă vocea cu câteva tonuri și zise:
- Domn’ Iliuță, am o surpriză pentru mata.
Sunt sigur că…o să-ți placă. Haideți până la mine în
birou.
Ilie îl urmă tăcut. La prag Pârvu îl pofti să intre cu prefăcută politețe.
- După dumneavoastră.
Zâmbind stânjenit, Ilie mulțumi.
- Eee… ia să vedem….da! Domn’ Iliuță, ceai zice de vreo trei mii de lei, așa…picați ca la loz în
plic? Nici lozul să nu-l plătești!
- Dacă aș juca la ”loz în plic” și aș câștiga trei
mii de lei, nu știu ce-aș face! I-aș păstra, mi-aș lua o
bicicletă. Dar… nu sunt eu norocos, așa că nici planuri nu-mi fac.
Crezând că e momentul unei mici contradicții
măgulitoare, Pârvu insinuă:
- Eee… mata băiat tânăr și frumos, deștept și
respectuos să nu…ai domn’ Iliuță că m-ai dat gata;
zău m-ai dat gata! Ha-ha! Uite ce e domn’ Iliuță, am
pentru dumneata ”ca de la noi” nu mai puțin de trei
mii de lei. Știi căluțu…luțu…țuțu… Totul e-n regulă,
nu-ți fă nici-o grijă. Suntem acoperiți cu acte, cu piei,
cu tot ce vrei și ce nu vrei.
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Pârvu ridică buza de jos peste cea de sus și
privi cu aerul celui ce învinge oricând, a cărui procopsită minte face minuni.
Ilie îi strecură printre gene o privire de diamant și-l fixă câteva secunde cu gândul dincolo de
discuția prezentă. Lăsă menajamentele și convenționalismele și trecu la o discuție directă pe un ton liniștit dar avertizant.
- Deși nu mi-a spus nimeni nimic, știu tot ce
ați făcut, tot. Și nu-mi place domn’ Pârvu.
- Ce nu-ți place domn’ Iliuță? Ce-am făcut?!
Vai de mine! Noi să murim ca proștii…așa…
- Nu zic eu să fim cruci de închinat. Mai ciupe
omul de unde muncește. O mână de uruială, un pumn
de boabe, poate să treacă nevăzute. Dar…
Pârvu simți că trebuie să se adune, să se apere
ca un făptaș în fața acuzatorului care nu are dovezi
clare.
- Domn’ Iliuță, ce vezi rău în asta? Un cal
moare și este aruncat în șanț. Bun! Noi nu avem cai
de aruncat. Pielea la magazie, carnea la cazan la porci.
N-am muncit destul? E ca și cum ne-ar fi murit calul
ce l-am vândut.
Ilie dădu să vorbească. Pârvu îi reteză inițiativa cu glas grăbit dând din mâini a scuze.
- Știu, știu, vei spune că e ilegal. Dar aici noi
suntem legea. Ilie ridică ușor amenințător vocea.
- Dar de legea sufletului ați uitat! Voi cunoașteți omul care a plecat trăgând căruța în locul calului?!Ei, nu! De l-ați cunoaște, de i-ați ști viața, v-ați
rușina de ceea ce ați făcut.Pârvu îngheță o clipă.
- O fi neam cu cineva mare de la miliție, de la
partid?
Ilie se uită dur, fără să-i dea răspuns, merse la
fereastră și-și vârî o mână în buzunarul halatului unde
zornăi nervos niște chei.
- Spune domn’ Iliuță, nu mă mai fierbe! Pe
cine are? La tribunal? Unde?
Ilie întoarse capul și-i spuse liniștitor:
- Fiți pe pace! N-are pe nimeni nicăieri! E un
amărât și parcă e blestemat să-i meargă rău și numai
rău. Vreți să știți cine e? Vă voi povesti câte ceva despre el.
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Ilie începu să povestească despre Vasile al lui
Crișan, cum ar spune un elev la oră lecția bine învățată acasă.
- Are o cocioabă de casă și patru copii, toți
mărunți. O fată i-a murit la începutul toamnei. Cum
s-a răcorit timpul a început să tușească sec până a început să scuipe sânge. S-a ofilit ca o floare sub brumă.
Era albă-albă, ca varul de albă era când au dus-o la
cimitir. Nevastă-sa lucra la ceape. După ce i-a murit
fata, singura ei fată, a căzut la boală și zace la pat.
Acum Vasile spală, Vasile pune și ridică masa, Vasile
e mamă și tată la patru copii, el o îngrijește pe Ioana.
E paznic de noapte, gardist în sat. De n-ar putea fi
ziua acasă…ar muri toți.
Lăsă să treacă câteva momente de tăcere, apoi
adăugă pe același ton:
- Ei, vă place a cui a fost pielea pe seama căreia ați vândut calul crescătoriei?
Schițând un zâmbet schimonosit, Pârvu încercă să rămână pe poziție.
- Domn’ Iliuță, ce Dumnezeu, parcă am fi copii, zău. Cu ce-i ține de cald că în loc să putrezească
în șanț, calul a fost dat la porci și…
- Uite ce e, domn’ Pârvu! Vreți să fie toată lumea mulțumită, să nu se afle nimic, să dormim cu toții
liniștiți și să mă simt și eu împăcat? Dați omului, lui
Vasile acești trei mii de lei. Vă salut! - și ieși trântind
fără mare zgomot ușa.
Pârvu ieși repede și din câțiva pași îl prinse de
mâneca halatului.
- Domn’ Iliuță….domn’ Iliuță…ce Dumnezeu!
Iliuță se întoarse și-i vorbi dintr-o parte cu fața
împietrită.
- Nu, nu vă faceți nicio grijă dinspre partea
mea…eu mă duc la grajduri. Omul din mine, sufletul
meu are nevoie de împăcare, de libertate, de liniște.
Se smuci scurt și plecă în pas grăbit spre grajduri în timp ce Pârvu rămase locului privindu-l cu
compătimire.
- Ce copil fraier! Auzi…suflet…
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Ștefan DUMITRESCU
(ROMÂNIA)

IMNUL MARII UNIRI
Slavă marelui dar al Tatălui ceresc
Făcut poporului sfânt daco-român
În fața Marii Uniri îngenunche Munții Carpați
Și murmurând imnuri de slavă așa rămân
Glorie vouă ostași, jertfe sfințite,
Care v-ați pus viața la temelia acestei țări
Acum sunteți sfinți în împărăția cerească
Și îngerii și Domnul vă-nalță cântări!
Și slavă neamului acesta care-a putut să dea
Asemenea eroi monumente de vitejie
Din toată ființa lui scrâșnind s-a încordat
În veșnicia timpului să mai rămâie
În fața voastră s-au înclinat
Și Decebal și Mircea și Ștefan și Mihai
Căci datorită vouă Țara s-a înălțat
Și-a înflorit ca livezile în luna lui mai
Și cât va mai dura acest pământ
Cu păduri, cu izvoare, cu dealuri, cu vii,
Cu holde și livezi maiestuoase
Vă vor cânta și vă vor mulțumi
Mare păcat că oamenii politici
În loc să ducă jertfa voastră mai departe
Au lăsat Țara să fie ciopârțită
Punându-și mai presus de țară poftele lor deșarte
Dar mare este Dumnezeul nostru
Sunând din trâmbițe ne va chema la înălțare
Și ne va da puteri să ne-ncordăm
Și vom reface iarăși România Mare
Glorie vouă Marilor Eroi
Care-ați clădit din jertfe România Mare
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În fața voastră ne-nchinăm cu toții
Cu dealuri cu păduri cu munți cu mare!
STĂ PATRIA
Stă patria ca pâinea în câmpie
Deasupra ei se-nalță bolta-albastră
Și veșnicia este veșnicie
Și țara noastră este tot a noastră
Stă Patria ca stâlpul pe un deal
Vieții eterne susținându-i rostul
Că încă mai avem un ideal
Și neamul nostru este tot al nostru
Stă patria ca vulturul pe munte
Ochiu-i străluce-n lume ca un soare
Mai suntem, iată, dacă tot mai suntem
Dacă iubirea aceea ne mai doare!
SÃ CÃDEM ÎN GENUNCHI TOŢI ROMÂNII
Să cădem în genunchi toţi românii
Să ne rugăm pentru Basarabia şi Bucovina
Pentru pământurile româneşti înstrăinate
Sfinte prelungiri ale inimilor noastre!
Să stăm în genunchi toţi românii
Să ne rugăm pentru fraţii noştri
Plecaţi în bejenie pe faţa pământului
Să stăm în genunchi toţi românii
Să stăm în genunchi toţi românii
Să ne rugăm pentru defectele şi speranţele noastre
Pentru neamul întreg ce o ființă fie-şi
Să stăm în genunchi toţi românii!
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george FILIP
(CANADA)

MAGII DE CRĂCIUN – COLINDELE DE
ALTĂDATĂ
poate-a fost ieri... sau azi... sau mâine,
totuşi a fost... ca niciodată,
cândva – pe malul Mării mele Neagră,
când un băiat iubea o fată.
luna se ascundea sub feregea.
Marea ningea cu pescăruşi din sori.
farul bătrân era mai tânăr.
Crăciunul cobora dintre ninsori.
poemele-n caiet erau subţiri.
prin TUZLA se-auzea câte-un zvon bun,
că fata lui cutare – cu cutare
vor face nuntă mare de Crăciun.
şi Moş Crăciun venea cu sacul plin
şi cu merinde pentru multe guri.
ai casei sărutau pe boturi renii
iar câinii răi se ascundeau în şuri.
fraţii mai mari aveau vacanţa mare.
eu mă-ngânam cu valurile Mării,
iar zmeii tineri se smuceau în hamuri
şi mă duceau... cu sania uitării.
poate-a fost ieri, sau azi, poate-a fost mâine.
copilăria mea – nevinovată,
s-a dus în palma Mării mele Negre
şi nu se mai întoarce – niciodată...

sfânta familie s-a strâns acasă.
cu vin pelin este carafa plină.
bunica blândă spune rugăciunea
iar sufletele casei… se închină.
şi e tăcere… numai cerul cântă
ningând pe omenire fulgi de leruri.
,,aşa şi pre pământ” – rosteşte tata –
astăzi petrec şi sfinţii de prin ceruri.
câinele latră… dar a bucurie.
desigur – au sosit colindătorii.
desagii le sunt plini de toate cele
şi-s, parcă, mai înalţi ca purtătorii.
un iepuraş apare din zăpadă
ducând sub braţ un morcov bun de ros.
-tu ce doreşti, măi zgârgore de viaţă?
-eu vreau s-anunţ… că s-a născut Hristos!
în grajd, la Bethleem, năştea Maria
şi marii magi ai lumii privegheau.
irozii lumii sfârtecau copiii.
creştinii se-nchinau şi ei credeau.
… apoi a dat şi cântecul năvală.
umblau colindăreţii din Ajun:
hai LA MULŢI ANI, cu bani şi FERICIRE;
români frumoşi – e noaptea de CRĂCIUN!

CÂNTURI DE CRĂCIUN
SEARĂ DESENATĂ
în seara de Crăciun – o mămăligă
sucită ca pe vremuri ancestrale,
ca o regină – în mijlocul mesei,
cu jind priveşte caldele sarmale.
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ce-o mai face Ţara mea
când pe plaiuri bate ger?
îmi răspund semeţi Carpaţii:
dăinuim... ca-n lerui-ler...

destineliterare@gmail.com

Destine Literare
Dunăre... şi Dunăre,
ce-i eşti Ţării grănicer,
cum mai cânţi pe căi albastre?
ca-n milenii: lerui-ler...

a fost tristeţe – însă Dumnezeu
pe oamenii urâţi şi răi i-a dus…
şi iar colindă pruncii buni mereu
vestind voioşi că s-a născut Iisus.

tu Neagoe, tu Ceahlău,
ce măreţi priviţi din cer,
cântă sau geme pământul?
ca în datini: lerui-ler...

azi îi aştept cu acadele-n prag,
precum măicuţa mea făcea mai ieri;
ninge frumos, sunt bine şi mi-e drag;
colinde ca la noi nu-s nicăieri.

Jiule, Olteţule,
ce cântaţi ca un năier,
cum întâmpinaţi Crăciunul?
îl scăldăm în: lerui-ler...

colindă România – prin Carpaţi.
urările se urcă-n cer – şuvoi.
Vieru, Labiş, Dabija – uraţi:
se-ntoarce BASARABIA la noi!

Basarabie furată,
un răspuns, atâta-ţi cer:
te întorci curând acasă?
sunt cu voi: din lerui-ler...

la poarta Ţării mele merg şi eu
să îi urăm de bine, spor şi bani.
Maria ne aşteaptă-n prag mereu
cu fiul ei în braţe: LA MULŢI ANI!

voi, copiii Ţării mele,
seminţii ce-n veci nu pier,
voi, lui Moş-Crăciun ce-i spuneţi?
sărut mâna: lerui-ler...
tu, poet cu plete dalbe
şi cu mintea în eter,
cum întâmpini Moş Crăciunul?
cu poeme: lerui-ler...

COLINDĂ LA POARTA ŢĂRII
colind prin Ţară cu tot neamul meu.
cunosc adresa… hăt… de mii de ani.
de multe ori am fost poştaşul – Eu,
cel care-a dus scrisori, pachete, bani.
părinţii mei mă aşteptau pe prag
în serile frumoase – spre Crăciun.
ne-mbrăţişam, beam vin, ne era drag
şi îl vesteam pe Moş Crăciun cel bun.
o vreme… nişte oameni proşti şi răi,
l-au pus pe Moş Crăciun la hibernat
şi n-au mai fost pe lume zurgălăi
şi nici copiii… n-au mai colindat.
destineliterare@gmail.com

MAGIE DE CRĂCIUN
Motto:
vouă români, dar şi mie,
prin nămeţi de nostalgie.
aceeaşi atmosferă de magie
pluteşte ca-n trecutul cel străbun.
timpul ne-ntoarce în copilărie
unde ne întâlnim cu Moş Crăciun.
ning peste Ţară stelele din ceruri
şi-aduc de-a rândul stei de curcubeu.
talăngile răsună-a lerui-leruri
şi pace multă cerne Dumnezeu.
totu-i frumos şi timpul e-n vacanţă.
sub cerul lumii ninge calm, mărunt,
iar în priviri strângi stele de speranţă
dacă eşti prunc sau chiar bunic cărunt.
în sănii dau năvală strănepoţii.
moşnegii pe la chioşcuri sorb un ceai.
în feerie-şi amintesc cu toţii
c-au fost şi ei cândva copii, aşa-i?
bunicul calcă ţanţoş înainte.
bunica azi şi-a pus un şal mai gros.
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tăticul şi-a luat un vin fierbinte,
iar mama recunoaşte, e frumos!
… magie de Crăciun – încântătoare,
tu gazdă-n suflet veşnic să ne fii.
departe este iarna viitoare
când ne vom troieni prin nostalgii.

rămâi cu noi acum, aici, magie.
noi ne-am deprins din veacul cel străbun
să ne întoarcem spre copilărie
în sănii mari de doruri – la CRĂCIUN!
decembrie 2018, la Montreal.

Petru-Ilie BIRĂU – Peisaj de iarnă cu mesteceni, 2016, ulei pe pânză, 40 x 40 cm
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Vasile Doru GEORGESCU
(ROMÂNIA)

Neamurilor lumii
Razele soarelui dogoritor,
Razele blânde ale lunii
Poartă solemne-n măreţia lor
Şi razele pe care le-au creat românii.
Coloana infinit-a omenirii
Cuprinde-n temelia veşniciei ei,
Puterea dragostei şi-a nemuririi
Şi răsărituri repetabile din mari scântei.
Coloana infinită creşte necontenit
Din rădăcinile unde ne dorm străbunii,
Cu sufletele noastre se-adaugă-n zenit,
Să ne-nfrăţim cu neamurile lumii.
Venim în fluviul lumii cu izvoare
Pline de pace şi curs lin.
La noi iubirea nu-i la întâmplare,
E darul nostru neamurilor, dar divin.
Dăruim neamurilor lumii spirit românesc,
Luceferii care se nasc din noi mereu
Şi cu lumina lor înalţătoare
Împreună să ne apropiem de Dumnezeu.
Cu voi urcăm soare dogoritor,
Să trăim cu blândeţea lunii.
Să rămânem popor nemuritor
Şi demni să vă iubim cu toţi românii!

Lupii lui Dumnezeu
Createlor din totdeauna le-a fost dat,
Să lupte între ele până ajung sânge şi humă,
Dar când pământul Daciei era ameninţat,
Erau o forţa nemaipomenită împreună.
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Pădurea prin minunăţia măreţiei ei,
Îşi lua chipul de cloşcă grijulie,
Strângea la piept voinicii Daciei,
Nemuritori, Zalmoxe să-i țină-n bătălie.
Fiii măreței Dacii şi-au înţeles menirea,
S-au înfrăţit cu haitele sălbatice de lupi,
Urşii şi cerbii le vegheau pădurea,
Cu suliţe săreau albinele din stupi.
Izvoarele se încordau în lac ascuns,
Furtunile pândeau în fânul norilor,
Vulturi pleşuvi priveau zarva de sus,
Să dea scânteia de-nceput a luptelor.
Peşterile întunecate îşi luau chip de fântâni,
Cu gurile căscate viclenelor capcane,
Stâncile-ntr-un picior, ieşite din ţâţâni,
Aşteptau doar un semn să fugă-n vale.
Fructele îşi luau forme de pietre ascuţite,
Cuibarele gata să sară-n calea răilor cu foc,
Crengile tari deveneau ghioage şi cuţite,
Pădurea se-ntregea cu dacii la un loc.
Val dupa val s-au năpustit barbarii,
Mândria să le-o prade, când grânele le ard,
Dar sângeroasele temute armii,
Au fost muşcate de lupul din stindard.
De mii de ani lupii lui Dumnezeu,
Sunt gata să înfrunte-orice urgie,
Uniţi cu tot ce i-a înconjurat la greu,
Să apere nemuritori străbuna glie.
Regii apusului vieţuiau în bordeie,
Când vechii daci străluceau în cetăţi,
Unde au scris şi prima epopee,
Distruse de barbarii din cele patru parţi.
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Când Roma cuprindea doar şapte sate,
Strămoşii dacilor stăpâneau între mări,
Dar ce păcat că nu scrie în nici o carte,
Ca suntem fiii lupilor biruitori.

Iar dacă vei afla treptele lipsă
Din scara pe care ne-a hărăzit-o Dumnezeu
Vei învia partea din noi de vremi ucisă,
Vom dăinui învingători la bine și la greu!

Românule oriunde-ai fi, acasă sau departe,
Unde viaţa cu noroc sau nenoroc tu ţi-o petreci,
Află mărturii dacice de continuitate
În pretutindenea de oameni şi de biblioteci!

Mândria de a fi urmașii dacilor,
S-o întregim necontenit cu noi creații,
Să dăm frâu liber hergheliei viselor,
Să luminăm egali cu celelalte nații.

Teodor BUZU – Timp, hârtie, acuarelă, 42 x 30 cm, 2018

92

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Vasilica GHIȚĂ ENE
(ROMÂNIA)

CINE SUNT EU?!
Sunt eu, femeia aceea de pe vârf de deal
Ce-agăţă de stele propriul ideal…?
Sau cea cu un picior pe o stâncă mută
Aflată pe golgota, încă rătăcită?
Sunt eu o bătrânică în genunchi căzută
Ce geme şi se roagă să fie asfinţită?
Sau cea care mai simte că are de făcut
O părticică vie a lumii legată de trecut?
Sunt eu o mamă ce a plătit cu fiul
Mândria de a crede că ar crea destinul?
Sau doar acea învinsă fiinţă rătăcită
De aripa durerii văzând o criptă frântă?
Nu ştiu ce sunt, dar sigur sunt visul care doare
Atunci când se destramă şi simte cum se moare!
TĂRÂM, DE UMBRE
Tărâmul umbrelor se-arată când şi când
Şi, fără vise, poze se deschid aievea;
Mă trag de ochi şi le deşir în gând
Cu toată-nfrigurarea, caut altceva…
Pentru-o secundă chipul lui se-arată –
Portret subtil în şirul ordonat de umbre –
Întind oftatul din pieptu-mi ca o poartă,
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Vreau să audă, dar trecerile-s sumbre!
Se luminează locul, umbra lui dispare,
Urăsc pentru o clipă lumina ce mi-l fură,
M-afund apoi în umbra tristeţii ce mă doare
Sperând să fiu o poză din rândul ce se-nşiră.
Tărâm de umbre-acolo, tărâm de umbre-aici,
Toţi ne târâm la rând prin lumile promise,
Ne căutăm, cu vină nu ne găsim în veci
Şi aşteptăm să se deşire destinele proscrise.

ADEVĂRUL DIN TRECUT
Aş vrea să fi privit mai bine
Tot timpul ce s-a aşternut peste trecut.
Răstălmăcim prezentul trăind cum se cuvine,
Ne încărcăm cu vină, minciună-n absolut.
Istorii declarate în cronici exemplare…
Sârguincioşi, frenetici, slujim cotidian,
Ne învârtim ca roata şi, fără să fim floare,
Ne risipim polenul sterilizând un neam.
Şi ne trezim că trecem şi peste viitor
Şi tot nu am pus roada cea bună în cămară,
Închise, uşile prezentului, aproape că ne dor,
Nu mai putem schimba nimic, deja se face seară…
S-a stins lumina ce-o făceam în lume
Plec anonim cu adevărul rămas adânc în mine!
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Dumitru GRAMA
(SUEDIA)

PREDICATORUL
M-am dus să-l ascult
în fiecare duminică m-am dus
era o iarnă grea și biserica
Era mai caldă decât camera
mea de la subsol.
După predică beam vin cald
și câteodată îmi era rușine
Căci beam până se încălzea inima.
Dar nu de asta m-am dus
Era bătrân predicatorul
Unii spuneau: fără vlagă
Eu însă nu-i ascultam
El îmi vorbea mie direct
Și despre ceva ce nu înțelegeam
despre suflet.
Era o iarnă grea
Ca un păcat neiertat.
M-AM DUS LA PROCES CU MARI SPERANȚE
M-am dus la proces cu mari speranțe.
Judecătorii îmi fuseseră
frați de arme.
Ne-am salvat reciproc viața,
sau mai bine zis:
eu le-am salvat de multe ori viața
fiind cel mai bun ostaș.
Și de câte ori nu mi-au
mulțumit atunci în noroi,
în tranșee!
Acum, după aproape două ore
în care se pare că nici nu m-au recunoscut,
Frații mei de arme
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m-au pus în lanțuri.
Temporar, doar temporar...
Mâine dimineață voi fi executat.
CÂND SE REÎNTORC ARMATELE
Când se reîntorc armatele
o parte dintre soldați
vorbesc o altă limbă,
o limbă străină.
Se pare că
doar copiii mai înțeleg
privindu-i respectuos
și ascultându-i
cu gura căscată.
CÂND MOARTEA ÎȚI VA BATE LA UȘĂ
Când Moartea îți va bate la ușă
vei simți un gol mare în stomac
și tremurând tot, cu genunchii moi
te vei duce să-i deschizi
te gândești că a venit prea devreme,
pe neașteptate, și ai vrea să te împiedici de covor
ai vrea să tragi de timp cât mai mult
ai vrea să nu ajungi la ușă
dar în același timp ceva te forțează să te grăbești
ca să treacă cât mai repede
momentul acesta care
n-ar fi trebuit să existe
și așa prins între ușa de la intrare
și Moarte te bate gândul că
acest moment se va repeta la nesfârșit!
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Vasilica GRIGORAȘ
(ROMÂNIA)

Români, treziţi-vă!
Aş porni în acest demers literar de la definiţia
din dicţionarul explicativ al limbii române a cuvântului „unire”, de la înţelesul, conţinutul său. UNIRE înseamnă, printre altele, asamblare, îmbinare, alipire,
reunire, îmbinare, armonie, concordie... Încercând un
exerciţiu de observaţie şi interpretare a ceea ce se întâmplă astăzi cu fiecare dintre noi, în jurul nostru, în
ţară şi în lume, îmi îngădui să spun că „unirea” este
„rara avis”, deci, pe cale de dispariţie, iar termenul ar
trebui să se regăsească doar în dicţionarele de arhaisme. Sigur, că exagerez, însă, astfel doresc să trag un
semnal de alarmă asupra unei stări de fapt, înainte de
a se ajunge la o limită greu de ajustat şi îndreptat.
S-o luăm metodic. Cred că fiecare observă din
ce în ce mai des şi mai mult că, parcă ceva nu este în
ordine cu noi înşine, ca indivizi, oameni cu toate rolurile pe care le îndeplinim (soţ/soţie, părinte, copil,
om al muncii...) Noi nu mai suntem în armonie cu
noi înşine, sufletul parcă nu mai are aceeaşi rezonanţă
cu mintea şi trupul. În aceeaşi măsură, avem diferende mai mari sau mai mici cu cei din jurul nostru,
avem întotdeauna ceva de împărţit cu cei de lângă noi
ori de mai departe. Judecăm pe mulţi, clamăm şi atribuim injurii, deşi la vedere afişăm o mină binevoitoare, care nu este altceva decât o mască plină de un
rânjet, acel „professional smile” care se promovează
în vest.
În aşa-zisa democraţie, politica ne-a învrăjbit şi
mai tare. Începând din cele mai mici cătune şi sate,
oraşe, până la nivelul întregii ţări şi pe tot mapamondul între oameni există discordie. Şi cred că există o
explicaţie simplă. S-a răsturnat scara de valori, banul
fiind valoarea supremă şi aşa cum spune românul:
„Banul este ochiul dracului”. Şi dacă ni-l dorim şi-l
ţinem aproape pe diavol, îl îndepărtăm pe Dumnezeu,
cel întreit: Tată, Fiul şi Sfântul Duh. Unde nu mai
există credinţă, există doar durere. În viaţa noastră, a
românilor există un mare paradox: bisericile sunt
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pline, oamenii merg în pelerinaje în ţară, în străinătate, fac multe acte de caritate şi totuşi se întâmplă
atâtea lucruri grele şi urâte: crime, violuri, hoţie şi corupţie până la cele mai înalte trepte ale societăţii româneşti.
Pentru că în acest an, sărbătorim cu „mare
pompă” un eveniment de o importanţă covârşitoare în
existenţa milenară a poporului român, Marea Unire
din 1918, se cade să regândim modul nostru de a fi,
de a convieţui în această societate în vădită degringoladă. De ce? Pentru că înfăptuirea acestui deziderat a
dovedit că numai în unire putem să ne păstrăm ceea
ce am moştenit de la înaintaşi, putem adăuga câte
ceva la talanţii dăruiţi şi oferiţi spre înmulţire generaţiilor viitoare. Dar să ne amintim câteva momente
ale împlinirii idealului unirii neamului românesc.
Unirea din 1918 este un punct nodal de mare însemnătate şi rezistenţă pentru dăinuirea poporului român
şi cea mai mare sărbătoare a tuturor românilor. Întrebarea fundamentală pe care trebuie să ne-o punem fiecare dintre noi la împlinirea unui veac a acestui vis
milenar, cred că este: ce facem fiecare dintre noi pentru bunul mers al ţării şi pentru a lăsa viitoarelor generaţii un stat puternic, un popor demn, o ţară dezvoltată şi respectată în lume, în condiţiile unei civilizaţii
moderne şi a globalizării tot mai accentuate şi atât de
vocale? Poate, pare fără noimă această întrebare. Ne
simţim mici, fără importanţă, fără putere de decizie,
singulari în peisajul socio-politic internaţional actual.
Patriotismul este condamnat, etichetat ca fiind un
sentiment exagerat, de sorginte comunistă, lucru cum
nu se poate mai pervers. Procesul de europenizare politică are meritele lui, însă poate fi şi extrem de dăunător. Încearcă să sape la pilonii de rezistenţă ai fiinţării poporului şi statului naţional - credinţă, spiritualitate, educaţie, cultură... Depinde însă de noi cât
şi cum vor fi atinse interesele şi idealurile noastre. Se
impune bună-credinţă, vigilenţă, cunoaşterea şi
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promovarea adevăratului potenţial al neamului şi ţării
sub toate aspectele sale. Să ne postăm conştient în
contemporaneitate, să redobândim şi să manifestăm
virtuţile înaintaşilor şi să fim mândri că suntem români, după unii, cel mai vechi popor trăitor în graniţele sale.
Unirea a fost un ideal de milenii al românilor
din întreg spaţiul românesc, din provinciile istorice:
Muntenia, Moldova, Banat, Crişana, Bucovina, Basarabia, Transilvania, de aceea s-a împământenit sintagma „unirea în cuget şi simţiri” a românilor de rând
şi a oamenilor de stat, cei care aveau în mână pârghiile politice de decizie a destinului ţării. Românii adevăraţi au dorit această unire a teritoriilor româneşti
sub un singur steag, un singur nume şi un singur conducător, proces de lungă durată. Această idee n-a apărut dintr-o dată, într-un anumit moment, într-o anumită conjunctură, ci a fost purtată aievea de români şi
a fost lăsată moştenire urmaşilor urmaşilor.
Pentru coerenţa demersului nostru aş menţiona
pe scurt punctele, nodurile trainice ale menţinerii şi
realizării visului de unire, paşii făcuţi în decursul istoriei şi evenimentele cheie, remarcabile, cu multe sacrificii, dar şi cu satisfacţii. În spaţiul românesc, delimitat aproximativ de graniţele actuale ale României,
populaţia băştinaşă a încercat de-a lungul timpului să
se unească într-o singură organizare statală. Cea mai
veche tendinţă de unire, cunoscută de istoria spaţiului
carpato-danubiano-pontic, a avut loc în urmă cu mai
bine de 2000 de ani. Sub conducerea lui Burebista,
conducătorul geto-dacilor, vechea populaţie locuitoare a acestui spaţiu, are loc formarea primului stat
care se întindea pe toată suprafaţa României de astăzi.
Această unire a fost şi rămâne un punct de referinţă
în istoria românilor, o moştenire simbolică la care sau raportat românii şi conducătorii acestora în diferite
perioade istorice.
După un mileniu şi jumătate, împlinirea visului
unui Regat Dacic are loc, când Mihai Viteazul, prin
strălucite campanii militare şi eforturi diplomatice
reuşeşte unirea Ţării Româneşti, a Moldovei şi Ardealului, în anul 1600, devenind Domnul ţării unite.
Din păcate a fost o unire de scurtă durată, însă această
faptă strălucită a păstrat viu idealul locuitorilor autohtoni ai acestui spaţiu de a locui
într-un stat cu un singur conducător. Păstrându-se vie
amintirea personalităţii lui Mihai Viteazul şi a actului
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înfăptuirii unirii sub conducea sa, în 1848, a avut loc
transformarea conştiinţei de neam în conştiinţă de
ţară, reînviind mugurii dorinţei de unire. În această
perioadă apar intelectuali, personalităţi marcante,
paşoptiştii care se întâlnesc în ţară şi în străinătate şi
se ocupă pe cale diplomatică de viitorul şi destinele
ţării.
Un moment esenţial în evoluţia Ţărilor Române
şi înaintarea spre idealul unirii a fost Unirea Moldovei cu Ţara Românească şi alegerea aceluiaşi Domn
în ambele provincii româneşti, care prin reformele socio-politico-economice a realizat Mica Unire, un pas
hotărât spre Marea Unire. Prin metode politice şi diplomatice, Cuza îi sprijină pe românii din afara Principatelor Unite, menţinând prin aceste acţiuni conştiinţa apartenenţei la un singur neam.
Anul 1877 aduce România în prim planul unei
lupte dintre Imperiul Rus şi Imperiul Otoman şi cu
toate acestea, la 21 mai, parlamentul României (Moldova şi Ţara Românească) declară independenţa absolută a ţării, sfinţită prin luptele la care au participat
armatele române, recunoscută şi consfinţită de mai
toate cancelariile străine. Astfel drumul spre Marea
Unire continuă.
Primul război mondial aduce cu sine mai multe
schimbări la nivelul politicii şi a factorilor de putere
în spaţiul european, determinând o transformare radicală pe harta geo-politică a Europei. Imperiile multinaţionale s-au destrămat, permiţând reforma unităţii
naţionale şi afirmarea unor noi state independente. La
27 martie 1918, Basarabia este primul teritoriu care
s-a unit cu România, ca urmare a deciziei adoptate de
Sfatul Ţării, Bucovina, provincie a Austro-Ungariei,
după destrămarea acesteia, în cadrul Adunării Naţionale de la Cernăuţi, s-a decis unirea Bucovinei cu
România, iar la 15 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei a votat în unanimitate ,,unirea necondiţionată şi pentru vecie”. Unirea provinciilor româneşti cu Regatul României nu rămâne fără ecou
nici în Transilvania aflată în cadrul fostei monarhii
Austro-Ungare. În cadrul unui plebiscit, populaţia venită în număr mare din Transilvania, Banat, Crişana,
Maramureş îşi alege reprezentanţii şi formează Consiliul Naţional Român Central (CNRC), care a convocat Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia la 1
decembrie 1918. Consiliul numeşte un guvern provizoriu, Consiliul Dirigent al Transilvaniei, condus de
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Iuliu Maniu. În cadrul acestei adunări, Vasile Goldiş
a citit Rezoluţia Unirii cu România. Câteva zile mai
târziu, Consiliul trimite la Bucureşti o delegaţie condusă de patriarhul Miron Cristea, care înmânează regelui Ferdinand I declaraţia de la Alba Iulia. La 24
decembrie, regele promulgă decretul prin care confirmă legislativ unirea Ardealului cu Regatul României.
În plan internaţional, noua configuraţie teritorială a ţării a fost recunoscută prin tratatele semnate în
cadrul Conferinţei de Pace de la Paris, din anii 19191920. Ungaria recunoaşte unirea abia în 1920, prin
tratatul de la Trianon. La 15 octombrie 1922 a avut
loc la Alba Iulia încoronarea regelui Ferdinand I, numit şi ,,Întregitorul” şi a reginei Maria, ca suverani ai
României Mari. La festivităţi au fost prezenţi reprezentanţi din 13 state ale lumii, aceasta fiind o nouă
dovadă a recunoaşterii Marii Uniri pe plan internaţional.
Marea Unire a României de la 1 Decembrie
1918 este cea mai valoroasă împlinire din viaţa poporului, a neamului românesc. A presupus un viu interes
din partea românilor şi străinilor. Acolo unde interesele şi opiniile împărtăşite au fost diferite, divergente,
au chemat la gândire, raţiune şi dialog... Unirea este
evenimentul care a lăsat în urmă dificultăţile insurmontabile trecute cu multă diplomaţie, decizie fermă
şi creatoare pe fundamentul realităţilor istorice, cu
rezultate remarcabile. Unirea este un fapt istoric de
mândrie naţională, la care trebuie să ne raportăm permanent cu bucuria împlinirii şi demnitate. Din perspectivă decizională, România a dus o politică statornică de întregire teritorială, de apărare a independenţei naţionale.
Unirea de la 1918 nu este doar o naraţiune, un
roman trăit, o frescă vie a unei societăţi. Analiza scopului şi cauzelor acestui eveniment are o explicaţie şi
o conotaţie fiinţială pentru neamul românesc. Problema deciziei a fost esenţială în aprecierea momentului, dar şi a destinului nostru ca ţară şi neam. Din
păcate şi astăzi există teritorii româneşti în afara graniţelor statului român. Iar un alt mare păcat este acela
că milioane de români au luat drumul pribegiei pentru
un trai mai bun, firesc şi decent pentru aceste vremuri.
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Dacă la începutul acestei scriituri, am făcut referire la OMUL trăitor pe acest pământ, nu pot să nu
mă adresez şi factorilor de decizie politică, aflaţi întro nebuloasă stridentă în ceea ce priveşte destinul ţării
şi neamului. Aşa cum spunea eminentul economist de
talie mondială, Anghel Rugină, după evenimentele
din 1989, în România ar fi fost posibil un „miracol
economic”. A propus o strategie economică ştiinţifică, însă reprezentaţii puterii de pe toate eşichierele
politice postdecembriste au refuzat cu obstinaţie.
Dezamăgit şi scârbit de lipsa de reacţie şi bunăvoinţă
a guvernului, parlamentului şi preşedinţilor României, academicianul român, trăitor şi mult apreciat şi
respectat în SUA și în lume, a adăugat cu tristeţe:
„Dar oricît am studia de mult, noi toţi trăim sub aceeaşi lege universală a imperfecţiunii omeneşti. Din
păcate am ratat acest miracol. Români, treziţi-vă!”
Ne vom trezi oare? Când şi cum? Cu ce efort, cu ce
jertfe? Întrebări retorice!? Deocamdată plutim în derivă totală, cu vâsle betege, virtutea nu mai stă de veghe nici sub vălul înserării, nici la lumina zilei, în drumul nostru nu mai vedem frumuseţile creaţiei divine
pe acest spaţiu, numit îngereşte „Grădina Maicii
Domnului”. Nu e timp de patetism, ci îmbrăţişez atitudinea, gândirea şi simţirea unui mare spirit al neamului românesc, Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Maica
Benedicta, care spunea: „Am o nădejde imensă în
aceşti tineri care îmi sunt atât de dragi! Ei bine, aceşti
tineri nădăjduiesc că vor reface – şi poate chiar la un
nivel mai înalt – toate tradiţiile noastre, vor respiritualiza fiinţa noastră! Le doresc să izbândească, iar
atunci când vom şti că ei sunt din nou în căutarea
adâncilor taine pe care le-ascunde spiritualitatea
noastră, atunci vom putea noi, cei bătrâni, trece dincolo liniştiţi”.
Până atunci, cu nădejdea în bunul Dumnezeu şi
încrederea în robusteţea gândirii şi plinătatea simţirii
tinerelor generaţii, să ne bucurăm sincer de aniversarea Centenarului Marii Uniri a României. Sărbătorirea Zilei Naţionale a României pe 1 Decembrie, să nu
mai fie niciodată doar: „steagul arborat / de florile
mărului – / speranţa în plop!”
La Mulţi Ani, ROMÂNI din ţară şi de pretutindeni!
La Mulţi Ani, ROMÂNIA!
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Ion HAINEȘ
(ROMÂNIA)

Interviu cu sculptorul Mihai Marcu
Mihai Marcu s-a
născut la 30 decembrie 1939, în comuna
Colelia, județul Ialomița. A copilărit și a
urmat Școala Generală în comuna Căzănești (1946-1953),
apoi Școala Medie
de Arte Plastice și
Decorative din București (1953-1957). Student la Institutul de Arte Plastice ,,Nicolae Grigorescu" (19671968), apoi a fost exmatriculat. Stagiul militar (19581960). Lucrează ca sculptor la Teatrul de păpuși din
Brașov (1961-1962). Student la Institutul de Arte
Plastice ,,Ion Andreescu" din Cluj (1962-1963). Se
transferă la Institutul de Arte Plastice ,,Nicolae Grigorescu" din București (1963-1968). După absolvirea
institutului, a funcționat ca profesor de desen și sculptură. S-a pensionat în 1999.
OPERA:A debutat în 1964, cu prilejul împlinirii a o sută de ani de la înființarea Școlii de Arte Plastice. Din 1972, participă la expozițiile de grup organizate de UAP al cărei membru este din 1975.
Expoziții personale: Galeria Orizont- ciclul
,,Fatamorgana" și ,,Icari" (1956), Galeria Galateea –
,,Minotaur și Niobe" (1990), Casa Americii Latine,
grupul statuar ,,Pieta" și ,,Sf. Gheorghe" (1996), Palazzo Correr, Veneția (1997), Centrul Cultural ,,Ionel
Perlea", Slobozia (2001), Călărași (personalități istorice, 2011), Galeria Simeza – ,,Fluturi și jertfe"
(2012), Teatrul ,,Toni Bulandra" – Târgoviște (2014),
retrospectivă la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești (2015), Omagiu eroilor neamului ,,Vestale și
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jertfe" (2018), la același Centru Cultural din Mogoșoaia.
Monumente de for public: ,,Mântuitorul" (Spitalul Colentina), ,,Ștefan cel Mare și Sfânt", Bacău,
monument ecvestru (1997), ,,Pasărea suflet", Călărași
(2008).
Participă la expoziții de grup în țară și în străinătate: Franța, Germania, Moscova, Bulgaria, Italia,
Belgia, Austria, Iugoslavia, Israel, Chișinău,
Are lucrări în colecții de stat și private, în țară
și în străinătate. Participă la simpozioane în țară (Măgura Buzău, Hobița, Bacău, Pitești, Bogați, Cogealac)
și în străinătate (Ashdod, Israel, Sf. Paul, Austria).
I.H. - Stimate domnule Mihai Marcu, sunteți
unul dintre sculptorii cei mai importanți ai României
contemporane. Opera dvs, desfășurată de-a lungul
unei jumătăți de veac este expresia unei activități creatoare originale, cu profunde semnificații, îmbinând
stilul clasic și modern, dar aspirând permanent la
idealul perfecțiunii. Spuneți-mi, vă rog, cum ați ales
sculptura ca mod de exprimare? Ce reprezintă sculptura pentru dvs?
M.M. - Destinul. Sculptura m-a ales pe mine ca
să-mi pot exprima trăirile.
M-am născut și am crescut în Bărăgan. De mic, modelam în lutul care se forma din praful uliței după
ploaie. Nu știu de ce și ce mă îndemna să mă joc cu
acel pământ. În anul 1946, a fost primul contact cu
școala și cu sculptura. M-a impresionat un portret în
bronz, așezat în fața școlii, care reprezenta figura unui
învățător căzut pe front. Câțiva ani mai târziu, m-au
impresionat două monumente reprezentând soldații
din primul război mondial (din Slobozia și Călărași).
După absolvirea școlii generale, din cauza sărăciei, părinții au hotărât să urmez o școală profesională
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din București, aflată în apropierea Catedralei Sf. Iosif. Așteptându-l pe tata în părculețul din fața școlii,
am văzut în curtea unei clădiri un bust de bronz al lui
Robescu. Atras de lucrare, m-am dus să-l văd de
aproape. Într-o sală a clădirii din spatele bustului,
erau copii care desenau.
Reîntorcându-mă în părculeț, am observat firma
Școlii Medii de Arte Plastice și Decorative. Pentru că
nu aveam 14 ani împliniți, nu am fost primit la școala
profesională. Când tata, dezamăgit, mi-a spus că trebuie să plecăm acasă și să revenim anul următor, l-am
rugat: - Tată, dă-mă la școala asta. Tot ai dat banii pe
tren. Lasă-mă să încerc.
La școala aleasă de mine, am făcut două săptămâni de pregătire și am reușit să devin elevul acesteia.
Întâmplarea și Catedrala unde băteau clopotele, idealiștii mi-au hotărât destinul. Sunt convins că m-a ajutat Cel de Sus, atunci și în viaîa mea plină de greutăți.
Sculptura reprezintă viața mea, iar lucrările realizate exprimă trăirile mele.
I.H. - Ați avut modele și, dacă da, care au fost
acelea?
M.M.- Nu am avut un anumit model de
sculptor. Am admirat și am învățat din operele marilor creatori, cunoscuți sau necunoscuți. Din păcate,
contactul cu operele lor l-am avut prin intermediul albumelor de artă, numai la bătrânețe am avut bucuria
să văd o mică parte din creațiile acestora. Meșteșugul
artistic l-am deprins în școală. Port recunoștință profesorilor mei din școala medie. De la profesorul Ion
Rucăreanu am învățat să lucrez, ținând seama de fibra
și creșterea lemnului. Aplicațiile practice erau ornamente decorative. Cu profesorul N. Pascu am început
sculptura statuară, pornind de la armătură la studiul
de portret sau de nud, executate în modelaj, urmate de
turnarea în ipsos.
În anii de studenție, mi-am perfecționat studiile
în practicile de vară din cariere de marmură și piatră,
am descoperit frumusețea acestor materiale, simțind
că ele îmi oferă posibilitatea de a-mi exprima gândurile și sensibilitatea. Pot să afirm că lucrând piatră și
marmură, am devenit cu adevărat sculptor.
I.H. - Cum ați ales temele pentru lucrările dvs?
Ce v-a inspirat?
M.M. - În lucrările mele am fost inspirat de natura înconjurătoare. Astfel, ciclul ,,Fata morgana" își
are izvorul în fenomenul cu același nume din
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Bărăganul copilăriei mele. Oamenii locului numeau
acest fenomen ,,apa viilor și apa morților", metaforă
a legăturii dintre cer și pământ, a legăturii dintre lumea vizibilă și lumea invizibilă.
Din mitologie, pe care s-au grefat trăirile mele
în fața năvălirii minerilor în București, s-a născut ciclul ,,Minotaur și Niobe".
Expoziția ,,Fluturi și jertfe" a fost dedicată celor
13 tineri uciși în fața Sălii Dalles, în timpul revoluției
din 1989.
Din istoria neamului nostru m-au inspirat personalitățile care ne-au marcat destinul: Ștefan cel
Mare (monument ecvestru, Bacău), Mihai Viteazu
(monument ecvesru , Târgoviște), Traian, Decebal,
Matei Basarab, Iancu de Hunedoara, Mircea cel Bătrân, Regele Carol I, Regele Ferdinand, ecvestre de
mici dimensiuni, executate în bronz.
Ciclul ,,Pieta", ,,Intrarea lui Iisus în Ierusalim",
,,Sf. Gheorghe ucigând balaurul", lucrări executate în
lemn de diferite esențe, îngeri realizați în marmură,
,,Bunul Păstor" (marmură) sunt de inspirație sacră.
Expoziția retrospectivă din 2015 de la Centrul
Cultural Palatele Brâncovenești a oferit vizitatorilor o
imagine de ansamblu a temelor pe care le-am abordat
în creația mea. Expoziția ,,Omagiu eroilor neamului
Vestale şi jetfe", găzduită, de același centru cultural,
s-a născut din respect și recunoștință față de cei care
s-au jertfit pentru reîntregirea țării. Acest amsamblu
cultural are ca punct de plecare o amintire puternică
din copilărie: exodul femeilor din sat care, în zilele de
sărbătoare, în zorii zilei, își plângeau morții. Pe o alee
lungă din cimitir erau așezate cruci la căpătâiul unor
morminte goale, în care erau îngropate obiecte de îmbrăcăminte ale celor căzuți pe front în timpul celor
două războaie mondiale. Aceste morminte goale erau
locurile de pomenire și de durere, unde femeile își
plângeau părinții, soții, frații, copiii îngropați în pământ străin și depărtat.
N-am uitat nici mirosul de tămâie, nici bocetele
femeilor îndoliate. Impresionat de jalea lor, îmi imaginam soldați căzuți cu arma în mâini și casca pe cap,
ca niște îngeri aureolați. Ajuns la vârsta deplinei maturități, mi-am propus să materializez în piatră și lemn
această imagine care mi-a marcat anii copilăriei.
I.H. - Știu că în întâmpinarea Centenarului Marii Uniri ați finalizat un proiect care s-a concretizat cu
vernisajul unei expoziții la Centrul Cultural al
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Palatelor Brâncovenești, în organizarea Primăriei
Municipiului București. Expoziția poartă, așa cum ați
menționat, un titlu simbolic: ,,Omagiu eroilor neamului. Vestale și jertfe".
M.M.- Este un titlu inspirat, care trimite la mitul
fecioarelor din Roma imperială, care erau obligate să
păzească focul sacru al zeiței Vesta, ocrotitoarea căminului, a familiei. Ele simbolizau castitatea absolută, puritatea și erau în număr de șapte, număr simbolic, care reprezintă ideea de perfecțiune, numărul
lui Dumnezeu, cel care a făcut lumea în șase zile, iar
în cea de a șaptea s-a odihnit. Vestalele se bucurau de
o mare considerație la Roma. Aveau un statut juridic
preferențial în Imperiul Roman.
Totodată, numărul celor jertfiți pe câmpurile de
luptă în primul război mondial pentru reîntregirea țării este simbolizat tot de cifra șapte, cifra spiritualității, iar în Galeria Cuhnia a Palatelor Brâncovenești
eroii neamului sunt aruncați într-o groapă comună, tablou impresionant prin simplitate și sugestie artistică.

Vestalele sunt femeile care-i jelesc și astăzi pe eroii
căzuți pe front, ca niște îngeri aureolați.
I.H. - Am vizitat atelierul dvs de la Mogoșoaia.
Este un adevărat laborator de creație, unde întâlnești
generoase nuduri feminine, torsuri, animale stilizate,
figuri mitologice, fluturi de granit și travertin, Icari,
,,jertfe", grațioase Niobe, îngeri, un ciclu biblic, cu
,,Intrarea lui Iisus în Ierusalim", ,,Bunul Păstor",
,,Adam și Eva", ciclul ,,Maternitate, portrete, busturi
( Ferdinand, Regina Maria), ecvestre cu cai nărăvași
etc. La ce proiect meditați pentru viitor?
M.M.- Imprevizibil. În raport de cât mă ține
Dumnezeu pe pământ, să aibă răbdare cu mine, să-mi
duc până la capăt misiunea.
I.H.- Vă mulțumesc.
M.M.- Eu vă mulțumesc.
NB:Expoziția este deschisă până pe data de 5 ianuarie
2019.

Sculpturi ale artistului
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BALANȚA CUVINTELOR,
Asociația Canadiană a Scriitorilor Români, 2018
Am primit de la domnul Alexandru Cetățeanu
o excelentă carte de interviuri, Balanța cuvintelor,
scrisă în colaborare cu Veronica Balaj și Cristina Mihai, carte de curând apărută la Montreal. Coperta cărții, de o mare frumusețe și simplitate, sugerează, prin
cele trei culori ale steagului românesc, ideea Centenarului Marii Uniri, idee cu atât mai generoasă cu cât
vine din partea unor scriitori care au părăsit de mult
România, dar care au păstrat-o în suflet și suferă pentru soarta ei.
Titlul cărții simbolizează echilibrul prin care
autorii descriu realitățile din cele două lumi, analizând lucid trecutul și prezentul, în lumina prefacerilor
social-politice, dar și literar-culturale, fără a cădea în
exagerări interpretative. Autorii au ales ca modalitate
de exprimare INTERVIUL, poate genul cel mai viu
și mai convingător dintre toate genurile ziaristice.
Termenul de ,,interviu" provine din limba engleză
("interview"- întrevedere, întâlnire). Interviul reprezintă întâlnirea și conversația între două sau mai
multe persoane. Interviul este o conversaţie față în
față, în care o persoană (ziaristul) obține informații de
la o altă persoană sau prin telefon și prin scris în urma
unei înțelegeri comune. Interviul presupune libertatea
de expresie a personalității, bucuria oamenilor de a
comunica, de a-și face publice opiniile, ideile,
destineliterare@gmail.com

aspirațiile. Interviul este o formă de interacțiune psihologică și socială. Cheia interviului este întrebarea.
Întrebarea trebuie să-l cointereseze pe interlocutor,
să-l intrige, să-l șocheze, uneori. Ziaristul trebuie să
suscite, să incite, să producă argumente și contraargumente.
În funcție de scopul urmărit, interviurile pot fi
de mai multe feluri: interviu informativ, interviu de
opinie, interviu-portret, care propune modele de comportament social, aducând în fața publicului personalități exemplare, cu gândurile, faptele, stările lor de
spirit, profesiuni de credință, mărturii de creație etc.
Desigur, cartea Balanța cuvintelor răspunde tuturor acestor cerințe. Totodată, ea se constituie întrun document al unei epoci, epoca furtunoasă pe care
o traversăm, pentru că ziaristul este, conform celebrei
definiții a lui Camus, ,,istoricul clipei", dar și un document sufletesc, o confesiune a unor oameni care nu
au uitat de unde au plecat, o mărturie de credință pentru Patria-Mamă.
Toate interviurile conțin teme esențiale și mărturii sincere privitoare la destinul țării și al poporului
român, al istoriei naționale, al culturii și tradiției naționale, al limbii române, al literaturii, al legăturii cu
țara, cu familia, al credinței.
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Cartea este un Semn și îndemn de ctitorie, așa cum
frumos spune Veronica Balaj în Introducere. Ea vorbește despre pasiunea, încrederea și iubirea prin care
poți construi ceva durabil. În acest sens, amintește de
existența Asociației Canadiene a Scriitorilor Români
(A.C.S.R.), ca o dovadă de iubire pentru limba română a unor persoane plecate departe de țară, dar adunate laolaltă de aceeași chemare. Deși trăiesc într-o
altă țară, au o altă patrie, vorbesc alte limbi (engleză,
franceză), aceste persoane, ,,au purtat patria în suflet", iar literatura, arta ,,au reprezentat pentru ele UN
FACTOR SALVATOR". Ele au avut încrederea
că ,,filonul moștenit nu poate pieri". (Tudor Gheorghe
are la București un spectacol intitulat ,,Tot ce-i românesc nu piere"). Pasiunea, iubirea pentru limba română, pentru literatura română, credința, idealul de
unitate, de perpetuare a culturii și tradiției naționale,
au fost stâlpi de bază ai acestei ctitorii.
Inițiatorul a fost Alexandru Cetățeanu, căruia i
s-au alăturat și alții, eseiști, critici și istorici literari,
traducători, ziariști, preoți etc. Scopul lor a fost și este
acela de a rămâne împreună pentru legătura între românii din întreaga Canadă. În acest scop, a fost înființată revista ,,Destine literare”, un liant cultural autor-cititor. Se publică texte în limba română, dar și în
alte limbi. Poezie, proză, istorie, cronică literară, eseuri, memorialistică, interviuri. Avem de a face cu un
adevărat fenomen cultural, cu urmări benefice pentru
cultura și literatura română.
Aceeași Veronica Balaj îi ia un excelent interviu principalului ,,vinovat" pentru constituirea acestui fenomen cultural, lui Alexandru Cetățeanu, ,,un
cetățean al literaturii și al lumii". Autoarea interviului
îl provoacă să destăinuie motivele plecării sale din
țară, iar acesta descrie, cu sinceritate, avatarurile ,,evadării" sale din ,,raiul comunist" în anul lui
George Orwell - 1984. Autorul precizează că a evadat
din motive politice, căci ,,material" o ducea bine. (În
cartea sa de debut, Un român în Canada, explică
emoțiile prin care a trecut. ,,M-am născut a doua
oară!"exclamă el). A lăsat acasă, în comuna natală
Amărăști și la București, toată agoniseala de o viață,
plecând în necunoscut, dar și-a păstrat religia, credința, care i-au fost un sprijin spiritual, moral. Iubirea
pentru limba română a fost o coordonată permanentă
în activitatea sa literară și culturală. ,,Limba română
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nu se uită. Iubesc limba mea, scriu în limba lui Eminescu" ... ,,Nu îmi este rușine să afirm că sunt patriot".
Întrebat despre noua sa identitate, Alexandru
Cetățeanu mărturisește că a păstrat ,,tot ce este mai
bun din cultura căpătată în ,,prima viață", pe care a
îmbogățit-o enorm cu tot ce a căpătat în a ,,doua viață". ,,Altă cultură, alte mentalități, alt mod de gândire, nu mai sunt român decât cu sufletul. Ce nu voi
pierde niciodată este dragostea pentru țara mea natală". O adevărată mărturisire de credință care definește un mare patriot.
De altfel, Alexandru Cetățeanu păstrează permanent legătura cu țara, cu familia, cu prietenii din
România. Eu mă întorc aproape în fiecare an în România", iar revista ,,Destine literare’’, pe care o conduce, este o punte de legătură între cultura română și
alte culturi de pe Planetă. Alexandru Cetățeanu este
un adevărat ambasador cultural al României pe alte
meleaguri.
Asemenea mărturisiri întâlnim și în cazul altor
autori. Iată, de exemplu, ce afirmă Corina Diana Haiduc, secretara ACSR, președinta Asociației Culturale
Române din Montreal, vicepreședinta Cenaclului
Eminescu, (în interviul realizat de Veronica Balaj): ,,Scrisul în limba română, o continuă întoarcere
acasă"… ,,Scrisul în limba română îmi conferă identitatea de româncă".
Sau confesiunea scriitoarei Elena Buică, aceea
care face călătorii de suflet, ,,la braț cu limba română", prozatoarea care prin cărțile sale a devenit ,,O
ambasadoare a sufletului românesc". Doamna profesoară, care a îndrumat generații de elevi să iubească
limba și literatura română, a scris despre satul românesc ( e născută în comuna Țigănești, jud. Teleorman), despre Întoarcerea la obârșii, făcând o analiză
lucidă a perioadei comuniste, a colectivizării, cu toate
dramele ei, despre oamenii și mentalitățile celor care
au luptat în Primul și Al Doilea Război Mondial, despre tăvălugul marilor schimbări sociale și politice,
culturale și literare.
O scriitoare bine privită atât de critica literară
din România, cât și din Canada este Felicia Mihali,
romancieră de prestigiu, preocupată de soarta femeii
și a satului românesc.
Milena Munteanu mărturisește că ,,întâlnirea cu
literatura a reprezentat un miracol".
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Un interviu incitant cu generalul Ion Mihai Pacepa este cel luat chiar de Alexandru Cetățeanu. Întrebările se referă, bineînțeles, la România epocii
ceaușiste și la avatarurile evadării sale, ca șef al spionajului românesc, mâna dreaptă a dictatorului, în
Occident. Întrebările jurnalistului, dar și răspunsurile
intervievatului sunt incitante, invită la lectură.
În interviul cu Vladimir Paskievici, luat de Veronica Balaj, putem descoperi o privire panoramică
asupra lumii, asupra vieții sale, o lecție de viață și de
civilizație. Autor a numeroase cercetări în domeniul
fizicii moderne, fizicii nucleare și al energiei, profesor universitar de prestigiu, autor a numeroase lucrări
științifice, Vladimir Paskievici are o biografie complexă, aventuroasă, care a reușit să depășească limitele impuse de istorie, de contextul social în care a
trăit, un om care aparține mai multor culturi, un cetățean al lumii. Pentru el, Canada reprezintă o casă a
împlinirilor spirituale și umane.
Prof. univ. dr. (neurolog), scriitorul academician Liviu Pendefunda este o ,,legendă vie". Autor a
numeroase cărți de medicină, proză, reportaje și poezie (peste o sută!). El s-a îmbolnăvit de ,,maladia lecturii". A citit zeci de mii de cărți. are o bibliotecă de
peste zece mii de volume. O coordonată a vieții sale,
dorința de a cunoaște. A călătorit pe toate continentele globului. S-a documentat despre istoria locurilor
și a oamenilor. Activitatea sa de profesor universitar,
medic, scriitor, editor, pictor se explică și prin factorul genetic. El este un model de intelectual. (interviu
luat de Alexandru Cetățeanu).
Un document al rezistenței în regimul penitenciar și al vieții din primul deceniu comunist îl reprezintă cărțile lui Victor Roșca, un om care a suferit detenția și lagărele de muncă din România comunistă.
În ciuda acestor dramatice încercări, autorul a reușit
să-și depășească condiția, să scrie, să se realizeze în
Canada, în comunitatea românească din Montreal, fiind redactorul-șef al publicației ,,Candela din Montreal"și membru activ al Asociației Canadiene a Scriitorilor Români.
Pe aceeași temă, cărțile lui George Sarry, o mărturie despre iadul din închisorile comuniste.
Pentru Dragoș Samoilă, teolog, relația cu divinitatea, reculegerea, regăsirea de sine, spiritualitatea,
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cunoașterea superioară reprezintă ceva firesc, iar
Scrisul reprezintă modalitatea de comunicare cu semenii, cu lumea. ,,Mă consider scriitor român, chiar
și atunci când scriu în franceză, pentru că limba în
care scriu este doar un mediu de comunicare, de felul
în care gândesc și referințele pe care le am, sunt în
mare parte românești", spune el.
Alexandru Cetățeanu ia un interviu original
unei personalități de talie mondială, profesorul doctor
Florentin Smarandache, cel care „a publicat 209 cărți
tehnice, 609 articole tehnice, 38 de cărți de literatură
în engleză, 108 în română, 29 pe web, două în franceză, 3 în spaniolă, a editat 13 antologii, a tradus o
carte din franceză în spaniolă, are două invenții importante și a colaborat la zeci și sute de reviste literare.” Este membru de onoare al Asociației Canadiene a Scriitorilor Români.
Este un interviu atipic. Intervievatul răspunde la
întrebări aparent banale despre anii copilăriei, despre
năzbâtiile de atunci, despre prietenii și colegii de liceu, despre locurile natale, dar tocmai aceste amintiri
îl umanizează pe celebrul profesor, personalitate excepțională.
Două interviuri (luate de Cristina Balaj Mihai și
Alexandru Cetățeanu) evidențiază personalitatea fascinantă a profesorului universitar de limbă franceză
Anton Soare, care își povestește biografia, asemănătoare în linii mari cu a celorlalți români, nevoiți să-și
părăsească țara și să-și găsească o altă identitate în
cultura canadiană.
În concluzie, cartea de interviuri a celor trei autori, Balanța cuvintelor, este un document social și
sufletesc al unor români care nu și-au uitat țara de origine, limba, cultura, istoria, cu trecutul și prezentul ei
și care adaugă acestei țări zestrea lor de cunoaștere,
de iubire și patriotism, în sensul cel mai înalt al cuvântului. În plus, fiecare interviu e un autoportret, îl
definește pe autor, care trebuie să cunoască în profunzime viața și opera celui intervievat, să conducă desfășurarea ,,acțiunii", să convingă, printr-o exprimare
clară, sinceră, expresivă. (Spune-mi ce întrebări pui,
ca să-ți spun cine ești?). În fond, interviul e o operă
de creație ziaristică!
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Liliana HERMAN/ Sergiu CIOIU
(ISRAEL/ CANADA)

Sergiu Cioiu – un poem al muzicii

Cînd am aflat că ICR îl aduce pe Sergiu Cioiu
în turneu în Israel, mi-am adus aminte de un singur
cîntec pe care l-a lansat, pe vremuri, în România,
Cîntecul vîntului. Știam că Sergiu Cioiu s-a stabilit în
urmă cu foarte mulți ani în Canada și mi-am zis în
sinea mea " Cineva de la ICR îl scoate de la naftalină,
adică din anonimat și ni-l trimite nouă, în Israel, să-l
ascultăm..." Doamne, cît am greșit și cît sunt de
fericită că am greșit! Noroc că avem potențialul să ne
recunoaștem greșelile și, dacă se poate, să le reparăm.
Îmi îndeplinesc o datorie de onoare scriind rindurile
de față fiindcă la cele trei recitaluri la care am asistat
am fost cuprinsă de un entuziasm și o emoție de
nedescris în fața acestui fenomen artistic care se
numește Sergiu Cioiu. De fapt, în afara faptului că
interpreta piesele scrise de Alexandru Mandy, nu
știam mai nimic despre el.
Nu știam că e compozitor, că și-a ales drept
"călăuză" a melodiilor sale poeți de valoare ai
României ca Marin Sorescu, Nichita Stănescu,
Romulus Vulpescu, Miron Radu Paraschivescu. I-a
prezentat succint pe fiecare din ei și a interpretat
cintecele proprii scrise pe versurile lor. Sergiu te
determină să vezi plaiurile româneșți, cerul cu
minunea răsăritului de soare, valurile mării, ploaia,
pitpalacul, țiganii cu obiceiurile lor. Sergiu cîntă,
recită, dansează, tace...
În urmă cu ani, l-am cunoscut pe Alexandru
Mandy care mi-a spus că singurul interpret care poate
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să redea piesele lui exact așa cum le-a simțit el este
Sergiu Cioiu. Abia acum l-am înțeles. Acum cînd
Sergiu ne-a răsfățat cu numai o parte din cele 25
de perle muzicale scrise de Mandy pentru el, de fapt
pentru noi, publicul auditor. Am ascultat cu pioșenie
și lacrimă în colț de ochi piesele Cîntecul vîntului,
Glasul tău (dedicat Mariei Tănase), Romanță
romantei, Poartă Sărutului, Și totuși ( asta este
relatarea unei vieți într-un cîntec), Îți mulțumesc,
Venise vremea. Redau mai jos opinia scrisă de un
comentator pe Internet, Valeriu Nuțescu.
„Sergiu Cioiu a fost și a rămas un talent unic
în lumea muzicală românească. A ales o formă de
interpretare neexplorată pînă la el, devenind unic și
inegalabil în același timp. A recitat cîntînd și a cîntat
recitînd versuri minunate alese cu multă atenție și
profesionalism. În sufletele noastre, a celor care am
înțeles și apreciat muzica lui, el rămîne o stea care va
străluci pentru eternitate."
Aduc aici un "magna cum laudae" ICR-ului
care l-a invitat în ciuda tuturor opreliștilor, impresarei
Maria Mitrache Bokor, ea însăși artista și maestra de
coregrafie care l-a propulsat din nou pe scenă,
cunoscîndu-i multiplele valențe artistice și, nu în
ultimul rînd, celor doi tineri de mare valoare care l-au
acompaniat muzical, Cătălin Ene (pian) și Vlad Crețu
(chitară).
La Haifa marele maestru al saxofonului, Peter
Werteimer, prieten din timpuri străvechi al artistului
i-a făcut o surpriză și s-a urcat pe scenă într-un dialog
de zile mari cu el și cu ceilalți instrumentișți.
De fapt surpriza ne-a încîntat și pe noi, cei din
sală.
"Venise, dacă nu greșesc, Venise vremea să
iubesc...." sunt versurile lui
Mandy în cîntecul "Venise". Se pare că acum
a venit, pentru mine, vremea să te iubesc, Sergiu
Cioiu, pentru momentele inegalabile de emoție pe
care le-am trăit. Să te iubesc și să-ți mulțumesc!
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Dumitru ICHIM-KITCHENER
(CANADA)

Vorbim
cum ne-a-nvățat mama a spune
lucrurilor din jurul nostru jumătate pământ, jumătate minune.
E o limbă aprins de curioasă,
pentru unii,
că ne-nțelege și apa și ascuțișul de coasă
al lunii,
muntele și luminișul de la știubeu;
vorbim atât de omenește
că uneori Dumnezeu,
sub umbra cuvintelor noastre,
se odihnește.
Vorbim ce suntem și suntem ce vorbim,
sorbim din ulcică și vin și lumină,
Cuvântul când ne cheamă la Cină.
Substantivele noastre-s amare;
nu au declinare
nici de venit, nici de dus,
ci numai orizontul de sus taboric urcuș de Vinere Mare.
N-avem tâlmaci
în această prisacă și Vale a Plângerii;
chiar îngerii,
omeneasca vrând s-o deprindă,
merg la gramatica noastră din ghindă,
iar veacul
din duhul pietrei ce nu se schimbă
răspunde plevei ce-o vântură vântul
Oamenii ăștia s-au născut din limbă,
că înaintea lor,
Întru-nceput,
le-a fost Cuvântul.
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Teodor BUZU – Destin Românesc, hârtie, tuș, 32 X 21 cm, 2014
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Maria IEVA
(ROMÂNIA)

DE DINCOLO

O umbră albastră ce încerca să cuprindă,
Oceanul de visuri din inima noastră.

E prea departe mâna mea acum,
Deși o văd ea nu-mi mai aparține,
Cum flacăra n-o regăsesc în fum,
Nici grâul nu-l mai regăsesc în pâine.

M-am întors să rămân și-am rămas lângă tine,
Dar mă tem uneori că e totul pierdut,
Se vor naşte oricum alte umbre în mine
Şi mă dor, şi mă dor, că iar te-am durut.

Contururile simt cum se topesc,
Culorile din formă se destramă,
Aud în mine glasul îngeresc,
Ca un ecou de dincolo de vamă.
Lumina albăstruie mă-nfăşoară
Şi mâinile nu mi le pot privi,
Mi-e sufletul uşor ca o vioară,
De parcă-n zorii-n mine s-ar ivi.
Şi tot ce scriu e ca o rugăciune,
Cuvintele de dincolo mă cheamă,
Oricât aş vrea nu mă mai pot opune,
Să nu mă pierd în altă hologramă.

ULTIMA MOARTE
Nu mai ştiu de mult nimic despre mine,
S-au întors acasă păsările oarbe
Și roua stelară îmi umblă prin vine,
Ca seva pe care pământul o soarbe.
O flăcără-albastră în piept se aprinde,
Genunchii mă dor de-atâta tăcere,
Hai, vino, iubite, și mâna-mi întinde,
Se-aude un clopot vorbind de-nviere.

DIN LUMINA CEA PURĂ

Doar salcia-n verde mai stă îmbrăcată,
Miroase a toamnă chemarea din nai
Și frunza din palme rămâne uscată,
Ce vis și ce fugă e drumul spre rai!

M-am întors de pe drum, din lumina cea pură,
Să rămân lângă îngeri, a fost prea curând,
Am lăsat şapte vieţi înscrise-n scriptură
Şi-am venit să-mplinim al cerului gând.

Cuvintele parcă-s întoarse pe dos,
Pe aripi de înger se scrie o carte,
Simt vinul de rodii cum umblă prin os,
Să scoată afară și ultima moarte.

Într-un vis neumblat de păsări măiestre,
M-ai chemat să zburăm în vinerea mare
Şi în piept i-ai făcut privirii ferestre,
Să primim amândoi de la cer dezlegare.
Am văzut lunecând, de pe trup, în oglindă,
Ca un voal ridicat de pe-un chip de mireasă,
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URMA UNEI STELE
Azi cuta de pe frunte îmi pare mai adâncă,
Simt urma unei stele ce a plecat spre nord,
A îngheţat lumina ca apa grea în stâncă
Şi focul se-ntețește lovind mereu în cord.
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Altarele sunt goale, e linişte-n grădină,
S-a dezbrăcat de toamnă şi ultimul copac,
Din pleoape curge-adesea doar o lumină lină,
Când chipul blând al mamei apare în cerdac.
Privirea mi se pierde ca o scânteie-n noapte,
Mă doare depărtarea de parcă n-aş fi eu,
Căci fructele tăcerii le-am adunat necoapte,
Ne-nţelegând durerea ca dar din Dumnezeu.

Şi viforul se-ascunde în măduva din oase,
Cum se ascunde luna în nori ca-n abajur.
Pe-un drum săpat în lacrimi se-ntoarce primăvara,
În urma unei stele doar aurore cresc
Şi vântul de pe umeri mi-a ridicat povara,
Ca rănile luminii să-nvăţ să le iubesc.
(selecție din volumul de versuri – Pe urma unei stele)

Din muguri curge seva ca streaşina la case,
Când iarna se desparte de albul cel mai pur

Marièva SOL (Franța) – Marie des Anges
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Vasilica ILIE
(ROMÂNIA)

NU ȘTIU SĂ-ȚI FI CERUT VREODATĂ MAI MULT

Doamne, anotimpurile nu mai sunt cum au fost
odată;
oamenii şi-au schimbat firea după cum bate vântul.
Şi vântul le fluieră falsitatea prin cămările sufletelor;
nu ştiu cât le vei mai răbda ipocrizia...
L-ai ales cândva pe Noe pentru a salva omenirea.
În schimb,
urmaşii lui au vrut să urce până la cer să fie egalul
Tău,
dar le-ai încurcat limbile şi i-ai împrăştiat care încotro.
Doamne, Te rog, nu transforma oamenii în monştri
chiar dacă Ți-au întors spatele
de atâtea ori şi Te-au hulit.
Nu lăsa ca pământul să se cutremure
de greutatea păcatelor
şi munţii să se prăbuşească în mări şi oceane.
Nu încuia luna, soarele şi stelele,
Cerul nu-l transforma în apă.
Nu ne părăsi de tot. Chiar dacă omenirea
ar clona sub eprubetă un al doilea Noe,
n-ar mai avea pricepere şi răbdare
să construiască o corabie,
şi nici să adune perechi de fiinţe
să se armonizeze între ele.
Doamne, Te rog, ascultă măcar ruga aceasta
pentru că nu ştiu să-Ţi fi cerut vreodată mai mult.
NESTRĂMUTARE

Se aud ecouri sparte
din fântâni părăsite,
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secate de vremuri incerte;
Strigă piatra nemângâiată de ape...
Nu voi părăsi locul de baştină;
voi săpa adânc în stâncă,
să găsesc izvorul
dătător de viaţă nouă...
Voi fi chiar troiţa
care va sta pavăză
între bine şi rău.
ÎNDUMNEZEIRE

Cândva, undeva,
dacă aş mai renaşte,
n-aş mai vrea
să fiu oase şi carne;
Aş vrea să fiu lut
să mă modeleze,
cu dragoste, olarul...
Tot într-o primăvară,
când natura prinde viaţă,
din mâinile lui
cu mângâieri de ape,
cu susur de izvor
şi lut unduitor,
ar ieşi o zeiţă
cu chip cuceritor.
Zâmbetul
să mi-l facă
din coji de ou
încondeiate
şi peste chipul meu
să sufle cu îndumnezeire...!
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Jacob ISAAC
(INDIA)

Vibrating the crucial coronation
Leaking the logic of continuity
But joining the power of habits
Timidity and transcendental tranquility
Merging and murmuring the drowsy
Moment of guilty notion
But my numerical calamity of choices
Chosen the traditional table of gravity
Look at the level of actualization
Tick at the mobilizing verification.
Try my tranquil travel goal
Still my single label wall
Take terracing thriving word
Make legacy driving word.

NEURAL MAPPING
The crutches of my liberal
But vibrating saga of mind mapping
Nominating the plural narration of stability
Remote pursue of loneliness
My evasion of touring the regular concept
Drive my actual emotional liberation
Intuition of inmate proceedings
There the court of cornering causes
There the route and roaring dimensional longitude
Sensitivity and lucid response dominating chances
There I logically stimulate the clear memory
Renewing the master mind of
Mapping the legitimacy of leisure and relaxing
mood
Tension and terrific changes of neural calmness
Claim the contemporary condition traumatizing
The vibrant imitation of rhythm
Conflict of emotional rituals
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NEUROTIC TAXI
Thriving my trumpets of driving images
Floating perusal of tricky involvement
Passing my grouping energy of rituals
Lashes of logo towards of the timings
Hosting the lavish trails of the feedback
Boosting creations of hiking my face lines
Facial tomorrow
Your stretching scenario
Floating privacy of luxurious prestige
Sitting my nerve and chipping my day ways
Range of the nose and
Frame of the eyes of
Hearing impulses of tearing my trumpet
Raiding the changes and proud of the senses
Healing the moving mirage of the view world
Hasting claims of my sense of belonging
Facing reigns of my naming of notions
Take away my trumpet of acquired
habits and arrangements
Wash away my lending attitude of rendering negations
Legitimate slogans are booming and
Roaming the mapping mode of
My neural busy track
Housing the logic of ultimate hoisting
Numbers new motives of mapping mind care
Thumbing my approval reaching the senses
Psycho sedation and tripping impulses
Triple asylum of neurotic taxi
SUGGESTION
Receiving and reminding the shadow
shelter of the response centre
Remaining the rejuvenating marshals
spell the space and time
Attaching the affirmation sight of
biocentric tools of signals and symptoms
Accepting and arguing the version of
contemporary comparison and
the robust acceptance
Living lines of dearly colors and sight
Attaining the monarch of containing
ears and unsatisfied eyes
still calling to watch and hear
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There my wavering mind amicably
settling the traits of habits and instinct reactions
Flickering deeds of haunting emotions
Attaching the label of sin and sedation
Approaching the value of arguing alert
Provisions of habitual acceptance and
unfolding the living saga of prejudices
Why amazing biological imbalances
and suggestive sermon of procedure
Nickname my liberty of expressions
and pick up the stimulating words of affirmation
Hi ever getting rolling sense
Why your mate mind and mood
Cheer your mate I and You

NOSTALGIC NUMBNESS
Nostalgic numbness of visual redemption
Litigating the proven dialogues of tomorrow
Hanging the stressful evening of pernicious sore
Adapting the level of state of mind
Averting the days of timidity
Time - out token of inhuman detention
The logical ligament of rationalization
Your speed of turning face
Reach to the palatial balcony of my feelings
Call for a look out period of
Spacious receptive parlor
Joking my label right renouncing
The sexy shades of your plural norms
Making the legitimate approach and appraisal
Narrating the saga of ceremony
Originating the lavish range of
Your out reach flame
Log on my ordinance of admiration
But your limitations of availability
Your inhibitions and approachability
Time and again stigma of age and aim
Neglecting the desire of my scheming art
Acting the navigation of my moving chart
Back to normal, Abnormal!
Pleasing the target, wheezing the victim
Leaving my nation chatting the charges
Land of no-mans mind of my land
Knocking rotation, viewing the logo
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Freely my roaming purely alarming
Days of my live plans ways of unique space
Now my thoughts are thoughts of thoughts
Now my spots are vague and vague.
TIME SHIELD
How comfortable you are without within
How remarkable you are
How pleasant and presentable you are
Come on my unreachable presence of time shield
Give on my conditioning courage of losses
Unpredictable ownership of relations
Rolling the amicable compromises of commotions
Leading the regrettable decisions
Draught the youngness

Nevertheless, irrevocable legacy of emotions
Hopeful omissions of days
Thankful dimensions and absence of adoration
And substance of social legitimacy
Facial rhythms and crucial scenario of labels
Attracting provisions of mingling missions
Averting shy of stigma
Prolonging power of guilty ticks of movements
Neurotic tremors and stigmatic coherent
Praises of meeting the shepherd
Hi! YOUR space and range for sometime
Your face and facial world
Presence of promotional path
Fillers are there
Vacuum won’t stay
Can’t be long, vacuum can’t be long.

Petru-Ilie BIRĂU – Iarna albă de acasă (foto)
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Bill JONKE
(STATELE UNITE ALE AMERICII)

THE DINNER PARTY
As told to Bill Jonke by Robb S.
I went out to the elevator lobby on the forty-first
floor, pressed the button and waited. I pressed it
again, but still no car.
I was standing there alone, waiting for the express
car to arrive. I thought I heard someone shout my
name but there was no one else around. It came
again, loudly and clearly.
I went over to the hallway and looked around the corner. No one there. I took a few steps down the hall
and could hear it shouted again but couldn’t tell
where it was coming from.
What made me wonder wasn’t just that I’d heard
someone calling my name with no one there, but it
was the way my name was being called. Not Robb,
or Mr. ..., nor Counselor. The name I was hearing I
hadn’t heard in more than fifty years. It was a name
I was called as a child, but only by one person. I had
heard it clearly: “Misser Robb.” Misser Robb. That
was what the old black fellow who sold fruit and vegetables in Winnetka called me when I was a little kid
back in the 1950’s. He was an older guy, probably
over sixty at the time. He had an old pickup truck
fitted with small bins and racks that he displayed his
produce on. From early April to late September, six
days a week he went to the vegetable wholesalers at
dawn and then made his way to Winnetka and other
North Shore suburbs. He drove the tree lined streets
everyday that weather permitted, playing a little tune
from a speaker on the top of his truck, just loud
enough that housewives and maids could hear him
coming. As children, we would see him on one street
or another, stopping when called to let local ladies
look through his fresh stuff. He was a soft spoken
and friendly guy. He had an incredible memory, and
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could recall everyone’s name, including us kids. Riding by on my bike he would call out “Hello, Misser
Robb”, sometimes tossing an apple over to me where
I’d catch it, feeling like I was an outfielder for the
White Sox. He was an unusual character on the North
Shore, but was someone you were always happy to
see, apple or no apple.
He’d been coming around since the late 1920’s, and
had always been referred to as Nigger Charlie. Not
in any rude or discourteous way, just Nigger Charlie,
or if someone was directly addressing him, just Charlie. I’d even heard him refer to himself as Nigger
Charlie.
I saw him every spring and summer until I started
high school when he seemed to stop coming
around. My mother said she thought he might be ill,
and after a while she said that he might have passed
away. We never saw him again after 1963 or so. No
one ever called me “Misser Robb” except Charlie,
and now I was clearly hearing “Misser Robb”, right
there on the forty-first floor of a high rise building on
Wall Street. I last saw him in the early sixties. But
this was 2015, more than fifty years later.
I came back around the corner of the hall and saw the
doors of the express elevator car open and quickly
close. Fuck! As the doors were closing I could see
an elderly black man inside. I called out to him to
hold the car. There was no one around, and in the
quiet he could definitely hear me. He didn’t hold the
doors as I came running up and I could have sworn
that he gave me a little wave. I hit the button, but the
car was already on its way down.
Goddammit!
As I hit the button again I could hear a loud whirring
noise accompanied by a terrible screech, and then
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snapping and banging sounds. A moment later there
was a deafening crash and the elevator doors rattled
and shook. Jesus! The car must have fallen the whole
way down the shaft. The car that I had tried to
catch. I looked madly around, but still there was no
one else there. I didn’t know what to say or do. A car
came on the other bank and the door opened. I told
everyone it appeared that a car had fallen down another shaft, but the people in the car hadn’t heard anything. Our car stopped at the fortieth floor and then
headed straight to the lobby. When the doors opened
there were people running everywhere. A loud siren
was screaming and smoke and dust were coming out
of the closed doors of the other shaft. Security personnel were running up and directing people away
from the scene. As other cars stopped at the lobby
security guards stepped into them and locked the control panels so they couldn’t be moved.
Stunned by the incident, and actually terrified at how
very very close I had come to being on that car, I
stood off to one side and watched as fire and EMT
personnel arrived. Firemen with axes and long pry
bars were ripping open the doors and spraying down
the shaft and the crushed car with fire retardant
foam. You could hear the firemen breaking into the
top of the car, hoping to find people still alive. I was
standing next to a fire marshal in a white shirt and
tie. He had a two way radio and was communicating
with the guys working in the shaft.
“Are you in yet”, he asked.
I could hear the response. “Yeah, we’re in,
Chief. Negative. It’s negative.”
“Everyone dead?”
“No, Chief. No one here. The car’s empty.”
I heard this, and I immediately grabbed the Fire
Chief by the arm.
“Chief, I nearly got in that car on the forty-first floor,
but the doors closed too fast. I saw an elderly black
guy in there, though. I SAW him, and right after that
I hear the car falling. He’s in there, Chief. THAT
MAN IS IN THERE!”
“Evans,” he said into his radio, “There’s a witness
out here that claims he saw someone in the
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car.” “How many others were in there, Sir?” he asked
me.
“I don’t know. I only saw that one man.”
“Give it a good look, Evans, and let me know.”
A building security officer was standing close to us,
listening.
“Cars are always packed this time of day, Chief. It
would be amazing if the car was empty.”
A couple of minutes later Evans was back on the radio. “No one here, Chief. No one at all. We have
eyes on the area above, below, and behind the car all
around. No one at all, dead OR alive”
“Maybe you saw the wrong car, Sir,” he said to
me. “There was no one on this one.”
For the first time in my life I didn’t know what to
say. I had clearly seen that man. Or maybe my imagining having heard Nigger Charlie calling my name
in the hallway had put me in mind of him and I had
imagined seeing an old black man in the elevator
car. Either way, that had saved me from getting on
that car.
I staggered out into the fresh air and sun light. The
events of the past half hour were jamming my thinking. Seeing an accident of this nature was one thing.
Having been so close to death because of it was another. And having seen that man standing in the elevator car as the doors closed, but his not being there
moments later, just wouldn’t fit in my otherwise logical mind. But however I looked at it that man closing the doors on me had indeed saved my life.
I went to my office, but couldn’t concentrate. I finally went home. An article in the paper the next day
mentioned the accident, but since there were no
deaths or injuries, the story didn’t go far. The experience stayed on my mind for a long time, though I
never felt inclined to talk about it. It took me a while
to be able to step into an elevator again, but eventually I could do it without much thought.
.........................
Last fall my wife and I, along with several other couples, were invited to Thanksgiving dinner at Steven
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...’s huge estate up in Connecticut. Four lawyers and
four wives, all either childless or with grown children
in other states, and alone for the holiday. The group
was a fine collection of attorneys who each had more
than forty years of practice behind them. All nice people, though somewhat hardened by decades of courtroom battles.
Over the years we had all met before at various social
gatherings and had explored many avenues of discussion and interests. The only conversational rule that
had evolved for us was NO discussions of cases at
law. Everyone already knew everyone else’s war stories anyway, and after a few years of marriage, most
lawyer’s wives have zero interest in such
things. Most anything else was open for discussion,
though personal things didn’t usually come up.
That evening Jim ...’s wife started a conversation regarding one of the touchiest subjects ever – religion. Or, as she presented it, a conversation regarding
who and what Jesus and the Holy Spirit might actually be.
Like many other long fallen away Catholics, I had
arrived at a point of disinterest in such things. Jesus?
The only Son of God, who, unlike the rest of us, was
going to heaven while we other sinners were going to
hell? And the Holy Spirit? Some dove that flutters
around supposedly pious people? I considered myself
a decent person, but how could I ever be considered
pious? And I wasn’t really up to hearing more of this
stuff. This sort of malarkey is often the reason so
many people have turned away from the church and
believe that Jesus and even God are some sort of
myths.
Our host Steven was a hard nosed guy. When the discussion began he had been tapping the side of his
wine glass and holding up two fingers to let the colored maid know to bring two more bottles of Opus
One. Steven ... is a Master of the Legal Universe. His
time bills at $1100 an hour, which is way, WAY beyond my billings. He is extremely affable when the
occasion requires it, but he is also one of the hardest
hearted people ever to practice law.
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The maid brought the wine and poured a taste into
Steven’s glass. He looked up at her with a smirk and
motioned at the glass with his thumb.
“What? Is this coming out of your pay? Fill the goddam glass up!” Which she did, right to the rim so he
couldn’t get his nose into it, couldn’t swirl it to see
the legs, and would need to lean forward to even take
the first sip.
“How’s that, Boss?” she asked him, smiling
sweetly. This seemed to be an established dynamic
between the two. She poured the Cab for everyone
else, letting our host take his first sip like a dog at a
bowl.
While that was going on, Jim’s wife had been explaining that perhaps a far better understanding of Jesus could be found outside of Christianity. And for
the Holy Spirit as well.
She offered the idea that Jesus was not just one person who lived two thousand years ago, and He was
not the ‘only person’ who was the son of God. She
suggested that Jesus was an integral part of each and
every one of us and that we were an inseparable part
of him as well. We were, all of us, the single son of
God, undivided from God, and undivided from Jesus
or each other in that respect, but asleep in an ego
dream of separation in this plane of existence that we
have made. She said what is often referred to as the
Holy Spirit was the all pervasive Universal Inspiration that we are all tapped in to, all of the time. The
aspect of Jesus in all of us was like an intermediary
between our higher and lower selves, always interacting with the Holy Spirit. Sometimes we felt some
awareness of this and sometimes not, but it was there,
all of the time.”
She didn’t force any of this on anyone, but simply
put it out there for consideration. Frankly, you
couldn’t help but consider it, and hearing it even that
once, it did seem like a far more embraceable concept
than anything I’d ever heard in the Catholic church.
By now Steven had slugged down most of the wine
in his glass, and was smugly sitting back and smirking again.
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“Jesus? The Holy Spirit? The Holy Fucking
Ghost?” he said with derision, articulating what I had
been thinking a moment earlier.
“I’ll tell you this, there isn’t any Jesus in a Courtroom. Nor in any Boardroom, either. I’m all alone
out there. There’s only one person I can count on and
that’s me. Who the hell else is there? Jesus sure as
hell isn’t there.”
Jim’s wife looked over at Steven.
“Sure he is, Steven. If you’re there,
He’s there. And I’m not referring to the ‘you’ that is
the aging but still quite handsome meat stick you
walk around in. I’m referring to your true self, the being that you are and always have been. You just may
not be aware of it at a conscious level. You believe
that everything you’ve done, everything you’ve ever
achieved, you’ve done all by yourself.” She leaned
slightly in his direction and smiled at him. "You haven't been on your own for a single moment. Ever. Jesus
is here now, Steven, in each of us, always looking out
for us like an older brother would. Sometimes He can
be felt and sometimes not. But He’s always there.”

Steven was about to fill his glass again but stopped,
holding the bottle in mid air. “What did you say?” he
demanded.
“I’m sorry,” I quickly said. “That just slipped out.”
“Did you say ‘Nigger Charlie’?” Steven asked in a
low intense voice.
“I’m so sorry, Steven,” I said, apologizing to him
and to the others. “It’s just that the fellow in the elevator was the fellow I knew as a child. All the adults
referred to him as Nigger Charlie. He sold fruit and
vegetables in Winnetka for forty years.”
I felt horrible, like I had purposefully said something
racist, which I certainly hadn’t intended.
The bottle fell from Steven's hand and he collapsed
into his chair. He threw his head back and stared off
into space.
“Steven?” his wife Julia said. “Steven? Are you alright?” She put her hand on his arm and held him by
the back of his neck.
I thought he was having a heart attack.

We sat in silence for a while, her words hanging in
the air. For some reason I felt a compulsion welling
up in me to tell the elevator story. I didn’t see it as
particularly relevant to the discussion and I wasn’t inclined to speak of it, but there was an irresistible urge
to tell it now. So I did.

He leaned forward, his elbows on the table and put
his mouth over his knuckles. He was crying.

I told them about the day I had heard my name being
shouted on the forty-first floor of an office building
by someone I hadn’t seen in fifty years. It didn’t seem
appropriate to mention Nigger Charlie by name, so I
just said that the voice reminded me of an old black
fellow who was a vegetable peddler I knew as a kid,
and that a few seconds later I was pretty sure I had
seen him standing in the elevator, closing the doors
on me and keeping me off the car that then fell down
the shaft. I’d seen him clearly, but there was no one
in the car when the fire department arrived. I left out
the part about thinking he had waved at me. I took a
sip of wine, thinking again of the incident on the
forty-first floor. An involuntary thought escaped me
and I said out loud: “It was Nigger Charlie. Nigger
Charlie saved my life.”

“Honey, what is it? Robb didn’t mean anything by
that.” Julia said softly.
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This didn’t look like a heart attack, but I wasn’t sure.
He continued to cry and kept looking at me.
“Nigger Charlie?” he finally said. “Nigger Charlie?”

But it didn’t seem like he was angry. It seemed like
he was having some sort of emotional catharsis.
“What is it, Steve?” his wife asked him again.
“Oh God! Oh God!” was all he could say. “Oh God,
I am so, so sorry!”
He started to say “I was…I was…I was ni…,” but
couldn’t continue. This was the most brilliant and articulate attorney on the East Coast, crying like a baby,
trying to speak but just stuttering and choking.
Everyone at the table sat in stunned silence as he
tried to cope with his emotions.
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Finally he was able to break through his tears and get
out what he was trying to say.
“I was nine years old. It was around 1950, right at the
beginning of the Korean War. We lived in a small
town near Philadelphia.” He stopped and then went
on. My family was poor. We lived in a ramshackle
old house at the edge of the business district. One
summer afternoon after I was riding my bike, pedaling like mad so I could get home before I peed my
pants. I was going down the sidewalk as fast as I
could, only half a block from my front door. As I was
passing the small community center I heard someone
shout my name. It broke my concentration and I
veered to the left just enough to run into a lamp post. I
hit it hard and flew off my bike. I wound up unconscious on the sidewalk, out cold for maybe four or
five minutes. As I was coming to I heard a fire truck
siren and the siren from an ambulance. I thought I
was dying. The sirens got closer and then seemed to
go past me. I could tell that people were running
down the sidewalk, and I could hear someone screaming. I thought I was in trouble for hitting the lamp
post. I realized that someone was holding me as I lay
there. He had a hand behind my head and he was
holding my arm. Sort of like you are now, Julia. It
was so comforting and I remember how I suddenly
felt so secure. I heard someone say: ‘This must be the
luckiest kid in the whole world. His house just blew
up from a gas explosion but he’s laying here on the
sidewalk instead of being blown to bits. Lucky he hit
that post.’”
Steven stopped again.

Steven didn’t answer. He was clearly still thinking of
the incident.

He looked up at me again and then looked at Jim’s
wife. There was dead silence in the room as we
watched Steven.
“After a while I was completely awake. I could see
there were a lot of people down the street by the fire
truck and the ambulance. They were all in front of my
house, or where my house should have been. A gas
line in the basement had been leaking for hours and
when it hit the flame of the water heater it exploded.
Our house blew up! Our whole house, gone in an instant! If I hadn’t hit the lamp post I would have been
home when it happened.”
“I was lying on the sidewalk, still being held by
someone. I looked up at him. It was the guy who had
shouted my name. The guy who caused me to lose
control of my bike. The guy who caused me to be on
the sidewalk and not at my house. It was the lovable
old black guy who had been the custodian of the community center for the past fifty years. He was the guy
who saved my life. He was smiling at me. ‘How are
you feeling, Misser Steven?’ He asked.”
Steven sat silently, lost in thought. “Oh, Jesus! Oh,
God!” he finally said.
“The old black guy who shouted my name that afternoon, who saved my life…” Steven looked at me, his
face streaked with tears. “His name, Robb… His
name was Nigger Charlie…”

“Oh, Honey,” his wife said, softly and sympathetically. “Why have you never told me about this?”
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Duissenow Parman & Muhammad Shanazar, Kazakistan, 2018
28. International Medellín Poetry Festival
Anthology-Revista Prometeo Numero 109-110. Año
36: Medellín, 2018
“Nuovi Occhi sul Mugello” V. International Literary and Art Festival Anthology: Italy, 2018
XXIV. International Poseidonia Paestum Poetry
Award Book: Italy, 2018
Amarâvati Poetic Prism 2018: Editor: Padmaja
Iyengar, New Delhi, 2018
International Feminİstanbul Woman Poetry Festival
Anthology: Editor: Hilal Karahan, İstanbul, 2018
Awards:
Secret and Mist: Found as “remarkable” in 2004
Yaşar Nabi Nayır Poem Election
Delayed Mummy: Found as “successful” in 2010
Cemal Süreya Poem Election
The Night Sundering Passion: Given Burhan Günel
Private Award in 2013 M. Sunullah Arısoy Poem
Election
2017 “World Icon of Peace” award from World Institute For Peace
2017 V. Verbumlandi-art “Citta del Galateo” International Poetry Prize, First degree in English Poetry
Kırk Yama Kırk Yara - Fourty Wounds Fourty
Patchwork (May 2017): Given 2017 İsmet Kemal
Karadayı Poetry Prize, Jury Special Award
2017 World Nations Writers’ Union, Kazakhstan,
International Literary Award of “Pride of the Globe”
2018 “Nuovi Occhi sul Mugello” V. International
Literary and Art Award, 3rd degree in Foreign Poetry
2018 XXIV. International Poseidonia Paestum Poetry Award, 1st degree in Foreign Poetry
2018VI. Verbumlandi-art “Citta del Galateo” International Poetry Prize, Honorary degree in English
Poetry

destineliterare@gmail.com

Member of:
Turkish PEN Centre
Turkish Authors Association
Turkish Language Society
World Festival of Poetry (WFP- Intercontinental director)
Writers Capital Foundation (WCP-General secretary)
World Institute for Peace (WIP- Turkey ambassador)
International Council for Diplomacy and Justice
(ICDJ- Turkey member)
Participated in:
5th International Istanbul Poetry Festival (PoetIstanbul 2010)
Karadeniz Ereğli 1st Poetry Festival (2010)
Karadeniz Ereğli 17th International Love Peace
Friendship Culture and Art Festival (2010)
Karadeniz Ereğli 2nd Poetry Festival (2011)
Karadeniz Ereğli 18th International Love Peace
Friendship Culture and Art Festival (2011)
Akköy Poet Meeting (2011)
3rd Datça Literature Days (2011)
2nd International Ordu Festival of Literature (2011)
Karadeniz Ereğli 3rd Poetry Festival (2012)
Karadeniz Ereğli 19th International Love Peace
Friendship Culture and Art Festival (2012)
Zonguldak Karaelmas 12nd International Culture
and Art Festival (2012)
Bartin 1st National Poetry Days (2012)
8th International Istanbul Poetry Festival (PoetIstanbul 2013)
9th International Istanbul Poetry Festival (PoetIstanbul 2014)
10th International Istanbul Poetry Festival (PoetIstanbul 2016)
19th International Poetry Festival “Curtea de Arges
Poetry Nights” (Bucharest, 8-14 July 2015)
20th Internacional De Poesia De La Havana (Havana, 23-28 May 2016)
FeminİSTANBUL Woman Poetry Festival (5-9 October 2016)
11th International Writers’ Festival (Udaipur, 14-15
October 2016)
Cemal Süreya Poetry Meeting (6-10 January 2017)
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8 March World Women’s day Meeting (3-7 March
2017)
21 March UNESCO World Poetry Day Meeting (1822 March 2017)
Safi International Poetry Festival (Morocco, 22-26
March 2017)
Kartal Municipality I. Cemal Süreya Poetry Meeting
(2 April 2017)
Grecam Un Solo Mare e la Parola, Poetry Reading
(Rome, 27-30 April, 2017)
11st International Istanbul Poetry Festival (PoetIstanbul 2017)
21st International Poetry Festival “Curtea de Arges
Poetry Nights” (Bucharest, 12-18 July 2017)
Mediterranean Poetry Festival (Dalyan, 13-17 September 2017)
Serbian Culture Days (Budapest, 29-30 September
2017)
2nd FeminİSTANBUL Woman Poetry Festival (İstanbul, 11-15 October 2017)
Haydar Ergülen Symposium (İstanbul, 22 October
2017)
5. Tanta Poetry Festival (Egypt, 26-31 October
2017)

37. Tozeur Poetry Festival (Tunusia, 23-26 November 2017)
Tuğrul Tanyol Symposium (İstanbul, 2 December
2017)
2. Cemal Süreya Poetry Meeting (5-10 January
2018)
49. Cairo Book Fair (26-28 January 2018)
Symposium about “Poetry Festivals”, Bursa TÜYAP Book Fair (Bursa, 17-18 March 2018)
21 March UNESCO World Poetry Day Meeting (İstanbul, 21-23 March 2018)
Kartal Municipality II. Cemal Süreya Poetry Meeting (8 April 2018)
12th International Istanbul Poetry Festival (PoetIstanbul 2018)
28. Medellin Poetry Festival (14-21 July 2018, Medellin, Colombia)
3. FeminİSTANBUL Woman Poetry Festival (İstanbul, 1-3November 2018)
Communication:
hilalkarahan108@gmail.com
hilalkarahan@yahoo.com
www.hilalkarahan.com

*********
Orta Doğu
1/
Tarihi doğurduğundan beri ayağında sallar
saçındaki bitleri insan kaburgasıyla tarar…
2/
Çöl rüzgârlarıyla savrulur kentlerin etekleri
taş avlulara, camilere, kadim meydanlara
hep birbirinde biten kubbeli sokaklara
aynı közde kavrulur dibek kahve
ve baharat ve barut kokusu
: Kumlar kanı örter de yıkamaz…

4/
Birbirinin sırtına dayanarak ısınır
çöl gecesinde soğuk, inanç
ve kavim kavli
: Can yarılsa, bedevi keçesi
kan geçirmez…
5/
Deveyle alınır ve satılır, sünnetlidir
hayattan: yüzleri erkeğine dövmeli
yürekleri biçer döver kadınlar…

3/
Vahşettir, cehalettir çöle yazılmış
yaratanın isimleri: bebeler doğar ve ölür
yazgıdır açlık, kaderdir ishalleri
: Kin dilek tutmaz…
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Middle East

taşlarına basmadan akşamın

1/
It lulls the history on its feet since it gave birth to it,
it combs louse from its hair with human ribs

Eli boş döndü eve keder
söndü gözünde fer
ağzı şer koktu kasabanın

2/
Skirts of the cities are scattered by desert winds
over stone courtyards, mosques, ancient squares,
vaulted streets which always lead to one another

Kapandı kapılar, dağıldı mahşer
evler dört duvar
kadınlar ve çocuklar

Smell of ground coffee, spice and gunpowder
roasts on same coals:

İnsan,
kuyruğunu yutan yılan
kör keser, kendine yontan
sokakta ürkek, evinde kahraman

Sands cover the blood, but cannot wash…
3/
Names of God written to the desert
are savagery, ignorance: children are born and die
famine is their destiny, diarrhea is their fate

2/
Söyleyin,
kaç ölüme dayanabilir bir memleket?
Acının eleğinden geçe geçe
neye dönüşür medeniyet?

Grudge does not make a wish…
4/
In the desert night
cold, belief and family consensus
warm up backing in one another

Yer gök kan
bunca acıyla insan
nasıl hâlâ insan?

Even if they are killed, Bedouin felt
does not penetrate blood...

Alışmak,
o kara delik,
içinde körleşir yaşam
gelir geçmez delilik

5/
Women are bought and sold
in exchange for camels
they are circumcised from life:

Alışmak,
o lanet zaaf,
mizana kalmaz acının anlamı
silkeledikçe sofra bezini zaman

Their faces are tattooed to men,
hearts are harvester…

― “Ölüm madenciliğin fıtratında var”*
3/
Yağmur yağıyor dışarıda
ateş sönüyor içeride

Dul
13 Mayıs 2014’te, madenci kasabası Soma’da,
301 kadın dul kaldı…
1/
Kokular ve korkular arasında
sabırla yürüdü ölüm
destineliterare@gmail.com
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Widow
On the 13th of May 2014, 301 women in Soma,
a mining town in Turkey, were widowed…
1/
Between fears and odors
death walked with patience
without touching the stones
of the evening

2/
Tell me,
how many deaths
can a country stand up to?
Into what a civilization turns
by passing through the sieve of pain?

Empty-handed grief turned back home
the light has gone out of its eyes
the mouth of village scented malice
Doors shut
dispersed the doomsday
in four walled houses
women and children
Human,
a snake swallowing its tail end
blunt adze sharpening itself
timid at street, hero at home

Earth and sky are in blood
with all this pain
how can a human
can still be a human?
Getting used to,
that black hole,
within which life becomes dull
permanent insanity
Getting used to,
that damn frailty,
meaning of pain can’t be measured at doomsday
when time shakes the tablecloth
“Death is the destiny of the mining job”
3/
It’s raining outside
Fire dying inside

Teodor BUZU – Vis, pictură pe mătase, 88 x 85 cm, 2017
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V. Rev. Fr. Ayman KFOUF
(STATELE UNITE ALE AMERICII)

THE ICON OF THE NATIVITY EXPLAINED
The icon of the Nativity of Christ tells the story of
Christ’s birth from the Scriptures. The Angels are
shown dressed in ancient clothes in postures and
movements that show respect for the new born Child.
To the right, we see angels offering praises to God
“Glory to God in the highest and on earth peace, good
will toward men.” (Luke 2:14) To the left side, we see
angels announcing the good news to the shepherds,
who represent all mankind. It is rich with spiritual,
theological, biblical and historical symbols that create
one perfect artistic composition.
The first and most important figure in this icon is the
new born child, Jesus Christ. We see Him laid in a
dark cave on a bed that looks like a tomb indicating
that His birth is a preparation for His death and resurrection. This shows the importance of the Nativity of
Christ in preparation for the His Death and Resurrection.

The Angels are shown dressed in ancient clothes in
postures and movements that show respect for the
new born Child. To the right, we see angels offering
praises to God “Glory to God in the highest and on
earth peace, good will toward men.” (Luke 2:14) To
the left side, we see angels announcing the good news
to the shepherds, who represent all mankind.
On the right side we see the humble shepherds, who
represent humanity. We see shepherds receiving the
good news of the birth of Christ from the angel. Additionally, we see a young shepherd sitting on a rock
playing a reed instrument, revealing how the music of
the humans were added to the hymn of the angels to
welcome the incarnate God.
On the left hand side of the icon is the scene of the
Wise Men, who were led by the star and came to bring
their gifts of gold, frankincense, and myrrh to Jesus.

Notice how the newborn Child shown wrapped in a
swaddling linen shroud, as an indication to His three
day burial 33 years later. “Then he took Him down
and wrapped Him in a linen shroud and laid Him in a
tomb cut in stone.” (Luke 23:53)
By giving birth to Christ, Virgin Mary participated in
the work of Divine Providence and the plan of salvation. Therefore, in order to stress on the importance
of her role in this holy event. She is shown as a focal
figure of the icon of the Nativity of Christ and depicted larger than all other characters.
The Virgin Mary is always depicted with three eightpointed stars painted, one on her head, one on her left
shoulder and one on her right shoulder. The three
stars portray that Mary was a Virgin before, during
and after giving birth.
destineliterare@gmail.com
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The Wise Men are depicted in various ages. A young
man without a beard, a middle-aged Wise Man with
long hair and a long beard and the third Wise Man is
shown with long white hair and a long white beard,
representing his old age. These details portray that the
good news of the birth of Jesus were given to all people of all ages.
On the bottom left side of the icon, the righteous Joseph sits distant from the cave, thinking and wondering: how can a virgin give birth? His doubts in this
icon represent the inability of humanity to understand
the mystery of the incarnation of the Lord. Above the
cave in the very center of the icon, we see a radiant
star coming from heaven. This is the star that led the
Magi to the place where the new born lay. Usually, in
all icons, the star appears wherever divine intervention is indicated.

The icon of the Nativity shows the earthly and the
heavenly, the human and the divine, coexisting
around Christ, the newborn child. It shows the participation of the human and the Divine in the birth of
Christ. As we chant at the matins service of the nativity; “The Father hath been pleased and satisfied; the
Word hath become flesh; and the Virgin hath given
birth to incarnate God. The star declaims, the Magi
worship, the shepherds wonder, and creation rejoices.” (Praises stichera for the Nativity)
The Mystery of the Virginal Birth.

Finally, the three rays at the end of the star above
Christ depict the involvement of the Holy Trinity in
the divine economy of salvation.
At the very bottom right corner of the icon we see the
scene of the washing of Christ. The two midwives are
bathing Him just as any baby is bathed. The washing
of Christ in this scene shows that in addition to His
perfect Divine nature, Jesus is a perfect human as
well. Some church fathers see in this scene an indication to the sacrament of the holy baptism.
The icon of the Nativity tells the story of Christ’s
birth taken from Scriptures and tradition. The icon
presents the story of the Nativity in biblical, historical, spiritual and theological symbolic elements. It
takes all these elements and dresses them with a perfect artistic form.
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In front of Joseph, we see an old man standing and
talking to him. This man represents the devil disguised as a shepherd. The Man is shown holding a
stick in his hand, saying sarcastically to Joseph that if
this dried wood was to sprout leaves and branches,
then it may be possible that a virgin gives birth and
remains a virgin.
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Zuzana Kuglerová
(SLOVACIA)

Ballad of a Road
Since the beginning of the world until now,
the world has been covered with many roads. Some
are long, others short, some paved with marble, others
overgrown with thorns. There are roads that go side
by side. And there are some that will never meet.
Every road leads somewhere. Perhaps because it
starts somewhere and ends somewhere, each road
thinks that it is the most important in the world.
So it was with the road paved with the most expensive
Carrara marble. It was the same marble from which
Michelangelo sculpted his David. Therefore it was
considered the road of the most perfect art.
“Everyone who will walk on me” – the road
used to say to the feet walking on it, “will be famous
and fortunate.”
Maybe because of the marble paving or the
lure of glory, many feet stepped on that road. Those
who walked that road left traces of their own pride
and importance. “Is there anything more important
than us?” Boasted the feet and did not think about
where the road on which they walked was leading
them. Everything has its end, as it has its start. So too
the marble path. At its end there were just ruins. The
ruins talked about the impermanence of the fame and

fortune about the touch of time that turns even the
Carrara marble to dust again, about money and currencies which no one will ever mention again.
There were also feet which wanted to return to,
or go back from this sad place. But this is not possible. They came to the place they were aiming at. Only
a few people knew about another road. It was overgrown with thorns and paved with thistles. Nevertheless, there were feet brave enough to enter that road.
They also had to go from the beginning to the end.
Each step was painful and bloody. After a long journey they came to their destination a lake with crystal
clear, healing water. There they cleaned their
wounds. They did not think of human glory. They admired the eternity they saw reflecting on the surface
of the lake. They did not feel the desire to return.
They wanted only one thing: to merge with the eternal.
The thorny path led through solitude and
through pain. But at its end there was the lake. The
marble road led through the glory and pride, and
ended in ruins. One road was the way to destruction,
the other the way to eternity. They never met.
Everyone’s road begins somewhere.

Transfăgărășanul
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I Am Changing Into Rain

Calmness Laid Bare

I know your are looking under the blanket of letters

My soul has grown into a tree,
Quietly, it laid bare.
Branching out
In silence.
The mountain tells me a ballad
Of three brothers changed to ravens.
Two of them flew away,
But the last one
Has still been seeking for his sad sister.
She turned into a feather
That gently caressed your heart.
She turned into rain.
She turned into leaves.
And now she softly falls together with the autumn
On the path that leads to no returns.
Two of them flew away,
But the last one
Has still been seeking for his sad sister.
She is cursed in that tree…

Looking how far my mourning took me
And when my steps turn back.
I know there is an ocean of going back inside of me,
Tidal waves, low and high.
I also know
That a day will come when
I leave without a trace to the country of spiders,
To the place where souls rest
Into the black holes of the universe.
I’ll cross the threshold and close the door,
Which could never be opened again.
But until I do it,
I'll leave you a shadow of my love,
That will fondle your solitude.
A few invisible
Winged touches.

Translation into English by Peter Ottis

I’ll change into rain
And I'll kiss your sadness.

Zuzana Kuglerová was born on November 23, 1955 in Bratislava, Slovakia. She graduated Modra Pedagogy
and studied also Journalism at the School of Philosophy of the University of Jan Amos Komensky in Bratislava. She is a writer, journalist, and editor. She is a member of the Slovak PEN, of the Union of the Slovak
Writers, and of the Union of the Macedonian writers. Between 1990-1993 she was a co-founder and director
of the Publishing House Nádej and between 1993-1998 she was the owner and the manager of the Dúha
Publishing House in Bratislava. She is the author of 27 books (out of which in 3 of them she is the
co-author). She has been writing mainly historical novels such as: The Witch from Petrovíc (2003), The
Daughter of the River Virgin (2008), In the Turkish Arms (2014), The Legend of Selen (2015), The Most
Beautiful Slovak Fairy Tales (2016), and many others. She is also the author of several collections of poetry
such as Madona in the Haze (1984), The Repeated Shot (1984) and other. She is also a honorable member of
the North Indian clan of the Onondags. Her novels have been translated into many foreigner languages and
published in Italy, Switzerland, and Germany while her poetry has been published in USA, Serbia, and Japan.
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Paul LEU
(STATELE UNITE ALE AMERICII)

REVERBERAȚII ÎN MILENIUL AL III-LEA
II
Activitatea episcopului Grigorie Leu, din
prima jumătate a secolului al XX-lea, a reverberat în
mileniul al III-lea, pe mai multe meridiane ale Terrei.
La rubrica ,,Cărți care au trecut oceanul” a Revistei
de cultură a Uniunii Scriitorilor Români din Canada,
Destine Literare, anul XI, nr. 93-99, septembrie
2017-martie 2018, a apărut imaginea monografiei
Grigorie Leu Botoșăneanu, arhiereu–vicar al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, iar în presa din România, s-au difuzat numeroase articole și aprecieri cu
privire la această carte care evidențiază locul Vlădicăi
Grigorie în cultura și istoria mileniului trei. În Crai
nou a fost tipărită recenzia ,,Dinastia Leilor”, iar în
mai multe publicații din locurile de baștină ale Vlădicăi Grigorie s-au difuzat articolele: ,,Dinastia Leilor”,
pe care toți vasluienii ar trebui sã o cunoascã!, în Vremea nouă, vineri, 24 august, 2018, Dinastia Leilor Știri și informații despre Dinastia Leilor. Citește tot
pe Vaslui,Robo știri ro., 25 august, 2018/. Huși - Ştiri
locale, “Dinastia Leilor”, pe care toți vasluienii ar trebui sã o cunoascã, https://newskeeper.ro/stiri-locale/vaslui/husi. Dinastia Leilor - Știri și informații
despre Dinastia Leilor | prima pagina. Ultima actualizare: 16:48:16, 02.09.2018, Citeste tot pe:
https://www.ziarelive.ro/despre/dinastia leilor.html
https://www.ziarelive.ro/despre/dinastia_leilor.html.
,,Dinastia Leilor”, pe care toți vasluienii ar trebui sã
o cunoascã!, în Ziare pe net, https://www.ziare-penet.ro/. Dinastia Leilor - Știri și informații despre Dinastia Leilor | prima pagina Ultima actualizare:
15:44:39, 11.09.2018 ,în Ziare Live - Știri și Revista
Presei din România, Citeste tot pe:

https://www.ziarelive.ro/. “Dinastia Leilor”, pe care
toți vasluienii ar trebui sã o cunoască!, în
https://www.ziare-pe-net.ro/... și altele. De curând,
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului.
Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și
Parchetul Militar, în colaborare cu Televiziunea
Română, sprijiniți de Episcopia Huși, au hotărât să
investigheze, arheologic, cauzele reale ce au
provocat moartea episcopului Grigorie Leu.
Alina Darie, în articolul ,,Ancheta de dupã
șapte decenii, a morții cumplite a EpiscopuluiMartir!”, apărut în Vremea nouă, de joi, 27,
septembrie 2018, aprecia acest moment istoric
unic,astfel: ,,DREPTATE… În sfârșit, dupã aproape
șaptezeci de ani de întrebãri, de lacrimi ale familiei
Leu, dar și de neputința de a elucida pe deplin tainele
a ceea ce oamenii cred cu tărie că a fost ,,o crimă
odioasă”, la mormântul Episcopului Grigorie Leu din
curtea Catedralei Episcopale, s-au strâns în aceste zile
cei cărora le-a fost hărăzit să facă lumină în acest caz.

Catedrala Episcopală din Huși
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În a doua zi a procesului de deshumare, însuși
șeful Parchetelor Militare, General de Brigadã magistrat, Gheorghe Cosneanu, procuror militar, reprezentanți ai Serviciului Criminalisticã, alături de Radu
Preda, directorul executiv al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului, au venit să preleveze probe și să dea curs cum se cuvine, dupã 69 de
ani, acelor plângeri pe care frații și surorile Episcopului Grigorie Leu, le-au depus imediat, după moartea
acestuia.
Atunci, în loc de anchetă, frații Episcopului au avut
ei înșiși parte de represalii greu de închipuit, unii fiind
arestați și chiar condamnați, pentru cutezanța de a
cere investigații.
Acum, de la actualul Episcop al Husilor, P.S.
Ignatie, inițiator al acestui demers, până la membrii
familiei Leu, dorința stabilirii adevărului, (și) în dimensiunea sa oficială, este mai vie ca niciodatã. Poate
cã a fost nevoie de venirea acestui an, 2018, pentru ca
urmașii acestui mare Episcop al B.O.R. să rostească
cele mai calde și meritate cuvinte, în memoria celui
care, prin viața și sacrificiul său, a așezat aura jertfei
și a curajului, peste toată istoria acestei greu încercate
Episcopii. ,,Miracolul conștiinței Episcopiei Hușilor
și un aristocrat al spiritului”,
l-a numit Preasfințitul Ignatie, pe episcopul care a pus
mai presus de viața sa, viața Bisericii pe care o avea
în păstorire. Lângã mormântul Episcopului-Martir,
Grigorie Leu s-a oficiat o micã slujbă de pomenire. În
prima zi a procesului de deshumare, cei care au făcut
săpăturile, s-au mirat să găsească un cavou acolo, jos,
în mormânt. Datoritã lui, osemintele au fost păstrate
mai bine, cred specialistii.
Despre momentul în care vor fi gata analizele, ce
urmează a fi făcute inclusiv în laboratoare din
străinătate, nădejdea autoritãtilor este ca ele să fie
gata cât mai repede, măcar înainte de 1 martie 2019,
când se împlinesc cei 70 de ani de la ceea ce se crede
cã a fost o crimă. ,,Acțiunea de acum a Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria
Exilului Românesc este o noutate, pentru că, pentru
prima dată, iată, săpăm pe un sit deja existent, al unui
mormânt individual. Și pentru prima dată în activitatea noastră, ca Institut de investigații speciale în materie de crime împotriva umanității și încălcãri ale
drepturilor omului, practic, desfacem un mormânt de
episcop ortodox, despre care există informații
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rezonabile, suspiciuni rezonabile, că ar fi murit în
conditii suspecte. Mai precis, dupã o întâlnire la
Guvernul de atunci al României Socialiste, în care ar
fi servit o cafea, în urma căreia, se pare, că a și murit.
Asadar, ceea ce se întâmplă acum la Huși, la
mormântul Episcopului Grigorie Leu, este o noutate
din toate punctele de vedere, și din perspectiva
metodei pe care o folosim, dar și a subiectului pe care
încercăm să îl elucidăm”, a spus Radu Preda,
președintele executiv al Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului si Memoria Exilului
Românesc. Pânã pe 1 martie 2019 ar putea veni
primele rezultate. ,,În materie de analiză, dimpotrivă
avem astăzi mai multe instrumente de determinare
dacă a fost sau nu otrăvit, decât am fi avut acum 50
de ani. Așa încât timpul este de partea noastră.
Singura noastră rezervă este să vedem în ce măsură
mai găsim destule rămășițe, astfel încât să putem
determina dacă a fost sau nu o otrăvire. Este vorba
despre o extragere ceva mai complexă. Pentru că întrun mormânt de episcop este o cârjă, este o mitră…
Sunt însemnele episcopale, adică este pentru prima
dată când ne confruntăm cu acest tip de abordare.
Sigur noi am mai săpat pe morminte individuale, vă
aduc aminte că facem o campanie de aproape 3 ani de
zile, la Periprava, unde lucrăm tocmai pe situl unui
fost cimitir, unde au fost înmormântați deținuți
politici, până acum extrăgând aproape 30, dintr-un
total de o sută și ceva…”, a mai adăugat președintele
Radu Preda.
Întrebat despre durata acestor investigații,
acesta a precizat: ,,Cât mai repede cu putință, căci, să
nu uităm, că la anul, pe 1 martie 2019, se împlinesc,
practic, 70 de ani, de la moartea vrednicului de
pomenire, Episcop Grigorie Leu al Hușilor și am dori
să avem primele rezultate la aceste analize pe care, în
colaborare cu Episcopa Hușilor, le dorim cât mai
exacte, de aceea cred că vom apela la expertiza unor
laboratoare internaționale”. ,,Nu mai poate fi nimeni
tras la răspundere, pentru că cei care au organizat, au
ordonat această ucidere, nu mai sunt!” ,,Sã se
dovedeascã, pe această cale științifică, faptul că a fost
otrăvit. Toate mărturiile arată asta, inclusiv Episcopul
Grigorie Leu și-a dat seama că a fost otrăvit, imediat
după ce a ieșit de la masa protocolară, prin care el a
fost otrăvit în timp ce a fost servit cu o cafea, în timpul
întrevederii cu Petru Groza. Ancheta aceasta este
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importantă, în primul rând, pentru că este important
personajul, unul dintre foarte puținii care s-au opus
regimului acelor timpuri. El nu a fost de acord, a
protestat atât în Sfântul Sinod, cât și la Guvernul
Petru Groza. Dosarul penal este deschis la Parchetul
Militar, dar rezolvarea va fi pe cale medicală. Testele,
analizele vor arăta dacã a fost otrăvit cu arsenic. Sigur
că nu mai poate fi nimeni tras la răspundere, pentru
că cineva a organizat, a ordonat această ucidere, dar
vă dați seama, dintre toți acei decidenți politici sau
chiar cei care au acționat fizic, băgând otrava în cafea,
mă îndoiesc că mai trăieste cineva. Dar se va face o
dreptate morală”, a spus Gheorghe Petrov, arheolog
la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului.
PS Ignatie, cuvinte memorabile, pentru redefinirea în
conștiința oamenilor a Episcopului-Martir, Grigorie
Leu ,,Consider că este un moment deosebit de
important din viața Episcopiei Husilor și, implicit, a
Bisericii noastre, în sensul că prin această acțiune de
deshumare a Episcopului Grigorie Leu, nu facem
decât să transmitem un mesaj că Biserica Ortodoxă
Română este foarte atentă și cu mult respect față de
trecutul recent al ei. De aceea, sigur, se știe din
mărturii și foarte puține documente că episcopul
Grigorie Leu ar fi suferit o moarte suspectă.
Din singura monografie dedicată Episcopului
Grigorie Leu ni se spune că ar fi fost otrăvit, în urma
unei întrevederi pe care a avut-o cu primul ministru,
Petru Groza. De aceea este foarte important, o formă
de reparație morală, pentru unul dintre cei mai
minunați episcopi. Eu l-am numit ,,miracol al
conștiinței Episcopiei Hușilor și un mare aristocrat al
spiritului”, a spus Episcopul Hușilor, Preasfințitul
Ignatie.
Prezentarea acestui proces, unic în istoria
justiției române, a fost surprins și de alte organe ale
presei din România. Articolul ,,Deshumarea
episcopului Grigorie Leu al Hușilor: Doar o expertiză
va confirma, sau nu, ipoteza asasinatului, apărut
în Monitorul de Vaslui, din4 octombrie 2018, își
informează amănunțit citiorii cu rezultatele practice,
amănunțite, ale acestei inițiative:
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Deshumarea osemintelor episcopului Grigorie Leu

„Operațiunile arheologice pentru deschiderea și
cercetarea mormântului au fost începute în dimineața
zilei de 25 septembrie, fiind decopertată întreaga suprafață delimitată de actualul cadru din beton al mormântului, (după cum relatează Episcopia Hușilor), La
o mică adâncime în pamânt a fost descoperit un cadru
dreptunghiular mai mic, alcătuit din mai multe borduri din beton, care a reprezentat prima amenajare a
mormântului la suprafața solului. La o adâncime de
cca. 0,55 metri față de nivelul actual de calcare a fost
depistată o boltă semi cilindrică din cărămidă, care a
indicat faptul că înhumarea ierarhului s-a făcut
într-o criptă despre existența câreia nu existau informații. Aceasta a fost construită în zilele care au premers înmormântarea.Având în vedere această situație
neașteptată, pentru accesul în criptă, s-a procedat la
executarea unei secțiuni dreptunghiulare în partea răsăriteană a cadrului de mormânt. Sub fundația cadrului s-a aflat zidul de cărămidă ce închidea cripta pe
acea parte, acesta fiind demontat.
Cripta prezentă are o formă dreptunghiulară cu dimensiunile interioare de 2,27 x 1,05 metri, laturile
mai lungi fiind dispuse pe direcția est-vest, iar înălțimea pe axa bolții era de 1,04 metri. Cripta a fost construită din cărămidă și avea pavimentul betonat. În interior se află depus sicriul care se păstra într-o stare
relativ bună de conservare. Acesta a fost scos afară cu
o anumită dificultate și depus pentru cercetare în
apropierea criptei.
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Sicriul conținea rămășițele pamântești ale ierarhului, conservate la nivel de schelet, dar și câteva
fragmente organice încă neputrezite, printre care s-au
regăsit resturi de unghii și păr. S-au conservat relativ
bine părți consistente din vestimentația specifică
ierarhilor ortodocși, precum și încalțămintea. Ca
obiecte de inventar funerar, în zona pieptului și a
abdomenului s-a descoperit o cruce casetată, un
engolpion, o carte religioasă, iar pe lângă corp se afla
o cârjă episcopală din lemn, fragmentată. Osemintele,
resturile de vestimentație și toate celelalte obiecte
aflate în sicriu au fost examinate la fața locului de
către arheologi, legiști și criminaliști. Medicii legiști
au recoltat și ridicat fragmente osoase și resturi
organice pentru a fi analizate în condiții de laborator.
În acest caz, numai rezultatul expertizelor medicale
poate să confirme sau să infirme ipoteza dupa care
ierarhul ar fi fost ucis prin otrăvire.
După încheierea cercetărilor, osemintele au fost
mutate într-un sicriu nou care a fost introdus în criptă,
aceasta fiind apoi zidită și acoperită cu pământ.
,,Înainte de această operațiune, lângă sicriu a fost ținută o slujbă de reînhumare oficiată de Preasfințitul
Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, alături de care s-a
aflat un sobor de preoți din cadrul eparhiei”, se precizează în articolul ,,Deshumarea episcopului Grigorie
Leu al Husilor”. Doar o expertiză va confirma, sau
nu, ipoteza asasinatului.

Hușilor ». Nu este greu să ne dăm seama, dacă ne
aplecăm asupra biografiei sale, că a fost un om de o
verticalitate, de o fibră morală și de o capacitate de
mărturisire a credinței cum numai martirii o aveau.
Episcopul Grigorie Leu, într-un context foarte dificil,
a rămas până la sfârșitul vieții sale un mare
mărturisitor, chiar cu prețul vieții. Mulțumim pentru
colaborarea excelentă dintre Episcopia noastră,
Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului, Memoria Exilului Românesc și Parchetul
Militar.”
Din colectivul de arheologi de la IICCMER și
de la instituțiile muzeale colaboratoare (Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul de Istorie și
Științele Naturii Aiud, Muzeul de Istorie Turda) fac
parte Gheorghe Petrov, Paul Scrobotă, Gabriel
Rustoiu și Horațiu Groza.
Investigațiile s-au desfășurat în conlucrare cu
Parchetul Militar, care a fost sesizat de IICCMER în
privința acestui caz. Acţiunea a fost sprijinită de
Episcopia Hușilor și s-a desfășurat în colaborare cu
Televiziunea Română. Această investigație se înscrie
într-un program mai amplu al Episcopiei Huşilor
dedicat Episcopului Grigorie Leu. Astfel, la inițiativa
Preasfințitului Ignatie, ,,la începutul anului 2019,
când se vor împlini 70 de ani de la trecerea sa la cele
veșnice, va fi organizat un simpozion tematic și va fi
lansată o monografie detaliată privind viața pastorală
din timpul păstoririi Episcopului Grigorie”, a precizat
autorul articolului.
Investigația făcută de autoritățile legale ale
statului român, dupã aproape șapte decenii de la asasinarea Episcopului Grigorie Leu, este unică și binevenită. Rămăşiţele pământeşti ale fostului episcop de
Huși, rezultate în urma săpăturilor arheologice, vor fi
analizate de un colectiv de arheologi de la IICCMER
și instituțiile muzeale colaboratoare și difuzate de Televiziunea Română.
12 octombrie 2018

Slujba de reînhumare a osemintelor Episcopului Grigorie Leu

Slujba de reînhumare a osemintelor Episcopului
Grigorie Leua fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie. Cu aceasă ocazie, Preasfinția Sa a descris pe
scurt principalele repere ale profilului de mărturisitor
ale Episcopului Grigorie Leu:
„Consider că este o șansă istorică pentru noi că
Dumnezeu ne-a învrednicit să deshumăm pe unul
dintre cei mai vrednici episcopi ai Eparhiei noastre.
L-am numit « miracolul conștiinței Episcopiei
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(Vezi: Paul Leu, ,,Reverberații în mileniul trei”, (I), în Destine Literare, Revistă de cultură editată de Asociația Canadiană a Scriitorilor
Români,, anul 11, nr. 103-105, iulie-septembrie 2018, p. 95-98.)
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Dan Lupescu
(ROMÂNIA)

Omagiu de Sf. NICOLAE ROMANESCU,
Primarul de geniu al Craiovei și magicul său Parc
Nicolae P. Romanescu a fost un rasat om de
cultură, vizionar de standard occidental, întemeietorul școlilor profesionale din țara noastră, cel dintâi
mare ecologist din istoria României, cu adevărat un
altfel de Primar al Craiovei (patru mandate: 1898,
1901-1905, 1914-1916, respectiv, 1929), bibliofil și
colecționar avizat de picturi și piese de artă decorativă
străină.
De la vârsta de 31 de ani și-a
câștigat rangul de înalt demnitar, fiind
deputat (1884-1921), apoi senator de
drept (adică pe viață) și vicepreședinte al Senatului.
De numele său, intrat efectiv
în legendă și păstrat viu în memoria
craiovenilor, se leagă faima de inițiator și coautor al unor acte legislative
cu impact imediat, major și decisiv în
epocă, precum noul tarif vamal și reorganizarea școlilor primare. În anul 1885, a înființat prima școală de
menaj din Craiova, pentru ca în 1901 să promoveze
cel dintâi atelier-școală din țară.
S-a afirmat ca un incontestabil vizionar de inspirație franceză, ctitor de proiecte edilitare originale
și cu pecete de prioritate absolută, în comunitățile urbane de la sudul Carpaților Meridionali: parcuri și pavimente stradale, iluminat public, aducțiuni de apă
potabilă, canalizare, salubritate, igienă publică, până
la rețele de electrificare sau de tramvai. Acestora li sau adăugat extinderea și modernizarea abatorului, ca
și edificarea primei piețe agro-alimentare centrale.
Este vorba despre inițiative, obiective și realizări efective în Craiova, cu excepția tramvaiului. A
fondat și a asigurat directoratul politic al ziarelor Opiniunea și Acțiunea liberală (1887-1893). A fost
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membru marcant al Oficiului Internațional pentru
protecția legală a muncitorilor din Basel.
Provenea dintr-o familie de viță nobilă, fiind
fiul lui Petrache Romanescu, fervent luptător la 1848
și nepot al lui Ioniță Romanescu (fratele lui Petrache,
tatăl), martir al ciocnirii militare de la Drăgășani, în
timpul marșului lui Tudor Vladimirescu spre București, în 1821, pentru abolirea domniilor fanariote și re-înscăunarea domnitorilor autohtoni.
Viitorul primar pentru eternitate, cel ce a fixat Craiova pe harta Europei și a metamorfozat natura în veritabile obiective turistice, s-a născut
la 18 februarie 1854, după unele
surse, după altele în 1853, iar după
data înscrisă pe bustul din Parcul Romanescu, în 1855. A trecut în veșnicie
la 31 august 1931. A venit pe lume, așadar, la câțiva
ani după revoluțiile din 1848.
Era încă fraged prunc în 1857, când la Craiova
s-a jucat Hora Unirii, imortalizată de Theodor Aman
într-un tablou magnific prin dinamism, frenezie, vibrație cromatică și sugestie irepresibilă de iureș dezlănțuit, fără putință de a fi stăvilit vreodată de vreo
forță ocultă.
La 24 Ianuarie 1859, pe când, pe înscrisurile
oficiale, se turna ceara roșie a sigiliilor votului istoric
de constituire a Principatelor Române, primă treaptă
pentru viitorul stat național, Nicolae P. Romanescu
era pe punctul de a depăși pragul celei dintâi copilării.
Proclamarea Independenței de stat, prin vocea
grav baritonală a ministrului de Externe Mihail Kogălniceanu, la 9 Mai 1877, avea să răsune înălțător în
inima și mintea tânărului Nicolae P. Romanescu abia
întors, de nici doi ani, în țară, din Franța, unde urmase
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cursurile liceale, apoi pe cele universitare, în sociologie, literatură și drept, la Paris și Liège.
Istoricul Toma Rădulescu, fostul șef de secție al
Muzeului de Istorie și Arheologie al Olteniei, susține
cu îndreptățire, pe ton irefragabil: „Felul cum a gândit
evoluția și revoluția unui oraș mare, centrul unei zone
istorice cum era Oltenia, ne aduce aminte de marii
primari ai unor țări foarte dezvoltate din acele momente ca Franța, Marea Britanie, Belgia și Germania,
pe care le-a cunoscut îndeaproape. (…) Este considerat primul mare ecologist al României, în sensul asigurării unor suprafețe de spații verzi, în cadrul orașului, pe cap de locuitor, fapt pentru care a fost criticat
de unii, pe motiv că dorea să facă din Craiova un fel
de Munchen, fără să avem posibilitățile nemților. El
a replicat dur: ,,Se poate.” Și s-a putut. Realizându-se
renumitul nostru parc, înscris cvasi-instantaneu pe
harta parcurilor celebre din Europa. Îndrăznețul proiect era semnat de arhitectul peisagist francez Edouard Redont și a primit medalia de aur la Expoziția
Internațională de la Paris din 1900. Au fost aclimatizate 250 de specii prețioase de arbori precum păducelul involt, Pinus Excelsa Wall, extrem de rar, originar
din Himalaya, Tamarix tertanadra Pall, gigantici arbori de seqvoia etc. și s-au conturat, de la cota zero,
dealuri, văi, drumuri, alei, poteci, cursuri de apă, podețe și poduri.”
A izbutit performanța unei autentice mutații genetice, transformând Craiova – dintr-un focar al gunoaielor și infecțiilor de tot felul – într-un oraș simbol. Într-o amplă sinteză – publicată de cotidianul Gazeta de Sud chiar sub genericul „Primarul de legendă
al Craiovei, Nicolae Romanescu, a transformat Bănia
într-un oraș simbol”, articol preluat de site-ul adevărul.ro –, se precizează că, imediat după ce a fost ales
primar, Nicolae P. Romanescu a demarat unul dintre
cele mai impresionante proiecte românești de amenajări de parcuri și grădini. În studiul său „Saltul la urbanismul modern”, istoricul Luchian Deaconu oferă
multe și generoase detalii. O retrospectivă, cu multe
puncte de vedere inedite ori mai puțin cunoscute, a
scris
Laura
Cheța
(https://zigzagprinromania.com/blog), din care se cuvine să reținem, adăugând detalii noi, că Parcul Romanescu din Craiova:
- este considerat cel mai mare parc natural din
Estul Europei (96 ha), al treilea din întreaga Europă
și al patrulea sau al cincilea din lume;
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- din vremea mandatului de ministru al Culturii,
Cultelor și Patrimoniului Cultural Național al acad.
Răzvan Theodorescu (2001-2004), Parcul Romanescu din Craiova este înscris în Lista Națională a
Monumentelor Istorice, ca rezervație de arhitectură
peisajeră;
- a fost amenajat între anii 1901-1903;
- la inaugurarea sa, în 1903, au participat M.S.
Regele Carol I, Regina Elisabeta, Principele Ferdinand și prim-ministrul Dimitrie Sturza;
- a intrat în circuitul public sub denumirea Parcul Bibescu (după război: Parcul Poporului), întrucât
era plasat pe locul unei moșii și grădini a familiei Bibescu, cumpărate de Primăria Craiovei;
- după anul 1848, grădina modelată de un specialist neamț, la cererea marelui logofăt Iancu Bibescu, a intrat într-o stare accelerată de degradare;
- în 1853, magistratul orașului Craiova cumpără
această grădină în ruină, în vederea transformării întro grădină publică, viitor loc de relaxare pentru localnici, amenajare care, după Unirea Principatelor, a fost
amânată sine die;
- desemnat primar al Craiovei în 1898, Nicolae
P. Romanescu stabilește un proiect de modernizare a
orașului, care includea grădini publice și parcuri;
- admirat și iubit pentru pitorescul său, parcul
oferă un cadru romantic de o noblețe aparte, reunind
lacuri de peste 4 hectare luciu de apă, Podul Suspendat (pe odgoane groase împletite din fire de oțel), insulă pentru lebede, Castelul Fermecat (botezat așa de
Barbu Bohoreanu, la începutul anilor 1970), Grădină
zoologică (vulpi polare, lei, jaguari, tigri, lupi, lame,
iaci, porcușori de Guineea, struți, păuni, păsări de
pradă…), hipodrom (20 ha), amfiteatru pentru spectacole în aer liber, restaurante, refugii, sculpturi busturi ale lui Eminescu, Brâncuși, Arghezi și a altor personalități din Panteonul Spiritului Românesc…
În existența sa de 115 ani, Parcul Bibescu/ Poporului/ Romanescu a cunoscut în două rânduri ample
lucrări de conservare și restaurare, conform proiectului inițial al arh. Edouard Redont: prima oară în anii
1988-1989, la cerea expresă a președintelui Consiliului Popular Județean Dolj, Ion Traian Ștefănescu, iar
a doua oară în primii ani ai veacului al XXI-lea, sub
impulsurile energice și consecvente ale primarului
Cetății Băniei, Lia Olguța Vasilescu, când, printre
multele altele, a fost extins sistemul de iluminat
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public pe toate aleile (zeci de kilometri) și s-au introdus, în sol, 35 km de țevi pentru irigatul „cu picătura”,
direct în zona rădăcinilor, miilor de copaci, arbori și
arbuști ce au supraviețuit vremii și vremurilor. Precizând că Parcul Romanescu constituie „unul dintre
cele mai uimitoare locuri de vizitat din lume, care
păstrează tainice întâmplări petrecute în acest loc
magnific”, muzeograful Toma Rădulescu menționează, fulgerător, câteva:
- la inaugurare, în 1903, regele și regina NU au
fost lăsați să intre cu caleașca dinastică, fiind invitați
să meargă pe picioare/ per pedes;
- primele lebede de pe lac au fost …mâncate în
1904, când aici a poposit un regiment de la Rădăuți;
de ziua unui ofițer, acesta le-a cerut oștenilor să-i gătească o gâscă, numai că ordonanțele respective au …
tocat (într-un birt) banii primiți și, la ananghie, au hotărât să sacrifice o lebădă; după prepararea la foc, carnea acesteia s-a înnegrit și adevărul avea să iasă la
iveală;
- în ziua de 10 Mai, Ziua Regalității, în fiecare
an, la hipodrom, se organizau, până în 1947, spectacole-reconstituiri din istoria neamului românesc;
- la începutul secolului al XX-lea, în apa lacului
din parc au fost botezate mai multe familii de origine
turcă;
- la patru decenii de la inaugurarea parcului, în
octombrie 1943, cu ocazia suitei de manifestări Săptămâna Olteniei, la intrarea principală a fost dezvelit
bustul din bronz al lui Nicolae Romanescu.
- Somptuosul Portal de la Intrarea principală în
Parc a fost construit în 1956, fiind gândit ca un memento-cap de perspectivă al Căii Unirii, când vii dinspre km zero al Craiovei, trecând pe lângă Palatul
Jean Mihail, Muzeul de Artă, Banca Națională, Palatul Administrativ, Prefectura, Consiliul Județean
(operă a arh. Petre Antonescu și al ing. constructor
italian Giusseppe Peressuti), complexul Minerva, Palatul Romanescu, Casa Universitarilor, Universitatea
de Medicină și Farmacie (sediul vechi, din fostul Liceu Comercial Gheorghe Chițu);
- primul Campionat Balcanic de călărie din România s-a desfășurat pe hipodromul din Parcul Romanescu;
- tot aici au avut loc mai multe ediții ale Crosului Balcanic, acum câteva decenii, când atleta craioveană Natalia Andrei (cu obârșii în Gorj, la Căpreni)
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era mare campioană a României și în competițiile internaționale (probele de 1.500 m, 3.000 m și o milă
terestră).
Să reținem și amănuntul conform căruia, cu un
an înaintea decesului său, Nicolae P. Romanescu a
donat Fundației Alexandru și Aristia Aman bogata sa
bibliotecă și colecție de artă, incluzând tablouri din
școala italiană și olandeză din secolele al XVI-lea și
al XVII-lea, mobilier, porțelanuri, tapiserii, panouri și
fragmente de frescă de la Biserica Crețești (Dolj).
„În anul 1903, la 31 august, primarul Nicolae
Romanescu a murit. A lăsat cu limbă de moarte să fie
înmormântat în picioare, nu culcat, ca să poată vedea
și de acolo orașul Craiova, pe care l-a iubit atât de
mult” – scrie, în volumul său Oameni și evenimente
craiovene, omul de cultură Petre Gigea-Gorun, primar al Băniei în anii 1965-1968, prim-vicepreședinte
al Consiliului Popular Județean Dolj (1968-1979),
consilier prezidențial (1979-1980), ministru al Finanțelor, Guvernator al României la Banca Mondială și
la Fondul Mondial Internațional (1981-1985), ambasador al României în Franța și la sediul central, din
Paris, al UNESCO (1986-1990).
Grație Excelenței Sale Petre Gigea-Gorun și
Clubului „Mihai Viteazul”, pe care îl conduce, abia
din anul 2008 se respectă unica dorință de adio a lui
Nicolae P. Romanescu: aceea ca, de ziua sa onomastică, Sf. Nicolae, să fie pomenit prin sfințirea și împărțirea unei colive. La primele nouă asemenea momente comemorative, slujba religioasă de Veșnică
pomenire a fost oficiată de preotul Izvoranu, iar cea
din 6 decembrie 2018 de părintele Tudorică Mihalache, paroh la Biserica „Sf. Paraschiva”, din vecinătatea Parcului Romanescu.
În încheiere, vă rog să rețineți că Edilul Nicolae
P. Romanescu a fost atât de meticulos și corect, încât
a ținut zilnic evidența strictă a cheltuielilor banilor
publici, dar și a celor proprii, dăruiți comunității din
Craiova, pentru construirea diverselor obiective de
maxim interes civic.
Nicolae P. Romanescu s-a dovedit, cu adevărat,
și a rămas în legendă ca un altfel de primar. A dat
bani, a donat bani, NU a luat bani, nu a furat !... Fie-i
numele în veci slăvit! Dumnezeu să-l ocrotească și săl învăluie în lumina iubirii Sale divine!
P.S. : Pe când Nicolae P. Romanescu era student la Liège i se naște, la 11 octombrie 1897, fiul
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Marcel Romanescu, viitor diplomat de vocație, la Vatican, în 1920. În 1924, Marcel Romanescu a îndeplinit importanta misiune diplomatică de secretar al Comisiei româno-ungare pentru aplicarea Tratatului de
la Trianon. S-a afirmat ca poet și traducător, debutând
cu versuri, la vârsta de numai 16 ani, în revista „Capitala”. Publică, apoi, în „Viața literară și artistică”,
alături de Emil Gârleanu, Mihail Cruceanu, Paul Constant. În anii 1926-1929, a condus revista „Flamura”

din Craiova, împreună cu Radu Bardeș. Perpessicius
– precizează Florea Firan – îl aprecia ca pe unul dintre
„meșterii iscusiți ai sonetului românesc”, iar Eugen
Lovinescu, pentru „armonia limpede și grațioasă, ce
ne face să-l încadrăm pe poet printre neoclasici”. G.
Călinescu îl plasează pe Marcel Romanescu printre
„moderniști”, în celebra sa Istoria literaturii române
de la origini până în prezent, din 1941.
Craiova, 2-3 decembrie 2018

Vederi din Parcul Romanescu, Craiova
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Mihai MERTICARU
(ROMÂNIA)

Iubirea care mișcă sori și stele
În pofida discreției ce-l caracterizează,
poetul
teleormănean
Theodor Răpan deține
o fișă biobibliografică
impresionantă: 16 volume apărute, începând
cu anul 1975 și culminând cu anii 2010-2013, interval în care Editura
Semne din București l-a ajutat să-și îmbogățească
palmaresul cu cinci volume impozante, fiecare conținând între 400 și 700 de pagini.
În cele ce urmează, ne vom referi la volumul Fiind, 365+1 iconosonete, apărut la aceeași editură în
anul 2016. Fiecare dintre cele 366 de sonete, câte unu
pentru fiecare zi a anului, este însoțit de o ilustrație,
deci tot 366, preluate din volumul Della novissima
iconologia, alcătuit de Cesare Ripa, Padova, 1625, rezultând astfel un volum impunător de 768 de pagini.
Din păcate, nu există nicio consonanță între sonet și
ilustrație, în ciuda faptului că ne-ar fi plăcut să putem
vorbi, în acest caz, de un transfer al mesajului literar
în sfera artelor plastice sau invers. Se vede că a procedat așa pentru a avea un motiv să-și boteze sonetele
iconosonete. Totuși, gestul său nu rămâne total gratuit, pentru că îi lasă cititorului un scurt răgaz să mediteze asupra diverselor trăiri lirice ale autorului, asupra arhitecturii magiei rostirii și a misteriosului univers al ficțiunii.
Titlul cărții este inspirat dintr-un vers-sentință
al lui Nichita Stănescu. M-am trezit fiind, voi ațipi
nefiind, fiindul exprimând complexitatea existenței,
fața realității vizibile, dar și lumea ascunsă ochiului,/
trăirile, gândurile și intențiile ființei umane cu varietatea de stări: emoție, tristețe, extaz, neliniște, spaimă,
durere, dezamăgire, frenezie ș.a.
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Tema fundamentală a iconosonetelor lui Theodor
Răpan este iubirea, iubirea care mișcă sori și stele,
după cum afirmă Dante în ,,Paradisul’’ din Divina
Comedie. Tirania lui Eros este cheia de boltă a unui
univers poetic profund original, pasiunea trăirii fiind
transpusă cu seninătate într-un câmp semantic iscusit
metaforizat, într-o sintaxă poetică inedită ce conferă
poemelor o sonoritate aparte, un grad sporit de inefabil.
Spirit aflat sub spectrul erudiției unui autentic
cărturar și ilustru șlefuitor de cuvinte, poetul știe să
transforme starea de reverie în rostire rafinată, într-un
spectacol de inteligență, reușind să țină clipa în loc,
dilatând-o prin varii nuanțe vizuale și semantice, prin
jerbe imagistice de o sclipitoare ingeniozitate declanșatoare de emoții profunde și autentice. Sonetele sale
mustesc de gravitate, vehiculează idei și incită la meditație, sugerează deschideri spre lumi trăite sau închipuite, visul și trăirea interferând misterios. Paradoxul, ironia, autoironia și ludicul construiesc un univers de o remarcabilă forță de seducție lirică.
Verbul a iubi, substantivul iubire cu sinonimele
sale, adjectivarea acestora împreună cu substituienții
metaforici și metonimici alcătuiesc o inedită rețea conotativă ce împânzește întregul spațiu al volumului,
dezvăluindu-ne un meșteșugar de marcă al cuvântului. Iată câteva mostre: ,,dragostea inspiră trandafirii;
dușmanca mea iubită, soră, mamă; greșalele iubirii
nu sunt iertate?; surâsul tău a-nzăpezit privirea; iubirea ta mă-nzăpezește-n stele; spre a te ști panteră și
femeie; iubirea mea-nflorește-n somn migdalul; coboară-mi-te-n suflet, fi-mi scânteie; castele de iubire
sunt ruine; cămașă a lui Nessus mi-e iubirea; dar simt
că Sulamita iar mă minte; să ardă fără foc – ce grea
tortură flămând de tine sunt, să știi, Femeie.’’
Uneori adorația față de ființa iubită se transformă în reproș, în dezamăgire. Totuși, catharsisul
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suferinței erotice este diminuat printr-o notă optimistă, prin resemnare, prin asumarea existenței în formele ei diverse, inclusiv a durerii, a martirajului: ,,călit eu sunt cu-a dragostei otravă; ia calul nenorocului
și du-te/ Căci fără Don Quijote lumea moare; Că-ntro ființă totul se adună:/Și zbatere și cântec, roua
nouă!; Poetul-Mag face smerit metanii; Rănit de spinii dragostei ucise/ Ne mântuie cu lacrimi trandafirii.’’
Adesea întâlnim crâmpeie sau portrete întregi,
bine conturate ale poetului: ,,La marginile lumii stă
Poetul,/În ochii săi se zbate Niagara,/ Sub inima-i bogată doarme fiara,/Fiind pe rând învinsul și profetul./
El timpului îi mușcă jugulara,/ Hăitaș și hăituit poartă
stiletul/ Cu care în genunchi scrie sonetul/ Clipă de
clipă apărând comoara./ Asemeni revărsărilor din
humă,/ Își scrie dorul – dorul îl sugrumă:/ Vorbirea
lui – vorbire fără gură!/ Aș vrea să fiu ca el măcar o
clipă,/ Dar pasărea din vis la mine țipă:/ Rămâi pe loc!
Ești om fără armură.’’
Am citat în întregime sonetul LXXXIX, de la
pagina 171, pentru a oferi cititorului o mostră de compoziție tinzând spre perfecțiune, cu metafore rare, cu
o muzicalitate ireproșabilă, cu un lexic variat, cu un
bogat conținut de idei și sentimente, cum sunt
aproape toate cele 366 de iconosonete, dar și cu unele
mici sau mai mari abateri de la normele obligatorii ale
acestei specii literare care reclamă o formă fixă de
creație.
Așadar, T. Răpan realizează un adevărat tur de
forță, respectând fără nicio excepție endecasilabul
(versul de 11 silabe) sau folosind rima îmbrățișată în
catrene, cu deosebirea că, în al doilea catren, rolurile
se inversează, versurilor îmbrățișate revenindu-le
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obligația să îmbrățișeze. În felul acesta, el folosește
în chip magistral, cum e și normal, doar două rime în
primele opt versuri ale sonetului. Mai departe, însă,
el încalcă celelalte reguli. În terține folosește trei
rime, în loc de două, în mai bine de jumătate dintre
sonete. Sigur că e mai comod așa, dar nu e firesc.
O altă regulă ne impune să nu repetăm un cuvânt
pe parcursul întregului sonet, cu excepția prepozițiilor și a conjuncțiilor, ceea ce sonetistul ignoră cu premeditare. De asemenea, o altă cerință obligatorie a sonetului, de fapt sarea și piperul acestuia, este ca ultimul vers al poemului să potențeze expresiv materia
discursului, să sintetizeze conținutul celorlalte 13 sau
să-l contrazică, fapt ce, în majoritatea iconosonetelor
lui nu se prea întâmplă.
În ciuda acestor observații, Theodor Răpan rămâne un poet autentic, înzestrat cu o capacitate asociativă debordantă, cu o noblețe a expresiei și un exces de sensibilitate, aflat într-o perpetuă căutare a perfecțiunii, sfâșiat de nostalgia plenitudinilor spiri-tuale, convins că numai dragostea poate să înfrângă
moartea..
Autor al unei poezii intelectuale, cultivate,
zbuciumate și patetice, dar și senine, presărate cu numeroase aluzii culturale și accentuate tușe de inefabil,
pendulând între imanent și transcendent, între planul
terestru și cel astral, între gesticulația oraculară și metaforismul oximoronic, Theodor Răpan este poetul pe
care istoriile literare ulterioare vor trebui neapărat săl ia în seamă, în pofida faptului că la pagina 143 din
Evanghelia Tăcerii scrie, alintându-se: „la picioarele
tale am să mor, Poezie, ca un ultim și anonim soldat”.
Sperăm să nu se adeverească această șugubeață premoniție.
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Elena MITRU
(STATELE UNITE ALE AMERICII)

FIARA PRINTRE OAMENI – CAP. II - UN PAS GREȘIT
Au mai trecut niște
ani și noi două, eu și
mama, stăteam bine până
într-o grea zi când ne-a
ieșit piaza rea în cale, că
altfel nu-i pot spune, nici
acum și nici altădată.
Această piază rea, se numea Constantin Botez.
Cel mare în timpurile
vechi – comisar - și tot cel
mare din noile timpuri –
informator comunist – director general. Ce dacă nu avea dumnealui decât o
micuță școală prin care trecuse ca lebăda prin ape. Nu
conta, era un foarte bun tovarăș devenit, fiindcă înainte când fusese comisar tot regulile partidului roșu le
respecta: mârlăniile și cerșitul. Ce dacă pe atunci nu
se știa cine și ce e acela PMR, a aflat, mai târziu când
s-a dedat cu el că așa a avut domnia sa fler. Ce, degeaba s-a urcat el pe gardul Palatului Regal și a strigat
sus și tare: ,,jos Regele”? Știa el ce știa și uite ce bine
a fost răsplătit. Asta este viața trebuie să vezi din cotro bate vântul ca să nu-i stai în cale, să te lași dus de
vântul ăl bun. Și l-a tot dus vântul ăl bun, că a profitat
și după foștii pe care i-a blamat sus și tare la momentul potrivit și după noii cu care s-a îmbrățișat. Eram
deci cu mămica mea, liniștite, de mână, fiecare cu
gândul ei, pe bd. General Magheru. Ne îndreptam
spre casă, într-o plimbare de voie. Fusesem la braseria Ambasador, unde tanti Lizica (verișoara mamei)
era casieră. Mi-o amintesc așa cum stătea în coșmelia
aia care se numea CASĂ, care parcă îi cădea în cap.
O vizitam destul de des acolo. Mai ales când ieșeam
de la Circ sau de la vreun film pentru copii, ori după
plimbările prin bătrânul Cișmigiu. Ele vorbeau de ale
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lor, iar eu stăteam la una din mesele mici în fotoliul
confortabil din care aproape dacă mă mai vedeam.
Savuram prăjitura preferată întotdeauna cu frișcă. Era
un deliciu binemeritat după notele obținute la școală
din ultima săptămână. Altfel, trebuia să mai aștept
până veneau notele acelea care-mi aduceau răsplata
meritată. De altfel dacă mă gândesc bine mare lucru
nu era. Notarea se făcea pe atunci de la unu la cinci
ca la frații de la răsărit. Nu era greu să iei un patru că
mama nu avea pretenția numai la cea mai bună notă
însă eu da, la cea mai bună prăjitură. Chestie de plăcere până la urmă. Mă simțeam astfel în lumea bună
pe lângă cei ce-și serveau cafelele și coniacele la bar.
Eh, acolo veneau străini, mulți străini și-i ascultam
cum pălăvrăgesc. Mama zicea (dar de câte ori nu zicea mama) că nu este frumos să trag cu urechea la ce
vorbesc oamenii mari în jurul meu dar atunci oricum
nu înțelegeam nimic din zisele lor. Abia după ce am
învățat mai bine limba rusă la școală mi-am adus
aminte că asta era limba pe care o boscorodeau și
aceia de atunci. Or mai fi fost ei și alții dar mai răruți
că li se dusese timpul. E, erau și ei răsăritenii frații
noștri, fiecare cu misiunea lui, ba pe la ARLUS ba pe
mai știu eu unde că toate se schimbaseră dinspre apus
de la domnii capitaliști la tovarășii comuniști.
Și cu tanti Lizica a fost o poveste. Ea se trăgea
din ramura bunicului de la Slatina, fiind cum am zis
verișoară cu mama. Venise mai de mult la București.
Ce meserie avea ea, nu am știut niciodată. Se măritase
cu un director de Trust-TAPL-alimentație publică, tovarășul Paraschiv. Atunci cum să nu fi ocupat ea acest
post de făcut mai nimic? Eh, nu vreau să fiu rea dar
acesta este adevărul. Sau poate în acest caz avea și ea
o misiune de discuții, mai poți să știi? Mama ținea la
ea. Dar la cine nu ținea mama?! O vedeam când venea
la noi pe când eram singurele, bine merci. Vorbeam
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încet să nu se audă la vecinul, tovarășul Dobrescu
acesta care limba română nu o vorbea bine dar o înțelegea bine, chiar al dracului de bine uneori. Da, dar
când a început a veni la noi tovarășul C. Botez nu nea mai păsat ce aude el sau dacă aude, măi tavarișci. Și
cum vă spuneam dragi cititori, venea măi tante Lizica
pe la noi mai ales când avea nevoie de o rochiță de
ocazie să fie cea mai cea dintre tovarășele de la Trust.
Avea ea niște piciorușe subțiri și slabe, slaabe, dar
purta numai pantofi de antilopă cu talpă de crep, la
modă, făcuți pe comandă. Pantofii erau frumoși dar
în piceorușele ei subțirele parcă ar fi cărat după ea ăle
greutăți. Ei, nu conta. Lumea vedea ce trebuia să
vadă, în zilele noastre ai zice conta imaginea, adică
era soție de persoană importantă, așa. Tovarășul Paraschiv acesta parcă nu avea nume mic, nu l-am știut
niciodată fiindcă și tanti Lizica tot Paraschiv îi zicea.
Locuiau ei într-un bloculeț tot al foștilor (unde se simțeau al naibii de bine tovarășii) prin zona Chirigiu, o
străduță laterală și liniștită. Acolo au trăit până le-a
venit sfârșitul. Ginerele ei, căci avea o fiică din acest
mariaj, Mariana, era un om cu mult umor. Când a murit Lizica, a pomădat-o așa cum îi plăcea ei și să vezi
ce cuminte stătea ea acolo în coșciug înțepenită bine,
nu a zis nici pâs până a fost gata. Ce o fi zis după ce
a ajuns dincolo? Eh, dar viața, cum e viața... Când
mergeam pe la ei, numai eu cu mama, tovarășul Botez
niciodată, știa el ceva pungașul, vedeam mulțime de
pantofi din aceia de ambesexe. Aveau probabil cismarul lor. Mare lucru în timp ce co-tovarășii lui Paraschiv și alții, întorceau pe partea cealaltă singurul
palton de ani și ani cum s-a perpetuat până la cel mai
iubit tovarăș, Ceaușescu, ce ne sugera același lucru,
tovarăș care probabil uitase că sugerarea asta venea
de undeva de cu foarte mulți ani în urmă.
Și amnezia asta e ceva că dacă n-ar fi! Asta este
se îmburgheziseră unii tovarăși. Se vede treaba că tot
mai bine e să fii burghez, cam repede și nu dădea bine
la culoare. Își văzuseră sacii în căruță și credeau ei că
așa pe veșnicie va umbla căruța lor. Dar iată că nici
asta n-a fost să fie. Cică într-o noapte neagră, descinde o șleahtă de tovarăși roșii tocmai la Parschiv
acasă, așa pe nepusă masă. Și cotrobăie ei acolo în
toată legea. Se zicea că mare lucru nu ar fi găsit, așa
ceva compromițător, dar îl înșfacă frumușel, tovărășește cum știau ei și-l depun la răcoare cică se încinsese prea tare iar matrapaslâcurile descoperite, nu
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putea fi acoperite. Asta e, nu puteau fi acoperite... De,
el nu fusese informator înainte, nu știa cum să acționeze să-i fie bine ca altui tovarăș binecunoscut. Mai
are omul și lipsuri personale.
Și uite așa, ma Tante a început a se lupta cu tot
felul de sarsanale umplute cu greu fiindcă acum toți
îi întorceau spatele, să-l țină pe Paraschiv în stare de
funcționare pe acolo pe unde se odihnea bietul de el
și ăsta. Într-un timp
s-a întors el de acolo dar nu a mai rezistat mult și s-a
dus de tot. Acum ce să facă tanti Lizica, iată s-a recăsătorit cu un tip puțintel, zicea ea, mai tânăr decât ea.
Altă mare greșeală. Păi pentru asta ea ar fi trebuit să
fie bine echipată cu ceva crăițari ca să-l țină și care
oricum s-ar fi dus câți or fi fost ei, dacă au fost. Și a
început omul să o bată, bătaia tot e ruptă din Rai, zic
unii, că de la un timp își schimbase și culoarea nu mai
era față palidă cum se născuse devenise față neagră.
L-a dat dracu’ și pe acesta într-un târziu, dar a rămas
spre amintire cu un tic nervos așa ca o bălăngăneală
negativistă a capului. Ne părea rău de ea, iar mama nu
o putea ajuta cu nimic. Au rămas ele așa bune verișoare și prietene până au plecat pe cealaltă lume.
Așa s-a făcut că tovarășul ăsta C. Botez a recunoascut-o pe mama de pe când era nevastă de patron,
iar pe mine că vai ce mare ai crescut Coca dragă. Ia
te uită că nici numele nu mi-l uitase! Parcă ar fi trebuit
să stau pe loc, dar ambițioasă cum sunt, uite că am
crescut, de! Mă rog, eu nu mi l-am amintit din alte
vremi. Eram într-adevăr prea mică și mi-am zis mai
târziu că oricum tot nu mi-ar fi folosit la nimic această
ținere de minte. S-a oferit să ne conducă până la Universitate la tramvai dar între timp s-a răzgândit și nea dus până acasă, cu tramvaiul, doar nu era să
oprească un taxi, el era tovarăș. Oricum așa ca la
prima vedere mi-a fost tare nesuferit. Își făcea plimbările care erau de fapt misiuni, pe bulevarde să supravegheze și să raporteze mișcările orașului. Semăna
la față leit cu Fernandel, marele artist francez. Și avea
el un cap în formă de gulie, al cărui păr cu timpul șia luat rămas bun și el sătul de atâtea prostii făcute,
înțepenit pe gâtul ce se voia a fi dar nu se prea vedea,
sprijinit pe cei doi umeri orizontali și drepți ca o scândură. Mâinile parcă-i atârnau ca lui Pinocchio, burta
mare înainte, că la un colț de stradă mai întâi burta-i
apărea și pe urmă scheletul îmbrăcat din abundență în
grăsime. Norocul lui cu pielea care ține că altfel s-ar
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fi destrămat cu totul. El era tovarăș. Nu semăna deloc
cu îmbuibații de capitaliști, nuuu. A văzut deci unde
locuiam. A urcat în casă, s-a așezat confortabil pe
unul din cele două fotolii și parcă a înțepenit. Eu mam așezat pe taburelul meu într-un colț și tot așteptam
să plece că era seară și trebuia să ne culcăm, nu?
Mama a încercat o oarecare conversație la care eu nu
trăgeam cu urechea, dar curiozitatea nu mă lăsa. Astfel conversația începută de mama s-a transformat
într-un fel de interogatoriu. Când s-a despărțit, de ce,
dacă mai are legături cu el, adică cu tata etc. Știa el
desigur, dar așa pentru inducerea în eroare a adversarului, mi-am dat eu seama peste mulți ani. Cum să nu
fie în legătură cu tata, doar aveau un copil de crescut,
să se consulte în anumite probleme măcar atât.
Ei și de acum a început dansul. Vine într-o zi
fatală la noi și sună la ușă. Numai eu eram acasă. Cobor pe acea scară frumoasă și elegantă, cu mâna curentă din sul roșu gros de catifea cu ciucuri și covor
tot roșu. Doamne, ce mult îmi plăcea. Acolo fusese
apartamentul proprietarilor. Îl recunosc deci, deschid
ușa și-i spun că mama nu s-a întors încă de la serviciu.
Mare greșeală că am deschis. Pentru asta mi-a mâncat
o grămadă din frumoșii ani din copilărie și tinerețe.
Nu aveam de unde ști ce va urma, eram totuși un copil.
- Nu-i nimic, o aștept. Și mă împinge să intre.
Puțin speriată m-am dat la o parte și el direct sus
pe scară. Ce atitudine de needucat ziceam în mintea
mea. Mai târziu aș fi zis de mitocan, dar mă rog! Intră
deci fain frumos în cameră, se trântește pe fotoliul de
acum preferat și înțepenește acolo. Doamne, cât timp
ar fi avut să mă ajute și pe mine la lecții, dar eu atunci
nu știam că el ra bâtă la carte.
Într-un târziu vine și mama care se arată surprinsă de prezența lui. Face oficiile de gazdă cu ce
aveam prin casă, mai vorbesc așa câte ceva și omul
pleacă. Măcar de l-aș fi văzut definitiv plecat, dar norocul nu mă lăsa așa. Iar a mai trecut un timp de
respiro. Am crezut că am scăpat. Când îmi era lumea
mai dragă mă pomeneam cu el. Începuse de acum să
vină cu mașina personală cu șofer. Pe atunci nu era de
colea ca cineva să coboare în plin bulevard dintr-o
mașină mică. Asta însemna că este un tovarăș important. Și uite așa, ceasul rău, pisica neagră, descinde
într-un prag de seară iar peste noi. De astă dată echipat cu o sticlă de vin de trei sferturi, câțiva mici gata
făcuți și pâine, așa tovărășește, cum mai învățase și el
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pe unde mai umblase prin capitală. Nici-o prăjitură
sau măcar o bomboană pentru mine, că eram și eu un
suflet de copil pe-acolo. Acum a fost nenorocirea că
acesta a fost momentul în care a cerut-o pe mama în
căsătorie. Ce o fi fost în mintea ei sau ce o fi crezut în
el că a acceptat. A plecat, sau mai bine zis s-a cărat,
ca să vorbesc în jargon de comuniști educați. Am
plâns, mi-a fost necaz să intre unul ca el în viața
noastă, peste noi.
- Un zgârcit, mamă, nu a fost în stare să aducă
o sticlă întreagă de vin, a adus una mică.
Mama drăguța s-a distrat copios de reacția mea
care eram obișnuită cu damigenele ce veneau de la
bunici. Mi-a explicat după aceea ce înseamnă gestul
acesta. Tot nu m-a convins iar necazul pentru mine se
produsese. Mai rău a fost că nici mama nu a dus-o
grozav.
Avea și el un scurt istoric, cel cunoscut de toți,
că celălalt îl știa numai el și cine trebuia. Era deci
domnul comisar-comunist, acum mare director general la CSVPA, Comitetul de Stat pentru Valorificarea
Produselor Agricole situat în Calea Victoriei colț cu
Intrarea în Piața Amzei. Nu avea studii în domeniu
dar nici nu trebuia, era tovarăș de nădejde. Fusese căsătorit dintr-o greșeală, vezi drace, că el nu cunoștea
pe Dumnezeu să zic vezi Doamne, cu secretara de cabinet. Îi turnase un copil, l-au numit Cornel (că nu mai
știau ce este acela botez, ce ironie să-i cheme botez,
auzi!) și după niște ani nu mai corespundea drept pentru care a
lăsat-o cu copil cu tot. Cel puțin asta a fost povestea
pe care a mormăit-o ca să înțelegem noi cam ce este
cu viața lui.
Eu nu-l suportam nici pe băiatul acesta că prea
semăna leit cu tăticul lui scump și drag. Când venea
pe la noi parcă aveam în casă doi Fernandeli. Săracul
copil, nu avea nicio vină, dar nici eu să-l suport.
Mai avea tovarășul acesta și un tată cam bețiv
pe la Piatra Neamț, locul de origine. De ce n-o fi rămas el acolo că ce pitoresc este orașul și scăpam și
noi de el. Acestea fiind spuse, comisarul ajuns tovarăș
s-a descotorosit și de tatăl pe care mai-mai că l-a renegat că nu-i făcea onoare, tocmai lui care din onoare
se născuse, cu toate că așa fiind, gândeam că bețivul
avea un dosar foarte sănătos care trebuia să-i pice
bine noului tovarăș. Eh, până la urmă întortochiate
sunt căile necunoscute de toți!
Ba mai mult, cum necum a scăpat și de cele
două surori Marieta și Lenuța din moment ce numai
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el avea dosar sănătos, iar pe ele le apucase dintr-odată
un fel de amnezie precum că nu-și mai aminteau că
au un frate. Așa fel au tras rău pentru bietul de el cobindu-i precum că cu politica în care s-a băgat își va
trage un glonț în cap. Un glonț în cap nu a apucat săși tragă cu toate că pistolul îl avea. Îl ținea în raftul
șifonierului sub pălării mai în fund. A murit de moarte
bună pe care nu o merita. S-a îmbogățit și el cu un
infarct miocardic și un drăguț de diabet. Măcar a murit bogat și n-a scăpat că tot i-a blamat pe bogați.
Ei, dar până s-a ajuns aici a trecut peste noi o
parte din viață, eu bălăngănindu-mă cu el și mama suferind tot mai mult. Și fapta s-a comis. S-a oficilizat
fără tam-tam, numai ei doi și veșnicul martor care trebuia să facă onorurile la Sfatul Popular unul dintre
aceia ce sprijineau porțile clădirii și așteptau să fie angajați pentru minutele cât se oficia căsătoria. Își primea omul răsplata în bani la sfârșit fără să vadă nimeni, bine-nțeles. Ei, ași, parcă tovarășii oficianți nul cunoșteau, că doar era prezent acolo zi de zi. Odată
mă găndeam că acesta era rolul lui, nu se afla acolo
deloc întâmplător.
În fine. Eu, cu sufletul frământat de faptă, mă
duc la tata să mă plâng. A râs tata cu o poftă cum numai el știa a râde, râs pe care l-am moștenit și eu. Mai
târziu mama îmi spunea mereu:
- Of, cum semeni tu cu tac-tu! Nu este frumos
ca o fată să râdă așa zgomotos.
Așa o fi fost, că tare l-am mai iubit. Drept pentru
care, mi-a dat ceva bani să mă duc în Piața Universității în fața circului Krately (care peste timp a dispărut, construindu-se hotelul Intercontinental și teatrul
Național ) la comerciantele cu fuste multe și coșuri
mari cu flori să cumpăr un buchet frumos pentru
mama. Eu nu aveam decât banii de tramvai.
- Copiii nu trebuie să umble cu bani, ei trebuie
să învețe carte ca atunci când vor fi mari să știe să-i
facă!
Am cumpărat un buchet de trandafiri care mi sa părut mie mai frumos. Până au venit ei acasă, până
una alta s-au pleoștit trandafirii că numai a buchet de
cununie nu mai arătau. Mă păcălise bine și frumos comercianta fiindcă atunci când împacheta buchetul
ales se tot cocoșa în jos, îl băga pe sub fuste și ieșea
de acolo cu altul mai ofilit. Nu știam eu pe atunci să
controlez marfa, am luat-o pe încredere și a ieșit, ce a
ieșit. Multe lucruri nu înțelegeam eu la vârsta aceea
dar din nu știu ce simț mă tot așezam într-o poziție nu
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tocmai plăcută pentru minunata mea mamă. Doamne,
câtă iubire, câtă răbdare a putut avea cu mine!
Îmi amintesc fapte care nu știu cum au rămas
întipărite în mintea mea. Nimeni nu-mi spunea nimic
special, dar vedeam mișcările de pe lângă mine și auzeam ce se discuta. Nu înțelegeam nici în ruptul capului de ce tata trebuia să renunțe la atelierul lui unde
eu mă simțeam foarte bine de câte ori mă duceam
acolo și să-l dea la Stat, la cooperativa Muncă și Artă.
Tata doar muncea acolo, nu deranja pe nimeni, gândeam eu. Ba da, ba da, deranja și încă foarte mult și
încă foarte sus, sus de tot. Trimitea tata săptămânal
saci cu pâine neagră din aceea la liber pe care tot pe
sub tejghea o cumpăra, la Țigănași la chiaburii noștri
care deveniseră lipsiți de hrană, în timp ce scursurile
se întovărășiseră. Multe altele se trăgeau și de la nenorocitul acela de cazan de țuică pe care tot părinții
mei îl cumpăraseră și mama îl transportase acolo de
la București, numai ea știa cum se luptase cu el. Dar
lasă că tovarășii colectivști l-au luat și pe acesta frumușel la colectivul lor că oamenii aveau nevoie. Ce
bine s-au aranjat ei prin fraudă! Iată deci cum să fie
sufletul meu, crescut în cele văzute și auzite? Cum să
fi fost eu mai bună sau mai prietenoasă cu acesta pentru care era încă prea mult respectul ce i-l acordam.
Până la urmă trebuia să-i zic tată și mă adresam cam
așa: ,,dumneavoastră tată…” Auzi mod de adresare
de la copil la părinte, de râsul lumii dar numai părinte
nu-mi era el mie, cum nu fusese nici propriului fiu.
Dar dacă mă gândesc bine acest mod de adresare se
trăgea tot de la capitaliștii nenorociți de pe timpurile
în care respectul și educația primită în înalta societate
erau foarte importante. Și așa se copiau la tovarăși
cele neînvățate și descoperite numai de ei care de
acum se credeau a fi înalta societate și numai cea
comunisto-muncitorească.
Tatăl meu nu se supăra când îi spuneam, făcea
haz de necaz. Dacă n-ar fi fost un tip vesel și optimist
nu ar fi supraviețuit cu atâtea probleme câte avea pe
cap. Vorbind cu el și văzându-l mă mai liniștea din
pornirile mele care se revărsau tot asupra bietei mamei mele. S-a hrănit tovarășul acesta Botez, cu mulți
ani din copilăria și tinerețea mea și a mâncat mult din
sufletul mamei mele pe care numai Dumnezeu a întărit-o să poată trece peste toate. Stăteam noi două bine
și frumos în locul unde ne-a găsit tovarășul acesta. Nam știut niciodată ce l-a apucat că a trebiut să ne mutăm în bd. Ardealului chiar poartă în poartă cu Facultatea de medicină. Desigur, nu mai era blocul foștilor,
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era o vilă a altor foști dispăruți în care ocupam tot o
cameră cu dependințele respective, dar mult mai mică
și mai incomodă. La ce bun schimbarea?
Au trecut și aici niște ani din care am amintiri
numai de răul și greul pe care l-am dus cu el. De
pălmoaiele care se lipeau de obrăjorii mei ca admonestare pentru niște lucruri ce puteau fi rezolvate mult
mai elegant. Dar nu, aceasta era numai suprafața, ceea
ce se vedea. Esența era cu totul alta. Tovarășul acesta
nu putea face din mine acel tânăr de nădejde pentru
scumpa noastră țară pe care ei o făcuseră Republică
Populară. Și colac peste pupăză, nici tata nu a aprobat
să mă înfieze tovarășul pe care bine îl cunoștea.
- Copilul meu s-a născut cu un nume, nu are nevoie de altul.
Și așa a fost. Până la urmă i-am purtat numele
peste tot pe unde am umblat în lume. Mulțumesc lui
Dumnezeu că am avut un tată deștept.
Iată însă că ne trezim din nou în zarva mutatului. De data asta în altă vilă, mai-mai, pe Str. M. Eminescu nr. 56 colț cu strada Polonă. Locuiau acolo la
etajul întâi, cu intrare separată scriitorii Haralamb
Zincă și Eugen Barbu cu a lui soție, Marga Barbu Butuc. Noi ocupam etajul al doilea pe care îl împărțeam
cu familia tovarășului Alexandru Lupu, care la ceva
timp după mutarea noastră s-a repatriat în Israel. Noi,
familia tovarășului Botez o aveam menajeră pe Domnica, adică ne ajuta săptămânal la treburile gospodărești, că tocmai apăruseră aspiratoarele acelea sovietice care ne băgaseră în civilizație și făceau minuni.
Pe Domnica o moștenisem noi tot din bd. Ardealului
unde venise și asta așa peste mine. Mama uitase sămi spună că va veni și nu i-am deschis, zicându-mi că
am mai avut un necaz de acest fel și iată unde am
ajuns (minte de copil). Dar Domnica, draga de ea, sa dovedit a fi foarte perseverentă și nu a lăsat pomul
acela din fața casei pe care-l sprijinea să nu cadă, până
s-a arătat mama. Atunci am avut onoarea a o cunoaște
și a o căra cu noi și pe ea în noua locație. N-am suportat-o prea mult fiindcă fura vin de pe terasă din
butoiașul trimis de bunici. Nu-mi era că bea, treaba
ei, putea să-l bea pe tot, dar de ce fura, că mama îi
dădea întotdeauna de toate. Putea cere dacă dorea mai
mult. Îmi explica mama că este o femeie simplă, săracă, fără educație, etc.
- Mamă, tu m-ai învățat că cine fură și minte...
Și pe urmă cum stăm cu exploatarea omului de către
om? Tovarășul Botez este exploatator sau comunist?
Și pe Domnica asta să nu o mai văd pe aici.
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- Doamne ferește, cum așa? s-a îngrozit scumpa
mea mamă de cele auzite din gura mea.
- Deci voi cine sunteți?
Intrase biata mamă într-o stare greu de explicat.
Pe mine sigur mă înțelegea. Eu trăiam într-un fel pe
două fronturi: la tata cu capitaliștii, la mama cu comuniștii și la școală așișderea. Și mai aveam eu un
mare cusur cu care m-am născut și de care nu m-am
putut debarasa toată viața. Nu sunt lingușitoare și nu
am suportat lingușitorii cu lingușelile lor cu tot. Miau produs greață. Sigur că mama a ințeles acest lucru,
dar vorba proverbului: ,,fă-te frate cu dracul până
treci puntea!” Nu vroiam să înțeleg nici în ruptul capului. Așa s-a făcut că punțile mele aufost foarte grele
iar eu, frate cu dracul, niciodată. De atunci nu am mai
văzut picior de Domnică pe la noi. Uf, scăpasem de
încă o povară. Muncea mama și la serviciu (cele șase
zile de lucru, opt ore și mai mult) și să țină gospodăria
singură că eu mare lucru nu o ajutam și cădea deseori
seara frântă de oboseală. Mă durea sufletul de ea, dar
nu știam a face mai mult pentru ea.
Și iată că ne trezim din nou(că așa ne tot trezeam noi din când în când), că trebuie să să ne luăm
calabalâcul, fuga-fuga și să ne mutăm tovarășe, în Calea Griviței nr. 163 într-un bloc nou construit de tovarășii noștri, să nu mai stăm în casele foștilor. M-am
tot mirat că nu le-au demolat pe toate cele foste să
rămână veșnic cele comuniste ca niște ghetouri, că
așa puteau supraveghea mai ușor la liniștea noastră
zbuciumată. Ne-am instalat deci într-un apartament,
în sfârșit poate o fi fost și tovarășul mulțumit. Mutarea asta mie și mamei mele nu ne-a fost deloc bună.
Singura bucurie pe care mi-a adus-o locul a fost că
aici am scăpat de acest minunat tată-tovarăș.
Ne aflăm în luna mai a anului 1969. Lucrurile
vieții ziceam noi că sunt bunicele, adică nici bune,
nici rele. De unde să fi știut pe atunci că binele, de
fapt, era pe undeva departe de noi și că noi nici nu
cunoșteam binele; ne bălăngăneam așa cu presupuneri și speranțe de bine. Mai auzisem pe unii și pe alții
care aveau curajul să asculte la radio: bang, bang:
,,Aici vocea Americii”. Cum făcea și tata, precum că
viața ar fi mult, mult altfel decât aceea minunată pe
care o trăiam noi atunci dar cât puteai crede și mai
ales ce puteai face? Așadar, deodată tata dă semne de
boală. Totuși foarte curios, căci cu mentalitatea-i
moștenită din alte vremuri precum că dacă te simți
bolnav nimeni nu trebuie să afle, iată că noi am aflat.
Pe semne că nu mai rezista de când s-o fi simțit slăbit
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de puteri și totodată îngrijorat pentru familia căreia
trebuia să-i asigure existența. Semnele bolii semănau
cu un fel de moleșeală provocată de o gripă, lipsa poftei de mâncare și neputința de a se ține pe picioare.
Primul lucru bineînțeles, primul ajutor, telefon la ambulanță. A fost astfel preluat și depus la spitalul doctor Victor Babeș. Consultații, analize, tratament ușor.
După câteva zile de spitalizare înapoi acasă cu același
tratament care includea și antibiotic. Febra din ce în
ce mai mare, stare generală foarte proastă parcă nici
nu se afla sub tratament. Înapoi la spital. Alte analize,
alte consultații. În sfârșit capătă un diagnostic absolut
cutremurător-septicemie. Concluzia familiei după revizuirea celor spuse de tata a fost că a căpătat acest
virus de la dentistul sub a cărui observație era de timp
mai îndelungat. Îngroziți de situație și debusolați la
primirea unei astfel de vești, îl lăsăm peste noapte sub
observația personalului sanitar din spital după a cărui
grijă a doua zi
l-am găsit în comă. Peste noaptea următoare am rămas lângă el, cu toate că nu era permis:
- Avem aici personalul nostru care se ocupă permanent de caz.
Tot un caz, ce să faci vocabularul la modă. Dar
cu un pliculeț strecurat direct la timpul și locul potrivit, am reușit să rămân lângă tata. Personalul i-a fixat
perfuzia care până atunci nici nu existase, a venit la
șase ore pentru a-i administra medicamentele
prescrise, dar nu se observa nicio ameliorare a situației. Din când în când îl țineam de mână și-l strigam
încetișor, ca să simtă că nu este singur:
-Tată, tăticul meu.
Deschidea ochii lui cei verzi care-și pierduseră
de tot culoarea și nu știam dacă mă mai vedea, pentru
că îi închidea repede la loc. Nicio vorbă. A sosit și ora
de vizită și de contravizită a tovarășilor doctori și studenți, cu acel nelipsit dosar care devenea tot mai stufos. În această a doua săptămână de când luase contact cu salvarea și-a dat duhul parcă liniștit că a scăpat
de toate cele rele și grele. Se luptase prea mulți ani și
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prea greu cu cei ce-l tot împingeau să renunțe la atelier,
să-l transforme în munca și arta lor. Oare să nu fi știut
tovarășii doctori de la început că este vorba de un caz
de septicemie? Asta nu pot crede nici în ruptul capului. Avea biata Românie la vremea aceea un personal
sanitar de cea mai înaltă clasă. Pe semne că nu era de
ajuns numai asta pentru a salva viața unui om de cincizecișidoi de ani. Așa s-a făcut că tata m-a lăsat tata
plecând rapid din această lume, la o vârstă atât de fragedă. Poate pe drumuri mai bune!
Tovarășul acesta Botez, își purta cu mândrie comunistă diabetul și infarctul miocardic. Ei, diabetul îl
avea dumnealui mai de mult drept pentru care toți
mâncam foarte dietetic. Acesta poate a fost singurul
lucru bun alături de el. Infarctul l-a prins când s-a văzut dat la o parte chiar de dragii lui tovarăși, odată cu
venirea bâlbâitului (marele, alt mare, Ceaușescu) la
putere. Nu făcea parte din șleahta lor, el era din cea a
Gheorghe Gheorghiu-Dej, adica a celor vechi de
acum, dar să fi zis mulțumesc pentru că nu l-au tras
pe linia moartă ci l-au pus director la Plafar (plante
farmaceutice). Sigur că nu avea nici în clinică nici în
policlinică vreo legătură cu specificul, dar nu conta.
Până la urmă asta era ceva prea neînsemnat la momentul acela. Eh, iată lovitura care l-a transportat dincolo. Asta mi-a plăcut. S-o fi întâlnit cu mulți și tare
aș fi vrut să știu cum a plătit cele bine făcute fiecăruia
pe aici pe pământ.
Între timp m-am căsătorit și m-a binecuvântat
bunul Dumnezeu cu cei mai minunați copii din lume,
George și Alexandru, pentru care-I mulțumesc și-n
culcare și-n sculare ca să folosesc așa o expresie neaoșă. M-am mutat la casa mea și fiecare ne-am ocupat
de viața noastră cotidiană.
(Capitolul ,,Un pas greșit” face parte din romanul scris de
Elena Mitru, Fiara printre oameni, Editura Granada,
București, 2016, pp. 55-100).
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Vasile MOIȘ
(ROMÂNIA)

Neorevizionismul unguresc
,,Fără maghiarizarea croaţilor, a românilor şi a saşilor,
noi, maghiarii, suntem pierduţi.”
Lajos Kossuth

În prima parte a perioadei comuniste, guvernul de la Budapesta s-a abținut, de la acțiuni revizioniste explicite împotriva României. În anul 1986, a
apărut la Editura Academiei din Budapesta masiva Istorie a Transilvaniei (Erdély története), în trei volume, lucrare ce constituie momentul de relansare a
neorevizionismului ungar oficial, împletit cu cel din
diaspora. Din acest moment, conducerea de la Budapesta iniţiază o colaborare fără rezerve cu emigraţia
şi, prin intermediul organizaţiei guvernamentale
„Uniunea Mondială a Ungurilor”, pune bazele unei
colaborări pan ungare pe trei direcţii: obţinerea unui
climat internaţional favorabil cauzei ungare, „amorsarea” opiniei publice din Ungaria şi exportul politicii
neorevizioniste spre regiunile limitrofe, îndeosebi
spre Transilvania, în vederea promovării unei soluţii
neorevizioniste.

Sigla Partidului Jobbik

Promotorul mişcării şi autor al doctrinei pan
ungare este Mátyás Szűrős, fostul preşedinte provizoriu al Republicii Ungare. El declara, în mai 1989,
revistei revizioniste Erdélyi Tudósitások (Informaţii
despre Transilvania) că ideea potrivit căreia toţi ungurii de peste hotare sunt membrii marii naţiuni
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ungare şi Ungaria este răspunzătoare de soarta lor,
i-a venit în urma vizitelor făcute în Transilvania şi a
discuţiilor avute acolo cu András Sütő, Sándor Kányádi, Géza Domokos, János Fazékas şi Attila T. Szabó.
Szűrős recunoaşte că această politică poate duce la
reînvierea Micii Antante, dar schimbările survenite în
1985 în Uniunea Sovietică i-au dat un impuls decisiv
în a enunţa şi a susţine aceste teze. Întrebat dacă şi
alte cercuri guvernamentale împărtăşesc vederile
sale, Szűrős l-a asigurat pe ziarist că atât în conducerea partidului cât şi la ministerul de externe se afirmă
o gardă tânără, care şi-a însuşit această doctrină justă.
Alţi membri ai guvernului socialist: Imre Szokai şi
Csaba Tabajdi, ministru adjunct răspunzător de problema minorităţilor din Ungaria şi a maghiarilor de
peste graniţe, au elaborat metodele de punere în aplicare a doctrinei pan ungare.
Politica neorevizionistă a fost consolidată de
guvernanţii socialişti în perioada de după 1988 şi
până la instalarea primului parlament liber ales, iar
prin venirea la putere a Forumului Democratic Ungar
(FDU) această politică a luat forme mai agresive. Din
statul major al partidului care a câştigat alegerile din
aprilie 1990 au făcut parte personalităţi politice şi culturale binecunoscute pentru antiromânismul lor, ca
scriitorul István Csurka, reputat pentru violentele sale
ieşiri şovine şi antisemite, Ernő Raffay, istoric specializat în probleme româno-ungare sau Lajos Für şi
Géza Jeszenszky, revizioniști militanţi. Raffay, mentor ideologic al FDU, declara în aprilie 1990, la Televiziunea Ungară, cu ocazia prezentării platformei
partidului, că în România este necesară o reorganizare a statului pe provincii federale, printre care
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regiunea autonomă maghiară să aibă un statut special.
Raffay este de altfel autorul unor lucrări de istorie
foarte tendenţioase, chiar duşmănoase faţă de ţara
noastră din care am menţiona doar trei titluri elocvente: De la voievodate până la imperiu – Budapesta
1989, Secretele Trianonului – Budapesta 1990 şi
Transilvania 1918 – 1919, ultima fiind o încercare
impertinentă de a califica România drept ţară imperialistă.

într-o oarecare măsură atenţia de la „problema” minorităţilor maghiare din ţările vecine.

Ungaria după Trianon

Mutilarea sălbatică a românului Mihăilă Cofar,
de către extremiștii maghiari,Târgu Mureș, 20 martie 1990

După decembrie 1989, în condiţiile liberalizării
regimului de frontieră, mii şi mii de cetăţeni din Ungaria sosesc sub pretextul ajutorării confraţilor din
Transilvania, zeci de camioane încărcate cu alimente,
haine sau cărţi vin şi creează aparenţa unui contrast
de civilizaţie inexistent în realitate. Instigaţi de
„turiştii” din Ungaria, secuii şi maghiarii se dedau la
manifestări separatiste şi duşmănoase şi, în scurt
timp, apar tensiunile dorite de Budapesta, care culminează cu evenimentele dramatice de la Satu Mare și
Târgu Mureș. Reacţia hotărâtă a populaţiei româneşti
precum şi măsurile de filtrare a materialelor revizioniste ce inundaseră în primele luni ale anului 1990
Transilvania, servesc apoi ca un binevenit pretext cercurilor revizioniste de a se plânge pe toate căile contra
maltratării minorităţii maghiare şi a izolării ei culturale.
Această politică de diversiune, care a reuşit în
ultimii ani să atenueze tensiunile sociale din Ungaria,
va fi probabil continuată şi de guvernele care se vor
perinda la putere, dar adevărata criză social-economică, declanşată acolo o dată cu trecerea la economia
de piaţă, cu inflaţia şi şomajul de rigoare, au abătut
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Căutarea disperată de soluţii utopice se datorează, în parte, atitudinii defetiste care domină societatea ungară. Ungaria, nu s-a mai refăcut moralmente,
după „hemoragia” de la Trianon şi aleargă după gloria-i pierdută. Această idee fixă face ca politica economică ungară să plece de la falsa ipoteză că ţara nu
se va putea redresa în cadrul actualelor graniţe. Statuquo-ul european însă, nepermiţând în prezent revizuirea hotarelor, ei pregătesc terenul în speranţa unei
conjuncturi favorabile. Manevrele neorevizioniste întreprinse azi la nivel guvernamental, în mediul politic-cultural, în Ungaria, în Transilvania şi în emigraţie, seamănă din ce în ce mai mult cu marea ofensivă revizionistă dintre cele două războaie mondiale.
În Ungaria trăiesc urmaşii celor peste 350.000 de refugiaţi sau repatriaţi din perioada 1918 – 1935, ai celor peste 200.000 care au părăsit România după 1944,
precum şi transfugii din ultimii 10-20 de ani. Aceştia
constituie o uriaşă pârghie, care influenţează conducerea ţării vecine spre o politică revizionistă. Lobbyul ungurilor transfugi sau a urmaşilor acestora este
prezent în întreg spectrul politic la Ungariei, fiind
preponderent în partidele de dreapta, naţionaliste prin
vocaţie. Ca urmare a prezenţei zgomotoase a refugiaţilor transilvăneni, în societatea ungară se înregistrează, în prezent, condamnarea de către elita culturală ungară, a politicii din cei 45 de ani de comunism,
datorită căreia istoria Ungariei ar fi fost „golită” de
conţinutul ei naţional, iar minorităţile maghiare din
ţările vecine au fost date uitării. Potrivit acestor
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acuzaţii, politica internaţionalismului socialist practicată de fostul regim marxist din Ungaria ar fi contribuit în mai mare măsură la deznaţionalizarea ungurilor minoritari decât însăşi politica de „asimilare” a ţărilor respective.
Propaganda este însă dusă şi „de la om la om”
şi acoperă astfel acele segmente ale opiniei publice
din Ungaria care reacţionează la stimuli mai primitivi. Pentru avantaje materiale modice, ungurii plecaţi

din Ardeal au intoxicat cu minciunile şi calomniile lor
opinia publică din Ungaria.
Neorevizionismul ungar actual s-a reorientat şi
acţionează pe două direcţii principale: pe de-o parte
s-a adaptat la condiţiile Uniunii Europene, care impune moderaţie, iar pe de altă parte se reiau metodele
practicate între cele două războaie mondiale, în
funcţie de cele trei medii în care acționează: în Ungaria, în emigraţia ungară şi în teritoriile vizate pentru
recuperare.

Petru-Ilie BIRĂU – Noapte cu lună în Fătăciuni, 2018, ulei pe pânză, 45 x 55 cm
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Tudor NEDELCEA
(ROMÂNIA)

Simple consideraţii despre Sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului

A fost, fără îndoială, nu numai un eveniment, ci
o zi sfântă (25 noiembrie 2018), mult aşteptată de întregul popor creştin. Sfinţirea ei parţială (a altarului şi
a catapetesmei) a demonstrat ceea ce era de demonstrat: românii iubesc, fără ipocrizie, tot ce e făcut de
mâna omului şi dedicat dumnezeirii. Faptele bune
sunt plăcute lui Dumnezeu. Meritul organizării acestei sfinţiri aparţine patriarhului nostru, P.F. Daniel
Ciobotea şi a membrilor Sfântului Sinod. Câteva consideraţii se cuvin:
1. ISU a amendat Patriarhia Română şi constructorul Catedralei chiar în preziua sfinţirii parcă
înadins să întineze acest eveniment istoric. Ca şi în
alte cazuri, acest organism absolut necesar ISU, parcă
stă în porumb şi aşteaptă greşeala spre a amenda. Ei
nu ştiu ce înseamnă prevenţia? Cum se explică tot mai
numeroasele incendii din întreaga ţară?
2. Catedrala are prevăzute 3000 de scaune pentru enoriaşi. Este un fapt îmbucurător.
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Bisericuţele noastre de lemn nu permiteau aşezarea
scaunelor decât pe lateral, în jurul pereţilor.
3. În completare la ce am scris în numărul anterior despre Catedrală, menţionez meritele deosebite
ale vicarilor patriarhali din timpul patriarhului Teoctist şi anume: I.P.S. Teofan, P.S. Vicenţiu şi P.S. Ciprian. Şi, nu în ultimul rând, al primarului general interimar Murgeanu, care, după plecarea înaintaşului
său de tristă amintire, a aprobat ultima locaţie a construcţiei. A mai fost o variantă de amplasare tot în jurul Parlamentului, dar înspre Piaţa Izvor, unde românii au scandat „Unitate, Unitate!” în timpul vizitei istorice a Papei Ioan Paul al II-lea (cu rădăcini transilvane). Din cauza instalaţiilor subterane, acolo nu se
poate construi nimic.
4. Dacă N. Iorga vorbea de „Bizanţ după Bizanţ”, putem acum vorbi de Catedrala Sf. Sofia din
Constantinopol mutată spiritual în Catedrala noastră
naţională.
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5. Patriarhul ecumenic Bartolomeu I este un prieten al Bisericii noastre, demonstrate şi cu alte cazuri.
În Istanbul există, pe lângă Biserica Vlaherne (fondată de păstorii vlahi), Biserica „Sf. Muceniţă Paraschevi”, ctitorită de
C. Brâncoveanu, aflată sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului şi administrată de Patriarhia Română (preot Sergiu Marcel
Vlad). Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de
Pretutindeni, condusă de regretatul acad. Victor Crăciun, a organizat pelerinaje de Sfânta Marie Mare; în
această biserică, pe zidurile căreia au fost aşezate
plăci memoriale pentru Brâncoveanu şi Antim Ivireanul, după Sf. Liturghie, se desfăşura un simpozion ştiinţific omagial. Patriarhul ecumenic a fost prezent şi
a participat efectiv la tot ceremonialul. De altfel, Patriarhul Ecumenic i-a acordat patriarhului de vrednică
pomenire, Teoctist, titlul de „locţiitor al Cezareei Capadociei”.
6. Organizarea întregului ceremonial a fost ireproşabilă, acelaşi calificativ şi pentru jandarmerie şi
poliţie, huliţi la mitingul „diasporei” din 10 august
2018.
7. Cred că era binevoită prezenţa şi a reprezentanţilor celorlalte biserici sau culte (catolică, grecocatolică, neoprotestanţi etc., chiar şi cultul musulman) spre a dovedi frăţietatea şi toleranţa recunoscută
a Bisericii noastre şi a poporului român, cu atât mai
mult cu cât Papa Ioan Paul al II-lea (Sfântul Paul cel
Mare) a fost primul papă care a intrat într-o biserică
ortodoxă şi a donat o sumă pentru construirea acestei
Catedrale.
8. Preşedintele României, Iohannis, a lipsit şi de
la acest eveniment (şi în Parlament la comemorarea
celor 99 de ani de la Unirea cea Mare), cu o scuză:
participarea la o reuniune UE. Dar, când a lipsit de la
reuniunea UE când se discuta aceeaşi problemă –
(Brexit-ul) pentru a merge să se plimbe, ca simpli
turişti, cu soţia la Pompei, avea o scuză? Lipsa sa de
acum e un pretext. Şi a mai comis un gest interpretabil: l-a decorat în preajba Sfinţirii Catedralei pe monseniorul Ioan Robu, mitropolitul catolic carismatic, o
personalitate marcantă a vieţii creştine contemporane, cu merite incontestabile. Nu acelaşi gest l-a făcut şi cu P.F. Daniel şi patriarhul ecumenic Bartolomeu I, primiţi la Cotroceni. E un afront?!

destineliterare@gmail.com

9. Câteva observaţii se cuvin făcute şi comentatorilor de la diverse posturi de televiziune:
a) mozaicul folosit pentru catapeteasmă nu este
italian, ci de la Ruschita, spre a dovedi nouă înşine că
se poate construi monumetal în România, de la concepţie până la realizare, numai cu inteligenţă românească, materiale şi constructori români (ca la Casa
Poporului).
b) Regele Carol n-a scris despre dorobanţii
noştri întorşi din Războiul de Neatrârnare, ci Eminescu. Ca rege, el n-a vrut să construiască o catedrală
pentru ortodocşi, ci o catedrală catolică. În acest sens,
cuvântul lui Eminescu a fost decisiv, demonstrând că
nu se justifică o asemenea catedrală, neexistând suficienţi catolici în Bucureşti, ci doar unui străin „al cărui scop atârnă de o putere străină şi nu are datoria de
a se supune legilor ţării” („Timpul”, nr. 112, 20 mai
1883), iar „interesul nostru naţional este ca noi şi numai noi să ne sporim în ţara pe care noi şi numai noi
am apărat-o timp de veacuri” (Ibidem). Polemica a
durat peste 10 zile, timp în care Eminescu a sesizat
intenţia politică a Ungariei, sprijinită tacit de Papa,
care va duce la colonizarea ţării („îndărătul înfiinţării
mitropoliei catolice este mâna politicei orientale a
Austriei” – „Timpul”, nr. 124, 5 iunie 1883). Bine informat, Eminescu dovedeşte că mitropolitul austroungar propus este agent austriac şi că „primeşte din
Viena o însemnată subvenţiune anonimă” („Timpul”,
nr. 118, 29 mai 1883). Îl avertizează subtil pe „Carol
Îngăduitorul”, cum îl numeşte el: „Românii au identificat religia cu naţionalitatea şi-i socotesc străini pe
toţi cei ce nu sunt de legea neamului” („Timpul”, nr.
112, 20 mai 1883). Spre cinstea sa, Carol I a cedat în
faţa demonstraţiei eminesciene, dar poetul a fost, din
păcate, tot mai izolat, aproape de o „moarte civilă”.
(Pe larg, în Tudor Nedelcea, Eminescu şi cugetarea
sacră, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Craiova, Fundaţia Scrisul Românesc, 2000).
Această afirmaţie publică despre încercarea
domnitorului / regelui Carol I de a crea o Catedrală
este o grosolană dezinformare şi manipulare. S-a vorbit şi de încercarea lui Ferdinand în acest sens. Dovada? Au fost elogiaţi regii României (deşi Mihai a
colaborat cu satana cu chip de Stalin, de unde a primit
cadou un avion, cu învingătorii sovietici timp de 3
ani, deşi aceştia erau anticreştini), dar comentatorii nau spus nimic despre jertfa domnitorilor români,
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apreciaţi de Vatican ca apărători ai creştinităţii,
„atleţii lui Iisus” (Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare şi
Sfânt), ca ziditori de biserici şi mânăstiri (precum
Matei Basarab, Vasile Lupu etc.) sau martiri, în sensul cel mai adânc al cuvântului, cum a fost
C. Brâncoveanu, cei patru copii ai săi, sfetnicul Ianache, execuţie rarisimă prin brutalitate şi sadism, la
care au asistat ambasadorii ţărilor creştine, sau al lui
Grigore Ghica III care a preferat moartea decât să cedeze Bucovina în 1775.
Indiscutabil, am fost privilegiaţii martori ai unui
act istoric de importanţă nu numai naţională, ci şi
creştină, pentru toţi românii din jurul României sau
din diaspora. Alături de vizita Papei Ioan Paul al IIlea (7-9 mai 1999) a fost cel mai important moment

după 1990 cu atât mai mult cu cât el a fost sfinţit în
Anul Centenar, fiind şi cea mai măreaţă şi pioasă construcţie din acest an pentru Marea Unire. Eroii noştri,
căzuţi în lupta pentru ţară, care-şi dorm somnul de
veci în prea multele locuri din Europa, au şi ei în
sfârşit, altarul lor, unde-şi pot găsi pacea sufletească.
Catedrala Mântuirii Neamului este o catedrală
naţională – cum a numit-o P.F. Daniel – realizată de
Biserica Ortodoxă Română, prin ierarhii săi, care
este, la rândul său, o biserică naţională, cum a demonstrat acelaşi Eminescu. Sperăm să-i mântuiască şi pe
cei rătăciţi care propăvăduiesc (şi acţionează ca
atare), ura, dezbinarea, dispreţul, violenţa, intoleranţa, renunţarea la familia tradiţională biblică.
Amin!

Teodor BUZU – Promisiunea zilei noi, hârtie, acuarelă, 50 X 50 cm, 2017
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Relly Maria NICULESCU
(ROMÂNIA/ ITALIA )

XILOGRAFIE FINI
Ascolto, tra i rami, dolcissimi bei trilli,
Lampeggi di luci si coccolano, tondo,
È meraviglioso, vedo, di sopra al mondo,
Xilografie fini dai tempi, con vari stili.
Avanti, indietro, vicino, più lontano,
Nirvanico appare, poi fugge il mio pensiero
Dorato per la luce, rimane sempre vero,
Ritorna poi, ha ali e vola piano, piano.
Un mondo sta di sotto, lui guarda e comprende
Come è troppo bello, più bello, sorprendente
È saggio, è gioioso e molto divertente
Tumulto della vita lui spera e attende,
Ah, bello, tondo, tondo e blu è il mio pianeta!
Tesori senza pari, da qui all’Universo
E strane creazioni su, e attraverso
Arpegi di luci fra nuvoli di seta...
Nadir sta sorridendo verso yenit, il sole
Un mucchio di raggu d’oro, ci regala, qui, sul colle.
ABBRACCIAMI
Con il candor degli occhi abbracciami, amato,
Nel blu, dagli occhi sorbendo, il cielo è abbracciato,
E fammi le carezze, il vento lo sa fare
Sui petali di menta, con soaveprofumare;
Sussurrami parole d’amore, come leonde
Sul mare, in dondolare, sussurrano, profonde,
E baciami, amore, ancor col tuo senno,
Come il raggio d’oro, la Terra, senza freno,
Prendimi nel tuo sogno, sarò la tua Regina,
Per Sole om è la Luna e dimmi: „Sei carina!”
Ricco sarai, per sempre con tutti i miei regali:
Migliaia di momenti felici e leali;
La tinta dal tuo viso, spento d’addolorare
Lo laverò nei canti di preghiere rare;
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Perse, le tue speranze nel buio son buttate?
Le chiamerò con versi e col cuor che batte;
Rinascerà l’amore che, lentamente muore,
Con i ferventi baci, vedrai, farà bel fiore,
Ti sognerò per sempre amor, ogni secondo,
Come sogna la Luna il Re, il Sole biondo!
OSTAGGI D'AMORE
Se vuoi dammi oh, bella, preziosa la tua mano,
Adesso chiudi occhi, è bene, molto bene;
Lontano, mia padrona, ti porterei, lontano!
Vedrài un mondo strano con fiorentine scene.
Accenderò la Luna; nei riccioli capelli,
Timida, argentata, lei splenderà. La sera,
Onirica arrivava; le stelle, noi, ribelli,
Riscopriremo la vita celeste, vera.
Estatici, amor mio, senza aver paura,
Assieme confesiamo l'amore, in adagio;
Risposte dai ricordi che hanno tinta scura,
Scordiamoci, amore, per non aver disagio;
Andremo poi nel Mare, quando l'Azzurro scende,
Nude, ingenui, dove, nello smeraldino regno,
Le naiadi, tra le onde ballando, son stupende!
Si guarda, poi, uno spettacolo bizzaro, ma degno.
Nel cuor, mirabilmente, l'arpa suonava, piano,
Sarà accompagnata dalla marina brezza,
Rapsodo dell'amore, che viene da lontano,
Divino, incantante per la sua bellezza,
Assieme, nello splendore, metteremo a sognare,
Di seta, fine sabbia, si stende sulla spiaggia.
Esuberanti, soli, vivremo dentro il Mare,
Beati nel momento di vita, un pò selvaggia,
All'alba ci ritroviamo ancora abbracciati,
Raccogliendo baci ai baci, noi, restanti,
Tardi, sul sole matto, noi, per Amore matti,
Ostaggi del Rè-padrone, “l'Amor”, noi, pure santi.
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Dana OPRIȚĂ
(STATELE UNITE ALE AMERICII)

MÂINE

CA ȘI CUM

Literele alcătuiesc cuvinte, cuvintele alcătuiesc propoziții
propozițiile alcătuiesc fraze, frazele alcătuiesc un
text
care, la rândul lui, face parte dintr-o carte
ce se poate numi oricum dorește imaginația sau
iscusința noastră.
Nimic, însă, nu poate dura mai mult decât secundele
terestre
dacă rămâne în singurătatea lui a fi, poate literă
poate cuvânt…
Astfel încât împreună-unire-unitate
sunt mai mult decât stinghere litere care construiesc
cuvinte
mai mult decât cuvinte solitare care compun într-un
final poate istorii
sunt adevăruri pentru care s-a scurs sânge s-au
ascuțit gânduri s-au sfărâmat destine
pentru ca viitorul să nu fie doar un vis fără aripi.

Mă-treb, nu fără lacrimi în glas,
de ce Patriotism, Unire, chiar România Mare
cuvinte altă dată sfinte au ajuns să fie rostite nu cu
pioșenie, ci
privind în jur să fim siguri că nu vor zâmbi ironic cei
ce ne-ar putea auzi.
Și totuși e nevoie să știm că nu suntem singuri
că pământul în care ne-am născut și limba fermecată
prin care ne înțelegem
istoria acestui neam și datinile pe care preferăm să le
schimbăm cu unele de împrumut
nu ne părăsesc niciodată și-ar trebui ca nici noi să nu
le uităm și să le iubim,
ca și cum dincolo de acest adevăr nu ar mai exista
nimic.
Fiindcă, dincolo de acest adevăr chiar nimic nu mai
există.

Oare prezentul mai are putere de zbor, mai crede,
oare, în mâinele de ieri?

ABSINTOS
„și a căzut din cer o stea uriaşă, arzând ca o făclie (…). Şi numele stelei se cheamă Absintos.
(…) și mulți dintre oameni au murit din pricina apelor, pentru că se făcuseră amare.”
(APOCALIPSA SF. IOAN TEOLOGUL – 8, 10-11)

Era acolo. Ştia că era acolo. Sursa tuturor
deznădejdilor, enervărilor, dorinţelor mele. Acolo, în
pântecul muntelui de sare. Nu se vedea nimic, fireşte.
Doar nu era să-l lase în văzul întregii lumi! Avea o
pudoare exasperantă. Tocmai asta mă atrăgea la el.
Eu, respirând libertate, eu, mâncând inocenţa pe
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pîine. Dintr-o mişcare, am reuşit să ajung pînă în
dreptul lui. Mă săturasem să-l tot privesc de la
distanţă, nu-mi mai era suficient să-i ascult respiraţia
precipitată, bolboroseala uneori grotescă. Pădurea de
fag este frumoasă în orice anotimp, dar mai ales
acum. Coama încă înverzită a muntelui, îmi gâdila
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tălpile. Distanţa e necesară, e atît de necesară ca să
poţi vedea clar, ca să te poţi înţelege, ca să ştii dacă ai
priceput exact de ce şi în ce fel timpul s-a încurcat în
mădularele tale bătrâne. Pînă şi somnul îşi încetineşte
pasul, cînd a învăţat pe de rost toate visele lumii. Dar
drumul, drumul tău, nu se opreşte niciodată, e cu
neputinţă să o facă, el nu ştie altceva decât să se
întindă la picioarele tale, indiferent că mărimea
pasului se schimbă. Chiar dacă ştii, te saturi repede de
distanţă. Îţi trebuie atingerea. Crezi că ai înţeles ce e
cu tine, te iluzionezi frumos că poţi merge mai
departe şi mergi mai departe, fără să fi priceput, însă,
absolut nimic. Îţi creezi o altă şansă, un alt colac de
salvare, ignorând faptul că de el atârnă bolovanul
regretelor tale, al neîmplinirilor pentru care credeai că
nu contezi, al amintirilor împopoţonate cu funde
colorate. Nimic nu este adevărat. Totul este, desigur,
adevărat.
Mi-am şters nasul cu zgomot. Apoi am tuşit.
Voiam să-mi fac prezenţa vizibilă, auzibilă. Am
început chiar să eman unul dintre cele mai rafinate
mirosuri ale mele. Eram aproape. Ştiam. Nu-mi mai
păsa de nimic altceva. Linia orizontului se subţia,
parcă ar fi venit o ploaie sau vreo ceaţă, din acelea
care m-au indignat întotdeauna. Răspunsul meu era
clar în această privinţă. M-am aşezat cuminte,
ascultătoare. Nici de data asta nu s-a întîmplat nimic.
Pămîntul era la fel de cald, iarba cenuşie se arcuise
sub greutatea mea, arborii tremurau abia perceptibil
sub atingerea degetelor mele şi ele fragile. Am
aşteptat mai departe. Indiferent de condiţia şi
realitatea în care mă aflam, era singurul lucru care îmi
reuşea perfect. Aşteptarea. Mai departe, era tot tăcere.
O ador. Cei ca mine n-ar trebui să intre deloc în
contact cu oamenii. Ei nu înţeleg în niciun fel de ce ai
nevoie. De exemplu, să fii singur, uneori. Habar n-au
de ce liniştea e atît de importantă. Ei, indiferent de
sex, nu vor decât să vorbească pînă li se năclăieşte
cerul gurii şi li se împleticeşte limba printre dinţi, nu
se simt în siguranţă, decât dacă li se preling cuvintele
dintre buze, decât dacă îşi umplu gura cu ele,
indiferent de cât de absurd şi de grotesc e totul, de cât
de tare şi de urât le miroase apoi respiraţia. Imporant
este să vorbim, cu cât mai mult, cu atât mai bine, cred
ei. Departe de zgomotul fălcilor lor, mă simt în
siguranţă. Muntele a început să respire. Mă simt
împinsă în sus, apoi readusă la loc. E adevărat,
destineliterare@gmail.com

mişcarea e prea lentă, ei, acolo jos, în casele lor de
piatră, nici măcar nu o percep. Sau se prefac că nu văd
nimic. Aşa se rezolvă cele mai complicate situaţii.
Am început să fiu atentă. Mi-am încordat fiecare fibră
şi m-am pus iar pe aşteptat. De data asta, sunt
convinsă că va apărea. Vorbisem atât de mult cu el, în
felul nostru, pe tăcute, îl privisem atât de multă
vreme, de departe, ce-i drept, i-am urmărit, ani de-a
rîndul, respiraţia. Acum se sfîrşise cu toate astea.
Aveam nevoie de atingerea lui.
Fără să ştiu cum a fost cu putinţă, am adormit.
Mi se întâmpla. Uneori. Nici măcar evadarea asta a
mea nu l-a păcălit. Cine păcălea, pe cine?! Cine avea
nevoie de real, mai mult decît cine?! Cine invocase
materia, trupul, cine propovăduise atingerea şi
naşterea?! Nu interesa pe nimeni, de vreme ce era un
pariu cu o ecuaţie destul de simplă şi cu o adresă
foarte directă. Cum spuneam, am adormit fără să-mi
dau seama. Fără să visez. M-au trezit stropii reci ai
unei ploi inventate cu multe zile în urmă. Toamna îşi
cam făcuse bagajele. Am văzut bine conturul de
gheaţă al celei mai antipatice creaturi. Cei din casele
de piatră o numesc „iarnă", iar unii dintre ei chiar se
bucură să fie prezentă, dar eu nu am izbutit niciodată
să comunic cu ea. Tălpile îmi erau acum acoperite de
bălţi tulburi. M-am ridicat, lovind într-o parte rafalele
ploii. Aş fi vrut să dispar de acolo, dar sorocul se
apropia. Nu puteam rata o întîlnire pregătită secole
de-a rândul. Nu ştiu dacă trebuia să dau vina pe
toamnă. Starea asta îmi era complet străină.
Neliniştea era, însă, nelipsită.
Prea multă apă, îmi spuneam, ar trebui să fac,
totuşi, ceva, să aduc vreo umbrelă, vreo pompă, să fac
un lac sau vreo mare cu corăbii, să construiesc un
baraj sau, poate, un glob de sticlă, sub care pământul
să poată trăi mai departe liniştit, aşteptând să se
întâmple ceea ce doar el şi cu mine ştiam că avea să
se întâmple. Ar fi trebuit, probabil, să invoc soarele,
ar fi trebuit să-l chem pe Noe ori vreun înger păzitor.
Nimic din toate astea. Doar ploaia. Afurisita îşi
croşeta ciorapi şi mănuşi călduroase din firele ei
transparente şi din enervarea mea. Era obligatoriu să
mă calmez. Riscam să stric totul. De fiecare altă dată
se petrecuse la fel. Regretele îmi erau până în gât. Prin
urmare, era de dorit să nu mai ajung în situația aia.
Dădeam din mâini, ca o marionetă rămasă fără stăpân.
Şi, în fond, nici măcar stăpânii ăştia nu sunt buni de
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nimic, nu te poţi baza pe ei. Când ţi-e lumea mai
dragă, s-au şi ascuns sub jupoanele vreunei tinere
blonde. Sper vopsite, ca să-i mai dăm o şansă, fiindcă,
altfel, am auzit o groază de glume pe seama celor
adevărate. „Curat blonde”, adică. Aşadar, folosiţi
degrab' „Cromoplatin". Or „Wella".
„L' Oréal". Nu contează care dintre ele. Aş fi
vrut s-o întind, s-o şterg englezeşte, franţuzeşte,
depinde de limba folosită, să spăl putina, să simplific
peisajul (cred că am învăţat destul de bine limba
băştinaşilor, cu siguranţă, proximitatea oamenilor mia îmbogăţit vocabularul). Aş fi vrut să rămân înfiptă
locului, să nu fac nicio mişcare. Aş fi vrut să arunc
totul în aer şi s-o iau de la capăt. Începusem să cred
că aşteptarea era cel mai frumos lucru care mi se
putea întîmpla. (Am mai spus asta, ştiu). Mi-o doream
din nou. Nu eram în stare să merg pînă la capăt. Nu
mai eram în stare de nimic.
Atunci a apărut. L-am recunoscut imediat. Mai
întîi, mi-a umplut sufletul cu liniştea şi fericirea lui.
Apoi şi-a revărsat respiraţia curată în tot trupul meu.
Îmi priveam braţele, îmi înfigeam unghiile în carne,
să mă asigur că totul este real. Apoi s-a încolăcit în
jurul picioarelor mele, de la tălpi, pînă la coapse. Îi
simţeam căldura, mângâierile lui erau minunea însăşi,
nu ştiam, nu-mi putusem imagina că este atît de
fabulos să fii îmbrăţişată, că tresărirea şi bucuria
trupului îndrăgostit pot fi atît de incredibil ireale, în
toată concreteţea lor. Îmi cuprinsese şoldurile şi
continua să-mi deseneze linia mijlocului şi a sânilor,
apoi umerii şi buzele, pe care le-a copleşit cu un sărut
însetat. Mă făceam din ce în ce mai mică sub
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atingerea lui caldă. Mi-era chiar frică să nu dispar.
Valuri de lumină îmi astupaseră ochii şi părul, carnea
şi tăcerea. N-am mai putut să scot o vorbă, uimită că
totul devenise, în sfârşit, realitate. Mă simţeam bine
în trup de femeie. Începeam să înţeleg de ce era atât
de râvnită această stare a materiei. Am privit în jos:
apăruse chiar sub tălpile mele. Ei, oamenii, îl numesc
izvor, dar ce este cu adevărat, doar Universul știe.
Ieşea la suprafaţă, cu o forţă care mi-a sugrumat
bucuria, apoi neliniştea, apoi spaima. Femeia aceea,
care eram, ştia ce înseamnă să-ţi fie frică. Femeia
aceea se simţea, era, fără apărare. Femeia aceea
regreta acum că era femeie.
Ploaia se oprise, dar nici nu mai conta ce făcea
ea. Pământul uitase cum este să ai copaci şi iarbă şi
flori. Nici casele de piatră nu se mai vedeau. Doar
muntele din care țâșneau valuri de agheasmă. Dacă
cineva i-ar fi spus că apa aceea dătătoare de viață s-ar
fi putut vreodată transforma în otravă, ar fi râs fără să
stea prea mult pe gâduri.
Sunetul strident al ceasului deşteptător putea
trezi şi un gigant în hibernare. Deci, m-a trezit. Am
ridicat pleoapele pe rând, cu mare atenţie, să nu
strivesc vreun copac rătăcit în visul meu. Picuri
incolore cădeau de sub pleoape. Am închis din nou
ochii şi mi-am amintit de muntele de sare. Se făcuse
răcoare în căsuţa mea de piatră de la poalele colosului
ce proteja pădurea de fag. Astăzi trebuia să ajung, în
sfîrşit la apă. Eram aproape. Simţeam asta cu toată
fiinţa. Încă două lovituri de cazma şi era gata. Cu paşi
grăbiţi, m-am îndreptat spre poteca din faţa porţii.
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Arthur OSBORNE
(ANGLIA)

ISLAMUL ȘI ADVAITA
(Articol extras din Arthur Osborne, Be Still - It Is The Wind That Sings, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, India, 2000. Traducere de Viorica Weissman, Jerusalem, Israel)

Islamul exprimă punctul de vedere conform
căruia doar Dumnezeu e cel ce se cuvine slăvit. El a
creat totul din nimic iar oamenii sunt toţi ca şi inexistenţi dinaintea Lui. Hinduismul exprimă punctul de
vedere conform căruia ȋntregul univers cu toate fiinţele sale reprezintă o formă asumată de Dumnezeu,
o manifestare a Lui, fără a altera sau minimaliza Realitatea sa nemanifestată. A afirma că Dumnezeu a
creat universul din nimic sau că universul nu este
decât o iluzie care voalează Realitatea lui Dumnezeu
ȋnseamnă acelaşi lucru. Cele două puncte de vedere
sunt aşadar două faţete ale aceluiaşi adevăr, două modalităţi de exprimare a aceleiaşi idei. Dat fiind că
omul nu are o altă identitate în afara celei conferite de
Dumnezeu, esenţa propriei sale fiinţe, această realitate a sa nu poate fi decât cea fără de care nimic nu
există, ceea ce vrea să însemne: Dumnezeu.
Prin
apercepţia
inexistenţei
sale
ca
individualitate, prin ceea ce a fost numit de creştinismul medieval negare de sine, omul realizează
universalitatea Esenţei sale Divine. Aşadar, omul
care a realizat adevaratul Sine (care nu are nimic dea face cu psihologia, ci vizează tărâmul de dincolo de
minte, ȋnsăşi esenţa Fiinţării, şi care constituie
neȋndoielnic adevărata semnificaţie a aforismului de
la Delfi „Cunoaşte-te pe tine însuţi"), a realizat
unitatea sa esenţială cu Dumnezeu („Eu şi Tatăl meu
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Una suntem"), care transcende efemeritatea formei.
Apreciind acestea, hinduşii venerează un astfel de om
ca fiind Dumnezeu, ȋn vreme ce majoritatea
musulmanilor, aderând la litera legii, condamnă
asemenea adoraţie considerând-o idolatrie. Ceea ce ȋn
fond nu este, e doar venerarea lui Dumnezeu şi, mai
mult decât atât, este recunoaşterea în cel adorat a
distrugerii alterităţii, a destrămării iluziei a acelui
altceva diferit de Dumnezeu, care ȋnnegurează clara
viziune a credinciosului.
Toate acestea sunt înţelese de elita spirituală a
islamului, sufiştii, căreia îi aparţin marii sfinţi
islamici. Ei transmit în secret aceleaşi învăţături care
în hinduism sunt expuse ȋn mod deschis. Însă musulmanii exoterici nu înţeleg. Ȋn opinia lor, există un abis
de netrecut între cele două puncte de vedere, pe hinduşi considerându-i panteişti sau idolatri. Poetul sufist Al Hallaj, în stare de extaz, declama: ,,An'al
Haq”, „Eu sunt Adevărul". Adevărul fiind un nume
divin, el a fost executat după legea islamică pentru
blasfemie. Dar sufiştii au înţeles şi au continuat să îl
adore. Un alt sufist, Abu Said, a ocolit legea, exprimându-se în termeni negativi: „Nu există nimic
altceva în spatele acestei robe decât Allah." O incantaţie sufistă practicată încă şi în zilele noastre sună
astfel: „Cer iertare lui Dumnezeu pentru tot ceea ce
nu este (în mine) Dumnezeu".

153

Destine Literare

Dariusz PACAK
(AUSTRIA)

Open and Close: The relationship between the social writing
of contemporary poetry and the poet's personal experience
HORIZONS OF LOWLINESS
Each individual comes from a society form that not
only realizes its own vision of reality but also all authoritative values, including Tradition, culture, and
art. Due to its statutory, economic, social etc. achievements, the community should constitute a basic value
for the life and existence of each individual, each personal being. A man without belonging to a social
group such as the nation but also to the smallest primary social unit that the family represents is not able
to develop itself properly. And he / she becomes similar to a plant torn from the substratum. At the same
time, we realize that every cycle of life, of both animate and inanimate nature, depends on the development mechanism and therefore it is a subject to the
transformation process.
There is no different way with the widely understood
social circles transgression. And these (social circles), throughout the history, always generate, give
birth to the outstanding individuals whose role is to
exercise leadership in this development and who involve the folk masses.
1

real name: Zhou Shuren, born on Sept. 25. 1881 inShaoxing,
Zhejiang Province. Considered as the most outstanding figure of
contemporary Chinese literature. Writer, publisher, translator,
literary critic, and poet. Some of the influential Western World
authors that he read include Darwin, Nietzsche, Byron, Pushkin,
Mickiewicz. In 1908, he joined the revolutionary
anti-imperialist party and acted there until the Xinhai Revolution
that ended the dynasty Qing. Since February 1912, he works at
the Ministry of Education. He lectures at various universities in
Beijing, then in Xiamen, and then in Guangzhou.As a result of
the condemnation and killing of communists, including students, by the Kuomintang government (Shanghai massacre, Apr.
1927), he left Guangzhou for Shanghai. In the 30’s. he founded
there the League of Left-Wing Writers. After the execution of
24 writers (also from LWW) by Kuomintang (Feb.1931), he
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On the other hand, the principles of being and social
order, of existence of the institution of society (the
state) are adopted not only so that the community develops itself within the norms of the established law,
but also to fulfill certain obligations. To the tasks the
community is facing, that interest us by describing the
main thesis of this essay, include the human and citizen rights protection what de facto serve as a care for
the interests of the individual.

In the field of culture and art, the individual's existence in literature, the existence of a writer and especially of a poet has to fulfill one of the leading paths
and roles in a creating social mind. In the latest, contemporary Chinese literary tradition, writer Lu Xun1,
opposed KMT and Sun Yat-sen, and turned to Marxists. In
Hengzhan (1934) described his political position (horizontal
stand), he tried to fight simultaneously against both the right and
the left sides, both against cultural conservatism and against mechanical evolution. Hengzhan became the most important idea
in the later thought of Lu Xun, indicating the complex and tragic
situation of the intellectual in modern society. His famous
phrase “resistance of despair” is commonly considered a core
concept of his thought. In the last years of his life he published
under pseudonyms, because the government forbade the publication of most of his works. Lu Xun died on Oct. 19. 1936 in
Shanghai. After 1949, thanks to Mao Zedong's admiration, he
was posthumously made a member of the Communist Party.
Many of the writer's works have been included in school books.
The Lu Xun Museum was opened (1951) in Shanghai. However,
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one of the leading writers, the most prominent, and
most-loved by Mao Zedong, wrote:
人类最好是彼此不隔膜，相关心。然而最平正的
道路，却只有用文艺来沟通。2

In the light of historical facts, but also in the context
of modern evil, it is obvious today that the most important problem for the global village – Planet Earth
– is initiating the behaviorism of serious, strong and
true cooperation between nations. This is possible to
be formed in friendship and peace through the hard
work by individuals, also in the literary arena.

Lu Xun himself never became a member of the Chinese Communist Party. Due to the policy of the Chinese People’s Republic, his works were banned in Taiwan until the late 80’s. His
name was called the crater on Mercury (1976) and one of the
asteroids (2007). Mao Z. called him “the saint of modern
China”.
2

Of course, it is best for human beings to have no barriers and
have concern for each other. But the smoothest way is to use
literature and the arts for communication and caring for each
other.
Lu Xu n,《呐喊》Call to Arms (Na han, 1923). Collected
Works of Lu Xun. (6). p. 524. [cf.] Q i u Sha, LuXun, Chinese
Artistic Tradition & Modernity.[in:] Renmin Wenxue (People’s
Literature), Vol. 16.Beijing1981.
3

born Oct. 15. 70 B.C. in Andes (today Virgilio) near Mantua.
Roman poet, Master of Classical Latin poetry in dactylic hexameter. He studied (grammar, metrics, style, Greek and Latin
rhetoric, astronomy, medicine) in Cremona, Milan, Rome.Philosophy, which he learned from Siro, the Epicurean, near Naples, and from others, was to become his love until his death.
Awarded during his lifetime by the first Roman Emperor Gaius
Julius Octavian, and his adviser, politician Gaius Cilnius Maecenas. He created: a collection of youthful poems Catalepton
(Little things); [cf.] M.Cytowska, H.Szeles t, Literatura
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If we refer to the literary sources from a completely
different cultural tradition, to the completely different
society, to the cultural tradition of an ancient Europe,
and begin studying for e.g. the life of Publius Vergilius Maro3, we meet with the reverse relation to the
previously indicated one. We encounter the reverse
influence situation from that one, indicated earlier,
namely: the influence of society represented by the
institution of the state on a poet in a literary act, without which the creative subject would be not in power
to bear an artistic fruit, as well to capture it from the
Universe in a shape of masterly poetic production.
The life and work of the author of the masterpiece
Aeneid perfectly illustrates the legitimacy of the subject: “Open and Close: The relationship between poet's personal experience and the social writing of […]
poetry.” It illustrates and at the same time it raises the
legitimacy of creating social patronage – of the state
patronage – the care of an artist, who generates from
himself a literary product, an inestimable value for his
native community, as well for other societies, often
taking a deadly risk of lonely going beyond the current stage of a social transformation, beyond generally accepted canons of everyday life, to be able to
reach a timeless value!

rzymska. Okres augustowski (Roman Literature. The Augustan
Period). PWN, Warsaw 1990, pp.39,43. ISBN 83-01-09067-7.
Masterpieces: Bucolics [likely published between 42-39
B.C.]and Georgics [likely published in 29 B.C.].It’s considered,
that in Bucolicscollection of poetry Vergilius foresaw the advent
of Christ(Eclogue IV, v. 4-11.):
Now is come the last age of the Cumaean prophecy:
The great cycle of periods is born anew.
Now returns the Maid, returns the reign of Saturn:
Now from high heaven a new generation comes down.
Yet do thou at that boy's birth,
In whom the iron race shall begin to cease,
And the golden to arise over all the world,
Holy Lucina, be gracious; now thine own Apollo reigns.
[cf.] J. W. M a c k a i l, Virgil's Works: The Aeneid, Eclogues
and Georgics. Kessinger Publishing,Whitefish, Montana 2003,
pp. 275-276. ISBN 9780766140141.
Author of Aeneid, the masterpiece of Latin Literature (around
10.000 verses), which he created for 11 years. Died on Sept. 12.
19 AD in Brindisi (Apulia), on the way back from Greece (Athens, Megara), without completing the work. His grave is located
in Naples, near/Chiesa della Santa Maria di Piedigrotta. Nowadays, in the whole Western World he is considered as father of
the classical époque. [by:] Th. S. E l i o t, On Poetry and Poets.
Faber and Faber, London 1957, p. 70.
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The immortal Aeneid proved to be a timeless value
for the intellectualists, and not only for the European
culture, but also for world heritage.
Returning to the language of Vergilius and despite
the passage of centuries, is it possible for a modern
homo asinus4 to achieve the path of transformation
and become homo artifex - homo liber5? Contributing
to the development of poetry and the legitimacy of its
existence today, in particular, we must not doubt this.
Similarly, the representatives of also literary field
from area of the Chinese culture and Tradition, such
as for example, the Zen Masters (Chan) or Confucius… their achievements radiate the immortal splendor towards the all communities living on our planet
today. In this light, the quoted words of Lu Xun acquire a special power that has a real reflection in current reality, because the process of transformation to
higher values that contemporary man needs today,
given not only to the one social group but to the whole
human species, can only happen thanks to mutual interaction between the creative individual and the
community, while maintaining respect, diversity admiration, whole-hearted desire to help, and focusing
on mutual understanding of the peace-keeping elements.
And finally, in order that fundamental human rights,
such as: freedom, learning, work, protection of health
and life, living without war, without slavery, starvation and thirst, equality of each individual to be respected, could be assured and met.
(Latin) – An Unreasonable Man. (Lit.) – A Donkey Man.[cf.]
T.M. P l a u t u s, Pseudolus. [in:] Komedje. The PolishAcademy
of Arts and Science (PAU), Cracow 1934, Vol.2.p.136. Translation [Introduction, Abstract] Gustaw Przychocki.
4

(Latin) – Artist Man – Free Man.
brilliant poet, playwright, essayist, painter, graphic artist and
sculptor. Born on Sept. 24. 1821 in Laskowo-Gluchy /Warsaw
(Congress Poland). One of the National Bards. Representative
of romanticism, classicism, parnassianism. The genius of the
word. An outstanding visionary and patriot. His thought was a
several generations ahead of the era. Precursor of Christian existentialism. He spent most of his life outside the Mother-country in the USA, but primarily in London and Paris, being ill and
living in poverty. Imprisoned in Berlin, for refusing to cooperate
with Russian intelligence service (1846). Misunderstood, unwanted and rejected by the contemporaries societies (also by the
Polish emigration circles centered around the Hôtel Lambert,
struggling for Poland's independence) was sporadically
5

6
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Thus, it should be strongly emphasized that the individual creative act of a poet, often ahead of the level
of the current development of the whole society (in
this case, it’s possibly to use the example of literary
achievement and unhappy life of the Polish national
poet Cyprian Kamil Norwid6), should not be understood as deprived of real basis in life, often unintelligible or meaningless, or even taken as hostile, but as
an indicating direction for the future, for the sake of
the fundamental values, for the good of society, from
which the artist – the poet originates, and for which
he devotes de facto his life.
In conclusion, thanks to overcoming our fear, getting
rid of often unfounded prejudices against what is new
and unknown, we can achieve new level of social
transformation as a Mankind. Only openness and
closeness in relationships between people is the guaranty of a win for all sides and provokes close necessary connection between the poet's personal experience in poetic act and the social aspects of creating
contemporary poetry. And, as I said, it works well for
both the social life and for the artistic subjects.
11 August 2018, Vienna (Austria)

published (Goniec Polski, Paris). Print of his poetry and prose
selection (Vol. XXI. Brockhaus, Leipzig 1863) was ignored. In
1868, two of his sketches were published in Parisian L'Artiste a
thing that resulted in his adoption to the Société des Artistes.
Since 1877, Norwid lived in a shelter for homeless people, Saint
Casimir House in Paris-Ivry, where he died in loneliness, on
May 23. 1883. Since Sept. 24. 2001, his urn with the earth from
common city grave in Paris can be found in the Crypt of National Bards (The Royal Archcathedral Basilica of Saints Stanislaus & Wenceslaus on the Wawel Hill, Cracow, Poland). Norwid literary life achievement remains almost unknown in the
world. He wrote: No one will be able to annihilate the nation
without the cooperation of the citizens of that nation, and not
without accidental, partial, nominal cooperation, but without
careful, accurate cooperation. C.K. N o r w i d, Znicestwienie
narodu. [in:] Pisma Wybrane, Vol. IV, PIW, Warsaw 1980. pp.
458-459. ISBN: 8306003985.
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******

Iarnă în munții Carpați
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Wladimir PASKIEVICI
(CANADA)

ÎN MISIUNE LA VATICAN
Montreal, 23 august 2018

Mǎ găseam la Roma, invitat de nişte prieteni
din studenţime, de pe vremea când mǎ aflam în
Franţa, la Strasbourg. Nu-i mai văzusem demult dar
păstrasem relaţiile cu ei. Ştiam cǎ făcuseră cariere interesante acolo, cǎ erau căsătoriţi şi cǎ aveau multe
relaţii cu persoane importante din viaţa culturalǎ din
capitala Italiei.
Mǎ invitaseră cu ocazia ieşirii mele la pensie
(luatǎ la 60 de ani), rămânând sǎ stau la unul din ei
mai bine înstărit, cu vilǎ, personal de serviciu etc., şi
cât timp am stat acolo nu m-au lăsat o clipǎ singur,
invitându-mă la ei, la rând, ducându-mă la spectacole
şi prezentându-mi câteva din relaţiile lor. O atmosferǎ
foarte plăcută care mi-a făcut foarte bine, de care am
profitat sǎ revăd operele de artǎ preferate din Roma,
ca statuia La Pietà de Michelangelo, precum şi să-mi
refac uşurinţa de a vorbi în italianǎ.
Puţin înainte de reîntoarcere, au preparat, în
onoarea mea, un cenaclu cultural în care diverse personalităţi – profesori universitari, scriitori, filozofi,
sau economişti – prezentau punctele lor de vedere
asupra marilor probleme ale omenirii. Mie mi-au cerut sǎ spun câteva cuvinte despre rolul ştiinţei în societatea de azi.
Serata a fost foarte reuşitǎ, fiecare participant
aducând bagajele sale de cunoştinţe şi de idei. (Eu am
vorbit – în italianǎ – despre necesitatea de a introduce
mai multǎ rigoare ştiinţificǎ în luarea de poziţii societale). În perioada de întrebǎri-rǎspunsuri care a urmat, un ecleziastic, tânăr, cu o privire inteligentǎ şi
care mǎ ascultase cu o atenţie deosebitǎ, mǎ întrebǎ
dacǎ cele spuse de mine se aplicǎ şi discursului religios.
– În special, i-am răspuns, cu un surâs provocator…
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– Bine, mi-a răspuns, calm, mi-ar face plǎcere sǎ
reluǎm discuţia cu altǎ ocazie şi mǎ invitǎ sǎ viu la
Vatican a doua zi.
Zis şi făcut, a doua zi eram la Vatican. Prelatul
era înconjurat de mai multe personalităţi, din care doi
cardinali. Ne prezintă pe fiecare şi discuţia începe
imediat, tot în italianǎ.
– Ce aţi vrut sǎ spuneţi când aţi afirmat cǎ discursul religios necesitǎ sǎ fie mai riguros din punct de
vedere ştiinţific?
– Sǎ reinterpreteze afirmaţiile sale asupra creierii Universului, a vieţii pe pământ şi a omului, de
exemplu.
– Şi… altceva ? mǎ întrebă un cardinal.
– Interpretarea miracolelor.
– Numai atât?
– Nu, mǎ lansez, de asemeni relativizarea dogmelor…
– Ce mai rămâne atunci? întreabă celǎlalt cardinal.
– O Biserică mai modernǎ, mai umanǎ!, declar
fǎrǎ nici o ezitare.
– Bazatǎ pe…?
– O spiritualitate şi o moralǎ universalǎ!
Un moment de tăcere în asistenţǎ. După o scurtǎ
consultare între ei, cardinalul mai în vârstǎ, îmi spune
cǎ Papa François şi consilierii lui cei mai apopiaţi meditează în momentul de faţǎ asupra felului de a moderniza Biserica şi mǎ întreabă dacǎ aş accepta o invitaţie a Papei pentru o discuţie mai adâncitǎ asupra
acestei teme cu Sfinţia Sa.
Accept cu plǎcere.
***
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A doua zi dimineaţa, prelatul vine sǎ mǎ ia cu
limuzina neagrǎ, spaţioasǎ şi elegantǎ a Vaticanului,
arborând drapelul Vaticanului.
– În formǎ? mǎ întreabă prelatul.
– Da. Cred...
Pătrundem în teritoriul Vaticanului şi descindem în faţa Palatului papal. Parcurg lungile culoare
ale palatului privind în trecere splendorile din jurul
meu, concentrat asupra felului cum sǎ mǎ adresez Papei. Decid sǎ fiu simplu, clar şi precis. Cu respect dar
fǎrǎ ezitări. Cinci minute mai târziu, mǎ găseam în
cabinetul de lucru al Papei care era întovărăşit de
câţiva consilieri. Papa era aşa cum apare la televizor:
uman, călduros şi deschis. Mǎ întâmpinǎ cu un zâmbet amical, ne invitǎ sǎ ne aşezǎm pe fotoliile din cabinet şi-mi spune direct:
– Bine aţi venit la Vatican. Am auzit cǎ sunteţi
un profesor de fizicǎ modernǎ, cǎ vǎ interesaţi de
mersul lumii şi cǎ aveţi idei originale asupra acestor
lucruri. Vǎ ascultǎm.
– Mulţumesc mult pentru onoarea de a mǎ
primi, răspund eu în spaniolǎ, limba nativǎ a Papei.
Aş vrea sǎ încep prin a vǎ spune cǎ am admirat felul
în care aţi început misiunea Dvs, cǎ am apreciat mult
enciclica Laudate Si asupra mediului ambient dar cǎ
sunt decepţionat cǎ n-aţi procedat la reformele necesare pentru a merge mai departe, în special de când
scandalele cu preoţii pedofili – si felul cum au fost
acoperiţi de ierarhie – riscǎ sǎ discrediteze pe veci Biserica catolicǎ.
– Înţeleg preocuparea Dvs dar subiectul este
complex… şi puterile mele limitate.
– Nu sunt de acord. De ce nu tăiaţi rǎul la rădăcinǎ?
– Cum asta?
– Redând libertatea preoţilor de a se însura…
La aceste cuvinte provocǎtoare, Papa zâmbeşte şi
spune:
– Vorbiţi de reforme necesare în Biserica
noastră. La ce vǎ mai referiţi?
– O, Doamne, la multe!
– Spuneţi toate, mǎ încurajează Papa. De asta
suntem azi aici, toţi împreună. Ca sǎ vǎ ascultǎm…
– Reveniţi la baza creştinismului: ,,Iubiţi-vă
uni pe alţii cum vǎ iubesc Eu”, citez eu din memorie.
Scoateţi tot restul! Înlocuiţi explicaţiile teologice inutile, crearea Universului în 6 zile, crearea lui Adam şi
destineliterare@gmail.com

a Evei, eliminaţi noţiunea Păcatului original în care
nimeni nu mai crede azi, eliminaţi Diavolul; simplificaţi zeitatea (Sfânta Treime e prea complicatǎ şi, regret s-o spun… inutilǎ); eliminaţi populaţia Paradisului şi a Infernului (îngerii şi demonii de tot soiul), nu
mai intimidaţi sufletele simple cu Judecata de apoi,
acceptaţi teoriile ştiinţifice ca de exemplu teoriile
evoluţioniste, vorbiţi de problemele actuale ale societăţii, propuneţi soluţii realiste, nu dogmatice… Mai
continui?
– Nu, nu e nevoie, am înţeles. Înainte de a comenta cele auzite, am o singurǎ întrebare: sunt mulţi
care gândesc ca Dvs ?
– Ar fi, zic eu, deloc sigur pe mine.
Adaug însǎ:
– Sunt convins cǎ majorității puţin îi pasǎ…
Pot spune cǎ toate instituţiile religioase tradiţionale
cunosc aceleaşi probleme şi cǎ morala creştinǎ trebuie sǎ devinǎ mai universalǎ, adică mai umanǎ.
Am avut sentimentul cǎ Sfântul Părinte m-a
înţeles. Dar nu mǎ aşteptam absolut de loc la reacţia
Sa…
***
După un rapid conciliabul cu consilierii sǎi,
Papa îmi spune :
– Personal, sunt de acord cu multe din cele ce
aţi spus, dar punerea în aplicare imediatǎ a programul
dumitale ar fi o revoluţie pentru instituţia noastră. Ierarhia n-ar accepta-o şi haosul ce ar urma ar însemna
sfârşitul bisericii noastre. E prea radical… M-am gândit însǎ sǎ începem cu o experienţǎ limitatǎ în
conţinut, timp şi spaţiu. Dacǎ ar reuşi, o voi putea extinde… Dar n-am găsit modalităţile de a o pune în
aplicare. Discuţia cu Dvs mi-a dat poate o soluţie: Aţi
accepta sǎ vǎ numesc « cardinal laic?
– Un ce…? bâlbâi, de data aceasta în româneşte, crezând cǎ înţeleg prost deşi auzisem bine.
– Un nou titlu pontifical. Un cardinal laic, ar
fi un individ care ar avea toate prerogativele unui cardinal clerical, inclusiv sǎ ţină slujbe dar care ar putea
sǎ spună tot ce vrea, în sânul sau în afara Bisericii. Aţi
fi numit pe viaţǎ, aveţi 60 de ani deci cel puţin 20 de
ani de vigoare intelectualǎ în faţǎ, aţi avea un buget
discreţionar important ce va permite sǎ vǎ constituiţi
o echipǎ de lucru pe gustul Dvs, etc. Cu o singurǎ limită şi o singurǎ condiţie: limitaţia este sǎ acceptaţi
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valorile creştinismului primitiv, condiţia este una de
reuşitǎ, adică sǎ aduceţi înapoi, în sânul Bisericii, pe
cei ce s-au îndepărtat. Ce ziceţi?
– Pǎi, Preasfinte Pǎrinte (am omis să-l întreb
pe ghidul meu cum te adresezi Papei…), n-am nici o
formaţie teologicǎ, cum sǎ ţin eu o slujbǎ? Mai ales
cǎ, aşa cum v-am spus, nu cred în multe spuse de
preot în timpul slujbei…
– Nu, nu m-ai înţeles…(trecând la tutuire, în
nu mai ştiu ce limbǎ). Nu trebuie sǎ ţii vreo slujbă
clasicǎ. Spui ce vrei, ce gândeşti, ce convine, ai mâna
liberǎ totalǎ!
Sunt atât de uimit încât nu pot decât sǎ mulţumesc Papei pentru onoarea excepţionalǎ pe care mi-a
făcut-o, dar adaug cǎ aş avea nevoie de 24 de ore de
reflexie înainte de a accepta eventual aceastǎ misiune,
unicǎ în istoria cunoscutǎ a omenirii.
Papa mi-a acordat timpul cerut, ne luǎm rămas
bun, prelatul mǎ aduce acasă (dintr-odată aceastǎ

acasă era la noi, la Montreal). Povestesc, de data
aceasta în francezǎ, cele întâmplate şi cer părerea familiei. Nevasta crede cǎ scenariul propus de Papǎ ar
putea reuşi şi cǎ aş fi capabil să-l realizez. Fetele sunt
mai sceptice: Mais comment vas-tu pouvoir faire tout
ça ? mǎ întreabă. Le răspund cǎ mǎ voi gândi serios
încercând sǎ răspund la cele douǎ întrebări pe care mi
le-am pus când directorul Şcolii Politehnice mi-a propus, în 1982, sǎ deviu Director al Cercetării şi al Studiilor avansate : dacǎ postul mǎ interesează şi dacǎ
mǎ simt capabil să-l realizez cele dorite
Răspunsul la prima întrebare a fost da, fǎrǎ nici
o ezitare. A doua întrebare era mai delicatǎ: nu mǎ
temeam de dificultăţi ci de timpul disponibil. 20 de
ani a spus Papa dar ce vârstǎ am exact? Nu 60 cum
crezuse Papa, ci 88.
E imposibil deci, a fost doar un vis mi-am spus
şi m-am trezit… zâmbind: am ratat poate aventura
vieţii mele !

Geneza comunității române din Montreal sub lupa unui istoric –
Despre recentul studiu al lui Daniel Florin Predoiu
Am publicat acum câtva timp, atât în ziarul
,,Accent Montreal” (nr. 169 din 11 martie 2016), cât
şi în revista ,,Candela” (nr. 1/2016) un articol intitulat
Daniel Predoiu, un far care luminează istoria comunității române din Montreal în care prezentam studiul
acestuia Les premières présences roumaines à
Montréal, apărut atunci în „Revista Arhivelor” de la
Bucureşti. În acel studiu, Daniel Florin Predoiu oferea cititorului interesat numeroase date despre imigrarea primilor români, la sfârşitul secolului XIX și
începutul secolului XX, în regiunea Montrealului.
Principalele sale concluzii erau acelea cǎ stabilirea
românilor în zonă a fost mai curând un proces lent, cǎ
în jurul anului 1914 nu se gǎseau încă la Montreal mai
mult de 1000 de imigranţi români şi cǎ majoritatea
absolută a acestora provenea din Bucovina, pe atunci
provincie a Imperiului Austro-Ungar.
În noul sǎu studiu, intitulat Un moment-clé dans
l’évolution de la communauté roumaine de Montréal
: la reconnaissance juridique de son existence par le
Parlement du Québec (février 1914) şi publicat la Iași
în numărul X (2018) al periodicului „Archiva
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Moldaviae” (www.archivamoldaviae.ro), domnul
Predoiu merge mai departe cu analiza sa și ne descrie
întâi cadrul instalării primilor imigranți români pe insula montrealeză, incluzând aici cartierele în care au
locuit, meseriile pe care le-au praticat în epocă şi amplasarea geografică a primelor locașuri comunitare de
rugǎciune. Într-un cuvânt, ne oferă o adevarată geografie spațială a comunității la începuturile sale! Apoi
aratǎ cum 12 dintre aceşti imigranţi români (cifră al
cărui simbolism îl discută în detaliu!) au cerut în 1913
Parlamentului provinciei Quebec sǎ fie constituiți legal într-o corporație (formă juridică de organizare a
unei comunități în dreptul anglo-saxon, permițându-i
de a obține și a de deține bunuri mobile și imobile,
printre altele) sub numele de Église Roumaine Orthodoxe de Montréal şi cum aceastǎ recunoaştere de
cǎtre legislativul Quebecului, în februarie 1914, a reprezentat actul oficial de naştere a comunitǎţii române montrealeze.
Urmeazǎ, în detaliu, biografiile reconstituite a 6
dintre acești 12 români: cine erau, ce se ştie despre ei
şi ce au fǎcut în și pentru comunitatea română.
destineliterare@gmail.com
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Acestor 6 biografii li se adaugă biografia amplă a celui mai important lider al comunității române din perioada interbelică, aproape necunoscut astăzi: Vasile
Rotari. Dupǎ care, domnul Predoiu trece în revistă
una câte una, etapele legislative – reconstituite pe
baza Analelor Parlamentului Quebecului din anii
1913-1914 – ce au condus la promulgarea legii din
februarie 1914 și publică pentru prima oară, după
104 ani de la emitere, textul integral al respectivei legi
(în ambele sale versiuni oficiale, engleză și franceză).
Trebuie subliniat aici cǎ autorul, doctorand în
istorie la Universitatea Laval din Quebec, a fost preocupat, încă de la sosirea sa în Canada, de începuturile imigrației române la Montreal, fiind surprins de
lipsa aparentǎ de interes a membrilor comunitǎţii legată de acest subiect și implicit de greutatea de a
obţine informaţii despre acea epocǎ.
Revenind la studiul menționat, acesta are 75 de
pagini, 2 anexe, peste 210 note de pagină şi 8 fotografii atașate, dintre care unele inedite. E scris într-o
francezǎ impecabilǎ şi se citeşte ca un basm!
Prezentul articol este un rezumat personal al
respectivului studiu.

Ville Saint-Pierre (aceasta, în partea de vest a insulei,
de-a lungul canalului Lachine).
Alegerea acestor locații a fost determinată de
considerente socio-economice, permițând identificarea rapidă a unui loc de muncă pentru fiecare imigrant
instalat la Montreal: e vorba de fermele agricole din
zona Longue-Pointe pentru cei ce doreau să continue
să muncească în agricultură, asa cum o făcuseră în
Bucovina, de uzinele „Angus” (aparținând celebrei
companii feroviare „Canadian Pacific Railway”), amplasate la joncțiunea municipalităților Lorimier și Rosemont, respectiv de uzinele „Canadian Car & Foundry”, situate pe teritoriul municipalității Ville Saint-Piere. Studiul remarcă judicios că memoria comunității n-a reținut decât două din aceste nuclee de viață
incipientă românească montrealeză, reprezentate geografic de alăturarea muncipalităților Lorimier si Rosemont și delimitate spațial de axele bulevardului Saint-Laurent (Vest), Avenue Mont-Royal (Nord),
strada d`Iberville (Est) și strada Sherbrooke (Sud),
excluzându-le pe celelalte două.

Începuturile dificile ale comunitǎţii

Numele celor 12 români care au cerut Parlamentului provinciei Quebec în 1913 să fie constituiți
în corporație s-au păstrat din fericire în legea emisă
de legislativul quebechez și ne sunt astfel cunoscute,
cu mențiunea că ortografia patronimelor câtorva dintre ei apare ușor transliterată. In ordine alfabetică, numele celor 12 „Părinți fondatori” ai comunității sunt
următoarele: Constantin Babi, Ion Boghean, Ştefan
Cabba, Ilie Chibac, Gheorghe Cuciurean, Petru Furnicǎ, Petrea Lobodici, Ioan Mǎlin, Ilarie Moloci, Costantin Poede şi Dumitru Sfeclǎ.
Despre o parte dintre acești ziditori de comunitate nu se mai știe astăzi nimic. Pentru jumătate dintre
ei, însă (Constantin Babi, Dumitru Bratcu, Ștefan
Cabba, Ilie Chibac, Gheorghe Cuciurean și Petrea Lobodici, cărora li se adaugă Vasile Rotari), autorul a
reușit performanța unei reconstituiri biografice, în cazul unora dintre ei destul de minuțioasă, bazându-se
pe documente și fotografii identificate fie în arhivele
canadiene (disponibile pe site-ul oficial al Bibliothèque et Archives du Canada), fie în diverse periodice din epocă, fie furnizate direct de descendenți ai
acestor înaintași ai românilor montrealezi care trăiesc

La începuturile fenomenului imigraționist românesc în Canada, Montrealul
s-a remarcat mai curând ca veritabil „lieu de passage”
pentru imigranții români care se îndreptau cu precădere către vestul Canadei, decât ca o destinație finală
a călătoriei lor, de unde dificultatea celor ce se instalau în metropolă – nu foarte numeroși – de a se constitui într-o comunitate stabilǎ, cu o viaţǎ religioasǎ şi
culturalǎ adecvatǎ.
În ceea ce priveste primele concentrări de viață
românească pe teritoriul Montrealului, acestea apar în
epocă în patru puncte geografice distincte, situate pe
teritoriul unor mici comunități rurale, la periferia orașului și nefăcând parte administrativ încă, din municipalitatea montrealeză. E vorba de sătucul LonguePointe, amplasat în estul insulei montrealeze (în zona
podului-tunel Hypolite-Lafontaine de azi), de municipalitățile Lorimier (azi, Le Plateau), Rosemont (în
cartierul cu același nume de azi), situate acestea în
partea central-estică a insulei şi de municipalitatea
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astăzi în regiunea metropolitană a Montrealului sau în
Statele Unite. Respectivii descendenți au fost identificați chiar de autor, via Internet.
Principalele caracteristici comune remarcate de
autor în cazul tuturor acestor fondatori ai comunității
românești montrealeze ar fi urmǎtoarele: toţi sunt
nǎscuţi în Bucovina, o parte fiind originari chiar din
aceleași sate, toţi aparțin aceleiași generații (născuți
în penultimul deceniu al secolului XIX), toți sunt de
origine țărănească, provenind din mediul rural bucovinean, aproape toți au ajuns la Montreal (cu o excepție) în primul deceniu al secolului XX (având deci cu
toții cca. 20-25 de ani în momentul sosirii în Canada),
ajungând să lucreze în industria feroviară canadiană,
în plină expansiune pe atunci și aproape toți au locuit
în aceleași cartiere (unii chiar pe aceleași străzi), fiindu-și vecini și apropiați unii altora.
Principalii doi lideri ai comunității și lupta pentru
leadership
Un larg spațiu din studiul recenzat aici este consacrat reconstituirii biografiilor a doi dintre liderii din
epocă ai comunității române de la Montreal, Ștefan
Cabba și Vasile Rotari. Amândoi au jucat un rol esențial în structurarea comunității, fiecare într-o perioadă
distinctă din evoluția acesteia: Cabba în epoca de dinainte de 1914, Rotari în cea de după 1918. Epoca
primului război mondial (1914-1918) coincide intr-o
bună masură cu perioada când cei doi lideri și-au disputat leadershipul comunității, cel care a iesit „învingător” fiind în final Vasile Rotari.
Amândoi liderii menționati erau bucovineni:
Cabba era originar din Boian, Rotari din Udești, de
lângă Suceava. Sosiseră amândoi cam în aceeași perioadă la Montreal, Rotari în 1907, Cabba în 1908.
Amândoi vor ajunge să lucreze pentru cel mai important angajator canadian din metropolă, celebrul „Canadian Pacific Railway” (cunoscut de românii din
epocă drept C.P.R.) și amândoi vor fi naturalizați canadieni în 1913.
Cabba se dovedește într-o primă fază un spirit
mai întreprinzător decât Rotari. La scurt timp dupa ce
ajunge în Canada se lanseazǎ în organizarea comunitǎţii române din Montreal, fiind iniţiatorul construirii
primei biserici româneşti din comunitate, „Sfânta
Treime”, pe o structurǎ de lemn, edificată în 1912, în
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Longue Pointe. Este numit primul preşedinte al Consiliului parohial al acestei biserici și se impune ca lider al comunității. El va fi și veritabilul lider al grupului semnatar al petiţiei trimise Palamentului Quebecului în 1913, în această calitate reușind să-i constituie pe românii montrealezi într-o corporație recunoscută legal de autoritățile provinciale.
Ulterior, în contextul discuțiilor privind amplasarea noilor instituții ale comunității, în special a bisericii (biserica ridicată din inițiativa lui, în 1912, nefiind considerată de membrii comunității adecvată vieții comunitare din cauza amplasării geografice periferice), propune și reușește inițial să impună, în 1917,
inchirierea unei biserici ortodoxe („Sfântul Nicolae”)
situată pe strada Rachel, mai aproape de zonele locuite de imigranții români, dar autoritatea lui este contestată rapid de o parte importantă a comunității, careși dorește propria biserică și nu una închiriată. Se
ajunge astfel la prima ruptură din cadrul comunității
românești de la Montreal.
Aici intervine Rotari. Sub conducerea lui, restul
comunității își construiește în 1918 propria biserică
(„Buna Vestire”, o adevarată bijuterie arhitectonică
care va rezista 50 de ani pe aceeași stradă Rachel, recunoscută de toată lumea drept biserică a comunității
românești), inaugurată cu fast în 1919, Cabba fiind
nevoit să închidă în 1920 biserica închiriată anterior
și să devină simplu membru al noii parohii condusă
de Rotari.

Biserica Buna Vestire de pe rue Rachel din Montreal
Sursǎ: Serban Drutzu & Andrei Popovici - Românii din
America, 1926 (apǎrutǎ la Bucureşti).
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În trecere, Cabba şi cu mine avem ceva în comun : autoritǎţile de imigraţie ne-au dublat o consoanǎ:
lui Cabba, un „b” la nume, mie, un „v” la prenume...

Ștefan Cabba
Sursǎ: Eugen Caraghiar,
Calendarul Credinţa, 2002,
Detroit, SUA

Vasile Rotari
Sursǎ : Coperta periodicului
Calendarul Glasul Bucovinei
pe anul 1926, Cernǎuţi

Legea din 19 februarie 1914
În anexele studiului din „Archiva Moldaviae”
sunt publicate pentru primă dată din 1914, în integralitatea lor, cele două versiuni ale legii Parlamentului
Quebecului privind recunoașterea comunității române din Montreal. Pentru fiecare versiune este indicat volumul-sursă original și paginile la care cele
două versiuni se regăsesc în respectivele volume.
Textul legii prezentatǎ aici (în versiunea franceză)
este o reproducere fidelǎ a textului original.
Loi constituant en corporation
l’Église roumaine orthodoxe de Montréal
(Sanctionnée le 19 février 1914)
Préambule.
ATTENDU que Constantin Poede, contremaître, Stefan Cabba, contremaître, Ion Boghean, ouvrier, Ilarie Moloci, ouvrier, Ilie Chibac, ouvrier,
Gheorghe Cuciurean, contremaître, Dumitru Sfecla,
commerçant, Dumitru Bratcu, contremaître, Ioan Malin, ouvrier, Petru Furnica, marchand, Constantin
Babi, contremaître et Petrea Lobodici, ouvrier, tous
de la cité et du district de Montréal, ont, par leur pétition, représenté qu’ils appartiennent à la religion roumaine orthodoxe et la professent, et que, pour les fins
de culte religieux, conformément aux croyances de la
religion roumaine orthodoxe, il est à propos et dans
l’intérêt des pétitionnaires qu’ils soient constitués en
destineliterare@gmail.com

corporation, de manière que la corporation à constituer puisse en son propre nom, acquérir et posséder
des biens meubles et immeubles et faire tous actes qui
peuvent être requis pour les fins de sa formation; et,
attendu qu’il est à propos de faire droit à leur demande;
À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Conseil législatif et de l’Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit :
Corporation constituée / Nom.
1. Constantin Poede, Stefan Cabba, Ion Boghean, Ilarie Moloci, Ilie Chibac, Gheorghe Cuciurean, Dumitru Sfecla, Dumitru Bratcu, Ioan Malin,
Petru Furnica, Constantin Babi et Petrea Lobodici et
toutes autres personnes qui pourront en devenir membres, sont, par la présente loi, constitués en corporation sous le nom de « l’Église roumaine orthodoxe de
Montréal ».
Pouvoir de créer une école.
2. Ladite corporation aura le pouvoir de créer,
ériger et maintenir une école destinée aux enfants roumains orthodoxes de Montréal, dans le but de leur
donner une instruction élémentaire, y compris une
connaissance du roumain, du français et de l’anglais,
la dite école devant être connue sous le nom de «
l’École roumaine orthodoxe de Montréal ».
Biens dévolus à la corporation.
3. Tous les biens meubles et immeubles qui peuvent être possédés en fidéicommis pour ladite corporation, seront et sont, par la présente loi, transportés
et dévolus à ladite corporation.
Pouvoirs corporatifs.
4. Ladite corporation aura et exercera tous les
droits appartenant aux corporations ecclésiastiques.
Acquisition de biens, etc.
5. Ladite corporation peut, pour les fins de son
entreprise, acquérir des biens meubles et immeubles,
pourvu que les biens immobiliers possédés par elle
n’excèdent, en aucun temps, la somme de vingt-cinq
mille piastres, et elle peut, en tout temps, vendre, louer, échanger, hypothéquer ou aliéner ses biens ou
partie d’iceux, et acquérir d’autres propriétés immobilières en leurs lieu et place, et ladite corporation
aura le pouvoir de tirer, faire, accepter et endosser des
lettres de change, des billets et autres effets
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négociables, sous la signature de ses officiers ou autre, tel que le déterminera son bureau des syndics.
Pouvoir de nommer des officiers et de faire des
règlements.
6. Le bureau des syndics est autorisé à nommer
un président, un secrétaire et autres officiers pour la
dite corporation et à faire des règlements pour la régie
et la gouverne de ladite corporation, pour des fins de
charité; et il aura au besoin le pouvoir d’amender et
d’abroger lesdits règlements, en tout ou en partie, pourvu, toutefois, qu’aucun de ces règlements ne soit
incompatible avec la présente loi ou avec les lois de
cette province, et pourvu, de plus, que lesdits règlements, à moins qu’ils ne soient ratifiés à la prochaine
assemblée annuelle de la corporation ou à une assemblée spéciale tenue à cette fin, cessent d’avoir effet à compter de et après la date de ladite assemblée
annuelle.
Première assemblée.
7. Dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur de la présente loi, il devra être tenu une assemblée des membres de ladite corporation, dans la
cité de Montréal, dans le but d’élire un bureau de syndics, de douze au plus et de cinq au moins.
Convocation d’icelle.
8. Ladite assemblée pourra être convoquée par
trois membres au moyen d’un avis préalable d’au
moins dix jours, indiquant l’endroit, le jour et l’heure
auxquels elle sera tenue, envoyé par lettre recommandée à l’adresse des membres.
Date des assemblées, etc., déterminée par règlement.
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9. La date de l’assemblée annuelle de la corporation et le terme d’office des syndics, ainsi que la
manière de les nommer de nouveau, peuvent être déterminés par règlement, à la première assemblée générale ou à toute assemblée générale subséquente
convoquée en la manière ci-dessus prescrite, ou d’une
autre manière qui peut être prescrite par les règlements de ladite corporation.
Registres des actes de l’état civil.
10. Ladite corporation tiendra des registres pour
les actes de l’état civil en anglais ou en français, et
elle pourra, de temps à autre, nommer un ministre et
le révoquer et en nommer un autre ou d’autres à sa
place; et la présente loi confère au ministre officiant
de ladite congrégation l’autorisation et le pouvoir de
tenir des registres pour les actes de l’état civil, et
d’exercer tous autres pouvoirs relevant des ministres
des congrégations religieuses; le tout conformément
aux dispositions du Code civil et aux lois générales
de cette province.
Siège social.
11. Le siège social de ladite corporation sera dans
la cité de Montréal.
Rapport au lt.-gouv. en conseil.
12. La corporation devra transmettre au lieutenant-gouverneur en conseil, chaque fois qu’elle en
sera requise par le secrétaire de la province, un état
détaillé de ses immeubles, les noms de ses officiers et
une copie de ses règles et règlements.
Entrée en vigueur.
13. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa
sanction.
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Petr PAZDERA PAYNE
(CEHIA)

Despre Teodor Buzu
În fiecare clipă ne trezim din inexistență în existență
– și invers.
Totul ni s-a luat înainte decât ne-am născut,
și în fiecare clipă primim cadouri
Sau, cum scrie H. Melville, ne naștem cu ștreangul
pe gât
Suntem derivați, nu știm să creăm ex nihilo, din nimic
ceva, ca Dumnezeu.
Trăim în reflectări, șoptind, și numai prin ele
cunoștem lumea.
Trăim în ecouri. Numai prin ele învingem caracterul
lichid al vieții.
Înfățișăm prin vânturi – formând pavilionul urechii
noastre, ridicând pânzele..
Sufletul artistului e o temniță, un uter, un vas
o sticlă cu gât care privește spre cosmos
ochiul este lumina ei, ochiul – o poartă deschisă a tablourilor
Ordinea picturii, ordinea creerii fătului:
Sufletul însărcinat, îngreunat
modelare, pensule, spatulă, materie
culori: pigmenți și liant,
suprafețe și penetrații
intuiție, experiment
matricele spiritului, ștanțarea, zbaterea sufletului
HYLÉ este formată de viața, adică de ZOÉ
Pictura este ca o creștere a celulelor
maleabilitatea organelor
dans din buric, a bate în pânză
compunere
materie și forme
chip, înfățișare
abstracție, generalizare
a schimba pictând
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Lucrul pe pânză corespunde formării interioare
aproape un relief
dorul de spațiu
prin asimilare și optică
comună tuturor ochilor
Bărbatul pășește
ochii obosiți de revelații
stativ în câmp părăsit
Teodor Buzu, pictorul culorilor spectrale
inclusiv cele românești naționale
liniile câmpurilor magnetice
fardare, Drasliceni, vopsire
Picturile scoase pe pervazul realității
flăcări înghețate, duș fără pâlnie
cadmium, azbopigment, cinabru,
vopsea care nu o strivești înapoi în tub
vânt, avânturi, lăstari , lacrimi
caligrafia arcușelor și a coardelor.
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Marian PĂTRAȘCU
(ROMÂNIA)

HOTEL GELLERT*
Motto: ,,Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești…”
(proverb românesc)

I. Budapesta, Hotel Gellert,
23 august / 5 septembrie 1919, ora 12:30
– Toadere, vez’, bă, că iară te cată copiii ăia
gemeni – îi spuse soldatul Mitu Teșcuț, cioban din
Loviște, lui Toader Baciu, soldat din Ip, sat din Sălaj,
care lucra la intendența trupelor române de ocupație
a Budapestei, știa limba maghiară bine, vorbit-cititscris.
– Adu-i aici, că am să le dau ceva – i-a răspuns
Toader și a început să-și strângă hârtiile de pe birou,
după care, dintr-un sertar a scos trei poze și a prins a
se uita cu drag la ele…
În 1914, când a început marele război, Toader, un bărbat falnic de 30 de ani, însurat și cu patru
copii, a și fost concentrat într-un regiment al Armatei
1 – Austro-Ungare și trimis pe front. După certificatul
de naștere părea că era ungur, căci acolo era trecut ca
fiind… Todor Bacsy. Pe certificatul de naștere al tatălui său era însă trecut numele de Toader Baciu. Până
la intrarea României în război, în 1916, a fost cum a
fost, dar după aceea a început coșmarul pentru el, fiindcă, înainte de a pleca pe front, tatăl lui i-a spus:
– Tată, tată, îi mare păcat să omori orice om,
da-i șî măi mare păcat să omori pă cei de-un sânge cu
tine. Ia aminte: or’ce-ar fi, să nu omori români! Uite,
ia șî certificatul mieu de naștere, poate ț-o folosî
cân’va să dovedești că iești român șî nu ungur, bată-i
Dumniezău să-i bată de papistaș’, că n-or vrut să-m’
deie șî păntru tinie certificat ca al mieu, că ieu așe voiem – să te cheme ca șî pă minie…
După intrarea României în război, singura
preocupare a lui Toader era cum să facă să dezerteze.
Știa că dacă n-ar fi reușit să scape și ar fi fost prins, îl
aștepta spânzurătoarea, asta era pedeapsa pentru dezertorii din armata imperială. La 27 octombrie 1916,
în trecătoarea Tulgheș, a reușit să se facă nevăzut și
să se ascundă în scorbura unui fag bătrân, punând în
fața ei o creangă stufoasă tot de fag, pe care a tăiat-o
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cu baioneta de la pușcă. Când a auzit vorbă românească, a ieșit din scorbură cu mâinile ridicate și a început să strige cât îl țineau plămânii:
– Nu trageți, sunt român, mă predau! Nu trageți, sunt român, mă predau!
Doi soldați români din Armata de Nord l-au
escortat până în fața căpitanului lor. Unul dintre ei, un
loviștean, spuse luând poziția regulamentară:
– Să trăiț’, do’n căpitan! Uitaț’, am prins un
inamic, zâce că ie roman, da’ ieu zâc să nu-l credeț’,
o fi vr’un șpion, că tomnai d-aia vorbește el românește!
Căpitanul, un bărbat bine făcut, puțin mai în
vârstă decât prizonierul din fața lui, de loc din Călimăneștii Vâlcii, glumi cu el:
– Măi, soldat Teșcuț, dar știi că nu ești prost
deloc? Eu m-aș putea supăra pe tine că am ajuns să
mă învețe diplomație militară taman un cioban din
Loviște, da’ n-o fac, mă, că ești muntean de-al meu!
Lovișteanul Mitu Teșcuț încremeni și abia
mai apucă să zică:
– Păcatele mele, do’n căpitan, păi, cum să-m’
permit ieu să vă învăț pă dumneavoastră, am zâs șî
ieu după capu’ mieu, fi-mi-ar capu’ al dracu’ să-m’
fie, de, dacă atâta m-a dus, acuș, na, ce să fac?
Căpitanul îl liniști îndată, bătându-l afectuos
pe umăr:
– Lasă, soldat Teșcuț, capul tău nu are nimic,
să ți-l păstrezi așa cum îl ai și mulțumește-i lui Dumnezeu pentru asta și pentru că ai scăpat de moarte
până acum.
– Ei, do’n căpitan, tare mi-ar plăcea ca, după
ce s-o găta războiu’ ăsta nenorocit, să veniț’ la stâna
mea din Coț’, să mâncăm un berbec fript ș-un cocoloș
cu brânză de burduf copt pă jar.
– Să te-audă Dumnezeu, soldat Teșcuț, să ne
rugăm cu toții să se-ndure de noi – mai spuse căpitanul. Apoi, întorcându-se către Toader Baciu, începu
să-l chestioneze:
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– Și zici că ești român, soldat, nu-i așa?
– Da, să trăiți, sunt român din satu’ Ip – răspunse prizonierul în poziție regulamentară.
– Și poți dovedi asta? – îl întrebă căpitanul.
Fără să mai răspundă, Toader Baciu îi întinse căpitanului român cele două certificate, al lui și al lui taicăsău.
– Ce-i cu astea? – mai întrebă căpitanul, iar
Toader Baciu îi explică ofițerului român ce și cum era
cu acele certificate.
– Înțelept tată ai, soldat – i-a răspuns căpitanul, după care a continuat:
– Problema e că deși ești român, regulamentele militare îmi interzic să te tratez altfel decât ca pe
orice alt prizonier de război.
Toader Baciu a ajuns într-un lagăr de prizonieri
din Ungheni, lângă Iași, iar după război a fost eliberat.
În vara anului 1919, trupele maghiare au atacat
trupele române, la ordinul lui Bela Kun, care, finanțat
de Moscova, instalase în martie 1919, la Budapesta,
un guvern bolșevic și voia să recucerească Transilvania și să unească Ungaria și Transilvania cu Rusia
bolșevică. Auzind asta, Toader Baciu s-a dus la Comandamentul Militar din Cluj și a cerut să se înroleze
pentru a lupta împotriva bolșevicilor unguri. Așa se
face că a ajuns sub comanda căpitanului din Călimănești și camarad cu Mitu Teșcuț, îl cunoșteau și au
garantat pentru el.
Comportamentul trupelor române în Budapesta
ocupată a fost ireproșabil. Toader Baciu lucra, așa
cum am spus, la intendență și primul lucru pe care la făcut, ajutat de alți camarazi, a fost să împartă alimente copiilor budapestani înfometați. În mod cu totul deosebit, s-au atașat de el doi copii gemeni, frate
și soră, să fi tot avut 10 ani fiecare. Zilnic îl căutau la
hotel, iar el le dădea să mănânce pe săturate, ba, le
mai dădea mâncare și pentru acasă. Copiii erau bucuroși să stea de vorbă cu el, căci vorbea foarte bine
limba maghiară. Au făcut chiar și o poză toți trei, el –

în spatele lui Marko și Judith, cu mâinile pe umerii
lor. Mare a fost surpriza și bucuria acelor copii când
au primit fiecare câte o poză. Pe spatele fiecăreia,
Toader Baciu le scrisese, desigur, în ungurește: Pentru Marko/Judith, amintire de la românul Toader Baciu, din Ip, Hotel Gellert, Budapesta, la 15 sept. 1919.
Băiatul i-a scris, la rându-i, pe poza lui Toader: Cu
toată dragostea și recunoștința, pentru Todor Bacsi,
Marko și Judith Csaba, Hotel Gellert, Budapesta, 15
sept. 1919.
II. Ip, noaptea de 13 / 14 septembrie 1940**:
Un vecin ungur i-a indicat caporalului Marko Csaba
casa lui Toader Baciu. Pe acesta și pe băiatul lui cel
mic i-a împușcat cu revolverul, iar pe nevasta lui Toader, nora lui și cele două nepoțele de 2 și 3 ani, le-a
spintecat cu baioneta. Erau toți buimaci, neștiind ce
se întâmplă. Cum a ajuns la cazarmă, caporalul ungur,
curios, a căutat să vadă ce era în sipetul din lemn, frumos sculptat, pe care-l furase din casa lui Toader Baciu. A găsit acolo niște scrisori și câteva poze. Deodată, încremeni: în una dintre poze era el, sora lui, Judith, și Todor Baci, cel care zile de-a rândul, în Budapesta, îi hrănise ca pe copiii lui, în urmă cu 21 de ani.
Pe spatele pozei era dedicația lor, scrisă chiar de el,
Marko, în 1919, în hotelul Gellert din Budapesta.
După câteva minute în care n-a făcut altceva decât să
privească năuc și pe o parte și pe alta poza aceea,
Marko și-a scos rapid revolverul din toc și l-a dus la
tâmplă… A urmat o pocnitură al cărei sunet a fost puternic amplificat de tavanul boltit și aflat la mare înălțime al încăperii în care se afla, camarazii lui nici nu
au avut timp să reac-ționeze…
Ca și Iuda, vânzătorul lui Iisus, în loc să trăiască pentru a se căi toată viața pentru crimele pe care
le comisese, culmea – tocmai asupra familiei binefăcătorului său și a și le ispăși, caporalul ungur, devenit,
din ură, criminal, a ales să-și pună capăt zilelor…

______________________
*Povestire distinsă cu Premiul al-II-lea la Concursul internațional de poezie, eseu, proză scurtă și dramaturgie ,,Memoria slovelor”,
01. 07. - 01.08.2016; este inclusă în volumul de proză Suntem ceea ce trecutul a sădit în noi, Editura ROTIPO, Iași, 2018, volum
care, la sfârșit, are următoarea dedicație: ,,Închin acest volum de proză eroilor și veteranilor de război români, din toate timpurile și
din toate locurile, dar în special acelora din Primul Război Mondial, care au făcut posibilă apariția pe harta lumii a ROMÂNIEI
MARI! Lor le cer iertare pentru faptul că noi, cei de azi, la 100 de ani de la MAREA UNIRE, nu-i merităm! Doamne, iartă-le lor
păcatele și odihnește-i în pace!”.
** În urma Dictatului de la Viena (30 august 1940), o treime din teritoriul Transilvaniei a fost cedată Ungariei. Masacrele de la Ip
și Trăznea, la care, ulterior, s-au dedat soldații maghiari, au fost săvârșite în condițiile în care România nu se afla în stare de
beligeranță cu Ungaria (Austro-Ungaria)! Dimpotrivă, eram aliați! Noi să iertăm, fiindcă așa este creștinește, dar să nu uităm!
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Mariana PÂNDARU
(ROMÂNIA)

PRIVIGHETOAREA
Ea se înalţă
Ea arde printre roşcove
date în pârg
Ea îşi duce crucea cântând
cu glasu-i de miere
Numai Dumnezeu îi ştie
suferinţa din inimă
când trece răbdătoare
Printre spinii salcâmului.
Cântecul ei
străbate noaptea ca o săgeată
Neasemuita ei sfâşiere
atingând până şi sufletul
celor plecaţi înspre moarte
întorcându-i din drum
cu mare nelinişte
în lumea cuvintelor.

APROPIE-TE, MAMĂ
Apropie-te, mamă
de slăbănoagele mele cuvinte
dă-le viaţă
aşa cum mi-ai dat mie, cândva
pe acest prund
unde m-ai lăsat
să învăţ vorbirea cu oamenii
Nu mai am decât lecţia
unor cuvinte izvorâte
din inima ta
şi mă tem, mamă, mă tem
că acest echilibru atât de fragil
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nu-şi va găsi niciodată perechea
în singurătatea celor
douăzeci şi patru de ore
De la anotimp la anotimp
De la an la an
De la viaţă la moarte.

CUVÂNTUL ŞI GÂNDUL
De-ar fi cuvântul ca apa
Să treacă şi să nu rămână nimic
Dar cuvântul adeseori e ca piatra
Loveşte şi lasă în urmă
O greutate de plumb
De-ar fi gândul cu putere de pasăre
Să aducă în zbor peste întunericul nostru
Val de lumină
Dar gândul e de cele mai multe ori
Lunecos ca un peşte
El amăgeşte
Şi-apoi cade-n adâncuri
De-ar fi viaţa omului
Ca un măr înflorit
Cu trupul mirosind a fragă şi smirnă
Dar viaţa omului
E o strigare-n pustiu
Iar trupul – o carne
Sfâşiată de slăbiciunile firii.
De-ar fi moartea fereastra de trecere
De la cuvânt
la lumină
De-ar fi moartea
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Fereastra de trecere…

apoi intri şi luminezi întunericul
cu dragostea Ta
cea fără de margini

Dar moartea este
De cele mai multe ori
O stingere
În propriile noastre nisipuri.

***

SEMNE ÎN CRUCEA NOPŢII
Doamne,
cel mai adesea
mă folosesc de slăbănoage cuvinte
să te întâmpin
în pragul casei mele de lut
Dar Tu, blând şi îngăduitor
cu neştiutorii
aştepţi răbdător

Dumnezeul meu
de sâmbur amar
În lumina de ziuă
trec tot mai aproape de mine
umbrele lumii de var
Iar lumea aceasta
pare să fie de jucărie
Cuvântul aruncat
precum zarul
închide – deschide bazarul.

Teodor BUZU – Misterium, acrilic, pânză, 50 X 70 cm, 2015
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Paulina POPA
(ROMÂNIA)

THE LANGUAGE OF THE HEART IN PAULINA POPA’S POETRY

Paulina Popa writes as if from the burning bush.
One can feel in her poetry a secret thrill, a fire, a passion, a great love. From this point of view, A Trilogy
in a Mirror appears to be a treaty on mystic theology.
Everything in it makes one think of God: the trilogy
indicates the Trinity; the mirror, which can be, in one
of the interpretations, the divine image in which man
was created, thus the soul, points to God; the waves
which move vertically symbolize our climbing up to
heaven, to God; the heavenly city refers to the Kingdom of God which was prepared for us from the creation of the world (Matthew: 25, 34). Even the Biblical motto she has chosen gives the tone and the key
to the interpretation of the mirror in the sense of the
divine image in the human being, without which man
would not exist.
Making use of the leitmotifs of the mirror and of the
waves, among others, the poetess, like in a sacred
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game, like in an exploration of the infinite, like in a
perichoretic dance, displays her fundamental notions
in a variety of ways, positions or directions: from left
to right and vice versa, from Z to A and vice versa,
from North to South or differently. All this comes to
prove two important aspects: each and every movement or type of arrangement brings along with it a
new meaning which becomes a theme for existential
reflection and also, irrespective the arrangement of
these notions, everything leads or ought to lead to
God.
For instance the poetess speaks about “the mirror
which moves the waves” (The Mirror) i.e. about the
soul (man’s divine image), which begs for and generates the climbing to the celestial city, where the waves
have already climbed (Trembling in Sweat). It is as if,
after having climbed up a ladder in order to take a
fortress by assault, you pull up that ladder behind
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yourself, because nothing from what has helped you
to get where you yearn for has to be left behind.
But if the soul (the image) generates the climbing up
to the place that you long for (and nothing can be
longed for that has not been seen, felt, or posessed
before) then this leads directly to the mystical patristic theology, mainly as elaborated by Pseudo-Dionysius the Areopagite about procession and return, going out and coming back, a concept also analyzed by
Mircea Eliade in his reflections about the eternal return.
In her poem From the Holy Books, whenever she
speaks about “the waves of the mirror in us” and the
sun’s rays in ourselves (an allusion to the fact that
man’s soul is a spark of the divine, according to a
common interpretation), Paulina Popa seems to confirm that the mirror represents man’s soul.
The challenging idea that we can enter the mirror like
our own selves (The Mirror) suggesting that the soul
(the divine image) is a place of pilgrimage that you
can enter and (tragically) from where you can leave
leads to the following question: how can you inhabit
yourself? Or, put in a different way: can you go down
deeply into your own soul? Could this be an exhortation to self-knowledge or be an allusion to the fact
that we can be strangers to ourselves? As St. Augustine put it: “O, God, we were supposed to meet in my
soul. You were there, but I was not.”
In Paulina Popa’s poetry the destination is the celestial city. Reading all the author’s references to this
“place”, one cannot help but think of Jesus’ call in His
future position of rightful judge: “Come, you who are
blessed by My Father; take your inheritance, the
Kingdom prepared for you since the creation of the
world” (Matthew 25:34).
The poetess is right as well when she declares that
people ought to “increase in number and occupy
heaven and earth”(Amen). To “occupy” meaning to
fight for the conquest of the Kingdom, just as the Savior puts it, when He says that the Kingdom of God is
taken by assault (in a rush and with perseverance).
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In O, That Royal Ivory, the author conscientizes us
that we are “inhabitants of the heavenly city” i.e. we
have our own citizenship there, our birth right. We
shall not go there like tourists, but as those who belong to the original place which calls upon us and
which represents the purpose of our terrestrial existence.
Nicely and meaningfully, St. John Chrysostom said
that we are citizens of two worlds: of time and of eternity. We are making use of time in order to gain eternity.
But one of the steps that ascend the waves of the mirror (of the soul) to the celestial city (the Kingdom) is
the prayer which warms your heart (Amen), the ardent
prayer, the hot prayer, the endless burning, the unconsumed burning bush. The poetess’ lines indicate, as
well, that the ardent prayer also characterizes the existential state in the Kingdom of God. So, it is a way
to ascension and, at the same time, a permanent ontological dimension of the condition of an inhabitant of
“the heavenly city”.
But, poetry will always be poetry and metaphor will
always be metaphor. In the poem From the Holy
Books we find out that the celestial city is also provided with an altar. And in this case we come to the
Church (provided with an altar or with the Holy of
Holies, naos, and narthex). This is the anticipation of
the Kingdom where the faithful, facing the altar, advances to the Kingdom. It is from the altar that in the
beginning of the holy and divine liturgy, the priest invokes “the heavenly city” with the following words:
“Blessed is the Kingdom of the Father, of the Son,
and of the Holy Spirit.”
In the same poem, the mentioning of the chalice is
another element which confirms the Church in its
quality of anticipation and prefiguration of the Kingdom: “A chalice comes down from heaven”. Here we
understand the chalice which gives life as a distinctive reference to the Holy Eucharist, which gives the
faithful in this life the possibility to have a foretaste
of the eternal life: “Taste and see that the Lord is
good” (Psalm 34:8).
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Particularly impressive is the author’s statement
about “my city in heaven” (I Was). It evidences a peculiar state of intimacy between the poetess and the
final goal which governs and enlightens her life down
here.
As I said previously, one of the steps of the image’s
ascent to the Kingdom is the burning love. But according to the poetess’ vision, this love has to be interwoven with prayer. Prayers are steps that love ascends (The Prayer). This is how you do it: with love
and prayer (Keep Climbing up). You climb up where
your prayers go (A Handsome Man Stands up in the
Waves). It is as if one said: “Let me know to whom
you pray, and I will tell you where you go!”
According to the author’s conception, the prayer must
be as passionate as love: “an immense havoc of
prayer,” we read (As High as the House). The prayer
must be burning and consuming. The poetess does not
hesitate to confess her direct and personal inner feelings. In the poem The Love Words that Matter she
puts it in a straight way: “My world [...] is a flame of
love”. With this idea she seems to anticipate the eternal life in the Kingdom of God, where love is the
foundation of that existence. In order to illustrate this
type of ideal existence Paulina Popa makes use of
strong terms and uncommon words, such as: “an
abyss of love” or “miles of love”, reminding us of the
beautiful poem A Neat Flight by Ioan Alexandru,
where he described the coming up to the Kingdom,
and the state of being overwhelmed: “And again I began to cry/ struck by pity and love.”
Whenever she speaks about authentic human or essentially divine love, the poetess makes use of a vocabulary which cannot help but take you out of your
inertia or usual routine. In her poem Out of Waves we
read how God, “the mirror of the self/ tumbles/ love
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down on us”. So, the divine love is like an erupting
volcano, like an overwhelming cataclysm, which one
cannot stand up against. Hence, the paradox of the divine love. But there is something much more beautiful and much more paradoxical: being pure love, God
Himself tumbles down on us. It is in this context that
the believer’s transfiguration into a celestial being
takes place according to St. John Chrysostom, who
speaks about the one who becomes either a celestial
human being or a terrestrial angel.
In her poems, Paulina Popa speaks about man’s becoming an angel (The Words), which leads even from
this life to a doxological celebrative existence. “The
angel teaches me/ how to sing”, we read in the poem
Shine! She sings “through the rose-colored winter”
(How to Sing).
Doxological living becomes imperative: “We ought
to/ celebrate ourselves” (We Hug It). Why? Because
celebration and doxology belong to the meaning of
life. Have we forgotten how wonderful we are? It is
exactly this thing that the poetess reminds us of. But
the imperative of the doxological existence can foretell the imminence of the end. Time is against us. We
must start now. In other words, our present moment
is the platform from which we begin to ascend to eternity. Carpe diem in Deo. We can never know if we
will live the next moment.
Here is a book of rare theological education. Paulina
Popa speaks to us through a spiritual, exquisite, and
mature discourse, meant to have a major and immediate impact on the reader. And, indeed, she has succeeded, because she has found a way to speak the language of the heart and because she writes as if from
the never consumed burning bush.
Theodor Damian
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MOTTO:
Genesis 1:26-27
And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of
the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing
that creepeth upon the earth.
So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he
them.
Genesis 1:3
And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning
were the sixth day.
The Bible or the Holy Scriptures
O ÎMBRĂȚIȘĂM ȘI NOI
Vrem să urcăm
sărbătorind.
Trebuie
să ne sărbătorim.
Unități blindate trec
prin sângele nostru.
Deasupra capului
stă oglinda.

Laying down on the grass
we raise up our eyes and hands.
Psyche’s mirror
distorts our faces.
A handful of leaves cover us
like a water pooring down
from the sky.
DIN CER

Culcați în iarbă,
ridicăm privirea și mâinile.

s-a făcut de
Dimineață.

Oglinda Psyche
ne deformează chipul.

Un bărbat frumos
a venit aproape de noi.

O mână de frunze ne acoperă
ca o apă venită
din cer.

Stâncile erau umede,
roua ne răcorea trupurile,
curgea din înalturi,
aşa ca o vale de cristal.

WE HUG IT
We would like
to climb up celebrating.
We ought to
celebrate ourselves.
Armoured cars
go through our veins
The mirror will always
keep hanging above our heads.
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- Poate ar fi bine să te ferești,
trupul tău din cristal şi el
ar putea suferi aşa cum stă sub valea de rouă.
- Cum să mă feresc
când mâinile tale mă țin cu atâta grijă?
- Mâinile mele sunt aici
pe hârtie,
mult mai sus, roua care te răcorește.
Pleacă, ferește-te!
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- Cum să plec?
Nu vezi cum duc
în trupul meu
un cristal
mult mai mare?
El mă ține aici,
cu o parte a mea în unde,
cu una în orașul din cer!

“How could I go?
Can’t you see how I carry
in my body
this bigger crystal?
It holds me in here.
Half of me drowned in the waves,
while the other half is high up
in the celestial realm.

Era dimineață,
eu stăteam pe stâncă,
valea de rouă
s-a umplut de flori.

And there was morning.
I was lying down on the cliff,
while the valley of dew
got flooded with flowers.

Îngerul a venit de sus.

The angel came down from above.

Un bărbat frumos
creștea
din unde.

A handsome man
grew up
from the waves.

FROM THE SKY

DE PE MÂINI

and there was
Morning.
A handsome man
came close to us.
The cliffs were wet,
the dew cooled our bodies,
pouring down from the heights
like a crystal clear stream.
“You had better watch out,
your body, made of crystal,
might be endangered, standing up under this dew
stream.”

“Why would I protect myself
when your hands hold me
so carefully?”
“My hands lay down here on a sheet of paper,
higher up is the dew
which cools you down.
Go away! Watch out!”
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ai desprins aluatul
ce mai rămăsese după frământat.
Ai crezut că e bine
să fii om,
să mergi pe picioarele tale,
să ții capul sus,
să ai o privire limpede şi aripile ridicate a zbor.
Ai crezut că e bine să treci pe străzile sociale
ferindu-te din calea morții,
că e bine să protestezi,
că e bine să faci ascultare,
să te îmbraci modest, în cămaşa de cânepă,
aceea pe care ai albit-o în apa lunii,
în lacrimi de sânge.
Ai crezut că e bine să te îmbraci
în aur și vizon…
ai crezut…
ai crezut…
și ce adânc stă ascuns
codul dragostei!
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FROM YOUR HANDS
you removed the dough
which was left after kneading.
You thought it was good
to be a man
to walk on your feet,
to look in front of you,
to have a clear outlook
and your wings ready to fly.
You thought you had better
wander in the social streets
trying to escape death;
you had better protest,
you had better obey,
you had better put on
your shirt made of hemp,
the one that you bleached
in the moon’s water,
in tears of blood.
You thought you had better
put on gold and vison…
you thought…
you thought…
and how deeply
the code of love is hidden!

Îşi face de cap frigul, îngheață totul,
iarnă este
în viul din artere,
lacrimă care
fiică îi este inimii.
Umbre se perindă,
umbre de sânge,
umbre de lapte,
frigul genetic,
păsări mari din onix,
zbor înghețat
între sinapse!
SEDUCTIVE
as it fits it perfectly,
poetry uncovered its breast
like a woman who nurses.
you said: “it’s warm and it’s good,
it’s a spring adorned with butterflies and flowers,
it’s the spring
of the young trees
that jump up from stumps…”
Suddenly and unexpectedly,
cold reigns all over
the rustle of the dry,
rusty leaves…

SEDUCĂTOARE
aşa cum îi stă bine,
poezia şi-a dezvelit sânul
ca o femeie când alăptează.
ziceai: este cald şi bine,
este primăvara temelor
cu fluturi şi flori,
este primăvara lăstarilor
ce ţâşnesc
din cioturi…

Cold reigns all over,
freezing everything.
The life in the arteries
is surrounded by winter,
tears are the daughters of the souls.
Shadows roam about,
shadows of blood,
shadows of milk,
the genetic cold,
huge onyx birds,
a frozen flight
between synapses!

Dintr-o dată, ascuns privirilor,
îşi face de cap frigul,
freamătul frunzelor uscate, ruginite…
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STRĂLUCEȘTE!

Shine!

Este vocea îngerului,
aceea care urcă,
iese și ne înconjoară.
Este universul nostru,
plasma imensă,
orașul din cer,
undele oglinzii.

The limestone shell breaks.
The wings beat strongly.
It’s winter.
The angel teaches me
how to sing.
SĂ CÂNT

Strălucește, deschide aripile,
cântă.
Undele sunt aproape luminate
chiar dacă
eu scot cu greu câteva vorbe,
strânse și ele între dinți,
sparte, fără încărcătură.
Strălucește!
Carapacea de calcar se sparge.
Aripi zvâcnesc cu putere.
Este iarnă.
Îngerul mă învață
să cânt.
SHINE!
It is the angel’s voice,
the one which climbs up,
which goes out and surrounds us.
It is our universe,
the immense plasma,
the heavenly city,
the waves of the mirror.

Prin zăpezile trandafirii,
să mă plimb cu tălpile goale,
fără frig și fără teamă
de-ngheț,
să dau ninsorilor mele un rost,
un munte,
o vale.
Din zi și din noapte o mână
mă ține.
Nu mă pierd printre nămeții de fum.
Urc cu undele oglinzii
în Orașul de aur,
Ninsori şi albine de foc sunt pe drum.
Să cânt
prin iarna trandafirie!
Prin trunchiuri să cânt,
prin ninsori,
bună dimineața unei vieți
de arbori și grâu
trăită cu dor,
trăită cu secure
și
milioane de sori.
HOW TO SING

It shines, it opens the wings,
it sings.
The waves are almost enlightened
although
I have difficulties
in uttering
words with no meaning.
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Let me walk bare-foot
through the rose-colored snows,
with no cold and with no fear
of hard frost,
let me give a meaning
to my snows,
a mountain, and a valley.
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A hand holds me
day and night.
I do not get lost among
the snow-drifts of smoke.
I climb up to the Golden City
on the waves of the mirror,
snowfalls and bees of fire
are on their way.
Let me sing
through the rose-colored winter!
Let me sing through

the tree bodies, through snowfalls,
I say good morning
to a life of trees and corn
lived with a nostalgia,
lived under the sign of a battle ax
and under
millions of suns.
(Paulina Popa, Trilogia din oglindă / A Trilogy in a
Mirror, English version by Muguraș Maria Vnuck and
David Paul Vnuck, Forward by Theodor Damian, Gracious Light Publishing House, New York, 2018).

Marièva SOL (Franța) – La Vierge Noire
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Vavila POPOVICI
(STATELE UNITE ALE AMERICII)

Gustul amar al ingratitudinii
„Judecata unui slugarnic, a unui om vândut, fie că e trunchiată și îngustă,
fie că e pătată de obrăznicie și de ingratitudine.”
Michel de Montaigne

Ingratitudinea
este purtarea omului
ingrat, orgolios, de a
nu fi recunoscător
pentru ceea ce i s-a dat
și a se comporta depășind limitele atribuțiilor sale. Unii definesc
ingratitudinea drept
trădare a omenirii, sau
miopie a sufletului.
Dacă se ivește o dispută, o luptă, individul în loc de a se purta omenește,
demn, el se înjosește adoptând o atitudine ingrată. De
multe ori starea de ingratitudine este determinată de
slugărnicia față de o persoană, când orgoliul ce zace
în adâncul sufletului acelui individ iese la suprafață
și, vrând să-și demonstreze puterea și capacitatea dotării sale adoptă o atitudine ingrată față de alt/alți indivizi, neagreați de stăpânul căruia îi slujește.
Dostoievski spunea că „în fiecare om zace un
călău...”, că omul din fire este un despot și de aceea
se complace în a chinui pe alții, vrând să-și impună
cu orice preț voința de putere. În Jucătorul, trăirile
pline de temeri și speranțe, acțiunile personajului care
încearcă să învingă destinul la ruletă dar și escapada
amoroasă a acestuia, fac din roman o poveste care
dezvăluie cu meticulozitate profilul psihologic real al
omului decăzut în mrejele viciilor. „Lepădăturile
joacă chiar foarte murdar”, scrie un comentator al romanului. La jocul de poker, relevantă este cacialmaua, inducerea în eroare a adversarului, căruia îi lași
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impresia că ai cărți mai bune decât ale lui. Este de
fapt o înșelătorie care reușește omului versat, adică,
conform dicționarului – celui care posedă cunoștințe
solide și experiență în domeniul respectiv.
Este adevărat că trăim între oameni cu caractere
și suflete diferite, între oameni demni și oameni ingrați, între oameni sensibili și insensibili, de mult
timp și nu numai în zilele noastre, și oriunde, nu numai în țara noastră (cu înclinații diferite ale cântarului), dar acestor oameni ingrați nu ar trebui să li se
ofere șansa de a conduce pe ceilalți. Biblia arată acest
defect al unora, exemplificând ingratitudinea (nerecunoștința, nemulțumirea) vânzătorului Iuda Iscarioteanul care, s-a tocmit să vândă pe Hristos pentru 30
de arginți (cf. Matei 26, 15).
În domeniul literaturii noastre să ne amintim de
ingratitudinea de care a avut parte marele nostru Ion
Luca Caragiale (1852-1912), considerat ca fiind cel
mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români. Un moment trist care i-a întunecat viața, a fost acela în care a trebuit să-și apere
reputația de creator original în procesul intentat lui
Constantin Al. Ionescu-Caion, prim redactor la „Revista Literară”. Acesta, gelos fiind pe reputația lui Caragiale, şi-a pus în cap să-l defăimeze printr-o acuzație de plagiat, spunând că drama Năpasta a fost plagiată după o dramă a unui autor ungur, intitulată Nenorocul care ar fi fost tradusă în românește. Mai mult,
susținea că doar titlul piesei este schimbat, restul fiind
„pe de-a-ntregul furat”. Mai târziu, când se demonstrează că totul a fost o minciună (la prima înfățișare
a procesului), ingratul afirmă cu tupeu că ar fi fost
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copiată după o dramă a lui Leon Tolstoi, numită Puterea întunecimii. Caragiale ofensat și enervat, văzând că nu se putea apăra singur de răutatea, invidia,
ingratitudinea de care avea parte, s-a adresat justiției.
I-a scris prietenului său Barbu Delavrancea, renumit
avocat la acea vreme, şi i-a solicitat să-l apere în procesul de calomnie intentat lui Caion.
Până la urmă calomnia a fost dovedită, Caion a
fost condamnat la pedeapsa cu închisoare corecțională și amendă. Inculpatul recunoscându-și întreaga
ticăloșie, este achitat. De fapt, dramaturgul nu dorea
ca falsificatorul să fie pedepsit, ci doar să-i fie reparată onoarea şi să fie dovedit adevărul. Dar, pentru a
dovedi toată mârșăvenia lui Caraion, au fost multe
documente cercetate, totul a necesitat multă muncă şi
cheltuială din partea autorului. Aici se poate aminti
proverbul: „Un om aruncă o piatră în baltă și zece se
duc să o scoată.”
S-a făcut dreptate şi adevărul a ieşit la lumină
pentru că, din fericire, la acea vreme justiția română
încă mai avea un cod al onoarei. Caragiale ducând o
viață plină de lipsuri și nedreptăți, piesele de teatru
nefiindu-i primite merituos, acuzat fiind de imoralitate, toate acestea au contribuit la decizia pe care a
luat-o de a se autoexila la Berlin.
Fiind și un bun psiholog, în nuvela În vreme de
război, Caragiale face o analiză psihologică a personajului principal care suferă o prăbușire interioară rapidă, de la obsesie la nebunie, provocată de lăcomia
de îmbogățire. Derulând evenimentele, el descrie
zbuciumul interior al personajului principal, obsesia
care îl chinuiește. Aviz amatorilor!
În momentul actual, în țara noastră, iată că reprezentantul suprem al Justiției, „omnipotentul” Tudorel Toader, nu a dat dovadă de onoare, ci de vădită
ingratitudine, și aceasta când a simțit că i se trage preșul de sub picioare, când „Stăpânul nu mai este mulțumit de cum dl. Toader îi servește interesele”, a conchis redactorul șef al ziarului ,,Adevărul”, într-un

destineliterare@gmail.com

recent interviu. „Jucătorul” Tudorel Toader, utilizând
dintr-un început o informație falsă, a încercat o cacealma – inducerea în eroare a adversarilor, a opiniei
publice – , care nu i-a reușit. A amânat câteva zile
prezentarea documentului, pentru a inocula oamenilor ideea că procurorul Augustin Lazăr l-a salvat pe
dl. Iohannis, ca dumnealui să poată candida la președinție, iar dl. Iohanis drept recompensă l-a numit procuror general. O judecată viciată. Trec la spusele
Sfântului Ioan Scărarul: „Ascultați-mă voi, toți controlorii cei răi ai altora: cu ce judecați, cu aceea veți
fi judecați... ” (Mt.7.2). Câtă răutate și înjosire a folosit ministrul declarând: „Eu personal dacă eram ministru, nu-l primeam în competiția pentru desemnarea
ca procuror general.”
Deocamdată ministrul de justiție mai este în funcție,
deși normal ar fi trebuit, conform legii cred, dacă nu
– al onoarei, să-și dea de îndată demisia din funcție.
Mă întreb în ce scop a bulversat toată justiția din țara
noastră? Fiindcă argumentele aduse nu stau în picioare. Efectul însă, al grupării din jurul președintelui
partidului la putere și al ministrului justiției a fost:
„Demonizare și distrugere”. Culmea, ministrul afirmă
că nu a fost niciodată în eroare. Este dovada, dacă
încă mai era nevoie, a orgoliului nemăsurat al individului. Judecător al propriei sale victime, gestul ingrat
s-a vrut a fi o răzbunare împotriva Procurorului General, dar și într-un fel și asupra Președintelui țării,
considerând că dumnealor i-au rănit orgoliul personal. Fie că a fost din neatenție făcută confuzia asupra
celui care a întocmit actul și a semnat – ceea ce ar
denota lipsă de profesionalism – , fie că a fost o cacialma premeditată și nereușită, tot eroare gravă se numește. Dar ministrul a dat ultimul său verdict: „Lazăr
trebuie să plece!”
Iată ce înseamnă să dai puteri discreționare unui
om incapabil de a-și îndeplini corect funcția de ministru.
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An PRA
(FRANȚA)

NORMA JEAN

PIQUE-POCKET

J’ai vu de grands sorciers
Ils m’ont joué tant de tours
Ils m’ont nomée magique
Pour eux j’ai pris des poses
Ils m’ont sacrée
Quand ils m’avaient déchue
J’ai cru à bien des choses
Ils ne m’ont même pas vue
Mon cœur a coulé tant de déchets
Pour qu’à la mer l’amer soit cheminé
Ils m’ont laissé la gloire
Quand sont venues mes armes
Mais au fond du désespoir
Il n’y a plus de fontaines à sanglots
Il n’y a que le sel roulant sans flots
Au lit des rivières mortes
Et quand ma vie s’est tarie
Ils m’ont érigé ma statue
Sur mon grand désert blanc
J’y suis toujours reine
J’y serai peine

J’avais mis mon cœur au fond de ma poche
Toute heureuse et sans reproches
J’aurais dû te voir arriver
Il me semble que je t’avais rêvé
Tu m’as bousculée, t’es excusé
Et puis tu es parti en riant
Par les rues comme Gavroche
Et quand j’ai mis la main à ma poche
Il n’y avait plus mon cœur dedans
Depuis je te cours après pique-pocket
Mais ce n’est pas pour que tu me le rendes
C’est un échange que je demande
Tu me donnes le tien contre ta dette
Je le mettrai au fond de ma poche
Et je m’en irai comme Gavroche
En riant
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AN PRA est la fille de Marièva Sol.
Elle est plasticienne, photographe et poète. Plus de détails sur www.an-pra.com et sur www.artenpoche.com

Marièva SOL (Franța) – Croix, fille de Moïse
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Dean PRODAN
(STATELE UNITE ALE AMERICII)

TU EȘTI IUBITA MEA
Tu esti iubita mea din spațiul virtual
Născută-n chip de auroră boreală,
Cu super idealuri pe plan transcendental
Și o imagine de vis, paradoxală.
Destinele ne-au dus în lumea virtuală
Și-au fost înscrise sacru, în cod davincian,
Te chem să vii la mine, în lumea mea reală
Cu muzica divină, de stil wagnerian.
O lume cabotină cu iz de pleonasm
Nu va zdrobi amorul care acum ne leagă,
Vom merge pe căi line, lipsite de marasm,
Ne vom iubi mereu, mereu o viață-ntreagă.
Ți-am împletit cununi din flori de sânziene,
Tu adorata mea de-origine celestă,
Ne-am adăpat iubirea-n fântâni blanduziene,
Departe de primejdii pe vreme de tempestă.
La miez de noapte calm, la tine în iatac,
Să-mi dai sărutul dulce ca mierea de albină,
Să ne-mbătăm cu aburi de afrodiziac
Să-ți sorb tot universul cu gust de nectarină.
Cu o imagine de vis, paradoxală
Și super idealuri pe plan transcendental,
Născută-n chip de auroră boreală,
Tu ești iubita mea din spațiul virtual.
Cleveland, Ohio, 10 noiembrie 2017

I'M JUST A MAN...
I'm just a man who knows he's getting old
And always have my walk in fair sunny days,
My path in life is often aligned to shiny ways,
My path is usually not paved with a bright gold.

UN SUFLET...
Un suflet zboară spre 50 de stele
Mânat de dor de absolut,
Cu gânduri zămislite-n zile grele
De-abis și de timp pierdut.
Păstrează strâns la piept o floare
Crescută pe meleaguri de tumult,
O floare care-și pierde din culoare
Sub vitregia timpului uitat demult.
Dar viața merge înainte, cu vise și nou început
Pe stelele scăldate de-un univers aprins,
Alte grădini cu alte flori, și anii au trecut
Acoperind un dor care demult s-a stins.
Cleveland, Ohio, 8 octombrie 2017

MUZEI MELE
Din zări cu orizonturi infinite
Tu ai venit la ora matinală,
Umplându-mi inima cu doruri tăinuite
De o sensibilă substanță ancestrală.
Ești un miracol existențial
Tu muza mea venită din neant,
Ești o minune vie, de tip sentimental
Născută în Olimp, sub soare briliant.
Te-am pus la loc de cinste, într-o glastră,
Ți-am sărutat obrajii calzi, înmiresmați,
Ți-am dat iubirea ție, tu pasăre măiastră,
Ți-am spus că te iubesc, cu ochi înlăcrimați.
Cleveland, Ohio, 18 octombrie 2017

Cleveland, Ohio, September 23, 2017
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Cosmin RADU
(ROMÂNIA)

,,Rănile suferințelor noastre de veacuri se închid una câte una”
Poet al „cântării inimei”, cu poezii lirice și de „răsboi” publicate în numeroase volume, autor al unor
inegalabile Pagini de pribegie, Radu Cosmin (1879 – 1956) s-a remarcat însă mai ales prin romanul-document
în două volume Românii la Budapesta, apărut în 1920 la Editura „Librăriei Stănciulescu” din București. Romanul este scris nu din auzite, nu din imaginație, nu din presupuneri, ci din trăiri pe viu, autorul ca reporter
voluntar de război, însoțitor al armatei române pe front, prin Ardeal, cu țintă precisă (îndeplinită atunci):
„Dezarmarea Ungariei”. Cartea este scrisă, îmi dau seama, după dictarea inimii autorului, în cuvinte ce nu
oricând se lasă așternute pe hârtie. O anume subtilitate a scriiturii ne îndreptăţeşte să credem că paginile
romanului, până în final, sunt și o ripostă dată şovinismului și iredentismului unguresc.
Reproducem mai jos o parte din prefața romanului lui Radu Cosmin, chiar
pentru că Unirea de la 1918 a fost posibilă și datorită vitejiei ostașilor români din Primul Război Mondial,
vitejie „consemnată” cu acurateţe în Românii la Budapesta.
Vasile Mic
Epopeea luptelor noastre de la Tisa, cu ocuparea
Ungariei și intrarea triumfală a armatei romane în Budapesta, au înscris una din cele mai frumoase și strălucitoare pagini în cartea marelui război al lumii.
Pentru români, ocuparea Budapestei e o apoteoză a războiului nostru sfânt de dezrobire a neamului.
Pentru Antantă, un titlu de mândrie că unul din
„aliați" a intrat, prin luptă, într-o capitală a puterilor
centrale,
Pentru Europa, o garanție de liniște, căci noi am
stârpit acel cuib de infecție
bolşevică ce amenința tot restul bătrânului continent.
Și, în sfârşit, pentru lumea întreagă, o dovadă
sublimă că bravul popor român s-a arătat încă o dată,
așa cum e prin menirea lui de veacuri: straja neclintită
și neînfrântă a civilizației latine la porţile orientului.
Civic romanus sum glăsuiau cu mândrie strămoșii noștri.
„Sunt român”, s'o spue cu glas tare fiecare fiu al
țărei mele. Și porțile tuturor sufletelor li se vor deschide. Firește, nu mă gândesc la invidioși și la dușmanii noștri, mulți, foarte mulți, din păcate!
Am străbătut câmpurile vitejiei noastre. Am pus
urechea la pământul stropit cu sânge, și am auzit
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glasul eroilor. Am stat de vorbă cu bravii noștri generali, șefi de Stat Major, comandanți de regimente, ofițeri, gradați și soldați. Am cercetat lagărele de prizonieri și, din fulgerarea cuvintelor altora, din aripile
gândului meu și din flacăra inimii, am prins icoanele
vii ale celei din urmă și mărețe epopei militare.
Luptele de la Tisa sunt oglinda celor de la Siret.
Fegyvernek e un al doilea Mărășești. Ofițerii noștri au
ridicat sufletul soldaților pânâ la înălțimea admirabilei lor pregătiri. Soldații s-au arătat vrednici de şefii
lor.
Un suflet si un gând, oaste și căpetenii s-au ridicat ca un uriaș val răzbunător, înghiţind și îngropând trufia și selbătecia hoardelor maghiare.
Steaua neamului nostru veghia d'asupră-ne.
Dumnezeul părinților noștri ne-a răzbunat. Cu fruntea
sus și cu sufletul împăcat de dreptatea luptelor noastre, privim, străluminați de bucurie, clipa de față și
așteptăm cu încredere.. . viitorul!
Pielicele ce ne mai stau în cale, mâna Domnului
cel Drept, și brațul vitejiei noastre vor ști totdeauna să
le înlăture.

183

Destine Literare
Înțelepciunea conducătorilor noștri nu se va
despărţi, oricât de grele vor mai fi ceasurile vremei ce
va să vie.
„Instinctul națiunei" va fi, vecinic, cea mai bună
busolă a neamului nostru.
Regele României-Mari s'a arătat vrednic de poporul Său. Cele 15 milioane de români I se închină cu
încredere și curată iubire.
Înger de veghe, Regina Maria aruncă din nimbul ei de aur raze strălucitoare și calde pe întreg cuprinsul plaiurilor noastre.

Dinastia e temelia de granit pe care se reazemă
măreața clădire a țărei noastre.
Un imn de serbătoare se ridică din toate inimile
româneşti spre slăvile cerului.
Umbra Marelui Mihaiu-Voevod ne binecuvântează.
Toți martirii Ardealului, cu marii mucenici Horia, Cloşca, Crișan și Avram Iancu, tresaltă răzbunați
și fericiți în sfintele lor cripte.
Rănile suferințelor noastre de veacuri se închid
una câte una”.

Petru-Ilie BIRĂU – Primăvară timpurie într-un colț de sat IV, 2018, 30 x 40 cm
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Paula ROMANESCU
(ROMÂNIA)

I
Se-ntrec profeţii să ne dea de ştire
Că ne aşteaptă vremi de nou potop
Iar cel ce va scăpa şi de-acest hop
Va-ntemeia o nouă omenire

Et l’océan de cendre vers lequel s’écoulera
La rivière aveugle des voix qui se sont tues
Et qui vers le grand large nous entraîne déjà ?...
Le 31 oct. 2006
II

Cu, ’n loc de zâmbet, clonţ de fier şi, dop
În spartele urechi, de asurzire
Prinse deja, când vânt de neiubire,
De freamătul frunzişului de plop
Nu va mai şti, ci doar de ne-nţelesuri
Din foste vorbe, de-un deşert de şesuri
Cu dune de cenuşă sub necuprinsa zare
Când nimeni nu va fi, nici cui să spună
Că fluviul orb al lumilor sub soare
E doar o repetabilă minciună.
31 oct. 2006
I
Pour mieux nous assourdir d’un sourire, les prophètes
Disent que le temps est mûr pour un nouveau déluge
Et que celui qui va trouver le subterfuge
De s’en sauver, fondera, en illusoire conquête,

Mi-e toamna-n livada de suflet, frumoasă,
Trec valuri de brume sub cerul tăcut
Şi-n ’nalt cânt de umbre zburânde ascult,
Castanul în poartă o frunză îmi lasă
Vestindu-mi că-i vreme de-un nou început.
Piaf, ai dreptate! Trecutul, nu-mi pasă!
Prezentul mă-mbie, deşi o grimasă
E zâmbetul lumii în care-am crezut.
Spre iarnă mă-ndrept cu paşi siguri şi rari.
Ce-i, inimă, tremuri? Ce-i, mână, tresari?
Ce-i, suflete, taci? Ce e, vorbă, eziţi
Să-ţi îngâni bucuria de-a fi, s-o clamezi,
Să-mbraci deznădejdea în râs de amiezi
Cum fac cei ce-n lume se cred fericiţi?

II

Un nouveau monde avec, pour tout refuge,
L’écho d’un cri de cygne et, pour toute fête,
Le vent de non amour, la girouette
De feu qui sur la lave fait de la luge.

Il est si beau l’automne dans mon cœur déchiré !
Au delà du brouillard, cris étouffés d’oiseaux
Que j’entends sous le vent comme de longs adieux
Qui s’inscrivent dans mon sang par une feuille de
peuplier.

Alors il n’y aura ni chants, ni fleurs des prés,
Ni ombre frissonnante des feuilles de peupliers :
Rien que le désert d’anciens malentendus

Pour ne pas oublier qu’il y a un nouveau
Commencement après chaque détour du passé.
Piaf, tu as raison, à quoi bon regretter
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Ce qui n’est plus ? L’avenir c’est du présent heureux.
Allons donc vers l’hiver ! Ô, la blanche descente !
Ne tremble pas, mon âme! Tout le mal qui te hante
Ignore-le sans mot dire, vas-y mon cœur,

Iubirile ca dulci ciorchini de dor
Spre mine nu se-abat din drumul lor…
Oct. 2005
III
À la mémoire de mon frère, Mircea

Crie ton chagrin par des éclats de rire
Comme le font ceux qui savent trop bien souffrir
Et fais de toutes les larmes source de bonheur.

Temps de bon vin vieux pour y noyer
Toute l’amertume de cette maudite vie
Dont tout l’amour, sans crier gare, s’enfuit
Vers d’autres ports, vers d’autres destinées.

III
În memoria fratelui meu, Mircea
Timp de vin nou cât să-ţi astâmperi gândul
Cum că în viaţa asta blestemată
Nu-i loc pentru iubire, deşi, iată,
Din când în când doar neiubiri de-a rândul…
Licoarea sfântă adevăruri poartă;
Ulciorul vechi de lut s-a spart; văzându-l
Mai ieri într-un arac, am prins deodată
Plânsul tăcerii, tălmăcit de vântul

L’ambre liquide est source de vérité,
La cruche en terre d’hier n’en garde ni
Bouquet, ni goût amer mais, inouï,
Un cri – silence par le vent emporté
Et une mélancolie couleur chagrin
Que les pluies fredonnent incessamment
Pour me dire que je n’suis que raisin
Oublié dans la vigne au gré du temps.
Les belles amours en lourdes grappes de givre
M’habillent de leur absence avec… à suivre.

Ce mă îmbată de melancolie
De frunze rătăcinde pe cărare
Când toamnele m-ajung şi mi se pare
Că-s strugur necules uitat în vie.

Oct. 2005

Teodor BUZU – Solitar
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Paula
Passionaria
ROMANESCU
STOICESCU
(ROMÂNIA)

Paula ROMANESCU despre Passionaria STOICESCU
Pe uliţa... mijlocie. Epigrame, catrene şi poezii umoristice, cu şi fără
perdea de Passionaria Stoicescu ne dezvăluie o faţetă inedită a acestei foarte
importante scriitoare şi poete. Volumul se deschide cu următoarea mărturisire:
Motivaţie
Creangă, când scria câte-o drăcie,
întreba: lectura cum să fie?
,,Pe uliţa mare”, fără frică
sau mai cu… perdea, „pe aia mică?”
Eu, cum Creangă nu-s, şi port şi fustă,
am ales – nici lată, nici îngustă –
uliţa de mijloc… Iar pe ea
scris-am şi pe şleau, şi cu perdea!
Passionaria Stoicescu, autoare a numeroase volume de versuri, cărţi pentru copii, culegeri de proză
scurtă, este una dintre cele mai importante personalităţi ale literaturii române de azi. Numeroşi critici şi oameni
de cultură au publicat cuvinte de laudă privind scrierile sale. Despre înzestrarea sa privind producţia de
epigrame, scritoarea Paula Romanescu afirmă:
Citindu-i epigramele „decoltate”, cu care Passionaria Stoicescu intră pe poarta mare a creaţiei literare de
acest gen, fără intenţia de a detrona pe nimeni (în regatul epigramei sunt tot atâtea tronuri câte hohote de râs
sănătos!), te întrebi dacă nu cumva „decolteul” este chiar în mintea cititorului, necum în „inocenta” spusă a
autoarei care se declară obsedată „fără ruşine, de scris şi de citit / epigramând în genul trivial”, ca să ne şi
mărturisească de ce o face: „Vorbeşte clar redactorul din mine / Precum că-s obsedată... textual.”
Şi, mă rog, ce-am fi vrut de la această exigentă poetă care a buchisit ani buni ca redactor de carte pentru
atâţia confraţi (nu chiar toţi cu notă de trecere la examenul de limbă şi literatură română până la a le fi dat
talentul brânci în lumea celor care mai cuvântă din chiar tagma literaţilor cu patalama!). [...]
Vai, nu vă fie cu supărare, doamnelor şi domnilor deputaţi (ne)pătaţi, autoarea n-a făcut decât o mică
licenţă poetică – un decolteu epigramistic îngust cam cât o lamă de tăiş de brici...
Prin proaspătul său volum de epigrame, Passionaria Stoicescu şi-a adjudecat un loc de prim rang între
epigramiştii români contemporani. Şi dacă vreuna dintre „decoltate” vi se va părea prea... verde, întrebaţi-vă
dacă n-ar trebui să mai încheiaţi o copcă la „mâna casnică a gândirii” care-a uitat de mângâiere...

Passionaria Stoicescu, Pe uliţa... mijlocie. Epigrame, catrene şi poezii umoristice, cu şi fără
perdea, ePublishers, eLiteratura, eDidactica, 2018, poate fi comandată pe Amazon:
https://amzn.to/2yAl0FP
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Melania RUSU CARAGIOIU
(CANADA)

POVESTE ADEVĂRATĂ ,,CENTENARUL MARII UNIRI,1918-2018”
La țară în Comuna Ilteu, (jud. Arad, România)
în casa bătrânească de la poalele muntelui copii ascultă ce se vorbește prin casă. Aud totul, sunt curioși.
Fetița, Ilma, care are șase ani, îl dă la o parte pe fratele ei Nicodin, ca să audă și să înțeleagă și ea mai
bine. Aude despre rege, despre o petrecere maaare,
maaare și despre faptul că toți din casă pleacă undeva, afară de maica bătrână și de ea, micuța, care vor
rămâne acasă. Sufletul ei mic se strânge:
- Dacă pleacă Nicodin, merg și eu. El are grijă
de mine!”. Cum sunt oameni mulți care sunt deja pe
drum și asta se știe, răspunsul vine:
- Ce să faci tu acolo, ,,fătuță” mică? Te poți
pierde în ,,atâta puceartă” de oameni!
- Cam câți vor veni? întreabă Moș Nicolae.
- Păi cam două sute de mii, că vin pe jos, din
toate părțile, mulți, ca frunza și ca iarba și au plecat
de o săptămână...
Fetița cunoaște frunza și iarba, dar din ce aude
în continuare, nu cunoaște decât vorba mai rar auzită ,,mii”, dar aceea parcă vorbește de bani și nu de
oameni... Ea încă nu merge la scoală, dar știre câte
ceva de la Nicodin, care buchisește seara și scrie și
scrie... de parcă ar vrea să se facă, ,,fișcarăș”, nu șef
de haltă ca tăicuțu’ Ilie, își zice ea, apoi izbucnește:
- Merg și eu... Insistă ba plângăcios, ba mieros
și în sfârșit se fac pregătiri.
Se coace în țest o pâine mare, că doar ,,megem
pe mai multe zile”, se taie o gâscă, se taie un ,,dărab”
cam mare din șunca de ,,mai an”, se fac plăcinte cu
brânză, că gospodăria cam săracă, are totuşi pentru
munci, două văcuțe. iar la ,,bolta” din ,,Ilceu” este
destul ,,zucăr” dacă te duci să cumperi de câțiva ..crițari”. Se mai aleg și niște haine, că ... ,,cine știe cum
o fi vremea...” Dar cea mai grea întrebare este: ,,Cu
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ce ,,păpuci” mergem? Că este iarnă, ori mergem cu
opincile și obielele noi țesute de băicuța Ana? Da’
cred că mai bine mergem cu opincile că om sta tot în
picioare, și petrecerea e pe neauă și nu poți juca cu
păpuci!”
Bun. Prima problemă și cea mai grea fiind rezolvată, urmează deschiderea cuferelor, dulapul țărănesc, lada de zestre. Și începe și scoate măicuța Măriuţă pânzeturi de cânepă și in, pentru viață și cele
țesute pentru moarte și în fundul lăzii, bine înfășurate
în foi”, se găsesc cele mai bune haine de sărbătoare,
scoase de acolo numai de Paști și de Crăciun, pentru
a merge la biserică sau la mari praznice. Și așa în dimineața de 30 noiembrie, armata noastră de ,,cătane”,
cum zice Ilma, pleacă prin nămeți, spre Halta Ilteu,
unde trenul oprește să ia călătorii de la Petris și de la
Seliște… Dar drumul prin zăpadă, pe uliță, era deja
făcut de pașii altora, vecini, neamuri cumnați, înaintași din comună, care toți se scurgeau de pe toate ulițele, tot către Haltă cu același gând de a merge, acolo
unde ei știau ce se va întâmpla, nu ca micuța Ilma care
și ea pășea cu pași mari, strângând mâna mamei Măriuța și când se mai împiedeca se mai ținea și de poalele înfoiate ale costumului de sărbătoare al mamei,
spre ciuda acesteia.
Cu mare veselie au străbătut cei trei kilometri
până la Haltă, fiindcă din ulița întortocheată au ieșit
la ,,drumul țării, care vine tocmai de la Viena și duce
către București, trecând chiar prin mijlocul comunei.
De pe drumul țării se coboară pe un povârniș cu brazi
înalți și la vreo o sută de pași mari, iată-i la Halta de
călători, Ilteu, unde tăicuțu Ilie este șef-cantonier.
Omenirea sosită așteaptă cu nerăbdare, sosirea trenului și vești, prin telefonul de la Haltă. Atunci s-au dat
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telefoane că trenul este gratuit. Deci tăicuțu nu a avut
de lucru cu biletele de tren.
Deși era cam frig și se simțea la Haltă ca acasă,
Ilma nu a intrat nici în ,,cănțălarie”, unde tăicuțu scria
și vorbea la telefon, nici în ,,varțală!”, care era prea
neîncăpătoare și de acolo nu putea vedea veselia oamenilor de pe peronul Haltei.
Iată vine un tren de persoane. Oprește. Trenul
este încărcat cu oameni; stau la ferestre, cântă cântece ,,din acelea care l-am auzit cântându-le pe Nicodin și dumineca la Căminul cultural, cântări cu țara
noastră, popor, tricolor. Ei cântă frumos și tare. Dar,
gândește Ilma, cum de nu la cade căciula, sau pălăria
pe fereastră din tren, fiindcă ei se apleacă afară. Tăicuțu’ zice că scrie: ,,Nu vă aplecați în afară!”, dar
scrie în mai multe limbi, dar eu nu știu citi nici una,
dar îmi place când le văd că au forme de flori.
Ici și colo mai se vedea și câte un chip de femeie
mai vitează care se înghesuia să vadă și ea pe fereastră, curioasă, câți mai urcă. Dar puțini ilteuani s-au
urcat în trenul prea plin. ,,Tăicuțu’ Ilie dă cu stegulețul, liber, la plecarea trenului, iar ceilalți rămași pe
peron fac o larmă de protest, Tăicuțu’ le face semn cu
stegulețul și le zice: ,,Oameni buni, mi s-a spus la telefon că într-una vin trenuri, așa că mai bine să vă veseliți cântând!
Pe loc glasurile și forța plămânilor intonară
multe cântece ,,pe care le știau și de la Plevna și de
la unul, ,,Mureșanu”, că eu țin minte cum îl cheamă,
fiindcă noi suntem lângă Mureș și mai cântau și altele,
despre viteji, până au ostenit... ” Dar trenul nu venea.
Dar un alt telefon a cerut cale liberă și a sosit ,,un tren
lung cât toate zilele cu bou-vagoane, dar era și acesta
destul de încărcat, dar ne ,,aburcarăm toți, cum puturăm, deși treptele erau tare înalte. Dar dacă vrei, din
suflet, să ajungi la Alba Iulia, care era aproape, ca, la
cinci ceasuri de mers cu trenul, poți călători și agățat
cu o mână de o bară a vagonului, dară-mi-te dacă găsești un loc de stat pe jos lângă boccele, cum a găsit
Ilma.
Cu cântece, vorbe de ,,trăiască”, veselie frățească chiar și între primarul certat cu vizitiul prefectului, cum auzise Ilma, acuma toate erau uitate, iar
frăția, veselia și cântecul erau atât de puternice că micuța își mai ducea și mâinile la urechi... În sfârşit, drumul cam lung, cu marfarul, s-a terminat în gara de la
Alba Iulia. Ce frumuseţi, steaguri, muzică, oameni în
destineliterare@gmail.com

haine albe, frumos cusute, cu laibere, cu șube noi,
haine scoase din ladă, pentru sărbătoare mare .
,,Atunci a început un fel de ordine, cum zice tăicuțu ca la cătane Toți am fost puși în rând ca la armată, cu steagul tricolor în frunte și am plecat cântând
și fluturînd batiste, steaguri, panglici tricolor. Mergeam către un câmp, mare care se numea ,,Câmpul lui
Horea”. Acolo totul era pregătit pentru cei veniți,
pâine, focuri mari, frigări mari, în care se învârteau și
se frigeau deasupra focului boi întregi puși în proțap,
spre a asigura foamea dacă ea ar fi putut pândi pe vreunul, în toiul bucuriei tuturor care se îmbrățișau și își
strângeau mâinile.
,,Apoi am plecat în grupuri spre catedrală, acea
biserică foarte mare, de o sută de ori mai mare decât
biserica noastră din Ilteu”. Ilma nu mai putea nici să
respire de atâtea minunăţii pe care le vedea pentru
prima dată și la o vârstă atât de fragedă. Aceste minunății povestite și acele costume naționale au intrat
în ,,patrimoniul” meu, fiindcă acea mică Ilma, peste
ani, a devenit mama mea și
mi-a povestit de câte ori ceream, iar și iar despre UNIREA DE LA 1918, sărbătorită la Alba Iulia.
Au dormit pe unde au fost invitați sau unde au
găsit, spune Ilma. Ea a dormit într-o sală, dar toți vorbeau, pentru ea multe lucruri neînțelese, dar cum îi
spunea Moș.Nicolae, bunicul ei, aci de față: ,,politichia nu este pentru copii!” așa că ea era absolvită de
a-și mai bate capul cu ce se vorbește.
A doua zi, Ziua Mare a Proclamării Unirii României Mari, la 1 Decembrie 1918, au fost printre primii, dar cum poți fi între primii, când omenirea,
acolo, era mulţi ,, ca spicele din holdă?” Dar cât era
de mică, Ilma, din brațele tăicuțului, ajuns și el, nu se
știe cum, în data de 1 decembrie, fetița stând pe umerii tăicuțului a văzut ,,pe rege și pe regină, vâslească,
pe preotul cel mare, mulți popi în odăjdii strălucitoare, apoi o ,,bină” mare, înaltă, de unde vorbeau
domni și oameni îmbrăcați ca și noi, printr-un fel de
tulnic scurt, către lumea adunată. Apoi se bătea din
palme și se striga ,,Ura și Trăiască!” Regele a vorbit
și avea pe cap o coroană despre a cărei istorie a aflat
fetița mult mai târziu din cartea de istorie. Regina
era ,,tare” frumoasă, deși o vedea de foarte departe,
dar din toate poveștile știa că nu poți fi regină decât
dacă ești bună și frumoasă și ai grijă de copiii țării
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tale. Ilma simțea că ea fiind copil face și ea parte din
copiii țârii.
Ilma a mai aflat ceva, precum că groful din comună va pleca la Pesta (unde o fi aceea?) și că vechilul și toți ,,domnii” de la ,,domnie”= castel, vor pleca.
Deci, ei copiii, nu vor mai vedea ,,hinceie”, haine sclipitoare, copii care seamănă cu păpușile și care nici
măcar nu se uită la copiii din comună. Ilma îi vedea
pe toţi că se bucură că au scăpat de un lanț. ,,O, ce o
mai fi și acela?”, iar vecinilor, care erau și ei iobagi
în Ilteu, de ce .li s-o fi zicând iobag, dacă are și
el ,,nume pe care l-a primit în biserică de la popa, de
ce nu i se zice pe nume, Ilie, Aron, Mihai, ci când
merge la curte e chemat cu numele de iobag, părtaș,
clăcaș și apoi de abia cu numele lui? Că știe ea când
a fost cu Moș Nicolae să capete zeciuiala. Adevărat,
că nu a auzit ea toate, că ea stătea dinaintea vacilor
înjugate la car, ca să nu plece cu carul, că blânde sunt
vacile, dar tot nu au minte și pot pleca cu carul dacă
nu stă nimeni lângă ele.
Acuma. la Alba Iulia a auzit cuvinte cunoscute,
cuvinte necunoscute, dar nu putea cuprinde atâtea în
cap, fiindcă în cărțile din care învăța Nicodin nu erau
multe, din ele, așa că nu le mai auzise și apoi, nu-i
bai... Acuma, ce o fi cu căprioarele, ,,fațanii” și cerbii
care veneau la gardul care împrejmuia pădurea grofului și unde noi mergeam ca să îi vedem prin gard. Și
așa, cu gânduri de acasă de la Ilteu și cu dans, petreceri, Hora Unirii, care se țineau lanț, Ilma a stat cinci
zile pe acele meleaguri, dar uneori era tristă, fiindcă
tăicuțu’ a trebuit să plece a doua zi, că nu a avut înlocuitor la slujbă decât pe 1 decemvrie.

Notă : așa cum am amintit, în seara de 1 decembrie
2018, eu și fiica mea am îmbrăcat piese din costumele
naționale care au fost martore la Marea Unirea de
Alba Iulia la 1 decembrie 2018, aceasta, cu ocazia Zilei Centenarului Marii Uniri, 1918-2018, sărbătorită
cu mare fast la Montréal sub egida Asociației Canadiene a Românilor și a Comunității Moldovenilor din
Provincia Quebec, înglobând și toate celelalte asociații ale fraților români și moldoveni, amintindu-ne cu
drag și respect actul Unirii de la Alba Iulia, prin Centenarul Unirii 1918-2018. Anexez pozele costumelor
din care ,,opregele” și iia care au fost la Alba Iulia în
1918. Precum și poze cu frumoasa ambianță a portului nostru național prezentat la Gala Centenarului
Unirii din Montréal.

Menționez că la această memorabilă dată au
fost sute de Sărbători ale CENTENARULUI Unirii
României, în toată Canada, în comunități mai mari
sau mai mici, peste tot unde sunt asociații românești,
dar cum principiul ubicuității este valabil și aci, eu
pot da numai aceste poze.
ST. CONSTANT (Quebec, Canada), 3 decembrie 2018
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Zaira SAMHARADZE
(GEORGIA)

REDACȚIA REVISTEI ,,DESTINE LITERARE” ÎI UREAZĂ DISTINSEI POETE
ZAIRA SAMHARADZE UN CĂLDUROS LA MULȚI ANI!
Am văzut nevăzutul,
M-am oprit la poarta lui,
M-am temut să merg mai departe...
Dar ce poți vedea într-o ceață
Sau când visezi cu ochii deschiși?

Colorat cu penele păsării-paradis.
Da... Restul e o tăcere
Dacă nu vrei să o dezlegi.

O, spații întinse în fața mea,
Scria cineva că a exista
E o simplă-ntâmplare,
Iar restul e numai tăcere...
Nu! Totul în jur e strigătul meu

STRIGĂTUL MUNȚILOR

O LUMINĂ DĂRUITĂ LUMII

Stau pe ruinele bisericii
Și privesc poienile deschise.
Câinele se gudură.
Sunt singură ca de obicei.
Oare cunosc prețul singurătății?
Ruinele îmi vorbesc despre sacrificii omenești,
Pietrele vuiesc...
Să fie oare semn rău?
Fără dușman nu există război,
Dar unde e dușmanul nostru?
Ruinele tac.
Mă ridic și caut cărarea spre vârf,
Un urcuș și un coborâș –
Bineînțeles că aleg urcușul.
Sui tot mai sus, unde soarele bate puternic,
Dar acolo e ceață și aerul greu de respirat.
O, munte, încălzește-mi sufletul,
Ajută-mă să rostesc iar cuvinte de iubire,
Pământul să fie iar în sărbătoare,
Încunună-te cu laurii Libertății, ai Victoriei.

Am împărțit timpul totdeauna la doi.
Cu el visele pot zbura,
Se pot contopi cu poezia:
Ziua numai astfel știe să fie plină,
Nerisipită în bucăți.
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Merg printre taine,
Cu mine să mă întâlnesc
La răscruce de destin.
A fost și este în Dumnezeul din mine
O lumină dăruită lumii
Care înseamnă povestea mea.
La izvorul dorințelor
De-o viață îmi caut drumul
Și încerc, ce bine pot să strig!
Încearcă și tu!
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O SĂ VIN EU LA TINE

RĂDĂCINILE TEIULUI LUMINEAZĂ ÎN
VERDE

Vreau să mai rămâi acolo, să nu dispari,
Să veghezi locul unde am auzit că moare primăvara.
Eu nu mai știu unde începe și unde se termină
poiana.
De aici nu pot să cuceresc drumul care mă așteaptă.
Cred că tot eu voi veni la tine, fiindcă tu nu mă
chemi.
O să mă îmbrac și înarmată am să merg pe drumul
De mine știut, unde a iarbă miroase și o să mă pierd.
În bisericuța albă pe care o voi întâlni,
O să sărut florile târzii și, vai,
Mă tem să nu ne înmormânteze cerul pe amândoi.
Așa că te rog, nu porni spre mine,
Vin eu la tine și poate, împreună, o să salvăm
Primăvara.
DE DRAGOSTE
Pe nisipul pârjolit de soare
Am scris numele tău,
Atunci când șopteam tainic frunzelor.
Am îngropat prima scrisoare-n nisip,
Dar vântul a dus-o departe,
Iar când după multă vreme am găsit-o,
Hârtia era albă ca în prima zi.

Ieri credeam că lumina este eternă,
Că ziua aduce noaptea și întunericul ziua,
Dar unde duc toate acestea?
Ce se întâmplă cu noaptea, cu întunericul?
Vreau să ajung la izvoarele părăsite,
Să cuprind poienile sihastre:
Și dacă voi găsi ce caut,
Te voi chema la piatra de temelie
Și voi povesti copiilor adormiți
Pe cergi de ierburi,
Până se vor trezi, la cântatul cocoșilor.
Sub noi este pământul
Unde ne ducem toți,
Dar sus, sufletele noastre
Deschid tot ce ne-a închis suferința.
Zâmbește cel nevăzut de noi.
Să nu fim îngenuncheați…
E toamnă,
Rădăcinile teiului luminează în verde.

Teodor BUZU – Natură curioasă, acrilic, pânză, 70 X 100 cm, 2009
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Cristina SAVA
(ROMÂNIA)

LA TRAGÉDIE MORALE DE L`ACTION: D`ORESTE À HORACE (1)
TRAGEDIA MORALĂ A ACȚIUNII: DE LA ORESTE LA HORACE (1)1
IN MEMORIAM PROF. UNIV. DR. ANTOINE SOARE*
Cristina Sava este doctor în filologie, critic literar, eseist, antolog, poet, redactor la Revista de cultură și literatură „Vatre Veche”,
membru asociat în Asociația Canadiană a Scriitorilor Români, membru în Liga Scriitorilor Români. A obținut Diplomă de excelență
„10/100”, din partea Revistei „Vatra veche” (2018), Diplomă de excenlență, pentru promovarea și transmiterea identității naționale
(2018), Diplomă de excelență pentru promovarea frumosului românesc prin poezie și muzică, din partea Editurii Scriitorilor &
Editura Sf. Ierarh Nicolae (2018), Premiul Festivalului „Romulus Guga”, pentru volumul Poarta secretă@Noi (2017), premiul
Festivalului „CREDO”, Ediția a XIII-a, pentru vol. Ecce homo Vasile Voiculescu Eseuri (2013), Diplomă de felicitare, pentru
preocupări în domeniul cercetării poeziei religioase, din partea Soborului Sfintei Mânăstiri Antim, București (2012), Premiul
Cenaclului „Romulus Guga”, pentru poezie, secțiunea creație (1987), Premiul Mențiune la Concursul Republican de creație literară
(1973). Este autor de cărți de literatură, studii critice și ghiduri educaționale. Prezentă cu studii de științe (CEEOL, UBSCO, ISI,
BDI și Proceedings of the Annual Philological Conference and of the European Integration), cu articole în reviste de specialitate,
din țară și străinătate (Canada, Franța, Germania, Republica Moldova, Serbia). Participă la conferințe, simpozioane, colocvii
(naționale și internaționale).

ABSTRACT. Horace și Corneille poate fi văzut ca o reinterpretare în deghizarea tragediei grecești despre Oreste,
Franța secolului al XVII-lea, când a fost tacit interzisă traducerea sau adaptarea acestei tragedii. Articolul analizează
folosirea lui Corneille în similitudinile dintre cei doi subiecți, pentru a depăși stadiile anticului din trei perspective
distincte: reacția morală a eroului față de crima sa „eroică”, interacțiunea eroului cu voința divină și încercarea
eroului.

În multe privințe,
Horace se prezintă ca o
depășire deliberată și metodică a tragediilor din
matricea oresteiană sunt
înregistrate în filigran.
Corneille însuși insistase
să precizeze crima supremă care se răsfrângea la orizontul celor patru paricide, la ale căror prețuri Roma a triumfat peste Alba
sa tragedie. „Alb este originea ta”, exclama Sabine,
chemând, apostrofând Orașul soțului ei, „Opriți-vă și
luați în considerare/ Că tu arunci fierul în pieptul mamei tale” (55-56) . Și este important să știm că acest
ultim vers, transformat ulterior, în mod regulat, în formulă fixă, a venit ca atare de la Alcméon de Hardy,
singura tragedie franceză în care, cu excepția Electre

de Baïf a lui Lazare, există întrebarea înainte de gestul
orestian: „Amintește-ți, mediocritatea, amintește-și
ziua/ În care ți-ai aruncat fierul în pieptul mamei
tale.” (v. 8-9)1
Câteva analogii inerente, celor două subiecte,
au făcut conexiunea mai mult decât metaforică. În ce
privește câștigătorul Albei, și-a îndeplinit acțiunea ca
judecător al lui Argos, în două etape care corespundeau a două grade diferite pe scara aristoteliană a paricidelor - Egipteanul, cvasi-necunoscut și Clytemnestre, pe de o parte, Curiace și Camille, pe de altă
parte -, el s-a confruntat, în persoana sorei sale, cu o
„furie atașată pașilor săi”, ca erou din matricia Erinilor, adus la judecată înaintea Regelui Tulle, ca omolog al său, în fața curții prezidată de Athena.
Această solidaritate a lui Horace, greu recunoscută în exegeza corneliană, cu un corpus vechi

Tr. n, cu acordul doamnei Valeria Soare, soția regretatului profesor universitar dr. Antoine Soare (1946-2018), de Literatura
franceză, la Universitatea din Montreal; o modestă încercare de a nu fi trecută în umbră deosebita-i contribuție literară.
1
Théâtre, éd. E. Stengel, 5 vols, 1884; Genève, Slatkine Reprints, 1967, III, p. 201 - 43, v. 117-174.
1
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tragic care poate fi descris ca fiind damnat, neconsiderând că absența sa din repertoriul baroc și clasic se
situează în două contexte precise, una imediată și cealaltă pe scara unui secol de teatru modern. Printre fenomenele care marchează primele note, în primul
rând, curiozitatea a împins interesul teoreticienilor
pentru episodul groaznic, de vigilență a lui Argos, pe
care autorii tragediilor nu l-au atins. În Apologie du
théâtre2, Scudéry a evocat durerea lui Oreste, pradă
Erinilor, în mai multe pagini, cu o satisfacție extremă
și un entuziasm care a spus mult despre frustrarea sa
ca dramaturg redus la tăcere. La sfârșitul aceluiași an,
a apărut La Poétique3 a lui Mesnardière, care astăzi
este puțin cunoscută, dar care va rămâne până în 1658
singurul tratat de dramă în limba franceză, disponibil
în librării. Autorul aici preia, din nou, în pagini întregi, apărarea eroului matricial, atât de diferit, diferit
de el, de motivele generoase ale conduitei sale, de
monștrii pe care ne-a plăcut să-i fie atribuiți. Răzbunătorul Agamemnon, afirmând îndrăzneț, pentru el
avea „lauda celor înțelepți”, „aprobarea poporului” și
„judecata zeilor”4. Decenii mai târziu, Boileau va defini genul tragic ca „durerile” lui Oedip, pe care doar
Corneille a îndrăznit să le reediteze pe scena modernă, și „alarmele” unui „Oreste paricid”5 care nu le
avea, încă, pentru toată scenica în care Oreste, în mod
parodidic, răsturna Andromaca (Jean Racine). Singura și mica excepție de la tăcerea teatrală, de altfel
înconjurată de evocările teoriei, Mareșalul a tachinat
fantezia orestiană în La Cour bergère, jucat în 1638,
imaginând un ticălos care se grăbește furios către
mama lui, chiar mai ticăloasă decât el, cu sabia în
mână și fără să știe în ce scop: „Să folosim acest fier,
trebuie să-l arunc ...” (v. IV, 8)6. Iar potențiala victimă
și publicul au avut motive să se aștepte la ce-i mai rău:
„Ce vrea să spună? Vai! poate fi în sângele meu;/
Apropierea furioasă, o, eu i-am întors reversul;/ Vino
și restaurează în sânul meu furia ta satisfăcută,/
Vino, port aici moartea în care ai primit viața./ Iat-o,
furia care animă acest efort.” În aparență, însă, matricea că doar a vrut să se sinucidă, aceasta s-a realizat
mai târziu în două replici.

Un alt fenomen, de departe cel mai important,
al acestui context imediat, este apariția Cidului, piesa
care a lansat, în 1636, un tip absolut nou de tragedie,
ai cărui colegi și rivali din toate părțile lui Corneille
vor înțelege și vor relua izvoarele cu o rapiditate fulgurantă. Se pune în discuție ceea ce numim tragedia
morală a acțiunii. „Tragedia morală”, pentru că moralul este scandalul, la limita lui tolerabilă și, uneori,
dincolo de ceea ce dezvăluie, paricid comis în numele
a celor mai nobile imperative și „tragedia acțiunii”,
pentru că această acțiune este postulată atât cât este
posibil și este obligatorie. De-a lungul scenei unei valori manifestate (v. I, 6), în aceeași postură care-i urmează, Rodrigue primește de la tatăl său o sabie, de
folosință tragică, și de pe urma căreia întregul teatru
se va întreba până după Fronde. Și acest Cid este același lucru ce se va aplica pentru a depăși în primul
rând autorul unui Horace care este prezentat cu justețe, printre altele, ca un Cid despărțit în jurul axei
hymeneusei: logodnici, pe de o parte, soți, de cealaltă,
confruntați, unii virtuali, alții cu adevărat, de un paricid care le traversează amorul. Acum, singura tragedie morală reală a acțiunii, pe care antichitatea o avea
asupra dramaturgilor generației lui Cornelius, a fost
tocmai aceea a matricei lui Oreste, mai ales în versiunea sophocleană, că epoca modernă va prefera de
departe celelalte două. Într-una dintre prefațele numeroaselor traduceri ale lui Eschyle care marchează în
secolul al 19-lea a doua renaștere a Literaturii grecești, Jules Lemaître, observându-se că „în I=Orestie,
un caz de conștiință este dezbătut B ca în majoritatea
tragediilor lui Corneille”. Această observație atât de
remarcabilă elementar poate și trebuie să fie extinsă
la întreaga tragedie franceză de la Le Cid până la
Fronte. Toate posibilele crime eroice sau, mai degrabă, „crime glorioase”, pentru a reproduce oximoronul pe care Corneille riscă a-l folosi în piesa sa (v.
732), sunt dezbătute în celelalte părți ale acestei perioade, cu excepția celei a lui Oreste, care strălucește
prin absență orbitoare. Ca și cum, printr-un consens
tacit de forțe politice și culturale care au prezidat destinele teatrului serios, permisiunea de a discuta aceste

2

6

Paris, Courbet, 1639.
Paris, Sommaville.
4
Genève, Slatkine Reprints, 1972, p. 180-84.
5
L’Art poétique, dans Boileau. Œuvres, éd. Georges Montgrédien, Paris, Garnier, 1961, pp. 159- 188, III, v. 1-4.
3
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cazuri pe scenă a fost obținută numai cu condiția ca
aceasta să nu atingă cazul suprem al matricei. Condiție necostisitoare de altfel/ după tot, din moment ce
mobilitatea sensului pe scara aristoteliana, în care paricidele pot fi clasificate în funcție de gravitatea7 lor,
fiecare grad implică grade mai mari. Aceasta este
ceea ce Corneille a subliniat în Le Cid prin tocmai
schimbul de replici care preced „Discursul despre tragedie”. Rodrigue nu a respins în mod spontan exigența paricidică, precum că genul în care au evoluat
a impus generozitate activată: „DON DIEGUE: Rodrigue, ai o inimă?/ Rodrigue: Orice altceva decât
tatăl meu/ Ar testa la timp. (v. 263-64) numai pentru
a descoperi că va trebui să o accepte într-o formă imediat inferioară celei pe care tocmai o considera: DON
DIEGUE: Este .../ Rodrigue: Mulțumesc, terminați./DON DIEGUE: Tatăl lui Chimene.” (v. 284).
Nespusul orestian caracterizează, de asemenea, cel de-al doilea context al lui, despre care am
vorbit mai devreme, unde s-a văzut mai bine deschiderea formidabilă, probabil, de neegalat în istoria literaturii franceze. O ironie, și ea, de asemenea, de

neegalat, de această poveste, a vrut ca prima piesă de
teatru francez modern, Tragedia lui Sofocle, intitulată
Electra, a lui Lazăr de Baïf, publicată în 1537, să fie
consacrată temei că același teatru ar boicota pentru
mai mult de trei secole prin închiderea ei, într-o prima
fază, aceea pe care noi o avem în vedere aici, și prin
deformarea ei într-o secundă, ca durată aproape egală
în timp. Dar cenzura absolută, în vigoare pentru mai
mult de un secol și jumătate, susținem că abundă de
aluzii, Oreste obsedează tragedia secolului al XVIIlea prin întreaga lui absență, spectrală, inevitabil incompletă. Fără a intra în detalii aici, este suficient,
pentru a convinge de acest lucru, a se să gândi nu numai Horace, ci și Rodogune, Andromaque al lui Racine, Britannicus sau, în cele din urmă, Athalie, toate
capodopere cu referire puternică orestiană. (tr. n. va
continua)
Bibliografie: Studia Universitas, Babes-Bolyai, Philologia, 3, An LII 2007, Cluj-Napoca, Număr coordonat de: Conf. univ.dr. Livia Titieni și Prof. univ. dr.
Mihai M. Zdrenghea.

Teodor BUZU – Dualitate, hârtie, tuș, 30 X 21 cm, 2013

Un fanatique des classifications, Castelvetro, avait proposé une
telle échelle dans son Poetica d’Aristotele vulgarizzata e sposata
[1570], éd. Werther Romani, 2 vols, Roma-Bari, 1978, I, pp.
396-98.
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Anca SÎRGHIE
(ROMÂNIA)

MIHAI EMINESCU – UN VIZIONAR AL MARII UNIRI DIN 1918
Atunci când citești poezia Ce-ți doresc eu ție,
dulce Românie, pe care Mihai Eminescu o concepuse
la 16-17 ani, în perioada peregrinărilor lui adolescentine, străbătând adesea cu pasul drumurile din Bucovina în Transilvania, riști să consideri că poetul fusese
inspirat de un entuziasm național de moment. În realitate, el identifica nu o provincie, ci cuprindea în sintagma „dulce Românie” întregul contur al vechii Dacii, așa cum țara străbunilor fusese sub Regele Burebista și Decebal. Admirăm și astăzi solemnitatea strălucită a poematicei urări, neîntrecute în literatura română de vreun alt poet: „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce
Românie,/ Ţara mea de glorii, ţara mea de
dor?/ Braţele nervoase, arma de tărie, /La trecutu-ţi mare, mare viitor!// Fiarbă vinu-n cupe, spumege
pocalul, /Dacă fiii-ţi mândri aste le
nutresc;/Căci rămâne stânca, deşi
moare valul,/ Dulce Românie, asta
ţi-o doresc.” În ciuda vremelnicei
divizări în provincii separate, cu
nume distincte, „țara de dor” a tuturor conaționalilor poetului era
Dacia Mare. Cu genialitatea sa
proiectivă, el pivotează imagistic
pe proverbul „Apa trece, pietrele rămân” inspirat
transpusă în formularea cu valoare conclusivă „Căci
rămâne stânca, deşi moare valul” și atât de memorabil
cântat de Sava Negrean Brudașcu în melodia patriotică bine cunoscută astăzi. Așadar, Ce-ți doresc eu ție,
dulce Românie este crezul politic și programul de
luptă pe care și-l formula strălucit tânărul poet. Se găsesc aici liniile directoare ale viitoarelor abordări din

publicistica sa, activitate permanentă de om al cetății,
începută în anii studenției și prestată în presa din toate
provinciile, dar culminând ca redactor-șef al ziarului
„Timpul” din București.
I.
PASIUNEA PENTRU ISTORIE A LUI
M. EMINESCU
Bun cunoscător al trecutului românesc, spre
care și-a îndreptat atenția cu pasiune încă din anii de
școală, Eminescu valorifică în răstimpul care a urmat
cu aceeași preocupare consecventă, atât publicistic
cât și literar învățătura acumulată, după cum o dovedește în planul creației poetice și
acea sinteză pe care o va cuprinde
în poemul Scrisoarea III, moment
și monument unic în perimetrul liricii naționale pe teme patriotice.
În mod indelebil, ziaristul
Eminescu își dovedește autoritatea
prin felul cum comentează în publicistica sa istoria medievală a românilor, pe care o prețuia la superlativ, dovedind că o cerceta cu pasiune și nu pregeta să facă mărturii
edificatoare în fața celor apropiați. În cartea memorialistică rămasă de la el, Gh. Panu a notat sfatul lui
Eminescu: ,,Panule, să știi tu că în lumea asta nu este
nimic mai interesant decât istoria poporului nostru,
trecutul lui…” 1 Făcând ,,autopsia istoriei naționale”
așa cum apărea ea în ziarul ,,Românul”, publicistul
Eminescu constată autoritar că acolo în mod cu totul
regretabil se falsifică adevărul, căci după acea opinie

1

Vezi Gh. Panu, Amintiri de la Junimea din Iași, vol. II, Editura
Minerva, București, 1971, p.290.
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,,orice Domn bun întâlnește în cale e reacționar, e turcofil, iar oricare taie capetele boierilor e național și
liberal.” De aceea Eminescu va continua la modul ironic: ,,Presimțim că și Mihai Viteazul și Matei Basarab
vor fi trecuți în registrul negru, iar Mihnea cel Rău și
Mircea Ciobanul, descendenții armașului Dracea, vor
fi schimbați în martiri ai libertății poporului.”2
Preocupat de mecanismele care au dinamizat
viața acestor principate dunărene în vremea voie-vodului Mihai Viteazul, primul unificator al românilor,
Eminescu explică de ce era necesară acea Glebae
adscriptio/ legarea de pământ/, ca hotărâre generalizată în Europa timpului împotriva despopulării, act
sancționat cu drasticitate în istoria modernă a românilor, așa cum și generațiile noastre o învățaseră cu
câteva bune decenii în urmă. Poate tocmai de aceea
este interesant să înțelegem punctul de vedere al ziaristului român din secolul al XIX-lea, care comenta
astfel controvestata decizie voievodală din veacul al
XVI-lea românesc, prezentată de redactorul de la
,,Timpul” în context european: ,,Mihai Viteazul a luat
dar o măsură pentru a fixa populația șesurilor, ba a
așezat chiar colonii. Un domn avizat a se lupta cu
toată lumea, deci a avea o oaste, trebuia să fixeze în
loc poporul pe care-și întemeia și bugetul și armata.
Aceasta este explicarea adscripțiunii la noi, tot acest
înțeles îl are edictul lui Ivan cel Cumplit. Rusia ar fi
rămas un ocean de triburi în vecinică migrațiune fără
edictul care le-a fixat pe toate de pământul cui s-o
găsi.Tot așa ar fi rămas șăsul Țării Românești.”3 În
vremea lui Mihai nu erau răzeși ca elemente statornice, ci țara era bântuită de tătari și turci, așa că ,,el a
adus orânduială unde era caos.”Analiza, făcută la nivelul esențializant al unui articol menit să informeze
publicul cititor al acelui timp, dovedește că Eminescu
se baza pe cunoașterea situației de criză financiară
provocată de prea desele atacuri otomane în timpul
domniei lui Mihai Viteazul, susținând argumentarea
logică a legării de pământ a țăranilor valahi. Fără
această măsură deloc populară, dar absolut indispensabilă continuării respingerii militare a turcilor, nu sar fi putut continua cu succes politica antiotomană
care face din Mihai Viteazul ,,steaua răsăriteană” a

apărării țărilor Europei. Într-un document din 6 iulie
1600 Mihai apare ca ,,Domn al Țării Românești și Ardealului și a toată țara Moldovei”, dovedind, așa cum
s-a stabilit abia începând din istoriografia secolului
al XIX-lea, că a făcut o unire personală a celor trei
provincii române, ca vizionară preludiere a Marii
Uniri din 1 Decembrie 1918.
II.
IDEALUL UNITĂȚII ÎN STUDENȚIA
LUI EMINESCU
Cel ce făcuse din afirmația că ,,Unitatea românilor este visul meu de fier” ideal suprem, devenit linia cardinală a atitudinii sale jurnalistice, activase ca
student la Viena în Societatea ,,România Jună”, care
se constituise din alte două, anterioare, numite semnificativ ,,Românismul“, organizație orientată, ca și
,,Orientul” de la București, spre culegerea folclorului,
și ,,România“. Niciodată el nu a ezitat să-și exprime
convingerile politice. Astfel în aprilie 1870 el publică
în ,,Federațiunea” de la Pesta articolul Echilibru, pledând pentru autonomia Transilvaniei. Ca urmare,
procurorul îl citează sub acuzația de instigator. Ar fi
greu să decidem care era pe atunci prioritatea sa interioară, din moment ce, abia remarcat ca poet de real
talent în 1866, el se afirma în anii care au urmat și ca
lider de opinie, ca luptător naționalist prin cuvântul
său de ziarist. Și nu doar în acest plan își exprima studentul Eminescu convingerile prounioniste. Se știe că
în august 1871 studentul Eminescu făcea parte din comitetul de organizare a serbării de la Putna, el acționând pe ambele căi pentru ideea uniunii naționale. Ca
poet scrie Poemul de la Putna, în care deplânge
pierderea pământurilor românești înstrăinate și îndemnând tinerii la luptă pentru unitate națională. Dragostea de țară țâșnește din fiecare vers: ,,Virtutea românească, virtutea strălucită/ De patrie și lege, aici în
sanctuar/ Se știe-nmormântată. O dalbă zi-i sosită.
Poporul stă-n genunche s-o-nvețe la altar.”
III.
ACȚIUNEA CONCERTATĂ A JURNALISTULUI ȘI A OMULUI CETĂȚII

2

M.Eminescu, Erodot al ,,Românului” continuă, în ,,Timpul”
din 25 ianuarie 1881, în Opere, vol. XII, Publicistică 1 ianuarie 31 decembrie 1881, Editura Academiei Române, București,
p.43.
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Ca jurnalist, Eminescu scrie în 11 și 18 noiembrie 1877 la ziarul ,,Timpul” două articole în apărarea
membrilor Societății ,,Arboroasa“, care fuseseră arestați pentru acțiunile lor patriotice. În acele articole
Eminescu dovedise că stăpânește noțiunile juridice
necesare apărării bucovinenilor care luptau pentru autodeterminare. Pe o aceeași linie, el afirma în ziarul
,,Timpul” din 1 martie 1878 convingerea bazată pe o
profundă cunoaștere a istoriei:,,Cu sabia n-a fost luată
însă, nici Bucovina de austrieci, nici Basarabia de
ruși, ci prin fraudă.”4 O asemenea remarcă primejdioasă propriei libertăți nu mai era pentru cititorii ziarului bucureștean o noutate, ci atitudinea de frondă
împotriva Rusiei, care ocupase samavolnic Basarabia, răzbătea din toate articolele publicistului care se
transforma într-o porta-voce a întregului său popor:
,,Nu voim s-auzim de nici un aranjament cu Rusia,
nu-i concedem dreptul de a trata în numele nostru,
căci n-am însărcinat-o nici noi cu aceasta, nici puterile europene.“5 În timpul Războiului de Independență, el pledează în mod clar pentru revenirea Bucovinei, Basarabiei și Transilvaniei la patria-mumă,
spre a fi reconstituită Dacia Mare. Visul unirii principatelor l-a animat întreaga viață. Nu este întâmplător
faptul că Eminescu lucra în ultimii săi ani de activitate să înființeze Societatea ,,Matei Basarab”, care
avea drept țel tocmai unirea tuturor românilor într-un
singur stat. Corespondența pe care ambasadorul austriac baron von Mayr o întreținea cu ministrul de externe al Imperiului Austro-Ungar, nu altul decât contele Gustav Kalnoky6 conține date exacte referitoare
la urmărirea activității lui Eminescu la ,,Societatea
Carpații”. În 7 iunie 1882 ministrului i se raportează:”…Eminescu Hauptredakteur des ,,Timpul”
machte den Vorschlag die Siebenburgische Studenten
rumanische Nationalitat welche zu ihrer Ausbildung

die heiligen Lehranstalten frequentieren fur die Dauer
ihrer Ferienreise in die Heimat mit Bearbeitung das
offentlichen Meinung fur ein Grand-Dacien zu
betrauen.“7 Se semnalează adeziuni din toate cele trei
țări române la ideea României Mari. Nici Astra nu rămâne nesupravegheată, așa cum dovedește prefectul
Comitatului Brașov în raportul său către ministru din
27 iunie 1883, document în care se precizează că ,,populația română din țară/Transilvania (n.n.)/ este mai
agitată ca de obicei din cauza atmosferei din România.” Nu lipsesc măsurile concrete:,,Ocazia adunării
generale poate fi folosită pentru manifestații și consfătuiri. Ca să pot controla acțiunile, vă rog, prea-onorate, să-mi notificați pe acei români care se ocupă preponderant de agitarea românilor din Ardeal.”8
În articolele lui Mihai Eminescu din ziarul bucureștean „Timpul”, ziar la care a activat în perioada
1877-1883 cu tensionata situație politică a Regatului
României și a celorlalte provincii românești, apar referiri la istoria, care a dat neamului nostru o anumită
identitate: ,,Un popor care a avut nefericirea de-a fi
guvernat o sută douăzeci și unu de ani de străini și
care, prin această împrejurare, a trebuit să-și piarză
simțul său istoric și conștiința marilordatorii către
stat, ce erau legate de vechea organizare socială, nu
mai admite, nici poate admite o organizare pe clase,
cari se distingeau nu prin mulțimea drepturilor, ci prin
gradul datoriilor.”9 Pe baza acestei scrutări a istoriei,
publicistul ajunge a concluzia că destinul modern al
neamului său este marcat de drama care i-a fost hărăzită prin dominarea fanariotă. Un interesant punct de
vedere, logic argumentat în publicistica eminesciană,
este cel de a elimina perioada fanariotă din istoria națională ,,pentru că acei domnitori nu erau aleși de boieri, armată și popor, nația nu era legată prin jurământ
către Domnii fanarioți, ei erau numiți ca guvernatori

4

pentru perfecționarea lor frecventează școlile preoțești, pe
durata vacanțelor lor în patrie să li se încredințeze sarcina de a
prelucra opinia publică pentru o Dacie Mare. ÎnCugetarea
Europeană/La pensee europeenne“, Supliment literar nr.2,
2018, p. 8.

M.Eminescu, Argumentul de căpetenie… În ,,Timpul”, 1
martie 1878, reprodus în Opere, vol. X, Publicistica 1
noiembrie 1877-15 decembrie 1886, Editura Academiei R.S.R.,
1989, p.55.
5
M.Eminescu, Fără a prejudeca hotărârilor… ,,Timpul”, 28
ianuarie 1878, înOpere, vol. X, Editura Academiei, 1989, p. 42.
6
Timp de 16 ani, respectiv între 1881 și 1895, Gustav Kalnoky a
fost ministrul afacerilor externe al Imperiului Austro-Ungar, el
încheind în 1883 tratatul cu România, care urma să adere la
,,tripla alianță” creată în 1882 între Germania-Austro-Ungaria
și Italia.
7
Traducere: Eminescu redactor șef la ,,Timpul” a făcut
propunerea ca studenții ardeleni de naționalitate română care
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Raportul Prefectului Comitatului Brașov, în ,,Cugetarea
Europeană/La pensee europeenne“, Supliment literar nr.2,
2018, p.9.
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M.Eminescu, Discuția iscată…, în ,,Timpul” din 14 ianuarie
1882, în Opere, XIII, Publicistică, 1882-1883, 1888-1889,
Editura Academiei R.S.R, 1985, p. 31.
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de către turci, autoritatea lor e uzurpată, e pân-în sâmburele ei ilegitimă. Și oricine a ridicat brațul în contra
lor a făcut o faptă bună și lăudabilă.”10 Ziaristul de la
,,Timpul” nu poate accepta asimilarea perioadei fanariote în fluxul firesc al evoluției istorice a neamului
său, ci o desemnează ca pe o excrescență străină, cu
totul păgubitoare progresului național.
Cunoscând îndeaproape situația est-europeană
contemporană, Eminescu își exprimă cutezător propria convingere, luând o atitudine clară împotriva
unor mari puteri ca Austria habsburgică sau Germania lui Bismarck, cu orice risc, chiar fiind conștient
de consecințe. În Raportul nr.3 al consulului Hans
Wenzl, trimis de Imperiul Austro- Ungar la Iași, la 5
ianuarie 1877 i se dau infomații contelui Gyula Andrassy 11 cu referire la seria de conferințe publice organizate de Mihai Eminescu, inaugurate la finele lunii noiembrie 1876 în capitala Moldovei, unde el activa ca profesor la universitate și era redactor al buletinului oficial ,,Curierul de Iași“. Prima conferință
avusese ca temă situația românilor în Austro-Ungaria.
Publicul numeros ,,a urmărit expunerea cu curioasă
luare aminte și a gratulat conferențiarul cu aplauze
zgomotoase”.Conținutul conferinței este urmărit în
detaliu și se consemnează atitudinea oratorului față de
statul dualist:,,el crede că politica pe care o exercită
Austro-Ungaria față de naționalități în general, dar în
special față de cea română, este discutabilă. ,,Ministrului i se aduce la cunoștință până și faptul că acea
cuvântare a fost publicată în ziarul ,,Curierul de
Iași“12. Urmărirea ziaristului Eminescu nu era deloc
ocazională, ci permanent, nevenind doar de la autoritățile externe, ci și de la conaționali precum F.A. Cantacuzino, care îl avertiza pe Titu Maiorescu că trebuie
să-l pondereze ca atitudine: ,,Fără a-i spune nimic
care să-i poată deștepta susceptibilitatea sau sensibilitatea, să obții din partea sa nu ca să spună adevărul,
ci să nu-l spună decât în mică parte.”13 Presiunea care
venea în mod concertat din toată părțile asupra conștiinței ziaristului trebuia să facă din analistul politic
o marionetă pusă în slujba unor potentați ai

momentului. Stratagema inițiată în 1879-1880 nu dă
rezultate, din moment ce câțiva ani mai târziu sfatul
lui Petre Carp, aflat la Viena, suna mai repede a ordin:
,,Mai potoliți-l pe Eminescu odată”.Formularea unei
asemenea atitudini nu a rămas fără urmări. În ,,Timpul” ziaristul tocmai demascase umilitoarele condiții
impuse de puterile europene României, care nu mai
putea revendica Transilvania, conform convenției pe
care o semna cu aliații secreți Germania, Austro-Ungaria și Italia. Înțelegând că singura armă în lupta pe
care o deținea era cuvântul său de gazetar, Eminescu
pune accentul pe ceea ce afirmă în articolele sale de
atac concertat împotriva afacerilor veroase ale vremii
și pentru sprijinirea idealului de unitate a poporului
român. Articolul său cu titlu premonitoriu, ca ultim
elogiu făcut dreptului la opinie, Pentru libertatea
presei și a jurnalistului, era o reacție curajoasă la
hotârârea guvernului Brătianu de a expulza pe ziaristul Emil Gall, concomitent cu desființarea în 28 iunie
1883 a Societății ,,Carpații”, la care Eminescu se numărase printre fondatori în 24 ianuarie 1882. Societatea secretă ,,Carpații” avea obiectivele unui proiect
unionist într-o vreme de mare urgie din secolul constituirii națiunilor. El știa ce va urma, intuind soarta
ce îl aşteaptă și pentru că se simțea amenințat, lui
Eminescu îi încolțește gândul de a se călugări la o mânăstire apropiată de capitală, pentru ca de acolo să
pornească un atac mai virulent împotriva politicienilor malonești ai vremii sale. Nu a apucat să-și ducă
gândul acesta salvator până la capăt, dar nici nu a depus armele. În consecință, pentru că mărturisise lui T.
Maiorescu intenția sa de călugărire, Eminescu a fost
catalogat drept extravagant, chiar nebun și discreditat, apoi eliminat din viața jurnalistică românească.
De ce? Se acreditează în cercetarea de dată recentă tot
mai evident opinia că Eminescu era temut pentru ideile lui unioniste, de refacere a Daciei Mari. Activitatea sa în deceniul al 9-lea în cadrul Societății ,,Carpații“, care trimitea de la București pe tinerii studenți
ardeleni la preoții și dascălii români din Transilvania
cu mesaje unioniste i-a înrăutățit poziția, iar ordinul
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Ibidem, p. 45.
Gyula Andrassy a fost ministru de externe al monarhiei
dualiste între 1871 și 1879.
12
Raportul nr.3 al lui Hans Wenzl către Andrassy, în
,,Cugetarea Europeană/La pensee europeenne“, Supliment
literar nr.2, 2018, p. 6.
11
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camuflat al lui Petre Carp de la Viena a cerut măsuri
aspre și urgente, impuse cu începere din 28 iunie
1883, când efectiv el este forțat să înceteze activitatea
sa de ziarist. La câteva zile, respectiv în 1 iulie 1883
Eminescu publică poezia Doina, apreciată a fi fost
,,testamentul său patriotic”, dezvăluind ideea –axă a
luptei sale, cea de conservare a identității noastre naționale.
Vecinătatea cu Basarabia nu a fost pentru moldoveanul Eminescu doar o realitate geografică, ci l-a
ajutat să înțeleagă unitatea istorică și culturală a neamului său de pe ambele maluri ale Prutului. Studiul
consacrat Basarabiei, apărut în ,,Timpul” din martie
1878, are la bază o documentare impresionantă,
demnă de o lucrare de doctorat a timpului său, pornind de la Istoria critică a românilor și arhiva istorică
a României de B.P.Hasdeu, documentele fondului
Eudoxiu Hurmuzaki, cronicile editate de M.Kogălniceanu, Cronica Hușilor de P.S.S.Melchisedec, cartea
consulului englez Wilkinson, semnalată și de Al.
Odobescu etc. Numai atunci când documentarea sa
era îndestulătoare, publicistul înțelegea să formuleze
opinii despre trecutul românesc. Referindu-se la
epoca înfloririi voievozilor Basarabi, Eminescu conchide bazat pe argumente edificatoare că ,,Destul numai că, într-o vreme în care abia era viață istorică prin
împrejurimi, Basarabia actuală era pământ românesc
stăpânit de Domni români… ’’14 Cu referire la secolul al XIX-lea când ocupația rusească este nelegitimă,
publicistul de la „Timpul” imaginează o punere în balanță și astfel: ,,De brațul scurt sau prezent al cântarului ar atârna în greu Rusia, de brațul cel lung al unei
istorii de 500 de ani atârnă România cu drepturile sale
străvechi și nouă.”15 Pierderea pe care o suferise România prin răpirea Basarabiei era incomensurabilă,
întrucât ,,Rusia nu se mulțumește de a fi luat o parte
mare și frumoasă din vatra Moldovei, nu se mulțumește de a fi călcat peste granița firească a pământului românesc, ci voiește să-și ia și sufletele ce se află
pe acest pământ și să mistuiască o parte a poporului
român. Rusia nu a luat această parte din Moldova
pentru ca să-și asigure granițele, ci pentru ca să înainteze cu ele, și nu voiește să înainteze decât spre a
putea stăpâni mai multe suflete. Tocmai puși față în

față cu viața rusească, românii au început a fi cu atât
mai vârtos pătrunși de farmecul vieții lor proprii, de
bogăția și superioritatea individualității lor naționale;
tocmai fiind puși în contact cu rușii, românii erau
mândri de românitatea lor. E nobil răsadul din care sa prăsit acest mic popor românesc, și, deși planta nu
e mare, rodul e frumos și îmbelșugat; cele două milioane de români au adunat în curgerea veacurilor mai
multe și mai frumoase comori decât 90 de milioane
de ruși vor putea să adune cândva.’’ Bucuros cu îndreptățire să afirme superioritatea vădită a individualității neamului său față de colosul de la Est, Eminescu relatează în diferite articole modul cum în
școli, în biserici ale Basarabiei și chiar în viața de familie a fost interzisă folosirea limbii române, interdicție pe care o socotește chiar mai distructivă decât
cea impusă de turci asupra popoarelor cotropite, pentru că ea stagnează evoluția legică și firească a neamului.
Din călătoriile sale timpurii în Transilvania, în
mintea lui Mihai Eminescu s-a fixat deja ideea apartenenței legice a pământului dintre Carpați la patriamumă. Cu puterea lui vizionară, în asemenea termeni
concepea și articolele lui din ziarul „Timpul”, care
dovedesc că jurnalistul bucureștean era mereu atent la
seismele politice din societatea românească transilvană. Spre exemplificare, ne-am oprit la un singur
eveniment consemnat de Eminescu. În zilele de 1214 mai 1881 la Sibiu se adunaseră reprezentanții românilor din ținuturile Ardealului și Țării Ungurești
locuite de români, ca să se consulte cu privire la atitudinea ce urma să o ia românii în fața alegerilor pentru Camera din Pesta. Consemnat exact în articolul
său din ziarul bucureștean, programul Partidului Național-Român cuprindea punctele: ,,1. Recâștigarea
autonomiei Transilvaniei; 2. Introducerea limbii române ca limbă oficială a administrației și justiției în
ținuturile locuite de români; 3. Numirea de funcționari români sau de neromâni, numirea acelora cari
știu scrie și vorbi limba română; 4. Revizuirea legii
asupra naționalităților; 5. Autonomia bisericilor și
școalelor confesionale; 6. Crearea unei legi electorale
pe baza sufragiului universal sau cel puțin investirea
cu drept electoral a oricărui cetățean ce plătește o dare

14

15

Idem, I. Basarabia. Numele și întinderea ei. În vol. Ne e silă.
Scrieri politice, Editura SOROC, București, 1991, p. 8
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Idem, Basarabia. VI. Veacul al nouăsprezecelea. Izvoare. În
Op. cit., p.33.
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direct;7. Colaborare cu cei ce țin seamă de interesele
și bunăstarea poporului.” Pentru punerea în practică a
acestui proiect politic, urma să se redacteze un memorand explicativ, tradus în franceză, germană și maghiară, intitulat Memorial compus și publicat din însărcinarea Conferinței generale a reprezentanților
alegătorilor români, adunați la Sibiu în zilele de 12,
13,14 mai st.n. 1881.
Ziaristul M. Eminescu comentează concluziv
semnificația unei asemenea reuniuni, exprimându-și
opinia cu claritate în această problemă majoră a vieții
politice românești: ,,Pentru noi nu e îndoială că consângenii noștri din Ardeal vor izbuti a obține de la
Coroană și de la împrejurări realizarea întregului lor
program, pentru că presiunile maghiarilor, departe
de-a le folosi acestora, au trezit și mai adânc sentimentul național al vrednicului și statornicului popor
românesc. Observăm cu bucurie că, chiar în acele ținuturi unde sufletul părea mai adormit, un spirit nou,
dătător de viață, s-a deșteptat. Cine are dreptate la
urma urmelor nu este pretinsul drept istoric sau dreptul public, durat în favorul unei singure naționalități,
a celei maghiare, cine are dreptate este realitatea etnologică, este adevărul. În numele adevărului și sub
suflarea lui binefăcătoare e scrisă și această lucrare și,
pentru că niciodată în cursul istoriei n-am văzut adevărul învins ci pururea învingător, de-aceea și acum
putem prezice că, per ardua ad astra, cauza română
va triumfa.’’16 Ne-a încântat să descoperim o formă
mai rară a dictonului ,,Per aspera ad astra”, așa cum
Seneca îl folosise în tragedia Hercule furios. Cuvântul „ardua” cu sensul de ,,căi abrupte” are aceeași
semnificație ca și „aspera”. Dictonul latin astfel așezat în comentariul concluziv prevenea pe compatrioții
săi transilvăneni că împlinirea unui asemenea ideal

național cere o luptă tenace, de bărbați dârji și neînfricați.
Adevărul este că Eminescu credea în legitimitatea luptei românilor din toate provinciile istorice pentru unire, acțiune concertată în care un punct de sprijin ferm îl găseau în credința creștină al cărei efect
benefic de busolare morală și spirituală a omenirii
este exprimat în termini fermi: ,,Iată două mii de ani
aproape de când ea au ridicat popoare din întuneric,
le-au constituit pe principiul iubirii aproapelui, două
mii de ani de când biografia fiului lui Dumnezeu e
cartea după care se crește omenirea. Învățăturile lui
Buddha, viața lui Socrate și principiile stoicilor, cărarea spre virtute a chinezului La-o-tse, deși asemănătoare cu învățămintele creștinismului,
n-au avut atâta influență, n-au ridicat atâta pe om ca
Evanghelia, această simplă și populară biografie a
blândului nazarinean, a cărui inimă au fost străpunsă
de cele mai mari dureri morale și fizice și nu pentru
el, pentru binele și mântuirea altora.”17 Nu este de
mirare că în finalul articolului Din Transilvania, publicat în 3 ianuarie 1880 în ziarul ,,Timpul” din capitală Eminescu desemnează cele două coloane ale susținerii luptei pentru împlinirea ființei noastre naționale: ,,UNITATE DE LIMBĂ, UNITATE DE BISERICĂ, IATĂ ÎN SCURTE VORBE UN ÎNTREG
PROGRAM PENTRU APĂRAREA NAȚIONALITĂȚEI ROMÂNE AMENINȚATE.18” (s.n.) Geniala minte politică a lui Mihai Eminescu a preconizat
cu aproape patru decenii înainte liniile unui program
de luptă națională românească pentru un legitim ideal
ce avea să se împlinească în anul Marii Uniri, 1918.

16

1ianuarie -31 decembrie 1881, p. 134.
18
Idem, Din Transilvania, în vol. Ne e silă (Scrieri politice),
Editura Soroc, București, 1991, p. 155.

M. Eminescu, în ,,Timpul”, din 28 oct. 1882, în Opere, XIII,
Publicistică, 1882-1883, 1888-1889, Editura Academiei R.S.R,
1985, p. 212.
17
M. Eminescu, Și iarăși…. În ,,Timpul “, 12 aprilie 1881, Vezi
M. Eminescu, Opere, vol. XIII, Publicistică ,
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Florentin SMARANDACHE
(STATELE UNITE ALE AMERICII)

Islanda culturală
Renumit pictor islandez: Jóhannes Sveinsson
Kjarval (1885-1972), inspirat de modernism. Iar ca
sculptor: Ásmundur Sveinsson (1893-1982), cu creații abstracte.

Björk
*

Pictură de Jóhannes Sveinsson Kjarval

Cântăreți islandezi cunoscuți în America: Björk
(renumită prin costumația excentrică; multi-candidată la Premii Grammy, o dată la Premiul Oscar și de
două ori la Premiile Globul de Aur; cântă într-un stil
muzical eclectic, cu influențe din pop, jazz, muzică
de ambianță, muzică clasică, electronică, rock alternativ și folk), Sigur Rós (avant-rock, combinație de
rock cu muzică clasică), Kaleo (blues/rock).
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Un medalion stradal dedicat scriitoarei și artistei grafice Ásta Jóna Sigurðardóttir (1930 - 1971), o
boemă. Autoare a povestirii De duminică seara până
luni dimineața (1955).
Alți autori care au frecventat cafeneaua Laugavegur 101, de pe strada cu același nume: Stefán
Hörður Grímsson (1919–2002; poet modernist, din
grupul Poeților Atomului), Dagur Sigurðarson, Thor
Vilhjálmsson (1925–2011; romancier, scenarist,
poet, traducător; a primit Premiul Consiliului Nordic
pentru Literatură în 1988 pentru romanul Grámosinn
glóir / Justiție neînfăptuită, după ce în 1992 i se decernase Premiul Nordic al Academiei Suedeze, cunoscut ca Micul Nobel, pentru întreaga activitate literară, Jen Oskar, Ari Jósefsson, Elias Mar etc
*
De Ari Jósefsson auzisem din România. Născut
în Blönduós în 1939, a devoltat o pasiune pentru
limba și cultura română, studiind la București prin
anii ’60. La întoarcerea în Islanda, în 1964, a căzut de
pe vaporul Gullfoss și s-a înecat.
Stríð / Războiul este poate cea mai cunoscută poezie
a sa. Încerc să traduc câteva versuri:
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,,Ce ciudați sunt
cei care conduc națiunile
Ei spun că luptă pentru o patrie
sau pentru un ideal
și ne ucid pe noi cei care
nu avem altă patrie decât Pământul
și alt ideal decât viața.”
*
Galerii private de artă.
Suflă vântul și te ia cu fiori. Mereu timp ploios,
înnourat, mohorât. Promenada cu aparatul foto pe
strada principală Laugavegur din Reykjavík se încheie.
*
Etimologic, Reykjavík înseamnă Golful Fumegând, datorită vaporilor izvoarelor geotermale. Orașul se află într-un intrând în Golful Faxa, între peninsulele Snæfellsnes și Reykjanes, având în față, peste
apă, Muntele Esja.
*
Mă gândesc: cum ar fi iarna islandeză?
Neagră-neagră, rece-rece și lungă-lungăăă…
Mulți iau antidepresive, mai ales, iarna.
Se comit și destule sinucideri...
*
Moda tinerilor de astăzi: băieții bărboși, cu părul legat coc și cercel într-o ureche. Și băieții și fetele
au tatuaje și cercei în nas, în sprâncene
și-n buric. Pe vremea studenției mele era moda (interzisă de autorități): băieții cu părul lung și fetele cu
fustă scurtă.
*
Este avantajos să îmbraci mai multe straturi de
haine subțiri, decât o singură haină groasă, fiindcă în
funcție de vreme poți să mai scoți sau să mai adaugi
un strat subțire. Iar între ele se formează un strat de
aer, care menține căldura corpului.
*
Atât de multe autovehicule din cauza vremii nefavorabile din Islanda, două autovehicule pe persoană, în medie.
*

destineliterare@gmail.com

Trei cărți de-ale mele:
• New Trends in Neutrosophic Theories and
Applications, vol. 3;
• Neutropsychic Personality;
• Symbolic Neutrosophic Theory;
• și un DL-DVD cu 600 e-books și e-journals
au fost acceptate de Biblioteca Universității din Reykjavík, Islanda.

Teodor BUZU – Sonet, hârtie, tuș, 30 X 21 cm
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Marièva SOL
(FRANȚA)

JEAN
Le pauvre Jean n'était pas gâté par la nature.
Un nez en pied de marmite sur des lèvres lippues et
tombantes lui conférait un air sot. Ses yeux glauques
étaient de couleur indéfinissable et l'un des deux était
à moitié fermé en permanence, l'autre continuellement larmoyant. Son front était prématurément fripé
de rides profondes qui le faisaient paraître quinze ans
de plus que son âge. Les cheveux étaient rares et le
haut du crâne complètement dégarni. À 35 ans il était
puceau, n'ayant jamais rencontré une femme qui ait
accepté de s’offrir à lui. Malgré tout, un été, il fréquenta une jolie fille de 18 ans. Elle était aveugle. Cependant elle s'éloigna de lui à cause de l'odeur des
pieds du pauvre garçon lorsqu’à la plage il se déchaussa. Cette odeur insolite autant que nauséabonde
n'avait pas été couverte par celle d'un tourteau mort et
décomposé dans un trou de sable à côté de l'endroit
où ils s'étaient allongés tout deux. Il est vrai que Jean
avait un métier difficile. Il travaillait à la chaîne dans
une usine qui triait les macaronis par taille et par couleur. Il était muni d'un mètre ruban et toute la journée
sur le tapis mécanique qui les faisait défiler devant lui
il devait saisir entre deux doigts les macaronis trop
longs et les mesurer puis, avec une paire de ciseaux
crantés, il devait avoir l'œil assez acéré pour en couper une partie. La réputation de la marque de macaronis reposait surtout sur leur conformité à la taille de 7
cm chacun. Et Jean était donc éminemment responsable de la réputation des pâtes « Lostocro ». Parfois
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un macaroni d’une couleur noire passait sur le tapis
roulant et là aussi il devait intervenir. Il le prenait, le
suçait pour lui redonner instantanément la bonne couleur jaune beurre qui convenait à le rendre appétissant. Pour son métier il fallait à Jean bon œil et bonne
salive et c'est ce qui faisait de ce métier un métier difficile. Mais Jean n'avait peur de rien ce qui parfois le
mettait en danger. Il avait, un jour de Pâques, écrasé
dans sa chambre un cafard et sa réputation de « Jean
sans peur » s'était répandue dans tout l'immeuble. Il
s'était aussi, un autre jour, bagarré avec son chef de
service à l'usine et lui avait écrasé le pied droit avec
les bottes à clous qu’il portait, notre ami Jean, ce matin là. Depuis, plus personne n'osait le provoquer, sauf
le jour où il arriva chaussé de tennis. Alors dix de ses
collègues, voyez comme les gens sont hargneux, lui
étaient tombés dessus. Ils lui en voulaient pour une
cause bien insignifiante : seulement parce que tous
les jours Jean arrivait le premier à la cantine et étant
gourmand de frites, se gavait de cette nourriture sans
en laisser à ses autres collègues qui n'avaient pas les
mêmes horaires et devaient se passer de frites et se
contenter de pommes de terre bouillies. Cela avait déplu, voyez comme les gens sont méchants pour peu
de choses. Depuis ce jour mémorable et douloureux,
même en été par les grandes chaleurs, Jean ne porta
plus que des brodequins à clous, extrêmement solides
et très lourds. Marcher avec de tels poids aux pieds,
vraiment Jean n'avait peur de rien.
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Valeriu STANCU
(ROMÂNIA)

ECCE HOMO

PSAUME PAÏEN

Empereur des rêves
éparpillés
dans un abîme de silence.

le hasard d'être poète
le mirage d'être nous
le miracle d'être aimé
me trouvent,
me troublent,
me charment
tu m'as déjà trouvé
tu m'as déjà troublé
tu m'as déjà charmé
garde-moi dans ta lumière
dans tes feuilles,
dans ton souffle
un instant
un siècle
une éternité,
car je suis malade
de silence,
d'arbres,
d'obscurité...

La déchirure d’une carte
gagnante
qui s’égare
entre
inquiétantes réponses et humbles questions;
une carte gagnante
qui cherche son identité,
son épave,
ses rivages…
Empereur des rêves
éparpillés
dans un abîme envahi
par « les bateaux ivres »,
par les prédictions d’une étoile errante.
Bannis de l’horloge,
les instants
frappent à la porte
de la souffrance,
vol d’oiseaux aveugles
qui ramasse
les châtiments du vent
Nuit de grâce,
nuit sans bornes
nuit arc-en-ciel
sur l’azur de l’enfer
Les nuits, l’horloge du néant
mesure nos abîmes

CHANSON DE SEPTEMBRE
Une année.
Sais-tu, mon amour,
combien d'éternités entrent
dans le flou d'une année?
Et, mon Dieu, quelle triste histoire,
l'histoire de nos fleuves!
Psaume arraché d'un évangile païen.
Une lune froide et
tourmentée
de mon ciel tombera...
La lumière de mes doigts,
bleuâtre,
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avec lesquels
je vois
les lambeaux du temps.
DIMANCHE DES MENDIANTS
Automne.
Un dimanche des mendiants.
Comme des épées rouillées,
malades,
bornées
les livres entrent
dans le salon
de leur silence.
Bois bénit,
vieux,
noble,
cheminée noircie d’ombres
et de doutes.
De déchirures.
Automne.
Dimanche des mendiants.
Livres muets d’améthyste et d’encens…
Les feuilles – clochards écrasés par le silence.
Oui, mon amour, les feuilles tuent leurs arbres
comme les instants tuent l’éternité.
IN CAUDA VENENUM
(Enfant et frère de Jésus)
« Les lumières se sont éteintes,
Les éternités se sont dissipées
La terre s’est crucifiée
Aux quatre coins de l’univers
Quant toi, pucelle sans péchés (immaculée)
Tu as accouché la seconde fois
La deuxième fois
Le saint enfant et frère de Jésus… »
A ce point, mon inspiration classique
S’est envolée
Comme le sentiment pieux que je suis
Chair de sa chair
Esprit et glaise
Image et ressemblance…
Raison pour laquelle
J’ai commencé à étudier
La sexualité artistique, les soutras de l’extase
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Jusqu’au moment où
Les bruits de la maison
M’ont glissé la réalité
Sous la porte
Comme une dénonciation,
Comme une lettre menaçante
Des diables veilleurs de la poésie…
(de la part des diables)
AVEUGLEMENT
Jésus-Christ n’a jamais porté de lunettes
Afin de défendre son regard
Contre le néant,
Afin de défendre ses yeux
Contre les sables des déserts;
Il n’a jamais porté de lunettes
Et il ne m’a pas vu
Quand je lui faisais signe
Que je voulais le suivre.
Le suivre dans les miroirs du sommeil,
Humble et confus
Comme ses disciples.
Dans ma maison, Jésus-Christ n’est jamais entré
Me demander l’hospitalité,
Ne serait-ce que pour une nuit.
Il n’est jamais entré
Me demander à manger.
Il n’est jamais entré
Me demander une coupe
Pour y boire sa crucifixion
Jusqu’à la lie.
Jésus-Christ n’a jamais porté de lunettes.
Il aurait pu voir, s’il les avait portées,
Ma maison aux murs de prison,
La rue des poètes,
Pauvre, déserte, inconnue...
La rue des poètes
Aux ronces couvertes des épines
De sa couronne;
La rue des poètes,
Aux acacias fleuris même en hiver,
Qui attendent le sang de son front ;
Il aurait pu voir les chiens de l’ami
destineliterare@gmail.com
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La vue s’affaiblit,
Comme l’amour s’affaiblit avec le temps,
Comme la foi s’affaiblit avec le temps...

Compagnon de longues causeries
Sur la terrasse de l’éternité,
Tous les jours,
Et toutes les nuits ;
Il aurait pu voir nos pensées
Nocturnes...
Mais Jésus-Christ n’a jamais porté de lunettes.
Il n’a pas su qu’avec le temps

Jésus-Christ ne m’a pas vu
Et moi, je ne l’ai jamais pris par la main
En lui disant : « Suis-moi, Seigneur, dans mon
royaume… »

Marièva SOL (Franța) – Marie et l'Ange Gabriel
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Passionaria STOICESCU
(ROMÂNIA)

BISERICA DIN SUFLET ȘI DIN POEM
Fericită întâmplarea ca mâna care blagosloveşte, să fie hăruită de Dumnezeu, anume cum să
drămuiască sacrul şi profanul, ca atunci când și scrie
să răsară Poezie! E cazul preotului Marcel Miron din
Huşi , ale cărui cărţi mi-au fost oferite de un alt confrate preot poet, profesorul universitar omagiat de curând cu titlul de Doctor Honoris Causa, Theodor Damian. Din aceeaşi sorginte poetică a meleagurilor
moldovene, din aceeaşi vatră teologică în care arde
nestinsă flacăra ortodoxiei, cel de al doilea „departe
în temple şi altare/ pe scări de fum albăstriu” („Prietenului meu , Doru”) cântat de Marcel Miron, e mai
încifrat, cu un dicteu liric ancorat în filosofie şi mit,
un clarvăzător cu „ochiul pustiei”.
Marcel Miron, în cartea apărută la „Junimea”,
Iaşi, 2015, Versuri albastre
şi aurii e mai pământesc,
stabilind un raport direct
între trăire şi cuvânt, aptitudinea slovelor fiind aceea
de a conserva tensiunea trării
: „Sunt două milenii de când
celebrăm/ farmecul cerului
şi tăria Cuvântului / înălţimea Golgotei pentru cei botezaţi/ nu ne mai înspăimântă dar/ trăim ca şi atunci
zbuciumul...” („Acrostih”).
Dominante în întregul volum sunt credinţa şi
seninătatea, lumina: ,,Trece prin faţa mea o biserică/
din zidurile sparte îmi zice:/ -Mi-e frig/ lipeşte-te de
mine!/ De-atunci eu am murit/ dar ea trăieşte de-a pururi” („Dialog cu nepoţii mei”); „Dincolo de sori şi
stele/ este o pace adâncă/ rezemată de următoarea galaxie nenăscută/ cel mai frumos rai / să priveşti stelele
nenăscute/ nenăscute stele din inima mea” („Toamna
la Mănăstirea Neamţului”); „Dintre noi toţi/ numai
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soarele a rămas repetent/ el zilnic face aceeaşi muncă/
ne predă lecţia de lumină şi căldură/ de iubire chiar”
( „Balada celor douăzeci şi patru de sfinţi...”).Ca
semn de bunătate şi împăcare cu lumea aceasta, la
Marcel Miron chiar şi nopţile sunt luminoase: ”În
nopţile mele/ oamenii sunt blânzi şi buni/ nu fac răutăţi/ poartă cu dânşii/ foc şi cărbuni” („Nopţile”).
O notă personală în desfăşurarea imagistică în
care se trece cu uşurinţă de la mit la simbol, de la
sacru la profan, de la voioşie la nostalgie caracterizează versurile, cu ton când baladesc („Portul Lampadaria”), când imnic („Ca un mire”, „Imn solemn”),
când de cantilenă („Cruce care-mi stai la gât/ şi-mi ţii
vieţii de urât/ nu eşti de-aur, nici de-argint/ nici de
lemn nici de pământ/ de-o albină eşti făcută/ adunatăn trudă multă/ din lumina luminată/ în metanii însemnată/ de speranţă agăţată/ şi cu dragoste smălţată/
cruce scumpă, scump lucrată.” ) („Cruce”), când de
descântec-parabolă : ,,Voi trei/ noi trei/ miluieşte-ne
pe noi./ Voi toţi miei/ noi toţi zmei/ izbăviţi-ne pe
noi./ Voi toţi trei/ noi toţi morţi/ înviaţi-ne pe toţi/..../”
(„Trisfetitele veacului nostru”), totul însemnând alternare de ritmuri pentru asigurarea variaţiei muzicale
şi pentru a nu-i da prilej cititorului să obosească după
acest periplu când grav, când ironic, când nostalgic,
de viaţă trăită întru credinţă şi exaltare.
Revelaţia lumii e una creştină, iubirea şi înţelepciunea ţin de puritate şi de credinţă, „apele de sus/
se sfinţesc cu apele de jos” („La Marea Moartă”).
Biografia personală trece lin în biografie colectivă, cu un soi de participare afectivă la colocviul
memoriei. Un poem–cheie îl constituie astfel „Chipul lui Isus în goblen”, o „bijuterie” lirică din comoara acestei cărţi: „De mii de ori ţi-am înţepat faţa/
ca să-ţi descopăr suferinţa/ pe frunte ţi-am pus lacrimi
de sânge/ parcă sunt vişinile coapte din fundul grădinii/ sau cheagurile de sânge de pe patul de zarcă/ unde
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părintele Cezar a fost bătut zile la rând./ Doar ochii
Tăi, Doamne!/ nu aveam aţă albastră/ nu ştiam să fac
alţi ochi / la noi în casă toţi aveau ochi albaştri/ noroc
că a venit părintele Visarion/ un călugăr/ dat afară din
mănăstire cu „Decretul”/ cu anteriul zdrenţuit/ şi o
bocceluţă în băţul de corn./I-am deşirat vârful mănuşii/ împletită dintr-o lână albastră/ şi ţi-am cusut
ochii / Doamne, ce ochi frumoşi ai şi acum/ când cerul se revarsă peste noi./ Stau în genunchi şi aştept/
să-ţi curgă o lacrimă albastră/ mi-e sete, Doamne!”
Lirismul majorităţii poemelor ne dă o idee
exactă despre sufletul poetului. Sensibilitatea lui e
blândă, luminoasă, într-un univers de două ori natural: o dată în raport cu biografia personală, a doua
oară în raport cu înclinaţiile lui. Altfel spus, Marcel
Miron slujeşte la două amvoane: al bisericii creştine,
şi al poeziei adevărate. Preoţia e o profesiune de credinţă (!) desăvârşită în arta poetică. Biblicul, mitologicul şi contemporanul se pot întreţese fericit („O
altă odisee...”), când stăpâneşti substanţa comunicării relevată prin sugestie (ca şi la Theodor Damian
de altfel). Şi nu doar metafora e cea care poate sugera
acest lucru, ci tonul însuşi, sistemul de accente al frazei, sintaxa, versificaţia sau ritmul interior, notabil
în versul alb.
Orice întoarcere în sine, e de fapt o laudă
adusă Creatorului Divin, a cărui făptură este, al cărui propovăduitor se simte. Primele poeme ale cărţii,
aşa se şi numesc:,,Preot” şi „Semn de carte”. Factura
delicat erotică a unor poeme are atitudinal o amprentă
„bine temperată”, cu o ardoare lăuntrică în dedesubturi, evident, din considerente monahale („Şi tu”,
„Versuri albastre şi aurii”, „Evghenie”, „O altă odisee...”,”Odă unui bucheţel de flori”, „Toarce...”).Grosul cărţii îl constituie însă poemele cu tematică religioasă: crucea, biserica, Sfânta liturghie, Iov, mucenicii, idilicul evlavios şi mila luminoasă pentru vietăţile
Domnului. Uneori, şi e de bine, se simte înrâurirea lui
Arghezi în nostalgia de cer şi a lui Blaga , în cea de
sat.
Cromatica preferată şi anunţată chiar din titlu,
„albastru” şi „auriu”, acesta din urmă derivând de
fapt din „galben”, dovedeşte o dată în plus preferinţa
pentru tot ce se leagă de spiritualitate (albastru). Specialiştii în psihologie abisală îl asociază cu relaxarea
spirituală, cu un mod de viaţă liniştit, uşor şi cumpănit.” Este culoarea cerului, transparenţa vidului care
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va veni: în apă, în aer, în cristal şi în diamant. Învăţătorul Iisus e reprezentat în veşminte albastre”, conform „Simbolisticii culorilor” după J. Chevalier şi H.
Biedermann. După P. Portal, „albastrul este simbolul
adevărului şi al veşniciei lui Dumnezeu, rămânând
întotdeauna şi simbolul nemuririi omeneşti”. Galbenul simbolizează culoarea soarelui, a focului dătător
de viaţă, iar galbenul auriu este cel mai adesea atributul dragostei de cunoaştere (conf.aceloraşi J.C. şi
H.B.,amintiţi anterior).
Către „stâlpul de lumină” sub care se cern „tărâţe de aur” („Trisfetitele veacului nostru”), Marcel
Miron a ridicat o scară dublă din poemele lui: o faţă
are treptele Credinţei, o alta pe cele ale Poeziei.
AL NORILOR
De la Kogaion la Athos
este titlul cărţii lui Marcel Miron, apărută la Editura „Timpul”, Iaşi, 2016, sugerând călătoria de la muntele zeului străbun Zamolxe, la muntele sacru
al creştinismului.
Strabon relatează că dacii îşi numeau preoţii „călători
prin nori”, sanctuarul la care se
închinau fiind un munte atingând norii. Dar tot călător
prin nori e şi poetul, iar un poet-preot, aşa cum e autorul cărţii sus-menţionate, e de două ori „al norilor”.
Ca versul său să plutească, să zboare folosind
Cuvântul, recreând lumea sub spectrul simţirii şi originalităţii sale, începe o călătorie din norii cei joşi ai
profanului către cei cu mult mai sus ai sacrului. Darul
acestei călătorii sunt poemele.
Rostul lor e mărturisit încă de la început de către autor: „/.../ să cânt, să slăvesc veşnicia,/ să dorm
pe a cerului prispă” .(„Cântec de luptă de la Muntele
Athos”). Numai că, până la slava veşniciei, „în nopţi
de tânguire/ printre pădurile de psalmi/ cu nesfârşite
litanii” („Chihlimbare athonite”), sunt întâmpinaţi la
Athos „copiii obosiţi ai lumii/ aruncaţi de valuri / pe
ţărmul pustiu /.../ şi luptă cot la cot/ fără să se cunoască,/ trăiesc murind/ fără să se iubească/ şi
zboară vultureşte în cer/ fără ca cineva să-i jelească.” („În portul Vatoped”), aceştia fiind pelerinii
şi viitorii călugări athoniţi.
209

Destine Literare
Totul se petrece între jos şi sus: ,,cerul se lasă
jos / mai jos / şi mai jos/ până în sufletul drumeţului/
frate pelerin/ prin râpile/ străjuite de copaci/ jnepeni/
şi chiparoşi” („La Muntele Athos”). Răgazul pentru
rugă e atât de pătruns de sacralitate „pe muntele cu
cerul lăsat”, încât măruntele fapte lumeşti nu-şi află
aici locul ( şi e demonstrativ cazul pelerinului-poet
Cassian Maria Spiridon, cu barba şi unghiile netăiate).
Chipuri de călugări („Călugărul de la Karloviţ”), dar şi de călugăriţe (evident, nu de la Athos!),
obiecte din recuzita monahală şi din practicile mănăstireşti („Candela”, „Polifonie”, „Priveghere, Rugă la
miez de noapte”) rotunjesc structura cărţii şi esenţa
ei: „mergi şi cânţi/ munceşti şi te rogi/şi-l pui pe
Dumnezeu la lucru/ în inima ta”. („Polifonie”)
Contemporaneitatea e uitată asumat, pentru a fi
tactic readusă în finalul cărţii. Până
atunci poetul rememorează alt urcuş: din prispa casei
părinteşti către lume şi viaţă. Dar şi în această ipostază ,,Cu capul în jos/ ca apostolul Petru pe cruce/
eram singurul care vedeam cerul./ Cei din jur/ priveau cu atenţie pământul/ şi-mi desenau cărările”
(„Tânăr risipitor”). Iar cărarea aleasă, privind cerul ,
devine profesiunea sa de credinţă: „A practica liturghia din mers/ ca respiraţia/ ca mâncarea/ ca iubirea”. („Polifonie”), adică a fi dedicat pe viaţă ei.
Câteva poeme de dragoste pentru mamă, bunică, soţie, iubită completează fericit şi discret cartea:
„O stea pescuieşte”, „Mi-am uitat somnul”, „Pâinea
nedospită”, „Cununie”, „Două lebede pe Siret”.
Copleşit de nostalgia trecerii şi a devenirii ,
Marcel Miron rememorează rădăcinile părinteşti:
,,De mână cu tatăl meu”, „A plecat tata”, „Pătuţul mamei”.
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Basmul, ca poartă de trecere de la lumea fantastică la cea reală, amintind parabola vieţii din „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, întregeşte această călătorie în „Întâlnire cu Ghionoaia”:
„Aruncă Făt Frumos/ aruncă-ţi toate amintirile/ păstrează curată/ roata cu cele şapte spiţe / ale neamului
tău...”, dar şi în poemul „În port spre tărâmul celălalt”.
Întors în gheena contemporană, „deasupra timpului periculos/ întindem orizontul/ mai departe de
noi/ şi capetele în nori/ pentru o gură de oxigen”.
(„Cântecul statuilor unduitoare de la clubul Colectiv”)
E clar că atmosfera citadină este irespirabilă, cu
tragediile şi neputinţele ei, din prostie sau din nepăsare. Extrem de lucid „pe banca mea de pelerin”, poetul aflat în trecere se simte gunoier şi adună „principiile concitadinilor/ abandonate la întâmplare/.../
Stăpânii lor/ încă mai sforăie adânc/ în somnul dimineţii/ iar eu adun/ ideile/ cuvintele mărunt / planurile
înalte/ idealurile salvatoare ale omenirii/ produse în
ajun”. Numai că, martor în cetatea athonită a lui
Dumnezeu, se simte înălţat de consecvenţa şi profunzimea rugilor de acolo, iar în cetatea de zi cu zi din
toate rămâne „un pumn de cenuşă/.../ pe când măreţii
autori/ încă mai sforăie / în somnul dimineţii” („Principii abandonate”).
Ajuns „În port spre tărâmul celălalt”, autorul
îmbie ca un adevărat preot-poet ce este: „Dragi prieteni/ mai treceţi prin portul meu/ şi vă luaţi candelele
aprinse”.
„Îmbrăcat în suflet foşnitor” („Priveghere”),
Marcel Miron caută şi găseşte în acest spectaculos balans al lumii aflate între sacru şi profan corespondenţe
lirice, bucuria calmă a convieţuirii cu fiinţe şi lucruri,
adică „ vorbirea cu Dumnezeu în limba maternă”.
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CRONICILE DIN HARAGAULI
LA TBILISI
„Călătoare”, ca titlul unei cărți ale ei de poeme,
Zaira Samharadze a văzut multe tărâmuri, dar a fost
și a rămas prinsă cu adevărat între două: Georgia și
România. Între țara ei de baștină și cea de adopție,
România, unde pașii iubirii de-o viață pentru regretatul și neasemuitul ei soț, filologul de marcă, Alexandru Calciu, cu care a trăit împreună peste jumătate de
veac, s-au țesut punți trainice și de neuitat. „Drumul
în depărtări mi s-a-necat/ Ce-am luat?/ Pământul georgian care curge prin mine,/ Aerul pe care-l port în
chip de suflet?/ Și cuvintele către dărnicia copilăriei”, scria poeta cu sinceritate, în România, tânjind
după Georgia, iar acum, stabilită definitiv în Georgia,
după România.
Ca să-i ostoiesc puțin dorul de prieteni și de
toate cele românești, i-am făcut o vizită la Tbilisi și
la Kroli, la casa părintească din munți, în ținutul Haragauli. Bucuria revederii cu ea și cu sora ei, Marina,
reazem prețios fără de care i-ar fi greu să se descurce
la anii ei cei mulți, frumoși și zbuciumați, a fost cu
treceri de la lacrimi la zâmbete, de la povești la reculegere. În Tbilisi, pe strada ei luminată de sferele roșii
ale rodiilor pe care le-am văzut pentru prima dată
crescând într-un copac, lumea era calmă și prietenoasă. În noul ei cămin aranjat cu gust și artă, așa
cum fusese și casa primitoare din România, aceleași
icoane și tablouri deosebite, aceleași flori pe mica terasă, aceeași curățenie și ordine păstrate cu strictețe
de ea și de sora ocrotitoare, mai mică decât Zaira cu
16 ani și alintată „Gogo”- „fetițo”.
Drumul în marele oraș l-am făcut rar, dar mi-au atras
atenția în mod deosebit surâsul blând al oamenilor,
mulțimea de culori, râul Kura, pe malurile căruia este
așezat Tbilisi-ul. Cu o primă atestare documentară în
secolul IV e.n., orașul actual e unul modern, înglobând în el și orașul vechi și edificiile contemporane.
De aici aerul boem, casele cu balcoane vechi, multicolore
(precum aceea în care s-a născut Zaira și pe care am
vizitat-o, copleșită de amintirile ei din copilărie), bisericile, barurile și cafenelele, toate înecate într-o lumină calmă, ajutând vechiul și noul să se întrepătrundă. Chiar dacă renovarea era în plină forță, ea nu
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afecta prea mult traficul. Pe jos sau cu taxiul,am admirat copaci și plante crescând în România doar la
grădina botanică, aici aflându-se în mediul lor natural
cu climă subtropicală: chiparoși, mimoze, rodieri,
măslini, gunabi, al cărui fruct, amintind la gust și
formă un mic măr combinat cu corcodușa, l-am mâncat întâia oară în viață, multele parcuri coexistând cu
pieţe vechi, Catedrala Sameba, a treia cea mai înaltă
catedrală ortodoxă din lume, îmbinând arhitectura
tradițională cu detaliul bizantin, toate mi-au hrănit
ochii și sufletul, deslușind-o încă o dată prin splendoarea și bunătatea lor pe prietena mea georgiancă,
Zaira.
LA KROLI
Părinții și străbunii Zairei au fost munteni, trăitori în zona muntoasă a Georgiei, din ținutul Imereti,
aproape de Caucaz. Tot acolo am descoperit și micul
orășel Haragauli, cu oameni mândri, frumoși la suflet
și chip, dând un procent însemnat de intelectuali georgieni contemporani. Și cum n-ar fi fost așa, când
aerul zărilor e curat, limpezit de ape repezi, de păduri
de castani și corni, de aluni și nuci, de adierea vântului, care nu stă o clipă? „Kroli”, numele satului de pe
vârful muntelui unde există minunata casă a Zairei,
moștenită de la părinți, asta și înseamnă în georgiană
- „adiere”.
O casă de țară, numită impropriu așa, pentru că
acolo, pe piscul înverzit, ultima așezare de pe creasta
muntelui, unde străjuiește un tei de câteva sute de ani,
ale cărui „rădăcini luminează în verde”(așa l-a perceput ochiul poetei!), există electricitate, apă curentă,
termopane, camere înalte și spațioase de 5 metri înălțime, parchet și faianță, șeminee, utilități moderne
pentru o ședere amintitoare de vrednici părinți și strămoși, iubitori și îngrijitori de credința în Dumnezeu
și de natură. Zaira, vărul ei, Meupe, zis Mama Dosite,
catolicosul diasporei georgiene din Bruxelles, soțul
ei, Alexandru Calciu, când încă mai trăia și venea
aici, în a „doua lui patrie” (vorbea georgiana la perfecție ca un excepțional hispanist ce era, limba georgiană având multe în comun cu dialectul spaniol
basc), s-au îngrijit în timp să cimentuiască drumul de
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piatră și țărână, ca urcușul la „casa din munte” să fie
mai puțin anevoios vara și iarna.
Cu splendoarea locurilor în ochi și cu frica în
sân, privind din spatele șoferului unei mașini 4x4, priceputul Abo, nimeni altul decât secretarul catolicosului, am urcat și am coborât dimineața și seara drumul
spre Kroli. Valea aceea cu toate satele din ținutul Haragauli era ca un tărâm de basm: în zori, desfășurându-și splendoarea din cețuri, sub un soare la început zgârcit, apoi fierbinte în drum spre Kutaisi, iar
seara, luminată feeric de becurile caselor din satele
așezate în terase, dar și de stelele cerului sclipind până
departe, spre munții Caucaz. Drum de țară pe care nam văzut vreo hârtie aruncată, vreo sticlă pet sau
vreun gunoi. Tomberoane închise străjuiau drumul
până în vârful muntelui, vorbind despre civilizație și
bună creștere. De altfel, curățenia de dinafară era
semnul celei de dinăuntru. Nu găsești acolo mită, bacșiș și alte ticăloșii contemporane mult prea prezente
la noi.
Ca o făptură credincioasă în Dumnezeu, Zaira
cea văzătoare de „Culoarear ugăciunii”, tot pomenea
în România de „mica mănăstire de acasă”, de la Kroli.
Dar, până să ajungi la casa din vârf, înaintea ei, străjuind-o, e o altă „casă”, una „de rugăciuni”, tot vestigiu al casei strămoșești. În ea stă o măicuță cu strai
monahal, cu blagoslovenia firească pentru oricine
calcă pragul acelui sfânt locaș. La intrare, pe peretele
din dreapta străjuiesc icoane mai vechi și mai noi, lumânări și sfeșnice mereu aprinse, iar pe peretele din
stânga stau drept mărturie a binecredincioșilor strămoși, fotografiile și portretele lor îngălbenite de timp.
E semn că Zaira a avut și are la cine se închina: pretutindeni e bunul Dumnezeu ocrotitor și străbunii ei,
care au învățat-o să fie generoasă, credincioasă, iubitoare de naturalețe, adevăr și obârșii, adică oriunde sar afla să nu-și uite niciodată neamul. În camera din
mijloc, trapeza, cu iarăși icoane multe pe pereți, cu o
masă mare și scaune pentru celebrarea unor evenimente și pomeniri bisericești, se adună cei ai satului
sau din împrejurimi,atunci când e cazul. Și acest loc
e dotat cu baie, toaletă, tot tacâmul pentru un trai civilizat și curat, chiar dacă pe acolo, câteodată, poposesc și sălbăticiunile muntelui.
La altarul micii case de rugăciuni m-am închinat și eu și am aprins lumânări făcute de mâna maicii
trăitoare în ea, mulțumind proniei cerești că pașii m212

au adus până acolo, că stăpâna minunatului loc și locaș e buna mea prietenă, Zaira, și că îi datorez experiența acestei nesperate călătorii.
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Iubesc oamenii
care sfințesc locul și fac
asta nu doar prin grija
față de pământ și de
trupul trăitor pe el, ci și
pentru spiritul și cultura
lor. Haragauli e un tărâm de munte al Georgiei, e o zonă bogată în
intelectuali de seamă,
iar ei, neobosiți, au cercetat și cercetează istoria, geografia, limba, folclorul, obiceiurile, oamenii
de seamă ai locului. O astfel de încercare au făcut-o
și în cartea ,,Cronicile din Haragauli” în curs de apariție la editura „Homli Eu” din Kutaisi, Georgia. Zaira
a organizat o întâlnire cu unii din autorii cărții chiar
la Haragauli, într-o școală, dar fiind o perioadă de vacanță mulți dintre cei solicitați nu s-au aflat în localitate. Cartea, gata de tipar, cuprinde articole interesante din istoria zonei, cu toate satele din jur:Bazaleti, Kițhi, Kroli, Ilemi, Moliti, Verthuceala etc. Ea e
alcătuită din două părți:1.Istorie și arheologie; 2.Cultură și artă. Autorii „cronicilor” sunt istorici, arheologi, preoți, medici, scriitori. „Această regiune iubește poezia. Sunt câțiva poeți consacrați și mulți poeți naivi”, m-a asigurat prietena mea. I-am dat dreptate, pentru că locurile au o poezie vădită, a naturii
sălbatice și totodată prietenoase omului. Am aflat
apoi legenda numelui Haragauli. „În 1771, un neamț,
Ghiuldenștedtis, a descoperit ruinele unei cetăți, numite Gargauli. De aici ar veni Haragauli. Despre ținut, el a menționat plantațiile de porumb (alb!), viile
cu diverse soiuri de struguri (cel mai bun și recunoscut vin georgian e Saperavi!), crescătorii de oi din
zonă prelucrând cu meșteșug o lână recunoscută pentru finețea și tăria firului, vânătorii umplând tarabele
negustorilor cu vânat gustos, iar albinele din Caucaz,cu cea mai lungă trompă din lume, ceea ce le face
imune la bolile speciei, dând cea mai parfumată miere

destineliterare@gmail.com

Destine Literare
din florile de castan domestic”, mi-a tradus prietena
mea.
Apoi m-a atenționat asupra impresiilor unui alt
călător, de data aceasta francez, Jean Chardeny, uimit
de vița de vie din Imereti, de fructele excepționale ce
cresc aici: rodii, mere, pere, prune, piersici, smochine, castane comestibile, coarne, fructe de pădure.
Porumbul alb e deosebit de gustos, iar turtele care se
fac din el, sunt un fel de mâncare cu totul aparte. Alte
articole descriau frumusețea fizică a locuitorilor ținutului, talentul nativ pentru muzică (armonia desăvârșită pe mai multe voci) și dans (grația femeilor dansatoare plutind ca niște lebede și sprinteneala, ritmul
nebun și figurile aproape acrobatice, pasionale ale
dansatorilor). Zaira însăși se află în carte cu pagini
despre neamul ei, cu mulți preoți și învățători, dedicând calde poeme memoriei acestora.

Tot din ,,Cronicile din Haragauli”mi-a tradus
fragmente ale unor lucrări scrise de etnografi, istorici
și folcloriști despre„lâna de aur și mitul lui Iason” pe
aceste locuri, amintind operele unor mari istorici ai
antichității (Strabon, Marcus Terentius, Patrocle),
care au afirmat în scrierile lor că Iason „ar fi călcat”
aceste meleaguri brăzdate cândva de apele vijelioaseale râului georgian Rioni, astăzi Pazisi, cel cu 120
de poduri. Poduri de râuri, poduri de case, poduri de
suflete…După această călătorie m-am bucurat, m-am
întristat și iarăși m-am bucurat… Am văzut oameni și
locuri noi, timpul mi s-a părut scurt și nedrept. Minunat e că georgianca mea nu și-a trădat iubirea pentru
România și pentru prietenii rămași acolo, dar mai ales
nu și-a trădat iubirea pentru menirea ei, scrisul, poezia, oriunde s-ar afla și oricâți ani ar avea.

Petru-Ilie BIRĂU – Peisaj din satul Răscoala, 2015, ulei pe pânză, 30 x 40 cm
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Mircea ȘTEFAN
(STATELE UNITE ALE AMERICII)

O carte de exceptie – ZERO ABSOLUT de Mircea Ștefan
Dumnezeu este geniul absolut al creaţiei pure .El are cuvântul pe care azi îl
vedem ,,ca prin oglindă, în ghicitură, dar mâine, față către față” (Sf.Pavel). Dacă vrei
să te apropii de tărâmul acela, nu vei izbuti decât prin extazul rugăciunii sau al artelor.
Ajuns acolo vei găsi izlazul de sclipiri de paradigme, metafore și visuri. Toate sunt
doar fărâmituri de la masa Stăpânului. Cum toarce Mircea Ștefan din caierul veșniciei
crepusculare metafore, este o taină. El surprinde segmente din lumea geofizicii și
transpune în planul meta. De acolo, ca de la Casa Poetului, din North Royalton,
Cleveland, țâșnesc emoții sincere și pure, ca inocența căprioarelor, cu care ai dori să
te identifici pe veșnicie.
Acolo, ca și Brâncuși, Mircea Ștefan este în largul lui. Ca și acela, el condensează gândul și emoția până
la punctul unde nu se mai moare. Poezia lui Mircea Ștefan te ajută să înțelegi de ce Brâncuși a zis că ,,arta este
tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”.
Pr.Remus Grama
Catedrala Sf.Maria
Cleveland-Ohio, S.U.A.

Să știți că atâta timp cât va scrie Domnul poet Mircea Ștefan o să fie lumină și o să
fie cuvânt, iar soarele va lumina prietenos pentru toți, florile cele mai frumoase ale
primăverii ne vor zâmbi pe tot parcursul anului tot așa cum ne luminează sufletul
poezia poetului, făcându-ne mai buni și mai frumoși. Versurile poetului sunt versuri
de suflet!...
Iacob Cazacu-Istrati
Câmpul Romanesc – Canada 2017

Ca un iubitor al tăcerilor roditoare (re)găsesc în volumul lui Mircea Ștefan ideea
că ,,tăcerea e de silex”, înveselindu-mă la gândul că există un poet – chiar dacă peste
mări și țări sau poate tocmai de aceea – care merge mai departe, întrezărind duritatea
gândului dintru adânc de noi. Iar tăcerea sa e mai amplă decât învăluitorul dans și
produce o dilatare a formelor, ideilor și speranțelor.
În ciuda adversităților din jur, privirea lui Mircea aruncată peste lume are
claritatea și densitatea energiilor ce se revarsă cu echilibru și greutate. Semnificativă
această culegere de imagini personale, identificabile atât de firesc, atât de departe de

214

destineliterare@gmail.com

Destine Literare
țară, dar atât de aproape de suflet. Sufletele noastre tânjesc după împlinire, după sensul pe care trebuie să-l
dăm vieții, pentru ca ea să valoreze ceva, să lase un semn al trecerii prin această lume.
Pe această direcție, Mircea Ștefan este un deschizător de drumuri.
Cu drag și prietenie,
AdrianMunteanu

Când secera lunii mai luminează fluxul de seară, întunericul se pogoară din
ulciorul strălucitor al nopții.
Doar surâsuri vagi, din imagini de basm, străjuiesc văzduhul parcă zidit din frumos, în timp ce în adâncul cerului stelele sclipesc înfrigurate. Pâraiele își vătuiesc
murmurul pentru a nu trezi lumea din bucuria creației.
Acesta este poetul român Dl. Mircea Ștefan acum în Cleveland, care-l cântă pe
Creator chiar în Zero Absolut. Felicitări!
Pr. Prof. Dr. Cezar Vasiliu

Poetul este cel care face cuvântul nemuritor. Bucuria de a întâlni în versurile
lui Mircea Ștefan frumusețea cuvântului, într-un loc mirific, Câmpul Românesc
din Canada, este una aparte. Să-ți păstrezi vorba de acasă în spațiul de peste ocean,
să faci din ea o sărbătoare, nu poate fi decât o grădină de frumusețe. Ca o duminică
a poeziei cartea vă așteaptă să o descoperiți. Îndrăzniți, ușa sufletului poetului e
deschisă.
Menuț Maximinian
Bistrița, România

O cascadă de imagini blânde, sau surprinzător de îndrăznețe, sau tulburătoare –
care te îndeamnă să părăsești timpul, să te înalți, să treci de lume, de „physis”, sǎ
îndrǎzneşti sǎ abordezi lumea de dincolo – „meta”... dacǎ ai acest curaj...
Prof. Dr. Horia Porumb,
Montreal, 16 iulie 2017

A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost nu s-ar fi povestit doi fraţi.
Naşterea lor, chiar dacă era apropiată în spaţiu, timp şi fel de a gândi, a fost şi sursă
de diferenţiere. Unul a luat-o la deal, şi s-a numit Mureş, iar celălalt, la vale, şi i-au
zis Olt. Câte hopuri, cotituri, răscruci şi oprelişti au întâlnit în cale, nu vă mai spun.
S-au opintit, au făcut vârtejuri şi chiar s-au înspumat la nevoie, dar au curs mai departe. Tot înainte. Fără cale de întoarcere. S-au îndepărtat, ca să se apropie, şi curios
lucru, a fost nevoie să ajungă pe alte meleaguri şi să întâlnească un numitor comun,
Dunărea, pentru a se întâlni. A se reuni. Concomitent, au mai înţeles ceva. Nu sunt
numai ei doi. Nu sunt singuri, ci fac parte dintr-o comunitate de idei ce construiesc
literatura română. Şantier drag şi fără de sfârşit.
Mircea, poezia ta mă aduce dincolo de frontierele imaginaţiei în care, din comoditate, sunt obişnuit să
mă limitez. Şi încă ceva, un mulţumesc profund! Dragul meu frate, îmi aduci aminte, mă faci să mă simt că
nu sunt, nu suntem, singur, singuri. Suntem puternici!
Leonard I. Voicu
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Poezia lui Mircea Ștefan este plină de surprize. Dacă nu aș
ști că autorul a făcut studii tehnice (Fizică electronică) și că lucrat
peste 20 de ani în cercetarea științifică, aș fi tentat să cred că a
studiat profund filosofia. Noile sensuri, simboluri, mesaje
subliminare (dintr-un zero absolut la plus 273,15 grade Celsius),
încântă gândurile cititorului.
Aș zice că Mircea Ștefan este un poet al surprizelor, al
năstrușniciilor poetice. De unde atâtea frumuseți, cum reușește
să adune muzele lumii să-l inspire atât de magistral? După mine, Mircea Ștefan depășește barierele obișnuitului în poezie! Este un transcedental.
Alex Cetățeanu
Montreal, 19 iulie 2017

A vorbi și scrie despre Mircea Ștefan, înseamnă a contura o personalitate care
a trudit o viață pe multiple fronturi cu pricepere, pasiune și un constant crez – acela
de a fi o flacără luminătoare a diasporei românești. Mircea Ștefan a știut să-și
exercite deopotrivă vocațiile în domeniul științei ca fizician, editor de emisiuni
radiofonice, dar mai ales ca poet. Iată șirul de aspecte ale principalelor activități
care marchează o personalitate complexă a tehnicii și culturii românești peste
hotare.
Afirm fără riscul de-a fi contrazis că Mircea Ștefan, prin activitatea sa literară
(dovadă primirea lui în rândurile Uniunii Scriitorilor din România) a deschis o nouă
etapă în istoria și evoluția mișcării culturale a diasporei de peste ocean printr-o gamă largă de idei care necesită
a fi cunoscute într-o țară multiculturală, confruntându-se cu vremurile și oamenii lor, fără să-și uite glia
strămoșească.
Aurel Pop,
Directorul Editurii Citadela.
România, Satu Mare, 2018

Speram să-l cunosc pe poetul Mircea Ștefan Bârțan la Hamilton, la Câmpul
Românesc. Și s-a întâmplat. Ba mai mult, m-a regalat cu cel mai recent volum de
versuri (şi are peste douăzeci la activ). Poezia lui are niște mâini invizibile care te
prind și te țin în poziția pe care o vrea autorul. Te aduce până în fața unor porți
înapoia cărora dai de un Univers cu legi care îți vor rămâne străine dar pe cale de a
fi înţelese. Fiecare poezie are metaforele ei care te strâng ca niște butuci din care nu
știi când ai să mai fii eliberat. În prezenţa poeziei lui trebuie să te prezinți lipsit de
încrâncenare, modalitate care îți va permite să-i străbați firul epic. Autorul este
artistul care face față cu brio peste tot, motiv pentru care strălucește deosebit în
poeziile lui. Îi dorim mult succes și în continuare.
Al Francisc
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Dragul meu Mircea
Ştefan,
Noi ne-am întâlnit mai an
Ți-am citit o poezie
Un drum spre prietenie

Apoi am citit mai multe
Cine-o vrea să le asculte
Când le-oi zice pe-ndelete
Să-și astâmpere de sete

Cerbișori și căprioare
Vraja-apusului de soare
Spre un Zero Absolut
Carte despre început

Sergiu Cioiu
24 Iulie 2017 Montreal

Vorbind despre poezia lui Mircea Ștefan am avut întotdeauna posibilitatea
să observ că aceasta se naște dintr-o particulară cercetare a cuvântului. A
cuvântului poetic sau mai puțin poetic, dar, oricum, dintr-un cuvânt capabil
întotdeauna să ilustreze fără trunchieri o stare privilegiată, în care autorul se
regăsește, cu care dorește să se identifice și pe care, în același timp încearcă să
o evite, ca și cum s-ar jena de aceasta. Raportul autor-cuvânt se constituie astfel
din frazări, uneori incomplete, exprimate riguros, cu numeroase ,,fulgerări lirice”
care devin tot atâtea elemente fragile, mai mult sau mai puțin capabile să
veșnicească stări sufletești și sentimente diferite.
Ștefan Damian

Poezia lui Mircea Ștefan este săgeata de lumină desprinsă din divinul
creației ,,și să fie lumină/ și să fie cuvânt” (,,Anale de lumină”, p. 6, Mircea
Ștefan, Zero absolut, Editura Destine literare, Montreal, 2018). Cartea pe care
ne-o supune atenției, este de referință, asemenea unei pietre de hotar, scrisă
după o meditație de o viață, o dedicație ce se vrea și reușește a fi completă,
asemenea cercului (ca figură geometrică), asemenea sferei (perfect rotundă),
asemenea lui Zero Absolut.
Poezia lui, clar exprimată, de auto-introspecție, se reia cu fiecare carte, ca
un nou ciclu de viață, o reîncarnare a unei existențe nerepetabile, îmbrăcată
într-o tăcere absolută, dură ca de silex, din care nu există nicio șansă de evadare. Ideea acestui volum de versuri
este de a reveni mereu, cu noi tușe îngroșate la același moment al lui Zero Absolut.
Mircea Ștefan este fizician de formație, de aici o posibilă explicație a titlului cărtii, Zero absolut fiind
mărturisirea lui pentru relația pe care o are cu absolutul, indiferent cum se va fi numit El de-a lungul vremii,
predilecția lui de a observa, a înregistra, iar apoi de a trece totul prin filtrul sufletului și al aspirațiilor gândurilor
lui către Absolut. Aceasta este, altfel demonstrată, teoria lui despre Zero Absolut, omniprezent în toate cele ce
sunt.
De remarcat este faptul că nu vom găsi nicăieri o notă de tristețe, nostalgie, chiar și atunci când subiectul
vreunei poezii este Moartea (un alt adevăr absolut și etern), ca personaj principal în antiteză cu Absolutul,
creator și dătător de viață. Sunt doar gânduri personale, exprimate și împărtășite cu prieteni sau cititori.
Altfel spus, Zero absolut este un îndemn la meditație pentru multiplele fațete ale existenței omenirii:
divinul, moartea, minunea creației, împreună cu toate paginile trăite de la Facere, până astăzi și dincolo de noi
și de moarte, ajungând, cu siguranță, în același punct de la care toate au plecat: ZERO ABSOLUT.
Muguraș Maria Vnuck,
Grand Rapids, Ohio, USA,
21 noiembrie, 2017
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Denisa TOMA
(ROMÂNIA)

RÂURILE VIEȚII…
Motto: Zâna apelor, păzitoarea mirajului, ţine în mâna-i toate păsările cerului. O baltă conţine un univers. O clipă de
vis conţine un suflet. Va fi de-ajuns o adiere, seara, pentru ca apa care tăcuse să ne vorbească din nou…Va fi de-ajuns
o rază de lună, blândă, palidă, pentru ca năluca să meargă din nou pe valuri.
Gaston Bachelard

Mulţi ani am
fost încredinţată că
nu este pe lume o apă
mai frumoasă ca Mureşul, ca acel Mureş
pe care îl ştiu de când
am deschis ochii, cu
acea curgere liniştită,
cu reflexele argintii
ale apei, cu toate culorile cerului care se
răsfrâng în undele
lui. Înţelegeam cum
nu se poate mai bine
tot ceea ce a simţit Creangă atunci când a descris
Ozana cea frumos curgătoare, de vreme ce eu însămi
aveam Mureşul meu la fel de frumos curgător. Iubeam culorile cerului şi ale dealurilor care se oglindeau în apă, iubeam mirosul de nămol, de scoici, mirosul de iarbă proaspăt cosită care ajungea până pe
mal. Ceasuri întregi îmi plăcea să urmăresc plutirea
cârdurilor de gâşte, baterea din aripi şi întoarcerea lor
acasă la apusul soarelui, îmi plăcea să ascult foşnetul
frunzelor de plop şi zgomotele serii care se auzeau din
ce în ce mai limpezi dinspre sat. Intram în apă cu o
bucurie pe care
mi-e greu s-o explic, parcă mă cufundam în materia
cosmică primordială, iar apa mă învăluia cu căldura
şi tandreţea unei făpturi vii. Strângeam cu putere
mâna tatei şi înaintam, tot mai adânc, păşind pe pietre
mari, rotunjite, acoperite cu muşchi şi mâl până când
apa mă înconjura din toate părţile. Atunci mă întindeam de-a lungul undelor abia perceptibile, ţineam
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mâinile tatei cu un fel de disperare dublată de o plăcere imensă şi începeam să fac primele mişcări de
înot. Apa avea culori verzi, albastre, cenuşii, culoarea
lutului şi a nisipului pe care îl aducea de departe şi pe
care îl ducea şi mai departe. Imaginile răsturnate ale
plopilor de pe mal, ale dealurilor, ale malului abrupt,
toate aceste reflectări în luciul aproape imobil al Mureşului mă transportau dintr-o dată într-o altă lume,
apropiată şi îndepărtată deopotrivă. Eram fermecată
de acel zbor al peştilor, de ţâşnirea lor din apă la intervale regulate, parcă se ridicau din afundurile unui
tărâm al adâncurilor pline de taine şi veneau să soarbă
o gură de aer, doar o gură, din universul aerian. Descriau semicercuri în aerul crepuscular, după care dispăreau cu totul în străfundul râului. Într-un târziu,
ieşeam amândoi pe mal şi începeam să căutăm pietre
plate pe care le aruncam razant, peste firul apei, până
pe celălalt mal. Iar curgerea apei mă ţintuia locului
ceasuri întregi… De atunci am învăţat să recunosc
Mureşul dintre toate râurile pe care le-am văzut şi,
când trenul mă aducea acasă de pe oriunde aş fi fost,
ceva din adâncul meu îmi spunea imediat că râul pe
care îl zăresc este el. Stăteam pe malul apei cu tata şi
îi urmăream privirea: era dusă departe, îl simţeam că
nu mai este cu noi şi îl auzeam spunând în şoaptă, ca
atunci când dezmierzi cu glasul o fiinţă dragă, că Nistrul e mai mare, e mai frumos… Cum putea fi un râu
mai frumos decât Mureşul meu, nu-mi închipuiam,
deşi Nistrul era un cuvânt pe care tata îl rostea foarte
des.
Aveam în jur de cinci ani, nu mergeam încă la
şcoală şi eram un copil al unor părinţi pe care diferenţa de etnie şi prejudecăţile nu i-au împiedicat să-şi
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fie unul altuia pereche. Despre Nistru ştiam doar că,
atunci când tata era copil, se ducea în capătul livezii,
pe malul apei şi o traversa înot de multe ori, ceea ce
mie mi se părea o bravură demnă de eroii basmelor
pe care le citeam. Ştiam că undeva departe, într-un
ţinut căruia tata îi spunea Basarabia dar despre care,
pe atunci, nu se pomenea nimic în limbajul oficial al
zilei, eu am bunici, am veri, că acolo este satul în care
s-a născut tata şi acolo curge o apă mult mai frumoasă
decât Mureşul meu şi care se numeşte Nistru…
La început nu primeam nici un fel de veşti din
satul tatei, singurele informaţii pe care tata le aduna
cu o sete care mă uimeşte şi azi erau cele primite de
la basarabenii care ajunseseră în Ardeal în urma refugiului de după război. Erau nişte oameni aparte, cu o
vorbă diferită de aceea care se vorbea la noi, cu un
umor percutant şi gata să facă haz de necaz oricât ar
fi fost de apăsaţi de supărări. Tata le căuta tovărăşia
şi ori de câte ori asistam la discuţiile cu „basarabenii
lui” mă fascina limba pe care o auzeam şi cuvintele
acelea rostite cu iubire parcă, fiecare vorbă fiind dezmierdată şi rotunjită, presărată cu ironii şi vorbe de
duh. După un timp au început să sosească primele
scrisori din Basarabia: erau nişte plicuri albastre,
aproape grosolane, acoperite cu litere stranii, scrise
cu cerneală violetă. Scrisorile erau lungi, scrise pe foi
rupte din caiete, cu veşti despre toţi cei pe care tata îi
cunoştea, cu o alcătuire a frazei care, îmi dau seama
acum, trăda influenţa limbii ruse. Din fotografii mă
priveau nişte copii de vârsta mea, verii mei, care
aveau nume stranii, cu sonorităţi ruseşti – Tania,
Olea, Valeri, Tamara, Liusea – şi pe chipurile cărora
căutam să descopăr trăsături comune cu ale mele. Am
simţit o afecţiune puternică faţă de ei încă din acei
ani, din acea perioadă de regăsire prin scrisori şi fotografii. Într-una dintre fotografii erau copiii a două
surori ale tatei: două fetiţe ţineau strîns cîte o gâscă în
braţe, semn că erau surori, iar ceilalţi, care aveau mâinile goale, erau copiii altei surori. Toate cele trei surori mai mici ale tatei rămăseseră după război în Basarabia, împreună cu cel mai mic frate, pe când pe cei
patru frați mai mari sfârşitul războiului i-a aflat în România, mai bine zis în ceea ce mai rămăsese din ea.
În iarna în care am împlinit zece ani am plecat
cu toţii în Basarabia: începuse o perioadă mai relaxată
în atitudinea autorităţilor române faţă de basarabeni.
Dacă rudele de „dincolo” trimiteau vîzov, cu multă
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birocraţie şi zeci de aprobări, atunci românii basarabani puteau să treacă Prutul şi să-şi întâlnească neamurile. Tot mai mulţi erau basarabenii de la noi care,
spune tata, au fost „acasă”. Am plecat şi noi.
Şi atunci, acolo, într-o dimineaţă neguroasă de sfârşit
de decembrie tata mi-a arătat Nistrul: un fluviu maiestuos, cu o curgere energică, cu reflexe metalice în
unde, care nu avea nimic din blândeţea Mureşului
meu, dar care mi-a devenit la fel de drag. Primele
mele amintiri din acea vacanţă petrecută în satul tatei
sunt legate de Nistru – o plimbare cu barca în josul
apei, spre Dubăsari, cu unul din unchii mei şi cu veri
atâţia câţi încăpuseră în barcă, peştii şi racii pe care
unchiul meu îi arunca într-un coş de îndată ce îi prindea, apoi panorama care se deschidea din vârful dealului, de la locul numit „Cărările oilor”, imaginea Nistrului văzută de pe ruinele mănăstirii Ţâpova, o mănăstire unde tata a ţinut să mă ducă pentru că era o
veche ctitorie din vremea lui Ştefan cel Mare…
Dar revelaţia cea mai mare a fost atunci pentru
mine întâlnirea cu limba română pe care o descopeream parcă pentru prima dată şi care îmi dezvăluia
mii de alte înţelesuri, diferite de cele pe care le ştiam
din Ardealul în care mă născusem şi unde se vorbea
un alt fel de limbă. Tot limbă română, dar cu altă rostire. Numai că aici în Basarabia, am aflat cu uluire, i
se spunea limbă moldovenească şi era puternic, iremediabil zic eu acum, marcată de limba rusă. Nu-mi
puteam explica de ce tatăl meu vorbea româneşte şi
toţi ceilalţi fraţi ai lui susţineau că vorbesc limba moldovenească. Am trecut, însă, peste acest obstacol
(mulţi din familia noastră
n-au putut să facă acest lucru şi nu s-au întors niciodată în Basarabia ocupată) şi am început să-mi descopăr puţin câte puţin rădăcinile pe care nici nu le bănuiam. Eu, care eram un copil singur la părinţi, un
copil marcat de suferinţe fizice care
m-au izolat oarecum de restul copiilor, am ajuns să
descopăr cu uluire şi cu bucurie că sunt acceptată ca
o soră „de la România”, cum spuneau verii mei, acceptată şi înconjurată cu o afecţiune care mi-a încălzit
întotdeauna sufletul. Şi această afecţiune nu a dispărut nici astăzi.
De bunicul meu basarabean, bunelul cum îi spuneau ceilalţi nepoţi, nu m-am putut apropia, poate şi
pentru că timpul pe care l-am petrecut cu el a fost insuficient. După plecarea noastră de acolo, a murit la
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puţină vreme. Semăna foarte mult cu tata, avea aceiaşi ochi albaştri şi aceeaşi replică promptă şi usturătoare, de o ironie îngăduitoare totuşi, cum avea şi tata.
Mi-l amintesc stând pe o laviţă de lemn, citind Pravda
şi exclamând din timp în timp, ridicându-şi ochii din
paginile ziarului – Mare ţară şi nebună… De atunci,
de câte ori am avut de-a face cu ştiri şi informaţii politice din fosta URSS, îmi veneau în minte invariabil
cuvintele bunelului.
M-a impresionat de la început imensitatea
spaţiului, nesfârşirea orizonturilor îndărătul cărora se
simţea parcă răsuflarea rece a Siberiei. Nu-mi puteam
explica de ce, dar zările nu erau ca la mine acasă, ca
pe malul Mureşului, iar dealurile, impresionante, nu
aveau unduirea molatecă a colinelor pe care le cunoşteam atât de bine. În iarna aceea n-am ieşit din perimetrul satului tatei, abia peste câţiva ani, când am
crescut cu toţii, am început să facem lungi plimbări
prin codrii care acopereau dealurile şi care parcă se
prăvăleau în apele Nistrului. Atunci am cunoscut locurile despre care tata îmi vorbise de multe ori, iar
verii mei erau uluiţi de aceste cunoştinţe ale mele şi
se amuzau văzând că eu ştiu despre locuri ca Gâtişca,
Izvorul Ardelenilor, Hârtop, Împiedicatul roţii… Şi
chiar am păstrat tradiţia legată de acest ultim loc care
era punctul până la care satul întreg îi conducea pe
băieţi atunci când plecau fie la armată, fie la şcoală,
fie la muncă, după care se punea piedica la căruţă şi
aceasta începea să coboare dealul luând-o spre
Chişinău, spre Iaşi, niciodată peste Nistru… Aşa încât
şi eu, ori de câte ori mă despărţeam de familia mea de
acolo, mergeam până la Împiedicatul roţii, ne luam
rămas bun, nu ştiam niciodată dacă ne vom mai putea
întâlni, şi o luam fiecare pe drumul lui. Şi tot la fel de
bine cunoşteam nume de oameni, prieteni sau neamuri ale tatei, nume care atunci s-au transformat în
chipuri şi făpturi în carne şi oase: Vanea Drahnea,
Şura Rotaru, Vera Statnic, moş Artimon, Mitea Komarniţki, mătuşa Irina, moş Leonte, Vanea Marcu
(transformat în Vanea Markov), Mitea Roitman, Mila
Şatrafka… Tata îi revedea după douăzeci de ani şi lacrimile pe care le-am văzut atunci în privirile lor miau dovedit că puterea care leagă sufletele între ele
poate învinge spaţii nesfârşite, ani de despărţire…
Eu, copilul de zece ani de atunci, veneam dintro lume cu totul diferită, o lume care mai păstra puternice influenţe „imperiale”, unde toată lumea vorbea
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ungureşte, nemţeşte, unde amalgamul interetnic dăduse naştere unei convieţuiri cu adevărat armonioase,
în înţelesul originar al termenului – fiecare om, fiecare familie reprezenta un univers aparte care intra în
rezonanţă cu toate celelalte individualităţi. Bunicile
noastre îşi petrecuseră anii tinereţii la Viena, la Budapesta, la Bratislava sau Pozsony cum îi spuneau, se
plimbaseră pe Ringstrasse în fiacru, priviseră Dunărea pe care pluteau vapoare cu aburi, fuseseră cel
puţin o dată la Bad Ischl şi la Fiume, Rijeka de azi,
unde se plimbaseră în compania unor tineri chipeşi,
în timp ce din chioşcuri răsuna eternul marş Radetzki
căruia îi ştiau cuvintele şi apoi, revenite acasă, îl fredonau din vreme în vreme. O lume întreagă s-a născut
şi a murit în acordurile acestui marş, un imperiu întreg
poate fi concentrat în ritmul lui obsedant. Din acei
ani, bunicile noastre au păstrat amintiri vii pe care le
depănau în după amieze lungi de iarnă, în mirosul de
lemne care se mistuiau în sobe uriaşe de teracotă,
lângă aburii cafelei cu lapte care se ridicau din ceşti
de Meissen cu mori de vânt, cu scene idilice, cu flori
de măceş, privind fotografii sepia roase de vreme, explicând cine este ofiţerul de pe frontul italian care privea fix în obiectiv, cine sunt copiii în costume de marinar, ai cui sunt, ce au devenit, dacă mai trăiesc
oare… Vizitele acestea se desfăşurau cu un anumit
ritual strict respectat, cu o periodicitate ce devenise
lege nescrisă. Conversaţiile aveau o savoare specială
şi eu asistam la ele, singura obligaţie pe care o aveam
era aceea de a nu care cumva să mă amestec în vorba
oamenilor mari şi, acum îmi dau seama, am ascultat
atunci nenumărate telenovele avant la lettre: a fugit
cu un ofiţer, s-a însurat cu o regăţeancă, mai are un
copil la Arad, nu ştie să facă prăjituri, a trăit ani de
zile cu chiriaşul… Dar se discutau foarte aprins şi subiecte mondene din ceea ce fusese odinioară viaţa Imperiului: oare câţi copii avusese Maria Tereza, 16 sau
17, părerile erau împărţite, ce a fost în realitate la Mayerling, apăreau frecvent nume precum Sophie, Rudolf, Sissi şi, în mod absolut obligatoriu, Maria
Vetsera.
Mă fascinau şi denumirile de prăjituri şi de
mâncăruri, denumiri care ele în sine erau un tablou
fidel al unei lumi duse pentru totdeauna şi din care
făceau parte bunicile noastre: puding imperial, prăjitură Damen Kaprize, tort Sauer sau Gerbaud, Linzer
sau Non plus ultra, apoi Grenadier Marsch sau marşul
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grenadirilor cum l-am văzut scris după vreo patruzeci
de ani de un scriitor bănățean, sosuri de mere sau de
vişine, lapte de pasăre şi Himmel Speise, găluşte cu
prune şi cartofi franţuzeşti… Fetiţele de vârsta mea
mergeau deja la ore de pian (când mi-a venit şi mie
rândul, o întâmplare nefericită m-a rupt pentru totdeauna de clapele pianului pe care nu apucasem să le
ating, dar poate că dacă atunci aş fi ştiut de Wittgenstein, aş fi perseverat), din camerele cu mobile grele,
dindărătul perdelelor croşetate se auzeau bucăţi de
Czerny, Clementi, chinuitoarele solfegii de Hanon şi,
performanţă maximă în orăşelul nostru, câte o sonatină de Scarlatti cântată la piane Blüthner sau Bösendorfer. Ţăcănitul maşinilor de cusut era mai întotdeauna însoţit de Mädel fein, Mädel klein sau Dein is
mein ganzes Herz pe care croitoresele le fredonau
atunci când ne făceau proba la rochiţele de pichet sau
de catifea, după care ne dădeau cârpe ca să coasem şi
noi rochii păpuşilor, dar mie nu mi-au plăcut niciodată păpuşile şi am preferat întotdeauna caietele cu
foi mătăsoase, peniţele argintii care scriau caligrafic,
cutiile cu creioane colorate care aveau mirosul acela
de lemn exotic adus de peste mări şi ţări… Mai exista
la noi în oraş casina, o adevărată instituţie a fiecărei
aşezări ardeleneşti, oraş sau sat, nu avea importanţă,
casina era un fel de club select. Aici veneau seară de
seară bărbaţii din orăşelul nostru, indiferent cât de
obosiţi vor fi fost după muncă, de la ingineri, farmacişti, contabili până la mecanici de locomotivă şi
strungari, să citească, să joace bridge sau kugle (popice) şi, mai ales, să discute. În oraş aveam o fanfară
renumită şi un cor al salariaţilor CFR, cor la care
mama mă lua cu ea la repetiţii şi aşa se face că ajunsesem să ştiu toate vocile la cântecele care se cântau
pe vremea aceea, fie că se numeau Trandafir de pe
răzoare, fie Sub al păcii stindard sau Trec rânduri,
rânduri muncitorii… Cum toţi coriştii erau colegii şi
prietenii părinţilor mei, mă perindam de la soprane la
tenori şi de la başi la altiste şi cântam împreună cu ei
melodiile care nu mai semănau deloc cu vocea întâi,
dar care mă captivau şi le ţin minte şi azi. Coriştii de
atunci au părăsit rând pe rând această lume, au plecat
în tăcere, aşa cum ies din scenă actorii după ce ultimele aplauze au amuţit iar luminile se sting una câte
una…
Şi din această lume am plonjat direct în satul
basarabean de pe malul Nistrului, o lume austeră,
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frustă, cu o lege morală dură, cu ierarhii foarte bine
împământenite. Se simţea spiritul imperiului, un imperiu cu totul special, în care la fiecare pas îl puteai
întâlni pe homo sovieticus, o creatură umană care accepta robia gândului cu o plăcere pe care niciodată nam înţeles-o şi căreia nu-i puteam descifra doza de
disimulare care exista, fără îndoială. Tata voia să afle
amănunte despre toţi ai lui, rude sau prieteni, despre
toţi cei care nu mai erau. Cuvântul Siberia, Sibiri cum
spuneau ei, apărea de foarte multe ori în discuţiile pe
care le auzeam: un văr care trăia în Urali, la Magnitogorsk, un unchi dus în Peninsula Kolîma, altul la Vorkuta, prieteni despre care nimeni nu mai ştia nimic şi
care se pare că erau dincolo de Lacul Baikal. Toate
acestea se discutau în şoaptă, prin aluzii, cu jumătăţi
de cuvinte, cu o gestică specială.
Casa părintească a tatei mă fascinează, nimic nu
este ca la noi: pereţii sunt acoperiţi de covoare cu flori
uriaşe, multicolore, ţesute în casă, din tablouri mă priveşte tata elev la Iaşi, fotografiat lângă obeliscul pe
patru lei din Copou, mă privesc unchii mei din România, fraţii tatei, tineri, toţi semănând între ei, cu o lumină în privire pe care am moştenit-o şi noi, copiii.
Masa este acoperită cu un ştergar brodat, samovarul
din alamă este un obiect care vine dintr-o altă lume,
ca şi lampa cu abajur verde, totul mă duce cu gândul
la interioarele din filmele ruseşti care în acele timpuri
rulau pe ecranele noastre. Pe cuptorul cald acoperit cu
scoarţe, unde verii mei îşi fac lecţiile iar eu stau cuminte lângă ei, torc motani care, până şi ei, au nume
ruseşti: Kuzia, Stenka, Razik. Iar câinii care păzesc
casa au numele în vogă pe atunci ale căţeluşelor-cosmonaute: Laika, Zviozdocika…
Era pentru prima dată când nu mai serbam Crăciunul aşa cum fusesem obişnuită: un Crăciun cu
brad, cu lumânări şi globuri, cu daruri, cu aromă de
cozonaci, cu tortul pentru ziua mea făcut de bunica,
cu primirea colindătorilor şi cu cântece pe care le cântam în funcţie de naţionalitatea vizitatorilor: româneşte, ungureşte sau nemţeşte. Aici nu exista decât
Anul Nou, bradul care se împodobea (iolka, cum îi
spuneau aici) nu avea nimic din fiorul minunii de la
Betleen, podoabele din pom erau personaje din basmele ruseşti – peştişorul de aur, călăreţul de aramă,
vulpea din povestea „Turtiţa”, protagoniştii din „Ridichea uriaşă”, Snegurocika-Crăiasa zăpezii, totul
aflat sub oblăduirea unui Moş Gerilă care aducea
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răsufletul rece şi tăios al întinderilor din taigaua siberiană…
În acea noapte de sfârşit de an s-au strâns toate neamurile tatei în casa părintească iar noi copiii priveam
de pe cuptor petrecerea care a durat până dimineaţa.
Acolo ni s-a dat o raţă friptă din care mâncam pe rând,
în timp ce vărul meu cel mare ţinea raţa cu furculiţa
ca să nu alunece din strachină. Iar strachina aceea o
ţin minte şi azi şi îmi este la fel de dragă ca şi ceaşca
mea de acasă pe care era desenat un băieţel cu o rachetă de tenis în mână, ceaşcă din care eram obligată
să beau în fiecare dimineaţă cafeaua cu lapte, pentru
că dacă nu beam toată cafeaua, băieţelul acela râdea
de mine…
În noaptea de Anul Nou petrecută în casa părintească a tatei am auzit cele mai frumoase cântece.
Tata îşi aducea aminte de petrecerile din tinereţe, de
serile de vară când se adunau toţi prietenii în jurul patefonului şi ascultau ultimele noutăţi aduse de la Bucureşti sau de la Iaşi, acele tangouri interbelice cântate cu un tremolo inconfundabil, cu o bucurie melancolică, în care fiecare notă avea o încărcătură afectivă
aproape materială. De atunci iubesc, poate de neînţeles pentru cei care nu mă cunosc, cîntecele Bucureştiului de altădată: Unde stai, pe ce străduţă, Ce faci
astă seară tu, Mână, birjar, La fereastra unde
doarme o pisică… Încet, încet, peste toate acestea sa aşternut un alt înveliş sonor, vechile melodii au fost
sufocate şi dislocate pe nesimţite: nu se mai ştia
Măriţă, Măriţă, tânără fetiţă ci Ogoniok, nu se mai
cânta Chiriac s-ar duce mire ci Uralskaia riabinuşka,
de parcă Uralii ar fi avut vreo legătură cu dealurile
care se înşirau de-a lungul Nistrului. Tata întreabă
dacă mai există fanfara lui Caftanat, o fanfară renumită în toate satele care se înşirau de-a lungul Nistrului până în sus spre Soroca, dacă mai cântă la nunţi.
Nu, nu mai există, „i-or dus, de’amu” : unde, cine, nu
întreabă nimeni, răspunsul pluteşte în aer… Este,
însă, Anul Nou şi bucuria revederii depăşeşte durerea
amintirilor care, totuşi, vin de-a valma. După miezul
nopţii soseşte şi fratele cel mai mic al tatei, cel care
avea cinci ani în 1941, atunci când tata l-a văzut pentru ultima oară şi acum e militar. Întâlnirea ne tulbură
pe toţi, este atât de mare asemănarea dintre ei încât
par aceeşi fiinţă în două etape diferite ale vieţii, iar
râsul „familiei”, acel „he,he,he” transmis din generație în generație este prezent cu prisosinţă şi la el.
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Cât am stat acolo, în acea iarnă, veneau în fiecare zi neamuri şi prieteni ai tatei, iar copiii care îi
însoţeau erau, marea lor majoritate verii mei de-al doilea,
de-al treilea, care mă priveau cu ochi mari, miraţi,
plini de căldură. Aveau mâinile aspre, pline de zgârieturi acoperite cu acea omniprezentă licoare verde cu
haruri tămăduitoare care se numea zilionkă, unul din
miile de împrumuturi din limba rusă.
Despre mama tatei, bunica mea, nimeni nu avea curajul să spună că murise cu câţiva ani în urmă aşteptându-l la fereastră pe tata, băiatul ei cel mai drag.
Abia după câţiva ani, la următoarea noastră venire în
Basarabia, tata a mers cu mine în cimitirul care fusese
mutat în vârful dealului, pe locul unde a fost via noastră, şi
s-a închinat la o piatră funerară fără nume, căci mormintele fuseseră luate de-a valma, în grabă, lucrările
la hidrocentrala din josul Nistrului progresau şi în
epoca sovietică totul se planifica riguros. În cimitir nu
existau cruci, iar biserica devenise depozit de cereale,
varianta cea mai fericită, pentru că ar fi putut fi dărâmată cu lovituri de tun aşa cum se procedase în atâtea
alte dăţi. Din vârful dealului unde era cimitirul, tata
mi-a arătat curgerea sinuoasă a Nistrului în lumina
sângerie a amurgului, meandrele pe care le făcea printre dealurile colorate în toate tonurile de galben şi
roşu pentru că era o toamnă cum rar mi-a fost dat să
trăiesc. Şi cred că atunci mi-a intrat în suflet acest
anotimp, atunci când, coborând tăcuţi spre sat, tata sa aplecat şi a cules o frunză de viţă dintr-un butuc sălbăticit pe care însă îl recunoscuse: era un Samson din
via noastră…
În toamna aceea, următoarea noastră întâlnire
cu Basarabia, am făcut cu verii mei lungi plimbări pe
malul Nistrului, în fosta vatră a satului unde nu mai
locuia nimeni şi ei îmi arătau ceea ce mai rămăsese
din livada noastră, îmi vorbeau de pomi cu nume stranii – perjari, nucari, prăsădari, abricoţi, frăgari. Trecuseră patru ani de la prima noastră întâlnire, nu mai
eram copilul de zece ani care privea uimit lumea satului, un sat pe care l-am simţit al meu şi care a rămas
al meu. Acum căutam locurile din iarna primei noastre întâlniri, dar gardurile de piatră aproape că dispăruseră, casele cu cerdac se năruiau singure, părăsite şi
uitate, fântâna din capul uliţei noastre nu mai exista:
toată suflarera satului se mutase în vârful dealului, în
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case noi, unii se mutaseră în nişte blocuri grosolane
şi neprietenoase, grădina publică de odinioară era năpădită de bălării, din chioşc nu mai venea zvon de
muzică. Industrializarea socialistă năvălea peste tihna
vieţii de odinioară. Nistrul parcă nu mai era acelaşi,
avea o curgere lentă, apatică, undele lui emanau tristeţe şi parcă toate amintirile anilor scurşi se scurgeau
la rândul lor departe, tot mai departe pe firul apei. Iar
noi, copiii, ne plimbam pe mal sau stăteam pe nişte
bolovani calcaroşi uriaşi care ieşeau din apă, fiecare
aveam bolovanul nostru, stăteam cu picioarele în apă
şi îi priveam curgerea. Eram cu toţii unsprezece la număr, eu fiind singura fără fraţi, drept care mă răsfăţau
şi îmi arătau o afecţiune pe care o simt şi acum, când
avem părul alb şi când unii dintre noi am devenit bunici. Bunei, cum spun ei acolo… Adolescenţii de
atunci aveam aceleaşi frământări sufleteşti, trăiam cu
toţii miracolul irepetabil al primei iubiri şi vedeam că
limbajul este acelaşi, indiferent de hotare, de limbile
pe care le vorbeam… Descopeream împreună poezia
dar, pentru că limba română fusese izgonită din şcoli,
ei descifrau semnele iubirii ajutaţi de Esenin şi de
Puşkin, pe câtă vreme eu aveam poeţii mei şi mă
simţeam asemenea acelor adolescenţi pe mare ai lui
Nichita. Seri la rând, după ce toţi ceilalţi se culcau, ne
duceam în vie şi ascultam zgomotele întunericului
care se auzeau cu limpezime. Priveam ceasuri întregi
curgerea Nistrului, urmăream vapoarele care traversau râul spre Râbniţa, vedeam pescarii cum se întorc
cu bărcile pline, era atâta linişte încât se auzea clipocitul apei şi fiecare din noi îşi umplea sufletul cu o
bucurie care ne aducea lacrimi în colţul ochilor pentru
că ştiam cât de scurtă ne este bucuria de a fi împreună,
ştiam că va urma o lungă perioadă de despărţire pe
care noi, care ne descopeream cu uluire şi cu iubire,
trebuia s-o umplem cu amintirile ce ne aparţineau tuturor. Iar eu, în acea toamnă basarabeană, eram cu sufletul şi pe malul Mureşului unde tocmai mă muşcase
şi pe mine „leoaica tânără”, era o iubire în care m-am
cufundat ca într-o mare caldă, dar o mare ce s-a dovedit a fi înșelătoare și nemiloasă. În acele ceasuri de
taină petrecute cu verii mei nu mai ştiam ce apă îmi
curge prin faţa ochilor, Mureşul sau Nistrul.
Ne uluia amalgamul etnic pe care îl formam noi,
amestecul dozat în proporţii diferite pe care fiecare
din noi îl purta în sine, ne prezentam pe rând arborele
genealogic, ne căutam rădăcinile şi ne afundam în
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trecutul familiei noastre până când am descoperit că
avem un strămoş sârb care cu ani în urmă lucrase la
construirea podului de peste Nistru. Aşa îmi explicam
numele meu de fată, nume care a generat de multe ori
întrebarea: „Sunteţi sârboaică”?, la care răspundeam
negativ, dar trebuia să mă gândesc foarte bine ce răspuns dau în continuare. Acum ştiu că naţionalitatea
este, în final, o chestiune de opţiune şi de afinitate, ea
este plămădită până la urmă de limba în care îţi exprimi bucuria şi durerea, de limba în care îţi vorbesc
prietenii cei mai dragi, de limba care îţi este mai necesară ca aerul, aşa cum îţi sunt şi cei care au nevoie
de tine, fie şi numai pentru câteva clipe…
În toamna aceea am colindat cu verii mei toate
locurile în care copilărise tata, satele de pe malul Nistrului – Mateuţi, Olişcani, Alcedari, Răspopeni,
Stohnaia, Horodişte (de unde era originară învăţătoarea tatei, Iustina Pereteatka, care trăia acum, după refugiu, în satul Tăuni de pe lângă Alba Iulia, şi tata o
vizita des iar ea, aproape oarbă, îşi mai cunoştea fostul elev numai după voce şi îi dădea câte un borcănel
de miere din prisaca pe care o îngrijea cu soţul ei, învăţătorul satului). Cred că de la tata am moştenit deprinderea de a-mi căuta învăţătoarea şi acum, după
aproape cincizeci de ani de când mă învăţase primele
litere, iar scrisorile pe care mi le scrie cu mult mai
multă regularitate decât o fac eu îmi aduc o strângere
de inimă şi mă trimit cu gândul la anii scurşi pe nesimţite...
Tot în toamna aceea am fost şi eu la hram, era
ziua de Sfânta Paraschiva şi ziua de naştere a uneia
dintre surorile tatei…Sărbătoarea nu mai avea nimic
religios, era un prilej de întâlnire între neamuri şi de
pregătire a unor mese cu adevărat somptuoase la care
noi, verii, eram sarea şi piperul pentru că dădeam tonul la „cântecele şi dansurile popoarelor”, în înţelesul
cel mai autentic al cuvintelor, pentru că acolo se cânta
în toate limbile pe care fiecare dintre noi le ştia. Tata,
care devenise dintr-o dată copilul de odinioară, ne dirija şi făcea vocea a doua iar cântecele ardeleneşti şi
bănăţene De-ar fi mândra-n deal la cruce… şi Astai nana de la Brebu le cântăm de atunci ori de câte ori
ne vedem. Şi pentru că ne vedem dureros de rar, le
cântăm repede, repede la telefon atunci când vorbim.
Era vremea culesului viei, a poamei, cum se spune
acolo, şi ne petreceam ceasuri întregi în viile care acopereau dealurile şi de unde se vedea Nistrul care la
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momentul asfinţitului oglindea toate culorile de foc
ale toamnei. Acolo au început primele noastre dispute
în legătură cu limba pe care o vorbim: eu susţineam
că vorbim cu toţii limba română, iar ei erau absolut
convinşi că este vorba de limba moldovenească. Alfabetul latin le era complet necunoscut, cuvintele erau
scrise cu litere chirilice iar în librării, în loc de clasica
literatură pentru copii se găseau Lenin şi copiii, Poemul pedagogic al lui Makarenko, Ce e bine şi ce e rău
de Maiakovski (tradus, de altfel, şi în limba română
în anii 50, aşa că eram perfect documentată: ,,Un copil la tatăl său, să-l întrebe vine/ Spune-mi, ce-i aceea
rău şi ce este bine…” Acel alfabet chirilic aşternut
peste cuvintele româneşti părea că vrea să şteargă
orice urmă din limba „ca un fagure de miere” şi se
simţea neputinţa limbii române de a lupta cu această
crustă care o sufoca şi care îi smulgea toate rădăcinile.
După ani, atunci când am citit cartea lui Aitmatov,
mi-am dat seama perfect de toate înţelesurile cumplite ale fenomenului de mankurtizare… Puţinii care
au avut curaj au dus o luptă îndărătnică şi surdă pentru fiecare cuvânt românesc salvat: tata avea o
verişoară la redacţia ziarului Moldova socialistă din
Chişinău care i-a povestit cât de fericită este că a
reuşit să impună scrierea corectă a cuvântului fascism, cu grafie chirilică, desigur, în loc de rusificatul
faşizm. Cu mult umor, cu haz de necaz, cu ironie îi
povesteşte tatei despre zecile de referate pe care a trebuit să le „înainteze” ca să explice că acest cuvânt
vine de la latinescul fascia.
Dar legăturile noastre erau deasupra acestor lucruri, dureroase, dar nu de noi inventate, şi atunci găseam bucurie în simplul fapt că putem fi împreună.
Pentru că fiecare despărţire devenise o sfâşiere a sufletului, pentru că plecam de la ei aşa cum plecam de
acasă şi când mergeam cu toţii, din ce în ce mai mulţi,
la Împiedicatul roţii unde ne luam rămas bun, nu mai
vedeam nimic din curgerea Nistrului, nu vedeam Cărările oilor, nu vedeam Hârtopul, nici Râpa Rezinei,
totul era acoperit de lacrimi. Adoptasem şi noi obiceiul rusesc de a ne mai aşeza o dată înaintea despărţirii
definitive, mai beam câte o cană de vin, cântam cu
toţii unul din cele mai dureroase cântece pe care le
ştiu, un cântec rusesc care avea nişte cuvinte ce nu mi
se vor şterge niciodată din minte: ,,Rămâi cu bine,
oraş iubit/ Noi plecăm mâine pe mare’’. Corul nostru
era extraordinar, lacrimile curgeau dar noi cântam
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până la ultima strofă, tata făcând vocea a doua, pentru
că mai prelungeam cu câteva clipe acea stare de împreună pe care apoi o resimţeam ca pe o rană vie.
Drumul până la Chişinău îl străbăteam într-o muţenie
dureroasă, statuia lui Vasile Lupu din Orhei ne mai
arunca o ultimă privire, codrii Orheiului ne înghiţeau
ca pe eroii lui Sadoveanu şi numai în tren începeam
să ne facem ordine în impresii şi în amintiri. Bagajele
mai păstrau mirosul acela specific de săpun rusesc, de
odecolon, era un univers olfactiv care ar fi scandalizat
gusturile aşa zis rafinate, dar mie îmi era drag pentru
că respiram tot aerul Basarabiei, îmi veneau în minte
zeci de momente trăite acolo, şotiile şi râsetele noastre, prilejurile pe care le găseam de a râde din orice,
obicei pe care l-am păstrat şi care mi-a prins atât de
bine peste ani…
De la fereastra vagonului priveam fiecare aşezare, cu casele vopsite în culori vii, livezile fără margini, dealurile calcaroase, diferite de dealurile mele
mureşene, drumurile străjuite de gigantice lozinci şi
portrete uriaşe ale conducătorilor (la prima călătorie
domina chelia lui Hruşciov, după patru ani, mutra de
mongoloid a lui Brejnev) şi îmi dădeam seama că
până şi asupra naturii s-a exercitat o pervertire care la
prima vedere era insesizabilă: de-a lungul şoselelor
fuseseră plantate grupuri de câte trei copaci, în aceeaşi alcătuire – doi mesteceni şi un scoruş. Erau arbori
care veneau de dincolo, de departe, frumoşi, nimic de
zis, dar nu erau ai noştri cu adevărat… Dar poate că a
fost numai o închipuire a mea. Iar dincolo de Ungheni, după ce vagoanele erau ridicate şi puse pe osii
„europene”, tristeţea despărţirii începea să alunece încet în nerăbdarea de a ajunge mai întâi în Bucureşti
(pe care cred că l-am iubit înainte de a mă naşte şi îl
voi iubi şi mult după ce-mi voi fi încheiat socotelile
cu această lume) şi apoi din nou acasă, la celălalt
„acasă”. Şi când, aproape de Alba Iulia, vedeam
oglinda unei ape molcome, blânde şi liniştite, când
vedeam plopii şi simţeam mirosul amărui al frunzelor
de toamnă, când vedeam dealurile acoperite de ceţuri
lăptoase, ştiam că am ajuns pe malul Mureşului.
Acasă mă obişnuiam greu, reintram în lumea
mitteleuropeană dar zile în şir mă ocupam de obiectele pe care le adusesem de acasă, de la celălalt
„acasă”: păpuşile Matrioşka din lemn care intrau una
într-alta, discurile cu muzică populară, cutia muzicală
căreia dacă îi răsuceai cheiţa şi îi ridicai capacul se
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auzea Poloneza lui Oghiinski, cutiile cu zeci de creioane colorate, vulpea din ebonită portocalie care avea
o turtiţă în vârful botului. Vulpiţa aceasta o am şi
acum şi îmi place să cred că ea este vulpea cu care
Micul prinţ a făcut acel minunat legământ de prietenie, legământ în care eu cred atât de mult. De atâtea
ori m-am gândit, în ultimii ani din ce în ce mai mult,
la minunata aşteptare a vulpii, la grâul copt pe care il sugerează părul auriu al Micului prinţ şi îmi place să
cred că, orice culoare ar fi avut părul acestuia, imaginea care s-ar fi născut ar fi fost la fel de frumoasă: un
copac năpădit de culorile toamnei când părul ar fi fost
roşcat, întinderea fără margini a mării când părul e
albastru (de ce nu?), zăpezile imaculate ale copilăriei
atunci când părul este alb, pentru că vine şi clipa
aceea…
Acasă aşteptam scrisorile de la ei, scrisori care
aveau o savoare specială, o oralitate şi o spontaneitate
care îmi dovedeau cât de apropiaţi suntem şi cu câtă
uşurinţă ne aşternem gândurile pe hârtie şi ni le trimitem unul altuia. Îmi scriau despre tot ce se întâmpla
în satul nostru, despre căsătorii, despre nepoţii care ni
se năşteau (multora le-am fost declarată naşă în contumacie), despre gândurile de fiecare zi, despre vreme
şi despre Nistru.
După mulţi ani, când eram cu toţii oameni în
toată firea peste care trecuseră căsătorii, divorţuri,
naşteri, rătăciri, am revenit în satul tatei chemată de
una dintre verişoare. Sora cea mai mică a tatei îşi trăia
ultimele zile şi a dorit să ne aibă alături. Stătea cu noi
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de vorbă, ne chema pe rând la patul în care se stingea
văzând cu ochii şi ne spunea ultime cuvinte pe care
ne ruga să le ţinem minte. Când mi-a venit rândul şi
m-a chemat, mi-a spus că eu nu am fraţi şi să ştiu că
fraţii mei sunt verii mei din Basarabia, copiii şi nepoţii ei. Niciodată n-am gândit altfel. Apoi ne-a trimis
după apă la izvorul de la Gâtişca, să-i aducem într-un
ulcior nesmălţuit apa pe care o ştia din copilărie.
Umorul şi autoironia nu au părăsit-o nici în ultimele
clipe: ne-a rugat să-i sădim la cap un copac, dar în
ruptul capului să nu fie un tei pentru că o viaţă întreagă a mirosit odecolonul de flori de tei pe care unchiul meu, soţul ei, îl folosea fără măsură. Voia ca
măcar pe lumea cealaltă să aibă parte de alte efluvii.
După ce ne-am despărţit de ea, într-un sfârşit de septembrie, am mai rămas un timp acolo şi într-una din
zile am făcut un gest absolut necugetat, dar pe care nam putut să-l reprim: într-o după amiază cu soare
molcom şi cer limpede, mi-am luat fetiţa de mână şi
am dus-o pe malul Nistrului unde i-am înmuiat picioruşele în apă. A răcit îngrozitor, dar am simţit că trebuia să fac acest gest care pentru mine era mult mai
important decât un botez, era un legământ pe care îl
făceam cu acele locuri de care mă leagă mii de fir…
Şi niciodată nu am ştiut cu exactitate care dintre cele
două ape îmi este mai dragă: Mureşul cu undele lui
liniştite, curgând parcă cu teamă, sau Nistrul cu apa
lui năvalnică, cu nenumăratele coturi pe care le face
până departe, spre Saharna…
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Mihai TUDOR
(GERMANIA)

Triumful neputinţei
Cercul vicios care blochează dezvoltarea României
De ceva timp nu am mai fost să-mi exercit dreptul constituţional de a vota. Sunt scârbit şi dezamăgit
de clasa politică din România şi de instituţiile sale
aservite intereselor de partid. Nu a fost însă mereu astfel. După evenimentele din decembrie 1989 am fost
şi eu încrezător în redresarea şi renaşterea ţării. Am
crezut că a venit timpul ieşirii din umbra istoriei şi
reaşezarea la masa libertăţii şi a democraţiei. Eram
entuziasmat şi mă gândeam la un viitor trainic şi sigur. Urmăream cu sufletul la gură evenimentele care
ar fi trebuit să schimbe destinul unui stat vlăguit după
deceniile de barbarie comunistă. Lucrurile au luat o
cu totul altă direcţie. Adică nu s-au mişcat din loc.
Pacientul – România – s-a afundat în continuare în
bolile cronice de care suferea şi nu a fost vindecat. Nu
i-au fost nici măcar ameliorate suferinţele. Tratamentul s-a schimbat de mai multe ori, doctorii nereuşind
altceva decât să-şi dovedească din plin nepriceperea
şi lacunele organizatorice şi administrative acumulate
de-a lungul timpului. Durerile au persistat, iar operaţiile întreprinse i-au sporit şi accentuat neîncrederea
în autorităţile medicale vinovate de întreg sistemul
sanitar defectuos şi jalnic de sărac.
În speranţa că nu v-am plictisit cu digresiunile
mele revin la subiectul lucrării pentru a vă face o nouă
mărturisire. Sunt convins că situaţia de facto în România nu va cunoaşte îmbunătăţiri semnificative în
viitorul meu şi al generaţiei mele. Deşi sunt tânăr şi
într-o mare măsură idealist, ţara în care trăiesc este
încă prizoniera trecutului şi nu are perspective de democraţie stabilă şi de comportament european. Am
primit dreptul de a ne considera europeni, însă nu neam asumat şi responsabilităţile pentru a fi printre
membrii săi. Ne place să facem declaraţii pompoase
şi să promitem partenerilor ceea ce mereu nu realizăm. Suntem buni oratori, dar slabi negociatori, pătimaşi, nu şi harnici, orgolioşi fără pereche, dar lipsiţi
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de zel creator şi tenacitate, lăudăroşi şi fanfaroni şi nu
muncitori şi gospodari. Pentru a rezuma, ne bucurăm
în teorie şi ne întristăm în practică. Acestea sunt caracterul şi realitatea românească aşa cum se prezintă
ele în prezent. Din păcate politicienii noştri nu au avut
dorinţa şi mai ales voinţa necesare pentru a schimba
ceva. Motivele se cunosc şi au fost menţionate în lucrările mele anterioare. Ele nu fac obiectul temei de
faţă. Vreau să mă refer aici doar la faptele şi situaţiile
care au condus şi trenează în continuare asupra exprimării şi parcursului firesc al unui stat cu tradiţie europeană şi însuşit ca atare de organismul comun existent în acest sens.
În primul rând amintesc inconsecvenţa, incompetenţa, duplicitatea şi impredictibilitatea actului guvernării. Guvernele corupte şi delăsătoare perindate
la beţia conducerii ţării nu au demonstrat nici viziune,
nici măsuri clare şi transparente în implementarea deciziilor necesare eliberării de monstruoasele greşeli
ale trecutului. Conflictele dese, de multe ori artificiale
între actorii politici, reformele mult întârziate, lipsite
de consistenţă, curaj şi hotărâre în îndeplinirea dezideratelor stabilite, legile pline de inadvertenţe, completări şi corijări care le golesc de conţinut, sau mai
rău vidul legislativ în domenii importante amânând
progresele substanţiale şi rezolvarea problemelor
stringente, dovedesc inerţia şi reaua-credinţă existente în mentalul factorilor de decizie impregnat de
vanităţi trecătoare şi interese meschine, subversive.
Toate partidele şi alianţele create au supus şi sau amestecat în funcţionarea fragilelor instituţii cu
tentă democratică, manipulând şi dezinformând publicul în scopuri electorale şi politice prin televiziunile diverşilor potentaţi sau asurzindu-l cu bătălia absurdă, superficială a jocurilor de putere viciate şi murdare. Fără excepţie nu au probat decât că sunt imune
la practicile democraţiei occidentale la care aparent
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îşi declară apartenenţa şi că nu urmăresc decât alte căi
de îmbogăţire a grupurilor mafiote decidente. Contracte, acţiuni, funcţii, demnităţi, conturi, maşini, terenuri, case, bijuterii şi yachturi sunt singurele monede de schimb ale epidemiei transpartinice care au
paralizat economia. Prin extensie, şi ca exemplu vrednic de urmat tot aici, se află şi scara valorilor populaţiei. Nimic mai perfid şi mai periculos… Cei care
au condus şi conduc la creştere economică, adică firmele mici şi mijlocii şi românii plecaţi să muncească
în străinătate şi care trimit banii în ţară sunt şi cei mai
dezavantajaţi. Agenţii economici trebuie să se lupte
cu birocraţia aducătoare de corupţie şi impozitele
mari şi numeroase. Deşi creează locuri de muncă şi
aduc bani la buget câştigurile le sunt diminuate de politica statului care doar îi exploatează şi nu îi încurajează şi stimulează. Tot în aceeaşi situaţie se află şi
investitorii străini, alungaţi în bună măsură de legislaţia economică instabilă, schimbată des şi care prezintă risc şi nesiguranţă pentru planul de afaceri. Cât
despre tinerii de perspectivă cu studii şi cu experienţă
la universităţi şi companii renumite din străinătate, în
cazul în care doresc să-şi ajute ţara şi să muncească
în România de multe ori nu au loc de mediocrii autohtoni promovaţi intens de interesele mărunte ale
partidelor.
Partidele se substituie statului dirijând şi făcând
politica până şi a celor mai neînsemnate instituţii,
aducând oamenii proprii în toate funcţiile controlate
de acestea. Politica lor este simplă. Câştigă alegerile
minţind şi profitând de electoratul sărac, incult şi ignorant, fără acces adecvat la sănătate, cultură, învăţământ şi justiţie, cumpărându-i votul cu alimente, pături, găleţi şi alte ,,cadouri’’ generoase şi înlocuiesc
structurile şi oamenii fostului regim, nedorind să continue reformele şi iniţiativele bune existente pe motiv
că au nevoie de susţinere pentru propriile idei şi strategii. În acest mod chiar atunci când un ministru sau
secretar de stat are viziune şi proiecte benefice, ori nu
are suficient timp la dispoziţie, ori este schimbat dacă
nu urmează directivele stabilite de conducere. Exemplele sunt nenumărate. Mă opresc doar asupra sănătăţii şi învăţământului unde reforma este mereu luată
de la capăt, iar rezultatele practice întârzie să apară.
Legenda baladei cu meşterul Manole este din păcate
mereu actuală, singurii care pot opri surparea zidurilor fiind nu oamenii de rând ca până acum, ci
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politicienii imorali, oamenii de afaceri veroşi şi înalţii
funcţionari corupţi.
Până atunci ne confruntăm cu evaziunea fiscală
ridicată, resurse impresionante aflându-se în economia subterană tot mai înfloritoare, conflict de interese
sau trafic de influenţă – sintagme devenite comune în
cotidianul îmbibat de abuzuri şi ilegalităţi. Am învăţat ce înseamnă toate acestea deoarece politicienilor le sunt vitale pentru o existenţă lipsită de griji.
Este felul lor de a înţelege cum să se raporteze la alegătorii care au avut încredere şi şi-au pus speranţele
în ei.
Nici tinerii nu înţeleg să facă altceva. Deşi nu
au tarele celor mai în vârstă din comunism, aceştia se
comportă la fel, politica pentru ei însemnând cariere
promiţătoare, bani, funcţii şi sinecuri puse pe seama
păpuşarilor din umbră datorită cărora există politic şi
ale căror interese sau chiar legi le reprezintă şi le
susţin. Se ştie de asemeni că strategia partidelor pentru ocuparea locurilor în Parlament este una pur economică, criteriile de selectare fiind pecuniare, locurile eligibile revenindu-le celor corupţi sau coruptibili, cu influenţă, trecut controversat şi probleme cu
justiţia. Se perpetuează astfel practicile nocive cu
care ne-am obişnuit, în loc să se impună calităţile şi
cerinţele fireşti în statele dezvoltate şi democratice,
construite pe criterii de valoare şi competenţă, cinste
şi integritate morală. Criteriile amintite sunt cele care
definesc o societate românească haotică şi în derivă.
Persoanele care întrunesc calităţile cerute nu au loc şi
de obicei nici nu îşi doresc să ajungă în cloaca politicii unde prioritare sunt corupţia, trivialitatea, minciuna şi trădarea, adică tot ce este mai nedemn şi mai
dezonorant.
După cele relatate nu mai miră pe nimeni că numărul de parlamentari este supradimensionat, în condiţiile în care am văzut cum sunt vândute ca la talcioc
locurile, cum se negociază ele şi cine ajunge să le
ocupe. Activitatea acestora, aşa cum era de aşteptat,
lasă şi ea de dorit, singurele lucruri care îi preocupă
pe reprezentanţii poporului fiind îmbogăţirea fără
scrupule, a lor şi a familiilor pentru a-şi plăti eventual
noi mandate, lenea şi indolenţa, absenteismul, nepotismul pronunţat prin care îşi angajează rude în structurile administrative, la firme proprii sau ale altora,
cumulul de funcţii, funcţiile deţinute fiind de multe
ori în situaţie de incompatibilitate, excursii şi
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contracte pe banii statului, adică tot ceea ce reprezintă
nerespectarea datoriei şi fuga de răspundere faţă de
rigorile instituţiilor statului.
Unde este în aceste condiţii o nouă Constituţie
care să stipuleze clar drepturile şi obligaţiile parlamentarilor şi ale diferitelor puteri în stat, pentru a nu
se mai crea confuzii, instabilitate şi derapaje constituţionale şi democratice extrem de grave aşa cum s-a
întâmplat în trecut?
Unde este o lege electorală performanta care să
stabilească criterii ale reprezentativităţii sociale echitabile, coerente şi decente, şi nu un Parlament lacom,
mare consumator de resurse financiare şi materiale,
care a ajuns să fie mai mare decât cel al Statelor Unite
ale Americii şi care zi de zi sfidează şi batjocoreşte
prin acţiunile întreprinse şi legile adoptate opinia publică deznădăjduită? Se lucrează la ele ni se promite,
sperăm însă să avem o finalitate fără echivoc şi nu
doar aceleaşi fapte propagandistice futile, menite să
asigure procente electorale însemnate în războiul politic plin doar de victime colaterale nevinovate.
În perioada de simulacru de democraţie la care
suntem martori lipsesc şi alte legi esenţiale care ar fi
putut să ne ajute să ne desprindem de trecut şi să-l
acceptăm în aşa fel încât acesta să fie accesibil, fără
prejudecăţi şi procese de intenţie nefolositoare, generaţiilor viitoare. Am în vedere aici o lege prin care
trebuia să se interzică pentru o perioadă de timp accederea la demnităţi şi funcţii publice a celor care au
făcut parte din structurile fostului partid comunist.
Această lege cerea invariabil un proces al comunismului, necesar demascării şi pedepsirii torţionarilor şi
criminalilor din timpul regimurilor de opresiune şi teroare, dar şi al armatei de informatori ai fostei Securităţi prezentă acum peste tot în instituţiile anemice
ale statului.
Nu s-au făcut aceste lucruri, iar persoanele în
cauză sunt libere, au funcţii influente, pensii nejustificat de mari şi întinează memoria victimelor lor şi a
urmaşilor acestora. Instituţii create cum ar fi CNSASul sunt utile, însă nu şi suficiente. De altfel deciziile
sale de colaborare cu fosta Securitate nu au consecinţele scontate, cei vizaţi deşi le este afectată imaginea şi statutul public îşi pot continua fără griji activitatea după ecoul mai mult sau mai puţin virulent la
nivelul percepţiei şi înţelegerii sociale. Doar o lege
votată în Parlament şi aplicată corect şi nepărtinitor
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ar fi rezolvat această problemă morală acută, şi ar fi
condus la asumarea implicită a identităţii istoriei
naţionale cu demnitatea, pioşenia şi consideraţia cuvenite unei societăţi care se doreşte a fi cu adevărat
liberă. Alte state europene foste comuniste au ştiut săşi trateze mult mai bine istoria şi trecutul, dovedind
respect şi preţuire pentru valorile culturale comune,
singurele capabile să redea prestigiul şi onoarea unui
viitor sigur şi prosper.
O altă lege indispensabilă care nu a fost votată
din motive lesne de înţeles este interzicerea migraţiei
politice. Fiecare partid la guvernare s-a folosit şi se
foloseşte în continuare de efectele perverse ale trecerii de la un partid la altul. Politicienii îşi ascund incompetenţa şi ipocrizia prin inconsecvenţă pentru aşi salva funcţiile şi carierele. Electoratul se vede neputincios în faţa acestor practici imorale şi discriminatorii. Jocurile puterii se scriu prin fraudă şi minciună. ,,Scopul scuză mijloacele’’ spune un vechi dicton care l-ar face să roşească pe însuşi Principele lui
Machiavelli. Nimeni nu suferă şi nu îşi vede ameninţat destinul politic. Chiar şi în condiţiile excluderii
dintr-un partid există posibilitatea mutării în grupul
independenţilor. Totul a fost ingenios şi inteligent
premeditat şi organizat. Şi dacă tot vorbim de abuzurile parlamentarilor aş dori să mă refer la o altă lacună
legislativă: cea prin care aleşii noştri nu pot răspunde
penal în faţa legii decât în urma votului în plen. Să vă
mai informez că de cele mai multe ori politicienii anchetaţi sunt exoneraţi de răspunderi de colegii săritori
şi îndatoritori? Legile sunt făcute pentru a nu se intra
sub incidenţa lor. Aşa că scapă cine poate. Cum spuneam organizarea este impecabilă şi nu sunt motive
de nemulţumire.
Uitându-ne în urmă când economia ,,duduia’’,
citând doi foşti prim-miniştri, creşterea economică şi
surplusul de resurse s-au făcut artificial, nesănătos, nu
au avut corespondent în economia reală unde există
competitivitate şi concurenţă loială, performanţă şi
investiţii transparente, şi nu doar consum şi creditare
fără acoperire. Este bine că a crescut nivelul de trai şi
oamenii au trăit mai bine, dar banii s-au irosit, au
mers pe prime şi bonusuri, iar aparatul de stat, nereformat şi uriaş, înghiţind resurse atribuite fără discernământ a continuat să prospere generând corupţie, şi
mai târziu, când a apărut criza mondială provocată de
ingineriile şi speculaţiile financiare ale elitei globale,
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economia a sucombat, salariile şi pensiile diminuându-se simţitor şi scăzând drastic consumul.
În pofida reducerii personalului de la stat şi a
politicii de economisire draconică efectuate de unele
guverne, banii s-au mutat dintr-o parte în alta şi nu
s-au înmulţit ajungând la discreţia unor persoane
aflate conjunctural în posturi de conducere, şi au fost
irosiţi cu largheţe pe proiecte prost realizate sau lipsite de miză economică şi socială pentru sumele cheltuite, proliferându-se încă o dată corupţia la nivelul
superior al politicii autohtone.
Ţara a fost la cheremul acestor personaje sinistre, care au condus la apariţia a tot mai multor aşa-zişi
baroni locali ce împart sumele atribuite de la centru
apropiaţilor şi clientelei politice prin contracte fără licitaţii sau cu licitaţii aranjate. În fiecare judeţ există
astfel de baroni de care depinde soarta comunităţilor
respective. Aceştia pot fi asemănaţi cu seniorii din
Evul Mediu care îşi sărăceau supuşii de pe domeniile
lor folosindu-i ca adevăraţi sclavi spre profitul şi bunăstarea familiilor şi a rudelor. Partidele au nevoie şi
îşi sprijină activitatea pe seama acestor baroni datorită câştigurilor multor voturi la alegeri şi a sumelor
considerabile aduse, sacrificând pe cale de consecinţă
interesul naţional.
România a ajuns să fie vândută marilor corporaţii internaţionale prin distrugerea economiei cu

ajutorul imixtiunii străinilor, dar mai ales din cauza
trădării politicienilor noştri, care pentru avantaje şi
beneficii materiale au acceptat privatizări strategice
dubioase vânzând fabrici, uzine, combinate, rafinării,
bănci sau resurse minerale preţioase, fiind acum nevoiţi să îndatorăm generaţiile viitoare organismelor
financiare din străinătate.
Politicienii trebuie să înţeleagă că românii s-au
săturat de luptele şi certurile interioare pentru putere
şi posturi bine retribuite, şi că solicită construcţia
grabnică de infrastructură, de utilităţi publice în satele
subdezvoltate, de locuri de muncă unde să câştige decent şi să nu fie exploataţi nemilos, de construcţia de
case, şcoli, grădiniţe, spitale, creşe, biblioteci şi teatre
pentru copiii lor. Viitorul începe odată cu generaţiile
care aşteaptă alte condiţii de viaţă şi o şansă reală pentru dezvoltarea profesională şi umană. Ele nu au voie
să se mai sacrifice aşa cum au făcut-o bunicii şi părinţii lor, ci să năzuiască la a fi cu adevărat europeni,
într-o Europă performantă, respectându-i pentru
drepturile şi obligaţiile ce le revin. O Europă unită şi
puternică în care prosperitatea să fie uniformă şi nu
condiţionată ca până acum. Cu europeni mândri de
ţările lor şi nu desconsideraţi şi umiliţi pentru că sunt
săraci şi înapoiaţi. Cu oameni bucuroşi că s-au născut
aici şi cu drepturi egale peste tot. Europa de mâine, a
tuturor.

Teodor BUZU – Nostalgic, hârtie, tuș, 29,6 X 21 cm, 2017
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Mihaela TUDOSOIU
(ROMÂNIA)

PRIMUL RAZBOI MONDIAL
(scurt istoric)

Primul război mondial, cunoscut şi ca Marele război, Războiul naţiunilor sau Războiul menit să pună
capăt războaielor, a fost un conflict la scală mondială
desfăşurat între august 1914 şi 11 noiembrie 1918.
Denumirea Primul Război Mondial nu a fost folosită
decât după 1939, după izbucnirea celui de-al doilea
război mondial, până atunci fiind cunoscut ca Marele
război sau Războiul mondial. Combatanţii războiului
au fost Aliaţii şi Puterile Centrale. Nici un conflict
anterior nu a mobilizat atâţi soldaţi şi nici nu a implicat atâtea părţi în câmpul de luptă. La sfârşitul său,
războiul a devenit al doilea conflict în lista celor mai
sângeroase conflicte notate de istorie (după Rebeliunea de la Taiping). Douăzeci de ani mai târziu însă,
cel de-al doilea război mondial va face şi mai multe
victime.
Primul război mondial s-a dovedit a fi o ruptură
decisivă cu vechea ordine mondială, marcând încetarea finală a absolutismului monarhic în Europa. Patru
imperii au fost doborâte: cel German, cel Austro-Ungar, cel Otoman şi cel Rus. Cele patru dinastii ale lor,
Hohenzollern, Habsburg, Otoman şi Romanov, care
au avut rădăcini ale puterii încă din timpul cruciadelor, au căzut după război. Eşecul de a rezolva crizele
postbelice a contribuit la ridicarea fascismului în Italia, nazismului în Germania şi la izbucnirea celui deal doilea război mondial. Războiul a catalizat Revoluţia bolşevică, cea care avea să inspire mai târziu revoluţii comuniste în diferite ţări, precum China sau
Cuba, şi să creeze baza pentru Războiului rece dintre
Uniunea Sovietică şi Statele Unite ale Americii. În
est, căderea Imperiului Otoman a pavat calea spre democraţia modernă a statului succesor, Turcia. În Europa Centrală s-au născut state noi, precum Cehoslovacia sau Iugoslavia, iar Polonia a fost recreată.
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Cauze
Pe data de 28 iunie 1914 Franz Ferdinand, arhiduce al Austriei şi moştenitor al tronului Austro-Ungariei, a fost asasinat la Sarajevo de Gavrilo Princip,
un student sârb bosniac. Acesta a făcut parte dintr-un
grup de cincisprezece asasini, susţinuţi de Mâna Neagră, o societate secretă fundată de naţionalişti prosârbi, cu legături în armata Serbiei. Asasinatul a
amorsat tensiunea gravă, care exista deja în Europa.
În timp ce la Sarajevo aveau loc rebeliuni, în urma
decesului arhiducelui, acestea au fost animate de minoritatea sârbă. Deşi acest asasinat a fost considerat
ca detonatorul direct pentru primul război mondial,
cauzele reale ale războiului merg mai în urmă, în
reţeaua complexă al alianţelor şi contrabalansărilor
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care s-au dezvoltat între diferite puteri europene, în
urma înfrângerii Franţei şi a formării statului german
sub conducerea lui Otto von Bismarck în 1871.
Motivele primului război mondial reprezintă o
problemă complicată; sunt mulţi factori care au intervenit. Cei mai importanţi pot fi consideraţi: naţionalismul, disputele anterioare nerezolvate, sistemul de
alianţe, guvernarea fragmentară, întârzieri şi neînţelegeri în comunicaţia diplomatică, cursa înarmărilor,
etc.
Primele Bătălii
Unele din primele acţiuni ale războiului au avut
loc departe de Europa, în Africa şi în Oceanul Pacific.
Pe data de 8 august 1914, un contingent mixt compus
din unităţi franceze şi britanice au atacat protectoratul
Togoland. Pe data de 10 august, forţe germane din
Namibia au atacat Africa de Sud. Noua Zeelandă a
ocupat Samoa germană pe data de 30 august, 1914, şi
pe data de 11 septembrie, forţa australiană, Australian
Naval and Military Expeditionary Force a aterizat pe
insula Neu Pommern, care era o parte a Noii Geuinea.
Pe parcursul unor luni, forţele Antantei au acceptat
capitularea mai multor unităţi germane în Oceanul
Pacific. Lupte crâncene au continuat pe teritoriul
Africii, pe parcursul întregului război.
În Europa, Germania şi Austro-Ungaria au suferit
dificultăţi de comunicare despre intenţiile exacte ale
celor două armate aliate. Iniţial, Germania garantase
că o să susţină invazia Austro-Hungară a Serbiei, dar
interpretările acestei decizii variau. Liderii AustroUngariei credeau că Germania va apăra flancul lor
nordic contra Rusiei, însă Germania planificase ca
Austro-Ungaria să-şi concentreze forţele contra Rusiei, astfel încât Germania să poată lupta contra
Franţei pe frontul de vest. Această stare instabilă a
forţat armata Austro-Ungară să-şi diminueze rezervele în sud, pentru a întâlni forţele ruse la nord. Armata sârbă, venind dinspre sudul ţării, s-a confruntat
cu armata austriacă în Bătalia de la Cer pe 12 august,
1914.
Sârbii au ocupat poziţii defensive contra austriecilor. Primul atac a avut loc pe 16 august, între elemente ale diviziei XXI Austro-Ungară şi elemente ale
Diviziei Combinate a Serbiei. Lupta a avut loc noaptea şi nici un oponent nu s-a evidenţiat până ce Stepa
Stepanovic nu a regrupat forţele sârbe. Trei zile mai
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târziu, forţele austriece s-au retras peste Dunăre, după
ce au suferit pierderi de 21.000 de morţi şi răniţi, în
timp ce Serbia de doar 16.000. Acest punct a marcat
prima victoria a aliaţilor în război. Austria nu a putut
să-şi atingă imediat scopul - să elimine Serbia, şi astfel devenise necesar pentru Germania să păstreze
soldaţi pe două fronturi.
Planul Germaniei pentru război (numit Planul
Schlieffen) consta dintr-un atac rapid şi distructiv
contra Franţei, astfel încât Germania să-şi poată transfera forţele pe frontul de est, contra Rusiei (care se
mobiliza mai lent). În loc de o invazie directă a
Franţei dinspre est, strategii germani considerau că
era mai prudent să atace Franţa dinspre nord. Pentru
a proceda astfel, armata germană trebuia să treacă
prin Belgia. Germania a cerut dreptul de trecere de la
guvernul Belgiei, cu promisiunea că, dacă acesta va
consimţi, vor trata Belgia ca pe un aliat al Germaniei.
Când Belgia a refuzat propunerea, Germania a invadat Belgia şi armata germană a început să treacă prin
Belgia, dupa invazia Luxembourgului.
Armata germană a întâlnit rezistenţă la forturile
de lângă oraşul belgian Liège, cu toate că elementele
principale ale armatei continuau să se mişte rapid înspre Franţa. Marea Britanie a trimis un contingent numit British Expeditionary Force în ajutorul Franţei,
care a mers direct înspre Belgia. Primul soldat al Imperiului Britanic, care a fost ucis în război, a fost John
Parr, pe data de 21 august, 1914 lângă Mons. Iniţial,
germanii s-au bucurat de un mare succes în Bătălia
Frontierelor (14-24 august 1914).
Totuşi, din pricina întârzierilor cauzate de rezistenţa forţelor belgiene, franceze, şi britanice, mobilizarea neaşteptat de rapidă a Rusiei, şi obiectivele lor
prea ambiţioase, planurile germane au fost dejucate.
Rusia a atacat Prusia Răsăriteană, atrăgând forţe germane destinate frontului de vest. Germania a învins
Rusia într-o serie de lupte care sunt cunoscute sub denumirea de Bătălia de la Tannenberg pe 17 august-2
septembrie.
Această diversiune a intensificat problemele
mişcării lente ale forţelor germane, care nu erau anticipate de generalii germani, şi a permis forţelor franceze şi britanice să oprească avansarea forţelor germane înspre Paris la Prima Bătălie de la Marne în septembrie 1914). Astfel, Antanta a forţat Puterile Centrale să se lupte pe două fronturi.
231

Destine Literare
Armata germană s-a luptat până ce a obţinut o
poziţie defensivă favorabilă în Franţa şi a eliminat din
război cu 230.000 mai mulţi soldaţi francezi şi britanici decât a pierdut ea însăşi, în lunile august şi septembrie. Totuşi, incompetenţa sau timiditatea unor
ofiţeri ca Ludendorff, care a procedat incorect transferând forţe din dreapta, pentru a proteja Sedan, au
anihilat şansa Germaniei de a obţine o victorie rapidă.
Începutul Războiului pe Frontul de vest
Progresele în tehnologia militară au înclinat balanţa pe câmpul de luptă în favoarea apărării, cauzând
un număr enorm de pagube, deoarece tacticile contemporane deveniseră arhaice în noile circumstanţe.
Sârma ghimpată a fost utilizată într-un mod eficace,
pentru a încetini atacurile infanteriei; artileria, care
devenise mai fatală decât în deceniul 1870], împreună
cu mitralierele, aveau un efect extrem de distructiv
împotriva infanteriei, pe un teren neted. Mulţi din
ofiţerii ţărilor europene ignoraseră învăţăturile războiului civil american şi erau de acord să accepte
pierderi mari.
După succesul lor iniţial în Marne, Antanta şi
forţele Puterilor Centrale au început o serie de manevre de încercuire, pentru a forţa inamicul să se retragă, în aşa numita Întrecerea la mare. Forţele franceze şi britanice au descoperit rapid poziţiile defensive germane, care se întindeau de la Lorraine până în
Flanders. Marea Britanie şi Franţa au încercat să
treacă la ofensivă, pe când Germania apăra teritoriile
ocupate. Tranşeele germane erau construite mai bine
decât cele a duşmanilor săi: tranşeele anglo-franceze
erau concepute doar ca bariere "temporare" până când
forţele lor o să treacă prin liniile germane. Unii sperau
că situaţia inertă va lua sfârşit cu ajutorul tehnologiei.
În aprilie 1915, germanii au utilizat pentru prima oară
arme chimice, deschizând o breşă de şase kilometri în
liniile aliaţilor, când soldaţii francezi s-au retras.
Această breşă a fost acoperită de soldaţi canadieni la
Ypres. Nici unul din oponenţi nu a fost capabil să
iniţieze un atac hotărâtor, cu toate că acţiunea germană la Verdun în 1916, şi eşecul Antantei la Somme
în vara anului 1916 aproape au distrus armata franceză. Încercările franceze zadarnice de a lansa atacuri
puternice şi directe contra liniilor germane, s-au terminat cu pierderi enorme pentru infanteria franceză,
şi au cauzat acte de insubordonare, care au pus în
232

pericol integritatea frontului francez după Ofensiva
Nivelle în primăvara anului 1917. Noutatea revoluţiei
ruse a intensificat sentimentele socialiste. Steaguri
roşii au fost ridicate şi, cu mai multe ocazii, a fost
cântată [Internationale|Internaţionala]].
Până la sfârşitul rebeliunii, au participat la aceasta
între 30.000 şi 40.000 de soldaţi francezi. Pe parcursul perioadei 1915-17, Imperiul Britanic şi Franţa au
suferit cu mult mai multe pierderi decât Germania,
însă ambele părţi au pierdut milioane de soldaţi din
cauza rănilor şi a bolilor.

Frontul de est
Cu toate că războiul devenise practic imobil în
tranşeele frontului de vest, conflictul era mai dinamic
în est. Planurile ruse iniţiale pentru război cereau
două invazii simultane, una în Galiţia vizând Austria
şi alta în Prusia Răsăriteană. Cu toate că atacul rus
iniţial în Galiţia a avut succes, forţele ruse au fost respinse în Prusia de către Hindenburg şi Ludendorff la
Bătălia de la Tannenberg şi Bătălia de la Lacurile Mazuriane în august şi septembrie 1914. Infrastructura
rusă economică şi militară inferioară, nu a putut să
reziste contra forţelor unite a Germaniei şi a Austroungariei. În primăvara anului 1915, forţele ruse au
fost respinse până în Galiţia, şi în mai, Puterile Centrale au reuşit să avanseze în sudul Poloniei, caputrând Varşovia pe 5 august forţând ruşii complet să
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abandoneze Polonia, în aşa numita "Marea Retragere".

Victoria Antantei
Contraofensiva a aliaţilor, cunoscută ca Ofensiva
de o sută de zile s-a început pe 8 august, 1918. Bătălia
de la Amiens a inclus Armata britanică a IV-a pe flancul stâng, Prima armată franceză pe flancul drept, şi
forţe canadiene şi australiene în centru. Aliaţii au
utziliat tancuri de clasa Mark IV şi Mark V, şi
120.000 de soldaţi. Forţele Antantei au reuşit să pătrungă 12km în doar şapte ore. Erich Ludendorff a numit această zi "ziua neagră a armatei germane".
Totuşi, după unele zile, ofensiva s-a încetenit;
unităţile Imperiului Britanic au întâlnit multe probleme cu majoritatea tancurilor lor (doar cu excepţia
la şapte din ele). Pe data de 15 August 1918, Generalul Haig a stopat acţiunea şi a început să dezvolte planurile pentru o ofensivă nouă în Albert. A doua bătălie de la Somme (1918) s-a început pe 21 august.
Aproximativ 130.000 de soldaţi americani au luptat,
împreună cu soldaţi a Armatei britanice a III-a şi a
armatei britanice a IV-a. Bătălia a fost un succes
enorm pentru aliaţi. Armata germană a II-a a fost
forţată să se retragă dea lungul frontului de 55km.
Oraşul Bapaume a fost capturat pe data de 29 august
şi pe 2 septembrie, forţele germane se aflau după Linia Hindenburg, unde se aflau la începutul războiului.
Pe data de 26 septembrie, aliaţii au iniţiat Ofensiva Meuse-Argonne pentru a trece linia Hindenburg.
260.000 de soldaţi americani au atacat direct, şi toate
diviziile au reuşit să captureze ţintele lor iniţiale cu
excepţia Diviziei americane 79, care a întâlnit rezistenţă puternică la Montfaucon şi nu a reuşit să avanseze în prima zi. Acest eşec a permis germanilor să se
regrupeze. Montfaucon a fost capturat pe data de 27
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septembrie; totuşi, inabilitatea aliaţilor să cucerească
oraşul în ziua anterioară a fost una din cele mai costisitoare greşeli a campaniei.
La începutul lunei octombrie, deja era evident că
planurile aliaţilor nu funcţionau într-un mod ideal.
Multe tancuri se stricaseră, şi cele care încă funcţionau nu puteau fi întrebuinţată din cauza naturii terenului. Totuşi, cu toate aceste probleme pentru aliaţi,
Ludendorff hotărâse până 1 octombrie, că Germania
are două opţiuni pentru sfârşitul războiului; distrugere totală sau un armistiţiu. El a recomandat a doua
cale la o întâlnire a liderilor germani în Spa, Belgia
pe această dată. Pe parcursul lunii octombrie, artileria
lui Pershing a continuat să bombardeze forţele germane care deja erau epuizate şi derutate pe întregul
front Meuse-Argonne. Presiunea din parta a aliaţilor
nu s-a oprit până la sfârşitul războiului.
Din cauza numeroaselor pierderi, mulţi membri a
armatei germane considerau că o înfrângere totală era
inevitabilă. Pericolul unei răscoale generale era puternic. Admiralul Scheer şi Ludendorff au decis să
iniţieze o ultimă ofensivă să demonstreze "curajul"
flotei germane. Ştiind că o astfel de acţiune ar fi refuzată de către guvernul Prinţului Max von Baden, Ludendorff a decis să nu-l informe despre planurile sale.
Totuşi, informaţia despre atacul anticipat a ajuns în
Kiel. Mulţi marinari au participat într-o rebeliune şi
au fost arestaţi, refuzând să participe la o ofensivă
maritimă pe care ei o considerau sinucidere făra sens.
Ludendorff şi-a asumat răspunderea pentru acest incident; Kaiserul la scos din funcţie pe data de 26 octombrie.
După sfârşitul lunei septembrie 1918, Ludendorff
a început să dezvolte un plan pentru viitorul politic a
Germaniei. Cu toate că el a fost un conservator tradiţional, el a hotărât să iniţieze o revoluţie politică limitată, prin introducerea unor noi reforme care au
"democratizat" Germania, însă satisfăcând monarhiştii prin faptul că a reţinut domnia Kaiserului. El
credea că democratizarea o să demonstreze poporului
german că guvernul era pregătit să se schimbe, astfel
micşorând probabilitatea unei insurecţii socialiste,
cum a avut loc în Rusia în 1917. Totuşi, unii istoriografi consideră că Ludendorff avea un motiv ulterior
pentru planul său. Reformele sale ar fi transferat puterea politică membrilor Reichstag-ului, în special
partidelor de conducere, în această perioadă: partidul
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centrist, liberalii şi social-democraţii. Astfel, cum Ludendorff ar fi acordat acestor partide mai multă putere, ei ar fi avut autoritatea să ceară un armistiţiu. Cu
5.989.758 de victime germane (1.773.700 morţi,
4.216.058 răniţi,), ei au procedat exact astfel. Însă curând, Ludendorff a trecut printr-o schimbare radicală
şi a început să declare că aceleaşi partide care au căpătat putere de la dânsul au cauzat înfrângerea Germaniei în război. Aceşti politiceni au "înjunghiat Germania în spate"--un sentiment care îi beneficia lui Ludendorff şi care a fost ulterir utilizat de către mai
multe grupări naţionaliste germane, ca NSDAP.
Prinţul Maximilian din Baden a devenit capul noului guvern german. Negocierile pentru pace au început imediat după inaugurarea sa. Despre întrebarea
monarhiei germane nu putea hotărî între o monarhie
constituţională sau aboliţia ei completă. Totuşi decizia a fost scoasă din mâinile sale, de către Philipp
Scheidemann, care pe data de 9 noiembrie 1918 a declarat că Germania trebuie să fie o republică de pe un
balcon a Reichstag-ului. Von Baden apoi a anunţat că
Kaiserul trebuia să părăsească tronul. Germania imperială a murit, şi o nouă Germanie a fost născută:
Republica de la Weimar.

Austro-Ungariei, iar aceasta i-au acceptat. Armistiţiul
cu Austria a intrat în vigoare începând cu ora trei în
după amiaza zilei de 4 noiembrie. Austria şi Ungaria
au semnat armistiţii separate în urma prăbuşirii monarhiei habsburgice. După izbucnirea Revoluţiei germane, a fost proclamată o republică la 9 noiembrie,
marcând sfârşitul Imperiului German. Kaiserul s-a refugiat a doua zi în Olanda care i-a acordat azil politic
(a se vedea Republica de la Weimar). Pe 11 noiembrie
a fost semnat un armistiţiu într-un convoi feroviar la
Compiègne în Franţa. La ora 11 în aceeaşi zi a încetat
focul şi armatele au început să se retragă. George
Lawrence Price este considerat în mod tradiţional ca
fiind ultimul soldat ucis. Starea de război între cele
două tabere a persistat pentru încă şapte luni până la
încetarea finală constituită prin semnarea Tratatului
de la Versailles la 28 iunie 1919 cu Germania şi următoarele tratate cu Austria, Ungaria, Bulgaria şi Imperiul Otoman semnate la St. Germain, Trianon, Neuilly şi Sèvres. Multe memoriale astfel oferă ca dată
finală a războiului anul 1919; în contrast, cele mai
multe comemorări ale războiului se concentrează asupra armistiţiului din 1918.

Sfârşitul războiului
Bulgaria a fost prima din Puterile Centrale care a
semnat un armistiţiu pe data de 29 septembrie 1918).
Pe 30 octombrie Imperiul Otoman a capitulat. Pe 3
noiembrie Austro-Ungaria a trimis un steag alb comandantului italian pentru a-i cere un armistiţiu şi termenii păcii. Termenii au fost aranjaţi prin telegraf cu
autorităţile Antantei de la Paris, au fost comunicate

Bibliografie :
- Florin Constantiniu ,,O istorie sinceră a popurului român ” Ed. Univers Enciclopedic, București,1998
- David Brownstone, Irene Franck, Enciclopedia Razboaielor, Editura Lider, 2005
- Istoria Universală , Vol. III, ed. Univers Enciclopedic,
București, 2006
- Atlasul Lumii in Imagini

234

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Daniel TUDOSOIU
(ROMÂNIA)

Ultimile bătălii ale armetei române pentru recunoașterea
Marii Uniri din 1918
Reflectând la importanța zilei de 1 decembrie,
o zi de reală mândrie și deosebită sărbătoare națională, trebuie observat în detaliu ce a însemnat cu adevărat Marea Unire (1 decembrie 1918) și cât de complex a fost acest proces de integrare a tuturor teritoriilor locuite de români ce se aflau sub dominație străină și câtă suferință a trebuit să îndure populația română, ce-și revărsă și cea mai neînsemnată respirație,
aflându-se sub cruntul și devastatorul pumn unguresc, rezistând presiunilor covârșitoare. Nu întâmplător, ziua de 1 decembrie, va căpăta prin excelență o
reală însemnătate istorică, fiind ziua care marchează
100 de ani de la Marea Unire, 100 de ani de când România noastră s-a unit.
Înfăptuită la 1 decembrie 1918, Marea Unire
a constituit și constituie unul dintre cele mai importante evenimente din istoria României. Unirea tuturor
teritoriilor locuite de români, aflate sub stăpânire
străină a încununat victoria unei lupte longevive, purtate de poporul român prin tumultoasele și grelele furtuni ale istoriei.
„În anul 1918,românii aflați sub dominație străină,din
Basarabia, Bucovina și Transilvania prin adunările
plebiscitare, s-au pronunțat conform principiului autodeterminării popoarelor pentru unirea cu România.
Ideea autodeterminării naționale punea astfel bazele
juridice indestructibile ale noului stat român unitar.
Sensul istoric și de drept public, al Adunărilor Naționale din provinciile aflate până atunci sub dominația
străină a fost acela de a fi concretizat voința colectivă,

considerată în drept ca un fundament al principiului
naționalităților, cu aspirațiile sale la desăvârșirea unității naționale.”1
Adunarea Națională întrunită la Alba Iulia a
exprimat dorințele de unire și năzuințele norodului
românesc cu privire la unire și au proclamat public
hotărârea de integrare în cadrul aceluiași stat ,votând
pentru vecie unirea. “Astăzi România noastră a tuturora se întinde de la Nistru pînă la Tisa. Atât frații
noștri din Basarabia, care de 100 de ani gemeau sub
cnutul rusesc, cît și frații și părinții pe care i-am lăsat
acasă sub loviturile pumnului unguresc și nemțesc,astăzi sînt dezrobiți. De aici încolo suntem o singură
țară și un singur neam de la Nistru pînă la Tisa și nu
va mai fi putere în lume care să ne mai poată despărți.”2
Aceste adunări Naționale bazate pe milioane
și zeci de milioane de suflete dornice de unire aveau
rolul de a făuri statului indestructibil și unitar de astăzi, înfăptuirea Marii Uniri neaparținând unui grup
de persoane sau unei clase politice, ci fiind idealul suprem obținut în urma unei puternice și răsunătoare
mobilizării a întregii națiuni. ,,1 decembrie nu aparține unui an sau unei zile, ci întregii noatre istorii,
marcate de o luptă continuă pentru unitate și independență națională. Prezența zecilor și zecilor de mii de
oameni la aceste adunări reprezentative le-a imprimat
un carcater democratic și plebiscitar.”3
Istoria României a fost însă marcată de presiunile la care vecinii Unguri, supuneau populația

1

2

**** Academia Română, Istoria Românilor vol.8EdituraEnciclopedică, București, 2008,pag.5-6
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1918. Documente Interne și Externe(august 1918-iunie 1919),
vol.3-Editura Stiințifică București,1986, pag.9
3
Ibidem, pag. 11
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română, într-o manieră de-a dreptul devastatoare.
După unirea Bucovinei cu România, Guvernnul Român și Comitetul Național al Românilor din Transilvania și Ungaria au stabilit o convenție cu privire la
relațiile externe, în care Guvernul Regatului Român i
se oferea calitatea deplină de a vorbi în numele Transilvaniei și românilor din Ungaria. Comitetul Național al Românilor din Transilvania, respectiv Ungaria,
având doar o existenta provizorie. Românii din Regat
și cei din teritoriile Austro-Ungariei dorind formarea
unui singur stat,sârbii,iugosalvii și cehoslovacii, prestând aceeași dorință.
Șeful Statului Major General al Armatei române înștiințează Comandamentul Armatei franceze
de la Dunăre cu informații menite să evidențieze autoritatea ungurilor față de populația românească lăsată prin armistițiu la vest de linia Mureșului și continuă maltratarea și terorizarea acestora. ,,Populația
românească lăsată prin armistițiu la vest de linia Mureșului este în continuu maltratată și terorizată de Unguri.”4
Inamicii continuau să-i terorizeze pe români,
creând o simbioză între amniozitate și teroare. Năzunițele organelor politice ale românilor din Transilvania și Ungaria, cu privire la rezolvarea problemelor
într-o manieră pașnică, cu Guvernul Ungar s-au dovedit zadarnice, ungurii continuând să se bazeze pe
politica vechiului regim, cauza principală a amniozității ungurilor fiind pierderea Transilvaniei. ,,Nemulțumiți de pierderea Transilvaniei și a altor teritorii
care se uniseră cu patria de origine, ungurii înteprindeau tot felul de acțiuni pentru a nu ceda, iar acolo
unde nu era posibil, pentru a crea o stare de tensiune”.5
Dispunând de putere,aceștia foloseau un adevărat arsenal de mijloace, care contribuiau la defăimarea românilor. Propagande prin viu grai, manifeste
și ziare, aveau să fie unele dintre cele mai sângeroase
arme morale ,folosite de unguri pentru dezonorarea
teribilă românilor. Într-un raport al Marelui Stat Major Român, datând din 12 ianuarie 1919 se arăta un
alt obiectiv al ungurilor prin întregul lor plan de propagandă și defăimare în masă a românilor.

Se poate observa că atitudinea Ungariei față
de români, respectiv de unire, a fost una negativă, reflectând la vorbele și scrierile istoricului de renume,
Constantin Kirițescu, care a scris lucrări consacrate
primului război mondial, fiind martor ocular al acestui eveniment. Acesta face cunoscute câteva situații
concludente, în care ungurii îi atacau pe români sub
pretextul că vor să facă ordine împotriva exceselor revolutionare, cruzimea și sălbăticia fiind cuvintele ce
desemnau atitudinea acestora fața de populația română, care se opunea să Transilvania ca pe un teritoriu unguresc.
,,La Giurcuța,lângă Huedin, un detașament de
14 ofițeri și 60 de soldați unguri, conduși de căpitanul
Dietrich și locotenentul Gerenyes, înarmați cu mitraliere, au năvălit în sat sub pretextul de a-i pedepsi pe
locuitorii care au devastate castelul deputatului naționalist ungar Urmancezy, au pătruns în case snopind
în bătaie chiar și copiii mici și au împușcat 44 de săteni pe care i-au aruncat peste un rug,dându-le foc”.6
Execuțiile în masă nu s-au oprit prea repede, multe
dintre ele avnând loc și în comunele Cherleș, Covăsînț, Curtici și Faget,unde milioane de țărani români,au fost maltratați. Într-un mod repetat, detașamentele de trupe ungurești au continuat să atace posturile militare românești pe linia de demarcație sau
făcând incursiuni în teritoriul nostru prin culoarele
dintre posturi. În noaptea de 8 spre 9 martie 1919, au
atacat trupele române din aripa stângă Diviziei 7 română în regiunea Țigani-Zalău. Fiind în inferioritate
numerica, posturile române au fost nevoite să se retragă, urmând sa părăsească cele două localitați. Ungurii i-au luat drept prizonieri pe cei 8 ofițeri și pe cei
40 de soldați rămași în Zalău.
Relația dintre români și unguri nu s-a îmbunătățit, din contră, lupta dintre cele două tabere devenind din ce în ce mai acerbă. Pe cale diplomatică,orice încercare a ramas fără rezultat, guvernul
ungar-indiferent de nuanța politică – luptând să-și
păstreze teritoriile cucerite în decursul istoriei, iar cel
român,ca și guvernele sîrbo-croat, cehoslovac, polonez, italian, străduindu-se să apere Unirea înfăptuită
la Cernăuți și Alba Iulia de românii ce se aflaseră sub
stăpânirea monarhiei austro-ungară.”7

4

6

5

Ibidem ,Documentul 472, pag 87
Ibidem, pag 20-21
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Șeful Statului Major General al Armatei, General Prezan afirmă în telegrama trimisă către Comandamentul Armatei franceze de la Dunăre se face
cunoscut faptul că trupele ungare sunt în curs de mobilizare în regiunile Cluj, Dej, Oradea Mare.
Reprezentând un pericol imens, Consiliul Dirigent
ales la 18 noiembrie 1918 de Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a cerut insistent o intervenție militară a armatei române.
Trupelor române fiindu-le restricționata trecerea liniei Mureșului, era absolut necesară ocuparea
centrelor situate la vest de linia de demarcație fixată
prin Armistițiul de la Belgrad, Sighetul Marmației,
Baia Mare, Careii Mari, Dej, Cluj, Oradea Mare și
Arad.
“În cazul în care Comandamentul francez nu
ar dispune de forțele necesare pentru ocuparea imediată a acestor centre, vă rog să binevoiți a autoriza
executarea acestei operații de către trupele românești,
pentru că orice întârziere în soluționarea acestei crize
nu ar putea decât să contribuie la propagarea ideilor
anarhiste răspândite din belșug de dușmanii noștrii.”8
La 28 februarie, după hotărârea luată și aprobată de Consiliul Militar Interaliat și Consiliul Suprem ,a fost admisă mutarea liniei de demarcație spre
vest, fixând ca limita linia ferată Satu Mare-OradeaArad, dar fără a fi permisă ocuparea acestor orașe. În
data de 19 martie,ofițerul francez aflat în fruntea Comisiei Militare Aliate din Budapesta, colonelul Vyx
prezenta guvernului ungar hotarârea Guvernului Interaliat, în care cerea retragerea trupelor ungare pe noua
linie de demarcație.
Mai târziu, data de 21 a căpătat însemnătate
istorică, fiind ziua proclamării Republicii Ungară a
Sfaturilor și s-a constituit un Consiliu Revoluționar
Guvernamental, în care Bela Kun a fost ales în calitate de comisar al poporului pentru Afacerile Externe,
mai exact persoana recunoscută drept conducător al
țării. După obiectivele sale politice și după alința pe
care o preconiza, noul guvern avea să se afirme ca un
guvern cu tendințe bolșevice.
Odată cu proclamarea Republicii Sfaturilor
din Ungaria și trecerea întregii puteri în mâinile guvernului Bela Kun, care a declarat alianță și luptă cu

Rusia, guvernul român conștientiza că pericolul avea
să fie din ce în ce mai mare. Un atac comun al celor
două forțe, ar fi vizat și decimat aproximativ jumătate
din frontierele române.
,,Această poziție a Aliaților a încurajat guvernul ungar în pretențiile sale față de români, Bela Kun
pretinzând acum, la rândul lui, obligarea României de
către Aliați de a se retrage pe linia Mureșului, stabilită
abuziv prin convenția de la Belgrad.’’9
Se putea observa că românii se expuneau unui
pericol iminent. Privind situația din Arad, se observă
o simbioză creată de unguri, între distrugere și cotropire a românilor. Generalul Farret, comandant al Diviziei 11 infanterie colonială, îi transmitea domnului
General al Armatei franceze din Orient faptul că între
unguri și români exista o rivalitate foarte vie și că decizia guvernului ungar de a dezarma gărzile românești va atrage după sine complicații grave și conflicte
sângeroase. Acesta mai aduce la cunoștiința Generalului Comandant al Armatei franceze, trimiterea trupelor ungare nedisciplinate în Valea Crișului și Maramureșului, asupra cărora ofițerii nu-și pot exercita
autoritatea, ar stârni reale conflicte cu populația română.
,,Spun pentru moment căci este de temut ca
agitația să nu cuprindă chiar centrul Aradului unde
noi avem trupe. Și eu nu am deloc în intenție, în afara
unui ordin contrar din partea dumneavoastră, să plasez vânători din Africa între gloanțele care ar putea fi
trase de unguri asupra românilor sau invers. Mi se
pare totuși dificil, în acest caz, ca noi să rămânem
impasibili în cărămizile noastre.”10
Generalul Farret intenționează prin intermediul urmatoarelor mesaje să-i inducă comandantului
francez ideea de a realiza o lucrare ușor strategică, dar
subtilă pentru a nu trezi atacuri mai puternice din partea ungurilor, care prin mijloacele lor violente ar putea decima mai intens poziția românilor.
,,Toate acestea s-ar aranja cu puțină finețe politică. Dar pentru aceasta ar trebui sa fii stapânul și nu
spectatorul unor porniri naționale maladiv exacerbate. Vom sfîrși prin a ne frige la focul pe care alții îl
aprind.”11

8

10 Ibidem, Documentul 521 pag 191
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Ibidem,Documentul 522 pag. 192
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În data de 8 februarie 1919,ora 17:45 a fost
trimisă telegrama cifrată de către Generalul Berthelot,
catre ministrul de război,(Paris Nr. 225-258) în care
acesta raportează situația extrem de gravă din Transilvania. ,,Vă semnalez situația deosebit de gravă care
pare să domnească în Transilvania, potrivit informațiilor telegrafiate de locotenent-colonelul Vyx”12 ,,Sau produs ciocniri sângeroase la Ciucea, incidente în
cazul Zalău, forțe <armate> destul de importante sunt
angajate de o parte și de alta’’.
,,Generalul Patey a oprit orice înaintare a românilor și a ordonat încetarea focului.Am intervenit
pe lângă ministrul de război pentru a dispune,de asemenea,încetarea focului din partea ungară,care primind întăriri,intenționa să înainteze spre Cluj.’’13
Așadar, fiind fiind supusă unor presiuni majore și decisive România a trecut cu măiestrie peste
atitudinea negativă prestată de unguri, atât

diplomatic, cât și moral, atingându-și scopul primordial desăvârșit prin Marea Unire în anul 1918, eveniment care a consolidat un viitor stat unitar român.

12

13 Ibidem, pag. 192

Ibidem, pag. 192

238

Bibliografie :
1. **** Academia Română, Istoria Românilor
vol.8’’ –Editura Enciclopedică, București, 2008
2. 1918. Documente Interne și Externe (august
1918-iunie 1919) vol.3 –Editura Științifică Enciclopedică,1986.
3. Ștefan Pascu, C. GH. Marinescu, Răsunetul
internațional al luptei românilor pentru unitate națională, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980
4. ****Reprezentanțe diplomatice ale României, Vol. III, 1911-1939, Editura Politică, București,
1971.
5. Mihai Bărbulescu și colectiv, Istoria României, Editura Enciclopedică, București, 1998.

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Ioan ȚICALO
(ROMÂNIA)

SIMION FLOREA MARIAN. CTITORUL ETNOGRAFIEI ROMÂNE
„…cu aerul de sănătate de la munte, cu fața turnată parcă-n bronz,
frumoasă, senină și plină de bunătate, îți venea să te apropii
de el și să-l rogi, ca pe un bunic, să-ți povestească ceva.”
(Ilarie Chendi)
Cu acest titlu,
Editura George Tofan
din Suceava publică a
treia ediție a lucrării, „revăzută și adăugită”,
avându-l ca autor pe profesorul Paul Leu, trăitor
de mulți ani în SUA.
Ceea ce trebuie
spus din capul locului e
că fostul magistru de la
„Ștefan cel Mare”, o școală de mare prestigiu în toate
vremurile, în ciuda vârstei, caracterizată de psalmist
prin „osteneală și durere”, continuă să fie „tânăr și
neliniștit”. Tinerețea spirituală îl determină să se ostenească întru cunoaștere, cu gândul la cititorul român, pe care îl consideră încă avid de lectură serioasă,
cea care-ți pune la încercare cugetarea adâncă și numaidecât, în cazul de față, sentimentul patriotic.
Așadar, ultimul tom pus în circulație, de
peste 900 de pagini, imprimat cu caractere mai mari
decât cele obișnuite, urmărește cu rigurozitate traseul
formării viitorului „ctitor al etnografiei române”, precum și activitatea laborioasă a acestuia pe teren bucovinean și în cadrul celui mai înalt for științific din Regat.
Dar iată cum sintetizează Paul Leu complexitatea și dinamica personalității lui S. Fl. Marian, o
magistrală frază chiar și din punct de vedere al compoziției: „Începându-și ucenicia sub influența iluminismului transilvan și a școlii romantice creată de Vasile Alecsandri, reorientându-se și perfecționându-se
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la cea științifică a lui B. P. Hasdeu și maturizându-se
prin înrâurirea, reciproc benefică, exercitată de spiritul junimist și Academia Română, personalitatea
omului de știință, teologului și pedagogului Simion
Florea Marian marchează un punct nodal în europenizarea culturii locuitorilor spațiului mioritic prin
substanțialele contribuții aduse tezaurizării, cercetării, sintetizării și teoretizării folclorului, culturii orale,
precum și prin fundamentarea etnografiei sau a etnobotanicii române, în numeroase și cuprinzătoare monografii enciclopedice de importanță cardinală”.
Sinteza aceasta, aflată la începutul demersului
auctorial, va fi trecută cu acribie prin filtrul unei analize detaliate, cu referire continuă la documente, scrierea ținându-l în priză pe cititor și determinându-l la
trăiri estetico-patriotice dintre cele mai înalte. Lectorul află că perioada școlarității lui S. Fl. Marian, aparținând, prin naștere – Ilișești, 1 sept. 1847 – ducatului
Bucovina, a fost o întreagă odisee conjugată cu un
calvar, ce nu avea să-l părăsească nici după încheierea
studiilor.
Rebotezat Simeon, după modelul catolic de la
Hauptschule, s-a înscris apoi pentru a-și continua studiile în cadrul Gr.-or K. K. Obergymnasium (Gimnaziul superior Greco-Oriental, Imperial-Regal) din Suceava, de unde va fi nevoit să plece mai întâi la Năsăud, unde se înființase în 1870 asociația gimnaziștilor Virtus romana rediviva și, în cele din urmă, la
Blaj, „persecutat fiind de niște venetici care se nutresc
din sângele patriei mele, de către niște hiene turbate”,
făcând cunoștință, în drumul său, cu Axente Sever,
mare patriot român din Transilvania.
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Venit din Ardeal cu studiile liceale încheiate,
își va desăvârși pregătirea la Institutul Teologic
Greco-Oriental din Cernăuți, încheiată în 1875.
Căsătorit în același an și hirotonisit ceva mai
târziu, teologul etnograf va poposi, ca ajutor de preot,
la Dorna Candreni, Poiana Stampei, Voloca și Siret,
când, în martie 1881, înainte de a împlini 34 de ani,
va fi primit în Academia Română.
Preotul academician se va muta, în sfârșit, la
Suceava, unde va rămâne până la sfârșitul vieții.
Discursul de recepție (martie 1882), Chromatica poporului român, a produs o impresie deosebită
asupra colegilor mai vechi, tratarea subiectului fiind,
după V. A. Urechia „cu totul nouă și plină de interes”.
Nu trece decât o lună și academicianul bucovinean va
primi „sub semnătură regală” medalia Bene Merenti
clasa I, cu specificarea că se conferă „pentru scrieri
poporane”.
Ce rezultă din monografia profesorului Paul
Leu?
Înainte de toate că viața lui S. Fl. Marian a fost
o trudă pe altarul științei, plină de jertfelnicie închinată poporului din care a răsărit. A simțit genialitatea
neamului său încă de pe vremea când era școlar și nu
s-a oprit doar la stadiul de culegere. Odată ce a scos
la iveală un întreg tezaur al înțelepciunii populare, sa aplecat asupra metodelor de cercetare, arătând lumii
că oamenii acestui pământ și-au nemurit sufletul colectiv
într-o operă de o expresivitate ideatică a cărei valoare
e inestimabilă.
Paul Leu, el însuși cu o activitate de invidiat,
comentând perioada de până la cea suceveană a teologului ilișeștean, trage o concluzie cât se poate de
pertinentă: „După cum ne putem da seama, diaconul
catihet de la Siret, prin difuzarea realizărilor sale etnofolclorice de excepție, nu urmărea chiverniseala
proprie, ci dezvoltarea și europenizarea științei române”.
Suntem deja, până la această dată, în fața unei
bogății uluitoare, concretizată în volumele Poezii poporale din Bucovina/ Poezii poporale române, semnalate și recomandate a fi citite de revista „Familia”,
Doine și hore, Mitologia daco-română, rămasă în
manuscris, pregătește un imens material pentru Ornitologia poporană (apărută și distinsă, datorită valorii
sale excepționale, de Academia Română cu premiul
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Năsturel Herescu), Satire și descântece, Povești, Farmece, urmate de Insectele în limba, credințele și obiceiurile românilor, apărută abia în 1903, și alte două
lucrări, precum Botanica poporană română, adusă la
lumină prin strădania doamnei muzeograf Aura Brădățan (vol. I, Ed. Mușatinii, 2008, 700 p. și vol. II și
III, Ed. Academiei, 2010, 712 și, respectiv. 748 p.),
ediții critice, și Animale sugătoare, rămasă în manuscris.
Paul Leu apelează la cuvintele de apreciere
ale biologului fălticenean Mihai Băcescu, cel ce avea
să scrie admirativ în 1960 că Ornitologia… lui S. Fl.
Marian „strânge legendele, datinile, credințele, cântecele ce le are poporul despre păsări – un alt tezaur ce
ne dezvăluie toată latura afectivă a străbunilor noștri
față de grupul de vietăți cel mai iubit și cunoscut de
ei”, pentru ca autorul cărții discutate să-l compare pe
academicianul bucovinean cu Titu Maiorescu, ambii
având o atitudine hotărâtă în privința moralității „în
știință, artă, cultură, în viață”, cunoscutul teolog luând o atitudine neechivocă „împotriva impostorilor,
plagiatorilor, a celor lipsiți de onestitate”.
Părintele, mutat la Suceava, își multiplică aria
preocupărilor, continuând, în același timp, angajarea
în domeniul etnofolcloric. În 1886 îi apare la Cernăuți
Descântece poporale române, iar peste șapte ani, la
București, Vrăji, farmece și desfaceri, redactează primele trei volume din Sărbătorile la români (tipărite
prin academie), apoi Legendele Maicii Domnului, în
afară de „masivele tomuri” Nunta la români, Nașterea la români și Înmormântarea la români, premiate
de același for științific.
Se adaugă la acestea, culegeri de basme și e
meritul lui Paul Leu că le-a pus în valoare prin cele
două volume, primul Basme din Țara de Sus (Junimea, 1975) și Basme populare românești (Minerva,
1986), ediție critică, continuând cu publicarea materialului, atent pregătit, în țară sau în SUA, Miami,
unde au fost scoase cinci volume, după cum urmează:
1. Facerea lumii. Legende populare române;
2. Pepelea și Păcală;
3. Facerea lumii (ediția a II-a);
4. Bujor-bujorel;
5. Legende botanice.
Dacă avem în vedere activitatea academică
susținută (de multe ori prin corespondență, autoritățile austriece blocându-i deplasarea la București),
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colaborarea la un număr apreciabil de reviste ale vremii, sprijinul consistent acordat lui B. P. Hasdeu la
elaborarea Dicționarului limbii române, intitulat de
autor Etymologicum Magnum Romaniae (S. Fl. Marian însuși încercase realizarea unui Dicționar topografic și statistic al Bucovinei), lupta sa „împotriva
politicii de omogenizare etnică” în condiții extrem de
vitrege (o dispoziție din 1816, semnalată de istoricul
Ion Nistor și preluată de P. Leu, era categorică: „Nici
un național român nu se va primi în învățământ, dacă
nu va jura înainte că se leapădă de credința ortodoxă”), activitatea ilustră de pedagog („Istoria, zice
luminatul preot sucevean, ne arată popoare, care au
devenit glorioase, culte și puternice numai prin învățătură.
Poporul care nu aleargă după învățătură în timpul de
azi, este disprețuit, e ca mort” – aude cineva?), cercetarea de inscripții și documente vechi și a istoriei naționale, „avertizându-și contemporanii și urmașii”,
notează Paul Leu că „luptele interne întotdeauna au
fost, sunt și vor rămâne cele mai dăunătoare pentru un
popor” (aude, totuși, cineva?), activitatea susținută la
„Revista politică” (împreună cu Teodor Stefanelli și
Ștefan Ștefureac insera în primul număr – Suceava, 3

mai 1886 – un articol extrem de echilibrat, anunțând,
printre altele că „liniștiți, blânzi și toleranți, precum
am fost și suntem, vom fi totdeauna prielnici dezvoltării particularităților naționalităților cu care ne-a pus
soarta să trăim la un loc, dar vom ridica glasul nostru
cu toată tăria acolo unde vom vedea că se întreprinde
ceva în detrimentul poporului nostru, unde vom oblici
că se nesocotește și se jignesc drepturile noastre de
băștinași”), lupta împotriva politicii imperiale de distrugere a specificului nostru național („Auzi comedie! scrie revoltat în revista pomenită. Tuturor le este
iertat să poarte numele lor, numai confesiunii grecoorientale nu? Iată ce zile rușinoase a ajuns astăzi
această confesiune în Bucovina”), ajutorul oferit Școlii române și tipării de manuale în limba română,
schimbul de informații cu importanți oameni de cultură, obținem imaginea unei personalități de anvergură și de o integritate morală fără cusur, care a trăit
și a muncit pentru prosperitatea spirituală a nației române, și e meritul profesorului Pau Leu că a reușit să
demonstreze acest aspect cu asupra de măsură.
În fine, cărțile condeierului „transcontinental”, străbătute de același fior patriotic, ne fac să-l
simțim pe magistru printre noi.

Teodor BUZU – Plimbare serală, pânză, acrilic, 100 X 120 cm, 2012
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David Paul VNUCK
(STATELE UNITE ALE AMERICII)

THEY KNEW
They knew, how could they not,
It was obvious from the moment I arrrived.
It was not something they wanted to hear,
But from their expression it was clear:
They knew.
How would I found the words
That would be wasted, yet not needed.
My face read like a book, and so did theirs.
Their eyes screamed in silence not to know
I looked away to save myself because
They knew.
Run away, far away
Like the time a child braved
To overturn a nest of bees and flight
Was the only path from fear.
But where, how? My job was clear.
They knew.
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I heard a familiar voice but lost its choice
I was safe and protected on a beach.
In the short walk from car to porch
I had booked my flight and departed.
My mind kept me safe, for a while, until in sleep
Those words in my ears would creep
What they knew
“Your son is dead.”

DUCK HUNT
Break of dawn and could it be,
tiny phantoms that I see.
They hung in air without a care.
A little closer if you dare.
With dog’s ears up and barrels hot,
We taste the feast before it’s shot.
Glide by unharmed you phantoms swift
For the hunt itself is your greatest gift.
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Muguraș Maria VNUCK
(STATELE UNITE ALE AMERICII)

REVISTA DESTINE LITERARE SEMNALEAZĂ
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
THEODOR DAMIAN – VRAJA EMIGRATIEI
Cine vrea să-l cunoască mai bine pe Theodor
Damian și să se integreze într-un alt capitol special de
legatură și reprezentare permanentă a două literaturi
contemporane și vieți culturale din România și de
aici, din Statele Unite ale Americii, trebuie să citească
Theodor Damian, Vraja emigrației, însemnări newyorkeze (Editura Eikon, București, 2016, 176 pp.).
Scrisă întrun ritm alert, ușor
de parcurs, consemnând o activitate deosebit de
bogată, desfășurată de-a lungul
anului 2014, folosind un stil colocvial pe alocuri,
Vraja emigrației,
însemnări newyorkeze este o carte
pe care începi să o
citești, dar pe care
nu o poți abandona, pentru a continua lectura ei mai
târziu.
Acest volum este interesant pentru toți cei care
îi cunosc personajele descrise dar, în acelasi timp, el
reușește să deschidă o poartă către cei menționați, în
sensul în care cititorul (poate uneori neavizat) ajunge
să afle numele unor scriitori sau personaliăți contemporane, pentru ca apoi să fie dornic de a face cunoștință cu opera acestora. Deci, din acest punct de vedere, Vraja emigrației, însemnări newyorkeze are un
rol educativ, dar nu neapărat didacticist. Pentru că
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dacă ar fi fost așa, cu siguranță cititorul, indiferent de
categoria din care ar face parte (cunoscut al celor
mentionați) sau poate chiar el însuși personaj al cărții,
sau interesat în a-și face noi cunoștințe, ar abandonao, încă de la primele pagini; pentru că, trebuie să recunoaștem, deși pare la îndemana oricui, nu este ușor,
nici chiar pentru un scriitor de talia lui Theodor Damian ,,să cocheteze” în sec al XXI-lea cu acest gen de
scriere literară, jurnalul, fie el și newyork-ez, genul
acesta nemaifiind la modă.
Revenind la cei menționați, scriitorul incită și
prin sinceritatea lui dezarmantă cu care descrie sau
prezintă diverse situații, uneori personale, sau alteori,
nu chiar din cele mai plăcute. Cu bunătatea sufletească și înțelegerea de care dă dovadă în permanență,
Theodor Damian nu dojenește în astfel de pasaje, ci
doar prezintă cele întâmplate, așa cum se și cuvine,
cu exactitate și imparțialitate, asemenea unui cronicar
de pe timpuri. Curiozitatea manifestată în legătură cu
cele povestite sau cu personajele cărții se accentuează
odată cu lectura ei. Iar de aici, intervin firesc unele
întrebări: ,,oare chiar așa sunt eu în realitate?”, ,,așa
am făcut eu?”
Prin Vraja emigrației, însemnări newyorkeze
Theodor Damian devine oglinda fidelă, nedistorsionată a lui însusi, a vieții lui de familie, a noastră, cei
care l-am înconjurat mereu, dar și pe tot parcursul
anului 2014, un timp descris în carte, o pagină de istorie a literaturii române contemporane din țară sau
de peste ocean, a unei întregi activități deosebit de laborioase și de vaste, a unor amintiri din trecut, oameni, care l-au format și i-au fost dragi (părinți, profesori, tatăl meu, Pr. Prof. Constantin Sârbu sau
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mama mea, ,,preoteasa Elena Sârbu, artista, soția fostului meu profesor de muzică de la Seminar; ce legatură minunată, peste ani! Mi-a adus ,,sfinți” – că e
martie – să gust și eu din ce a făcut ea. Înger de femeie!”, p. 57). Mai mult decât atât, ți-ai dorit, ai visat
și ai ajuns acolo unde profesorul tău de muzică și tatăl
meu v-a spus vouă, elevilor seminariști de la Mănăstirea Neamț, cine a descoperit gama și diapazonul și
unde anume în Italia. Dumnezeu ți-a ajutat ca, într-o
bună zi, să pășești acolo împreună cu familia ta, făcând o excursie minunată în această țară deosebită, pe
care ai descris-o într-un mod cu totul aparte.
Vraja emigrației, însemnări newyorkeze este
expresia unui suflet nobil, scrisă de un om ce debordează de sentimentul de prietenie și care a format nenumărate caractere, lansând în artă, literatură și viață
noi vlăstare. Iar roadele au început să se vadă demult
și, cu siguranță, vor mai fi încă multe altele pe măsură, după așteptările sau intuițiile lui și, de ce nu, și
ale noastre.
Scrisul lui Theodor Damian îmbrățișează aici
un stil alert, simpatic, plin de voioșie, umor și mai
ales de optimism (chiar și atunci când, pe parcursul
cărții, în vreo câteva rânduri, vorbește de propriul lui
final, sau de alegerea unui loc de veci). Ideea marii
treceri este privită de autor cu detașare și împăcare de
sine. Până la urmă toate trebuie săvârșite, așa cum se
cuvine. Și sunt multe cazurile de
auto-analiză: operații, vizite la medici, probleme de
sănătate, sau lucruri banale (curățenie exemplară în
casă, examenul de școală de șoferi al lui Andrei,
cursuri de dans, fotografie artistică sau cântat la tobe
– vezi Claudia –, petreceri la grătare, cântece acompaniate la chitară gen Car frumos cu patru boi, ,,ca și
cum ar fi știut cineva că acesta este unul din cântecele
mele preferate, p. 58), cenacluri ,,M. Eminescu”, simpozioane ,,Zilele Lumină Lină”, discutii contradictorii cu participanți la diverse evenimente culturale, excursii, sărbătorirea ajunului Crăciunului când, după
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ce colindătorii se retrag pe la casele lor, Theodor Damian împreună cu soția lui, Claudia, stau lângă pom
și la icoană, așteptând Nașterea Mântuitorului. Doar
tatăl Claudiei avea voie să citească Evanghelia Nașterii dintr-o cărticică în limba germană: acum, el.
Despre toate acestea și încă multe altele, autorul vorbește, incluzându-se și pe el în permanență peste tot,
fiind omniprezent, efectiv acel punct de pornire al tuturor lucrurilor relatate.
Vraja emigratiei, insemnări newyorkeze este o
înșiruire de evenimente și momente pe care le ține
clar sub control. Theodor Damian nu a uitat și nici nu
uită să menționeze pe nimeni. Și deși nu o spune, din
modestie și din noblețe sufletească, știm cu toții că el
este un adevărat catalizator al vieții românești atât din
diaspora cât și din țară. Acest lucru nu trebuie limitat
doar la câteva aspecte: fiind o personalitate polivalentă, Theodor Damian activează și ca Profesor Universitar la Metropolitan College of New York..
Dincolo de ceea ce trăiește, vraja emigrației nu
este doar rezultatul incantațiilor unor ritualuri, a unui
miraj, ci acela al unei munci susținute, acerbe, permanente, plină de abnegație, dusă uneori până la epuizare, dar după care întotdeauna se poate întrezări aurora.
Lui Theodor Damian îi place să spună despre
comunitatea românilor de la New York, că ar fi ,,familia de duminică”; eu aș adăuga, într-un sens mai
larg, că ,,familia de duminică” de la New York, din
România și de pretutindeni este cea pe care el o ,,păstorește” cu drag de peste 30 de ani. Citind această
carte, te întrebi, pe bună dreptate, de unde mai are autorul atâta energie și cum de mai poate să se ocupe de
atâtea lucruri dintr-o dată, pe toate meridianele și paralele lumii? Unul din răspunsuri ar fi: Vraja emigratiei, insemnari newyorkeze este dimensiunea unei
arderi intense și exprimate la cote maxime într-un an,
cât alții trăiesc într-o viață.
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O SEARĂ LITERARĂ DE EXCEPȚIE LA CLEVELAND, OHIO
Sâmbătă 10 noiembrie, 2018 la ora 18.00 a avut loc în Sala Blazoanelor de la Catedrala Ortodoxă Română Sf. Maria din Cleveland o lansare de cărți scrise și publicate de trei autori români din diaspora:

Pr. Dr. Remus Grama, Românii-americani și Marea Unire din 1918, Ionuț Leonard Voicu (din Montreal,
Canada) care a venit cu două volume de proză Funia roșie și Surorile și Mircea Ștefan, care și-a prezentat
cărțile de poezie Poeme pentru Maria, Poeme mari pentru oameni mici / Small Poems for
Grown-up People și Zero absolut.

de la stânga: Pr. Dr. Remus Grama, Muguraș Maria Vnuck, Leonard Ionuț Voicu și Mircea Ștefan

După ce a binecuvântat evenimentul, în cuvântul de deschidere, Pr. Dr. Remus Grama a mulțumit invitaților, afirmând că acest moment literar ,,s-a bucurat și de participarea, contribuția criticului literar, traducătoarei și ziaristei Muguraș Maria Vnuck (St. Mary Romanian Orthodox Cathedral, Weekly Bulletin, Volume
60, No. 44, November 18, 2018, p. 8).
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Cu o voce caldă și blajină, Sfinția Sa și-a început discursul prezentându-și
cea mai recentă carte publicată, Românii-americani și Marea Unire din 1918,
care a fost tradusă în limba engleză de Elizabeth Catana (Ed. Digital Data, ClujNapoca, 2018, 182 pp). Prin această lucrare, autorul și-a propus să aducă informații suplimentare, neștiute de foarte mulți dintre noi, cu privire la aportul deosebit de important pe care l-au avut în special românii din America, la înfăptuirea
Marii Uniri. Deși de la mare distanță, ei s-au adunat în noua patrie în care trăiau,
asumându-și misiunea ,,de a aduce credința apostolică în America și un alt rol,
care odată cu scurgerea timpului, a devenit tot mai clar: acela de a sprijini România la marile răscruci ale istoriei… Consider că am datoria sfântă să consemnez
unele aspecte din contribuția acestor fii ai neamului la realizarea acestui mare act
istoric al poporului nostru” (p. 9).
Cea de a doua carte supusă atenției publicului de către gazda noastră a fost romanul autobiografic al
Maicii Alexandra, I Live Again, a Memoir of Ileana, Princess of Romania, Archduchess of Austria

(Ancient Faith Publishing, Cesterton, Indiana, 2018, 398 pp.). Vorbind despre această lucrare, Pr. Dr. Remus
Grama se consideră a fi un om binecuvântat și onorat de a o fi cunoscut pe autoare, în anii de apus ai vieții, pe
când era maică la mănăstirea ortodoxă ,,Schimbarea la față” din Pennysilvania și de a-i fi fost duhovnic, până
în ceasul din urmă. Despre toate acestea ca și despre multe altele ne povestește Pr. Dr. Remus Grama în prefața
intitulată “Prologue to the New Edition”, pp. 7-13).
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Mircea Ștefan, unul din cei doi moderatori ai acestui eveniment, a subliniat importanța activității Pr. Dr.
Remus Grama, după care a trecut la prezentarea moderatoarei Muguraș Maria Vnuck, spunând că până în
prezent ea a publicat 30 de cărți traduse din română în engleză, în franceză sau invers, că figurează în nenumărate antologii internaționale, că a scris prefețe și postfețe, că s-a implicat în organizarea de nenumărate
evenimente, proiecte literare și lansări de carte în străinătate și în România, că a susținut conferințe la universități din străinătate și că multe din eseurile ei au fost traduse în limbi străine.
Muguraș Maria Vnuck a multumit de invitație, afirmând că pentru ea este o onoare să participe la un
astfel de eveniment și să se bucure alături de toți cei de față de prezența a trei personalități din diaspora românească. Ea a povestit cum în iulie 2015, fiind în vizită la familia Maria și Mircea Ștefan-Barțan și vizitând
frumosul oraș Cleveland, a avut prilejul să-l cunoască și pe Pr. Dr. Remus
Grama, care i-a prezentat minunata catedrală Sf. Maria, parcul din jurul
bisericii, dar mai ales muzeul care adăpostește adevărate comori ale artei
românești și internaționale. Ea a apreciat activitatea pastorală de aproape
30 de ani, dedicată în întregime de Pr. Dr. Remus Grama ridicării la nivel
de simbol a valorilor autentice ale neamului, precum și succesul muncii
părintelui, care este un adevărat cărturar și un om cu un mare suflet. Prin
dăruirea și munca lui asiduă, Pr. Dr. Remus Grama a descoperit și repus
în valoare toate aceste comori care astăzi stau chezășie istoriei poporului
român, constituind o adevărată pagină de existență neîntreruptă și aici,
mai ales, pe tărâm american, unde s-au impus, fără ostentație, beneficiind
de firescul și noblețea amprentei sufletești a părintelui, care a reușit, alături de enoriașii lui, să polarizeze în jurul acestei biserici bijuterii inestimabile ce atestă credința, istoria unui
neam și a unei tări, relațiile strânse de conviețuire cu marea ,,familie adoptivă americană”.
Realizările Pr. Dr. Remus Grama s-au concretizat într-o Românie în miniatură, care nu se simte stingheră
și nici străină aici în inima Americii. Ea este la ea acasă. Este atât de impresionant ce a reușit să facă Pr. Dr.
Rmus Grama în cei aproximativ 30 de ani de păstorie bisericească, încât aproape că îți dau lacrimile de emoție,
de bucurie și de recunoștință. Amprenta personalității părintelui, sensibilitatea sufletească exprimată prin smerenie, dăruire, devotament și credință întru slava lui Dumnezeu și a neamului românesc, capacitatea de a-i
aduna pe toți în jurul lui și a activităților bisericii, puterea lui de a le asculta durerile sufletești, dar și bucuriile,
au făcut din acest sfânt locaș un loc de referință.
De asemenea, în calitate de traducătoare, Muguraș Maria Vnuck a subliniat un lucru deosebit în activitatea de istoric și om de cultură a Pr. Dr. Remus Grama. Ideea de a traduce, mai ales în limba engleză, o bună
parte din cărțile pe care le-a scris. Moderatoarea l-a felicitat pe autor, afirmând că ea consideră că degeaba un
scriitor este foarte talentat și cu aplecăciune spre carte, dacă este citit doar de cei care îî vorbesc limba maternă
și care, uneori, poate nu are o deschidere prea mare. Țelul cărților ca și cel al culturii este acela de a fi răspândite, pe întreg mapamondul, prin traducerile lor mai ales în limba engleză sau în orice alte limbi străine de
circulație internațională. Doar așa, cei care trudesc din greu la scrierea lor, vor reuși să se impună și peste
hotare, să depășească cercul restrâns al accesului la o carte, impunând-o sau atrăgând atenția asupra ei, răspândind acea cultură mai departe în lume. Iar Pr. Dr. Remus Grama a intuit și înțeles pe deplin acest lucru.
În continuare, poetul Mircea Ștefan a vorbit despre cum, prin intermediul scriitorului Aurel Pop (un
prieten comun), in iulie, 2012 el s-a cunoscut în Michigan cu Muguraș Maria Vnuck, cea care i-a scris prefața
,,Partitură pentru pian la malul mării” la volumul de versuri intitulat Poeme pentru Maria, (Editura Citadela,
Satu Mare, 2012, 83 pp.).
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Pentru început, moderatoarea a abordat cărțile lui Leonard Ionuț Voicu,
scriitor român, care locuiește în prezent în Montreal, Canada, Președintele Asociației Canadiene a Scriitorilor Români și al cenaclului literar ,,Mihai Eminescu”. Activitatea lui în acest domeniu este susținută, variată și deloc ușoară.
În pozițiile lui oficiale, Leonard Ionuț Voicu trebuie să fie extrem, de sensibil,
echilibrat și senzitiv pornind, mai întâi de la alegerea viitorilor invitați (scriitori
din România, din Canada, pictori, profesori universitari, artiști diverși, editori
etc.).
Ea a arătat că debutul literar al lui Leonard Ionuț Voicu a fost în poezie
dar că, după părerea ei, el se manifestă plenar și cu multă vigoare scriitoricească
în proză. Drept dovadă sunt doar cele două cărți Funia roșie, (publicată mai
întâi la Editura Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2016, 231 pp.) și Surorile (la
fel publicată mai întîi la Hye Grafix, Montreal, Canada, 2017, 185 pp.). Faptul că aceste două cărți, le-aș spune
eu de debut, au fost atât de bine gândite și scrise, le-a conferit poziția onorantă de best seller, ele fiind republicate într-o a doua ediție (Funia roșie, Hye Grafix, Montreal, 2017, 196 pp., și Surorile, Editura Betta, București, 2018, 181 pp.). Cărțile au fost lansate cu succes de fiecare dată atât în România, cât și la Montreal, iar
cu această ocazie la Cleveland în Statele Unite ale Americii.
Nu este ușor să scrii și nu toți cei care ,,scriu”, se
pot pretinde a fi scriitori. Dificultățile sunt nenumărte
atât în poezie, cât și în proză. De aceea este foarte greu,
iar un prozator are cu atât mai mare nevoie de profunzime în gândire, în a-și imagina, a creiona și a trasa ca
un deus ex machina destinele personajelor lui. Altfel
spus, el este păpușarul, iar eroii lui sunt păpușile pe
care le acționează în cărțile lui cu sfori invizibile, dar
cu o mână hotărâtă, fermă și cu putere totală de destin.
Acesta este cazul lui Leonard Ionuț Voicu. A intrat cu
dreptul și cu fruntea sus în literarura română contemporană de bună calitate, demonstrând, cu prisosință, că
este un prozator adevărat. El abordează cu finețe, acuratețe și realism sufletul uman în ciuda dramelor pe
care le pregătește.
Textele lui sunt succinte și chiar dacă vorbim de
trei proze scurte, ca în cazul cărții Funia roșie sau de
cele patru capitole din Surorile, ele pot fi considerate
atât separat, cât și împreună. Luate în sine, fiecare constituie un mini-roman, ele putând fi ușor transformate
în scenarii de film, pentru că autorul folosește, cu ușurință, mijloacele cinematografice (descrieri ample de
locuri care dobândesc o valoare de decor, indicații scenice pentru personaje, trăirile lor, viața lor care se derulează într-un univers gri, apăsător, sufocant, limitat,
fără prea multe speranțe, amintiri care îî revin în minte
dintr-o copilărie trăită undeva prin jud. Teleorman,
prin satele Antonești și Licurici și care, în majoritatea
cazurilor, capătă o valoare de arhetipal), ca să nu mai vorbim de aluziile umoristice oltenești și de specificul
acestui limbaj care, folosit la timp, destinde atmosfera. Ironia autorului este fină, dar pregnantă, cititorul
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simțind uneori nevoia de a râde. Toate aceste elemente împreună cu prezența unui obiect aparent neînsemnat
(o funie care are niște pete învechite și decolorate de roșu, care în final se dovedește a fi sânge (,,Funia” roșie),
o boală incurabilă – altzheimer (,,Voiaj de neuitat”), un tren – care nu este altceva decât călătoria prin viața
noastră (,,Trenul”), gustul ,,dulcilor tentații ale vieții” (,,Ana”), niște ace de seringă murdare și nedezinfectate
(,,Dora”), ne strecoară meșteșugit, dar sigur insidios în suflet îndoiala și, pe cale de consecință, fac trimiteri
către o stare de depresie, de izolare și singurătate, de moarte. Concluzia: ,,pesimismul este o lașitate” (,,Dora”).
Chiar dacă au caracteristici comune, prozele lui Leonard Ionut Voicu nu sunt monotone, repetitive. În
ciuda dramei finale, avem de a face cu o varietate de subiecte și abordări. Textele lui sunt fluide, cu tentă de
realism re-trăit la modul prezent. Principale sau dintr-un plan secund personajele lui participă efectiv, ca eroi
de sine stătători la viața mini cetății (familiile lor), dar și la cea a satului. Ele sunt portrete sigure, prezentate
în diverse ipostaze, fără niciun fel de șovăială.
Spre deosebire de Funia roșie în Surorile autorul aduce lucruri noi în stil. Frazele lui nu mai sunt atât de
ample, de lungi și descriptive. Fără a cădea în păcatul povestirilor simpliste, accentul scrisului lui cade, de
această dată, pe un ritm alert, susținut, tocmai pentru că viața, existența noastră este scurtă, la fel ca și cea a
personajelor lui. El schimbă registrul și renunță măcar pentru ultimile două capitole, ,,Nina” și ,,Maghi” la
drama finală. Surorile este o poveste de viață exprimată în patru feluri diferite, deși arborele din care cele
patru surori înmuguresc, cresc și tind sau reușesc să dea roade este unul cu două rădăcini puternice, strâns
împletite și legate între ele (Mica și Ticu).
,,Ana” este o dramă clară, exprimarea unei dorințe plină de sensibilitate și romantism de a depăși o
existență monotonă, pornită dintr-o melancolie, o sensibilitate morbidă, ieșită din comun, care, în final, va
duce la imposibilitatea de a surmonta un necaz, o boală (o depresie puternică). Sfârșitul va fi moartea, deci o
înfrângere totală. Surprinzător Ana ne vorbește din moarte și se vede pe ea însăși chiar din ipostaza moartei.
Avem de a face cu cel mai surprinzător și neașteptat final, exprimat cu maximă și dramatică intensitate ca și
în cazul nuvelei ,,Funia roșie”.
,,Dora” vine cu o treaptă ceva mai sus. Nu are, nici nu cunoaște și nici nu va înțelege angoasele Anei,
pentru că, până a un moment dat, are un destin ceva mai bun decât al surorii ei. Și deși trăiește, în general, o
viață mai bună, umbra unei spaime perfide și abia simțite, ca urmare a unei injecții făcute cu obiecte sanitare
nesterilizate, nu poate fi reprimată. Perfidia acestei amenințări permanente o învinge, ducând-o atât pe ea, căt
și pe soțul ei direct la moarte.
,,Nina” și ,,Maghi” rup lanțul nenorocirilor. Chiar dacă trăiesc în continuare la țară, ele se desprind de
viața apăsătoare a satului prin aceea că Nina citește mult, se auto-cultivă. Amândouă sunt mult mai realiste,
Maghi chiar recurge la o practică permanentă a minciunii, până când reușește să înțeleagă adevărata dimensiune a greșelilor comise. Până acum, în sensul bun și constructiv al cuvântului, Nina și Maghi sunt singurele
personaje din galeria creată de Leonard Ionuț Voicu, care sunt mai cu picioarele pe pământ, știind ce vor de
la viață și obținând. Ele vor fi cele care vor ști cum să accepte soarta familiei lor, cu bune și cu rele, cu morții
și amintirile triste sau vesele pe care le vor purta mereu în suflet. Nina și Maghi sunt niște învingătoare. Frumoasă concluzie de final, la care într-adevăr nu ar mai fi nimic de adăugat, în pofida ghinionului, a unui
pesimism accentuat sau poate a unei lipse de noroc...
Frumoase și atractive cele două cărți scrise de Leonard Ionuț Voicu. Proza lui: scurtă, concisă, concentrată și incitantă. Finalul, chiar dacă în majoritatea cazurilor este dramatic, avem, în urma lecturii, nu doar
impresia, ci și convingerea că viața va continua să meargă înainte cu cei care rămân pe acest tărâm, cu bune
și cu rele.
Pentru a ilustra și mai bine tot ceea ce s-a spus despre cărțile lui, autorul a citit un fragment din ,,Maghi”.
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Mircea Ștefan este un împătimit de poezie, care pentru el a devenit un fel
de modus vivendi. Iar eu cred că, deși a debutat doar cu patru poeme în 1972, el
trăiește alături de ea și prin ea încă de când s-a născut. Indiferent de conversația
pe care o porți cu el, în final subiectul va fi cel drag lui: poezia și ce proiecte mai
are în legătură cu ea. Fără a fi un visător, așa cum majoritatea credem despre
poeți, Mircea Ștefan te poate pune într-o dilemă: cel pe care îl știm noi, din viața
de toate zilele, un tip activ, energic, perspicace, vibrant, comunicativ, vesel, care
pare că nu poate sta pe loc. La toate acestea se adaugă o oarecare bonomie, carel împinge spre o stare permanentă de interiorizare și de observație. El stă ascuns
,,ca licuriciul prin iarbă” (,,Poveste dintr-o seară de iarnă sub tei”). Scrisul lui
este opusul firii lui. Din acest punct de vedere am putea spune că Mircea Ștefan
cuprinde două personalități într-o singură ființă.
Poezia lui este una de introspecție și de observație detaliată, învăluită în stranietatea unei existențe ce
pare a fi limitată în universul cuprins la ,,casa poetului”. Paradoxal, pe cât este de mic și de apăsător chiar din
punctul de vedere al înălțimii văzduhului, acest univers îi oferă milioane de aspecte sau idei demne de analizat.
El îi deschide perspectiva unor orizonturi, încărcate de tristețe și copleșite de o tăcere profundă, apăsătoare,
unde ,,se aude cum crește și solzul de pește” (,,Cristal de seră”). Sau alteori, tăcerea universului lui devine
ostilă, dușmănoasă, ca de silex.
Un alt lucru caracteristic poeziei lui Mircea Ștefan este acela al conciziei, preciziei și acurateții folosirii
cuvântului, lucru care i se trage, cu siguranță, și de la formația lui de fizician. Observațiile lui apar sub forma
unor teoreme lirice, definite și demonstrate surprinzător de simplu, uneori doar prin câteva cuvinte sau un
vers. De exemplu, în poezia ,,Ninge”, cuvântul Crăciun capătă valențe complexe, plurisemantice, poliedrice.
Toți poeții se reflectă în opera lor în anumite ipostaze vis-à-vis de anumite valori. De exemplu: ,,Cine
sunt eu?” în cazul lui Mircea Ștefan devine o preocupare permanentă, o întrebare repetitivă, la care el caută și
găsește nenumărate răspunsuri. Un răspuns de o franchețe de-a dreptul brutală: ,,nimeni nu știe cine e Mircea
Ștefan/ pentru ce s-a născut/ și pentru cine scrie// dacă întrebi vei afla/ că poetul a fost/ a crescut// și s-a dus/
fără să spună niciun cuvânt/ către cimitirul de vise// de la nord și mai sus/ la răsărit ori apus/ cine este Mircea
Ștefan/ pentru ce s-a născut/ și pentru cine scrie” (,,Către apus”) – (Poeme mici pentru oameni mari / Small
Poems for Grown-up People, versiunea în limba engleză Muguraș Maria Petrescu, Editura Risoprint, ClujNapoca 2013, 73 pp.). El poate să fie scribul, cel care dă viață creionului, dar în același timp și clown-ul din
mâna destinului. ,,Care este locul sau menirea lui?,,aici/ unde amintirile nu prea există” (,,Moment de reculegere”). Iar această întrebare capătă dimensiuni de macro, în contextul planetar: ,,nelămurită este această planetă târzie/ de cum/ de când/ de unde/ ai venit” (,,Acel dincolo”). Astfel cotidianul lui frizează banalul: ,,lucrurile din casă toate la locul lor/ puse în ordine și curate/ Maria are grijă întreagă de noi/ și-n tăcerea de afară/
îmi fac obișnuitele mișcări/ nici nu mă pot apuca liniștit de o treabă/ Hello Mr. Google/ și tu ești ostenit”
(,,Uneori dimineața”). Concluzia lui este fără echivoc: ,,sunt ostenit de atâta frig/ merg să mă culc” (,,Septembrie târziu”).
Un alt aspect este cel al imaginii mamei care îi apare poetului în fața ochilor, cu ocazia unei vizite la
mormântul ei, într-o zi ce abundă de ninsoare, înainte de Crăciun: ,,curg zăpezile dinspre copilărie/ mamă,
doar tu m-ai dăruit harul de a rosti cuvinte/ află/ eu nu le mai găsesc/ aici la un mormânt din veșnicie/ ninge
cum la Crăciun într-o copilărie” (,,Ninge”).
Observația precisă de care aminteam îl determină pe Mircea Ștefan să simtă că face parte integrantă din
natură și din însăși elementul ei primordial. Schimbările ei, anotimpurile, sunt numite treceri, care se aseamănă
cu trecerile sau momentele vieții noastre: ,,sunt treceri și treceri, Maria,/ de la starea de piatră la cea de copac/
de la ploi la ninsoare și invers/ de la vag la senin// ... unde mai pui că am trecut prin atâtea/ suferințe/ sunt
treceri și treceri/ sunt nori” (,,Treceri”).
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Zero absolut, (Editura Destine Literare – Montreal, 2018, 89 pp.) este cel mai recent volum de versuri
publicat de Mircea Ștefan. Este o carte scrisă după o meditație de o viață, dedicație și analiză ce pornesc tot
din ființa lui de
fizician-poet, de la o figură geometrică zero, ca un cerc = sferă (pe care o ține Dumnezeu în mână) = univers
= creația divină a lui Dumnezeu.
Poezia lui Mircea Ștefan este o poezie a unui ,,concis explicativ”, fără ca semnificația ei literară să fie
micșorată. Ea ne supune atenției adevărate miniaturi picturale, în care cuvântul capătă valoarea simbolurilor
artei plastice. Fiecare din cele trei cărți analizate aici se ridică pe o treaptă superioară în exprimarea unor
experiențe și gânduri nerepetabile, unice întru clarificarea poziției lui de scrib și de clown vis-à-vis de măreția
absolutului pe care Mircea Ștefan îl strecoară cu o deosebită finețe în cărțile lui.
Seara s-a încheiat cu un dineu oferit de D-nele Maria Barțan, Ana Huluță și altele.

MARCEL MIRON ÎNTRE FLUX ȘI REFLUX POETIC
,,Eu nu sunt nici legea
nici bucuria
nici plânsul
iar moartea n-aștept. ”
Marcel Miron, Eu nu sunt…

M-am regăsit cu preotul Marcel Miron după
zeci de ani. Vorbim cu multă bucurie și emoție la telefon, el la Huși, în România, eu la New York, în casa
cuscrului său, preot Profesor universitar Dr. Theodor
Damian. Surpriza acestei întâlniri, pe calea undelor,
după atâția ani, m-a făcut să retrăiesc nostalgii, amintiri oarecum uitate ,,ale copilăriei teologice nemțene,
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vatra de lumină”, așa după cum afirma Marcel Miron
(fost elev al Seminarului Teologic de la Mănăstirea
Neamț), într-un autograf pe care mi l-a oferit pe una
din cărțile lui de poezie. Brusc, sufletul mi s-a umplut
de soare, de bucuria unei reîntâlniri, chiar dacă pe meridiane diferite. Am simțit că distanța geografică nu
afectase cu nimic adolescența petrecută pe acele
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meleaguri. Că, de fapt, trăim într-o altă dimensiune
umană, în care spațiul și timpul nu mai au acea întindere de necuprins cu mintea, Contează doar impresia
adâncă lăsată de două versuri simple: ..Unde ești copilărie/ Cu pădurea ta cu tot?” (Mihai Eminescu, O,
rămâi). Și iarăși am simțit cum o bucurie imensă mia invadat sufletul ca o lumină. Am înțeles, în timp ce
vorbeam la telefon cu preotul Marcel Miron, că între
el, preotul Theodor Damian și mine există niște legături foarte puternice asupra cărora nu știu cât de mult
ne-am aplecat toți trei: acel loc pur și special de la
Mănăstirea Neamț, tatăl meu Pr. Prof. Constantin
Sârbu care paisprezece ani la rând a polarizat în jurul
lui generații de elevi, formându-i preoți adevărați,
care-și păstoresc și astăzi enoriașii cu drag și destoinicie. Este plină Moldova de discipolii lui. Așa și în
acest caz: preotul Marcel Miron în Moldova, preotul
Theodor Damian la New York. Și câți ca ei! Dar mai
este ceva ce ne leagă pe toti trei: dragostea de poezie,
pe care o păstrăm în suflet cu mare sfințenie, cu pietate, așa cum foarte frumos și definitoriu spune poetul
Theodor Damian în Semnul Isar / The Isar Sign, (versiunea în limba engleză de Muguraș Maria Petrescu,
Editura Călăuza v.b., Deva, 2011, p. 204): ,,… ca
orice lucru și poezia/ are drumul și regula ei/ nu de
drumul de-afară vorbesc/ pe care poate merge oricine/
ci de drumul ascuns/ cum cel de la Neamț la Sihăstria/
pe acolo se scrie cu adevărat/ poezia/ pe drumul
acela”. Este o altă credință de suflet a doi oameni hărăziți să-și găsească bucuria și libertatea interioartă
prin cuvântul zidit în poezie, altfel spus să se apropie,
cu smerenie și curățenie de Dumnezeu. Mi-am permis
să încep prin a cita câteva versuri din poezia lui Theodor Damian, (84), nu pentru a face o pararelă între
cei doi poeți, ci pentru a arăta încă o dată, dacă mai
era nevoie, cât de importantă a fost acea etapă nemțeană în viața lor, precum și în devenirea lor teologică
și lirică ulterioară. Marcel Miron vorbește cu nostalgie despre lunca satului Nemțișor, evocând amintiri,
profesori, care i-au marcat viața pentru totdeauna, povestind legende auzite de pe valea Râului Neamț sau
de la poalele muntelui Pleșu. Amândoi amintesc despre Dresleuca, o apă curgătoare, pe malurile căreia sau plimbat, în care s-au scăldat, care le-a auzit gândurile, le-a rămas o prietenă statornică și care, chiar și
acum, după atâta vreme, le poartă mai departe în lume
cuvintele meștesugit scrise în versuri.
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Vom analiza, în cele ce urmează, maniera în
care poetul Marcel Miron își conduce cititorii, prin
prisma preotului. Poezia lui își are rădăcini adânc pornite din adolescența elevului seminarist. Locul acela
și anii trăiți acolo i-au deschis poarta vieții către lume,
către observația ei. Apoi contactul permanent cu poezia a avut loc mai peste tot, templul lui poetic devenind un locaș de cult universal. De aici nevoia de a
scrie, de a se mărturiși
altora și nu de a se
izola în propriile-i
versuri. În acest caz,
poemele lui nu sunt
decât acel flux care-l
atrage, oferindu-i malul la care a sperat să
ajungă, ancora de suflet, aspirația aceea
permanentă către fascinația divină, așternută pe hârtie cu simplitatea și curățenia
trăirilor unui om matur rămas un permanent adolescent. Universul lui poetic este paradoxal. El este curat și limpede asemenea
unei dimineți proaspete, scăldată în razele soarelui.
Este ca roua, acele boabe de mărgăritar, așezate cuminți pe firele de iarbă verde. Toate acestea i se trag
din înțelepciunea Vechiului Testament și a unui ținut
minunat, aproape uitat sau nu (!?) de lume: Mănăstirea Neamț.
Poezia lui Marcel Miron este acea descriere
lină, firească și curgătoare pornită dintr-o seninătate,
o curățenie sufletească, așa cum se întâmplă după
mărturisirea de dinaintea Sfintei Împărtășanii. Ea nu
este doar purificarea păcatelor, ci exprimarea unui
preaplin de sentimente și gânduri, ofranda ,,ale Tale
dintru ale Tale, Tie-Ți aducem de toate și pentru
toate”. Pentru Marcel Miron poezia este refluxul care
îi dă posibilitatea să-și dăruiască poemele tuturor,
plecând de la sine, ca să se întoarcă apoi, tot la sinele
lui. Citindu-i cărțile ne dăm seama că el nu ar fi putut
trăi fără acest flux-reflux poetic, versurile lui fiind, de
fapt, înăși ființa lui. În mare parte, ea este amintirea
copilăriei teologice nemțene, un paradis terestru descoperit cu ochii visători ai unui tânăr, avid de cunoaștere și de dialog permanent. Cusută parcă pe un gherghef cu fir de borangic, în așteptare și speranță: ,,mă
plec în fața chipului Tau, Iisuse,/ o pânză cusută de
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mine când eram copil/ [...] / stau în genunchi și aștept” (Chipul lui Iisus în goblen), poezia lui este o
lungă Odisee lirică, pe care o reia iar și iar cu o sensibilitate deosebită. Cuvintele sunt încărcate de semnificații aparte, abia rostite. Preotul și poetul Marcel
Miron ne permit, cu o hotărâre nebănuită, accesul
într-un univers aparte. Chiar dacă nu este spusă în
mod direct, invitația în această lume populată de bărbați și fete care își iau viața în piept este clară. Pe de
altă parte, călătoria aceasta prin timp este lungă de
mai bine de 2000 de ani, iar Marcel Miron este ghidul.
În Caiere de lumină, autorul ne oferă lumina ca un fir
dătător de viață,
care să fie cât mai
lung și asemenea
celui tors de Ariadna, să ne conducă spre cât mai
departe.
O ală trăsătură specială și întotdeauna greu de
realizat în artă (pictură sau sculptură)
este arta portretului, în cazul de față
vorbim de portretul
literar, care trebuie să conțină acele elemente deosebite, sugestive și de nuanță care să scoată în evidență
personalitatea celui descris. Greutatea intervine aici,
cu atât mai mult cu cât mijloacele artistice de care dispune poetul nu sunt cele ale artelor vizuale. În final,
autorul apelează și trimite desigur, cu măiestrie și precizie, tot la un vizual, dar imaginativ, iar pentru a obține efectul scontat, adică acea împletire fericită între
sugestie și viziune, cuvintele având aici cea mai grea
pondere: ,,Atât de frumos împodobită!/ Îți râdeau primăverile/ pe părul de foc/ ca o pălărie de soare/ peste
ochii verzui/ și buze leneșe” (Evghenie). Aceste portrete se găsesc peste tot în poeziile lui Marcel Miron.
Personajele lumii lui (mama, tata, nepoții, foști profesori, prieteni, săteni etc.) trăiesc, în cea mai mare
parte, într-un spațiu bine delimitat geografic, de
exemplu ,,la deal de bazinul de apă al târgului” (Doi
oameni fericiți). Eroii lui sunt prezentați succint, întrun tablou de maximum două sau trei versuri: ,,două
suflete umblă slobod pe alee/ ea salută florile/ el se
ascunde printre arbuști” [...] ,,două suflete mătură
frunzele/ ea le adună în album pentru iarnă/ el suflă și
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le împrăștie” [...] două suflete stau la gura sobei/ ea
își piaptănă razele de vise/ el doarme la marginea luminii” (Doi oameni fericiți).
Din mărturisirile autorului nu putea lipsi explicația menirii preotului, ,,acest împărțitor de Dumnezeu” (Preot). El este veriga care, prin harul hirotoniei
îl împarte pe Dumnezeu la nesfârșit, încercând să
urce, alături de credincioși, Golgota vieții. Poeziile și
explicațiile curg firesc dintr-una într-alta. Viața, existența în sine ca și preoția lui sunt o datorie de suflet,
de credință curată și luminoasă. Totuși Marcel Miron
face o demarcație clară între cele două lumi: aceasta
de aici, de pe pământ și cea la care, fiecare aspiră în
felul său. Hotarul lui este exprimat, fără ca să ne surprindă, printr-un simplu semn de carte. Este o revenire firească la cărțile fundamentale ale lumii din care
el, după lecturi aprofundate, obosit de existență, precum și de experiențe copleșitoare, uneori îndelung
veninoase, se roagă să mai aibă puterea de a întoarce
încă o pagină. Aceasta ar putea fi una din posibilele
explicații ale tuturor cărților pe care Marcel Miron a
simțit nevoia să le scrie pănă acum. Poetul se vede pe
el însuși ca pe o imagine a unui bătrân, care, deși obosit de lectura vieții, continuă să citească și să descopere, trăind în smerenie. După părerea lui, poezia nu
este un înscris ,,în cuvinte tăcute”, ci este o ,,tăcere a
durerii” (Pateric (1)), iar el preferă, fără echivoc, să
aibă în veșnicie, un dialog tăcut în smerenie cu Dumnezeu. Din acest punct de vedere poetul pendulează
între un trecut sigur, semnul de carte fiind linia despărțitoare a ,,două tablouri diferite/ ale aceleași existențe/ în urmă câmp tomnatic”, iar în viitor ,,o primavară care întârzie”. Versurile lui sunt încă o dată
acea permanentă pendulare (flux-reflux) între trecut
și prezent, dilema lui de a alege în care dintre aceste
dimensiuni să trăiască. De aici încep să decurgă firesc
întrebări, la care răspunsurile date pot avea un ton
grav sau o notă ludică (Nopțile); ce este dorul de
mamă? O întrebare la care în răspuns, poetul folosește
cu predilecție cuvinte blânde, meșteșugit alese, pornite dintr-un suflet de copil, care încă mai dăinuiește
și acum la maturitate. Iar dacă am încerca să atingem
aceste lucruri, cu siguranță nu am reuși decât să provocăm răni adânci, chiar fără să vrem.
Un alt aspect indirect pus și pornit de la afirmația ,,mulți chemați, puțini aleși” este cel al dramei
omului modern. De fapt, poetul, tot cu finețea caracteristică versurilor lui, spune cu ironie că omul modern este debusolat. El își caută nordul în permanență,
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figurând pe o lungă listă de așteptare înfrigurată: ,,La
bazarul din centru se vând busole/ multă lume caută
nordul/ debusolații s-au înscris pe liste de așteptare/
vine un agent care adună semnături/ să se deschidă
raiul pentru toata lumea/ doar toți am fost chemați”
(Al cincilea anotimp). Zbaterea aceasta între speranță
și disperare, între putință și neputință, între afirmație
și negație, între o existență limitată și limitativă, pe de
o parte, și o aspirație către găsirea absolutului și aducerea divinului la nivelul mentalului uman, pe de altă
parte (din nou acea mișcare de flux-reflux) este exprimată ca o concluzie în finalul acestei poezii: ,,Unde
să te mai ascunzi? Prin ceruri fulgera aprigul Ilie/ marea este străvezie/ orizontul înșelator/ stai liniștit/ nimeni nu te caută/ cine să caute un nimeni?” În contrareplică și pentru a nu rămane în permanență debusolați în căutări și întuneric, poetul mai oferă o șansă:
aceea a simbolului perpendicularității în care drumul
către cer (ascensiunea) este linia verticală, dreaptă, în
timp, existența noastră este linia orizontală, rectilinie,
lipsită de perspectiva înălțării. Întrebarea firească ar
fi: ,,de ce să te agăți/ dacă nu de cuiul din palmă/ și să
te bucuri/ de floarea de la inimă?” (Casa nouă). Și ca
să nu ne abandoneze doar într-un orizontal plat, din
bunătatea lui sufletească, poetul vine din nou cu o soluție, cu un ajutor, prin care parcă ar spune, ,,ridicăte!” (adică urcă pe linia verticală). Îndemnul acesta
nu este exprimat pe un ton poruncitor, ci mai degrabă
amintește de seninătatea pastelurilor lui Vasile Alecsandri (pe care aproape că le-am uitat demult, care au
rămas undeva departe și de care încă mai avem atâta
nevoie, fără să ne dăm seama, că, de fapt, ar trebui să
ne aducem sufletul aici, aproape de noi și să-l așezăm
în noi): ,,Mă ridic cu-n stol de păsări/ printre nori, fire
de gânduri/ mai deschid fereastra casei/ cu lumina
printre rânduri/ Și se duc cocorii toamna/ tremurând
de dor prin ceruri/ Rămânând fereastra noastră/ mângaiată doar de geruri./ Primavara când se-ntoarce/ puf
de păsări năpârlite/ tremură pe la ferestre/ de lumină
zdrențuite./ Și ne cheamă ciocârlia/ s-o urmăm în ceruri sus/ printre nori de lângă soare/ unde nu este
apus” (Seara, storurile la ferestre).
O altă întrebare: ce este viața? Răspunsul îl aflăm
în poezia Versuri albastre și aurii. În loc de celebra
frază ,,O, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este
deșertăciune” (Biblia, ,,Eclesiastul” 1:2) poetul
alege două culori oarecum complementare (albastrul
și auriul) care exprimă nesfârșitul, lucrul de necuprins
cu mintea, Marcel Miron nefiind un poet mistic,
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religios, chiar dacă se folosește de elemente religioase.
El transpune totul într-o
cheie modernă a zilelor
noastre. Iar această lucrare
este rezultatul unei combinații perfecte între firescul nuanței de albastru, încununat
de blândețea și căldura oferite de auriu. Deși versurile
lui abundă de problemele cotidianului, nu putem spune
despre poezia lui Marcel Miron că ar fi plină de angoase
sau de contorsiuni sufletești
dureroase. Chiar și marile
teme filosofice (existența
noastră, viața, moartea, timpul, definiția omului – ce este el prin această trecere
pe care noi o credem și ne-o dorim a fi reală) sunt
abordate cu seninătate (de unde preferința pentru albastru) și optimism, cu speranță și lumină (auriu).
Există totuși poeme cu un pronunțat caracter social. În Balada celor douazecișipatru de sfinți de la
Mănăstirea Neamț autorul nu uită să-i menționeze, cu
multă amărăciune, pe sfinții martiri din închisorile
comuniste din România: ,,uite Satana/ s-a vopsit în
roșu/ a închis mănăstirile/ a pustiit bisericile/ acum
sunt mai mulți preoți și călugări în pușcării/ decât în
iad.” O poezie cutremurătoare, nu doar prin mesajul
ei istoric adevărat, cât mai ales prin exprimarea credinței de neclintit de izbândă împotriva iadului roșu
numit comunism: ,,voi sunteți preoții mei/ pe voi mă
odihnesc// cu voi priveghez/ cu voi mă laud și mă
înalț/ obișnuiți-vă să fiți vii printre morți/ slabi printre
puternici/ liberi printre sclavi/ veseli printre plângăreți/ tari în suferințe/ răbdători până la orizont/ salvamari pe marea vieții/ voi sunteți salvamarii generației
voastre/ și nu vă îndoiți ca Petru./ Eu nu întotdeauna
vă voi întinde mâna/ fiți buni înotători pe valul înșelător.” Torționar sau răzvrătit, omul zilelor noastre se
va căuta și se va regăsi prea târziu ,,aura mea va încolți în voi/ și vă va durea/ cu amare rădăcini” în urma
trădării în destinul lui Iisus și nimeni, nici măcar el,
preotul, nu va reuși să răspundă la această întrebare
zguduitoare: ,,am rămas singur cu țărâna pe cap/ se
face întuneric/ atâta pământ deasupra/ și dedesupt cenușa/ oare unde mă aflu?” (Imi iau destinul în brațe).
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Marcel Miron se exprimă în poezie cu o deosebită ușurință, preferând ideile simple, ca
într-o joacă de copii, uneori inventând sau aducând în
prezent cuvinte mai puțin folosite sau poate chiar uitate: ,,neplânsele lacrimi” (La Curtea de Argeș) nu înseamnă că amintirile nu sunt îndeajuns de plânse, ci
că încă nu le-a venit rândul să curgă. El scrie în vers
alb sau perfect în vers clasic, valoarea literară a textelor sale putând să fie cotată la un nivel de mare măiestrie și cunoaștere a regulilor prozodiei. Autorul dovedește cât de ușor poate să scrie într-un canon muzical poetic, depănându-și ideile dintr-un vers într-altul
cu seninătate: ,,Cruce care-mi stai la gât/ să-mi ții vieții de urât/ nu ești de-aur, nici de-argint/ nici de lemn,
nici de pământ, de-o albină ești făcută/ adunată-n
trudă multă/ din lumină luminată/ în
metanii însemnată/ de speranță agățată/
și cu dragoste smălțată, cruce scumpă,
scump lucrată” (Cruce).
În prefața semnată de Ioan Holban
,,Locul unde se rostogolesc îngerii”
(Caiere de lumină) citim că poezia lui
Marcel Miron ar fi ,,o poezie a departelui” aproape (am mai adăuga noi), pe
care îl intuiești, dar pe care parcă nu-l
știi pe de-a-ntregul; ai vrea să-l atingi,
dar nu poți, crezi că l-ai trăit cândva aievea, dar totuși îl experimentezi pentru
prima oară într-un permanent du-te vino, în același
flux-reflux. Chiar dacă amintirile sunt copleșitoare,
nu putem spune că Marcel Miron se refugiază într-o
poezie a trecutului. Din contra, el este o ființă a prezentului care, și mai mult, prin prisma formațiunii teologice de preot, încearcă să ofere un posibil exemplu
de auto-situare între Dumnezeu (ca putere creatoare)
și omul modern, care își caută un iluzoriu Eden terestru. De aici preotul-poet își pune întrebarea: ,,Cine
știe/ poate nu-i bine că am plecat/ voi prin a cui grădină veți mai hălădui?” (Îmi iau destinul în brațe).
Cărțile lui sunt ca un album de fotografii Citindu-le, retrăim alături de autor amintiri și impresii
dintr-o lume orecum apusă, dar și adusă în prezent.
Timpul poeziilor lui este ceasul miezului de noapte
când, ,,bâjbâind pe întuneric după/ amnare și feștile
umede” (La miez de noapte) poetul își amintește de
basmele copilăriei, de Valea Plângerii, invocând și
punându-și toată nădejdea în Dumnezeu: ,,ajută-mă
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să Te iubesc!” (La miez de noapte). Zbaterea aceasta
între agonie și extaz, între arșiță și dorință, izvorâtă
din patima vinovată de a scrie ,,în spate-i istoria/ în
față-i neantul/ în dreapta un înger/ și-n stânga un
drac// [...] / sub tălpite tale desculțe/ aricii aducerii
aminte/ te vor iubi/ și nu vei greși” (Prietene) își găsește refugiul tot în izvorul basmului românesc, transpus prin curajul faptei scrisului, în încercarea de a
depăși obstacolele ce amintesc de Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte: ,,ești urmărit de zmeii
ce îți vor pieirea/ aruncă pieptenul/ și oglinda/ în păduri de gânduri se vor pierde/ și în râuri de lacrimi se
vor îneca” (Prietene).
Cărtile lui Marcel Miron sunt o reflectare a sinelui prin mulțimea de umbre, care cândva,
s-au simțit și ele puternice în casa lor.
Autorul se multiplică în progresie geometrică cu fiecare poezie pe care o
scrie, retrăind cu seninătate, curățenie
sufletească și bucuria de a împărtăși tuturor tot ceea ce l-a înfiorat în trecut iar
acum, după atâția ani, reușeste să-și
transpună amintirile, gândurile sub
forma unui album liric.
Poeziile lui Marcel Miron sunt
scrisul către înaltul aspirației către divinul absolut, dar și către trăirea terestră
deși, se pune întrebarea unde este realul
și unde este visarea sau năzuința sinceră spre lumină.
El își poartă cuvântul în suflet, purificându-l și retrăindu-i seninătatea care transpare din însăși ființa lui.
Poezia lui este bucuria celui care mărturisește visul
lui, existența, nădejdea, credința și speranța.
Acest text a fost scris pe baza următoarelor cărți:
Marcel Miron, Versuri albastre și aurii, Editura Junimea,
Iasi – 2015, 113 pp.
Marcel Miron, Caiere de lumină, Editura Gens Latina,
Alba Iulia, 2015, 80 pp.
Marcel Miron, De la Kogaion la Athos, Editura Timpul,
Iași, 2016, 77 pp.
Marcel Miron, Spre orizonturi albastre, Editura Timpul,
Iași, 2016, 108 pp.
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DOINA PETRULESCU ANTON: HEI, COPII, VĂ SALUT DIN EUFORIA!
La rugămintea bunului meu prieten, Aurel Pop, încep să lecturez, pentru a scrie o recenzie, Hei, copii,
vă salut din Euforia!, scrisă de Doina Petrulescu Anton (Editura Limes, Cluj, 2013, 69 pp.).

De foarte multă vreme nu am mai citit o astfel
de carte. Ce păcat că noi, cei mari, nu ne mai amintim
că odată am fost și noi mici și că răsfoiam fascinați
cărțile de povești. Nu știam să citim, dar unele versuri
sau pasaje din basmele pe care le ascultam, le corelam
cu ilustrațiile cărților și așa, le învățam și le rosteam
pe de rost. Iar dacă ele mai erau scrise în versuri,
atunci chiar că uneori le recităm cu plăcere, sau poate
că o facem și acum la vârsta maturității sau a senectuții. Acele cărți poate nu mai există prin bibliotecile
noastre și cine mai știe cui vor fi fost date cu ocazia
vreunei mutări dintr-o casă într-alta, sau a vreunei curățenii generale… Fizic vorbind, nu mai știm pe unde
sunt, dacă mai sunt și cine le-a scris, dar ele continuă
să existe în sufletul nostru, apărând uneori în fața
noastră, cu un crâmpei, o poză cu vreun personaj, un
obiect sau animal. Ele ne-au legănat copilăria, populându-ne acei ani de început de viață cu eroi de neuitat, înflăcărându-ne imaginația, visele, făcându-ne să
ne dorim să fim asemenea lor. Ce frumoase erau basmele și poveștile pe atunci! Ce frumos erau ilustrate
acele cărți! Și cât de diferite, pline de monștri, de violență și de ură sunt multe din cărțile de astăzi adresate copiilor! Și atunci vine întrebarea firească: undel găsim și care este mesajul acestui gen literar, conceput și ieri ca și astăzi pentru copii? Unde se reflectă
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educația de atunci meșteșugit disimulată în cărțile de
povești de astăzi? Cu ce ajută literatura pentru copii
la dezvoltarea gândirii, vocabularului, imaginației,
când personajele lor nu sunt decât monștri, ființe extraterestre, robotizate, fără suflet etc.? Copiii nu știu
și cred că așa este bine. Aceasta vrem noi, cei maturi,
să fie lumea lor? Și ne mai mirăm că sunt nervoși,
hiperactivi, agitați, violenți în exprimare și in gesturi…
Dar iată că Doina Petrulescu Anton, alături de
Teodora Gogea (cea care a asigurat inspirat ilustrația)
vine cu o carte de poezii, care ne surprinde, în mod
plăcut, încă de la dedicație. Autoarea insistă asupra
metodei de a-i învăța pe copii ,,dulcele grai românesc”, adresându-se, în același timp, atât celor mici,
cât și celor mari. Hei, copii, vă salut din Euforia! captivează încă de la bun început prin ușurința exprimării, poeta scriind, în principal, pentru copii, importanții ei cititori sau auditori.
Ea oferă într-un limbaj frumos și curgător un
decor minunat colorat, cu tot felul de lucruri mici,
care să incite și mai mult imaginația acestora, reușind
să le creeze un univers în miniatură, în care ei să se
sfimtă bine. Cuvintele folosite își găsesc locul într-o
ordine perfectă, firească, parcă zâmbind celor mici în
permanență, îmbiindu-i să vină în lumea lor,

destineliterare@gmail.com

Destine Literare
imaginată de ea. Când îi citești versurile, totul devine
frumos, firesc, normal, natural. Dar nu este atât de
simplu pe cât pare. Chiar dacă este o literatură a celor
mici, ea este mult mai greu de scris, tocmai pentru că
autorul trebuie să se coboare la mintea lor și să le intuiască perfect nivelul mentalului. Altfel îi pierzi, nu
vor avea răbdare și, cu siguranță, nu vor înțelege mesajul care li se adresează. Toate aceste metode le stăpânește Doina Petrulescu Anton la perfecție. Ea știe
cum să-i atragă, să le incite curiozitatea, țesând în jurul lor acel văl invizibil al unei atmosfere realizată
prin cuvinte, meșteșugit alese. Avem aici următoarele
avantaje: cartea îi ajută să se concentreze mai bine, să
stea cuminți și să asculte ceea ce li se citește. Cu ajutorul ei învață cuvinte noi, vor folosi cu ușurință și
dezinvoltură expresii alese, își vor dezvolta voca-

bularul și imaginația prin acea că vor începe să vadă
cu ochii minții și să se simtă perfect integrați în universul descris de ea, să se identifice cu anumite personaje, să dialogheze pe tema cărții, să-și dezvolte
gândirea, curiozitatea, diverse aptitudini (desen, colorat), logica, asocierea de idei; își pun întrebări pe
care apoi le adresează și le discută cu cei mari.
Deci dincolo de farmecul ei de necontestat, copiii, principalii ei beneficiari, nu au decât de câștigat.
Imaginația poetei este debordantă. Ea nu se plasează
la înâlțimea autorului, ci se simte bine, creează și se
situează deliberat la nivlul copiilor. Citind Hei, copii,
vă salut din Euforia! ne putem da ușor seama că, în
afară de un talent aparte, Doina Petrulescu Anton are
și se bucură că încă mai poate păstra și afișa vie acea
candoare a copilăriei.

Petru-Ilie BIRĂU – Peisaj în Fătăciuni III, ulei pe pânză, 2016, 40 x 50 cm
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Leonard Ionuț VOICU
(CANADA)

ARTA CA O MINUNE
Cenaclul ,,Mihai Eminescu’’ de la Montreal
este unul din cele două braţe active ale Asociaţiei
Scriitorilor Români din Canada (ACSR), celălalt fiind revista ,,Destine Literare’’. În 2018 Cenaclul a
împlinit zece ani de activitate neîntreruptă şi suntem
mândri de acest lucru. De-a lungul timpului, Alexandru Cetăţeanu, Livia Nemţeanu-Chiriacescu, Carmen
Ionescu şi cu mine, ne-am ocupat în a face din întâlnirile noastre o oază de literatură şi artă românească,
pentru a menţine aprinsă flacăra iubirii pentru limba
noastră, pentru creaţie, şi nu în ultimul rând, pentru a
ne simţi bine împreună, un grup de români sufletişti
şi cu dor de ţară.
Multe personalităţi literare, artiști plastici, muzicieni, ori interpreți s-au numărat printre invitaţii
noştri în această perioadă productivă şi fructoasă. De
asemeni, noi speranţe şi-au făcut apariţia la Cenaclu,
au trecut prin emoţiile şi tracul oricărui debut, pentru
ca apoi, unii să fie admişi în clubul select al ACSR.
Printre cei care ne-au onorat invitaţia la Cenaclul ,,Mihai Eminescu” şi ne-au captivat atenţia, oferindu-ne o hrană sufletească preţioasă, de care avem
atâta nevoie, s-a aflat și artistul plastic, Petru-Ilie Birău, căruia îi mulţumesc
şi pe această cale şi îi dedic următoarea parte a
acestui articol:
‚,Pe la începutul verii lui 2017, căutam un artist plastic pentru coperta
cărţii mele întitulată Surorile. Muguraş Maria
Petrescu (devenită Vnuck
după căsătorie), o traducătoare şi jurnalistă renumită,
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dar şi o bună prietenă, mi-a sugerat două nume de pictori din România. Am găsit pe internet câteva creaţii
ale celor doi artişti şi n-a fost greu să aleg. Picturile
domnului Petru-Ilie Birău, eu îi zic, ‚,Tribun”, şi nu
degeaba, au avut pentru mine valoarea şi mesajul intrinsec pe care îl căutam, mai precis, sufletul omului
de la ţară, cu toată mândria şi simplitatea sa plină de
valoare. Cu alte cuvinte, tablourile domniei sale au
avut pentru mine, un magnetism irezistibil. Am înţeles imediat: găsisem pictorul capabil să ilustreze mesajul cărţii mele într-o singură imagine.
Ne-am întâlnim apoi la
Bucureşti, la lansarea cărții.
Mi-a adus tabloul original,
care acum tronează la mine
acasă, iar prietenia noastră a
devenit şi mai evidentă.’’
În acest octombrie 2018,
Pentru-Ilie Birău, a ajuns sămi spună prin viu grai, aici la
Montreal, o parte din istoria sa
şi m-am gândit: ‚,Când eşti tânăr şi ţi se spune ‚,Nu!’’,
dacă eşti făcut din lut moale, n-ai rădăcini puternice,
nu ştii de unde vii şi unde te duci, te laşi păgubaş. Cazi
în genunchi, ori mai rău, rişti să mergi toată viaţa dea buşilea. Pentru un băiat din ţara Haţegului, de acolo,
de unde miroase încă a Sarmisegetuza şi se aud mugetele zimbrilor liberi şi doine strămoşeşti spuse din
fluier la stână, a fost numai începutul unui drum, care
a trebuit să treacă prin minele de cărbuni de pe valea
Jiului, să ajungă Doctor în Arte vizuale la Universitatea de Vest din Timişoara, profesor de artă la Petrila, să expună picturile sale în mai multe ţări europene şi desigur, acasă în România, să publice cărţi, iar
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în cele din urmă, să fie apreciat premiat, dar cel mai
important,
să-şi găsească menirea, să fie în pace cu el însuşi şi
mândru de propriile succese, de mesajul său original
şi transcendental ce ne lasă moştenire, precum Brâncuşi.’’
Duminică 21 octombrie 2018, a împărţit cu noi,
un grup de români care trăim în Canada, o parte din
dorurile, suspinele şi cântecele sale, exprimate în arta
culorilor, prin mai multe tablouri expuse în cadrul
unui vernisaj la Centrul Cultural Român, 8060 bulevardul Christophe Colomb, Montreal, care se află
lângă Catedrala Ortodoxă Buna Vestire, păstorită cu
înţelepciune şi har, de preotul paroh Liviu Alexandrescu. Curatorul acestui vernisaj, a fost pictoriţa Rodica Vinca, o artistă cunoscută şi premiată la mai
multe expoziţii în Franţa, Polonia şi Canada.
Acest creator de artă și de frumos, Petru-Ilie Birău, acest pictor ce îmbină simplitatea omului de la

munte, darul creaţiei, forţa
strămoşească şi exprimarea
cromatică, ne-a cucerit, încă
de la bun început şi ne bucurăm că a venit să ne prezinte
arta sa şi să vadă culorile ruginii ale ţării frunzei de arţar
în moment de apogeu al artei sale, dar şi al naturii de
aici.
Joi, 19 octombrie, a devenit membru de onoare
al Cenaclului literar ,,Mihai Eminescu’’, într-un moment de sărbătoare: împlinirea a zece ani de activitate
a Cenaclului.
‚,Arta înseamnă, de fapt, minune. Ea vine de la
Dumnezeu, ca un dar pentru noi’’, zice artistul. Putem
spune cu fruntea sus, că am fost prezenţi să-i vedem
transpunerea acestui adevăr pe pânzele sale.’’

Petru-Ilie BIRĂU – Primăvară în zăvoi, 2018, ulei pe pânză, 40 x 50 cm
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Li YING
(CHINA)

Lirică chineză contemporană

LICURICIUL
Iunie, iulie, august: noaptea –
Noaptea pe câmp,
Noaptea în mlaştină
Zboară, licurând,
Licuricii.
Ah, ce caută ei prin iarbă?
Nu şi-au putut găsi casa
În miez de noapte?
Ori s-a răcorit vântul
Şi nu-şi mai găsesc
Veşmintele?
Vânt nocturn,
Nu stinge micul lui lămpaş!
Chiar dacă lumina e prea slabă,
Plăpândă,
Viaţa lui e mândră
Şi curajoasă.
Inima lui ascunde-o taină
Îndrăzneaţă,
El înfruntă, fără teamă,
Întunericul –
E hotărât să descopere
Adâncimea nopţii.
Când zboară
E ca o linie verde,
Pluteşte uşor,
Fără zgomot –

Nu-i aşa că parca-ar fi
Un fluviu înflăcărat?
Când cade
E ca un bob de sorg;
Şi, totuşi, o existenţă reală,
Concretă, sclipitoare –
Nu-i aşa că străluceşte
Ca stelele cerului?
Lumea are nevoie de lumină,
De soare,
De frumos –
Altfel, viaţa
N-ar putea să existe.
Unii spun,
Când se face ziuă,
Că licuriciul devine rouă…
Alţii spun,
Când se răcoreşte vremea,
Că licuriciul devine sămânţă…
Toate alăutele
Ar dori să-l cânte;
Luminile toate
Îl recunosc de-al lor –
Iar pentru mine,
Rămâne,
Totdeauna,
O inspiraţie şi o chemare –
Molcomă,
Liniştitoare.
În româneşte de:
Lia-Maria Andreiţă
Xu Wende
Ion Andreiţă
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DICŢIONARUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu
Autorul acestui dicţionar este convins de valoarea fără margini, uneori insuficient recunoscută sau
răsplătită, a celor peste 11 milioane de români pe care vremurile i-au făcut să se stabilească în afara graniţelor
ţării, de-a lungul timpului. Am gândit acest dicţionar ca pe o lucrare reprezentativă a spiritualităţii româneşti
din diaspora (din afara graniţelor ţării).
Includerea în dicţionar nu costă nimic şi poate fi realizată chiar de cei în cauză sau de rudele lor (dacă
respectivii au trecut în nefiinţă), după modelul alăturat, “modelul Palade”.
Cele trei volume ale “Dicţionarului românilor de pretutindeni” sunt:
▪
Vol. I - Personalităţi academice – cuprinde toţi acei români din diaspora, care au fost şi sunt
membri ai Academiei Române, la care se adaugă preoţi şi înalţi prelaţi ca reprezentanţi peste hotare ai spiritualităţii româneşti, precum şi personalităţile româneşti de talie academică (incontestabile), aflate în străinătate; VARIANTA ELECTRONICĂ ESTE GATA
▪
Vol. al II-lea - Personalităţi de excepţie – cuprinde toţi acei români din diaspora care s-au impus
prin ceva – remarcabil - în domeniul (domeniile) lor de activitate şi au scris lucrări ştiinţiifice, au realizat
lucrări artistice, conduc o afacere de succes, sunt membri ai unor instituţii, institute, organisme şi/sau organizaţii internaţionale sau naţionale importante, personalităţi care sunt cunoscute sau prezentate pentru
“ceva”-ul respectiv, care au primit premii, diplome, medalii sau alte recunoaşteri internaţionale pentru activitatea şi/sau lucrările lor; termen de apariţie - octombrie 2017. ESTE ÎN LUCRU.
▪
Vol. al III-lea – Personalităţi – cuprinde pe acei români obişnuiţi care sunt cunoscuţi prin faptele
lor pozitive sau îşi manifestă disponibilitatea sau dorinţa de a face parte din acest volum; termen de apariţie
- octombrie 2018. IDEM
Dacă vom avea sprijinul Dv., pentru a selecta maxime şi cugetări, texte alese şi reprezentative pentru
gândirea personalităţilor respective, din toate cele trei volume sau fotografii, în format electronic, a unor
opere ale acestora - lucrări artistice, plastice etc. – intenţionăm să intercalăm la fiecare personalitate prezentată, aceste simboluri perene ale spiritualităţii româneşti din diaspora.
Vă aşteptăm cu disponbilitatea şi entuziasmul dv de a deveni mai cunoscuţi, acceptând să faceţi parte
dintr-unul din volumele dicţionarului. Fiecare doritor va putea cumpăra volumul dorit, la preţul de cca 15
USD/buc., volum care va fi trimis prin poştă la adresa indicată, cu plata ramburs.
Autorul ideii acestui DICŢIONAR AL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI,
prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu (tel. 0040 744 633 483; e-mail: dobrescu@acad.ro ) vă salută
respectuos şi vă aşteaptă opiniile şi, mai ales, prezentările în format electronic.
FIŞĂ MODEL DE PREZENTARE
PALADE, GEORGE EMIL (n. 19 noiembrie 1912, Iaşi), biolog şi medic de origine română, S.U.A.
Membru de onoare din străinătate al Academiei Române (31 martie 1975).
Absolvent al Liceului „Al. Hasdeu” din Buzău (1930). Între 1930 şi 1936 a urmat cursurile Facultăţii de
Medicină din Bucureşti, unde, în 1940, şi-a susţinut teza de doctorat Tubul urinifer al delfinului. Studiu de
morfologie şi fiziologie comparată. În 1943 a devenit, prin concurs, conferenţiar la Catedra de Anatomie a
Facultăţii de Medicină din Bucureşti, după ce a parcurs etapele de preparator, asistent şi şef de lucrări. În 1946
a plecat în S.U.A. ca „visiting professor” la Institutul „Rockefeller” pentru cercetări medicale din New York;
în 1952 a obţinut cetăţenia americană. În 1961 a devenit şef al Departamentului de Biologie Celulară al Institutului „Rockefeller” din New York, iar din 1972 profesor de biologie celulară la Yale University din New
Haven (Connecticut), unde conduce Departamentul de Biologie Celulară. În 1952 a creat „fixatorul Palade”
(tetraoxid de osmiu 1% în tampon de veronal sodic) pentru microscopia electronică. Între 1952 şi 1953 a
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descris structura ultrafină a mitocondriei şi topografia unor enzime ale catenei de oxidoreducere celulară, pentru ca, în 1953, să descopere ribozomii, organite implicate în sinteza proteinelor, numite în literatura de specialitate „granule Palade”. O altă formaţiune subcelulară, care a atras atenţia sa şi a colaboratorilor săi, a fost
reticulul endoplasmic, relaţiile sale cu aparatul lui Golgi şi cu ribozomii. Împreună cu K. Porter, a definit, în
1954, reticulul endoplasmatic ca un sistem de canale, vezicule, cisterne prezente în orice celulă vegetală sau
animală. A reuşit să explice originea acestui reticul. S-a preocupat şi de câteva structuri particulare, cum ar fi:
conformaţia stigmei flagelatelor, modificările intervenite în ultrastructura anumitor celule care funcţionează
în organism şi îndeplinesc funcţii precis conturate, celulele secretorii ale pancreasului. O atenţie aparte a acordat structurii moleculare şi supramoleculare a membranelor intracelulare, în special formaţiunilor membranare
care alcătuiesc tilacoidele granale şi intergranale ale cloroplastelor. Pe plan medical, investigaţiile sale s-au
îndreptat asupra structurii şi funcţiunilor de transport ale pereţilor sangvini. Este autorul a numeroase lucrări,
studii, comunicări, rapoarte, memorii, publicate în reviste de prestigiu din întreaga lume: A Study of Fixation
for Electron Microscopy (1952); The Fine Structure of Mithochondria (1952); A Small Particulate Comportment of Cytoplasm (1953); Microsomes and Ribonucleoprotein Particles (1958); Structure and Function at
the Cellular Level (1966); Structural Modulations of Plasmalemmal Vesicles (1968, în colab.); Intracellular
Aspects of the Process of Protein Synthesis (1975); Hepatic Golgi Fractions Resolved into Membrane and
content Subfractions (1982, în colab.); Biogenesis of the Polymeric IgA Receptor in Rat Hepatocytes (1985,
în colab.); Protein Traffic between distinct Plasma Membrane Domains: Isolation and Characterization of
Vesicular Carriers Involved in Transcytosis (1991, în colab.); Isolation and Partial Characterization of the
Luminal Plasmalemma of Microvascular Endothelium from rat Lungs (1992, în colab.); Membrane and Secretory Proteins are Transported from the Golgi Complex to the Sinusoidal Plasmalemma of Hepatocytes by
Distinct Vesicular Carriers (1994, în colab.); Protein Kinesis: the Dynamics of Protein Trafficking and Stability (1995); Plasmalemma Vesicles Function as Transcytotic Carriers for Small Proteins in the Continous
Endothelium (1997, în colab.); Neovasculature Induced by Vascular Endothelial Growth Factor is Fenestrated (1997, în colab.) ş.a. A revenit în mai multe rânduri în România (începând din 1965), sprijinind direct
cercetarea în domeniul biologiei celulare. Unanim recunoscut drept unul dintre creatorii biologiei celulare
moderne, în 1999, la Universitatea din Diego, s-a desfăşurat un simpozion ştiinţific în onoarea sa, la care au
participat oameni de ştiinţă din întreaga lume; cu această ocazie s-a decis ca Universitatea din California să
constituie „The George E. Palade Fellowship Fund”. Membru al Academiei de Arte şi Ştiinţe din New York,
al Academiei Americane de Ştiinţe; a fost distins cu Premiul „Passano” (1964), cu Premiul „Albert Lasker”
(1966) şi cu Premiul „Louisa Gross Horwitz” (1970); laureat, împreună cu prof. Albert Claude de la Universitatea Liberă din Bruxelles şi cu prof. Christian de Duve de la Universitatea „Rockefeller” din New York, al
Premiului „Nobel” pentru medicină (1974), pentru „descoperirile lor privind organizarea structurală şi funcţională a celulei”, cei trei laureaţi revoluţionând, prin lucrările lor, domeniul biologiei celulare, „mai ales al componenţilor citoplasmei a căror cunoaştere s-a schimbat complet sub impulsul pe care ei l-au dat în ultimii
treizeci de ani”.
Bibl.: Who’s Who in America, 1966–1967, 2000; Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii.
Dicţionar, Bucureşti, 1982; Who’s Who in the World, 1993–1994; Radu Iftimovici, George Emil Palade, primul român laureat al Premiului Nobel, Bucureşti, 1993; Nemuritorii. Academicieni români (coord. Ioan Ivanici, Paraschiv Marcu), Bucureşti, 1995; International Who’s Who, 1997–1998; Dan Fornade, Românii din
America. 500 personalităţi din S.U.A. şi Canada, Montreal, 2000; Nicolae Ursea, Enciclopedie medicală românească sec. XX, Bucureşti, 2001.
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Destine Literare

Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români
este onorată să anunţe că va reprezenta în Canada
LIGA CULTURALĂ PENTRU UNITATEA ROMÂNILOR DE
PRETUTINDENI
Mulţumim de încredere preşedintelui LIGII,
regretatului Acad. VICTOR CRĂCIUN!

Fiecare autor care semnează
în revista „Destine Literare”
răspunde moral şi juridic de conţinutul articolului său.
Redacţia respectă ortografia autorului.
Materialele nepublicate nu se înapoiază autorilor.
Autorii textelor publicate nu se remunerează.

Vă rugăm să trimiteţi materialele
pentru numărul viitor până la data de 15.02.2019, scrise
cu diacritice (pentru limbile română şi franceză), alături
de o scurtă biografie despre dumneavoastră şi o
fotografie tip paşaport pe adresa redacţiei:

muguras_maria@yahoo.com
De asemenea, vă rugăm ca textele să nu facă referiri
discriminatorii, să fie întotdeauna argumentate şi să
păstreze o tonalitate decentă, mai ales pentru temele
cu iz politico-social şi religios.
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ELENA SÂRBU – Încornoratul (pictură pe sticlă)

ELENA SÂRBU – Mască cu pene și oglindă în frunte
(pictură pe sticlă)
,,Oglindă, oglinjoară,
Cine-i cea mai frumoasă din țară?”

ELENA SÂRBU – Mască cu legume
(pictură pe sticlă)
După atâta ghiftuială se cuvine să trecem la dietă!

ELENA SÂRBU – Anul vechi (pictură pe sticlă)

ELENA SÂRBU – Urători (pictură pe sticlă)
,,Aho, aho, copii și frați…”

ELENA SÂRBU – Plugușorul (pictură pe sticlă)
,,Mâine Anul se-nnoiește,
Plugușorul de pornește...
LA ANUL ȘI LA MULTI ANI!”

ELENA SÂRBU – Ceata Jienilor și a urșilor

ELENA SÂRBU – Sorcoveții (pictură pe sticlă)

(pictură pe sticlă)

,,Sorcova, vesela,
Să trăiți să înfloriți,
Tare ca piatra, iute ca săgeata,
Tare ca fierul, iute ca oțelul,
La anul și LA MULTI ANI!”
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Front cover:
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