Să ne bucurăm din suflet!
Să cântăm de bucurie!
Să jucăm de bucurie!
Să ne crească inima de bucurie!
Să sărim în sus de bucurie!
Iată că în sfârşit, a apărut o stea strălucitoare
pe cerul României. S-a născut o legendă care va
dăinui cât va exista ţara noastră pe pământ. S-a
născut speranţa că românii vor învăţa să
preţuiască valorile care s-au născut printre ei,
diamante care – din nefericire – până în acest an
istoric 2009 şi nici acum, nu au căpătat strălucire
în România, ci în alte colţuri de lume.
Numele eroinei Herta Müller şi al nu mai puţin
valorosului scriitor Richard Wagner, soţul
laureatei Nobel, va străbate planeta în lung şi în
lat, cum nu s-a mai întâmplat până acum, oricâte
valori am avut. Toţi securiştii şi odraslele
acestora care le perpetuează genetic
nemernicia (nu generalizez, există excepţii) au
fost luaţi prin surprindere şi nu au avut timp să
saboteze şi să manipuleze opinia
publică prin mârşavele lor metode
învăţate de pe vremea lui
Ceauşescu. Prea le-a mers de multe
ori până acum; Mircea Eliade, Vintilă
Horia, Emil Cioran şi cine ştie câţi alţi
scriitori, filosofi şi poeţi de certă
valoare mondială au fost sabotaţi –
din nefericire, de românii – neromâni
să nu primească laurii pe care îi
meritau. Recent, o victimă clară a
„nimicniciei” româneşti a fost poetul
Cezar Ivănescu, potenţial candidat
la premiul Nobel pentru literatură. Şi
câţi alţii! De data aceasta „antiromânii” au pierdut lupta, spre binele
ţării noastre de dor. Ce palmă în faţă
dată „patibularului” Patapievici cu
institutul lui promovator de anticultură românească şi de informatori
comunişti! Oare va avea demnitatea
să ne lase în pace cu prezenţa lui
strâmbă la ICR? Nici nu a catadicsit
să îi răspundă poetei Herta Müller la
scrisoarea deschisă pe care i-a
adresat-o cu puţin timp în urmă.
Pentru el, viitoarea laureată a

premiului Nobel nu merita
atenţie. Nici scrierile şi protestele
distinsului nostru coleg Corneliu
Florea nu l-au sinchisit pe
„patibular”. Acum câţiva ani,
când am trecut pe la ICR
împreună cu poetul anticomunist George Filip,
pentru a fi alături de remarcabila noastră colega,
scriitoarea Felicia Mihali credeţi că ne-a spus
„bună ziua” că veneam din îndepărtata Canada?
Nicidecum. Pentru el, noi cei care am reuşit să
scăpăm din închisoarea comunistă în aer liber
numită RSR, suntem încă „duşmani ai
poporului”.
Herta Müller s-a născut sub dictatura
„fascistă – ceauşistă”, a crescut, a mers la
şcoală, la facultate, a scris în română şi
germană, a devenit „duşman al poporului” şi a
fost nevoită să ia drumul exilului la vârsta de 34
de ani. A avut norocul să fie „vândută” de
comunişti şi „cumpărată” de confraţii ei nemţi din
RFG cu echivalentul a 8000 de dolari.
Cancelarul Germaniei, Angela Merkel a declarat
recent: „We are naturaly delighted that Herta
Müller has found a home în Germany.” Cred şi
eu. Oare ce s-ar fi întâmplat cu geniala poetă
dacă nu şi-ar fi găsit liniştea necesară creaţiei
într-o ţară liberă şi demnă cum este Germania?
Mă cutremur la răspunsul pe care mi-l dau la
această întrebare. A suferit în „The Land of
Green Plums „alături de români şi nu i-a uitat. Îi
pasă de ţara în care a văzut lumina zilei şi
întunericul nopţilor comuniste. Îi vrea binele –
doreşte o Românie prosperă, fără sechelele
fascist – comuniste. Doreşte trezirea românilor
din letargia post-comunistă, le doreşte să fie
demni şi curajoşi. Nu ne-o spune direct, dar ne-o
spune subtil, prin opera sa şi prin exemplul său
de luptătoare neînfricata pentru cinste şi
dreptate. Ororile dictaturii prin care a trecut
poporul român, viaţa sub dictatura comunistă,
sunt descrise magistral, cu un talent remarcabil.
Se vorbeşte de un „Brutaly honest look at life in
comunist Romania” Mulţumim Hertei Müller
pentru bucuria pe care ne-a adus-o în suflete,
prin acest succes de răsunet mondial! Îl merită
pe deplin.

Să-i sărutam mâna care scrie genialele „texte
transferate în poeme” şi să-i ridicăm statui în semn
de recunoştinţă. Asociaţia Canadiana a Scriitorilor
Romani o invită pe marea poetă Herta Müller şi pe
distinsul dânsei soţ Richard Wagner la Montreal şi la
modestul nostru stand cu numărul 520 la Târgul de
carte din 17-22 noiembrie. Ce bucurie ar fi pentru noi
dacă ar afla de invitaţia noastră (nu îi ştim încă
adresa) şi ne-ar face onoarea să o accepte!
Pe 10 decembrie se vor decerna premiile Nobel.
Preşedintele USA, Barak Obama va primi premiul
Nobel pentru pace. Excelentă alegere a Comitetului
de decernare a premiilor! În ziarul „Curierul de
Vâlcea” din 21 februarie 2008 scriam:
“Sătui de promisiuni deşarte întru schimbarea în
bine a vieţii în plan intern şi a politicii externe,
alegătorii americani se îndreaptă spre senatorul
Obama cu speranţa că acesta, neimplicat prea mult
în diferitele lobby-uri atotputernice care
manipulează totul în USA, va aduce schimbările atât
de necesare.”
Iată că speranţele americanilor au început să se
materializeze. Preşedintele dorit salvator al Americii
şi al planetei a făcut paşi mari în direcţia cea bună,
spre disperarea nemernicilor pământului. Drumul
este lung, dar acordarea prodigiosului premiu Nobel
îl va ajuta, stimula şi chiar obliga să facă tot posibilul
şi imposibilul să învingă obstacolele care îi stau în
cale. Îi dorim tot binele din lume, spre binele nostru,
al tuturor. Să-l ferească Dumnezeu de duşmanii
care îl pândesc oriunde! Îi dorim să reuşească să
aducă dorita pace planetară, promisă de toţi
predecesorii lui, dar neîmplinită încă.
PS: Cât de periculoşi sunt poeţii pentru dictaturi!
Pe vremea comunismului, mai exact în anul 1958,
poetul Radu Gyr (sunt mândru că am călcat pe
aceleaşi coridoare ale liceului Carol I din Craiova cu
acest mare poet român) a fost condamnat la moarte
pentru poezia Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
Actualii epigoni ai comunismului au reuşit să ţină
izolate forţele scriitoriceşti din diaspora. De ce oare?
Abia acum, din presa internaţională (nu cea
românească) am aflat de mai multe despre
minunaţii poeţi şi scriitori Herta Müller şi Richard
Wagner . Marea veste despre succesul Hertei Müller
mi-a parvenit în premieră din Hong Kong, de la
prietenul meu, poetul Martin Alexander. Iat-o:
„Dear friends from the Orient Occident Poetry
Festival 2009
I have just heard that the Romanian-born poet,
Herta Mueller, has won the 2009 Nobel Prize for

Literature. Congratulations to the new Romania and
all the Romanian poets!”
Martin
Îi mulţumesc lui Martin, care a fost primul de la
care am aflat minunata veste.
Un gând care mă frământă: În anul 2005 l-am
comemorat la Montreal pe marele scriitor şi filosof
român Vintilă Horia şi am cerut reabilitarea postmortem acestuia. Am aflat acum că acelaşi lucru s-a
întâmplat şi în Europa, un an mai târziu, la iniţiativa
scriitorilor Richard Wagner, Paul Goma şi alţii. Dar
Vintilă Horia a rămas tot nereabilitat – eforturile
noastre izolate şi la mii de kilometri distanţă au
rămas fără rezultat. Ce păcat!
În încheierea acestor rânduri să ne reamintim
poemul lui Radu Gyr, ca o strigare către orice
român, oriunde s-ar afla rătăcit pe planetă, parcă
mai actuală ca oricând:
Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
Nu pentru-o lopată de rumenă pâine,
nu pentru pătule, nu pentru pogoane,
ci pentru văzduhul tău liber de mâine,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
Pentru sângele neamului tău curs prin şanţuri,
pentru cântecul tău ţintuit în piroane,
pentru lacrima soarelui tău pus în lanţuri,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
Nu pentru mânia scrâşnită-n măsele,
ci ca să aduni chiuind pe tăpşane
o claie de zări şi-o căciulă de stele,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
Aşa, ca să bei libertatea din ciuturi
şi-n ea să te-afunzi ca un cer în bulboane
şi zarzării ei peste tine să-i scuturi,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
Şi ca să pui tot sărutul fierbinte
pe praguri, pe prispe, pe uşi, pe icoane,
pe toate ce slobode-ţi ies înainte,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
Ridică-te, Gheorghe, pe lanţuri, pe funii!
Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane!
Şi sus, spre lumina din urmă-a furtunii,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

L-am numit Bernard; nici nu ştiu de ce; aşa mi-a venit. Era alb – un alb
strălucitor şi avea un zbenghi negru pe cap. A venit la debarcader de pe
întinderea de ape care se desfăşurau în dreptul ferestrei mele. La început
s-a apropiat neîncrezător, la câţiva paşi de mine. Când a simţi că nu-l
pândeşte nici un rău, s-a apropiat să mănânce din palma mea. Astfel neam împrietenit. Când rămâneam să dorm pe debarcader, între Ceruri şi
Ape, mă pomeneam cu el cuibărindu-se lângă mine. Când nu coboram
lângă fluviu, Bernard urca cu greu malul abrupt, până în curte, ca să vadă
ce mai fac. Cred că venea cu gândul să mă certe fiindcă uitasem de el,
dar, după ce dădea cu ochii de mine, pesemne că uita. Într-o zi a sosit
împreună cu două răţuşte. Prietenele lui erau albe ca şi el. Oricât s-a
chinuit să le arate cât de bun prieten le sunt eu răţuştelor, tot nu a reuşit să
le convingă să se apropie şi ele de mine. Într-o bună zi a urcat însoţit de-o
răţuşcă şi de şase boboci, ca nişte bulgări de puf. L-am mângâiat pe
penele albe şi strălucitoare ca nişte perle, dar răţuşca a rămas, cu pui cu
tot, ca şi suratele ei, la o aruncătură de băţ.
Prietenia noastră a durat o vară întreagă, până în pragul toamnei,
când, de pe malul celălalt al fluviului s-a auzit o detunătură. Din clipa
aceea nici Bernard, nici răţuştele albe n-au mai apărut pe ape. Eu îl aştept
şi acum şi mi-e dor de el.
De atunci mă tot gândesc cum aş fi putut să-l fac să înţeleagă că nu trebuie să ai încredere-n oameni.
HALLOWEEN
Spre noiembrie întâi,
Lume multă, agitată.
Într-un val de bucurie
E Canada prinsă toată.
Vălmăşaguri de culori –
Zi de joc şi sărbătoare:
Halloweenu-i nebunie
Pentru mic şi pentru mare.
Peste tot, Dracula-n frunte –
Măşti din lumea cu strigoi,
Cu stafii şi cu vedenii
Ce-şi arată dinţii goi.
Zarvă, zarvă şi iar zarvă –
Cete de copii, coloane;
Bat la uşi şi bat la porţi
Primesc fructe şi bomboane.
Simt colindul de la noi
Pe sub marile căciuli.
Lumea-aceasta este plină
De poveşti, cimilituri…

BUJOR, PEONY, PIVOINE, BOTANE…
Au înflorit bujorii în Canada,
Precum odinioară-n România.
Au înflorit cu-atâta amânare
Ca să le-aştept mai mult magia.
I-am tot visat şi îi visez şi-acum
Cum se întorc mereu şi-mi ies în cale
În curtea mamei: ca-n copilăria
Care s-a dus venind din depărtare.
Au răsărit ca nişte mici petale
Prin zgribulitul nostru anotimp.
Ei plămădiţi au fost de mama lui Appolo,
Reîntrupaţi Peoni cu nimb de-Olimp.
De dor mă vindecă precum de-o boală,
Cum doar Asklepios ştia a vindeca.
Dar cât de lungă este suferinţa
Ce şi-a găsit un cuib în fiinţa mea!
Bujori oriunde-s pe planetă –
Simbol de ţări şi de împărăţie:
Hua Wang*, peony, pivoine, botane…
Pe lumea-aceasta-s leac de nebunie.
*) Regele florilor (bujorul) – în limbile chineze mandarin şi
cantoneze (n.a.)

In Grandma's house when we arrived on leave
the grand piano yawned and woke from two years” sleep
and bared its gleaming teeth – black-gapped and white –
sprawled out, a friendly beast across the sunny parlour floor.
There was a box of sandstone bricks
for building castles by the fire. We had a
satisfying way of making thunder for our cannon
with a fist of lower keys until the staircase thundered too
with Mummy's tread: „Don't touch it!” and we stopped.
The whole house hummed the taut strings” tune
when Daddy played sonatas on our last night in that room
– every note touched lovingly like trembling light and air –
and Mummy leaned with eyes that gleamed
and smiled that wicked smile behind the curtain of her hair.
When Grandma died the grand piano
swelled its bulk to fill the tiny Highgate flat,
absorbed the little light and bullied all the crowded room.
Its lid was weighted shut with books and wedding photographs my mum and dad both still alive in black and white,
the old ones dead and fading faintly into yellow like the pegs
that filled the grand piano's wide and sulky mouth.
At the end of one summer mum was sick
and no-one came to tune the strings.
Father banged out booming muffled thunder angry rock and shaky ragtime tunes,
the bloody pedal held down far too long.
And then the music stopped.
My mother died that English spring, the age I am today.
My father went abroad to work. We cleared the flat.
The bits and books were taken home, or sold
or carried to the skip that we had hired. We drank.
The old piano – Boosey – had a name that fit the time
but no-one wanted it or had the room.

Some smudgy men appeared and fingered what
was left. They wanted fifty quid we did
not have to haul it down the path. They'd take
it to the tip, or so they said. It stayed.
At first it was screwdrivers and blisters on our palms.
The lids. The legs and pedal spindles. The body on the floor
and all the length of keys and hammers dragged
and twisted out and lugged along the path.
Varnish thick with polish, immaculate for all those years – clawed.
Then other hammers and a borrowed saw. We smashed it up.
I keep with me a dozen stubs of keys –
a memory like my mother's jaundiced skin.
The night before she died her eyes were closed
and thunder – really – rolled far off. Of all
the many light and loving words she spoke
only the last three remain: „Don't touch me”.
Half a world and life away my mother's
wedding photograph is here, upon my wall –
the eyes alert, direct, not weak; about
to wrinkle in a smile, about to reach
the mischief round the mouth – about to speak.

Naşterea
Prima zi solară după o lungă noapte întemniţată în adâncul abisului. Dumnezeu se
hotărăşte să facă lumea. L-a făcut mai întâi pe om după chipul şi asemănarea Sa; parte bărbătească
şi parte femeiască a făcut.
Apoi Dumnezeu a zis:
Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac şi un ajutor potrivit pentru el.
Lumini de stele i s-au copilărit în preajmă… Unind părticică cu părticică din acele lumini, un şuvoi
de argint s-a născut sub straşina cerului. Şi izvoare de parfumuri dinspre rădăcinile munţilor se iveau
pe sub stânci. Şi o imagine magnifică s-a iscat, precum un arbore uriaş cu crengile răsfirate într-un
peisaj măreţ; şi valuri, valuri de oameni se foşneau de-a lungul ramurilor sale pribege. Nici
Creatorului nu-i venea să creadă…
Apoi a dat arborelui suflet de om, înălţându-l în legendă.
Dumnezeu iarăşi a zis:
Cu acest arbore de apă, omule, poţi discuta trup lângă trup, suflet lângă suflet şi spirit lângă spirit.
A fost ca niciodată!...
Aşa s-a născut Dunărea, botezată Istru la începutul lumii, de Herodot din Halicarnas, „părintele
istoriei”.
Istrul va fi „zeul fluviilor”! Aşa am spus şi aşa va rămânea cât va exista lumea – a mai zis
Dumnezeu!
… Ridicată pe verticală, până la înălţimea de 2840 de kilometri, în stratosferă, Dunărea ar părea
ochilor noştri uimiţi unul din grandioşii arbori de apă ai lumii. Vârful arborelui, care se află în Pădurea
Neagră, s-ar ivi din vecinătatea stelelor, coborând pe crengi şi pe braţe toată lumina siderală a lumii,
ca pe o răşină. Trupul arborelui străbate cele mai spectaculoase locuri de pe croazierele sale
europene, înfigându-şi apoi rădăcinile pământeşti în sud-estul României, la gurile de vărsare ale
fluviului în Marea cea Neagră. Aici, trunchiul arborelui se desface în trei braţe – Chilia, Sulina şi Sfântu
Gheorghe – apoi în altele şi altele, unindu-se cu apele lumii şi isprăvindu-se în ele. Isprăvindu-se?
Acest arbore uriaş adună pe frunzele lui, răspândite ca un umbrar sub stratosferă, toate boabele de
apă de pe cerul Europei, le conduce prin sine – prin arterele şi venele lui – de-a lungul continentului,
udând zece ţări – Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, Ucraina, Republica
Moldova, Bulgaria, România – şi patru capitale – Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad – adăpând
popoare, lanuri şi animale.
Istrul a primit, mai târziu, de la romani, numele Danubius. Apoi, în limba fiecărei ţări riverane a
devenit Donau la nemţi, Dunaj la slovaci, Duna la maghiari, Dunav la bulgari şi sârbo-croaţi, Dunai la
ucraineni, Tuna la turci… Românii l-au botezat simplu, după romani, Dunărea, iar englezii Danube,
ca şi francezii. Privesc o hartă veche cu zonele geografice pe care le reprezenta fostul regat al Daciei,
atestat documentar încă de pe vremea lui Burebista, „cel dintâi şi cel mai mare dintre regii din
Tracia… Nemaipomenitul… cum nu a mai fost şi nu mai este”. Uluitoare coincidenţa aproape
perfectă între teritoriul acestui regat al Daciei şi conturul bazinului hidrografic al Dunării, de la Viena
până la vărsarea în Marea Neagră, numită de coloniştii greci Pontul Euxin! Ceea ce confirmă faptul că
acest arbore de apă, în milenara sa existenţă, a fost leagănul de formare şi supravieţuire a poporului
pelasgo-traco-geto-daco-valaho-roman.
De sub piscul Kandel, din munţii Pădurea Neagră, de unde răsar cele două ramuri ale uriaşului
arbore, până în curtea castelului Fürstenberg, unde Berg face un scurt popas până la îmbrăţişarea sa

cu Brigach, la ieşirea din oraşul Donaueschingen,
şi mai departe, câteva sute de kilometri, Dunărea
se înfăţişează lumii ca singurul fluviu european ce
curge de la vest la est, croindu-şi drum pe un
pământ sacru, încărcat, timp de milenii, cu
osemintele strămoşilor tuturor ţărilor pe care le
scaldă.
De la rimele lui Hesiod şi până la „Romantica”
lui Strauss, de la referirile istoricului şi etnografului
grec Strabon din Amaseia la poetul roman Publius
Vergilius Maro, peste Dunăre se înalţă un nimb de
artă, un cer estetic în care îşi află oglindă vigurosul
arbore de apă, ca şi neamurile aprige aşezate de
la izvoare până la vărsare. O cântă şi Ovidiu, în
„Tristiile” şi „Ponticele” sale; înainte de el, o cântă
în liricele sale şi anticul Pindar, din Theba; o
preamăreşte şi Pisandru, care ne informează că
atenianul Heracles dorea să ajungă pe pământul istrian, în Sciţia, să captureze cerboaica de aur,
protectoarea Deltei şi a Gurilor Dunării. Îi aduce laudă fertilităţii părintele epicului, Herodot. Şi imnul de slavă
este întregit, ev după ev, de alte genii de pe cele două ţărmuri ale sale, precum Schiller, Heine, Petöfi,
Jozseéf Attila, Eminescu, Hristo Botev… până la actualul George Filip*. Şi aceştia, şi alţii şi mulţi alţii fac un
înfiorat popas între Munţii Pădurea Neagră şi Pontul Euxin, celebrând Dunărea care, departe de a despărţi
popoare, ea le uneşte, le dă mâna, zidind între ele o punte pe care vremurile, războaiele sau catastrofele nau izbutit s-o surpe. Iar sub timbrul celor ce i-au ţesut elogiul răzbat cântecele neamurilor riverane: Dunărea
ne este mamă, / Pe toţi Dunărea ne cheamă…, sau Dunăre,
Dunăre,
/ Drum fără pulbere…, cum spune poetul, cu o formulă
DANUBIUM NOSTRUM
care purcede din folclor.
Puţine ape de pe pământ au biografii atât de pasionante.
curge-n vecie – cântec de mamă.
Dunărea
a fost martora, vreme de milenii, marilor bătălii şi zidiri
ea se adună, ea se destramă,
ale
Europei,
seva sa miraculoasă va continua şi de-acum înainte
din palma cerului Domnului-Sfânt
să marcheze viaţa popoarelor pe care Dumnezeu le-a lăsat să
este o doină de veci pre pământ.
aibă grijă de ea şi de afluenţii ei. „Fluviul cu unde frumoase”, cum
îl numea Hesiod, va continua să fie slăvit de cântăreţi, cu flautul
adună-n unde şi printre nimbi
şi cu lira, cu verbul şi cu culoarea, imortalizând în versuri, imnuri,
legende spuse în zece limbi.
cantate
şi pe pânze ipostazele de măreţie ale acestei ape-rege a
adapă ţărmuri, suflete-adapă,
continentului
Europa.
arbore-înger, arbore-apă.
(Din volumul „ARBORELE DE APĂ”,în pregătire pentru tipar.)

mii de barcaze cântec i-au spus
vâslind în aval, amonte... în sus
până-n pădurea de la izvoare
şi-n jos, spre muica Marea cea mare.
i-au scris poeţii sfinte poeme.
valsuri îi cântă prin diademe.
o Românie o poartă la sân;
trupu-i de apă e trup de român.
Dunăre-soră – şi kiralină,
drum fără pulberi, drum de lumină,
curgi spre vecie – curgi mai departe
şi îi dau lumii această carte...
George Filip
13 august 2009 - la Montreal

(Fotografii realizate de Valentin Piţigoi)

(continuare)
– Ştii ce? De astăzi, n-am să
îţi mai zic „pui mic!”
– Dar cum? – a tresărit Elena.
– Uite, fâţă mică! Păi, nu?
– Hai, mă! ... Cum, , fâţă?'”
...Că sunt prea mică?
– Eşti şi nu prea! ... Cum
Dumnezeu să-ţi spun... Şi totuşi,
eşti! – m-am bâlbâit şi mi-am aruncat din nou
privirea pe fereastră.
Urcam cu greu dealul Şimnicului, pe lângă
releele televiziunii. Motorul maşinii gemea. De
sus, am privit înapoi, spre vale. Oraşul părea un
mic platou. Dincolo de el, ţara, marele platou! Pe
el, în acel moment, istoria, o penibilă figuraţie. În
rest...!
***
Sus, şi noi şi şoferul am răsuflat uşuraţi. Nu
mai fuseserăm nevoiţi să coborâm din maşină şi
iar să ne jucăm în picioare, la o nouă urcare.
Când mi-am reamintit de vacarmul, pe care îl
lăsasem în centrul oraşului, de ţiuitul armelor
care încă se mai auzea înfundat, undeva,
departe, în noapte, am avut sentimentul că
urcasem viu, cu Elena în braţe, parcă spre cer, la
Dumnezeu. După un timp, linişte deplină. Doar
maşina scârţâia, greoaie, şi motorul ofta la
fiecare schimbare a vitezei. Unul din navetişti
asculta în surdină la un mic aparat de radio. Ştiri
care mai de care, îndemnuri, unul după altul, pe
postul naţional, le percepeam fără a le desluşi.
Nimeni însă nu-l întreba nimic. Navetiştii păreau
amorţiţi. După scandalurile din autogară,
muţiseră. Parcă nu-i mai interesa nimic. Moţăiau
şi atât.
– Dă, domnule, drăcia aia mai tare, să auzim
şi noi! – l-am rugat eu pe cel ce avea aparatul.
S-a făcut că nu mă aude. Mai mult, nu a
schiţat nici măcar un gest. Dar nici cei din jur. Toţi
tăceau. Parcă, dintr-o dată, s-ar fi temut unii de
alţii. Frica îşi spunea cuvântul. Le intrase în
oase, în sânge, în creier, peste tot. „Taci, că îţi
pierzi pâinea!”– devenise o formă de a fi. Şi asta
nu ar fi fost nimic. Ceva m-a făcut să fierb. Îmi
venea să urlu, însă am muţit parcă trăsnit de
acelaşi sentiment. Frica! Mi-am concentrat însă
auzul. În sfârşit, am înţeles bine că dictatorul
fugise, că fusese prins, că poporul era liber, şiam vrut să strig: „am scăpat, oameni buni, am

scăpat!” Nu am îndrăznit. În braţe, o ţineam pe
Elena. Pentru o clipă, mi s-a părut a fi cea mai
gingaşă făptură din lume şi-mi era mai bine aşa.
Am strâns-o uşor de mână. Părea anesteziată.
Se gândea, probabil, la ai ei. Privea doar din
când în când prin geamurile maşinii, pentru a
identifica locurile, apoi îmi şoptea la ureche:
– Mai e puţin! Pădurea Gruiţei, la un pas, !
Coborâm la Picături... şi-apoi urcăm dealul spre
Bulzeştiul nostru.
– Aşa e! ...Dar mai avem ceva drum! – am
aprobat-o eu când am zărit, în noapte, turla
Bisericii de pe dealul Motociului. Din nou, am
ciulit urechile.
– Auzi? Tu auzi? – am întrebat-o.
– Da, ...clopotul bisericii! Noaptea! Aud, dar
de ce, Doamne, iartă-mă?!
– E, de ce?! S-o mai deştepta lumea! Mă
gândesc şi eu... Că doarme cam de mult, altfel,
vorba ta: de ce?!
***
Chiar şi când am coborât coasta la Gura
Racului, în Bulzeşti, se auzea glasul clopotului.
Părea însă, parcă, mai înfundat. Venea mai din
adâncuri, dinspre satul cel vechi, dispărut
cândva. Rămăsese acolo, semn lui, doar
biserica din lemn şi cimitirul cu lilieci.
„Ducea-v-aţi la Lilieci!” – blestema unul, altul,
prin sat, când nu mai putea răbda, şi aproape
toţi, primăvara, în fiecare an, când se măsurau
iarăşi curţile. Ordin de la Tropăneaţă,
preşedintele c.a.p.-ului, şi de la mai marii ţării,
capi pe la judeţe. De la cei cu grija faţă de om! Nu
cumva să li se dezlipească burta şi, de-aici,
probleme cu cocoaşa croită la comandă, de cum
s-a liniştit Al Doilea Război Mondial.
– I-auzi! Clopotele! Şi la noi, ca peste tot! – iam atras atenţia Elenei.
– Le-aud! Bine însă că am ajuns. În rest, îmi
spune el, tăticuţul meu, de ce bat noaptea.
– În seara asta, că mâine s-ar putea să tacă!
– am completat eu, cu gândul la zilele ce aveau
să vină.
– Păi, o să tacă! Trebuie să tacă, nu?
Nu i-am răspuns. Nu ştiam, de altfel, ce să-i
spun.
Prin sat, maşina a oprit din loc în loc. Oamenii
au coborât unul după altul aproape de casa lui.
Din dosul perdelelor sau din pridvorul casei,
fiecare îşi aştepta, cu teamă, pe al său. La fel şi

nea Gheorghe, tatăl Elenei. L-am zărit stând în
pragul uşii.
În staţia de autobuz, după ce s-au împrăştiat
oamenii, la numai câţiva paşi de casa ei, Elena m-a
îmbrăţişat, apoi ne-am despărţit. Era un fel de a-mi
mulţumi. Aş fi vrut să o sărut măcar pe obraz sau pe
frunte, însă m-am mulţumit cu o strângere de mână
şi am plecat.
– Ne vedem mâine! Să vii, că o să taie porcul! Teaştept! Auzi, să vii!– a îndrăznit ea, copilăreşte.
Când am intrat în casă şi le-am povestit alor mei
despre tot ce se întâmpla în oraş, au rămas muţi.
– Ia vezi, femeie, difuzorul ăla merge? – a
întrebat bunicul meu.
– Nu merge! Să tot fie o săptămână de când... – a
răspuns Ioana.
– Mă, tataie, umbli şi dumneata prin lume şi...! Nai simţit nimic?
– Când umbli după o pâine până ameţeşti...
Sărăcia îţi ia minţile! În plus, de când am îngropat-o
şi pe mumă-ta şi pe taică-tău, nu-mi mai arde de
nimic.
Cu toate acestea, cele auzite de la mine l-au
îngrijorat.
– Nicolae trebuie să ştie mai bine! Îi tot ascultă pe
ăia de la Europa Liberă!
– Merg şi eu!
– Mă, tată, treburile astea sunt şi nu prea, pentru
tine! Dar, ce să zic..., dacă vrei...
– O fi sau nu, hai! – l-am îndemnat eu, chiar dacă
oboseala îşi spunea cuvântul.
La vecinul nostru, am ascultat până târziu, când
pe un post, când pe altul, tot ce se întâmpla în ţară. A
doua zi, cu noaptea în cap, ne-am dus să tragem
împreună cu el, din nou, clopotul.
– Bă, Costică, gata, ăsta e sfârşitul! Ascultă-mă
pe mine! Am fost la război şi-n est, cu nemţii, şi-n
vest cu... Am trecut Prutul, Nistrul, Tisa, apoi Hronul,
Nitra, Vagu, Morava. Bă, Tatra Mică şi Tatra Mare!...
I-am închis ochii lui Grigore Duluman. Căzuse
împuşcat. „Trage, trage, mă camarade!” – te
implorau cei sfârtecaţi de schije. Război! Chinuri! Mau împuşcat şi pe mine, – parcă ţi-am mai spus – dar
am scăpat. Războiul, vai de mamă de om! Însă
parcă tot ce au făcut ăştia e şi mai rău! E împotriva
firii! Bă, ani de-a rândul! Şi, când o ţii aşa, odată, tot
ce faci se întoarce împotriva ta! Asta e! N-au lăsat şi
păcătosului o portiţă spre viaţă! Să-şi crească liniştit
copiii... Să fie liber şi stăpân pe-ale lui. Că de-aia l-a
lăsat Dumnezeu om! Dar, vorba unuia cu carte:
„Domnule, ce s-a înmulţit lumea, dar oamenii,
deloc!”
– Adică, lume multă, dar oameni, adică oameni,
oameni, neam!

– E, mă, Costică, aşa!... Că mai umbla, odată, de
mult, unul, în ziua mare, cu lumânarea aprinsă,
pare-mi-se, prin Atena, să găsească tot un om, şi,
vorba ta, nimic! Mi-a spus frate-meu Mărin, poetul,
...sau George...?! Ori unul, ori altul, tot aia e! Au citit
ei nu ştiu unde...
– Or fi citit, că de-aia au carte!
– Asta e altă poveste! Mă, ăl mai mare lucru, pe
lume, e să fii om!
– Aşa! ...Şi vorba, vorbă să fie!
Mai acum vreo câteva zile, vine ăsta... ăsta, mă,
de e primar acum, şi-mi zice: „Nicolae, ai pus privata
pe pământul colectivului!. Săptămâna de vine –
adică asta – dac-o mai văd acolo, îţi fac proces
verbal!”
– I-auzi, te amendează! Ăsta om e? Păi, el ştie că
de acolo, de dincolo de gard şi până spre baltă, a
fost pământul tău? ...Şi cât ai dat la colectiv!?
– Am dat?! Au luat! Parcă a dat careva?!... Au
luat ăştia care n-aveau nici izmene pe ei! Tremurau,
că ne pricopsim noi! Nu ţii minte?
– E, nu?! Întâi au luat caii! De, duşmanii de
moarte ai Revoluţiei Agrare! Şi-apoi, salam şi
bocanci... Ca să vezi! Şi-apoi, cu câinii! I-ai! Şi... tot
la tăbăcit! ...Că mi s-a rupt sufletul! Dac-o mai ţineau
aşa, ne tăbăceau şi pe noi!
– Mai ştii? Pe la Canal, pe la Gherla sau Poarta
Albă... Am scăpat că aveau nevoie de slugi, altfel...
O viaţă, 50 de ani, slugi!
– E, ăştia, vorba ta, oameni sunt?! – a întrebat şi
bunicul, parcă dus cu privirea într-o altă lume.
Nicolae, trage, mă, trage clopotul să se ridice satul!
Poate schimbăm şi noi ceva! Că lumea se schimbă,
se-nnoieşte! Şi dacă noi nu, tot cârpiţi, tot în zdrenţe
rămânem!
– Câtă vreme, cârpaci ne e cârmaciul, ne
merităm soarta! Asta e! – a repetat Nicolae, mâhnit,
printre bătăile clopotului: bang! ...bang! Mă, Costică,
adevărul e că nici nu ai cu cine!
Tataie a tăcut. Şi eu am rămas gânditor şi
zgribulit. Doar vecinul nostru s-a încovoiat din nou
cu sfoara clopotului înfăşurată pe după mână, gata,
iar, să-l tragă. Dintr-o dată, bubuitul unei puşti a
răsunat de-a lungul văii Bulzeştiului. Ne-am speriat.
– Cine să fie?
Nicolae a numărat pe degete. Îi ştia pe cei ce
aveau arme. Toţi, activişti de partid comunist.
– Mă, Costică, hai, că ăştia sunt în stare să ne
facă ciur! Şi nu mi-e de-aia, dar, am scăpat de pe
front şi nu vreau să mor împuşcat, aici, ca un câine
legat!
***
(continuare)

Începând cu asfinţitul
soarelui din 27 septembrie şi
până la asfinţitul soarelui din 28
septembrie 2009 (24 de ore) este
„YOM KIPUR” = Ziua ispăşirii şi
iertării păcatelor, este considerata cea mai
sfânta zi a calendarului religios ebraic,
sărbătoare destinata doar rugăciunilor şi
pocăinţei. Fiind a zecea zi de la începutul anului
(Ros HaShana), este ziua în care Dumnezeu
decide soarta omului şi a poporului evreu. În
toată această zi, serviciul religios se desfăşoară
în sinagogi, de dimineaţă până la apariţia
stelelor. Evreii postesc în aceasta zi, post negru,
fără nici un fel de mâncare şi fără apă timp de 24
de ore. Rugăciunile cu melodiile lor, sunetul
„shofarului", întregul ritual este impresionant.
Pe timpul celor 24 de ore toate activităţile
sunt interzise şi se respectă cu sfinţenie (nu
circulă autobuzele, avioanele, maşinile
particulare, nu sunt emisiuni la Radio şi TV, nu se
sună la telefon, cu excepţia cazurilor de
sănătate, dacă e cazul de ambulanţă). De
asemeni evreii care sunt bolnavi şi necesită
tratament fac excepţie de la post.
În perioada existentei Templului din
Ierusalim, Marele Preot avea permisiunea unică
în an să intre în camera unde era adăpostit
chivotul cu cărţile Legii, candelabrul sfânt =
„Menora", în încăperea numita
S f â n t a S f i n t e l o r. R a b i n u l ,
cantorul şi toţi credincioşii îşi
mărturisesc greşelile,
închinându-se cu faţa smerită la
pământ.
Sărbătoarea se încheie cu
urarea: „Leshana Habaa
Birushalaim!” = La anul la
Ierusalim!, promisiunea sacră de
a ajunge în „Eretz Israel” = Ţara
Israelului, Ţara străbună.
Dintre războaiele Israelului a
fost şi RAZBOIUL DE YOM
KIPUR, în 1973, când luptele au
fost declanşate de Egipt şi Siria
chiar în cea mai mare sărbătoare
a evreilor, de Ziua Iertării
Păcatelor.

Luptele au durat peste trei săptămâni. După
un început nefavorabil, trupele israeliene au
preluat iniţiativa, au forţat Canalul de Suez şi au
ajuns în vest la km 101 spre Cairo. În nord, în
luptele împotriva Siriei, israelienii au recuperat
zona înălţimilor Golan, ajungând până la 32 km
de Damasc.
Cu tot sprijinul masiv militar, economic şi
politic acordat de U.R.S.S. coaliţia statelor arabe
a fost din nou înfrântă.
Egiptul, care era condus de preşedintele
Anwar Saadat, decide să aibă o nouă conduită
cu Israelul şi, sub egida S.U.A., deschide
dialogul cu Israelul pentru încheierea unui acord
de pace între cele două ţări. Între 19-21
noiembrie 1977, preşedintele Saadat vizitează
Ierusalimul, fiind primul şef de stat arab care
soseşte oficial în Israel. Luând cuvântul în faţa
„Knessetului” (Parlamentul israelian),
preşedintele Saadat a recunoscut dreptul
Israelului ca stat independent şi şi-a exprimat
convingerea ca între statele arabe şi Israel se pot
realiza înţelegeri de pace care să asigure
securitatea tuturor ţărilor din Orientul Apropiat.
GMAR HATIMA TOVA! (urare de a fi înscris în
Cartea Vieţii). Evreii îşi urează reciproc in
perioada de la Anul Nou ebraic (Rosh HaShana)
până la Yom Kipur.
http://www.youtube.com/watch?v=8vjRyw7YMfc, din
timpul războiului de Yom
Kipur.
GUILAD SHALIT, caporalul
israelian răpit de guerilele
extremiste din Gaza, si-a
petrecut a treia aniversare
a zilei de naştere in
prizonieratul palestinian.
Astfel, cei apropiaţi lui, cat
şi ceilalţi evrei, se roagă
pentru sănătatea lui,
pentru eliberarea sa.
http://www.youtube.com/watch?
v=hwF_UaT4uPk&NR=1

SHANA TOVA!
GMAR HATIMA TOVA!
SHABAT SHALOM!

Viaţa e asemenea peronului unei gări
unde, în fiecare clipă, ne despărţim
de unii şi alţii… de noi…
*
Cine nu ştie de ce se scoală dimineaţa,
nu trebuie să se culce seara;
somnul lui va fi fără vise.
*
Efemeridele ne învaţă,
mai mult decât toate şcolile,
care e preţul vieţii.
*
Visele clădite pe o secundă
pot deveni păsări care zboară,
sau idei…fără umbre.
*
În lanţul iubirii,
este de ajuns să ruginească
o singură verigă.
*
Trăim într-o lume pe care
nu o putem înţelege; ceva se întâmplă:
ori cu lumea ori cu noi!
*
Când rămâne în casă trecutul,
prezentul se grăbeşte
să bată la uşa viitorului.
*
A trece peste un val
nu este de ajuns,
totul e să trecem peste valuri.
*
Unii aleargă pe cai mari,
alţii călăresc pe catâri sau măgari,
cei mai mulţi însă merg pe jos.
*
Dacă nu reuşim să fim fulger,
dacă nu reuşim să fim scară,
să fim măcar o treaptă.
*
Suntem în acelaşi timp
şi zi şi noapte,
până nu mai ştie nimeni dacă am fost.
*
Curge nestăvilit prin noi un fluviu.
Dacă n-ar fi aluviunile,
Apa n-ar trece peste maluri.
*
Omar Khayam, poetul, ne învaţă
să bem în fiecare zi
o cupă de vin în plus şi pentru mâine.

*
Toţi oamenii sunt trecători.
Dar nu toţi trecătorii
sunt oameni.
*
În faţa instanţelor
Adevărul pierde adesea;
Minciuna are avocaţi redutabili.
*
Să ne ferim de vecini,
că de restul satului
ne putem apăra şi singuri.
*
Dacă vrem să fie respectată
lumea din noi,
să n-o tulburăm pe-a altora.
*
În aripile tuturor păsărilor,
sunt întotdeauna
şi zborurile noastre.
*
Primul nostru duşman
suntem noi, atunci când
ne împovărăm cu greutăţi nemeritate.
*
Toate poveştile verii
sunt scrise
pe frunzele toamnei.
*
Superstiţioşii ar trebui
să nu iasă din casă;
pretutindeni sunt pisici negre.
*
Un grădinar adevărat
smulge mai întâi buruienile
şi apoi se îngrijeşte de flori.
*
Uşile care se deschid uşor,
aproape întotdeauna
se închid greu .
*
Uităm toţi duşmanii,
dacă avem lângă noi
un singur prieten adevărat .
Din volumul
Miniaturi pentru buzunarul din stânga
apărut în 2009

Mă numesc Corina Diana Haiduc Luca, Haiduc după tată şi Luca după soţ. Sunt
de profesie farmacist. Am căutat mereu să alin suferinţa bolnavilor, dar, în acelaşi
timp, am adus şi bucurie în suflete promovând cultura şi tradiţiile româneşti.
În România am fost preşedinta Asociaţiei de prietenie româno – franceze
Târgovişte – Orvault – Franţa. Am înfiinţat biblioteca franceză „Jules Verne” în
Târgovişte, iar în Franţa bibioteca română „Ienăchiţă Văcărescu”.
La două luni de la sosirea noastră în Montréal, cu ocazia primului Crăciun, am avut
onoarea să-l cunosc pe d-nul Alex Cetăţeanu, preşedintele Asociaţiei Canadiene a
Scriitorilor Români..
În doi ani, spijinind activitatea soţului meu, Valentin Luca, editor al revistei „Destine literare”, şi
alături de Alex, am ajuns să cunosc personal membrii Asociaţiei ca şi scrierile lor.
Mă simt onorată de propunerea făcută de a îndeplini funcţia de secretară a Asociaţiei Canadiene
a Scriitorilor Români şi consider că voi reuşi să mă ridic la înălţimea aşteptărilor şi responsabilităţii,
sprijinită fiind de ceilalţi membrii ai Comitetului Executiv.
12 octombrie 2009

Corina Diana Haiduc Luca

Astăzi am însoţit o prietenă la ceremonia de primire a cetăţeniei canadiene. A fost cu adevărat o
ceremonie pentru că organizatorii au ţinut cu tot dinadinsul să fie fast, sărbătoare, o zi unică pe care
să ţi-o aminteşti, mai ales, cum spunea unul dintre judecătorii ce prezidau, este ziua în care
preşedintele – simbol al Statelor Unite a primit Premiul Nobel pentru pace.
Într-un amfiteatru în care au încăput cei 365 de candidaţi împreună cu invitaţii lor, totul a decurs
într-o organizare perfectă, pe care o admir de fiecare dată, ca, în decurs de o oră, să fie verificate
dosarele cu acte ale tuturor.
Pe scenă, grefiera a anunţat programul ceremoniei, ofiţerul armatei canadiene a intrat cu pas de
defilare, urmat de doi judecători.
S-a rostit jurământul solemn în cele două limbi oficiale, franceza şi engleza, s-a intonat apoi imnul
Canadei, iar judecătorii au ţinut discursuri emoţionante. Printre altele, s-a vorbit despre unitatea şi
toleranţa în diversitate şi despre importanţa păstrării tradiţiilor şi limbii materne în fiecare familie,
dându-se astfel citire la o listă ce conţinea numele celor 41 de ţări de origine ale celor prezenţi. Ce
mândrii au fost cei 6 români care au ridicat mâna auzind numele României! Însuşi unul dintre
judecători se mândrea cu o noră româncă.
La sfârşit, fiecare a primit cardul de cetăţean şi s-au făcut fotografii cu ofiţerul şi judecătorii.
Într-un cuvânt, totul te făcea să te simţi deosebit, un om valoros… cineva.
De ce insist asupra acestui fapt? Pentru că ieri, cu numai o zi înainte, făceam demersuri pentru
obţinerea paşaportului românesc pentru a cărui reînnoire aici se aşteaptă luni întregi.
De ce trebuie să-mi amintesc de birocraţia românească în astfel de împrejurări neplăcute?
Răspund astfel la întrebarea pe care mulţi mi-o puneau – de ce pleci?
Eu ştiu foarte bine de ce!
9 octombrie 2009

Montréal, Québec
Canada

Povestea aceasta se petrece pe la începuturile activităţii mele, ca doctor în
Canada. Era pe la jumătatea anilor '80. Trecusem examenele de echivalenţă a
studiilor, terminasem stagiile de practică în spitale canadiene şi acum lucram într-o
provincie majoritar anglofonă, în estul Canadei.
Doctorul care mi-a vândut practica, m-a asigurat că mai mult de jumătate din
pacienţi înţeleg franceza, căci eu practicasem numai în franceza până acum. Urma
să-mi îmbunătăţesc engleza în timp ce practicam în această regiune! Şi iată cum se
desfăşoară o discuţie cu unul din primii mei pacienţi; este vorba despre un bărbat „handsome” de
vârsta mijlocie, preot (minister) la una din bisericile din localitate:
Îl găsesc, la sfârşitul unei zile foarte aglomerate, în biroul secretarei mele, discutând despre una şi
despre alta iar apoi aducând vorba şi despre înmormântarea (Funerals) tatălui său, petrecute cu ceva
timp mai în urmă.
De la această discuţie trece, pe neobservate, la o discuţie pe teme medicale; se plânge de o
cefalee cronică şi aminteşte că obişnuieşte să ia Fiorinal (combinaţie de aspirină şi codeină) ca să-şi
aline durerea.
Cum pentru mine Funerals şi Fiorinal sunau la fel, eu continuam să-l consolez în legătură cu
decesul tatălui şi să-l asigur de tot suportul meu de a trece peste această perioadă tristă.
Secretara mea a înţeles că eu eram puţin în afară de subiect şi m-a rugat s-o urmez, de data
aceasta în biroul meu, unde am reuşit să despărţim cele două cuvinte, care sunau la fel la urechea
mea nu prea antrenată cu limba engleză şi să pricep căci de fapt, Brian dezvoltase o obişnuinţă la
Fiorinal şi ca orice drug addict se introducea la drogul dorit printr-o istorioară, mai mult sau mai puţin
interesantă.
Am auzit, în
continuare, tot
felul de istorii,
c e l e m a i
utilizate fiind
acestea: am
adormit şi
cineva mi-a luat
medicamentele
din buzunar sau
mi-au căzut
medicamentele
în toaletă...
Atât Brian cât şi
ceilalţi pacienţi
ai mei au dat o
c u l o a r e
deosebită vieţii
mele de doctor
şi eu îi preţuiesc
nespus!

Totul începe înspre seară,
când ceasul din turn îşi începe rondul de noapte.
Când ceasul din turn îşi face rondul de noapte cu soldaţii lui
prin camera mea.
Totul începe înspre seară, când scăpaţi din cazarma de fier
soldaţii ceasului pornesc să cucerească oraşul.
Când merg pe străzi, deodată mă trezesc înconjurat de soldaţi,
de aceşti războinici care cred că totul li se cuvine.
De aceşti războinici care îşi ascut săbiile de privirile mele.
Totul începe înspre seară,
când ceasul din turn îşi face rondul de noapte cu soldaţii lui
prin camera mea, prin sufletul uitat deschis.
Când ceasul din turn îşi face rondul de noapte în sufletul meu.
Eu locuiesc într-un ceasornic – mi-am spus –,
strigătele oaselor aleargă toată noaptea prin mine.
Uneori desluşesc printre ele glasurile mamei
care mă cheamă din depărtarea grădinii, din albastru.
Ale mamei, care îmi leagă rănile cu mângâierile ei,
care mă ceartă cu lacrima.
Cineva a pus cu siguranţă ochii pe mine.
Roţile din cer ale ceasului mă urmăresc cu scrâşnetul lor de fier,
cu strigătul oaselor. Cu soldaţii întunericului.
Soldaţi pe care, în ultima vreme, nu-i mai dovedesc.
Aşa că până la urmă va trebui să îmi strâng
toate oştile risipite în crâng şi să accept lupta.
Şi să închei noi alianţe cu slujitorii luminii,
cu hoardele migratoare, cu Pădurea şi Austrul.
Şi să aduc la zi vechile mele tratate cu vrăbiile.
Tratate din vremea când toate erau un ciripit şi o bătaie de aripă.
Când toate locuiau într-un cuib: în mâna Domnului.
Da, eu va trebui să mă pregătesc pentru lupta cea mare!
Să-mi adun oştile şi să ies în câmp, la bătaie.
N-am nici o teamă, Domnul este cu mine!
Deja Pădurea a pus pe fugă soldaţii cu verdele ei!
Şi legiunile de vrăbii au dărâmat deja cu trâmbiţele lor
zidurile întunericului. Ierihonul nopţii.
Eu locuiesc într-un ceasornic.
În noaptea aceasta gândurile mele vor pleca la război.

Copilăria mea dintre două biserici…
Ea, strecurată printre bătăile de clopot,
ca să-i prindă pe sfinţi chiar în clipa
în care coboară din icoane pe pământ.
O copilărie plină de sfinţi, o biserică din care,
scăpată, lumina o ia la fugă pe străzi…
O noapte de Paşte, în care Învierea se împarte tuturor.
Tuturor morţilor şi tuturor viilor… Învierea!
Copilăria mea dintre două biserici…
Calc pe urmele ei cu prinţesa de mână. Cu lumina de mână.
Sturzul cântă un lied, care trebuie să fie sufletul lui Iov,
după ce şi-a pierdut fiii.
Chiar şi toamna trece prin sufletul meu cu toate cuiburile.
Cu toate vrăbiile pe care Domnul le îngroapă în ramuri
ca să încolţească la primăvară.
Copilăria, neînvinsa copilărie!
Care cu sabia ei de lemn scurtează de cap balaurii nopţii.
Care mă ia şi-acum de mână prin crâng:
sunt fluturele, sunt toate culorile care bat din aripi spre tine.
Sunt albina care bate cu aripa ei la poarta narciselor.
Copilăria! Care se ascunde seara în braţele mele.
Care ţipă în somn. Pesemne coroana de spini i se arată în vis,
coroana de spini începe să se vadă… Spin cu spin – să se vadă.
Copilăria! Care până la Apocalipsă mai are atât de puţin.
Singurătatea mea urcă în Lună.
Nici nu mai ştiu pe unde mi-am lăsat, aseară, gândurile.
Să fie ele merele din capul copacului? Însângeratele mere?
Nici sufletul nu mai ştiu pe unde l-am pierdut.
Să-l fi uitat la greieri?
Să fie el cântecul sturzului, după ce şi-a pierdut fiii?
Copilăria, neînvinsa copilărie!
O flacără cu mâinile goale, în luptă cu întunericul. Cu spinii.
Şi cum taie unul câte unul capetele întunericului,
ea mă scoate în fiecare dimineaţă victorios din hăţişurile nopţii.
Din hăţişurile coroanei de spini.
Copilăria, neînvinsa copilărie!

PRIMA IMAGINE
Repet cu încetinitorul pe ecranul imaginaţiei
propria mea închipuire. Eu sunt într-o copilărie
abstractă, care este una mentală, da, parcă aş
vrea să fiu unul din copiii aceia de care vorbeşte
Hristos, copiii aceia care cântă în pieţe şi
oamenii trec indiferenţi iar ei spun: „v-am cântat
din fluier şi nu aţi dansat”, nu v-aţi bucurat, nu aţi
râs, mai adaug eu.
Da, eram un copil, aveam o copilărie
interioară atât de frumoasă şi eu mâncam,
mâncam, o mâncare bună, albă, parcă era mană
cerească şi eram în pustiu, dar în pustiul acesta
era cineva prezent, deosebit de bun, de
zâmbitor, de cald, de copilăros, care ştie să fie
prezent doar printr-un zâmbet, pe care nu-l mai
poţi uita şi eu l-am chemat la masa mea. El a
zâmbit şi eu am zâmbit, ne-am întâlnit amândoi
zâmbetele şi ne-am aşezat împreună la masa
aceea.
Suntem în deşert şi eu am mâncare şi apă,
vine el ostenit, zâmbitor, iubitor, eu sunt un copil.
Eu am mâncarea aceea bună, bună de tot, care
este o mâncare cerească. Iar eu îl invit să ia de la
mine, să mănânce împreună cu mine. Dar el
vine, se apropie de mine şi cu un prim gest mă
îmbrăţişează, mă sărută frăţeşte pe frunte, pe
faţă şi-mi strânge mâna în sens de mulţumire şi
de prietenie, după aceea îmi ia toată mâncarea,
o mănâncă toată, bea toată apa şi mie nu-mi vine
să cred că mănâncă tot, fără să întrebe dacă eu
am mâncat, fără să mă întrebe dacă nu-mi este
sete, dacă am băut apa. Şi eu nu am putere să-l
opresc, nu-i zic nimic, nu-l opresc, mie gestul lui
mi se pare cutremurător. Pleacă fără să-mi
mulţumească, apoi se întoarce, fărâmând
farfuria, rupându-mi pătura pe care stau. M-am
aşezat pe nisip şi el mi-a tras o palmă peste
obrazul stâng, încă o palmă peste obrazul drept,
un picior în burtă şi cu o privire dispreţuitoare,
oribilă mă scuipă în faţă iar eu îngheţ, nu atât de
loviturile lui cât de privirile lui.
IMAGINEA A DOUA
Rămân răvăşită în drum, având în memorie
primul lui gest, al zâmbetului, al strângerii de
mână, al sărutului pe obraz, acea căldură a
respiraţiei şi a mâinii care mi-a strâns mâna, întrun gest prietenesc, şi cad în stare de vis, pentru
că nu pot suferi o asemenea stare de fapt a
realităţii. Privirea aceea demonică pe care el o
poartă în gestul lui, îmi persistă în ochi şi-mi taie
privirea mea, până nu mai pot vedea soarele,
luna, nisipul cald pe care eu stau. Totul merge

până la mutilare, până la
anihilare. Şi conştiinţa mea ca să
poată accepta asemenea
realitate exagerează,
exagerează. Totul devine dintr-o
dată hiperbolic. El devine un
munte care are un singur ochi, un ciclop, cu o
lumină roşie care mă anihilează, nu mai pot
gândi. Pe jos numai cioburi din vasele mele,
bucăţi din pătura ruptă, şi bucăţi din conştiinţa
mea, care a primit pentru prima dată în ea ura.
Da, şi totul se petrece în mine cu încetinitorul, eu
parcă plutesc, iar el dispare ca şi când niciodată
nu ar fi fost, dar rămâne în mine parcă veşnic.
Am rămas leşinată în nisip, dar am încercat
să scriu cu degetul pe nisip, desenam în cercuri,
asemeni privirii mele care se învârtea în gol,
asemeni gândurilor mele cere se învârteau întrun cerc haotic. Nu mă puteam scula de jos,
deliram. Trăiam acest gest care este unul al urii,
o muţenie a cuvântului meu lăuntric, iar o trecere
atât de bruscă de la bine la rău, nu poate fi decât
ceva demonic.
Tot ce atinge el cu privirile sale murdăreşte,
distruge, tocmai pentru că gesturile lui, gândurile
lui sunt demonice. Egoismul are ceva demonic în
el. O, Doamne, când mă ridic de jos, cu
încetinitorul, văd totul în jurul meu altfel, deşi
nimic nu s-a schimbat. Totul este la fel. Dar eu în
conştiinţa mea sunt alta, parcă aş fi fost în pustiu
şi aş fi fost lovită de duhul răutăţii. Nisipul este
acelaşi. Cerul este acelaşi. Dar eu nu mai sunt
aceeaşi, mâncarea nu mai este aceeaşi. Nu mai
este aceeaşi nici farfuria şi nici covorul pe care
stăteam. Acum sunt cioburi pe jos. Eu sunt
flămândă, aproape să leşin şi am în mine
culoarea urii. Da, Dumnezeul meu, urăsc!!!!!
IMAGINEA A TREIA
Leşin şi visez o scară pe care trebuie să urc.
Simt că dacă o pot urca, ajung la prima imagine
şi voi putea schimba această trăire a dezastrului
şi a foamei. O scară pe care eu o văd cu multe
trepte şi eu chiar urc pe ea, urc. Dar cine îmi dă
putere să urc, cine? Fiecare bucată de ură pe
care o rup şi o las să cadă în jos, în neant, acest
efort al rupturii, mă înalţă pe o noua treapta. Eu
parcă aş fi încadrată într-un paralelipiped de
piatră şi piatra aceasta gri şi murdară înseamnă
ura. Dacă dau jos câte o bucată din acest trup
diform în lumea visului, în realitatea minţii
înseamnă că am urcat o treaptă. Da, da, am

urcat încă o treaptă! Nu mai sunt în deşert, sunt întro altă realitate, într-o altă existenţă a minţii. Ura prin
acest trup de piatră mi-a prins copilăria prizonieră.
Nu există uşi, nu există lacăte, doar cu puterea minţii
trebuie să fărâm acest înveliş care mă
îmbătrâneşte, care mă împiedică să vreau să urc
scara copilăriei şi să mănânc până la urmă
mâncarea care mi-a fost dăruită. Dar oare când voi
ajunge acolo? Şi această imagine de chin al
urcuşului este continuată cu o altă imagine.
IMAGINEA A PATRA
Eu ajung, ajung, ajung acolo unde totul îmi este
pregătit. Exact aşa ca înainte. Faţa de masă albă,
curată, mâncarea limpede, clară. Parcă totul acum
este stabil, nimic nu mai este neclar, sunt un copil,
dar copilăria îmi este ascunsă. Eu sunt îmbrăcată în
haina maturităţii. Eu vin parcă de departe privind la
hrana care îmi este pregătită de mult, de foarte de
mult. Mă îndrept cu nerăbdare spre ea. Chiar o iau în
mână cu admiraţie, cu satisfacţie pentru că am ajuns
în sfârşit la ea. Dar privirea aceea demonică apare
din nou cu învelişul de piatră, de ură, de bătrâneţe şimi este din nou teamă, teama mă cuprinde din nou şi
pune stăpânire pe mine. Îmi este frică să duc
mâncarea la gură, dar dintr-o dată, nu-mi este
teamă să privesc demonul în ochi, omul rău care
este din nou prezent, din nou pregătit să ucidă, să
lovească îl pot privi. De data aceasta omul are o
armă ucigătoare în mâini. E pregătit să ucidă dacă
mă ating de mâncarea aceea. Eu îmi dau seama
câtă nevoie am de ea, cât îmi este de necesară.
Mâncarea aceasta mi-a fost dată din nou şi eu nu pot
ajunge la ea, poate că nu pot să lupt pentru ea, mam gândit eu.
El vine spre mine aşa cum îl ştiu. Dar eu ştiu
acum că acest zâmbet, că acest glas cald şi frumos
care poartă în el culorile dragostei, acest zâmbet e
gata să ucidă. Mă uit la omul hoţ care vrea să-şi
însuşească ceea ce nu este al lui, ştiu ce va urma şi
atunci îi dăruiesc lui mâncarea mea. I-o dau lui să o
mănânce de bună voie chiar dacă eu pot muri dacă
nu o am. El o mănâncă şi eu ştiu că după ce termină,
flămând va sparge farfuria şi mă va lovi. El face
mereu acelaşi lucru. Nu se schimbă şi nu se satură
niciodată, e mereu şi mereu flămând! El însă trăieşte
un fel de stare de indispoziţie pentru că nu mi-a mai
luat mâncarea cu forţa ci i-am dat-o de bună voie şi
acum simte nevoia să lovească, dar mult mai
năpraznic.
În clipa în care e pregătit să lovească, în locul
mesei ce mi-a fost pregătită apare scara luminoasă
din mintea mea pe care eu trebuie să urc. Chiar dacă
lipsa mâncării mă slăbeşte şi nu am forţa să urc, să
mă îndrept către scară, chiar dacă trupul meu nu mă
ajută de loc, mintea mea e mult mai puternică şi eu
chiar pot să urc, pentru că eu ştiu că El, El, cel
nevăzut este cu mine. Şi eu chiar urc! Parcă urc întro altă lume, în care mâncarea aceea atât de bună şi
de frumoasă şi dorită de mine şi de acel om, pentru
mine şi pentru conştiinţa mea nu mai era atât de

importantă, nu-mi mai era necesară. Stam şi mă
minunam, pentru că mâncarea aceea trebuia
dăruită şi asta am şi făcut, dar cât de greu îmi venea
să dăruiesc tocmai ceea ce mie îmi era atât de
necesar!
Omul priveşte înmărmurit pentru că nu mai poate
lovi. El priveşte la scara pe care eu am urcat şi eu
privesc mirată la el pentru că el nu-mi mai poate
devasta conştiinţa. Iar eu agăţată de această scară
continui să dispar de la faţa lui, ca şi când nu aş fi fost
niciodată. Eu dintr-o dată nu mai exist pentru el, de
fapt el nu mai există pentru mine, pentru că eu sunt
eliberată, el nu mai este în mine la nivelul memoriei,
ca până acum, ci doar eu exist pentru el la nivelul
mirării, şi el nu poate să mă uite.
Scara aceea mă duce departe, foarte departe,
dacă eu urc pe treptele ei, urc într-o realitate în care
amintirea răutăţii altora nu mai are nici o
consistenţă. El pentru mine nu mai există. În schimb,
el pe mine nu poate să mă uite, pentru că el poartă
cu el, toate răutăţile lui la timpul prezent. Asta e până
la urmă pedeapsa care se acutizează în timp.
IMAGINEA A CINCEA
Eu nu mai privesc înapoi şi numai el găseşte
paralelipipedul de ură, gri, urât, de piatră, de
pământ, şi se cuibăreşte acolo ca într-o colibă. Îşi
face casă în ura pe care eu am părăsit-o, în ura la
care eu am renunţat. Ura a fost un trup pentru
mine la care eu m-am desprins şi în care am reuşit
să nu mai trăiesc. Dar el şi-a făcut din acel trup al
meu, al urii mele, o colibă în care stă la pândă ca
să ucidă din nou pentru mâncarea pe care nu şi-o
poate procura singur şi o doreşte mereu de la alţii.
MORALA
Până la urmă ca să poţi fugi de rău trebuie mai
întâi să te confrunţi cu el, să-l suporţi un timp cu tine
după care el pur şi simplu dispare. Pentru omul care
ţi-a făcut rău tu ai să exişti mereu la nivelul
conştiinţei sale, de la un timp nu ai să mai pleci de la
el, şi asta se va întâmpla tocmai atunci când tu l-ai
uitat definitiv. El pentru tine nu mai există, dar de la
un timp tu exişti pentru el veşnic, asta este până la
urmă pedeapsa.

Am hotărât să ne facem plimbarea de seară, într-un parc, situat pe malul stâng al
Fluviului Saint Laurent permanent, graţios şi plin de mistere.
Am fost întâmpinaţi de la intrare, cu o multitudine de flori, ierburi şi pomi de o mare
varietate, diversitate şi foarte interesante. Curăţenia şi „design-ul” impecabile, fireşti
în Canada, ne încântă privirea la orice pas.
Nu pot trece cu vederea, grija deosebită pe care statul Canadian o acorda
„environementului” alocând sume însemnate pentru protecţia acestuia, dar şi amenzi
destul de piperate pentru cei ce nu respectă acest ecosistem. Animalele datorită
acestei protecţii, nu se tem de prezenţa omului, creând uneori faze demne de amintit. Redau:
Mergeam prin iarbă pe o mică cărare, în Parcul Angrignon, când am observat venind din sens contrar
un răţoi atunci ieşit din lac, deosebit de grăbit şi hotărât. Am făcut un pas în lateral lăsându-i cale
liberă. A trecut fără să se sfiiască de mine şi nici nu mi-a zis „merci”! La Toronto fiind pe malul aceluiaşi
fluviu, am petrecut câteva minute în compania unui stol de gâşte, convins fiind că sunt domestice,
chiar dacă gazda mea încerca să mă convingă de contrariu. Numai după ce şi-au luat zborul peste
apă mi-am dat seama că mă înşelasem. Asemenea întâmplări găseşti la tot pasul, dar cel mai
important este respectul pe care concetăţenii noştri de pe aici îl acorda din tot sufletul atât animalelor
cât şi legii. Să nu credeţi cumva că o întâlnire de acest fel cu „grizzly”, lupul sau caribou, s-ar petrece la
fel. Atenţie deci!
În mica rezervaţie naturală erau multe perechi de cetăţeni de toate vârstele, dotaţi cu tot
necesarul, pentru captarea şi vizualizarea peisajului. (nefiresc însă, lipseau copii, poate din teamă!)
Nu pot să nu amintesc pescarii, mereu prezenţi, cu tolbă plină, dar nu şi cu peste!
La mică distanţă de la intrare, observăm, o mulţime de aparate captatoare de imagini, pe trepied,
cu obiectivul îndreptat spre apă ca şi privirile celor grupaţi în spatele lor care discutau aprins, dar în
linişte. Firesc ne-am alăturat grupului respectiv. Astfel am putut observa cu uşurinţă, pe o creangă
uscată a unui arbore prăvălit de ani şi vânt, o pasăre specifică apelor, care cu o deosebită delicatese
îşi făcea toaleta de seară, fără să-i pese câtuşi de puţin de noi. Era un heron!
Am lăsat totul în liniştea lor şi ne-am continuat plimbarea. Gândul mi-a zburat la „Ecosistemul
extraordinar din Delta bătrânului fluviu Danubiu, din România unde se regăsesc peste 327 de specii
de păsări, din toată acvatică europeană şi chiar arctică.
Nu numai păsările, dar văd cu plăcere pe mândrul Stindard al Canadei, fluturând în vânt, frunza de
arţar, frunza şi arbori care se găsesc din belşug şi în pădurile de pe dealurile Subcarpatice. Oare ce
pasăre măiastra, a fost transportorul acestui soi de arbore şi în ce sens a trecut oceanul? Câte frunze
şi seminţe a transportat? Să credem în legenda? Sau să acceptăm fără tăgadă, meritul Creatorului!?
Gândurile se roteau ameţitor în mintea mea. Iubesc Canada şi pe
locuitorii acesteia, dar dacă sunt aşa de bucuroşi la vederea unei
singure păsări, oare cât de mare le-ar fii bucuria văzând miile de
păsări existente în România şi în special în Delta Fluviului
Dunărea!? Ce să fac? Să strig? Foarte puţini, m-ar auzi până la
apelul 911 urmare căruia mi-aş înceta vocalizele, aşa că m-am
hotărât să scriu aceste rânduri, cu gândul că vor ajunge cândva la
cei ce iubesc şi doresc să vadă cât mai multe şi variate soiuri de
păsări şi nu numai.
Nu este o reclamă mascată, este un adevăr adresat tuturor.
Adresez apelul meu cetăţenilor, companiilor de turism din ambele
state cât şi guvernelor care sunt create, pentru a ne oferi, tot ce are
Terra mai bun şi mai folositor.
Când spun Terra, mă refer la înţeleaptă chemare, venită de la
Dumnezeu care ne-a spus „EU v-am dat Pământul să-l stăpâniţi şi
să-l lăsaţi urmaşilor voştri!”
Respectăm noi această chemare?
Montreal. 09.09. 2009

Actorul NICU CONSTANTIN mi-a fost coleg de generaţie. Plecarea lui la cer a întristat Ţara şi
vestea tristă a ajuns şi-n pragurile prietenilor şi admiratorilor din îndepărtatul Montreal. Inima lui abia a
încetat să bată şi deja vorbesc despre el la trecut. Amândoi am fost biciuiţi de vântoasele Mării noastre
cea Neagră şi de cnuturile politice ale tinereţii noastre fragede şi neputincioasă. Familiile părinţilor
noştri au fost prietene. Noi doi am bătut desculţi drumul şcolii elementare situată la hotarul dintre
Tuzla mea şi Eforie Sud, orăşelul lui de reşedinţă.
Am fost chiar colegi de bancă. In ciuda vicisitudinilor, NICU strălucea printre elevi. „Ochelaristul” –
cum îl porecleau puştanii, a descoperit scena şi microfonul de foarte timpuriu. La căminul cultural,
care şi-acum se mai ţine într-o rână, NICU se producea cu scheciuri şi poezioare satirice de el
scornite. La vremea aceea l-a descoperit Mircea Crişan care l-a dus pe marea scenă a Bucureştiului.
Privind viaţa prin ochelarii lui magici a descoperit lumea, a studiat, s-a autoinstruit, a trecut prin scoli
pe specific şi a urcat în carieră treaptă cu treaptă. Prietenia noastră în Ţară nu a strălucit de carate. Eu
am fost prigonit în negrul exil iar NICU a rămas pe scena tragediei poporului român. După mulţi ani neam reîntâlnit la Montreal. Fireşte, după spectacol, pe el şi pe Măgduţa lui i-am invitat la mine acasă.
Eram încă burlac. Au venit cu noi şi prietenii mei Daniel şi fotograful Laurian. Aveam de toate, dar...
stângaci ca mai toţi bărbaţii. Noi ne-am instalat la umbra paharelor cu vin. NICU lângă cupa cu de cel
alb, febleţea lui. Măgduţa lui a inventariat repede casa, mai ales bucătăria.
– Nicule... avem de toate: brânză, roşii, unt, cotlete...
– Ţi-am şoptit eu dragă că GIGEL este gospodar. Afirmă-te te rog.
Aşa rămăsesem pentru NICU din pruncie, Gigel. Anul următor ne-am reîntâlnit la NICU acasă, la
Eforie Sud. După noi... şi fotograful Laurian. Doamna Măndiţa s-a întrecut din nou în de-alde pun-te
masă, ia-te masă. Apoi ne-am preumblat pe străzile copilăriei lui, am depănat amintiri lângă fosta lui
casă părintească, apoi ne-am plimbat pe faleză, apoi am poposit la o berărie unde am îngurgitat de
toate şi am fumat. Nicu fuma foarte
mult... alarmant de mult. Şi iarăşi neam despărţit. Prin luna mai a acestui
fatal 2009, Mănduţa lui mi-a
comunicat telefonic despre
internarea lui NICU în spital. Ne-am
dialogat foarte des.
Urma să ne reîntâlnim în această
vară. Dar NICU a preferat să se
întâlnească cu Dumnezeu. A tras
cortina după miile lui de spectacole,
după multele filme, a închis carte lui
autobiografică „Ochelarii magici” şi a
plecat la cer. Ne-a lăsat cu regretele
eterne şi n-o să se mai întoarcă. De
data aceasta glumeţul „Nea Nicu” na mai glumit. Condoleanţe celor
îndureraţi. DRUM BUN, NICULE!

TUZLA DIN DORURI
– poetului Nicolae Labiş –
pe trupul meu n-a mai plouat de-o vară
satul miza pe nişte paparude
ce dănţuiau flămânde prin ţărână
strâmbându-se la vrejurile crude
Vaca păştea prin lujerii de gripă
şi îşi lingea pe frunte fătul blând
iar Iapa sub o umbră lângă mama
a mai fătat icnind un mânz plăpând
doream înfometat un boţ de pâine
dar scocul era sec – murise moara
şi mă gândeam la Labiş cum plângea
când a-mpuşcat tăicuţa – căprioara.
erau răspântii strâmbe prin istorii
soldaţii tineri se urcau la cer
chiar seceta murea de-atâta sete
iar lupii hămesiţi mureau de ger
privea tăcută maica la icoană
taica umbla prin sat după-mprumut
în casa lui Ţopăi – pe-ngenunchiate
se înteţeau flăcăii la barbut
dar am crescut – mă duse pribegia
printre străini mi-am aciuiat un rost
de sub meninge TUZLA mă întreabă:
mai ştii poete?… ce frumos a fost...
TE DEUM
– poetului Ion Antigel –
cine n-a iubit salcâmii
primăvara – mai ales
când o bate bruma-n toamnă
n-o să aibă de cules
fetele ce-au dat în pârguri
vin de printre vii – mirese
cine a iubit salcâmii
le culege pe alese
fetişcanele mai crude
fac descântece-n fântână
primăvara să le-aducă
în ursite – zână bună
adu Doamne pâine caldă
şi-i dă gust de dor fărâmii
să înveţe ce e dragul
cine n-a iubit salcâmii...

ÎNTOARCEREA
– ziaristei Steliana C. mi-a fost dor şi m-am întors acasă
cerberul ca de o viaţă-n prag
un păianjen zăvorâse uşa
n-aveam călăuză niciun mag
toţi ai mei dormeau într-o sculptură
maica la războiul de ţesut
taica înjura pe bătătură
Vacă era dusă la păscut
câteva poeme desuete
se-ngânau prin timpul vertical
lângă vechea mea masă de lucru
stătea-n coate un portret banal
fraţii aveau case şi neveste
iar Gioconda-capra dădea lapte
şi bunicul îmi trăgea cu ochiul
dintr-o poză de la şapte-ş-şapte
o eclipsă de evenimente
oamenii făceau navetă-n Lună
un Pisoi şi-o Scroafă mai festivă
căutau prin zoaie împreună
ca în vremuri vechi – plutonierul
m-a ochit şi m-a legitimat
sâmbătă urma să fie nuntă
nuntă mare – ca la noi în sat
totul era ca odinioară
eram iar acasă – am crezut
am dorit ca Narcis să-mi văd chipul
şi oglinda nu m-a cunoscut
deci mă rătăcisem prin senzaţii
şi în rime vechi şi desuete
precum grohăia o jurnalistă;
carabina... nu-i ierta poete!

Pentru a se împlini, fiinţa umană are nevoie de fericire. Avem nevoie de
beatitudinea fiinţei mai mult decât de orice altceva. Pentru că doar fericirea ne poate
împlini ca fiinţe umane, doar fericirea ne desăvârşeşte şi ne lasă să ne dezvoltăm la
maximum potenţialul.
Când se naşte, copilul este esenţialmente fericit. Fericit pentru că trăieşte, fericit
pentru că poate să respire încă o dată şi dornic să cunoască universul care îl
înconjoară. Aceasta este starea naturală a fiinţei umane, extazul naşterii. Doar acest
extaz ne oferă forţa de a descoperi ce se ascunde în jurul nostru, doar acest extaz ne
permite să ne avântăm în rezolvarea celor mai mari provocări. Avem nevoie de fericire
aşa cum avem nevoie de aer, pentru că în lipsa acesteia nu suntem decât cadavre.
Corpul uman este animat doar de sentimentul fericirii necontrolate care îi pătrunde fiecare fibră.
Şi tocmai de asta corpul nostru caută fericirea în fiecare moment. Fără să ne dăm seama, farul
nostru interior ne ghidează spre fericire. Iar conflictele apar din cauză că noi, prin intermediul raţiunii,
ne opunem acestei chemări esenţiale. Ne sperie tot ceea ce pare să fie din exterior, ne sperie toate
impulsurile pe care nu putem să le controlăm, ne sperie pentru că le asemuim automat cu
animalitatea. Este timpul să depăşim aceste clişee, este timpul să înţelegem că suntem fiinţe
raţionale şi animale în acelaşi timp. Haideţi să nu mai fugim de natura noastră, haideţi să înţelegem că
este mai important să simţim pur şi simplu decât să putem defini ceea ce simţim.
Fericirea ne caută, însă noi o refuzăm cu brutalitate. Dacă vom învăţa să o căutăm la rândul nostru
şi să o acceptăm atunci când ne inundă corpul, vom descoperi puterea care se ascunde în spatele ei.
Haideţi să nu mai fim scindaţi pe mijloc, haideţi să nu ne mai împărţim între partea instinctuală din noi
care strigă după fericire şi senzaţii cât mai intense şi partea raţională care ne şopteşte să fim
cumpătaţi. Instinctele nu pot fi schimbate, pentru că ele sunt singurele lucruri pe care omul le are
apriori. Nu ne putem schimba natura interioară aşa cum nu putem face soarele să apună atunci când
vrem noi. Haideţi însă să ne transformăm raţiunea, haideţi să o facem pe aceasta să devină prietenul
nostru. Împreună cu instinctele, îmbogăţindu-le pe acestea din urmă şi ajutându-le să se manifeste,
raţiunea se va integra într-o fiinţă plenară, o fiinţă care se va lăsa mânată de fericire şi îşi va găsi
împlinirea în ea... Doar atunci vom descoperi ce înseamnă cu adevărat umanitatea din noi, doar
atunci vom putea închide ochii simţind cum fericirea ne inundă pur şi simplu!
Nu avem nevoie de atât de multe elemente exterioare pe cât ne-au făcut ceilalţi să credem.
Puterea este în noi, pentru că doar noi putem alege să fim sau nu fericiţi. Deşi sună ciudat, fericirea
este până la urmă o alegere. Poţi să ai cele mai înalte palate din lume şi să te simţi mizerabil sau poţi
să trăieşti într-un bordei şi să fii cel mai fericit om din lume. Totul ţine de cum priveşti lumea care te
înconjoară şi totul ţine de cât de bine te cunoşti. Pentru că dacă vei ajunge să îţi înţelegi cu adevărat
eul interior, nimic nu ţi se va mai părea imposibil şi nu vor mai exista sarcini pe care să nu le poţi
îndeplini. Am auzit o poveste:
Mulla Nasruddin susţinea un interviu pentru a se angaja pe o navă şi era intervievat de trei ofiţeri.
Un ofiţer îl întrebă: „Vine un ciclon mare, cu valuri uriaşe, şi vasul aproape se scufundă: ce vei face?”
Mulla răspunse: „Nici o problemă, voi face ceea ce este corect din punct de vedere tehnic, voi opri
nava şi voi coborî ancora.”
Celălalt ofiţer zise: „Însă apoi vine un alt val uriaş, şi nava pur şi simplu se va scufunda. Ce o să
faci?”
Mulla răspunse: „Acelaşi lucru, voi coborî altă ancoră, orice navă are aşa ceva.”
Cel de-al treilea ofiţer zise: „Dar apoi un alt val uriaş...”
Şi Mulla spuse: „Îmi irosiţi timpul degeaba. Voi face acelaşi lucru, voi coborî o altă ancoră pentru a
stabiliza vasul în faţa valului uriaş.”
Primul ofiţer întrebă: „Dar de unde iei toate aceste ancore?”
Mulla răspunse: „Ce întrebare ciudată! Voi de unde luaţi toate aceste valuri uriaşe? Din aceeaşi
sursă. Dacă voi vă puteţi închipui valuri uriaşe, eu de ce nu îmi pot închipui ancore? Continuaţi să
aduceţi câte valuri uriaşe vreţi, şi eu voi continua să cobor ancore tot mai grele, şi tot mai grele.”
Totul ne este la îndemână atunci când suntem fericiţi, pentru că fericirea ne oferă forţe nebănuite şi
ne lasă să ne folosim maximum capacităţile corpului. Astăzi omul modern este adormit, pentru că nu
îşi mai înţelege propria natură şi nu ştie să folosească toate impulsurile care par să îl devoreze.
Ancorate cum trebuie, aceste impulsuri care apar la o primă vedere sălbatice, pot fi folosite pentru a

reuşi aproape în orice domeniu. Fiţi fericiţi şi vă veţi recăpăta frenezia pe care aţi avut-o la începutul vieţii şi
pe care corpul vostru o caută cu disperare încă de atunci.
Fericirea nu este o opţiune, nu trebuie să se transforme într-o filosofie de viaţă, este deja singura filosofie
a naturii care musteşte în tine. Pentru că fiinţa ta nu îţi lasă opţiuni. Nu poţi alege să fii nefericit, pentru că asta
va duce în scurt timp la distrugerea ta. Sfinţii şi profeţii care predică tristeţea fiinţati-vă nu sunt decât nişte
ipocriţi care vor astfel să ajungă în centrul atenţiei. Dar ei îşi schingiuiesc corpul şi îşi bat joc de umanitatea
lor. Singura cale este fericirea, singurul ţel suprem trebuie să fie aceasta. Doar astfel vom fiinţa ca oameni
autentici.
Înainte să condamnaţi, încercaţi, înainte să vă dedicaţi unei căii a ascezei, descoperiţi fericirea. Îmbătaţivă cu fericirea clipei şi veţi descoperi imediat după aceea că este aproape imposibil să renunţaţi la ea. Doar
când veţi trăi acele momente în care nimic altceva în afara senzaţiilor nu mai contează veţi putea înţelege.
Însă nu este greu, trebuie doar să vă priviţi în oglindă, şi veţi înţelege că aveţi nevoie de fericire aşa cum copiii
au nevoie de mamă. Lăsaţi orgoliile la o parte şi deschideţi-vă în faţa vieţii. Cel mai frumos lucru pe care îl
poate face un om este să zâmbească... fără nici un motiv... haideţi să fim pur şi simplu fericiţi, fără să avem
habar de ce... aşa este cel mai frumos...
Europa mea
(secvenţă haiku + haibun)
soarele moare –
în Trieste seara
şi digul meu gri
*
copacii se zbat –
o furtună în Caen
şi cerul rece
*
în Stockholm vara –
barca mea se zgâlţâie
vikingii trăiesc
*
Linia zidului se profilează
în faţa mea. Mă uit în sus.
Astăzi în Berlin e linişte.
Cerul pe care zburau
avioanele, cerul din care se
prăvăleau bombe este
acum liniştit, tulburat doar
de razele soarelui cald.
Dacă nu ai şti ce s-a
întâmplat aici, calmul
perfect al oraşului ar putea
să te păcălească. Nu ai
crede că aceasta a fost
scena atâtor grozăvii.
Privesc spre imensitatea
albastră care se cască
deasupra mea, mă uit în
stânga şi dreapta şi văd
doar spaţii verzi. Oraşul e
aproape gol, nu şi-a revenit
parcă niciodată după
război. Şi poate că până la
urmă, e mai bine aşa.
în faţa mea –
oraşul şi pădurea
se împletesc
Rămăşiţele zidului
şerpuiesc printre zgârienori şi magazine luxoase.
În mijlocul străzilor imense,

firul de cărămidă arată
antic şi foarte ciudat.
Oamenii însă nu par să îl
perceapă, nu par să simtă
fiorii de a păşii de-a lungul
istoriei. Privesc clădirile.
Sutele de pietre memoriale
c a r e f o r m e a z ă
monumentul Holocaustului
mă împresoară. În fiecare
parte se ridică parcă munţi,
totul se apleacă, şi totul
pare să se împletească.
Îmi amintesc că
monumentul dedicat
evreilor e construit de un
evreu american, chiar
deasupra fostului buncăr al
lui Hitler. Nu pot să îmi reţin
un zâmbet. Viaţa e uneori
exact aşa cum trebuie...
un porumbel alb
şi pietre memoriale –
natura plânge
Închid ochii şi mă las
transfigurat în vremea
aceea de demult. Aici au
murit oameni, aici un zid de
beton a separat familii, a
strivit iubiri, a distrus tot
ceea ce oamenii aveau mai
scump. O lacrimă îmi
alunecă pe obraz. Dar
soarele o usucă repede, iar
peste ultimele rămăşiţe ale
zidului văd două flori
apropiate, două flori care
se ating. Mă uit atent şi văd
cum fiecare are rădăcinile
într-una dintre părţile
zidului. Iată că mamutul
care a despărţit Europa în
două este astăzi cucerit de
două flori. Natura găseşte
întotdeauna o cale...
*

Noaptea străluceşte tăcut.
Pare să se contopească cu
luminile Valenciei. Oraşul
abia a luat viaţă, deşi este
deja trecut cu mult de
miezul nopţii. Privesc în jur,
ruinele vechiului oraş se
împletesc cu noul.
Cafenele şi baruri crescute
aidoma ciupercilor,
pretutindeni oameni şi voie
bună, pretutindeni
relaxare. Limbile se
amestecă, grupurile devin
din ce în ce mai pestriţe,
lumea se distrează, lumea
dansează, lumea se
avântă în noaptea
întunecată fără să se
gândească la urmări sau la
oboseală. Se anunţă încă o
noapte lungă…
Valencia noaptea –
în jurul meu lumea
dansează pe străzi
Oamenii sunt de toate
culorile. Asiatici, negri, albi
ca laptele. Însă nimeni nu
are o problemă cu cineva,
cu toţii zâmbesc, cu toţii
sunt uniţi de un singur
gând, cel al distracţiei. Se
face schimb de ţigări, se
face schimb de sticle,
lumea glumeşte, fiecare
învaţă puţin din limba
celuilalt, iar grupurile se
scurg încet spre cluburi.
Oraşul îmi apare aidoma
unui burete, atrăgând
oameni din ce în ce mai
mulţi către centrul său.
Acolo, deşi atât de târziu în
noapte, petrecerea stă să
înceapă.

în club tăcere –
doar o muscă neagră
păzeşte ringul
Distracţia este în toi.
M u z i c a r ă s u n ă
pretutindeni în jurul meu.
Nimeni nu mai ştie în ce
limbă se cântă, însă asta
contează atât de puţin
acum. Aburii se ridică din
podeaua încălzită, fumul
de ţigară se împleteşte cu
părul fetelor şi desenează
gri. În Valencia soarele se
ridică, parcă pentru a le
aminti oamenilor că mâine
este o nouă zi. Obosiţi, ne
îndepărtăm spre hotelurile
noastre mâncând clasica
shaormă. Încă o noapte de
distracţie sălbatică, încă o
noapte valenciană.
Soarele se oglindeşte în
spuma albă a mării. Mă uit
atent şi mi se pare că până
şi el a învăţat să danseze...
*
Mă aplec şi iau o piatră
mică. E pentru o prietenă.
O miros şi simt încă o dată
parfumul îmbătător al
Lisabonei. Oraşul te
învăluie din primul moment
în care se deschide uşa
avionului. Este ciudat, însă
pretutindeni totul pare să
pulseze a viaţă, emană o
graţie şi îţi induce o stare
specială, apropiată foarte
mult de sacru. Mă plimb
printre clădirile înalte,
privesc cum vechiul se
împleteşte cu noul şi îmi ţin
respiraţia. Totul este agitat,
însă agitaţia emite o linişte
de catedrală. Statuia lui

Am avut un vis. Se facea că
rătăceam în Lumea Oglinzilor
Cea din alte timpuri,
Din universul magic – al Alissei Fabulos.

Ruga sfinţilor
Şi plânsul
Le ascundeam în mine
Căci metalul oglinzilor
Voia să le curme

Nu mai ştiu cum
nimerisem în acest labirint
Probabil a fost destinul
Împlinindu-şi menirea
sa de maestru.

Într-un hohot de râs…
… Când începuse visul?
Nu mai ştiam
Aşa cum nu mai ştiam
Nici

Era o lume
Strălucitoare
Şi totuşi întortocheată
Precum o spirală
Fără de sfârşit…

clipa cand începuse
Să alunece în realitate.
Rătăcesc dar
prin lumea oglinzilor
căutand ieşirea

Era o lume rece
Al cărei luciu metalic
Aducea aminte de ciobul
Ce paătrunde în inimi
Al Crăiesei Zăpezii.

în spirala amintirilor.
Doar ruga,
Stă la graniţă
Zidind speranţa
Ultima din Cutia Pandorei.

Vroiam să scap
Tânjeam după copaci înfrunziţi şi
Pajişti cu verdeaţă
Să văd cerul liber
Fără oprelişti…
Luciul acestei lumi Rece
Nu mă atrăsese niciodată
Iar acum, nevoită
Rătăceam printre oglinzi,
Ciobul din inimă
Modela realitatea
Şi fiecare lucru devenea opusul său.
Cautam binele
Şi nu-l găseam în fulgerul imaginilor,

Scoateţi o foaie albă de hârtie!
Astăzi dăm extemporal
Cu tema: „Cine ştie
De unde vine vara
Şi încotro se duce...”
(sau unde e
a anotimpurilor răscruce...)
Unii zic că vara vine
din adânc de suflet de copii
Ce visează la flori, fluturi,
Soare, iarbă verde şi jucării.
Alţii spun că e frumoasă tare
(or fi văzut-o ei oare?)
Că poartă o rochie verde
Tivită cu puf de păpădie
Şi că îi place să umble
Desculţă prin vie.
Şi când trece pe lângă
struguri, mere, caise
şi tufe de soc
se aude cum fiecare strigă:
“ Mă coc!!!”
Unii au spus că vara vine
Chiar din petale de flori,
Că se scaldă în frumuseţe
În spume de fiori.
Îţi dă cireşe mari şi mici
Pe care să le înfigi
În beţe din raze de soare
Ca să se coacă mai tare .
Cu miros de fân proaspăt cosit
Îţi intră în casă, la umbră să şadă
Şi aproape că nu-ţi dai seama când
legănat de-a greierilor baladă
Ai aţipit.
Unii nu ştiu ce să răspundă
La această întrebare.
Şi zic că poate, a venit şi ea din soare.
Şi de aceea soarele e aşa de luminos
Şi cald cu fiecare.

Iar alţii, mai agasaţi
De această dilemă
(Care-au uitat, probabil
să mai fie copii)
Ne spun că sunt plictisiţi
De această temă.
Nu vor să se mai gândească
la această întrebare
Şi transpiraţi sub bila de foc
(adică sub soare)
Îşi şterg chipul înroşit
cu o bucată moale, catifelată
de apă curată
Şi zic:
˝Hai s-o lăsăm pe altădată˝

INEDIT: Cezar Ivănescu, 15 februarie 2008 [transcriere după înregistrare audio, partea întâi]
Constatări Această casetă va face un rezumat al constatărilor mele. Ea se poate oricând
transforma într-un interviu.
După apariţia în Jurnalul Naţional (marţi 12 februarie) [link: http://www.jurnalul.ro/stirepolitic/cazul-ivanescu-o-nebuloasa-pentru-cnsas-116735.html, articol semnat de Carmen Vintilă,
Gabriela Antoniu, Ana Scarlat, Jurnalul Naţional, marţi 12 februarie 2008, p. 8 – n.m., C.A.] a anchetei
semnate de cele trei doamne jurnaliste cu nebuloasa de la CNSAS putem face următoarele constatări
de bun simţ:
Singura persoana pe care eu am desemnat-o de la primul meu comentariu făcut în presă ca fiind
vinovată de această intoxicare, de această ilegală scurgere sau scursură din cadrul CNSAS-ului,
neprobată de nimic, este domnul Mircea Dinescu, cei care se mai îndoiesc şi mai au neclarităţi acuma
s-au lămurit, nici un alt membru al Colegiului CNSAS nu îl confirmă pe domnul Mircea Dinescu, nu
vreau să fac alte evaluări asupra stării mentale a celorlalţi membri de la CNSAS deşi orice om le poate
face. Senzaţia dominantă este că se aflau cu toţii într-o cârciumă într-o stare avansată de ebrietate,
de pierdere a memoriei, a limbajului, a controlului şi a tot ce vreţi.
O altă constatare este următoarea, deci prima ilegalitate pe care a comis-o domnul Mircea
Dinescu este că din cadrul Colegiului CNSAS ca membru încă, accentuez, al acestui Colegiu a
răspândit o calomnie cu bună ştiinţă, mizând pe faptul şi pe anticipatul linşaj mediatic şi pe lipsa mea
şi a altora de reacţie la această încercare de linşaj mediatic. Ceea ce pot eu să spun şi să jur cu mâna
pe Biblie este că nu există nimic, dar absolut nimic în tot dosarul, toate dosarele mele nu în tot dosarul
de Securitate care să mă incrimineze, şi că în disperare de cauză acest sinistru personaj a dorit să
inverseze rolurile, linşaj mediatic mai întâi, apoi sub presiunea linşajului mediatic presiuni asupra
celorlalţi membri ai Colegiului şi cum-necum să reuşească să smulgă o decizie de poliţie politică în
ceea ce mă priveşte.
Pentru această crimă, accentuez crimă, intenţie de crimă, de linşaj mediatic, jur pe ceea ce am
mai sfânt că nu voi înceta lupta cu acest personaj sinistru până când nu îi voi dovedi toată vinovăţia,
nu doar în ceea ce mă priveşte, ci vinovăţia lui în raport cu nenumăraţi oameni nevinovaţi, nenumăraţi
oameni vinovaţi pe care i-a inocentat cu bunăştiinţă, şantajul, traficul şi manipularea de documente la
care s-a dedat de când este în CNSAS şi celelalte implicări ale lui în ceea ce eu aş numi trădare de
ţară, trădarea României, o voi dovedi în instanţă cu documente, o voi dovedi tot în instanţă cu
documente că a fost şi a rămas omul Securităţii, o voi dovedi în instanţă tot cu documente că a făcut
de la Revoluţie încoace exact ceea ce au făcut comuniştii după „44 când au luat puterea în România,
adică a spoliat, a furat, a abuzat, s-a îmbogăţit pe căi necinstite, a făptuit nenumărate nemernicii
pentru care trebuie să plătească punctual, le voi dovedi şi pe acestea în instanţă.
Ce mai putem constata?
Putem constata, în calitatea lui de membru încă al Uniunii Scriitorilor din România a sfidat şi
comunicatul preşedintelui Uniunii Scriitorilor, domnul Nicolae Manolescu, comunicat dat pe 5
februarie, în care subliniez, accentuează prin două atribute atitudinea ilegală, deci spune că prin
comunicarea acestei veşti, acestei scurgeri ilegale se ajunge la o situaţie intolerabilă şi nelegală,
situaţie creată de acest personaj. Vom vedea dacă domnul Manolescu va merge până la capăt, şi cu
Comitetul Director, pentru excluderea lui din Uniune, nu mai este o treabă simplă, o simplă jignire, o
înjurătură sau nu ştiu ce care să fie mediată de o Comisie de Onoare a Uniunii, este vorba de o

acuzaţie gravă care distruge reputaţia şi destinul unui mare scriitor român cum sunt eu şi care în ultimă
instanţă tindea la asasinatul lui prin presă.
Alte constatări despre care putem face vorbire, lucruri care să ţină numai de evidenţă. Este vorba în
primul rând de un lucru pe care eu îl constat cu stupoare şi cu durere, implicarea vinovată a domnului
preşedinte al Uniunii Scriitorilor Nicolae Manolescu în acelaşi timp ambasadorul României la UNESCO. Îl
consider direct complice şi chiar iniţiatorul acestei acţiuni criminale îndreptate împotriva mea, şi o să aduc pe
rând argumentele logice deocamdată şi apoi probele prin care să dovedesc aceste acuzaţii.
Domnul Nicolae Manolescu a avut şi are o problemă cu conducerea Uniunii Scriitorilor din România, este
în ilegalitate, el stă pe o poziţie ilegală, un ambasador al României la UNESCO sau oriunde ar fi el nu poate în
acelaşi timp fi şi preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, din această poziţie ilegală, profitabilă pentru
domnia-sa, dacă veţi dori veţi afla de la domnul Varujan Vosganian sau alţii salariul pe care îl încasează
domnul Manolescu de la Uniune, din această situaţie ilegală, pe care şi-o simte primejduită tocmai pentru că
este ilegală, domnul Nicolae Manolescu s-a simţit obligat să înlăture ceea ce în mintea lui era singurul lui
adversar primejdios în stare să-i denunţe vinovăţia şi complicităţile, adică subsemnatul.
Jur încă o dată cu mâna pe inimă că nu am întreprins nimic organizat decât doar mi-am exprimat această
stupoare că se permite în România anilor 2008 ca un ambasador al României la UNESCO să fie în acelaşi
timp preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România şi mai are încă multe alte funcţii, vă rog să le urmăriţi şi
cercetaţi dvs., funcţii retribuite mă refer. Din această spaimă de a nu-şi pierde privilegiile domnul Manolescu
a iniţiat toată această cabală, el se află în spatele întregii cabale, o afirm răspicat, de astă toamnă a sunat pe
telefon pe domnul Lucian Vasiliu la Iaşi să-l întrebe dacă eu organizez o strângere de semnături pentru
debarcarea sa de la Uniune. Nu am făcut aşa ceva, dar domnia-sa s-a înspăimântat, spaimă care i-a crescut
odată cu cele două întâmplări agravante din Consiliul Uniunii Scriitorilor, la un Consiliu înspre penultimul
cred din 2007 când pe ordinea de zi a fost şi problema cu deconspirarea informatorilor securităţii şi
securiştilor ş.a.m.d. domnia-sa a ţinut din nou un discurs lung sforăitor şi ciudat cel puţin după opinia mea în
care îi deplângea doar pe informatorii Securităţii dovediţi din cadrul Uniunii, cap de listă fiind Ştefan Augustin
Doinaş fostul maestru şi model al domnului Dinescu pe care domnul Dinescu l-a divulgat ca informator al
Securităţii. Am rămas stupefiat şi a trebuit să intervin când domnul Manolescu a mers cu deplângerea
acestor informatori până la a spune că domnul Şt. Aug. Doinaş a fost poate cel mai hărţuit scriitor de către
Securitatea română şi indignarea m-a făcut să-i spun că nu cred acest lucru că cel mai hărţuit scriitor de
Securitatea română am fost eu şi cel mai pedepsit sau cel mai oropsit, întrucât Ştefan Augustin Doinaş a
călătorit în toată lumea, era directorul Fondului Literar şi aproba bani cui ştia el, probabil pe criteriile
cunoscute, la Fondul Literar cu prietenul lui bun Mircea Dinescu de altfel, şi că dacă e să facem topuri de
astea păi eu sunt pe primul loc în acel top pentru că sunt singurul scriitor român care am fost dat în urmărirea
USLA şi Direcţia a V-a [a Securităţii – n.m., C.A.], sigur că l-a iritat pe domnul Manolescu această dacă vreţi
poziţie a mea şi această preeminenţă a mea şi s-a gândit lasă că te aranjăm noi pe tine marele oropsit te
transformăm noi în colaborator al Securităţii.
Doi, ultima şedinţă pe anul 2007 când domnul vicepreşedinte, în acelaşi timp dublu ministru al guvernului
actual, Varujan Vosganian a venit şi a prezentat o dare de seamă financiară, situaţia financiară a Uniunii, şi în
care a tras un semnal de alarmă, că, dacă domnul Manolescu continuă destrăbălarea financiară la Uniune,
Uniunea va intra în scurt tip în faliment, comunicare la care întregul Consiliu a amuţit, nimeni n-a spus două
vorbe, a trebuit să mă ridic tot eu, singurul din tot Consiliul, şi să vorbesc în apărarea domnului Vosganian pe
care Nicolae Manolescu îl lua la mişto tot timpul şi domnul Vosganian a trebuit să se apere în mai multe
rânduri să nu fie batjocorit, şi am spus că nu este firesc ca un ministru de Finanţe al României să poată ţine în
frâu finanţele României, dar să dea faliment la Uniunea Scriitorilor, lucru pe care de altfel l-a spus şi domnul
Vosganian, ar fi culmea ruşinii, am mai spus că nu e firesc ca să fie folosit ca aducător de bani şi de proiecte
care să aducă bani Uniunii, dar în acelaşi timp să nu aibă voie să dispună cum să fie cheltuiţi aceşti bani cum
se întâmplă lucrurile la ora actuală.
Sigur că această poziţie a mea l-a pus pe gânduri pe domnul Manolescu, gândindu-se probabil şi la o
eventuală alianţă a mea cu domnul Varujan Vosganian care i-ar primejdui poziţia.
Aceste două lucruri plus cunoscuta dacă vreţi forţă a mea de a influenţa opinia celor din jurul meu, nu
altfel decât prin simplă discuţie pentru că nu fac presă, nu scriu în presă, dar discut cu oamenii şi discut cu o
logică de fier şi o convingere care îi pune pe mulţi pe gânduri, pe deasupra dezamăgirea generală care există
în rândul scriitorilor faţă de persoana şi de modul în care domnul Manolescu conduce Uniunea Scriitorilor din
România, toate acestea l-au pus în mişcare, el la rândul lui l-a pus în mişcare pe acest personaj sinistru

Mircea Dinescu, şi amândoi [sunt – n.m., C.A.] mână în mână, pentru mine e evidentă complicitatea lor,
trebuie să spunem că avut grijă să îl inocenteze pe domnul Manolescu dându-i verdict de noncolaborare, dar
noi ne întrebăm în continuare, dacă, sub rezerva că ne informăm şi aflăm exact, dacă a fost şi domnia-sa
profesor la studenţii străini ca doamna Mona Musca de bună seamă că a fost obligat şi domnia-sa să
semneze acel angajament de colaborare cu Securitatea.
Pe deasupra este evidentă dacă vreţi atitudinea lui apropo de cei care erau deja deconspiraţi ca ofiţeri de
Securitate sau de securişti notorii şi atitudinea lui tolerantă cu care i-a primit în partidul pe care l-a condus,
PAC [Partidul Alianţei Civice – n.n.], este celebru domnul ăsta care apare mereu pe televizoare, Ioan Ghişe,
dar nu numai. De asemenea, există un celebru citat al domnului Nicolae Manolescu de prin 2003 în care
vede în Securitate salvatoarea României din punct de vedere economic şi din toate celelalte puncte de
vedere după Revoluţie, este un elogiu pe faţă al Securităţii şi de fapt o recunoaştere a neputinţei de a mai
schimba ceva.
Constatarea sa este că Securitatea a salvat din toate punctele de vedere de la Revoluţie încoace
România şi că este atât de puternică pe poziţii, în primul
rând economice, sociale, politice, media ş.a.m.d. încât
nimic nu se mai poate schimba, este o recunoaştere, dacă
vreţi o îngenunchere în faţa acestei evidenţe.
Toate acestea coroborate cu aşa cum am spus
duplicităţi, cu ascunderea de documente, cine a văzut
până acuma dosarul sau dosarele lui Mircea Dinescu?
Este evident că Mircea Dinescu ca securist a fost pe de
o parte informator al Securităţii, cum proceda Securitatea
din momentul în care a început să fie şi agent al unei
organizaţii străine a început să aibă şi dosar de urmărire
informativă, evident, toate aceste documente care îl
privesc unde sunt, cine le deţine? Ca să vedem câte agenţii
deservea, cum era plătit ş.a.m.d. Un capăt de adevăr a fost
scos în presă imediat atunci după Revoluţie, când mai mulţi
membri CADA după un articol al meu publicat în revista
Baricada, o scrisoare deschisă către Ion Iliescu, în care îi
motivam de ce nu vin să mă aşez lângă ceilalţi membri ai
Frontului Salvării Naţionale, şi justificam prin faptul că cel
puţin câţiva de acolo erau agenţi dubli sau tripli, Dan Deşliu,
Mircea Dinescu, cei de la CADA, bănuind că ştiu mai multe
sau crezând că ştiu mai multe, mi-au trimis şi mie nişte copii
după nişte comunicări care apoi am aflat că au apărut şi în
presă, eu nu le-am dat în presă dintr-un instinct de a nu
dezvălui lucruri neplăcute despre unele persoane printre
care şi Andrei Pleşu care îmi era o persoană simpatică şi,
mă rog, dintr-un anume punct de vedere îl consideram un
prieten al meu, deşi era un lucru adevărat, dar mi s-a părut
că totuşi sună a turnătorie, am zis s-o facă alţii.
Acele documente care arătau cum se plimbau ei pe ambasade şi semnau tot felul de hârtii, Dinescu cu
socrii, cu Pleşu, cu alţii [...], arată că erau manipulaţi şi folosiţi de puteri străine de România ca să nu spun
altfel şi că au rămas în continuare cu aceste contacte.
Este evident aici, şi ca să rămân la nivelul constatărilor, un lucru, bănuiesc că aşa cum mi s-a întâmplat şi
până acum mi se va întâmpla şi de acum înainte şi se vor oferi şi vor sări şi alţi oameni în ajutorul meu,
oameni pe care probabil nu-i cunosc, dar care ştiind mai multe decât mine, din umbră, şi ştiind mai bine decât
oricine în ţara asta totul despre mine cum şi spuneau în glumă securiştii pe vremuri, că noi mai uităm unele
lucruri dar ei ştiu totul şi păstrează totul, deci sper în continuare pe ajutorul, pe documentele, pe informaţiile
care îmi pot veni de la oameni care au lucrat în structurile Securităţii, care nu au avut vini, nu au avut culpe
politice faţă de români, faţă de cetăţenii acestei ţări, care au lucrat doar în structurile dacă vreţi de
contrainformaţii, de apărare, economice etc. ale acestei ţări.

Eu nu vreau să simplific lucrurile, pentru că mulţi prin simplificare de fapt crează confuzii. Securitatea este
o instituţie care are o istorie a ei şi ar trebui făcută o istorie a acestei instituţii şi când vorbim de Securitate,
securişti ş.a.m.d. să ne referim exact la segmentele acestei istorii, la compartimentele acestei instituţii şi să
delimităm exact acea parte din Securitatea Română care a făcut poliţie politică, fireşte la ordin politic, care a
constrâns sub diferite forme cetăţenii acestei ţări să devină la rândul lor informatori şi să facă poliţie politică,
dar care oricum, oricum sunt pe un grad mai jos de vinovăţie faţă de cei care i-au constrâns, că nu se
consideră vinovăţie decât vinovăţia liberă, nu vinovăţia obţinută prin constrângere, teroare şi alte metode,
acolo putem pune totul pe seama slăbiciunii omului, pe seama neputinţei sale de a se apăra în faţa sistemului
şi a unei cedări dacă vreţi vinovate, dar nu o vinovăţie integrală, este o vinovăţie dacă vreţi obţinută aşa cum
la Piteşti cei din banda lui Ţurcanu ca să îi implice şi să îi maculeze şi pe ceilalţi deţinuţi puneau unii deţinuţi
să îi bată pe ceilalţi ca în felul ăsta să fie şi ei vinovaţi că au schingiuit şi terorizat colegi de ai lor de temniţă, o
formă clară, la fel putem considera şi aceste vinovăţii. Când ştie toată lumea că erai zvârlit afară din sistem
dacă nu semnai acea hârtie de angajament ca universitar, mă refer la cazul Monei Muscă, toţi ştim acest
lucru, şi toţi o practică şi la ora actuală din Franţa până în America, fiţi siguri, toate serviciile secrete din lume
îşi folosesc cetăţenii pentru a-şi apăra ţara, pentru siguranţa ţării lor, este clar, se practică în toată lume, noi
venim acuma să o facem mai catolici decât papa. Şi sistemul comunist ca toate sistemele din lume îşi găsise
aceste metode de a implica, dacă vreţi, lumea la modul acesta sistemic în delaţiune şi în autoapărare. Ce
vreau să spun cu acest lucru? Vreau să spun că nu sunt atât de inconştient încât să arunc blamul asupra unei
întregi instituţii şi mai ales asupra instituţiei Securităţii Statului Român pe toată durata ei. Delimitez, iar cei
care mă înţeleg ştiu ce vreau să spun cu acest lucru. Nu sunt dintre inconştienţii care să urlu bezmetic că nu
mi-a luat Dumnezeu minţile ca acestui Constantin Ticu Dumitrescu care şi-a primit dosarul de Securitate din
mâinile lui Virgil Măgureanu. Vă daţi seama ce o fi făcut cu el şi ce o mai fi rămas în el. Este un personaj
sinistru, de asemeni, impus tot de Securitate în fruntea deţinuţilor politic, un puşcăriaş ireproşabil, probabil
era şi omul lor în puşcărie, vreun cappo, care îşi informa asupritorii, a ieşit strălucit din puşcărie, maistru fiind
a devenit şef de şantier şi erou al muncii socialiste până în 1989 când a avut loc revoluţie.
Ce mai putem constata?
O constatare gravă, gravă de tot, că presa română este sub orice fel de critică, este o presă lamentabilă
care ar trebui interzisă pur şi simplu dacă i-au trebuit acestei prese române două săptămâni de la infestarea
ei cu o ştire falsă, prin agenţia NewsIn, ea va fi capul şi ţinta mea principală de atac în acest proces pentru că
a răspândit prima ştirea, deci i-au trebuit două săptămâni presei române, pentru ca prin Jurnalul Naţional şi
cele trei doamne cu ancheta respectivă să facă ceea ce trebuia făcut imediat de a doua zi.
Deci dacă miercuri a apărut această ştire calomnioasă, joi toată presa română trebuia să facă această
anchetă, să pună mâna pe telefoane, să sune toţi membrii Colegiului CNSAS să infirme sau să confirme
ştirea calomnioasă, nu să aştepte două săptămâni, două săptămâni, aceasta este acuzaţia pe care o voi
aduce în proces tuturor agenţiilor şi tuturor publicaţiilor româneşti în care eu puteam să mor.
Foarte clar! Puteam fi asasinat mediatic şi să nu mai iasă niciodată adevărul la lumină, prin moartea mea
fizică.
„este a treia tentativă de crimă!”
Deci acuz clar toate aceste agenţii, pe domnul Mircea Dinescu, toţi cei – îi voi nominaliza în dosar – care
au dat curs acestei calomnii prin presă şi au depăşit orice fel de măsură la adresa mea, de tentativă de crimă.
Au dorit să mă omoare, este a treia tentativă de crimă, deschisă, prima tentativă în anul 1990, când aceeaşi
bandă condusă de Nicolae Manolescu şi Mircea Dinescu ca preşedinte al Uniunii Scriitorilor a încercat
primul linşaj mediatic când eram în polemică cu Uniunea Scriitorilor, a doua tentativă de crimă şi de omor
mineriada din 14 iunie, când am fost bătut cu bestialitate de 30 de mineri în mijlocul Bucureştiului, a treia
tentativă de crimă, pe faţă, s-a petrecut acum sub ochii României, ţară membră a Uniunii Europene.
Denunţ această situaţie şi indiferent de rezultatul pe care îl voi obţine în instanţele româneşti voi duce
acest proces al meu cu Statul Român şi la CEDO, în Europa, spre a se vedea unde se află ţara noastră şi ce
se întâmplă în această ţară europeană, aşa-zis europeană, pentru că nu este europeană, este încă o ţară
barbară care continuă să-şi terorizeze cetăţenii şi aceiaşi 19 milioane de nemembri de partid care erau în
1989 la Revoluţie au plecat din această ţară la muncă sau sunt în această ţară într-o situaţie nefericită de
muritori de foame, aceiaşi 4 milioane de membri P.C.R., nu toţi, fireşte, că nu toţi au acces la situaţii
privilegiate, dar aceiaşi 4 milioane, din rândul lor s-au recrutat, noua aristocraţie financiară-economicăsocială a României, noua burghezie privilegiată, păturile superpuse care sug, asupresc şi batjocoresc acest
popor.

1. Vă prezint, spre exemplificare, replica domnului
Turianu, membru încă în Colegiul CNSAS, funcţie asimilată
celei de Secretar de Stat: „Întrebat dacă s-a dat şi un verdict
în acea şedinţă, a urmat o altă lacună. «Nu ştiu.... Mă bâlbâi
ca un şcolar... Ştiţi ce vă propun; sunaţi la Secretariat. Ştiţi
doar că nu s-a dat libertatea de a da informaţii despre
deciziile CNSAS... Am uitat... Îmi puneţi atâtea întrebări. Mă
simt ca la Securitate»“, [http://www.jurnalul.ro/stirepolitic/cazul-ivanescu-o-nebuloasa-pentru-cnsas116735.html, art. cit.]
2. Domnul Nicolae Manolescu a predat studenţilor străini.
Pentru conformitate citez din Ion Bogdan Lefter, Un anumit
concept complex de autor în care cred, Contrafort, 12(84),
decembrie 2001, Chişinău, format electronic:
http://www.contrafort.md/2001/84/262.html, „Domnul
Manolescu ne-a scris şi el imediat prefaţa. M-am dus s-o iau
din clădirea din Şoseaua Panduri, unde se ţineau orele de
limbă română pentru studenţii străini aflaţi în anul pregătitor,
de acomodare cu atmosfera de la noi. Mi-i amintesc în
cancelaria de acolo, în pauza în care am ajuns, alături de
Manolescu, pe profesorii Crohmălniceanu şi Mihai Zamfir – şi
sentimentul amar văzându-i obligaţi de împrejurări, de o
politică stupidă, să-şi piardă vremea cu prostii.” şi Gheorghe
Crăciun, Eram nişte copii răi, interviu inedit realizat la 13
octombrie 2006, publicat în Observator cultural, nr. 358,
februarie, 2007: „Mircea Martin, care era asistentul meu şi al
lui Mircea Nedelciu; mai preda literatura, cu deschideri spre sociologie şi poetică, Paul Cornea, eu nu l-am
avut profesor, Mircea l-a avut. Nu l-am avut pe Manolescu, cred că atunci preda la studenţii străini.“
3. Cezar Ivănescu nu a primit niciun răspuns, oficial sau neoficial, din partea vreunei instituţii sau
persoane publice (CNSAS, preşedintele României Traian Băsescu sau preşedintele Uniunii Scriitorilor din
România Nicolae Manolescu, cărora Cezar Ivănescu li s-a adresat făcând apel la calitatea lor oficială şi
depunând scrisori deschise, cu număr de înregistrare ş.a.m.d.). Singura reacţie obţinută cu preţul propriei
sale vieţi – şi nu ca o formă firească de respectare a Statului Uniunii Scriitorilor, a Cartei Drepturilor Omului
sau măcar a Legilor juridice şi morale – a fost Comunicatul emis de conducerea Uniunii Scriitorilor, în numele
U.S.R., pe 5 februarie 2008. Comunicat nedatat şi formulat ambiguu.
4. Cezar Ivănescu, Scrisoare deschisă adresată lui Ion Iliescu, Baricada, 27.III.1990 [ http://inmemoriam-cezar-ivanescu.blogspot.com/2009/05/c-ivanescu-nu-mi-am-cistigat-piinea-in.html]:
Iubite Domn,
Am dorit mult în ultima vreme să vă întâlnesc spre a vă dărui două dintre ultimele cărţi de poeme însoţite
de câte o dedicaţie.
Dorinţa aceasta mă ţine cam din toamna anului trecut, când o distinsă doamnă poetă, redactor la Editura
Tehnică al cărei director eraţi, a încercat de câteva ori să-mi favorizeze această întâlnire, dar fatalitatea sau
poate numai starea precară a sănătăţii mele au făcut să nu vă pot vedea.
Darul meu se voia, la acea vreme, un omagiu intim adus prezenţei Domniei-Voastre printre noi, scriitorii şi
ziariştii care lucram în sinistrul Combinat „Casa Scânteii“...
Primiţi-l deci cu întârziere, cum veţi primi, sper, şi cele două cărţi...
Apoi a venit Revoluţia şi, în mod firesc, m-aş fi adăugat alături de Domnia Voastră pe „lista rămasă
deschisă” a C.F.S.N. dacă prezenţa tot pe acea listă a unor oportunişti notorii (Dan Deşliu, Mircea Dinescu,
Ana Blandiana) lipsiţi de valoare literară nu m-ar fi obstaculat...
Nu mi-am câştigat pâinea în ţara mea ca agent dublu (Dan Deşliu, Mircea Dinescu) şi dacă nu m-am
dezonorat sub regimul comunist, atacat uneori şi de „Scânteia” şi de „Europa Liberă” simultan, nu am
acceptat, normal, să mă dezonorez sub un regim provizoriu democratic alăturându-mă unor inşi care nu au
decât interese şi cărora nu le pasă de cauza poporului român.

Unul dintre aceşti inşi, Mircea Dinescu, posedând o mamă-soacră cetăţeancă sovietică şi un tată-socru
maghiar, a ajuns (noi ştim cum!) în fruntea stalinistei instituţii care este Uniunea Scriitorilor din România,
burduşită de securişti şi de textieri de muzică uşoară...
Imunda lui prezenţă în Parlament a determinat recent ca decretul-lege privind timbrul literar să se
formuleze împotriva dispoziţiilor legale (vedeţi, vă rog, Domnule Preşedinte, explicaţiile juridice alăturate)...
şi aceasta e doar ultima ilegalitate mijlocită da acest ins...
De la înscăunarea sa ca Preşedinte provizoriu al Uniunii Scriitorilor din România şi până acum s-au
comis atâtea ilegalităţi (dacă ar fi numai: 1. desfacerea ilegală a contractului nostru de muncă de la revista
„Luceafărul” şi 2. evacuarea abuzivă şi ocuparea de către M. D. a vilei din Brâncuţelor) încât vă cer imperios
deschiderea unei anchete a guvernului la Uniunea Scriitorilor, pe de o parte, şi de asemenea modificarea
formulării decretului-lege asupra timbrului literar.
Până la terminarea anchetei, v-aş ruga să se interzică acestui troglodit care se scarpină tot timpul în
capu-i găunos să mai maculeze cu prezenţa-i incinta Parlamentului. Când asemenea huligani (tovarăşul
P.C.R.-ist Mircea Dinescu a suferit mai de mult o condamnare pentru huliganism în bandă) nu vă vor mai sta
în preajmă, poată vom reuşi să vă contactăm...
Cu dragoste şi cu scuzele de rigoare pentru a vă fi răpit timpul cu această epistolă.
CEZAR IVĂNESCU
Preşedintele interimar al Societăţii Scriitorilor Români
5.. Statutul Uniunii Scriitorilor din România, extras
Cap. 1. Dispoziţii generale
Art. 1. Uniunea Scriitorilor din România, denumită în continuare Uniunea, este asociaţie profesională de
creatori, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial (nonprofit), de utilitate publică, constituită în scopul
sprijinirii şi apărării literaturii şi a intereselor profesionale, economice, sociale şi morale ale scriitorilor.
Art. 2. Uniunea este succesoarea Societăţii
Scriitorilor Români (înfiinţată în anul 1909) şi reprezintă
interesele scriitorilor din România în raporturile lor cu
autorităţile, cu celelalte organizaţii de creatori, cu
persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.
Prin Decretul nr. 267/1947, Uniunea a fost
declarată persoană juridică română de utilitate publică,
iar de la data de 15 ianuarie 1990, îşi desfăşoară
activitatea conform prevederilor Decretului-lege nr.
27/1990.
Art. 5. Uniunea aderă la principiile din Carta
fundamentală a Drepturilor Omului şi îşi interzice
promovarea sau adeziunea la activităţi contrare
demnităţii umane, libertăţii, democraţiei şi statului de
drept.
Art. 7. Libertatea de creaţie şi opinie, primatul
valorii, solidaritatea profesională, iniţiativa, eficienţa şi
transparenţa sunt, de asemenea, principii de bază ale
existenţei şi activităţii Uniunii.
Art. 36. pct. 13. Preşedintele Uniunii are
următoarele atribuţii: asigură şi răspunde de luarea
măsurilor necesare pentru buna gospodărire a
patrimoniului, pentru îndeplinirea corespunzătoare a
prevederilor Statutului (....).
Întreaga conducere a Uniunii Scriitorilor din
România s-a eschivat, sfidând atât propriul Statut (cap.
1, art. 1, art. 2, art. 5, art. 7, art. 36), cât şi raţiunea de a
exista ca instituţie liberă, de tip „breaslă“.
http://cezar-ivanescu.blogspot.com/

Cuvintele de mai jos sunt o rememorare
afectivă a întâlnirii cu două conştiinţe/scriitori
ale/ai naţiunii romane. Fiind vorba de afectiv,
partea riguroasă a interviurilor radiofonice s-a
evaporat în eter, aşa cum se întâmplă de multe
ori cu întâlnirile mediate de… microfon.
Grigore Vieru şi Vasile Tarateanu fascinează
prin devotamentul pentru adevărul limbii şi
istoriei romaneşti. Iar inima, ea ştie că martirii
sunt printre noi şi nici nu-i atât de greu să-i atingi
şi să-i asculţi.
Primele întâlniri cu academicianul Grigore
Vieru au fost prin mijlocirea (cum altfel?)
cuvântului scris. Prin poeziile care veneau
tumultoase din suferinţele, abisul trăit sub
comunism. Şi nu chiar orice fel de comunism.
Tocmai cel de factură sovietică, care inventează
naţiuni noi şi limbi noi. Din Siberii de gheaţă, la
sfârşitul secolului XX, se întoarce acasă
Dumnezeu. O dată cu El vin dorinţa şi împlinirea
libertăţii. O libertate căzută însă în mâna
oamenilor, deci una deformată. Aşa, şchioapă
cum a devenit democraţia (egalată de noi cu
ideea de libertate) ne-a dat ocazia să ne vedem
fraţii. Să facem un pod de flori. Şi de speranţe. Şi
de dureri. Pe acest pod a venit şi Grigore Vieru la
Timişoara. Eu l-am întâlnit la una dintre
manifestările organizate de Universitatea
Tibiscus, patronate de Anca Augusta şi de criticul
literar Adrian Dinu Rachieru.
L-am abordat în viteză (doar lucrăm pentru
„Actualităţi”), iar el mi-a răspuns cu stilul lui
blajin, molcom şi… atât de profund.
“Dacă îi vom mai vota pe comunişti, atunci tot
ce am câştigat în anii aceştia, în Basarabia, se va
risipi. Ei vor să ne înveţe o altă istorie şi o altă
limbă.”
“Da, unii ne zic că dvs vorbiţi moldoveneşte”
“Dar, se pare că ne înţelegem …”
“Şi încă foarte bine!”
Am zâmbit amândoi. Amar.
“La întâlnirea de astăzi nu v-aţi legat însă de
politică, de istorie, ci de mame. De fapt, aţi
evocat portretul mamei în poezia cu acelaşi titlu.
Un chip care pare atât de îndepărtat de ziua de
azi.”
“Ne-am îndepărtat de Dumnezeu şi am uitat
de unde venim. Ne uităm valorile. Pare că Cel
Rău biruie. În România e la modă violul, incestul,

divorţul, concubinajul.”
“Aceasta e imaginea pe care
ne-o arata o anumită parte a
mass-media. Şi, într-o anumită
măsură, are dreptate. Dar, nu suntem toţi aşa”
“Nu, dar dacă cei care se ştiu cu bun-simţ
stau de-o parte, nu se pot schimba lucrurile din
rău în bine. Ar fi bine să ne întoarcem la valorile
noastre şi la acea cumpătare care l-a
caracterizat pe roman. Dar cu comuniştii, neocomuniştii, multe nu se pot birui. Aici, dvs vă
luptaţi cu moralitatea, iar noi ne batem să
rămânem romani şi să vorbim româneşte.”
“Totuşi, mai aveţi speranţa în schimbări
pozitive?”
“Suntem un popor care a indurat multe şi s-a
ridicat din situaţii cumplite. Trag nădejde că şi
acum vom şti să ne înălţăm din nou şi să
învingem, dacă ne vom şti respecta şi dacă vom
crede în Dumnezeu.”
Convorbirea cu Grigore Vieru a fost scurtă.
Dar amintirea? Amintirea păstrează flacăra
dedicării, a iubirii pentru limba noastră şi pentru
ceea ce suntem şi ar trebui să fim ca romani.
Vasile Tarateanu are stilul său inconfundabil:
plin de precizie şi gata să scoată aurul din zgură.
Jovial în întâlnirile cu tinerii şi, apoi, întristat din
cauza desţărării, iar mai apoi luptător şi îndurător
pentru românismul din nordul ţării.
La Izvorul Mureşului, la ediţia din 2004 a
Universităţii de Vară, organizate de către
Fundaţia Naţională pentru Romanii de
Pretutindeni, cuvântul, intervenţiile lui Vasile
Tarateanu ne-au dezmorţit din cotidianul pe
care-l trăiam (trăim) mulţi în România.
“După cum sună noile legi, eu dacă vreau să
vin în vizită la mama [România] nu pot decât
dacă plătesc o sumă fabuloasă. Deci, mama nu
poate să mă ţie, nu pot s-o văd, decât dacă fac
dovada că am atâţia euro/dolari pe zi şi că mă
port după normele cutare şi cutare. Câţi
bucovineni îşi pot permite să mai vină în
România? La ce se gândesc autorităţile de la
Bucureşti când dau astfel de legi? Integrarea în
Uniunea Europeană înseamnă să-l ţii pe fratele
tău la uşă?”
A fost un duş rece (făcut cu calm, fără patimă)
pentru noi cei care ne gândeam, când euforic la

apropierea de Uniunea Europeană, când cu stress
la coşniţă de zi cu zi.
“Acuma, la ultimul recensământ, făcut în
Ucraina, au apărut şi romani şi moldoveni. În
Bucovina suntem romani, iar în Sudul Basarabiei
unii se cheamă că sunt moldoveni. Nu suntem toţi
acelaşi neam?”
Întrebări fundamentale, adevărate, menite să ne
aducă aminte că o mamă trebuie să-şi iubească toţi
copiii la fel. Şi fraţii între ei.
La un moment dat, am încercat să-l chestionez şi
pe teme poetice.
„Eh, doar sunt din Ţara lui Eminescu. Şi-apoi, tot
romanul e poet.
„Câte volume s-au adunat până acum?”
“Vreo nouă”.”
“Reîntorcându-ne la Eminescu…”
“El avea multă dreptate cu privire la naţia
noastră. Dar primele versuri sorbite în româneşte au
fost cele ale lui Coşbuc. Prin gura mamei.”
“E un adevărat cult al lui Eminescu şi în Bucovina
şi în Basarabia.”
“ Şi de ce n-ar fi? Uitaţi-vă ce timpuri trăim.
Pentru ca să vorbim româneşte sau nu, să nu mai
fim romani, unii nu se dau la o parte de la nimic. Iar
noi, noi vrem să fim ceea ce au fost bunii şi străbunii
noştri: romani.”

La început a fost Cuvântul, aşa ar trebui, poate,
să înceapă orice istorisire despre cuvinte şi
purtătorii lor. Când relatarea se referă la oamenii
care le-au „ţintuit” pe hârtie, din dorinţa de a nu li se
şterge visele, simţirile şi vrerile, adică la scriitori,
întrebarea firească este: şi care ar fi vorbele potrivite
să o descrie?
Încrederea este cuvântul cheie al ultimei Adunări
Generale a Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor
Romani, A.C.S.R., unde s-a dat gir confraţilor mai
tineri sau mai noi în organizaţie.
Aşa se face că am fost aleasă şi am acceptat
poziţia de vicepreşedinte. Desigur, mă simt foarte
onorată şi mulţumesc pentru creditul primit. Nu e
puţin lucru ca maeştri recunoscuţi ai slovelor să-ţi
acorde responsabilităţi. Dar, după mulţumire şi
bucurie, a urmat temerea: „Oare voi reuşi?”
„Ah, nici o grijă”, mi s-a spus, „suntem alături cu
toţii, suntem o familie.”
Iată nişte vorbe calde care pot stârni un foc
modelator de viitor. Mă refer la cel apropiat, adică la
cei doi ani de mandat.
Dar, ce-ar trebui să cuprindă acest viitor?
Răspuns: ieşiri mai variate, mai dese „în lume”.
În primul rând, în lumea comunicării pe suport
electronic, în aşa fel încât mult mai mulţi potenţiali
cititori să ştie că existăm, să afle cine suntem.
Apoi, întâlniri cu confraţii din România, dar şi cu
cei aparţinând altor culturi, fie că trăiesc în Canada,

“Nu puţini au fost cei care au plătit greu de tot
această decizie: unii cu viaţa lor, alţii cu cea a
copiilor lor. Şi dvs aţi primit o lovitură… „
“Dacă vă referiţi la fiul meu cel mare, da, el a fost
otrăvit în 1990. Asta ca să mă stăvilească pe mine.
Dar în familie suntem obişnuiţi cu astfel de situaţii.
De fapt, în toată Bucovina şi Basarabia. La Fântâna
Albă, în '41, în aprilie, au fost ucişi mii de oameni,
erau şi femei cu copii în braţe, pentru că voiau să
fugă în România. Să scape de comunism. Un
uncheş de-al meu, Visarion Puiu, fratele mai mare al
mamei, a zăcut ani buni la Gherla [13] pentru că era
preot şi, nu de oricare. El s-a luptat să arate că
ideologia comunistă, marxist-leninista, este total
împotriva lui Hristos. L-am văzut târziu, pentru că el
rămăsese în ţara când s-a făcut împărţirea, iar
mama şi cu el au avut dreptul să-şi privească ochii,
aici în România, după vreo 40 de ani de despărţenie
dictată de politică. „
“V-aţi gândit vreodată să vă retrageţi într-un turn
de fildeş? Să vă spuneţi: la ce bun? Sau, gata! Să
mai facă şi alţii! Doar am jertfit destul!“
La o astfel de întrebare, Vasile Tarateanu nu a
putut decât să se mire:
“Să mă dau bătut? Doar sunt Arcaş din Ţara de
Sus!”
[Arcaşul este una dintre revistele fondate de
Vasile Tarateanu]
fie că stau chiar în ţările lor de origine. Aceste acţiuni
sunt facilitate de era computerului, care rezolvă
situaţia şi fără tradiţionalele întâlniri „faţa către faţa”.
(Deşi, să recunoaştem, acestea sunt cele mai
atrăgătoare). Principală e creşterea vizibilităţii
noastre ca organizaţie şi, prin aceste conexiuni,
mărirea zestrei noastre culturale.
Şi, nu în ultimul rând, mai multe legături directe
cu ai noştri potenţiali cititori, adică cei din
comunităţile noastre. Montreal-ul este favorizat,
pentru că românii de aici au mai multe posibilităţi ca
să aibă în mâna carte românească, mai ales cu
subiecte legate de viaţa din emigraţie. Celelalte
oraşe în schimb, nu au această soartă plăcută şi, cu
cât sunt românii aşezaţi mai în vestul Canadei, cu
atât accesul la cartea în limba romană este mai
dificil, chiar la cele semnate de autori rezidenţi în
Canada.
Deci, e cazul să-i cucerim!
Am folosit un termen militar pentru că, mai ales,
generaţiile de studenţi, elevi şi copii trebuie atrase,
cucerite de literatura română.
Pentru toate acestea însă, e nevoie de
implicarea fiecărui membru activ sau simpatizant al
asociaţiei, pentru că giuvaerul pe care noi îl iubim şi
îl preţuim, limba română, să-şi păstreze frumuseţea
şi vivacitatea atât în comunităţile noastre de sub
arţar, cât şi oriunde în lume.
Cristina MIHAI
Vicepreşedintă a A.C.S.R.

The Sea and the Sun
The sea!
The wave splashing on the rock of my heart washes me
away
The sea!
The book is open to your dawn and a tale on the beach
Far way
The sun set adrift in my dream
The sea to read my fear and bless my life!
The sea to shine the eternal and the moment in harmony
And to play the beautiful melody!
Night
When the tear looks for the sun
And views the bird stopping at absurd branch
When the surge smashes my silent shells
And mixes meditation and delusion to build the fanciful
future
Oh, the sea!
The sea to nurse life with the original light!
Now
The golden light gently ripples into my eyes
La Tempête dans le Silence
Tremblant mon rêve à l'intérieur et dehors
La pluie éclabousse vers le haut de ma fenêtre
Et les feuilles humides couvrent la lumière au minuit
Avec ma sensation
A a détruit le bateau porté au loin par les vagues de marée
Ou est-ce déjà un bateau de fantôme?
Grinçant par les mers agitées
Il erre dans l'autre monde mais à la terre.
Est-ce la fin du rêve?
A-t-il été détruit par la solitude profonde?
Avalant le rêve
La mer montre l'obscurité avec le souffle primitif
.
Le spectre différent
La dissociation de l'âme
Un projecteur allume l'intérieur détruit
Les navires de saphir
Tissu d'or ont crépité avec l'arabesque
Ivories étant fondu
Une bulle rêveuse après qu'une autre disparaisse dans l'obscurité et
Mon silence approfondit, Oh la mer!
Il met nos âmes pour dormir.
Est-ce que je dois détruire ainsi dans la profondeur de la mer?
Ah, la mer!

(continuare)

Profesorul Brumaru se sculă cu o durere neînţeleasă de ceafă. „Bătrâneţea” îşi
spuse el, ridicându-se, cu mişcări leneşe, din aşternutul mototolit de somnul agitat, pe
care-l avusese peste noapte. Dormea stăpânit de vise prosteşti, pe care acuma, treaz
fiind, nu le mai putea povesti. O visase pe Maria luptându-se în împrejurări ciudate, cu tot felul de
monştri şi extratereştrii. Pentru ce, în ce împrejurări, nu-şi putea aminti. „Asta înseamnă că trebuie să
se întoarcă băbuţa mea”, îşi zise profesorul încercând o explicaţie.
Cu părul alb, la cei peste şaptezeci de ani, se arăta stăpân pe trupul lui. Fusese ceea ce se numea
un bărbat bine la viaţa lui. Munca intelectuală îi menţinea vigoarea fizică până după ieşirea la pensie.
Faptul că Maria nu-i dăruise copii, era pentru el o mare pierdere, pentru care ea încercase să-l
consoleze printr-o grijă excesivă faţă de persoana lui. Secretul vieţii lor, care de fapt nu mai era de
mult un secret pentru o bună parte din oraş, era Maria. Ea veghease fericirea lui şi-a tuturor celor care
au avut nevoie de ea. În cartier i se spunea de la o vreme „Mama Maria” . Ea care nu fusese niciodată
mamă, se bucura ca un copil ori de câte ori cei pentru care fusese ca o adevărată mamă, veneau să o
vadă şi să-i cinstească omenia.
Brumaru se îndreptă surâzând spre baia faianţată cu ani în urmă. Era sub impresia aducerilor
aminte, şi a pastei de ras cu care-şi clăbucea faţa când auzi soneria. Apucă un prosop, se şterse de
spumă, îndreptându-se spre uşa de la intrare. Niciodată nu ar fi primit pe cineva într-o stare ce-ar fi
trădat desconsideraţia. Îşi trecu la repezeală pieptănul prin păr îşi trase pantalonii peste pijama şi îşi
acoperi bluza cu un halat de casă din mătase, pe care Maria i-l alesese înainte de a pleca la
Herculane. Avea întotdeauna grijă să-i cumpere câte ceva, înainte de-al părăsi, pentru câteva zile
chiar.
În faţa uşii stătea un civil şi un plutonier de miliţie.
– Aici locuieşte tovarăşa Maria Brumaru? se adresă civilul cu blândeţe în glas, profesorului.
– Da, dar nu e acasă, preciză bătrânul profesor deschizând larg uşa, poftind cu un gest al mâinii pe
cei doi, să-i păşească pragul casei. Bărbaţii intrară cu sfială. Sufrageria mobilată cu gust şi cu tot ceea
ce poate fi confortabil unor oameni ce-şi duc un trai liniştit. Profesorul îşi făcuse din sufragerie şi
cabinet de lucru, unde chiar şi acum îşi mai pierde ore bune printre cărţile bogatei biblioteci cu care-şi
împodobise pereţii. Se aşezară tăcuţi. Profesorul întrebător, musafirii stânjeniţi. Nu ştiau cum să
înceapă.
– Dacă nu vă supăraţi, ne puteţi spune unde se află soţia dumneavoastră, acum? întrebă civilul.
– Desigur. Este plecată la băi, la Herculane.
– De mult? se interesă el.
– De câteva zile.
În fiecare an face la fel. Abia aşteaptă să plece, dar odată plecată nu stă mai mult de o săptămână.
Dorul de casă o aduce înapoi, lămuri profesorul cu liniştea firească a omului obişnuit cu tipicul
celui de lângă sine.
– Aţi putea recunoaşte vreun lucru cu care a plecat? îl întrebă miliţianul cu o voce ce trăda
nerăbdare şi profesionalism.
– Desigur, chiar eu am ajutat-o să-şi înghesuie toate lucrurile, în valiza neagră pe care abia am
reuşit s-o închid.
Plutonierul scoase din servieta de piele pe care o ţinea pe genunchi, un şirag de mărgele rupt, un
batic negru cu trandafiri presăraţi într-un chenar albăstrui, ce-şi estompau stridenţele coloristice în
savante asocieri vegetale armonizându-se estetic într-un cadru sobru şi elegant.
Bătrânul apucă cu mâini tremurânde obiectele, plecându-şi privirile. Înţelese că ceva neplăcut se
întâmplase şi că prezenţa lor se datora acestui lucru. Recunoscu mărgelele dăruite de Silviu,
inginerul crescut de ei, cu câteva zile înainte de plecare. Baticul i-l cumpărase chiar el.

Rosti sfârşit:
– Sunt ale Mariei...
Plutonierul aşteptă câteva clipe, apoi spuse:
– Din păcate s-a întâmplat un lucru nu tocmai plăcut.
– Bănuiesc, altfel nu veneaţi, zise încet, dar ferm, profesorul.
– Soţia dumneavoastră a suferit un accident.
Se pare că a vrut să schimbe trenul şi nu a fost atentă la trecerea unui marfar. A fost lovită din plin…, zise
civilul, oprindu-se la geamătul bătrânului. Îl văzu pe acesta cuprinzându-şi capul în mâinile ce-i albiseră întro clipă.
– Un singur lucru ne face să ne gândim că ceva nu este în regulă, zise plutonierul. Unde aţi spus că a
plecat?
Profesorul nu le răspunse. O stare de anxietate puternică puse stăpânire brusc pe fiinţa lui.
Cu ochii ficşi, privind imobilul printre firele de păr căzute pe frunte, nu mai rosti nici un cuvânt.
– La Herculane? îngână ca un ecou civilul aşteptând de la bătrân confirmarea. După un timp acesta-şi
clătină capul afirmativ.
– Păi atunci ce căuta la Făurei? se întrebă plutonierul nedumerit.
Bătrânul îşi ridică privirile. Ochii prinseră a-i străluci. Apoi, de parcă brusc i s-ar fi aprins în suflet o
speranţă, îi privi pe cei doi rostind:
– Poate nu e ea. Dacă astea le-aţi găsit în Făurei, nu e ea. N-avea ce căuta acolo. Din Bacău la
Herculane, se trece numai prin Bucureşti. Pe acolo se duce de fiecare dată. Schimbă numai trenul. Poate nu
e ea, ce ziceţi?
Cu o mină încurcată civilul spuse:
– Şi totuşi actele de identitate, buletinul vreau să zic, este al dumneaei. Altfel nu ştiam cine este şi nici
unde stă.
– Da aveţi dreptate, conchise bătrânul gârbovindu-se brusc.
– Din nefericire nu vă putem chema la identificare. N-a mai rămas mare lucru. Numai dacă sunteţi destul
de curajos.
– Desigur, desigur, murmură el ridicându-se în picioare. Desigur, desigur mai repetă îndreptându-se spre
baie. Cei doi îl priviră neliniştiţi. Auziră zgomotul apei curgând şi se calmară. Într-adevăr, profesorul intrase în
baie pentru a-şi răcori capul. Se temea de un infarct. Fusese prevenit de medic de mai multe ori. I se
dăduseră chiar şi calmante, pe care arareori le folosise. Acum luă o doză dublă. Se privi în oglindă şi se
mustră. Dacă l-ar fi văzut Maria nu l-ar fi lăsat aşa. Era bărbat sau ce era?
Gândul la vorbele ei, îi făcu bine. Ieşi ceva mai stăpân pe sine.
– Trebuie să fac cele cuvenite, zise el cu vocea albă şi ea, semn că nu-şi revenise pe deplin. Unde este?
– Tot ce a mai rămas, este la morga oraşului. Vă însoţim, zise civilul.
– Vă mulţumesc. Numai cât să-mi pun ceva pe mine, spuse el, părăsind sufrageria.
„E tare bătrân” păru să spună privirile plutonierului aşteptându-l. Şedeau păstrând tăcerea, apăsaţi ei
înşişi de durerea acestuia păstrată cu atâta demnitate.
Profesorul se întoarse repede. Îşi pusese un sacou închis peste cămaşa albă, la care nu mai adăugase
cravata, aşa cum obişnuia întotdeauna.
Ieşiră împreună. Jos îi aştepta o maşină. Drumul până la morgă îl făcură în tăcere. Cu cât se apropia mai
mult cu atât agitaţia profesorului creştea.
Îşi frământa mâinile tot mai mult. Când automobilul se opri, trupul îi era cuprins de frisoane. Soarele îşi
continua revărsarea peste pământul încins zile de-a rândul.
Intrară fără a mai fi opriţi de portarul spitalului.
Ajunşi în subsolul camerelor frigorifice, îl găsiră pe autopsier închizând una din uşile prin care tocmai
introdusese un cadavru.
– Bună ziua, spuse plutonierul.
– Ziua bună, le răspunse plictisit acesta. Iar aţi venit?
– Da doctore. Ştiţi în problema identificării Mariei Brumaru. Cea de la Făurei. Ţi-am adus-o ieri în sacul
acela...
– Ah, da... Mi-amintesc, zise el brusc lămurit.
Deschise uşa unei alte despărţituri. Scoase un sac din pânză cauciucată.
– De fapt n-a rămas cine ştie ce. Un picior de la genunchi în jos, câteva degete şi fragmentele din
îmbrăcămintea ce a mai putut fi recuperată, preciză el în vreme ce dezlega gura sacului.
Apoi, îi răsturnă conţinutul pe masa acoperită cu tablă zincată. Fragmente din ceea ce fusese odată un
trup, se împrăştiară îngheţate, scoţând un zgomot sec, pe tabla curată. Profesorul scoase un geamăt, şi se
prăbuşi murmurând.

– Pantoful, paaantoooful!– Apoi nu mai zise nimic. Rămase rigid, cu ochii ieşiţi din orbite, în vreme ce
plutonierul se uita la pantoful căzut laolaltă cu ce mai era în sac, pe masa zincată. Nu înţelegea mare lucru. Îl
luă şi-l aşeză cu talpa întoarsă pe laba piciorului rămasă ca prin minune întreagă. Era mărimea potrivită.
Medicul, care văzuse destule în viaţa lui, se repezise în ajutorul profesorului Brumaru.
Era întotdeauna pregătit. Câteva picături tonice, avea să-i redea puterea. Îl aşezară pe scaun strângând
conţinutul în sac, aşteptând efectul. Curând profesorul îşi reveni. Ceru apă. Bău un pahar întreg, răsuflă
adânc, cu greutate, după care aşteptă cu privirile mirate o întrebare fără răspuns. După un timp şopti:
– Pantoful...
– Ce-i cu pantoful?! întrebă civilul.
– Nu este al Mariei!
Îl priviră stupefiaţi.
***
Ne-am continuat drumul în întunericul nopţii aşteptându-ne să ne apropiem de luminile întrezărite.
Dar parcă stăteam pe loc. Zarea luminată, rămânea tot atât de îndepărtată ca şi până atunci.
Mă aşteptam să văd fulgere, dar nimic.
Mă aşteptam să apară nori, care să acopere cerul spuzit de stele, dar nimic. Totul părea cuprins de o
ciudată încremenire. Zarea luminată era singurul semn, că undeva în spaţiu era viaţă, sau cel puţin aşa
credeam.
– Am obosit, spuse Maria cu glas şoptit, de parcă s-ar fi jenat să recunoască acest lucru.
– Să ne aşezăm puţin, am consimţit, aşezându-mă ostenit, de parcă atâta aş fi aşteptat. Rostirea ei mă
făcu să realizez că eram eu însumi obosit.
Ne-am aşezat pe şina lucioasă de cale ferată. Era fierbinte. Nu ne îndoiam că era şi curată. Trecerea
atâtor roţi de tren o lustruiseră de-a lungul timpului, fără a-i da răgazul necesar oxidării. Numai faptul că de
atâta vreme nu se arătase nici un tren, mi se părea curios.
De asemenea trebuia, de mult să se ivească lumina zorilor. Mergeam mai bine de patru ceasuri şi ar fi fost
timpul să se lumineze de ziuă.
Dar mă rog, acestea erau temerile mele şi nu trebuia s-o sperii pe Maria.
Am cuprins-o pe după umeri. Avea trupul fierbinte.
Din când în când percepeam un tremur uşor scuturându-i trupul, însoţit de un oftat abia desluşit.
– Cum te mai simţi? am întrebat-o.
– Mai bine. Era mai greu dacă eram singură, a spus ea cu glas convingător.
Era mai bine dacă nu coboram, mi-am zis eu în gând, fără a rosti cu voce tare acest lucru. Dar degeaba
mă mai lamentam acuma. Trebuia să ne ridicăm şi să plecăm mai departe.
– Gata? am întrebat-o.
S-a ridicat fără să-mi răspundă. Cred că era foarte obosită, dar se temea să mi-o spună, de frică să n-o
părăsesc, sau din dorinţa de a-mi fi alături în toată absurditatea aceasta.
Ne continuarăm drumul, călăuziţi de strălucirea mată a traverselor şi a luminii crepusculare ce tivea
depărtatul orizont nocturn. La început am continuat să ne deplasăm cu aceeaşi ardoare. Câteva ceasuri mai
târziu aveam să ajungem. Era imposibil ca odată cu trecerea timpului să nu se ivească zorile. Trebuia să nu
ne lăsăm înfrânţi şi să ne continuăm drumul. Numai dacă ar rezista, îmi ziceam privind-o cu îngrijorare. Îi
lăsasem mâinile libere, pentru a se putea mişca mai uşor. O vedeam bine. Lumina stelelor şi a lunii îi
estompa trăsăturile făcând-o şi mai frumoasă.
Am lăsat-o să meargă înaintea mea cu câţiva paşi. De parcă i-ar fi fost teamă să nu se depărteze prea
mult, se opri. Am ajuns-o. Mă luă de braţ, căutându-mi sprijinul. M-am bucurat. Ne-am continuat drumul în
tăcere. După câtva timp am simţit că ostenesc. Ea nu spunea nimic.
Avea o rezistenţă ieşită din comun. Am îndrăznit să-i spun totuşi.
– Ne mai aşezăm puţin?
– Da, mi-a răspuns aşezându-se în acelaşi mod ca în popasul anterior.
Şinele de cale ferată erau mai fierbinţi.
Părea că odată cu trecerea timpului, fierul acumulase căldura lunii şi a stelelor. Numai că zorile se
încăpăţânau să nu apară, deşi trecuse atâta timp. Mi-am privit ceasul. Mergea.
Se făcuse aproape ora 8. Deasupra noastră era acelaşi cer înstelat şi aceeaşi lună. Mai mult, mi-am dat
seama că poziţia lor rămăsese neschimbată.
Începusem să fiu cuprins de panică.
Atâta nefiresc, devenise apăsător, ameninţător chiar.
– Pornim? zise ea cu glas liniştit ridicându-se.
Oare dacă ar fi ştiut că mie însumi a început să-mi fie teamă, cum ar fi reacţionat? Ar fi rămas lângă mine?
Ne-am ridicat, şi am pornit din nou, cu îndârjire furioasă în paşii noştri, încercând din toate puterile să
înghiţim blestematele distanţe până la lumina ce se încăpăţâna să rămână depărtată.

Life is inside me.
ife is inside me.

Sea-wind lapping at my hair
sea salt brushing on my skin;

There's this world and another
waiting to whisper
'We will not perish, in here.

I face away from the shore
and behind me
the waves lash.

'The fruit's ripe and now ready to fall
to fall to its death.

I know you're still out there
winds carry your voice.

Take no notice of colour
for leaves burn gently at first.
This world, with others
cannot coexist.
Take no notice of colour
for leaves burn gently;
walk past the trees
the sky will be clear.
I can't put my finger on yours.
The fruit that is ripe
will fall when the wind blows.
Leaves burn gently, at first.
But the ground underneath you
will finally give way.
Take no notice of colour
the sky will be clear.
This world is now whispering
'We will not perish, not here.'

The sun must be strong in my eyes
for the trees just ahead
are shrouded with light.
Reach the shore quickly now
before winds blow my footprints away.
The sun is strong in my eyes.
And the trees just ahead
are shrouded with light.
But inside I know it is dark.
I know you're still out there.
The trees just ahead
are shrouded with light.
But come evening the sun will go down.
I know you're still out there.
The sea-wind is lapping.
But the sun which goes down in the evening
is strong in my eyes;

În urmă cu 60 de ani, adică în
anul 1949, imediat după reforma
comunistă a învăţământului
românesc, mi-am dat capacitatea la Liceul Al. I.
Ghica din oraşul Alexandria. Deşi luasem media de
capacitate 8.66, Raionul de partid a hotărât
admiterea în treapta
Desen realizat de profesorul de desen Ioan
superioară, nu după mediile obţinute
Susala, colegul nostru de clasa ci după originea
socială.
Fiind copil de primar şi chiabur, bineînţeles, că
am reuşit „fără loc”, deşi alţi colegi cu medii mai mici sau chiar sub 5, au reuşit „cu loc” şi primiţi în,
ciclul superior.
Cu media obţinută părinţii m-au dus la Şcoala Normală „Carol I”
din Câmpulung Muscel, unde am dat diferenţă la muzică şi am fost
admis. În acea vreme Şcoala purta numele simplu de Şcoală
Pedagogică de Băieţi.
După primul trimestru, în ziua de 15 ianuarie 1950, profesorul
nostru de limbă română, Augustin Popescu, cu pseudonimul literar
Augustin Z.N. Pop ne întreabă: „Ce zi este astăzi copii?” Unul
răspunde marţi, altul răspunde 15 ianuarie, iar unul dintre noi se
ridică şi spune că este ziua de naştere a lui Mihai Eminescu.
Profesorul bucuros, încuviinţează: „Da copii, astăzi se împlinesc 100 de ani de la naşterea celui mai
mare poet al românilor, „poetul nepereche”, Mihai Eminescu, după care am ascultat, fascinaţi,
povestea vieţii geniului poeziei româneşti şi, spre regretul nostru, am auzit clopoţelul, care, altădată
ne bucura, acum ne-a dezamăgit, că povestea nu se terminase.
Atunci profesorul nostru drag, ne-a adus şi am văzut, pentru prima dată, cartea de vizită a lui
Eminescu, din vremea când era prim-redactor al ziarului Timpul. Aceasta făcea parte din colecţia sa
personală. Ne-a lăsat s-o atingem numai cu privirea. Fiecare dintre cei 36 de elevi ai clasei, au simţit
emoţia acestei atingeri.
Spre norocul nostru, din cei patru ani de şcoală, ne-au mai rămas încă 11 trimestre în care să fim
îndrumaţi de profesorul Augustin Z. N. Pop, cel
care ne-a învăţat gramatica (morfologia,
sintaxa şi fonetica), literatura română şi mai
ales, pe unii dintre noi, în particular, biografia lui
Eminescu şi a altor scriitori.
Îmi aduc aminte că la analiza uneia dintre
poezii şi anume „Viaţa”, – poezie postumă,
găsită în halatul lui Eminescu, după ce a murit în
sanatoriul Dr. Şuţu, de pe strada Plantelor
nr.74, din Bucureşti, pe care a publicat-o, prima
dată, în vol. V, al lui Perpessicius (D
Panaitescu), eu l-am întrebat: „Cum putem să

interpretăm şi să ştim noi ce-a vrut să scrie poetul, în poezia respectivă, deoarece el n-a făcut cunoscut acest
lucru?”
La această întrebare m-a luat frumos de-o parte şi
mi-a spus:”Măi, Pompilică, nu-i cunoşti biografia lui
Eminescu, am să te învăţ şi atunci ai să înţelegi ce-a
vrut să spună în fiecare dintre poeziile sale.” Şi aşa a
început să mă îndrume în literatura română şi în cea
universală (engleză, franceză, poloneză, rusă,
spaniolă etc.), făcându-mi o listă cu titlurile cărţilor pe
care să le citesc, pentru a-mi forma o cultură de bază
solidă.
In anul 1953, pe când eu terminam şcoala,
profesorul pleacă la Bucureşti, unde urma să lucreze,
ca cercetător, la Biblioteca Academiei Române. Viaţa face să mă întâlnesc din nou, cu profesorul meu, la
Bucureşti, unde, află, de la mine, că nu pot profesa meseria de învăţător, deoarece
eram fiu de chiabur, şi: „nu eram demn de a face educaţie tinerei generaţii” şi nici nu
puteam să merg mai departe în învăţământul superior, întrucât aveam nevoie de
recomandarea Uniunii Tineretului Comunist sau de 3 ani în producţie, lucruri la
care nu aveam dreptul, lucruri pe care partidul nu mi le permitea.
Pentru a mă ajuta, ne-am dus împreună la Liceul „Spiru Haret”, pe atunci Liceul
de Băieţi nr.3, din Str. Italiană, din Bucureşti, la un coleg al său, profesor de limbă
română (prof. Fieraru), care era şi director adjunct. Ambii mă sfătuiesc cum să
ajung elev la seral, în ultima clasă de liceu (clasa XI), ca după aceea să pot merge
mai departe în învăţământul superior.
Între timp mă invită acasă la locuinţa sa, din Str. Ana
Ipătescu nr.9, Bucureşti, în care, salonul mare arăta ca
un depozit de carte. Acolo am avut privilegiul să văd o
bună parte din colecţia sa, precum: cana de ceai şi
linguriţa de argint a lui Eminescu, rochia şi agrafa de păr a Veronicăi Micle, cartea
de vizită a lui Titu Maiorescu, prin care îl invita pe poet să citească poezia
„Luceafărul”, în salonul său din Strada Mercur nr.1 şi, în special, ultima strofă din
poezia Luceafărul, în redactarea prefinală, din vara anului 1883, facsimilată după
manuscrisele eminesciene, aflate în păstrarea Bibliotecii Academiei Române. În
tot acest timp, al prezentării m-a aşezat pe scaunul de primar al Iaşului, al lui Nicu
Gane.
Încă din acele vremuri când abia împlinisem 19 ani, m-am ataşat mult de
profesor care îmi devenise părinte spiritual şi sufletesc.
Tânăr fiind am urmat şi absolvit Şcoala de Aviaţie, partea teoretică la Liceul
Lazăr din Bucureşti, iar partea de zbor la Aeroportul Clinceni. După absolvire am
fost încadrat la Transporturi Aeriene Româno-Sovietice (TARS), unde, din păcate, ghinionul originii sociale
se ţine de mine şi după doi ani sunt epurat, pe motiv că „Partidul nu poate încredinţa bunurile poporului pe
mâna duşmanilor săi”. Atunci profesorul îmi propune să ne îndreptăm paşii către sănătate, că, „acolo, poate
lupta de clasă n-o fi aşa de ascuţită”.
Profesor Augustin Z.N.Pop, la vârsta când ne-a fost dascăl la Câmpulung Muscel
Profesorul dorea să mă fac tehnician dentar, unde se lucrează cu aur şi se câştigă mai bine, însă eu, care
aveam şurubelniţa lipită de mână, am ales să fiu tehnician de aparatură medicală, radiologie şi medicină
nucleară, ulterior inginer şi profesor în acest domeniu.
Cât timp am locuit în Bucureşti, mergeam des în casa Popescu. Aici, Tanti Olguţa, soţia profesorului şi ea
profesoară de limbă şi literatură română, atât la Şcoala Normală de Fete din Câmpulung Muscel, cât şi în
Bucureşti, la Liceul Central de Fete (azi Colegiul „Elena Doamna”), mă primea întotdeauna cu dragoste de
mamă şi îmi povestea despre marele meu profesor, dar şi despre întâmplările din tinereţea lor.
Colegul nostru de şcoală, Ioan Şuşală, care a ajuns profesor de desen, a scris o carte cu amintiri de la
Câmpulung Muscel, în care dascălii noştri erau prezentaţi cu toţii, între care excela Augustin Z. N. Pop, prin
cea mai caldă şi frumoasă prezentare.

În anul 1970, când am ajuns la Cluj, ca inginer şef al Clinicilor, cu aparatura medicală, profesorul se arată
încântat să mă viziteze, întrucât aici îşi făcuse doctoratul cu câţiva ani înainte, la Universitatea clujeană, în
şcoala lui Bogdan Duică, avându-l conducător de doctorat pe Iosif Pervain. Bucuros vine la mine la Cluj,
împreună cu doamna Olga, cu care ocazie şi-a continuat cercetările sale despre Ştefan Micle, Matei
Eminescu, fratele cel mai mic al poetului, Octav Ruleanu şi alţii.
În prima vizită de la Cluj, mi-a adus un tablou al său, realizat de colegul nostru Ioan Şuşală şi poza
Veronicăi Micle, la 18 ani, fotografie executată în Atelierul Nestor Heck din Iaşi, în 1868.
Profesorul Augustin Z. N. Pop a studiat profund biografia lui Eminescu, cât şi scrierile sale poetice, proza
şi jurnalistica, considerând jurnalistica la nivelul poeziei sale. Toate acestea le-a concretizat prin lucrări de
deosebită valoare, precum: Contribuţii documentare la biografia lui Mihai Eminescu, Bucureşti, 1962;
Mărturii Eminescu-Veronica Micle, Bucureşti, 1967; Noi contribuţii documentare la biografia lui Eminescu,
Bucureşti, 1969; Pe urmele lui Mihai Eminescu..., Bucureşti, 1978; Pe urmele Veronicăi Micle…, Bucureşti,
1981; Întregiri documentare la biografia lui Eminescu, Bucureşti, 1983; Veronica Micle, Poezii, cu prefaţa
editorului, Bucureşti, 1969; Corespondenţa Eminescu-Veronica Micle, cu prefaţa editorului, Cluj-Napoca,
1979, cărţi, pe care mi le-a oferit cu autograf, imediat după ieşirea lor de sub tipar, adică „calde”.
Este primul biograf care caută să prezinte realitatea şi imaginea Veronicăi Micle, combătând romanţările
unor autori ca N.V. Baboeanu şi Octav Minar, unde Veronica era prezentata ca „frivolă şi cauza suferinţelor
din existenţa lui Eminescu”. Profesorul arată că Veronica Micle l-a iubit, până la sacrificiu, pe Eminescu, fiind
cea care declară, înaintea lui Titu Maiorescu, genialitatea lui Eminescu, în versul: „geniul drag, iubit de-a
pururi”.
În una din vizitele sale la Cluj, am mers împreună, la Universitatea Populară din acea vreme, care după
1990 s-a transformat în Universitatea Cultural-Ştiinţifică şi care a fost condusă, în toată această vreme,
aproape 40 de ani, de către decanul de vârstă al chirurgiei româneşti prof.dr.doc Crişan Mircioiu, până în
zilele noastre, când ne-a părăsit definitiv, plecând în lumea celor veşnice, la vârsta de 96 de ani.
În cadrul Universităţii Populare, am iniţiat şi efectuat o serie de
activităţi de popularizare cu date inedite despre poetul Mihai
Eminescu. De asemeni, în cadrul Cenaclului Literar „Victor Papilian”
al Direcţiei Sanitare a Judeţului Cluj, Augustin Z.N.Pop, s-a aflat
printre tinerii din serviciile tehnico-administrative ale Septuagenarul
Augustin Z. N. Pop Spitalului Judeţean, povestindu-le despre viaţa şi
opera literară (poezie, proză, jurnalistică), şi despre dragostea
poetului, faţă de muza sa, Veronica Micle, aşa cum se vede în
fotografiile de mai jos.
În anul 1979, în Cadrul Festivalului Naţional „Cântarea
României”, ediţia a II-a, sub genericul Cultură-Educaţie-Sănătate,
Sanda Butnariu şi Vasile Radu,
cu ajutorul profesorului, Augustin Z. N. Pop am organizat un
alături de profesor in prezidiu.
„Medalion Mihai Eminescu-90 de ani de la moartea poetului 1889-

1979”, în care Augustin Z. N. Pop a
prezentat lucrarea „Eminescu şi un
chestionar folcloric”, chestionar ce

Tineri din cenaclul Literar „Victor Papilian” ascultând prelegerile
despre”Poetul Nepereche”, ale prof.dr.doc Augustin Z.N.Pop

avea ca scop valorificarea moştenirii literare şi în care se comentează o
telegramă oficială adresată lui Eminescu, în anul 1875, precum şi răspunsul
său de peste 7 ani, în ziaristică, „materiale neincluse încă în marea lui
biografie de mâine”.
Se păstrează şi astăzi conceptul Ordinului Ministerial nr.9943 din 8 dec.
1875, de sub ministeriatul lui Titu Maiorescu, iar la Arhivele Statului din Iaşi,
există originalul telegramei prin care i se cerea, revizorului-poet, să
înainteze chestionarul folcloric cu redactarea căruia se însărcinase. Prin
această telegramă, se recunosc meritele lui Eminescu şi raportărilor sale
oficiale asupra realităţilor învăţământului primar, ca mărturie despre
interesul şi contribuţia sa la valorificarea folclorului.
Acest chestionar propus şi redactat de Eminescu, este trimis de câtre
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, tuturor şcolilor din Principatele
Române şi se referea la creaţia populară a naţiei lui, privitor la „datinele poporului, de la naştere, la
înmormântare şi în alte ocazii solemne”, chestionar la care a lucrat, mai cu seamă, împreună cu „povestitorul
popular” Ion Creangă, aşa cum îl denumise marele său prieten, Mihai.
În ziarul Timpul din 1 aprilie 1882, Eminescu scrie o notiţă bibliografică asupra revistei „Columna lui
Traian”, ce reapăruse atunci, în care aminteşte despre răspunsurile unor învăţători harnici şi conştiincioşi
privitoare la obiceiurile noastre româneşti.
La această manifestare profesorul prezintă o serie de alte materiale inedite, precum: un aforism al
poetului, citit în cercul „Junimii” din Bucureşti, in 1888, poezia Veronicăi Micle, închinată actriţei Aristiţa
Manolescu, în 29 iunie 1885, la Iaşi, scrisă, in original, cu cerneală de culoare violetă, cerneala preferată a
poetei.
Tot cu această ocazie au fost prezentate facsimile după caseta de anunţ a morţii poetului, în ziarul
bucureştean „Românul” din 16 iunie 1889 şi după dosarul înmormântării „din mila publică oficială”.
Manifestările au avut loc la „Casa Radio” din Cluj, când a avut loc deschiderea oficială, respectiv inaugurarea
„Colecţiei Muzeale de Aparatură Medicală” Pompiliu Manea, expoziţia rămânând deschisă întreaga
perioadă 1-30 iunie 1979.
Mai târziu drumurile noastre s-au îndreptat către Bistriţa, la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, chemaţi
de către profesorul de limbă şi literatură română, Leonida Dănilă, ca să ne arată, în cimitirul oraşului,
mormântul mezinului familiei Eminescu, Matei Eminescu, căpitan şi erou în Războiul de Independenţă 187778, care a sfârşit ca subprefect de Bistriţa. Mormântul îngrijit de elevii liceului, mai sus amintit, era împresurat
cu flori în culorile drapelului României (roşu, galben şi albastru).
Am făcut multe poze la acest mormânt, pe care, împreună cu profesorul, le-am trimis colonelului
Gheorghe Eminescu, fiul lui Matei şi ultimul nepot de frate, pe linie bărbătească, al poetului, care trăia în
Bucureşti.
Colonelul Gheorghe Eminescu a scris o carte despre Napoleon I, pentru care i s-a acordat Legiunea de
Onoare a Franţei. Din cauza acestei medalii Gheorghe Eminescu, a fost întemniţat în închisorile comuniste,
mulţi şi grei ani. Profesorul Augustin Z. N. Pop, în Bucureşti, preda limba şi literatura română la un liceu seral
de băieţi, în care învăţau şi ofiţeri ai securităţii române. Unii dintre, aceştia, fascinaţi de povestirile
profesorului, despre Eminescu, află de la el, că, ultimul nepot de frate al „Poetului Nepereche” se găseşte
întemniţat, în puşcăriile comuniste..

Urmare acestui fapt,
colonelul a fost eliberat,
ba mai mult decât atâta,
la intervenţia
profesorului, i se acordă
o pensie de bătrâneţe,
avea vârsta de peste 86
ani
Nonagenarul
Gheorghe Eminescu,
impresionat, de pozele
noastre, la mormântul
tătânelui său, mormânt
pe care nu-l văzuse
niciodată, scrie o
impresionantă
scrisoare profesorului
Leon (Leonida) Dănilă,
Profesorul Augustin Z.N. Pop
care, citez din memorie,
împreuna cu doi foşti discipoli ai
suna astfel:”prea grea
săi, Pompiliu Manea şi Florian
povară în goana unei
Ion, care se reculeg la mormântul singure vieţi, mi-aduc
căpitanului Matei Eminescu
aminte, când în Primul
Război Mondial, ca
tânăr locotenent cu
soldaţii mei, păzeam malurile Nistrului la Bender (Tighina) sau ca
tânăr căpitan, am fost invitat să particip la încoronarea de la Alba-Iulia, a regelui Ferdinand I cu regina Maria.
Dar mai mare fericire, decât aceea de a vedea pozele mormântului tătânelui meu, nu-mi amintesc să fi avut
vreodată. Plănuisem de mult să plec cu fiica mea Yolanda, la Bistriţa, să căutăm mormântul tatălui meu şi
bunicului ei, dar vremurile se pare ca nu ne-au permis acest lucru; a venit cel de-al doilea Război Mondial,
închisorile comuniste, iar
planurile noastre au fost
spulberate. Dar faptul că Mihai
odihneşte în pământul Munteniei,
părinţii lui, doi fraţi şi o soră în
Moldova, sora lui Aglae în
Bucovina şi Matei în Ardeal,
apare ca un simbol al unităţii
indestructibile a neamului
românesc”.
În toamna aceluiaşi an (1979),
cu ocazia zilei mele de naştere (7
oct, împlineam 44 de ani) am
primit, de la colonelul Gheorghe
Eminescu, o poză făcută
împreună cu profesorul Augustin
Z. N. Pop (foto stânga), iar pe
In fata Colegiului Naţional „George Coşbuc” din Năsăud, de
verso acesteia înscrisul alăturat
la stânga spre dreapta, profesorii: Septimiu Pop-directorul
(foto
dreapta). Din acest înscris
liceului, Octav Ruleanu, Doina Manea, Olga Popescu, Grigore
se
constată
că, deşi era
Gazdac şi maestrul Augustin Z. N. Pop, toţi profesori de limba şi
nonagenar, avea o caligrafie de
literatura romana.

invidiat şi un conţinut patriotic, pe care nu mulţi dintre noi îl trăim
sau îl simţim. Precizez că nepoata colonelului Gheorghe
Eminescu, descendentă a lui Matei Eminescu, fratele mai mic al
lui Mihai, trăieşte şi astăzi, în vârstă de 62 de ani. Roxana
Eminescu este critic şi istoric literar, traducătoare şi profesor
universitar, fiica Yolandei Eminescu şi al lui Ştefan Stătescu,
medic oftalmolog, stabilit în Franţa din anul 1984.
Intr-o altă vizită făcută la Cluj, cu câţiva ani mai târziu, ne-am
deplasat la Năsăud, să-l căutăm pe profesorul de limbă şi
literatură romană Octavian Ruleanu (Octav), fostul şef de
cabinet al ministrului învăţământului Ştefan Voitec, şi pe soţia sa
Maria, care locuiau în oraşul Năsăud, pe Str. Eminescu nr.15,
colţ cu Str. Veronica Micle nr.1. Cu această ocazie am vizitat
fostul „Liceu Grăniceresc”, astăzi Colegiul Naţional „George
Coşbuc”.
După această întâlnire, am continuat excursia la „Casa
memorială George Coşbuc” din Hordou, apoi la „Casa
memorială Liviu Rebreanu” din Prislop şi la Băile Sângiorz,
vizitând şi chioşcul în care se întâlneau, la începutul secolului
trecut, oamenii de litere, precum: Mihail Sadoveanu, Gheorghe
Topârceanu, Alexandru Vlahuţă şi mulţi alţii.
Reveniţi la Cluj, împreună cu profesorul Crişan Mircioiu,
Pompiliu Manea aduce un omagiu Nicolae Trifoi, regretata profesoară din Feleac, Eugenia Moraru
mentorului sau, Augustin Z. N. Pop, in şi alţii, la iniţiativa profesorului Augustin Z. N. Pop, am realizat şi
12 ianuarie 2009.
instalat, în locul unde a fost fierăria tatălui său, o „stelă funerară”
în amintirea lui Ştefan Micle, primul rector al Universităţii din Iaşi,
azi Universitatea Alexandru Ioan Cuza, într-o vreme în care, în România, nu erau decât trei rectori.
Copilul Ştefan Micle urma la Cluj, două şcoli, una dimineaţă, Liceul Piariştilor, împreună cu Avram Iancu,
Papiu Ilarian, Aron Pumnul, fraţii Buteanu şi alţi paşoptişti, iar alta după-amiază, Şcoala de Arte şi Meseii şi,
aşa cum spunea profesorul Augustin Z. N. Pop, „pe poteci numai de el ştiute, cu mămăliga în straiţă, făcea
patru drumuri pe zi, între Feleac şi Cluj, însumând aproape 25 de km”.
Ştefan Micle a fost unul din tribunii lui Avram Iancu, conducând
taberele de la Someşeni pentru eliberarea Clujului, unde a şi fost
rănit şi luat prizonier de către armatele Austro-Ungare. Această
manifestare se petrecea tot în anul 1979, la 100 ani de la moartea lui
Ştefan Micle.
În anul 1988, moartea nemiloasă ni-l răpeşte pe marele profesor
Augustin Z. N. Pop, chiar la 1 aprilie, ca o glumă proastă, mutânduse astfel de pe Ana Ipătescu nr.9, la Cimitirul Bellu, unde numai
aleea îl desparte de mormântul lui Mihai Eminescu, idolul său de-o
viaţă.
La începutul acestui an, pe 12 ianuarie, sub un ger năprasnic de 28ºC, împreună cu prietenul meu canadian, inginerul, poetul şi
scriitorul Alexandru Cetăţeanu, cu un braţ de flori, luat din Piaţa
Coşbuc, ne-am dus la Bellu să-i mulţumim lui Augustin Z. N. Pop, pe
a cărui piatră funerară stă scris epitaful sub semnătura lui autentică,
scris cu caractere gotice: „Cred în Eminescu ca în soare, în magia
frumosului şi în veşnicia neamului românesc”.
Bineînţeles, că acelaşi gest de închinăciune şi respect
neţărmurit, l-am făcut şi la mormântul geniului poeziei româneşti,
„poetul nepereche”, dar n-am putut să nu ne oprim şi să ne închinăm
la mormintele altor valori ale scrisului romanesc, precum: Marin
Alex Cetăţeanu (Canada) la
Preda, Nicolae Labiş, Mihail Sadoveanu etc.
mormântul 'Poetului Nepereche”

Prin ferestre, deşi erau duble, pătrundea de afara o hărmălaie de nedescris. Ţipete, râsete,
strigăte şi tot felul de chiote răzbăteau de pe derdeluşul din apropiere, unde o mulţime de copii
încropiseră o bătaie cu bulgări de zăpadă, asta aşa pentru variaţiune între două întreceri cu săniuţe.
Viscolul din ajun ce ţinuse trei zile îi blagoslovise pe neaşteptate cu trei zile de vacanţă, şcolile fiind
oprite din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.
Ceva îmi răscolise amintirile, spectacolul de afara mă dusese precis la „Iarna pe uliţă” a lui George
Coşbuc şi la cartea unui scriitor care cândva făcea parte din lectura şcolară obligatorie, lucrarea
numindu-se «Comandantul cetăţii de zăpadă…»
Gerul aspru de afara ignorat în totalitate de copii mă făcea să aud lemnele trosnind în sobă şi să-mi
amintesc cu tristeţe de un prieten mare iubitor al poeziei, care într-un moment de deznădejde alesese
neantul.
Da… deci, era undeva la malul mării, pe la începutul anilor „70… încerc să rememorez
evenimentele…
La câteva sute de metrii de plajă era dispus un radar care avea misiunea de a supraveghea spaţiul
aerian de deasupra Mării Negre, hăt, până departe, deasupra Turciei, Bosforului şi Dardanelelor.
Acesta era pe atunci deservit de un colectiv de militari (ostaşi, subofiţeri, ofiţeri) sub comanda unui
căpitan. Buni specialişti, nişte adevăraţi aşi în domeniu ei îşi duceau existenţa ape malul mării relativ
izolat şi independent de unitatea din care făceau parte şi de care erau legaţi numai cu problemele cu
caracter administrativ.
Când am ajuns acolo pentru un stagiu, am fost cucerit de ospitalitatea şi caracterul acelor oameni
de care şi acum îmi amintesc cu plăcere. Fiecare cu pasiunile şi năzuinţele sale şi toţi la un loc păreau
că realizează un puzzle perfect. Câţiva erau pescari înrăiţi, unul sculpta în lemn tot felul de figurine,
altul era captivat de arheologia submarină, vreo doi erau filatelişti, oricum fiecare avea cel puţin cate o
preocupare interesantă…Nu acelaşi lucru îl pot spune despre un anume politruc…
Cu Căpitanul m-am împrietenit repede. Îi plăcea literatura, admira scrierile lui Jean Bart, George
Sand şi citea multă poezie franceză in original ( îi plăceau mai ales Baudellaire, Vignon şi Rimbaud).
Ţinea un Jurnal şi scria poezii încă de pe băncile liceului militar. Avea mai multe caiete cu zeci de
poezii. Mie, sincer mi-au plăcut la lectură, îndemnându-l să încerce să le publice, omul chiar avea
talent. Am purtat multe discuţii şi comentarii pe margine diferitelor creaţii literare ce apăreau atunci în
revista Tomis pe care o colecţiona şi o citea cu regularitate din copertă în copertă. Pe scurt era un om
cultivat visător şi …sensibil. Cele mai multe poezii ale sale le scrisese când fusese repartizat aici şi
aveau ca temă natura, iubirea şi mai ales marea…
Din reverie mă trezesc nişte ţipete şi altercaţii ce veneau de afara: copiii reuşiseră în joaca lor să
spargă un geam şi acum erau alergaţi de păgubaş…În câteva clipe derdeluşul improvizat devenise
pustiu copiii fugind care încotro…bineînteles pentru câteva minute, pentru că îi puteai vedea cum
privesc printre scândurile gardurilor şi aşteptând trecerea pericolului. Dar caldura sobei mă ducea cu
gandul la nisipul fierbinte al falezei şi la intreminabilele dar plăcutele discuţii despre literatură şi
filozofie pe care le aveam cu Căpitanul.
Deşi era foarte apreciat ca specialist şi militar, politrucii momentului „nu-l înghiţeau” nici cu un
vapor de lămâi: „e cu capul în nori,,, dacă scrie, de ce nu scrie despre patrie, partid şi măreţele
realizări ale construcţiei socialiste”, ce găseşte el bun în „cultura occidentală, în acel ulcior stătut când
izvorul creaţiei trebuia să fie realitatea socialistă a momentului” şi „mai ales de ce e contemplativ şi nu
e combativ şi nu are spirit partinic”, „ce tot scrie el în jurnalul acela şi despre cine!?” etc.
După ce câteva poezii cu imagini ale anotimpurilor şi iubirii reflectate în starea mării îi fuseseră
publicate şicanele se înmulţiseră şi deveniseră mai directe. Politrucul îl acordase direct, odată chiar

cu mine de faţă: „Când ai de gând să scrii şi despre Comandantul Suprem!? Ai
termen o săptămână să scrii nişte Ode cu Tovarăşul, sarcină de la Consiliul Politic!”
Am rămas perplex, dar i-am văzut privirea goală şi am vrut măcar să-l îmbunez, dar
nu am avut timp deoarece după câţiva paşi politrucul s-a întors zbierând: „N-am
auzit nici un am înţeles! Eşti surd!?”
Căpitanul bâigui ceva ce părea să însemne că a înţeles şi plecă spre biroul său în
trombă în vreme ce politrucul bombănind începu un alt set de observaţii principale
pentru o altă „victimă” ce îndrăznise să-şi lase mustaţă.
Deşi problemele ce ţineau de atribuţiile funcţionale erau îndeplinite ireproşabil
Căpitanul devenise un fel „de oaie neagră” şi chiar primisem un sfat să nu-l mai
frecventez, că-l încurajez în stăruinţa sa în greşeală”… În mod ciudat una din
poeziile ce mi le citise se numea „înecat în vorbele şi cuvintele mării”… Mi-a povestit,
că visează în fiecare noapte, cum marea se transformă într-o fecioară ce-l cheamă
irezistibil la ea…Am reţinut aspectul punându-l pe seama stresului continuu la care
era supus, dar se pare că era o premoniţie fatală…
Pe fondul unei atmosfere tensionate în jurul personajului descris mi-am terminat
detaşarea şi am fost trimis înapoi la bază nu înainte de a fi atenţionat că se va
informa „mai sus” pentru că „practizasem cu deviatorii”.
După plecarea mea, Căpitanul era ocolit de ceilalţi colegi, asta tot din ordine
superioare. Se închisese şi mai mult în el iar în timpul liber sta cu caietul pe malul
mării şi scria poezii…
Mai târziu am aflat că într-o zi l-au trimis într-o misiune formală, iar „organele
specializate” i-au spart fişetul şi i-au confiscat toate poeziile pe care le-au trimis spre
analiză „mai sus” drept pedeapsă că nu a îndeplinit ordinul „referitor la Ode” al
politrucului. La întoarcere a fost „muştruluit exemplar” în faţa întregului colectiv şi i sa cerut să predea Jurnalul „pentru a i se analiza conţinutul de către organele în
drept”. A refuzat să-l predea, de altfel acesta nu a fost găsit pentru că îl purta mereu
asupra sa…Vădit tulburat Căpitanul a plecat spre faleză…
Era o dimineaţă de februarie, cerul era înnourat, vântul bătea tare dinspre est şi
marea era foarte agitată. Colegii l-au văzut cum îşi pune Jurnalul sub manta, îşi
îndeasă şapca pe cap şi intră în marea dezlănţuită, tot mai departe, tot mai adânc,
neclintit printre valurile înspumate ale mării până a dispărut între talazuri…
Nimănui nu i-a venit să-şi creadă ochilor, scena în cauză era parcă ireală făcând
parte dintr-un film horror. Căpitanul nu a mai fost văzut niciodată, nici viu şi nici
mort… Colegii au stat ore întregi pe faleză privind tăcuţi marea. De intervenit nici nu
putea fi vorba, chiar să fi vrut, marea parcă „era nebună” şi parcă… cânta un refren
trist…
Afară s-a înserat, verva copiilor a început să scadă în intensitate, fiind strigaţi de
către cei ai casei la masă şi la porţia de poveşti la gura sobei…Viscolul s-a pornit
iarăşi şi stând lipit de sobă cu ochii închişi parcă aud marea lovindu-se de faleză…
DIN COLECŢIA „STRANGER SECRET FILES”
Pentru Revista „Destine literare” trimis de Cătălina Stroe - Canada

Născut în România, ADRIAN GEORGE
SĂHLEAN deţine diploma de Master's
în filologie engleză şi spaniolă
(Bucureşti, 1975) şi psihanaliza
(Boston, 1995). În 2002 obţine
certificarea clinica de psihanalist,
terminându-şi în prezent doctoratul. Dl.
Săhlean este autorul a trei volume de
traduceri de poezie în engleză şi a unor
eseuri de traducere literară.

Reflecţii de traducător

Ceva ce seamănă cu negativismul adolescenţilor
Am urmărit cu mâhnire în ultimul deceniu dezbaterile din ţară
legate de Eminescu. „Libertatea de expresie” post-revoluţionară a
acoperit un spectru foarte larg: alături de idolatrizări ce nu acceptă
critica unui subiect tabu, s-au adus cu seriozitate detractări puerile
(Eminescu a fost impus de comunişti!); aparent subtile (este el
oare relevant pentru modernitate?; este el poet „naţional'?), sau
exclusiv politizate (Eminescu a fost antisemit; a fost reacţionar,
etc.).
Dialogul nu s-a materializat de fapt în ceva coerent, temele de
dezbatere au venit şi au trecut, la „aniversară” s-au adus omagii
şablonarde care au dat apă la moară celor care îl consideră oricum
pe Eminescu desuet. Temele negative plutesc încă în aer, poate
chiar în inconştientul colectiv al românilor, ca aburii nevăzuţi ai
unei calomnii care persistă şi după ce acuzaţiile se dovedesc
false.
Văzute de peste ocean‚ „dezbaterile” au părut precum
negativismul adolescenţilor ce nu se pot desprinde de fapt de
tirania internalizată a autorităţii. Disputele au degenerat frecvent
în răfuieli personale şi provincialisme irelevante, în faţa unor
spectatori fascinaţi de dărâmarea oricărei statui de pe soclu.
Într-un astfel de context, nu e de mirare că Institutul Cultural
Român, ca interfaţă culturală cu străinătatea, şi-a pus problema
eficacităţii promovării lui Eminescu. Am urmărit însă cu uimire la
ICR NY un raţionament care s-a degradat în ultimul deceniu prin
contaminarea cu fundalul toxic din ţară. Eminescu a ajuns să fie
asimilat cu sentimentalismul desuet, colorat de nostalgie şi lipsit
de discernământ al românilor din Diaspora (chiar toţi?). Dispreţul
faţă de cei ce frecventau Centrele Culturale ca să-şi ogoiască
dorul de casă (prezentaţi pe nedrept, în bloc, drept „ca să
mănânce mici şi să bea bere') a generat ideea că Centrele (acum
Institute) nu sunt menite să fie Cămine Culturale pentru romani, ci
instituţii/interfaţă pentru interacţiuni mai rafinate cu reprezentanţii
locali ai artelor, muzicii şi literaturii. Desigur, nu mă îndoiesc –
pentru crearea unei imagini de Românie modernă, în pas cu
lumea... modernă (?) şi... rafinată (?).
Eminescu între timp a rămas cu un fel de ştampilă, ca şi când
valoarea literară sau importanţa sa culturală pentru români nu ar
trece de nivelul „Pe lângă plopii fără soţ” şi a romanţelor îngânate
de români pribegiţi, inculţi şi neciopliţi, pe scurt o icoană culturală
locală irelevantă pentru străini.

Începând cu apariţia volumului bilingv
The Legend of the Evening
Star/Legenda Luceafărului (Boston,
Prospero Press, 1996), ediţie reluată şi
de Bibliotecă Naţională Romana în anul
2000, şi continuând cu volumul bilingv
Eminescu – Selected Poems/ Poezii
Alese (Bucureşti, Editura Univers,
2000), tălmăcirile A G Săhlean şi-au
câştigat treptat o largă apreciere.
Volumul publicat de Editura Univers a
primit medalia comemorativa de aur
„Eminescu 2000” şi Marele Premiu al
Asociaţiei Scriitorilor şi Artiştilor
Romani din SUA „LiterArt XXI” (2002).
În 2006, traducerile au fost incluse întro nouă ediţia bilingvă Eminescu –
Eternul Dor, Imposibilă Iubire (Eternal
Longing, Impossible Love), volum
însoţit de un disc audio ce înglobează
peste 400 de ore de muncă de
înregistrare, editare, montaj şi ilustraţie
muzicală. Variantele englezeşti sunt
recitate de cunoscutul actor Jeremy
Geidt, de la American Repertory
Theatre din Cambridge, pe fond
muzical interpretat de pianistul Horia
Mihail. CD-ul cuprinde, printre altele,
Luceafărul, Glossa, Scrisoarea I, La
Steaua,
Stelele-n Cer, Oda, Pe lângă plopii fără
soţ şi De ce nu-mi vii, poeme aflate în
volumul premiat Eminescu – Selected
Poems apărut la editura Univers.
Dl. Săhlean este fondator (2004) şi
preşedinte al organizaţiei non-profit
Global Arts (www.globalartsnpo.org),
menită să faciliteze schimbul cultural şi
educativ dintre România şi SUA.
Organizaţia a primit statutul non-profit
în anul 2005, ca recunoaştere directă a
activităţilor sale, în prezent având ca
obiectiv principal promovarea lui
Eminescu în rândul publicului
american.
Dl. Săhlean este membru al Uniunii
Scriitorilor din România, Societăţii
Americane de Psihanaliză Modernă,
Asociaţiei Traducătorilor Literari din
America, şi al Asociaţiei Scriitorilor şi
Ziariştilor Medici Români.

Argumentul irelevanţei este greu de acceptat altfel decât prin contaminare emoţională. ICR-ul are
menirea constitutivă să reprezinte cultura română, în ansamblul ei, cu ceea ce a avut şi are mai valoros şi
identificabil românesc. Patrimoniul cultural nu este negociabil pe criteriul cererii şi ofertei de piaţă!
Apare din nou întrebarea dacă noi, romanii, nu ne dăm singuri în cap şi ne tăiem craca de sub picior.
Credeţi că ar putea măcar exista o dezbatere serioasă în ţările cu pricina pe tema dacă Lermontov, Heine,
Schiller, Baudelaire, sau Poe sunt relevanţi pentru alte culturi? Sau pentru modernitate?
Implicat activ în promovarea lui Eminescu în SUA (unde trăiesc de 25 de ani), am avut prilejul să observ
impactul direct pe care poezia lui Eminescu îl are asupra vorbitorului nativ al englezei. Adică cel neinfluenţat
de patriotisme, de prefaţările criticilor literari sau de judecăţile de sus asupra culturii româneşti.
În ultimii 10 ani am susţinut peste 15 prezentări/recitaluri Eminescu în oraşe americane şi canadiene.
Amintesc printre cele destinate în primul rând nativilor (şi realizate exclusiv prin efort propriu) pe cele de la
Smithsonian Institute, Harvard, New York University, Centrul Internaţional de Studii Est-Europene de la
Berkley University, şi producţiile teatral-muzical-coreografice cu The Legend of the Evening Star din 2005 şi
2008 de la New York. Reacţia auditoriului contrazice categoric teza irelevanţei lui Eminescu. Ele mi-au scos
însă în evidenţă, de fiecare dată, cât de mare este golul informaţiei – lipsa materialelor de propagandă chiar
generală şi, în special, lipsa traducerilor credibile.
Prin ce ne facem cunoscuţi?
Poate că este complexul de inferioritate al unei culturi mici (în sensul de „cultura culta'), apărută târziu şi
exprimată într-o limbă „folclorică', din care cauza recurgem mereu la un pat a lui Procust, valorile noastre
indiscutabile fiind în permanenţă judecate prin prisma acceptabilităţii lor de către străini. Adică, un argument
mercantil de ce se caută, care s-a pervertit în ceea ce trebuie făcut: noi, românii, ca să fim băgaţi în seamă,
trebuie să compunem, să scriem, să cântăm, ca în Occident!
De aici, aberaţia promovării unei expoziţii ca cea din 2008 de la New York cu „street art” (Freedom for lazy
people). Nu din perspectiva criticilor ICR-ului din ţara sau de aici (politizate, şi degenerând în lamentabile
atacuri la persoană), ci a adevăratei irelevanţe pentru promovarea a ceea ce este realmente valoros şi
semnificativ pentru spaţiul cultural românesc! Nu asta este sau trebuie să fie menirea constitutivă a
Institutului?
Nu prin producţie de imitaţie devenim relevanţi sau putem căpăta o imagine identitară! (nici măcar în
cazul în care imitaţia are succes!) Motivaţia inconştientă a românilor din ţară, (adoptată parcă şi de alegerea
ICR-ului) este de tipul „Da” ce? Nu putem şi noi să facem chestii d'astea!?” – (Adică... „de ce să n-avem şi noi
faliţii noştri?).
Prioritatea pe care ICR-ul o acorda artelor vizuale, care nu necesită intermedierea traducerilor, este de
înţeles. Dar este clar că în România nu se înţelege adevăratul impact transcultural al unor anume iniţiative,
ca cea amintită mai sus. Arta stradală (cu mesaj intenţionat şocant – ponei roz cu svastică, pădurice de
falusuri, cheie/falus pentru peştera/vagin, etc. – iconoclasm poate interesant pentru România actuala) nu
impresionează pe nimeni în America care a trecut prin experimentalismul ăsta acum vreo 40 de ani... De fapt,
street art este un overstatement ce descrie chiar măgulitor o artă cel mult naivă, cu numai o treaptă peste
nivelul grafitti. Vâlva creată în România în jurul controversatei expoziţii, ţinând atenţia mediei câteva luni, a
fost absolut irelevantă pentru America. Câteva ziare locale au prezentat-o că pe o curiozitate pe pagina a 7a, mult zgomot pentru nimic (adică, uite pentru ce s-a chemat poliţia!), întâmplare uitată după câteva zile.
Şi dacă tot e vorba de artă naivă, de ce n-am promova mai degrabă Cimitirul Vesel Săpânţa? Loc întradevăr original şi unic în lume, cu specific mult mai uşor identificabil cu România decât teribilismul absolut
comun al „artei” stradale!
Neînţelegerea mesajului transcultural este întreţinută şi de infantilismul grandios al mediei româneşti.
Acum câţiva ani, un articol semnala cu ton triumfal şi sub titlul infatuat Arta de a trăi în România, văzută de la
NY un grupaj de cinci piese scurte româneşti, printre care şi una intitulată FUCK YOU, Eu.ro.Pa! „Arta de a
trăi???Jucată în faţa unui auditoriu minim şi pierdută în oceanul ofertelor zilnice din Manhattan, iluzia ca
„arta” de a trăi în România (?) este de-acum bine-cunoscută lumii este un delusion of grandeur. Nici nu mă
leg de titlul intenţionat vulgar al piesei (preluat neutru de americanul de rând), ci de irelevanţa unei astfel de
oferte culturale străinătăţii pentru a ne remarca intru... cultură şi spiritualitate.

Reprezentativ şi recognoscibil
Eminescu este nu doar poet „naţional” prin identificarea românilor cu spiritul său timp de un secol şi mai
bine, el este reprezentativ pentru cultura noastră aşa cum doina este identificabilă cu folclorul românesc, şi
nu cel francez, german sau englez!
(Politica ICR-ului de promovare exclusivă a artei contemporane exclude de fapt şi folclorul românesc cel
promovabil şi reprezentativ! Tema ar merita discutată mai pe larg; globalizarea îmbină tot mai mult cultura şi
turismul, cultura într-o definiţie mai largă incluzând artiştii populari, artizanii, turismul cultural, agro-turismul,
etc.).
Pentru promovarea lui Eminescu ca icoană recognoscibilă internaţional nu există în prezent nici o
strategie culturală. ICR-ul ar fi trebuit de mult să fie numit „Institutul Eminescu', după modelul Institutului
Goethe, ceea ce ar produce cel puţin recognoscibilitatea numelui său ca fiind legat de România. Eficacitatea
unei astfel de strategii de marketing este a no-brainer (în americană), adică „la mintea cocoşului. Pentru a
trezi interesul unui public pentru „poetul românilor, publicul ar trebui întâi să ştie că el... există!
Recognoscibilitatea culturală la nivel de brand naţional nu se face uşor. Brâncuşi şi Enescu, cu faimă
internaţională indiscutabilă, nu sunt nici acum unanim identificaţi cu România printre americani. (Prin
contrast, toată lumea ştie de unde este Nadia!). Argumentul inculturii maselor este irelevant: ORICE adus în
atenţia publicului de suficiente ori devine în cele din urmă cunoscut! Este nevoie de o strategie culturală la
nivel de guvern care să înţeleagă importanţa promovării sistematice a marilor valori ('patrimoniale') cu
scopul de a fi identificaţi în final cu imaginea României.
Dar cum îl facem cunoscut pe Eminescu şi, mai ales, prin ce? Ar trebui să fie evident (şi nu este!) că, în
contrast cu Enescu (care comunică direct, prin muzică) sau Brâncuşi (prin vizual) Eminescu nu poate fi
promovat decât prin intermedierea traducerilor de calitate (credibile). Voi prezenta în continuare trista
realitate a traducerilor eminesciene în engleză.
Homo faber universalis
Am argumentat în prima parte că temele la modă în ţara legate de Eminescu (de la senzaţionalismul
presupusei asasinări până la chestionarea relevantei sale pentru modernitate) sunt diversiuni mioape de la
tema centrală a importanţei sale indiscutabile pentru cultura românească. Ca atare, este imperativ ca
instituţiile culturale să-l promoveze în străinătate (unde este în mare măsură necunoscut), ca icoană
patrimonială identificabilă cu spiritul românesc.
Promovarea sa nu se justifică doar prin a ne mândri cu românismul ('iac-aşa se joacă pe la noi!'/ „Mai
frumos decât la voi” – deşi chiar şi acest argument ar fi suficient pentru Institutele Culturale ROMÂNEŞTI), ci
în primul rând prin dimensiunea poetului român ca homo faber universalis.
Repet ceea ce nu pare să se înţeleagă: scriitorul (spre deosebire de pictor sau compozitor) nu poate fi
cunoscut în alte culturi decât prin traduceri, ba mai mult, prin credibilitatea lor literară. E greu să impresionezi
un auditoriu internaţional nepărtinitor susţinând că le prezinţi o partitură 'mare', dacă interpretul cântă fals şi
forţat! (Am primit ades întrebarea de duioasă naivitate: „De ce aţi tradus Luceafărul, nu era tradus deja?').
Tema traducerilor din Eminescu se întrepătrunde cu tema politicii culturale: în lipsa unei viziuni globale,
promovarea internaţională a lui Eminescu nu s-a făcut niciodată sistematic. Dincolo de exaltarea internă a
poetului, iniţiativa traducerilor din opera sa a fost întotdeauna individuală – nu numai în comunism, ci şi
înainte, şi după! La St. Petersburg, un ghid declara mândru că tzarul Rusiei a „scos” câteva kilograme de aur
din visterie pentru ca Dostoievski să fie tradus în limbi de mare circulaţie. Din câte ştiu, în România
monarhică n-a existat vreo iniţiativă similară legată de Eminescu, cu atât mai puţin în comunism. Guvernele
de după 1989 nici măcar nu şi-au pus problema, iar ICR-ul (care a iniţiat recent un binevenit program de
traduceri din literatura română contemporană) este declarat neinteresat de promovarea „patrimoniului'.
Trista realitate a traducerilor
În ciuda percepţiilor comune românilor, există un număr relativ restrâns de traduceri în engleză ale operei
poetice eminesciene, la rândul lor nesupuse unei evaluări calitative. Iată un scurt istoric al tălmăcirilor
englezeşti – unde cunosc realitatea în amănunţime – în speranţa că pot lămuri „cum stăm” (situaţia nu este
mult diferită nici pentru celelalte limbi de circulaţie largă):

Americanul Charles Upson Clark (1895) îl semnalează pe Eminescu prin câteva traduceri publicate în
suplimentul cultural al unui ziar din Chicago (deşi le-am găsit menţionate, nu am reuşit să le identific în ciuda
cercetărilor mele de arhivă, nici să aflu cum a „dat” dl. Clark peste poet).
În 1928, britanica Sylvia Pankhurst (poetă şi ardentă activistă socialistă) se decide să traducă mai multe
poezii din Eminescu, entuziasmată de ideile din Împărat şi Proletar oferite în variantă de lucru de romanul
I.O. Stefanovici. Deşi prefaţate chiar de Bernard Shaw şi semnalate cu entuziasm de Nicole Iorga,
traducerile ei sunt greu de urmărit în engleză, eleganţa simplă a lui Eminescu fiind redată într-o engleză
preţioasă, plină de manierisme şi sintaxe arhaice.
Dintre români, dirijorul şi compozitorul Dimitrie Cuclin e primul care încearcă în anii interbelici (1938)
câteva traduceri în engleză (printre care şi Luceafărul), luându-şi însă mari libertăţi de interpretare textuală,
cu scuza muzicalităţii – de fapt, combinând versul 1/2 şi 3/4, şi făcându-le să „sune” din coadă cu rime simple.
Au urmat traducerile din timpul comunismului, realizate aproximativ între 1960 -1975. Ele sunt influenţate
negativ de realitatea politică mai mult decât s-ar crede: poeţii români scriau cu interdicţii de tematica, ba chiar
şi de vocabular; într-un climat în care relaţiile tuturor cu cetăţenii străini erau strict supravegheate, limbile
străine privite cu suspiciune, predarea lor tolerată doar datorită utilităţii lor în interacţiunile comerciale sau
politice, etc. În contextul restrâns al contactelor lingvistice şi culturale, nu se putea ajunge la o competenţă
lingvistică performantă.
Pentru traducerea din limba nativă într-o limbă străină (numită uneori retroversiune) este nevoie de un alt
nivel de competenţă decât cea filologică. Acest lucru este uşor de înţeles chiar şi intuitiv, căci poţi înţelege
chiar mult într-o limbă străină redând relativ uşor şi coerent despre ce e vorba în limba ta, dar nu şi invers.
Revenind la competenţa filologică, în comunism s-a tradus mult din autori străini în română, şi s-a tradus
bine, spre mulţumirea cititorilor ce păstrau astfel escapist contactul cu scriitorii mari ai lumii, în pofida cenzurii
interne. Dar, din cauza mentalităţii politice precum şi a numărului foarte restrâns de specialişti, nu se punea
problema retroversiunilor sistematice din literatură română în engleză! De remarcat şi că, în contextul politicii
vremii, engleza a avut mai mult de suferit decât franceza (cu tradiţie culturală mult mai importantă pentru
români) sau germana (datorită existenţei minorităţilor etnice).
Aproape toate traducerile eminesciene în engleză din această perioadă aparţin de aceea profesorilor din
facultăţile de filologie: Petru Grimm şi Leon Levitki (anii '60), apoi Andrei Bantas şi Ana Cartianu (anii '70),
excepţia de la „academic” făcând-o tânărul Corneliu M. Popescu (mort la numai 19 ani la cutremurul din „77).
Menţionez şi faptul că toate sunt făcute din proprie iniţiativă, şi că au fost (şi sunt) cunoscute mai mult în
România, de către anglofili.
'Străinii” au avut deci contact întâmplător cu poezia eminesciana, de obicei pe linie academică.
Americanul McGregor Hastie (1972), l-a „descoperit” pe Eminescu într-o perioadă de interes politic sporit
faţă de Europa de Est, punând chiar pasiune în crearea unor tălmăciri proprii. Variantele sale se mărginesc
însă la traducerea de conţinut, cu scop informativ, fără pretenţii artistice, el renunţând dintru început la
prozodie, ca demers nerealist scopului său. După vreo două decenii, aceeaşi abordare de principiu avea să
o aibă şi britanica Brenda Walker (1990).
Prin contrast, variantele românilor amintiţi au avut (conştient sau nu) veleităţi literare neconvingătoare în
acest rol. (Judecata e retroactiva, căci la vremea respectivă – student la filologie dar fără experienţă printre
vorbitorii nativi – nu realizam acest lucru!). Din lăudabila intenţie de a nu-l văduvi pe poet de muzicalitatea
rimei din original, în toate variantele româneşti sensurile sunt sacrificate de dragul rimei, „soluţiile” fiind ades
nepoetice sau naive, dacă nu chiar hilare pentru vorbitorul nativ; în ultimă instanţă, dând apa la moară
cinicilor care îl citează pe Robert Frost cu zâmbet în colţul gurii spunând că... poezia este ceea ce se pierde
prin traducere. Stângăciile sunt desigur scuzabile pentru cei care – netrăind printre nativi – nu pot înţelege
complet conotaţiile limbii de zi de zi faţă de sensurile livreşti. Dar realitatea greu de înţeles sau de acceptat
pentru români este că traducerile respective, chiar şi distribuite sistematic (ceea ce nu s-a întâmplat), nu ar
putea avea vreun impact deosebit, dincolo de interesul academic.
Entuziasmul individual pentru traducerea lui Eminescu în engleză s-a cam oprit de fapt în România la
sfârşitul anilor „70, (poate că anii „80 au fost mult prea chinuiţi de mizeria economică internă), după
„revoluţie” retipărindu-se doar traducerile mai vechi din Eminescu. Oricum, deschiderea către Occident şi
Internetul au facilitat contactul străinilor cu patrimoniul românesc. Apariţia variantelor eminesciene ale

Brendei Walker (în ciuda abordării neprozodice) este rezultatul salutar al contactelor culturale devenite
acum posibile. Nu am întrebat-o ce a determinat-o să creeze propriile versiuni, dar traducerile sale par să
îndrepte răstălmăcirile de sens din variantele romaneşti existente, vocabularul ales de ea fiind mult mai
apropiat de firescul limbii simple din original.
(Nota mea: Paragraful următor nu a apărut în România Literară: „Contribuţia lui Horia Florian Popescu la
traduceri este probabil esenţială, deşi variantele sunt cunoscute doar sub numele ei! De ce? Pentru că în
România nu s-a înţeles chiar la nivel de specialişti (sic!) că „translated by BW with HFP” în loc „translated by
BW and HFP” – traduse de BW cu HFP, în loc de BW şi HFP – îi acordă romanului un rol nemeritat de
„negrişor'!)
Este important de subliniat că pe tot parcursul anilor comunişti, competenţa englezească a romanului
obişnuit a fost la nivel 'urechist” – tipizat de comentarii precum fata mea ştie engleză la perfecţie.... nu ştiu de
ce au picat-o la facultate!'. Situaţia nu s-a schimbat radical, chiar dacă noua generaţie cunoaşte infinit mai
bine engleza tehnică, economică şi politică, iar Internetul şi televiziunea au introdus anglicisme şi sintagme
care au ridicat nivelul general de conversaţie. Din cauza acestei înţelegeri limitate, în media românească
continuă exaltarea vechilor traduceri – în lipsa feed-back-ului necesar din partea nativilor. 'La aniversara', se
invoca reflex numele lui C.M.Popescu (moartea sa tragica în adolescenţă predispunând spre idealizări), fără
o înţelegere obiectivă a calităţilor şi defectelor tălmăcirilor sale. Din păcate, variantele sale sunt cele mai
pline de „malapropisme” hilare şi sintaxe forţate, dacă nu chiar negramaticale.
Lipsa de înţelegere subtilă a englezei perpetuează şi un tip de proiecţie deformată şi de aşteptări
nerealiste asupra impactului ofertelor existente. Iniţiativele bine intenţionate (desigur, individuale!),
avansate în ultimii 15 ani şi prin Internet, suferă de aceeaşi pricepere limitată.
Un exemplu edificator, site-ul Discovering Eminescu, este realizat din iniţiativă lăudabila a unui profesor
de engleză dintr-un liceu moldovean cu ajutorul elevilor săi. Site-ul fetişizează traducerile C.M.Popescu,
excluzând însă orice altă referinţă, cu iluzia că se spune astfel ultimul cuvânt. (Invit cititorul pe situl meu,
www.luceafarul.com, unde se pot citi variante englezeşti ale tuturor traducătorilor menţionaţi mai sus). Mult
mai numeroase sunt însă site-urile ce se lauda cu poetul naţional, răspândind fără discriminare orice
traducere la îndemână, ca să nu mai să vorbesc de traducerile neavenite făcute de adolescenţi infatuaţi şi
„sfertodocţi", sau chiar de plagiatele frecvente ce reciclează variante vechi (că, deh, cine le-ar recunoaşte?)
Mai putem adăuga şi neînţelegerea la nivel transcultural a mesajelor subliminale: am primit recent un
document electronic cu îndemnul expres că poate fi distribuit fără copyright. Fişierul conţinea traducerea în
engleză a lucrării Da! Sunt reacţionar! de Radu Mihai Crişan, eseu bine documentat ce doreşte să explice
reacţionarismul politic din jurnalistică lui Eminescu, justificându-i naţionalismul 'în context'. Din păcate, adus
în atenţia lumii cu sloganul Yes! I am a reactionary!, titlul îi face un imens deserviciu lui Eminescu. În engleză,
el conota de fapt „da, sunt extremist, ba chiar fudul de atitudinea mea'. După această primă impresie, câţi vor
ajunge să citească lucrarea? Conotaţia negativă rămâne însă în mintea tuturor!
Eminescu va continua să rămână cel mai necunoscut mare poet naţional atâta vreme cât traducerile
oferite nu vor fi cu adevărat reprezentative iar răspândirea lor susţinută sistematic de guvernul poporului său.
Astăzi, o colaborare între traducători români şi literaţi nativi ar fi mult mai uşor de realizat şi ar putea genera
traduceri valoroase în extenso, mult peste relativ puţinele mostre de calitate existente.
Promovarea internaţională a „poetului naţional'
În segmentul anterior am argumentat că situaţia traducerilor eminesciene englezeşti este mult mai rea
decât se crede, pledând pentru o strategie culturală la nivel guvernamental pentru obţinerea unor traduceri
cu adevărat reprezentative, mult mai uşor realizat în zilele noastre prin colaborări internaţionale între
traducători români şi literaţi nativi. Mai spuneam că pentru a primi recunoaşterea meritata, Eminescu ar
trebui tradus nu numai bine, ci şi extensiv. (Chiar dacă traducerile mele au primit o anume recunoaştere
internaţională, ele reprezintă totuşi o foarte mică parte din opera poetului, mai mult un fel de mostra a valorii
sale).

Dar, în ultimă instanţă, în lipsa unei promovări susţinute de guvernul roman, orice efort individual dedicat
lui Eminescu – ca cel pe care îl întreprind de peste un deceniu, inclusiv prin înfiinţarea organizaţiei non-profit
Global Arts – nu poate avea impactul mult mai larg de care este nevoie.
Din păcate, la nivelul factorilor de decizie, pare să existe nu numai indiferentă, ci şi convingerea inutilităţii
unui asemenea demers. Iată răspunsul primit la nivel de... Secretar de Stat, în 2006: „...în urma proiectelor
pe care le-am derulat (nota mea: unde? când?) am remarcat că spaţiul american... nu este foarte interesat
de lirica eminesciană, şi, în general, de un poet din sec. XIX, efectele promovării României în spaţiul
american în acest mod neputând fi decât minore.'
Argumentul inactualităţii lui Eminescu pare să fi fost preluat „din auzite” şi se combină absurd cu cel
mercantil de „cerere şi oferta” într-o totală ignorantă privind cererea şi oferta serioasă sau rolul mediatizării
adecvate. Pentru MAE nu mai există scriitori universali, clasici studiaţi în universităţi, accesaţi prin biblioteci
şi librării... Ca să nu vorbim că „proiectele derulate” s-au rezumat la aniversări făcute de către români, pentru
români, în cadrul Centrului Cultural (devenit acum ICR), cu participare explicabil minimă din partea
americanilor!
Apariţia unui volum de autor ca cel scos de mine acum doi ani în câteva sute de exemplare (Eminescu –
Eternal Longing, Impossible Love / Eternul Dor, Imposibile Iubire), are o pilduitoare istorie de luptă cu morile
de vânt pentru obţinerea unui sprijin minim.
Pachetul multimedia Eminescu (placheta bilingva / CD cu versiunile englezeşti citite de un cunoscut actor
american) a fost propus rând pe rând MAE-ului şi Fundaţiei Culturale Romane (2003); Ministerului Culturii şi
Preşedintelui Iliescu (2004); Institutului Cultural Roman (2005); din nou MAE-ului/ DRRP / Direcţia pentru
Relaţiile cu Romanii din Diaspora (2006). „Pachetul” avea desigur formatul ideal pentru popularizare, iar CDul, rezultatul câtorva ani de lucru, era (şi este) o ofertă unică pentru lumea anglofonă. Munca era făcută,
traducerile primiseră deja validări internaţionale, era nevoie doar de sprijin pentru producţia şi distribuirea lui.
N-am găsit însă nici urechi care să audă, nici ochi care să vadă.
Miopia birocraţilor a împiedicat MAE-ul să remarce măcar „PR-ul” pozitiv adus României de spectacolul
The Legend of the Evening Star pus în scena în 2005 de un regizor american în „buricul” Manhattan-ului. A
fost ignorat ca importanţă şi de către ICR, care l-a menţionat printr-un email colectiv trimis romanilor, în
româneşte (sic!) cu doar 3 zile înainte de premieră (unde nu a venit nici un oficial!).
Spectacolul a fost reluat în iunie 2008 tot în Manhattan (subliniez, fără sprijin românesc). De data asta, a
fost menţionat de ICR NY cu câteva zile înaintea premierei, dar pe pagina a 7-a a site-lui sau, la rubrica
„spectacole realizate de alţi artişti români în SUA” (unele deja trecute!). La protestul meu faţă de aşa
„reclama” (promisă), mi s-a explicat că ICR-ul are sarcina să promoveze cu prioritate acţiunile iniţiate de
institut (s-a trimis în cele din urmă totuşi un anunţ). Dacă explicaţia este de înţeles din perspectiva funcţionarii
interne a ICR-ului, ea este inacceptabilă dintr-o perspectivă mai largă.
În februarie 2008, m-am deplasat la Washington pentru o a pleda personal Secretarului de Stat (altul
decât cel din 2006) cauza lui Eminescu. Am fost încurajat să reiau cererea, răspunzându-mi-se abia în
toamnă, în limbaj de lemn, că DRRP-ul nu are buget pentru un „proiect de traduceri din texte de Eminescu'!
Ulterior, am primit scuze pentru formularea respectivă cu menţiunea că oricum bugetul pe 2008 este
epuizat... dar că proiectul va fi reconsiderat în 2009... Desigur, n-am mai auzit nimic, între timp, s-a schimbat
şi „echipa” de conducere.... a morilor de vânt...
Nici iniţiativa pozitivă a unor funcţionari de stat romani ce lucrează în SUA nu pare să ajungă până la
nivelurile de decizie. În decembrie trecut am fost invitat de Consulul General din Los Angeles să ţin o serie de
prezentări/recitări Eminescu pe coasta de vest. Aşa am ajuns la universităţile din Arizona şi Portland.... „Pe
drum” însă, fiind în zonă, am primit o invitaţie neaşteptată din partea Centrului de Studii Est-Europeene de la
universitatea Berkley de a prezenta albumul The Merry Cemetery of Săpânţa (apărut anul trecut, colaborare
cu fotograful american Peter Kayafas).
Am suplimentat programul cu un moment Eminescu, recitând Glossa în varianta mea englezească (care,
în treacăt fie spus, a inspirat cu câţiva ani în urmă pe compozitorul american William Toutant să scrie o piesă
pentru bariton şi pian – prezentată deja la câteva festivaluri internaţionale). Am prezentat Glossa în contrast
cu celebrul If a lui Rudyard Kipling şi Desiderata americanului Max Ehrmann (1928), poeme similare prin
oferirea unor precepte existenţiale. (Faptul că Desiderata a ajuns în topul ... muzical prin anii „60, recitata pe
fundalul unui cor bisericesc, arata că recunoaşterea nu se face exclusiv ex catedră. În mod similar, If este

acum cunoscut publicului larg şi pentru că o strofă cheie este încrustată la intrarea pe terenul central de la
Wimbledon şi a fost mediatizata.... ad nauseam). Glossa a fost primită, că de obicei, cum nu se poate mai
bine... unii minunându-se că e scrisă acum 125 de ani, iar alţii întrebându-mă.... de ce nu este cunoscută...
(şic!)
Un scenariu ipotetic de marketing necostisitor
Refuzul oricărui ajutor releva cu prisosinţă nu doar lipsa de perspectiva culturală ci şi miopia legată de
„PR management”, căci adesea nici măcar nu e vorba de bani.
Dacă ICR NY (sau cele de pretutindeni) s-ar numi „Institutul Cultural Roman Eminescu”, numele poetului
– fiind astfel legat de România – nu s-ar instală în mintea localnicilor măcar prin... asociere?
Dacă acest „Institut Eminescu” ar fi invitat expres personalităţi culturale pentru producţia The Legend of
the Evening Star, mediatizând-o drept o capodoperă a celui care a dat numele instituţiei, PR-ul pozitiv pentru
Eminescu nu ar fi semnificativ? Dacă, aşa cum am propus DRRP-ului, s-ar trimite universităţilor, centrelor de
lingvistică şi literatură comparată, centrelor de studii est-europene, precum şi bibliotecilor importante
americane (sau de limba engleză din întreaga lume), pachete Eminescu multimedia, nu l-am aşeză pe
marele nostru poet în rândul universalilor, acolo unde merită?
Când s-ar putea realiza atât de mult cu mijloace relativ modeste, concluzia logică este că... nu există
dorinţă sau interes de a face ceva în această direcţie.
Nota finală.
În prezent, în afară de a le cere anglofonilor să ne creadă pe cuvânt, nu le putem oferi decât foarte puţin
pentru credibilitatea lui Eminescu drept „ultimul mare
poet romantic”. Recunoaşterea lui ca valoare
fundamentală a României este datoria românilor, şi nu
se poate realiza decât printr-o strategie
guvernamentală. Lăsat la voia iniţiativelor individuale
(indiferent cât de bine intenţionate sau de reuşite) sau
la voia cererii şi ofertei de piaţă, Eminescu va rămâne
în continuare necunoscut, sau va intra în atenţia
publicului străin doar prin teme senzaţionaliste,
nesemnificative în raport cu imensa sa dimensiune
culturală.
Intervenţia instituţiilor culturale şi a guvernului este
absolut imperativă dacă Eminescu mai înseamnă ceva
pentru români. Mi-e teamă însă că mentalitatea
„globalistă” – ce a democratizat accesul la informaţie
dar a redus simţitor discernământul şi importanţa
tradiţiilor literare – precum şi criza economică mondială
vor fi scuze suficiente ca romanii să nu facă nimic. Sau,
cum zice Creangă: până acum ne-a fost cum ne-a fost,
dar de acum înainte tot aşa o să ne fie!
Am ajuns la întrebarea de început, ce (ne) facem cu
Eminescu? Poate că, de fapt, întrebarea a devenit
inutilă, poate că între timp romanii au acceptat absurdul
argument al irelevantei sale iar Eminescu a devenit
irelevant şi pentru cei mai mulţi dintre noi. Personal, am
avut des sentimentul că mă zbat inutil. Desigur, eu mă
voi lupta şi pe viitor, că aşa mi-e menirea (sau
împătimirea). Nu aş fi scris însă rândurile de faţă fără
să-mi recunosc măcar o urmă de speranţă.

Numele acesta curios ar trebui, de la început, să ne mire… Despre cine este
vorba?
Matias (Menahem) Klarwein s-a născut la Hamburg şi avea doi ani când părinţii
săi, evrei, au emigrat la timp din Germania nazistă. Au ajuns în Eretz Israel şi s-au
stabilit la Naharia. Băiatul, care era foarte talentat la desen, a studiat mai târziu la
Academia Bezalel din Ierusalim şi a ajuns apoi la Paris, unde a studiat artele plastice
cu Fernand Leger…
Dar tânărul Matias avea aventura în sânge. A călătorit în Spania,
în Italia, în Grecia ca să cunoască arta clasica a marilor maeştri…Dar
ce a cautat în Tibet, în India, Bali, Nigeria, Maroc, Haiti, Jamaica,
Turcia..!? În Brazilia, Mexic, Bahamas, Cuba, Kenia, Gambia,
Guatemala, Brazilia, Senegal…!? S-ar putea spune ca l-a călăuzit
inspiraţia…Sau neastâmpărul… A studiat şi cu Salvador Dali, şi cu
Ernst Fuchs de la care a preluat surrealismul, arta vizionară,
realismul magic….Matias Klarwein s-a remarcat însă, mai ales, ca
pictor psihedelic, arta realizată sub influenţa drogurilor.
Acest capitol poate explica marele lui succes în rândul cântăreţilor
şi compozitorilor americani cărora le-a pictat coperţile albumelor
muzicale şi afişele de concert. Sunt celebre picturile sale neobişnuite pentru
muzica lui Carlos Santana, Jimi
Hendrix, Gil Evans, Jon Hasell şi
mulţi alţii.
Şi acum e momentul să
explicam numele lui ciudat. După
episodul israelian, Klarwein a avut
o ideie care ar fi trebuit să aducă
pacea între evrei şi arabi. Conflictul
s-ar aplana, era el convins, dacă
fiecare evreu şi-ar adauga la
numele propriu un apelativ musulman, iar musulmanii ar
adopta şi un nume evreiesc. Aşa ca a optat oficial pentru Abdul care înseamna serv. Până la
momentul când a apelat la el cântăreţul de jazz Yusuf Latif. Acesta dorea o coperta pentru noul său
album. Numai că, atunci când s-au întilnit, Yusuf a constatat uluit ca Abdul e… alb şi, mai rău, evreu!
Yusuf i-a întors spatele lui Abdul, la propriu. În urma acestei experienţe nefericite, vizionarul Matias,
readus brutal la realitate, a renunţat definitiv la Abdul.
Mati Klarwein susţine ca a pictat psihedelic încă înainte de a încerca
drogurile. Imaginile disparate concretizate în lucrări coerente şi o tehnica
desăvârşită l-au făcut celebru. Ciudatul pictor a fost considerat un poet
vizionar, un artist al sublimului, un plastician virtuos, o enigma…Tablourile
sale combina viziuni remarcabile asupra lumii şi se bucura de apreciere,
chiar daca uneori rămânem întrebători şi îngânduraţi în fata lor. Simbolist,
peisagist, portretist, realist magic, surrealist la urma urmelor, el a trecut prin
viata lăsând o semnătură originala în arta secolului douăzeci.

(continuare)

Tragediile antice şi dramele teatrale din ziua de azi incită oamenii să plângă, să-şi descarce
preaplinul emoţiilor.
Femeile se videază uşor, îşi dau frâu liber sentimentelor, în timp ce bărbaţii se reţin.
O mare EROARE de educaţie!
Când, în preistorie, bărbaţii trebuiau să înfrunte animalele la vânătoare sau, mai târziu, duşmanii
în războaie aveau nevoie, în mod justificat, de un nivel ridicat de agresivitate.
Sunt anumite fenomene fiziologice care fac ca emoţiile neeliminate prin plâns să menţină în
bărbat un nivel ridicat de agresivitate.
Până şi în ziua de azi, când condiţiile sociale s-au schimbat, băieţii sunt împiedicaţi să plângă.
“Eşti bărbat, n-ai voie să plângi!” „E ruşine!” Mare eroare .
Presiunea emoţională creşte în băiat, în adolescent şi în bărbat şi dacă nu este canalizată
corespunzător spre SPORT şi activităţi educaţionale şi profesionale care să convină băiatului devenit
adult, repercursiunile pot fi grave. O agresivitate refulată poate devia un adolescent, NEÎNCADRAT
SUFICIENT, spre crize de revoltă, nesupunere, anarhie, iar un adult supus stressului şi
responsabilităţilor sociale, inerente societăţii moderne – serviciu, familie, nevoi personale nerealizate
– poate devia prin crize de agresivitate în mediul familial şi în cazuri extreme prin depresii, alcoolism,
drog, etc.
Pentru a nu deveni adevărate „bombe cu explozie întârziată”, băieţii trebuie încadraţi de mici într-o
formă de educaţie adecvată şi nu trebuie privaţi de mângâieri şi de gesturi de tandreţe care erau de
obicei rezervate fetiţelor.
Societatea şi familia cere de la un bărbat, echilibru şi responsabilitate.
Bărbaţii trebuie iniţiaţi de mici în ARTA DE A TRĂI ÎN SOCIETA-TEA DE CONSUM, în ARTA
ECHILIBRULUI. Contactul cu natura, sportul şi artele îi pot ajuta să se defuleze sănătos, pentru a-şi
ajuta organismul să se reîncarce permanent energetic.
Dacă naţiunea e în pericol, acest sistem de educaţie a băieţilor nu prezintă nici un risc, pentru că
implicarea sentimentală în RĂZBOAIELE DE APĂRARE face ca adrenalina să crească din spirit
naţional.
În cazul altor tipuri de războaie, militarii de carieră, plătiţi şi antrenaţi să fie agresivi, nu se implică
sentimental.
Sunt oameni cu spirit de aventură care îşi fac meseria şi atât.
Renunţarea la serviciul militar obligatoriu este un mare act de civilizaţie salvând generaţii întregi
de tineri de la un regim obligatoriu de remodelare a personalităţii şi de provocare artificială a
agresivităţii.
Nu mai este nici un secret că omul este alcătuit dintr-un corp fizic vizibil şi dintr-un corp energetic
invizibil, format din mai multe straturi, cu niveluri vibratoare diferite care comunică permanent între ele
prin circuite energetice.
Un incident sau un accident poate perturba echilibrul acestor straturi, canalele energetice se pot
bloca ceea ce duce la starea de boală. Orice boală, de orice natură ar fi, este cauzată de un
dezechilibru energetic în plan fizic, psihic sau spiritual.

În rezumat, întreaga materie este o energie care vibrează în diferite frecvenţe.
Corpul uman este o energie de joasă frecvenţă, în timp ce corpul spiritual este caracterizat prin frecvenţe
foarte înalte.
Pământul, la rândul său, joacă rolul unui acumulator uriaş de energie care distribuie la suprafaţă sa cele
două curente contrare şi complementare – magnetismul şi telurismul.
În tradiţia seculară chineză energia solară este asociată tipului masculin – YANG, iar energia pământului
este asociată tipului feminin – YIN.
Magnetismul vine din Univers, traversând câmpul electromagnetic şi atmosfera terestră, iar telurismul
vine din nucleul Pământului.
Întâlnirea celor două curente dă naştere la multiple transformări ale materiei. Este o întâlnire creatoare
care face ca Pământul să fie o planetă vie.
Cu invizibilul ne-am obişnuit de mult şi începem să îl acceptam ca făcând parte din viaţa noastră.
Concepţiile materialiste despre lume şi viaţă sunt preistorie.
Logica şi intuiţia câştigă din ce în ce mai mult teren faţa de simţurile elementare.
Vorbind la telefoane celulare – mobile – acceptăm că ne folosim de undele electromagnetice, pe care nu
le vedem, şi nu ni se pare curios când o „furtună electromagnetică”, produsă de Soare, ne poate perturba,
pentru un timp, comunicaţia.
Învăţăm să decodificăm mesaje: o suită de coincidenţe favorabile îţi arată că eşti pe drumul cel bun şi
invers.
Începem să percepem că suntem de fapt nişte forme energetice, în contact unele cu altele şi orice
mişcare a noastră poate fi generatoare de echilibru sau dezechilibru.
Începem să conştientizăm răspunderea pe care o avem prin acţiunile noastre pozitive sau negative.
Începem să conştientizăm că facem parte din circuitul energetic universal şi că prin schimburile
energetice continue pe care le avem, putem fi puternici.
Puterea de a manipula energiile se învaţă şi impune o mare responsabilitate.
Putem interfera cu zone energetice de înaltă frecvenţă, prin CREDINŢĂ şi VOINŢĂ, de unde ne putem
alimenta cu energie pură, care ne ajută să trăim starea de extaz.
Extazul este „beţia cu energie pozitivă”.
Dragostea puternică, muzica, frumuseţile naturii, pot produce starea de extaz, ca o mărturie a contactului
cu energia pură.
Prin extaz, părăsim condiţia noastră materială şi dispare frica de moarte pentru că necunoscutul devine
cunoscut.
Rugăciunea creştinului ortodox „precum în cer aşa şi pre pământ” începe să prindă contur în înţelegerea
noastră.
(continuare în numărul următor)

PICCOLO ARLECCHINO
în urma ta... cioburi de gheaţă mă plouă cu emoţii, când dulci, ca sudul din Apa Lunii,
când misterioase, ca albastrul Apei lui Neptun! mă zăresc şerpuind o accentuare de
dor... îţi strâng urmele într-un buchet tomnatic, pe care-l uit la fereastra trenului
Orient Express. mă vând unei vieţi care mai are doar o monedă în buzunar... şi pe
doimea ei zâmbesc picături de rouă şi frunzişuri! sunt un şirag de nopţi albe, înşirat
de un copil melancolic... bomboane din perle, caramele din opalit şi dropsuri de lavă!
sunt contrastele suflate în jocul de Mah-jong, da, sunt eu! inima care îţi sare în
palmă, zvâcnitura stranie, sunetul romantic... florile dalbe, flori de măr... fluturi de
cupru, dealuri de bumbac... şi te iubesc! parce que je t'aime!
10 septembrie 2009, 23:32
DE-ATÂTA DOR!
lacrimi lungi, suspine tăiate de foarfeca sufletului... şi ochi închişi – întunericul mă
duce spre tăcere, unde se respiră concluzia disperării. cortina nu se mai ridică,
actorii şi-au decapitat magia shakesperiană! timpul se înveleşte cu o pătură moale,
de aprobări simple, după ce a rostit, golit de sânge: qui bono? e atât de plictisit, încât
seamănă cu un director îmbătrânit de gălăgia recreaţiilor, care îi amăgesc
tâmplele... cu el nu se joacă nimeni! ce va urma? capul aplecat pe o pernă, somnul
carului ascuns printre pletele viselor – voi merge din felinar în felinar, din psalm în
psalm, din nor în nor, la fel ca toamna semnată pe o inimă înţeleaptă... de-atâta dor,
voi prinde ultimul tren spre Eden. de-abia atunci... îngerii muzicanţi mă vor striga pe
nume, şi tot ce-ţi voi scrie va purta spirala unui pseudonim: Mira. voi locui pe-o stea,
cu bunicul meu... luminând a Grădina Icoanei.
18 septembrie 2009, 15:07
TREMUR INTERIOR
e sâmbătă... e septembrie... e prima toamnă când iubesc şi sunt iubită. chiar dacă
totul se întâmplă pe o adresă de email, sufletul meu porneşte spre adevăr – şi totuşi
există iubire... privesc vaza: trandafiri, pelin şi busuioc. nu mă complic cu niciun
weekend. privesc pădurea: stejari, salcâmi şi brazi. privesc ploaia şi mă tratez cu
parfum de piersică... visez raiul, cu tâmpla lângă o petală de trandafir galben. şi te
visez şi pe tine, în braţele mele, mirosind a pere domneşti, a versuri cu dor.
la radio, e muzică italiană, caldă. Milva – Nulla Rimpiangerò. la fereastră, o
lumânare, pentru Maica Domnului. şi şoptesc „Cuvine-se cu adevărat”... şi totul este
aşa de simplu şi de frumos! precum zborul păsării, poemul libertăţii. şi aştept stihia
anotimpului... să ne punem zâmbete de dovleac, să ne luminăm palmele cu gutui
sentimentale. şi te aştept şi pe tine, amore-amore, să îţi fiu vioară, la miezul nopţii,
când îngerii se vor ridica din pietre, căci iubirea are palme de sculptor.
19 septembrie 2009, 15:26

CEDO îi dă dreptate lui Mărieş. Parchetul rămâne în afara legii. Fotocopia Dosarului Revoluţiei
trebuie predata parţilor vătămate!
Pe motiv ca e week-end şi sunt plecaţi la munte, procurorul general şi procurorii şefi de secţie
(militară şi de urmărire penală şi criminalistică) au refuzat sâmbătă dimineaţa să transfere Asociaţiei
21 Decembrie 1989, fotocopia dosarului Revoluţiei, deşi Curtea Europeană a Drepturilor Omului a
precizat cu claritate că accesul părţii vătămate la dosarul de instrucţie internă presupune şi eliberarea
de copii după documentele relevante, şi a transmis la ora 16, 30 o scrisoare în acest sens.
Astfel, după 20 de ani de tergiversare a soluţionării dosarului Parchetul de pe lângă înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, înregistrează un nou record trist, de a tergiversa timp de 240 de zile şi transmiterea
către Curte şi către părţile vătămate.
Procurorul General a pierdut astfel ocazia de a se delimita de Procuratura RSR şi de a da măcar o
faţadă europeană pentru ceea ce este numit astăzi Minister Public.
La 20 de ani de la despărţirea de comunism, avem un Minister Public în care îmbrăţişându-se
puncte de vedere ale politicii penale a defunctei RSR, aproape totul este secret, netransparent fata de
părţile vătămate, fata de victime, Minister Public în care cei chemaţi să apere drepturile omului şi
interesul general manifesta un dispreţ nemaiîntâlnit în Uniunea Europeana, fata de drepturile şi
libertăţile omului, un dezinteres cras generator de neîncrederea publicului în instituţia judiciară.
Cu aceasta ocazie, s-a putut observa dispreţul agenţilor Statului Român fata de drepturile
procesuale, fata de sănătatea şi viaţa unui om aflat în greva foamei, Teodor Mărieş.
Agresiunile Parchetului prin agenţii săi, contra acestui om par secvenţe din filmele perioadei
staliniste – agresiuni mediatice multiple direct de la Procurorul General, agresiune fizică de la un
miliţian care poartă azi o uniformă de jandarm, dar atins de „sindromul Vietnam” – dispreţ şi lăsarea
prelungită în greva foamei sub pretextul de sorginte securistă – că trebuie să scrie Curtea negru pe
alb, ca pentru analfabetul judiciar, ca acces la dosar înseamnă şi eliberarea de fotocopii...
Şi le-a scris Curtea ceva ce toate părţile vătămate vor afla şi revendica: având liber acces la
dosarul de cercetare penală, partea vătămată are dreptul inclusiv la fotocopierea dosarului.
CEDO distruge astfel o cutumă instaurată în perioada sovietică – dosarul este secret, nu se
copiază! – perpetuată, procurorii, despre care tot Curtea a spus ca nu sunt magistraţi independenţi ci
doar agenţii puterii executive.
In ciuda unor eforturi disperate de a servi interesul unor securişti bătrâni şi proşti, inadaptaţi la o
societate democratică şi la statul de drept, Conducerea Parchetului General, restantă la cursul de
drepturile omului, împreună cu Agentul guvernamental al României la CEDO, au eşuat în tentativa lor
de compromitere a imaginii Curţii Europene a Drepturilor Omului – prin aceasta tergiversare şi
pervertire a spiritului legii şi a principiilor dreptului european al drepturilor omului.
O alta redută a securităţii la Parchetul general este abuzul în clasificarea unor documente.
Procurorul General a declarat ca documentele privind Revoluţia din Decembrie 1989 urmează să fie
declasificate.

Procurorul General este însă dator să spună şi cine, când, de ce şi cu ce temei legal le-a clasificat
ca fiind „secrete”, devreme ce Legea nr. 182 privind protecţia informaţiilor clasificate a fost adoptată în
2002 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 248 din 12 aprilie, iar art. 15 alin.2 din Constituţie a consacrat
principiul neretroactivităţii legii.
După ce, pe tot parcursul celor 66 de zile de greva foamei, a trimis constant cereri de lămurire
către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, solicitând ca aceasta să lămurească termenul de
„acces efectiv” la dosar suficient de clar ca autorităţile române să nu mai poată escamota predarea
documentelor din dosarul Revoluţiei (nr. 97/P/1990), Teodor Mărieş, preşedintele Asociaţiei „21
Decembrie 1989” şi-a văzut azi în sfârşit dorinţa împlinită. CEDO a trimis, prin fax, Guvernului
României o explicaţie a termenului „acces efectiv”, subliniind faptul că acesta presupune, „având în
vedere volumul important de documente”, dreptul reclamanţilor „de a obţine copii după documentele
pertinente pentru prezentarea plângerii lor în faţa Curţii.”
Ceea ce ar trebui să fie suficient de clar chiar şi pentru Parchetul general care a susţinut constant,
cu diverse justificări mai mult sau mai puţin transparente, că nu poate elibera copii după dosar şi că
„acces efectiv” înseamnă consultarea documentelor la faţa locului, în zilele lucrătoare şi conform unui
program de 4 ore pe zi, ore ce corespundeau, de altfel, programului de lucru al instanţelor. Prin adresa
de azi, Curtea îi cere Guvernului român, explicit, să pună documentele la dispoziţia asociaţiei şi a lui
Doru Mărieş; şi, în plus, să informeze Curtea despre măsurile pe care le-a luat în acest sens, cel mai
târziu la 30 octombrie 2009.
Aşteptăm continuarea...

MAILUL DE RETRAGERE DIN PD-L A LUI ALEX CETĂŢEANU
Alexandru Cetateanu, Canada - Retragere din PD-L,
Thursday, 10 September, 2009 12:17
From:
"Alexandru Cetateanu" <.......>
Add sender to Contacts
To:
"Anca Boagiu" <…..>, "Elena Udrea" <……>, "Adina Stefanescu" <………>, "Daniela OSNEA"
<……..>, "Mircea Lubanovici" <…….>, "Cristian Preda" <………>, "Chivu Eugen"
<eugenchivu59@yahoo.com>, "Toader Paleologu" <…….>... more
Cc: "Presedinte Basescu Traian" <……..>
Doamnelor si domnilor,
Va anunt retragerea mea din PD-L.
Din indepartata Canada, va urez mult succes in actiunile dumneavoastra viitoare, spre binele
Romaniei !
Al dumneavostra,
Alex. Cetateanu
Presedinte al Asociatiei Canadiene a Scriitorilor Romani

HAI SĂ NE CUNOAŞTEM!
Revista “Destine literare” va organiza un concurs intitulat
“Hai să ne cunoaştem!”.
Intenţia este de a descoperi, cunoaşte şi aprecia românii valoroşi din
exilul canadian care nu mai sunt printre noi, precum şi pe românii de
valoare care sunt în viaţă.
Regulile şi modul de desfăşurare vor fi stabilite în urma sugestiilor pe
care le solicităm de la cititorii româno-canadieni, precum şi de la cei din
România.
De exemplu, cine a auzit de Michael Solomon, scriitor român care a
trăit în Montreal, Nicu Naum, mare anticomunist şi om de mare suflet
care a ajutat mii de emigranţi, Aurel Manolescu, umorist, scriitor şi
muzician, deportat în Siberia, precum şi mulţi, mulţi alţii... sau cine a
auzit de alţi români de valoare în viaţă, care au luptat împotriva
comunismului, au ajutat, s-au implicat pentru binele României şi au
rămas anonimi, ba chiar ţinta unor atacuri ale trimişilor celor care
manipulează acum România? Trebuie să ne cunoaştem şi să ştim
adevărul despre valorile noastre.
Se vor stabili primii cinci români din ambele categorii, pentru a fi
cunoscuţi şi respectaţi aşa cum merită. Aşteptăm parteneri pentru ca
acest concurs să se desfăşoare în bune condiţii şi să fie bine
mediatizat. Poate aşa vom deveni mai uniţi, şi deci mai puternici, aşa
cum sunt şi alte comunităţi din Canada.
Aşteptăm sugestiile şi propunerile celor interesaţi la adresa de email:
romwriters@yahoo.com (Destine literare)

Criteriile de punctaj pentru concursul Cinci şi Cinci
1. Activitate anticomunistã
20 de puncte maxim
2. Persecuţii ale regimului comunist sau postcomunist
20 de puncte maxim
3. Activitate de ajutorare a României în perioade critice
20 de puncte maxim
4. Activitãţi care au contribuit la cunoaşterea României şi a culturii româneşti în Canada 20 de puncte maxim
5. Diplome şi alte recunoaşteri ale activitãţii anticomuniste
10 puncte maxim
6. Activitate profesionalã remarcabilã, recunoscutã în Canada
10 puncte maxim
7. Diplome sau recunoaşteri oferite de regimul comunist sau postcomunist şi acceptate 20 de puncte maxim
8. Diplome, titluri sau colaborãri oferite de regimul comunist sau postcomunist şi refuzate10 puncte maxim
9. Cinste, voinţã, determinare, ajutorare a imigranţilor şi alte acte de caritate
10 puncte maxim
EXPLICAŢII :
Un candidat poate sã obţinã maxim 120 de puncte.
Criteriile şi punctajul propuse mai sus nu sunt definitive. Aşteptãm propunerile şi sugestiile
cititorilor. Aceste propuneri şi sugestii vor fi publicate la Poşta redacţiei, împreunã cu comentariile noastre.
În juriu nu va putea fi acceptat un eventual candidat la categoria « Primii cinci » în viaţã.
Acest juriu pentru analiza şi acordarea punctajelor va fi stabilit de redacţie, funcţie şi de propunerile cititorilor, însã nu
va fi fãcut public decât în momentul anunţãrii clasificãrii finale.
Urmãrim sã existe maximã obiectivitate şi corectitudine posibilã.
Pentru categoria « Primii cinci » care nu mai existã printre noi, rudele sau orice organizaţie canadianã poate propune
candidaţii. Aceastã propunere trebuie sã fie însoţitã de toate documentele posibile (în copie, nu primim documentele
originale) pentru a se obţine maxim de punctaj, împreunã cu explicaţiile, mãrturiile şi pledoariile considerate
concludente şi pertinente.
Pentru categoria « Primii cinci » în viaţã, candidaturile pot fi propuse de cei care se considerã eligibili, de rude, de
cunoştinţe sau de diferite organizaţii, însoţite de documente, explicaţii,
mãrturii şi pledoarii pentru fiecare criteriu.
Data limitã de trimitere a propunerilor
Anunţarea rezultatelor :

se va stabili ulterior.
Ziua Naţionalã a României 2009.

Aşteptãm propuneri şi colaborãri.
Explicaţii referitoare la criteriile propuse:
1. Comunismul a fãcut mai mult rãu ţãrii decât orice rãzboi sau cataclism. Comparând România de astãzi cu ţãri din
zona care nu au fost abandonate lui Stalin şi comunismului precum Italia, Grecia, Turcia ne putem da mai bine
seama de diferenţe. În Canada au existat români cu dragoste de ţarã care au luptat şi au demascat ororile dictaturii
comuniste din ţara lor de origine. Au organizat activitãţi anticomuniste, au participat la demonstraţii anticomuniste,
au scris împotriva comunismului etc. Unii mai existã, alţii au dispãrut. Funcţie de mãrturii şi probe, se vor acorda
maxim 20 de puncte candidaţilor din cele douã categorii.
2. Unii români care au emigrat în Canada au suferit fel de fel de persecuţii puşcãrie, reţinerea abuziva în ţarã a copiilor
şi soţiilor, confiscarea proprietãţilor şi alte pedepse şi abuzuri. Se vor acorda maxim 20 de puncte candidaţilor
eligibili.
3. În timpul Revoluţiei şi în perioadã grea imediat urmãtoare Revoluţiei, au existat români canadieni care au ajutat ţara.
Se vor acorda deasemenea 20 de puncte pentru candidaţii eligibili.
4. Au existat şi existã români canadieni care au fãcut mult bine românismului şi recunoaşterii culturii române în
Canada. Li se vor acorda maxim 20 de puncte pentru acest gen de activitãţi.
5. La acest punct, nu mai este nevoie de explicaţii suplimentare.
6. Prin activitatea profesionalã în cele mai diferite medii, mulţi români s-au fãcut remarcaţi şi simpatizaţi, obţinând
diplome şi alte forme de recunoaştere fãcând sã creascã respectul canadienilor pentru români şi pentru România.
7. Colaborarea cu regimul comunist sau postcomunist şi primirea de diplome, titluri etc
este discutabilã. În general, romanii care au primit aşa ceva nu au fast vãzuţi cu ochi buni de ceilalţi români canadieni.
Mircea Eliade, Emil Cioran, Vintilã Corbu şi mulţi alţii au refuzat orice legãturã cu comuniştii. Sunt penalizaţi cu pânã
la 20 de puncte cei care intrã în aceastã categorie.
8. Este vorba de demnitate, chiar dacã pot exista argumente. Unii români au refuzat categoric orice contact cu cei care
au fãcut atâta rãu ţãrii lor, nefãcând nici un compromis. Credem cã este firesc sã primeascã maxim 10 puncte pentru
comportamentul lor demn.
9. Acest punct nu credem cã are nevoie de explicaţii suplimentare.
Oricum, repetãm: orice sugestii şi propuneri vor fi binevenite, putându-se perfecta aceastã încercare de clasificare şi
punctaj.
Redacţia

(Reproducem textul din numãrul pe ianuarie al revistei Destine literare editorialul “2008 - AN AL MARILOR PIERDERI”)

... Despre maestrul Vasile Gorduz, sculptor de valoare mondialã, profesor
universitar la Universitatea Naţionalã de Arte, câştigãtor a numeroase premii
naţionale şi internaţionale, membru onorific al Asociaţiei Canadiene a
Scriitorilor Români, ştiam de multã vreme cã se lupta cu un cancer la gât. Se
pare cã ştia de cumplita boalã încã din anul 2004, când a venit la Montreal
pentru a asista la dezvelirea statuii lui Eminescu din Piaţa României, al cãrei
creator era. A scãpat de suferinţã pe 12 decembrie, în anul nefast 2008.
Când l-am vizitat la Bucureşti ultima oarã, acum un an, nu mai putea vorbi.
La gât, avea un bandaj care acoperea o ranã ce nu se mai vindeca. Avea corzile
vocale distruse. Cu numai un alt an înainte, când l-am vizitat la atelier împreunã
cu poetul George Filip, fãcea vin din strugurii pe care tocmai îi culesese din
curte. Nu pentru el, ne-a explicat distinsa doamnã Silvia Radu, ci pentru prieteni
şi admiratori, care gãseau întotdeauna un pahar de vin bun la Maestru. Era
fericit când putea face o bucurie celor din jurul domniei sale, aşa cum se bucura
şi sculptoriţa şi pictoriţa Silvia Radu, distinsa vestalã a profesorului. A cerut o
bucatã de hârtie şi cu mâna tremurândã ne-a scris : « Vã rog sã faceţi tot
posibilul ca statuia lui Eminescu de la Montreal sã fie înãlţatã pe un soclu, aşa
cum am conceput-o ».
Aceastã dorinţã sfântã a Maestrului trebuie sã fie îndeplinitã, şi fac un apel la
toţi romanii iubitori de ţarã şi de cultura noastrã, - din Canada, din România şi de
oriunde s-ar afla, sã contribuie la construirea unui soclu pentru statuia lui
Eminescu de la Montreal. În numãrul viitor la revistei Destine literare şi pe
internet la site-ul ACSR se va reveni cu detalii. Numai atunci când magnifica
sculpturã în bronz a lui Eminescu va fi prezentatã aşa cum se cuvine, chiar şi cei
mai sceptici români vor înţelege ce genialã capodoperã ne-a lãsat Maestrul,
care se va bucura şi ne va binecuvânta de acolo, de sus, din Rai.
Drum bun spre eternitate, Maestre Gorduz !
Alexandru Cetãţeanu
NR. Se pot trimite bani prin poştã (cec) sau se poate face o contribuţie cu VISA
(tel. 450-373-8399).
Adresa: ACSR (pentru proiectul Gorduz), 7091 Hebért Boul., Salaberry
de Valleyfield, Qc., J6S 2G6, Canada.
Lista contribuabililor va fi publicatã în revistã.
Mulţumim domnului Sebastian Doreanu, de la „Gândacul de Colorado” din Denver, atât
pentru ziarul pe care îl primim regulat la redacţie cât şi pentru donaţia în vederea înfăptuirii
acestui proiect minunat.
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