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Conferință de presă
referitoare la cea de-a 39-a
ediție a Congresului
Mondial al Poeților, care
va începe pe 2 oct. 2019.
De la stanga la dreapta:
prof. Achyuta Samanta,
Președinte al Congresului,
fondator al KIIT & KISS,
Dr. B.N. Nanda –secretar
în Ministerul Muncii, poet
Dr. Jacob Isaac și poet Dr.
R.K. Das, secretar în
Camera Superioară a
Parlamentului Indiei.

Prof. Samanta, asaltat de reporteri (la
Conferința de presă au fost prezenți
aprox. 300 de reprezentanți Mass-Media
din New Delhi)

R. Tagore despre Gandhy (pe 2
oct. 2019 – se împlinesc 150
de ani de la naștere)

EDITORIAL

ALEXANDRU CETÃÞEANU

CANADA

Chiar de la începutul acestor rânduri, trebuie să lămuresc prietenii mei direcţi şi indirecţi, cititorii, de
ce am scris şi scriu cărţi şi reportaje de călătorie. Este simplu: încă de când am învăţat să citesc, am
descifrat cu plăcere cărţi de călătorii. M-au fascinat mult romanele lui Jules Verne (în aceeaşi zodie cu
Eminescu, dar mai „bătrân”, născut pe 8 februarie 1828), în mare parte de călătorii şi explorări. Tanti
Marioara preoteasa (chiar era preoteasă) verişoară şi vecină a mamei mele, sora prof. univ. dr.
Gheorghe Costeanu (nenea Gigi, cum îi spuneam eu, licențiat în chimie anorganică la Sorbona) avea o
bibliotecă cu multe cărţi de Jules Verne, care au scăpat de la ardere, neﬁind considerate „interzise” de
bolşevicii care au pus stăpânire pe România. Cu toate că mama mea nu vorbea cu tanti Marioara (conﬂicte
legate de mejdină…) pe mine mă iubea şi mi-a împrumutat zeci de volume. Când aprind câte o lumânare pe
unde ajung, gândul mă duce şi la tanti Marioara Mărgăritescu, draga mea mătuşă. Ajungând la liceu la S.M. 1
Craiova – Colegiul Nicolae Bălcescu (fost renumitul Colegiu Carol I) o bibliotecă uriaşă mă aştepta şi în loc
să-mi fac temele, citeam cărţi de călătorii şi altele, la întrecere cu prietenii şi colegii mei de clasă și de
năstrușnicii, Băeşu Ieronim (un geniu, mort din nefericire imediat după 1989) şi Cenuşe Valentin, încă la
Craiova. Am citit despre Expediţia Kon-Tiki (zeul Soarelui la incaşi) de Thor Heyerdahl, am citit despre
explorările fascinate ale temerarilor călători Vasco da Gama (mort în Cochi, India în 24 decembrie 1524 şi
incinerat la St. Francis Church construită în 1503 – veţi vedea în următorul reportaj că am fost acolo recent),
Marco Polo, Americco Vespuci, Christopher Columbus, Bartolomeu Dias şi bine înţeles Magellan. Mai târziu, în
RSR, am citit cu mult interes cărţile America ogarului cenuşiu scrisă de regretatul Romulus Rusan şi cartea Eu
şi Charley descoperim America de Steinbeck John, câştigătorul Premiului Nobel pentru literatură în anul 1962
(am această carte în română şi în engleză – este amuzant de observat cum a fost cenzurată cu grijă de
comuniști pentru a ﬁ publicată în limba română). Deci cred că este clar – sunt îndrăgostit de cărţile de călătorie
şi am scris câteva – Un român în Canada, Canada – țara hyperboreenilor, Străin prin America, precum şi multe
alte reportaje de călătorie. Ba chiar şi în cărţile mele de poezii se pot găsi poeme de călătorie. Ce să fac, ăsta
sunt și cred că am lămurit acest subiect.
O călătorie fără peripeţii, se poate uita uşor, mai ales dacă este una din multele pe lună, pe an, în viaţă…
cazul meu. Dacă însă apar ceva elemente inedite în timpul unei călătorii, peripeţii plăcute şi mai ales neplăcute,
cum se întâmplă des, călătoria va persista în memorie mult timp, poate chiar toată viaţa. Cum să uit, de
exemplu, drumul de la Cleveland la Montreal în ziua de 11 decembrie 2018! Am plecat de la dragii mei prieteni,
Maria şi Mircea Ştefan Bartan – poetul, de dimineaţă şi conduceam liniştit maşina, că nu aveam de ce să mă
grăbesc. Regretam chiar că nu am făcut un ocol de vreo două ore, să aprind o lumânare, sau să pun o ﬂoare la
sinagoga Tree of Life Congregation din Pittsburg, unde în 27 octombrie, un gunman pe nume Robert
Gregory Bowers, înarmat cu o carabină şi trei pistoale, a omorât cel puţin 11 oameni şi a rănit 6 persoane dintre
care 4 poliţişti. Ce crimă oribilă! Oare când se va termina ura împotriva oamenilor nevinovaţi de origine semită?
Ceva este greşit, ceva se întâmplă, nu este bine şi o să încerc să îmi spun punctul de vedere în curând, într-o
carte chiar. Dar, cum spuneam, conduceam liniştit maşina, când pe mod manual când pe automat, cu mintea
departe, la poezii, la India unde abia aşteptam să ajung, la Maria Callas. Da, şi la soprana Maria Calas mă
gândeam, tocmai ascultasem la radio o emisiune despre un nou ﬁlm documentar dedicat ei, cu elogii la talentul
pe care l-a avut, despre viaţa ei scurtă, plină de mari succese dar şi de controverse şi eram cam frustrat. O să
vedeţi de ce. Voi reveni pe această temă. Cu mintea aiurea, nu mi-am dat seama că am apăsat cam tare pe
acceleraţie, exact în locul unde stătea la pândă poliţia: 140 de kilometri la oră, în zona de 105! Mă aﬂam pe
magistrala 81, în statul New York, abia trecusem de Syracuse. Evident, o maşină de poliţie s-a luat după mine,
am tras pe dreapta şi un poliţist a venit pe partea dreaptă a maşinii, nu pe stânga, pe partea şoferului, aşa cum
eram obişnuit. Nu am mai văzut aşa ceva, dar face logică – este mai securitar pentru un poliţist. I-am dat fără să
comentez prea mult cele trei acte care se cer oriunde în lume (permisul de conducere, înmatricularea maşinii şi
asigurarea) şi mă aşteptam să primesc o amendă usturătoare. O meritam. Spre surprinderea mea, poliţistul
s-a întors imediat. Când a avut timp să scrie tichetul? Au tichetele de amendă gata scrise? Au imprimantă în
maşină, m-am întrebat?
– Domnule Setatanu (Cetățeanu – fără diacriticele româneşti de care te debarasezi în actele din Canada şi
SUA, pronunţat de anglofoni), ştiaţi că aveţi permisul de conducere suspendat? Nu aveţi dreptul să mai
conduceţi maşina în statul New York. Am înghețat…
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– Nu am fost anunţat de nimeni, cum este posibil aşa ceva? De ce oare?
– Nu aţi plătit o amendă de viteză în urmă cu câţiva ani.
Cred că am rămas fără glas câteva secunde, și am recapitulat în gând, în mare viteză: parcă am avut o
amendă cândva, dar parcă am plătit-o pe Internet. Am fost aşa de şocat, că pe moment, nici nu mi-am adus clar
aminte. Să conduci cu permisul suspendat este foarte grav şi nu mai poţi continua drumul la volan, maşina este
remorcată, trebuie să plăteşti sute de dolari amenzi, poţi să faci chiar şi vreo lună de puşcărie, încurcătură
mare. Adio plecare în India, m-am gândit în acele secunde. Cât timp o să-mi ia să rezolv problema? Grav, foarte
grav. Ce încurcătură teribilă, neprevăzută! Dar poliţistul a continuat:
– Ascultaţi-mă bine, nu spuneţi nimic, ascultaţi-mă bine. Conduceţi încet până ieşiţi din statul New York, să nu
vă oprească altcineva. Nu vă dau nici amendă de viteză. Merry Christmas!
– Merry Christmas, Merry Christmas, God bless you! Am exclamat eu, fără să-mi vină să cred. Chiar era
adevărat? Nu glumea? Era adevărat, m-a iertat, cadou de Crăciun. Am fost tentat să cobor şi să-l îmbrăţişez pe
poliţist, dar nu se face. Aşa sunt americanii în marea lor majoritate, oameni de treabă, de omenie. Şi în
România m-a iertat odată un poliţist că mergeam cu 70 km pe oră în comuna Creţeni, dar mă ştia după nume că
sunt ziarist-scriitor şi chiar s-a bucurat să mă cunoască. Pe la ora 9 seara, conducând încet chiar și în Canada,
am ajuns cu bine acasă, pe tărmul ﬂuviului Saint Laurent și am început pregătirile pentru marea aventură…
Am plecat spre India de la aeroportul Dorval (acum poartă numele celui care s-a opus să se extindă,
respectiv al fostului prim ministru al Canadei şi tatăl actualului prim-ministru, Pierre Elliott Trudeau) pe 13
decembrie seara, mai exact, la ora 19 50. Zbor fără peripeţii, dar cu teamă, nu că va cădea avionul, ci să nu
contractez vreo gripă. Peste culoar de mine, o pasageră suﬂa zgomotos nasul la ﬁecare 3 minute, iar pe rândul
din faţa ei, un pasager îi ţinea tonul, tuşind la fel de des. Bine că am avut norocul să nu am pe nimeni pe locul de
lângă mine, deci am stat mai lejer, pe două locuri. M-am considerat norocos şi chiar că am fost, mai ales că
temerea mea cu gripa nu s-a întâmplat, nu am dus gripă în India. A doua zi dimineaţa, după o alergătură prin
imensul aeroport Heathrow (am avut numai o oră între avioane) de lângă Londra, am „prins” avionul spre New
Delhi, unde am ajuns seara târziu. Ce bine este când te aşteaptă cineva într-o ţară unde nu a fost neam de
neamul meu, sau nu ştiu eu! De unde oare vine această atracţie inexplicabilă a mea pentru ţara numită şi
Bharata (cu o linioară pe primul „a”) sau Hindustan?
Am ajuns în India pe 14 decembrie, ora 22:30 şi am fost aşteptat la imensul aeroport din
New Delhi de prietenii mei dragi, poeţii Dr. Jacob Isaac şi Ramakanta Das (Secretary in
Upper House of Indian Parliament) cu un buchet mare de 19 trandaﬁri superbi, obicei
foarte indian, aşa mi s-a întărit convingerea în periplul meu. Fiind tarziu, prietenii mei
grijulii mi-au rezervat o cameră și am înnoptat la un hotel superb în care am stat și la
întoarcerea din incursiunea mea prin două state indiene.
A doua zi, am luat avionul până în
Bhubaneshwar, statul Odisha. Din nou
surpriză. Am fost așteptat cu ﬂori superbe
Primit cu ﬂori la
de prietenii mei, poeții.
aeroportul din
Bhubaneswar
În India există foarte multe reclame, atât
în aeroporturi, cât și prin orașe.
Englezii, stăpânii dominionului India până la 15 august 1947,
au lăsat moștenire limba engleză, disciplina britanică și
circulația pe partea stângă a șoselei. Dar ce aglomerație!
Aeroportul din Bhubaneswar este impresionant de
Copiii sunt veseli în țara „Adevărului care singur triumfă”,
modern,curat și cu multe lucrări de artă, precum
această imensă pictură naivă
(“Thruth Alone Triumphs”) așa cum
spune imnul național al țării. Multe
mașini moderne și rumegătoare cam
subnutrite, dar sacre. Nu știu și nu am
întrebat de cai, ce statut au, dar nu am
văzut mulți. În continuare se pot
admira blânde bovine sacre pe străzi
la Bhubaneswar și un călăreț pe cal
(la New Delhi).L
La ieșirea din aeroport, m-au surprins străzile
largi cu multe indicatoare de direcții,
atât în engleză, cât și în hindu

Statuetele indiene din bronz se gasesc din belșug la toate magazinele pentru turiști
și sunt foarte apreciate. Am fost și eu prin câteva, atât în India cât și în Thailanda.

Cu prietenul Jacob,
în parcul cu sculpturi moderne
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Ce poți să vizitezi mai întâi, într-un oraș de 800.000 de suﬂete, vechi de peste 2260 de ani (războiul din
Kalinga, lângă Bhubaneswar a avut loc în anii 262-261 înainte de Era noastră) cu atâta istorie? Cu siguranță,
mă voi întoarce pe aceste meleaguri. Aproape de hotelul unde am locuit se aﬂă „Sculpture Park”, de lângă
K.I.I.T., Facultatea de Arhitectură, de la care am reținut mai multe imagini semniﬁcative:
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Am vizitat și impresionantele instituții de învățământ KIIT
(Kalinga Institut of Industrial Technology – www.kiit.ac.in) și
KISS (Kalinga Institut of Social Sciences– www.kiss.ac.in),
fondate în 1992 de renumitul prof. Dr. Achyuta Samanta, un
adevărat erou, nu numai pentru India, dar și pentru omenire. Am
scris câteva rânduri despre această mare personalitate a zilelor
noastre în numărul din decembrie (când mă aﬂam încă în India)
al revistei Destine Literare (www.scriitoriiromani.com). Oricum,
trebuie numai să menționez esențialul – peste 54.000 de copiii
săraci, au șansa de a primi educație gratuită și chiar de a ﬁ
crescuți de mici în KISS. Vedeți mai jos imagini tulburătoare. Mă
simt onorat că am avut șansa de a cunoaște pe Dr. Samanta,
care a fost ales recent în Parlamentul Indiei.

Indience transportând pe cap pachete mari,
precum oltencele din zona Drăgășanilor.

Dr. Samanta în mijlocul copiilor
pe care îi păstorește

Cu prietenii, împreună cu
un grup de eleve de la KISS.
Mii de copilași frumoși, veseli și sănătoși, trăiesc împreună până ajung să termine
școala, apoi facultatea (funcție de aptitudini) și să găsească o slujbă.
Predomină fetele, care la KISS, constitue 60% din numărul elevilor.

Mă întreb câte personalități
fascinante trăiesc în prezent
sub cerul Indiei, urmași demni
ai cunoscuților Rabindranath
Tagore (1861-1941) și Michael
Madhusudan Dutt (1824-1873),
Fiecare elev poartă un ecuson, este în
comemorat
în ﬁecare an pe 25 Templu hindus în unul din campurile KISS
uniformă și merge la masă cu farfuria lui
unică, de care are grijă.
ianuarie prin grija prietenului
meu Dr. Bithan Datta? De exemplu, întâmplător, am auzit de un poet
orb de la 2 luni, mai bine zis orbit de la un tratament băbesc. Se numește
Jagadguru Ramanandacharya Swami Rambhadracharya, născut la 14 ianuarie
1950. Este poet, lider religios (hindu), vorbește 22 de limbi, este ﬁlozof, cântăreț,
compozitor și a scris peste 100 de cărți. Sper să îl întâlnesc la Congresul Mondial
al Poeților, ediția 39-a, care va avea loc începând cu 2 oct. 2019 la Bhubaneswar,
sub patronajul doctorului Samanta, cand se vor sărbători și 150 de ani de la
nașterea marelui Gandhi.
Va urma…
În continuarea acestui reportaj, veți aﬂa despre proiectul „BrâncușIndiana” (cum l-a numit
Mahatma Gandhi,
idolul Indiei,
exemplu de urmat și
de inspirație pentru indieni
(statuie la KIIT)

cunoscutul designer Marc Marinescu Constantin) și despre alți oameni și locuri atrăgătoare din
India (Cochi, statul Kerala) și Phuket în Thailanda.
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editor in chief
MUGURAª MARIA VNUCK

NEW TRENDS ABOUT

S.U.A.

Dear Readers,
We have been together for almost 12 years since this magazine has been founded. There are
thousands of pages where we have accommodated you with your texts, adorned by your rich
imagination and talent. During this time we have welcomed new contributors, bringing them to you,
watching them grow, and becoming awarded writers, philosophers, historians, journalists, visual artists. We
have never spared any effort in discovering them, encouraging them, and introducing them to you.
Irrespective their particular manner of manifestation, we have always kept our contributors in a high
esteem, appreciating their hard work for the creation of something beautiful and outstanding. We are proud
to say that we have permanent contributors as well as occasional ones, whom we do not forget and with
whom we have kept in contact. We have always encouraged and we will be glad to keep encouraging the
participation of young talents promoting them on the international scene.
Being a magazine with a broad vision, we have never imposed certain themes to be taken into
consideration. We have always allowed our contributors to express themselves freely, because we believe
in the free expression of ideas.
We intend to have 4 issues per year i.e. in March, June, September, and December.
th

th

th

In 2019 the deadlines for the submissions of your texts will be: February 15 , May 15 , August 15 , and
th
November 15 . Any texts that will be sent by you after these dates for reading and eventual publication will
be considered for the next issues.
CONDITIONS OF SUBMISSIONS:
· only one of your photos in JPG
· mention the country where you currently live
· send your texts only in WORD attachments, Time New Roman 12, spaced 1.5 lines. Do not send
them in the body of your e-mail. No special arrangements of the texts are needed from you
· do not make use in an abusive way of all sorts of underlining or special side notes
· please make sure that your texts are correctly written from the grammatical and spelling points of view
· for such languages like French, Romanian and others, you are kindly asked to put the accents / the
diacritical signs etc.
· any illustration that belongs to the text should be in JPG
· the length of the poetry texts will be maximum 1,000 signs
· the length of texts written in prose will be maximum 3,000 signs
· please e-mail us only the ﬁnal forms of your texts. We will no longer accept such requests made by the
authors to replace their texts with other subsequent versions
· we kindly ask you not to e-mail books of prose or poetry asking us to make a selection of your texts in
view of their publication
· all the materials that are submitted for publication will be e-mailed to Mrs. Muguraș Maria Vnuck,
Editor in Chief, e-mail address: muguras_maria @yahoo.com
· the texts that will not be accepted for publication will not be returned and the magazine will not notify
their writers about it
· authors are kindly asked to make sure that their texts do not come into conﬂict with any copyright laws
with any writers, publishers or translators as far as the publication of their texts in “Destine Literare”
magazine is concerned. Our publication reserves its rights to kindly ask its contributors to submit such
permits for further publication
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· by submitting your texts, illustrations to us, we understand that you give “Destine Literare” the full rights
for their publication
· in case of any quotation, authors will always have to indicate the source in a precise and clear way
· contributors will not be paid irrespective the nature of their contributions (written texts or any type of
illustrations that can be published in our magazine)
· “Destine Literare” reserves itself the right to decide upon publishing or not a text or a drawing in the
magazine
· authors who will be published in “Destine Literare” will be responsible for their statements from the
moral and legal points of view
SUBSCRIPTIONS:
· upon request we can mail to you the hard copy of our magazine. The cost of one copy in Canada is
CAD $ 20.00 and for the United States of America and the rest of the countries US $ 18.00. To these
amounts we shall always charge the costs of the shipping services
· upon request we can make yearly subscriptions and have the hard copies of our magazine mailed to
you. The cost of a yearly subscription (4 issues) will be for Canada CAD $ 80.00 and for the United
States of America and the rest of the countries US $ 72.00. To these amounts we shall always charge
the costs of the shipping services
· our rates will always be pre-paid in the above-mentioned hard currencies
· since for the time being we have been working on the payment system, those of you who are interested
in buying the magazine or subscribing to it are kindly asked to contact Mrs. Muguraș Maria Vnuck,
Editor in Chief, e-mail address: muguras_maria @yahoo.com
TRANSLATIONS:
· for a better transparency and understanding, and in order to ensure a wider promotion of the Romanian
cultural values abroad, “Destine Literare” can ensure competitive services of literary translations from
Romanian into English or vice versa
· texts written in English, French, Spanish, Italian, and Romanian will be accepted. Texts written in any
other foreign language will have to be translated into English, French or Romanian.
· for such services please contact Mrs. Muguraș Maria Vnuck, Editor in Chief, e-mail address:
muguras_maria @yahoo.com
THE GOALS OF “DESTINE LITERARE” MAGAZINE:
· “Destine Literare” (Literary Destinies) will provide interractive cultural bridges expressed in such texts
as: ﬁction, non ﬁction, poetry, prose, plays, graphic literature, philosophy, history, women's literature,
history of art, promotion of the best classic and contemporary literature from across the world,
biographies, memoirs, literary journalism, travel
· “Destine Literare” will promote a broad range of humanistic traditional values that derive from the world
civilizations, short stories, mysteries, interviews, literary criticism, essays, book reviews
· “Destine Literare” reserves itself the right to decide upon publishing or not a text or a drawing in the
magazine
· “Destine Literare” will do its best to promote cultural connections among people, North American
readers, and all the other English speaking readers
· in the line of the above, “Destine Literare” will promote and encourage the publication of good quality
international translations
· such texts expressing ideas against humanity, countries, political systems, peoples, private persons,
religions, politics will not be accepted for publication
· being an international cultural magazine which is read all over the world, “Destine Literare” is a perfect
illustration of the times we live as far as the private and social collective mentalities are concerned.
Being assaulted by all sorts of ideologies, by a new cultural socialism focused mainly on the identity of
a mass of people rather than that of the individual, forgetting about the human being as the creation of
God and approaching, sometimes in an occult way, the annihilation of traditions, “Destine Literare”
believes that it is the right moment to promote and harbinger the values of humanity canvassing them in
an appropriate way
· “Destine Literare” acts in the capacity of an international cultural and literary multi-sided society. The
members of our editorial board live in Canada, the United States of America, and Romania
· “Destine Literare” expresses its special thanks to its numerous contributors and 16.000 thousand
readers and avails itself of this opportunity to invite you to keep in touch with us by sending us your
texts
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redactor ºef
MUGURAª MARIA VNUCK

NOILE TENDINȚE ALE REVISTEI

S.U.A.

Dragi cititori,
Suntem împreună de 12 ani de când a fost fondată revista. Sunt mii de pagini în care v-am publicat
textele pline de imaginație și talent. În tot acest timp am primit, cu bucurie, autori noi, vi i-am prezentat,
le-am urmărit evoluția, premiile care li s-au acordat pentru preocupările lor de literatură, ﬁlosoﬁe, istorie,
jurnalistică, arte vizuale etc. Nu am precupețit niciun efort în a căuta și descoperi noi talente, pe care le-am
încurajat și vi le-am supus atenției. Indiferent de domeniul lor de manifestare, revista noastră a apreciat, în mod
deosebit, munca de creație pentru promovarea frumosului. Suntem mândri să vă informăm că avem numeroși
colaboratori permanenți, dar și ocazionali. Nu uităm pe nici unii dintre ei, ﬁind în contact cu ﬁecare. Din
totdeauna am încurajat noi și tinere valori pe care în viitor ne vom bucura să le promovăm pe scena culturii
internaționale.
Fiind o publicație de largă anvergură, nu am impus niciodată anumite teme care să ﬁe luate în considerație.
Am dat întotdeauna colaboratorilor noștri posibilitatea de a se exprima în mod liber, deoarece credem în libera
exprimare de idei.
În viitor intenționăm să publicăm 4 numere pe an: în lunile martie, iunie, septembrie și decembrie.
Pentru anul 2019 datele limită de trimitere a materialelor vor ﬁ: 15 februarie, 15 mai, 15 august și 15
noiembrie. Toate textele care ne vor parveni după aceste date pentru a ﬁ citite și eventual publicate vor ﬁ
programate pentru numerele viitoare ale revistei.
CONDIȚII DE PUBLICARE:
· vă rugăm să ne trimiteți doar o singură fotograﬁe a autorului în format JPG
· vă rugăm să menționați țara în care trăiți în prezent
· trimiteți textele doar în atașament WORD, Times New Roman 12, la un rând și jumătate. Vă rugăm să
nu ne mai trimiteți textele în cuprinsul mesajului e-mail. Vă rugăm să nu le mai aranjați în niciun fel
special, care să pară estetic din punct de vedere graﬁc, sau să faceți adnotări laterale speciale
· vă rugăm să nu mai abuzați de tot felul de sublinieri
· vă rugăm să ne trimiteți textele corect scrise din punct de vedere gramatical și ortograﬁc
· pentru limbi ca franceză, română și altele, vă rugăm să puneți accentele / diacriticile etc.
· toate fotograﬁile sau ilustrațiile pe care ni le trimiteti, trebuie să ﬁe în JPG
· mărimea textelor de poezie va ﬁ de maximum 1.000 de semne
· mărimea textelor de proză va ﬁ de maximum 3.000 de semne
· vă rugăm să ne trimiteți doar varianta ﬁnală a textelor. Astfel de cerințe exprimate de autori de a înlocui
textele lor cu alte variante recorectate, adăugite, îmbunătățite nu vor ﬁ luate în considerație
· vă rugăm să nu ne trimiteți cărți întregi de proză sau de poezie lăsând la alegerea noastră textele destinate
publicării
· toate materialele trimise spre publicare vor ﬁ adresate către: Muguraș Maria Vnuck, Redactor șef,
adresă de e-mail: muguras_maria @yahoo.com
· textele care nu vor ﬁ acceptate spre publicare nu vor ﬁ returnate autorilor, iar revista nu va da acestora
niciun răspuns
· autorii trebuie să ne asigure că, în ceea ce privește publicarea scrierilor lor în „Destine Literare”, textele lor
nu contravin legii copyright-ului altor autori, editori sau traducători. Revista noastră își rezervă dreptul de
a veriﬁca dacă autorii texlelor au această permisiune în vederea publicării
· prin trimiterea textelor și a ilustrațiilor către redacția noastră, înțelegem că dați revistei „Destine Literare”
drepturi depline de publicare
· în cazul unor citate, autorii vor trebui să indice întotdeauna, precis și clar, sursa citată
· indiferent de natura participării lor la revistă (texte sau orice fel de ilustrații care să se încadreze în proﬁlul
acestei publicații) colaboratorii noștri nu vor ﬁ remunerați
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· „Destine Literare” își rezervă dreptul de a avea decizia ﬁnală asupra publicării sau a nepublicării unui text
sau desen în paginile sale
· ﬁecare autor care trimite materiale ce vor ﬁ publicate în „Destine Literare” va ﬁ responsabil moral și juridic
de conținutul articolului semnat
ABONAMENTE:
· la cerere, vă putem trimite revista tipărită prin poștă. Costul unui exemplar în Canada este de CAD $
20.00, iar în Statele Unite ale Americii precum și peste tot în lume, revista va costa US $ 18.00. La aceste
prețuri se va mai adăuga și costul serviciilor poștale
· la cerere vă putem face abonamente anuale pentru exemplarele tipărite. Costul celor 4 numere va ﬁ
pentru Canada CAD $ 80.00, iar în Statele Unite ale Americii precum și peste tot în lume, revista va costa
US $ 72.00. La aceste prețuri se va mai adăuga și costul serviciilor poștale
· plata va ﬁ făcută întotdeauna anticipat și în valută
Deoarece în prezent lucrăm la deﬁnitivarea acestui sistem de plată, cei care sunt interesați în achiziționarea
sau abonarea la revistă, sunt rugați să o contacteze pe Muguraș Maria Vnuck, Redactor șef, adresă de
e-mail: muguras_maria @yahoo.com
TRADUCERI:
· pentru o mai bună transparență, înțelegere și o mai largă promovare a valorilor culturii românești în
străinătate, „Destine Literare” poate asigura servicii competente de traduceri literare din română în
engleză sau invers
· vor ﬁ acceptate spre publicare texte scrise în engleză, franceză, spaniolă, italiană și română. Textele
scrise în orice altă limbă străină vor trebui traduse în egleză, franceză sau română
· pentru aceste servicii vă rugăm să o contactați pe Muguraș Maria Vnuck, Redactor șef, adresă de e-mail:
muguras_maria @yahoo.com
ȚELURILE REVISTEI „DESTINE LITERARE”:
· „Destine Literare” va asigura punți de legătură interculturale prin următoarele genuri de texte: ﬁcțiune,
non-ﬁcțiune, poezie, proză, piese de teatru, literatură ilustrată, ﬁlosoﬁe, istorie, literatură feministă, istoria
artei, texte de o calitate deosebită din literatura clasică și contemporană internțională, biograﬁi, memorii,
jurnalism cultural, călătorii
· „Destine Literare” va promova într-o mare măsură valorile tradiționale umaniste care au derivat din
civilizațiile lumii, proză scurtă, nuvele, scrieri cu caracter de mister, interviuri, critică literară, eseuri,
cronici de carte
· „Destine Literare” nu va precupeți niciun efort în a promova legăturile culturale între oameni, cititori ai
continentului nord american precum și orice alți vorbitori de limbă engleză
· tot pe aceeași linie se va înscrie promovarea și încurajarea publicării, la nivel internațional, de traduceri
de foarte bună calitate
· nu vor ﬁ acceptate spre publicare texte xenofobe, împotriva omenirii, a unor țări sau popoare, atacul la
persoană, sau la religii, texte de polemică politică
· fiind o revistă internațională de cultură, care este citită peste tot în lume, „Destine Literare” este o oglindă
perfectă a timpurilor în care trăim, a mentalităților la nivel individual și colectiv. Fiind asaltați de tot felul de
ideologii, de un nou curent cultural socialist axat mai mult pe identitatea de masă, decât pe cea
individuală, uitând de ﬁința umană ca și creație a lui Dumnezeu și abordând uneori, într-un stil ocult
anihilarea tradițiilor, „Destine Literare” consideră că are datoria de a promova și de a ﬁ mesagerul valorilor
umane, supunându-le atenției omenirii așa cum se cuvine
· „Destine Literare” activează pe diverse planuri ca o societate internațională de cultură și literatură.
Membrii colectivului nostru de redacție locuiesc in Canada, Statele Unite ale Americii și România
· „Destine Literare” transmite mulțumirile ei în special numeroșilor noștri colaboratori dar și celor 16.000 de
cititori și se folosește de acest prilej pentru a vă invita să ne trimiteți textele Dvs în permanență
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MIHAI EMINESCU

UNIVERSAL

Stelele-n cer
Deasupra mărilor
Ard depărtărilor
Până ce pier.

Stol de cocori
Apucă-ntinsele
Și necuprinsele
Drumuri de nori.

Orice noroc
Și-ntinde-aripile,
Gonit de clipele
Stării de loc.

După un semn
Clătind catargele
Tremură largele
Vase de lemn;

Zboară ce pot
Și-a lor întrecere
Vecinică trecere:
Asta e tot…

Până nu mor
Pleaca-te, îngere,
La trista-mi plângere
Plină de-amor.

Niște cetăți
Plutind pe marile
Și mișcătoarele
Pustietăți.

Floare de crâng:
Astfel viețile
Și tinerețile
Trec și se sting.

Nu e păcat
Ca să se lepede
Clipa cea repede
Ce ni s-a dat?

foto: dandima.ro
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NAŞTEREA

MIHAI – DIVINUL

era ger… că prin Moldova-i ger.
l-a adus destinul lui în spate
l-a aşezat pe-o bătătură
din care tot mustea – eternitate.

Mihai, nu ştie lumea nici dacă te-ai născut.
Istoria se scrie mult prea târziu şi greu.
Noi ţi-am găsit însemne strădincoace de Prut,
aici ţi-a dat suﬂare prea bunul Dumnezeu.

și l-au scăldat divine ursitoare
și de la muze blânde-a supt colastră
și moaşele i-au dăruit grădina
dată-ntr-o ﬂoare tânără, albastră.

Românii, oropsiţii, creştin te-au botezat
iar tu te-ai dus în codri, cu doinele şi brazii.
Măicuţa ta – natura – pe ram te-a legănat
şi ţi-a pus ﬂori de geniu, să ﬁi măreţ ca barzii.

și-apoi l-au dus cu muica în pădure
să îi arate turmele prin plaiuri,
l-au dus ciobanii să-i descânte
doine şi horele din naiuri.

În inimile noastre te naşti în orice an.
Te-a aşteptat o glie, s-o umbli şi s-o cânţi,
te aşteptau vremi tulburi, cu frământări noian,
să îţi transpire fruntea şi-n vers să te frămânţi.

și râurile s-au încins la sârbă.
Iar Marea – de departe – îl chema
întru sălaşul ei – maica natură,
ce pe moldavul prunc îl legăna.

Bine-ai venit pe lumea aceasta blestemată!
Mihai, eşti o izbândă născută din blestem.
Te-a pus la neodihnă Divinul nostru tată,
că prea-ţi e greu destinul... de-aceea nu mă tem.

Da, pe la ianuarie e ger.
Iar stelele zvârleau lumini pe plai
vestind întregii omeniri
naşterea profetului MIHAI…

...aici ţi-a dat suﬂarea eternul Dumnezeu
şi-a fost să ﬁi al nostru strădincoace de Prut,
povestea ta se scrie mult prea târziu şi greu.
Mihai, tu eşti divinul născut, au nu făcut...

Montreal, ianuarie 2019

Ianuarie, 2019
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ALEXANDRU CETÃÞEANU

Grigore Vieru
comemorat la
Cenaclul „Eminescu”
din Montreal și…
diverse

CANADA

Să nu ne uităm elitele, că nu avem prea multe! Sau, cum a
zis poetul George Filip în poezia „Autoportret”: „…că prea se
sursa: PEDAGOTECA.RO
nasc poeţii rar/şi prea le spunem des, Adio!”
Pe scriitorii dragi, care au „plecat” sau au fost ajutați să
plece spre eternitate în condiţii ciudate (Nicolae Labiș, Marin Preda, Cezar Ivănescu şi Grigore Vieru) este cu
atât mai important să nu-i uităm şi orice acţiune în acest sens este de apreciat. M-am bucurat când am aﬂat că
exact joi, 14 februarie, ziua de naştere a marelui poet Grigore Vieru va avea loc comemorarea lui, devansând
cu o săptămână data la care se ţine de obicei Cenaclul (a treia joi a ﬁecărei luni). Leonard Voicu, preşedintele
ACSR şi al Cenaclului, m-a întrebat dacă nu vreau să vorbesc eu despre marele dispărut, dar am mai povestit
în alţi ani şi ﬁind şi într-o perioadă foarte aglomerată, nu m-am încumetat. Se mai putea întâmpla să şi ningă şi
să nu pot să ajung la Cenaclu, deci nu am riscat (locuiesc mai mult la Valleyﬁeld, la aprox. 50 km de Montreal,
decât în Montreal). Mi-am rezervat totuşi 5 minute să vorbesc despre… cum s-a întâmplat că am pierdut şansa
şi bucuria de a-l întâlni pe Grigore la Chişinău în aprilie 2008 (împreună cu regretatul poet Cezar Ivănescu) şi
25 de minute pentru a relua prezentarea (ratată la cenaclul din luna ianuarie – nu mai spun de ce?) unui mare
eveniment poetic care va avea loc în Hindustan (unul din cele 5 nume ale Indiei), plus o scurtă prezentare a
acestei ţări fascinante, unde am fost invitat şi am vizitat câteva oraşe în luna decembrie 2018.
Din nefericire, cu numai câteva zile înainte de eveniment, am aﬂat trista veste că
scumpa noastră colegă Ortansa Tudor a plecat spre cele veşnice. Mare pierdere
pentru noi toţi, cei care am iubit-o pe poeta Ortansa! Din cauza unei furtuni de
zăpadă, cea mai mare anul acesta – aproape o jumătate de metru de zăpadă(!),
înmormântarea (mai bine zis slujba de înmormântare, la Salonul Funerar Kane
Fetterly) s-a amânat din 13 februarie pe 14 februarie.
Să-i ﬁe ţărâna uşoară şi somnul lin, dragei noastre colege Ortansa! Condoleanţe
familiei!
În această zi de neuitat, cu circulaţie complicată, am reuşit totuşi să ajung la
Montreal (de la Valleyﬁeld, aprox. 50 de kilometri distanţă – repet), făcând un ocol
prin Dorval, să-i fac o scurtă vizită supravieţuitorului „holocaustului” bolşevic din
R.P.R. George Sarry, apoi l-am luat de acasă pe poetul George Filip, care vroia
neapărat să îşi ia rămas bun de la Ortansa şi am pierdut mai mult de o oră să
căutăm salonul. Am ajuns totuşi la timp (cu atâta zăpadă, nu a fost uşor că găsim
loc de parcare), apoi am mers să luăm revista Destine Literare de la tipar
(www.hyegraﬁx.com) şi în ﬁnal, am ajuns la casa doamnei Cristina, ﬁica doamnei Ortansa. Ne-am simţit ca în
familie, iar bunătăţile pregătite ne-au întrecut aşteptările – evident, nu au lipsit nici sarmalele, iar tradiţionala
colivă a fost la înălţime. Să ﬁe primite toate!
Când am ieşit din clădirea în care a locuit prietena noastră, surpriză! O maşină mare de poliţie, blocase
maşina mea – nu puteam să ies. I-am rugat să se mute puţin mai în față să-mi facă loc deoarece mă grăbesc,
dar poliţistul din dreapta maşinii de poliţie, mi-a spus să intru în maşină că „are să-mi dea ceva”. Am dat drumul
la motor să-l încălzesc, şi am deplasat puţin maşina înapoi din zăpadă, dar acelaşi poliţist a venit la mine şi cu o
voce nervoasă mi-a „ordonat” să opresc motorul, că îi lovesc maşina. Abia după vreo 20 de minute de
aşteptare, mi-a dat un „tichet de contravenţie” lung de 65 de centimetri. Pentru ce? Că am parcat maşina
într-un unghi care ar sugera că am venit din direcţia opusă benzii de circulaţie pe marginea căreia erau parcate
maşinile, puţin oblic, dar invers sensului de circulaţie. Absurd, am făcut poze şi voi contesta amenda, nu pentru
suma de 82 de dolari, dar pentru a trage un semnal de alarmă – se pare că poliţiştii sunt stimulaţi ﬁnanciar să
dea cât mai multe amenzi şi atunci ei inventează infracţiuni. Şi ce m-a mai supărat – în loc să mă ajute să plec
cât mai repede că doar i-am spus că sunt aşteptat la o întâlnire importantă, de „al dracului” m-a întârziat cât mai
mult. Aşa am înţeles de ce unii quebecoises îi înjura – şi chiar sunt împotriva angajării de poliţişti proveniţi din
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„minorităţile vizibile” (probabil acest „educator” al nostru își are originea din „infernul” din Haiti). Dar… au şi ei
drepturi să ajungă poliţişti sindicalizaţi, cu salarii invidiate de mulţi, nu-i așa?
Dar… m-am abătut cam mult de la subiectul principal al acestor rânduri. Am
ajuns cu întârziere la Cenaclu (şi cât de mult iubesc punctualitatea!) când
tocmai cineva, nu ştiu cine, era aplaudat. Apoi, a vorbit frumos şi interesant
despre Vieru, George Rusu (fost realizator de emisiuni radio la postul
românesc de la Montreal). Ce păcat că nu am înregistrat totul, aşa cum
procedez de obicei!
Eu am recitat impresionantul poem „Pentru ea” (pus și pe note de regretatul
Ion Aldea-Teodorovici, mort tot în condiţii suspecte) şi am prezentat poze cu
distinsa Larisa Vieru, pe care am întâlnit-o întâmplător pe stradă în Chişinău,
unde am ajuns pentru prima oară în viaţa mea în urmă cu vreo trei ani. Ce
coincidenţă fericită!
Eram cu Acad. Prof. Dr. Liviu Pendefunda, cu marea poetă Lidia Grosu şi cu
iubitul şi apreciatul actor Sandu Cupcea. Doamna Raisa a fost plăcut surprinsă
de întâlnire şi chiar şi-a amintit că în anul 2008 ne-a aşteptat – pe Cezar (care
era prieten cu Grigore – cine se aseamănă se adună!) şi pe mine.
La Cenaclu am vorbit despre tristul eveniment din anul 2008, când am fost la
Tirana cu Cezar şi după întoarcerea din Albania şi o mică intervenţie
chirurgicală pentru prietenul meu, aveam planiﬁcat să mergem să ne întâlnim
Larisa Vieru și Acad. Prof. Dr. Liviu cu Grigore Vieru, la Chişinău. Dar, din nefericire, acea mică intervenţie
Pendefunda la Chișinău în 2016,
chirurgicală, în mod inexplicabil (se vehiculează şi în prezent ideea unei
lângă placa comemorativă Vieru și
crime),
i-a fost fatală prietenului meu Cezar.
a omului de teatru Veniamin
Apostol (1938-2000)
Nu am mai povestit la Cenaclu, dar eram aşteptaţi la Chişinău şi de prietenii
mei, prof. dr. Nadejda Godoroja (vedeti „Saga oncologului” în paginile revistei
DL) şi prof. dr. Pavel Godoroja, decanul Facultăţii de Stomatologie (care în
prezent îi poartă numele). Nici pe Grigore şi nici pe Pavel nu am apucat să-i mai
găsesc în viaţă. În anul 2016, Nadejda ne-a aşteptat cu drag (pe mine şi pe
Academician – îi mulţumesc mult pentru impresionanta ospitalitate de care
ne-am bucurat) şi am fost să aprindem câte o lumânare la mormintele lor.
Odihnesc la acelaşi cimitir. Poza mormântului poetului, pe care am prezentat-o
la Cenaclu, cu un monument în bronz de aprox. 3 metri înălțime, este
impresionată – aşa au ştiut basarabenii să-i mulţumească postmortem marelui
poet Grigore Vieru că a existat.
Am mai vorbit la Cenaclu şi cum am fost primit în India, despre prietenii mei
poeţi, despre renumitul profesor Samanta etc. aşa cum se poate citi în
reportajul anterior. Pozele prezentate mi-au susținut expunerea – o parte dintre
ele se pot vedea tot la reportaj. În plus, am vorbit despre BrâncușIndiana (așa
va ﬁ sigla proiectului) – şi l-am rugat pe designerul Marc Marinescu Constantin
să explice pe scurt despre ce este vorba. În anul 1937, Brâncuși, geniul
Gorjului şi al Planetei a vizitat India, cu un proiect comandat de un maharajah –
un templu de meditaţie (Meditation Temple) rămas (din anumite motive –
Alex Cetățeanu la mormântul lui
povestea este lungă) nerealizat. Ideea lui Marc, preluată cu entuziasm de
Vieru în Cimitirul Central din
Chișinău
mine, a fost să
îi convingem
pe indieni să
realizeze acest proiect în zilele noastre. În
acest sens am făcut prezentări la mai mulţi
indieni de vază, inclusiv la doi membri ai
Parlamentului Federal al Indiei. Prima dată am
pledat pentru reluarea proiectului acum câţiva
ani, când l-am avut musaﬁr la Montreal pe Dr.
Bidhan Datta, cunoscut poet şi ﬁlosof Indian,
fost crainic la postul de radio All India. Vedeţi
poza alăturată: acest „ou” cu diametrul de
aprox. 44 de metri şi cu intrarea pe sub pământ
– idee năstruşnică a lui Brâncuşi, s-ar putea să
prindă viaţă, spre mândria Indiei şi surpriza
Planetei!
Thanks to PINTEREST.COM

Poza de grup cu numai o parte a cenacliștilor prezenți în sală. Artistul Marc Marinescu Constantin
(între Victor Roșca-în dreapta și George Rusu) îndeamnă cu subtilitate artistică la… iuBIRe

P.S. Am aﬂat cu nedumerire că atât în
programul Cenaclului trimis la diferite
ziare, cât şi în email-ul de mulţumire după
Cenaclu, trimise de Leonard Voicu (cel pe
care l-am susţinut să mă urmeze la
conducerea ACSR) nu a apărut numele
meu. Nici doamna care se pare că a avut o
oarecare contribuţie la organizarea
acestei ediţii a Cenaclului (nu merită să îi
dau numele), care am auzit că ar ﬁ scris un
articol despre eveniment, nu a menţionat
Subsemnatul, la Cenaclu.
Foto Maria Filip
că aş ﬁ fost şi eu prezent (mi-a semnalat
acest fapt un prieten nedumerit). Oameni
cu memoria scurtă sau alte… motive? Pentru mine nu are nicio importanţă dacă am fost sau nu „prezent”; am
menţionat aceste „scăpări” ca… fapte diverse. Bine că l-am comemorat pe marele poet Vieru (asta este
important) chiar în ziua lui de naștere! Traiască Limba sfântă Română, trăiască memoria marelui Poet patriot
Grigore Vieru!
P.P.S. Am aﬂat ulterior că în sală a fost şi o reprezentată a Ambasadei Republicii Moldova la Ottawa. Am
văzut la masa din față, o fată tânără, frumoasă, bucălată, dar nu am ştiut cine este. Frumos că a străbătut atâta
drum să ﬁe prezentă şi regretabil că nu a venit nimeni din partea Consulatului României de la Montreal. Era
mult mai aproape și chiar necesar!
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În ﬁne, Cenaclul a continuat cu ciorbă de perişoare, sarmale (nu am gustat decât o jumătate de sarma, este
uşor de înţeles de ce…) şi tort de comandă, adevărată artă! Reprezenta o carte mare, cu o poză a lui Vieru –
mai mare păcatul să distrugi aşa „carte”.
O întâmplare fericită a făcut ca bunul nostru coleg, scriitorul D.H. Silvian să aibă ziua de naştere a doua zi (15
februarie) şi aşa se face că i-am cântat „Mulţi ani trăiască!” şi am ciocnit pahare cu vin bun şi cu şampanie, în
sănătatea lui. Încă odată – La mulţi ani dragă Silvian! Să ai muzele pe aproape mulţi ani care vor urma! Felicitări
organizatorilor!

S.U.A.

MARIAN BARBU

B

Omul din TEATRU şi MOFTUL NAŢIONAL

Pilonii literaturii române clasice, din sec. al XIX-lea, lângă Eminescu, au fost Maiorescu, Caragiale,
Slavici şi Ion Creangă. Începând cu veacul următor, modernitatea prin estetica ei aﬁşată tranşant,
prin principii şi caracteristici europene, dislocând localismul tulburător prin extensie şi insistenţă
nemeritată, a cuprins până departe diaspora română. Mai ales, după acea cotitură din 1989,
cunoscută sub numele de revoluţie. Mulţi români au fost surprinşi în febra scrisului, chiar dacă au fost
angajaţi în alte proiecte de muncă.
Scriitorul Dan Ghiţescu, acum în Canada, şi-a continuat cariera scriitoricească începută în România,
publicând proză, scenete, a înﬁinţat un teatru par lui même, la Montréal şi a activat profesional în tot ceea ce
înseamnă cultură.
Piesa de teatru, intitulată Moftul naţional, video-comedie în 7 tablouri, a fost publicată la Editura Palimpsest,
în 2018, 70 de pagini, având o copertă a IV-a înţesată de un comentariu critic al cunoscutului Ion Cocora.
Excludem, din capu' locului, eventualele posibile ﬁsuri de limbaj, dar nu de structură a textului, de aşezare în
pagină, de diferenţiere a literei aldine, cu cea italică, alternând, ori a explicaţiilor de tehnică scenograﬁcă.
Autorul îl surprinde pe marele dramaturg, într-un scurt popas venind la Iaşi din Berlinul unde se instalase cu
toată familia, după ostracizarea produsă de la nepremierea Momentelor şi schiţelor. Piesa lui Dan Ghiţescu,
pentru cunoscători într-ale lui Caragiale, sub raportul biograﬁei propriu-zise, nimic nou sub soare. Dar sub
raportul realizării în totalitatea ei, este de o modernitate evidentă. Voi reveni.
Ca structură şi imagine perenă, autorul, pe lângă personajul de baricadă, Caragiale, a strecurat un alter ego,
pe care l-a personalizat în ﬁgura lui Rică Venturiano. Pe alocuri, le identiﬁcăm şi vârstele. Nu numai lor, ﬁindcă
piesa are următoarea distribuţie: I.L.Caragiale, Rică Venturiano, Şerveţel (chelner), O bătrână, Mihai
Eminescu, Titu Maiorescu, B. Şt. Delavrancea, Leopoldina Reinike (Fridolina), Veronica Micle, O chelneriţă.
Ceea ce rămâne admirabil vizează faptul că scriitorul de astăzi îl surprinde pe Marele Caragiale în postura
celui mai sincer om, aﬂat în faţa unei vârste neiertătoare, când sinceritatea tronează în toate cele, dar mai ales
în faţa trecutului. Şi nu sunt puţine replicile de o asemenea factură atribuite în mod special lui Rică, dar şi
autorului care le rosteşte, atribuindu-şi-le cu o anume stânjeneală. Iar dramaturgul actual le extrage pe cele
mai semniﬁcative. Mi s-a părut că intrarea în scenă a lui Eminescu a fost mai mult a ziaristului.
Oricum, sobrietatea, vreau să zic seriozitatea de ﬁbră a poetului, este avizat pusă în scenă, iar limbajul
aparent encomiastic pronunţat de dramaturg deconspiră o realitate indiscutabilă.
O secvenţă aparte se dezvoltă cu privire la domnia lui Cuza, ca şi a omului care a fost spionat şi trădat, ceea
ce în doctrina lui Caragiale a fost o mârşăvie.
Moftangii au necinstit ţara care i-a hrănit. Una din replicile lui Rică Venturiano sună cam aşa (apud Dan
Ghiţescu): „Ciocoii s-au căţărat pe acoperişul noilor lor palate şi de acolo de sus nu se mai vede ţara (…) pe
care o cinstesc mai mult veneticii, decât boierii de neam.”
Nu sunt ocolite nici cancanurile amoroase ale lui Caragiale cu Veronica Micle – sumar realizate, ﬁindcă
trebuiau cumva evidenţiate.
Dramaturgul Dan Ghiţescu o aduce în scenă şi pe o iubită a lui Caragiale din tinereţile sale – Fridolina. De
unde până aci era în stare să facă duel pentru dânsa (deh, nemţoaică – Leopoldina Reinike), acum, în ﬁnalul
piesei, o cerşetoare, ramolită, luată în batjocură chiar de oamenii cârciumii în care poposise Caragiale. Timpul
şi nevertebratele lui!
După cum prea bine se ştie pentru piesa Năpasta, Caragiale a fost acuzat de plagiat şi dat în judecată de
Caion. Foarte pertinent realizată artistic această scenă de către Dan Ghiţescu. O documentare largă şi o
expunere strânsă, vizând sinteza şi, desigur, valoarea omului de teatru. Puţin mai slăbită, era să scriu subţire,
rămâne pledoaria lui Delavrancea. Este chiar cam jurnalieră.
Nu pot trece cu vederea peste nişte formulări, atribuite lui Caragiale, care sunt adevărate autocaracterizări,
puse în seama posterităţii. Reproduc:
Rică: „De ce nu erau populare ideile de la Timpul?
Caragiale: Pentru că nu erau promisiuni goale. Combătându-i pe moftangii, m-am trezit pe terenul meu:
Polemica! O aveam în sânge.”

Şi acum, Dan Ghiţescu (deh, of de scriitor modern atotputernic!) dezvoltă evoluţia moftului în politică şi în
artă. Concluzionând şi dând mereu replică lui Rică („studinte-n drept şi journalist”), adică lui însuşi, dar cu voce
tare (sună ca o mărturisire, ca să rămână în analele vremurilor): „În toate astea, viaţa adevărată se oﬁleşte,
lăsând loc artiﬁcialului.”
5 februarie 2019,

De la ZODIA CANCERULUI,
la ZODIA CAMELEONULUI ori invers
A scrie despre o personalitate plurivalentă, cum este scriitorul Dan Ghiţescu, român stabilit în Montréal, după
1969, când părăseşte România, este ca şi cum a-i audia un om de teatru care s-a cuibărit la subsioara
cuvintelor dure, ca să scape de corvoada ideologică a timpurilor roşii, moscovite. El rămâne o personalitate
accentuată, cum ar zice nemţii.
Coperţile interioare ale ediţiei a doua a ilustrului roman – crochiu Zodia Cameleonului, (2018, 188 p., formal,
replică dură dată romanului sadovenian); în fond, roman modern, scriere politică, ﬁind gardată de editorul Ion
Cocora, de la Cluj şi de postfaţa, din 2008 a Doinei Uricariu (fostă directoare a ICR New York).
Spuneam că voi reproduce de pe clapetele interioare ale cărţii – pentru cititorul român interesat – titlurile
celor 6 romane ale scriitorului, apărute după 1990: Praful şi pulberea (1992), Zodia Cameleonului (1997), La
răsărit, apare soarele (2002), Noaptea nu aparţine nimănui (2011), Omul care vine din Est (2012), care a
cunoscut şi o traducere în limba franceză, Timpul care ne-a rămas (2017). Fiind om de teatru, înﬁinţează în anii
˙70, Micul Teatru Românesc, la Montréal.
Desigur că adiacente acestei vocaţii de permanenţă, trebuie situate numeroasele scheciuri, scenete şi piese
scurte. Ultima e comedia Caragiale şi moftul la români.
Un scriitor înzestrat cu simţul dialogului, ﬁind şi regizor recunoscut în atâtea seriale de televiziune. A fost
realizatorul postului de televiziune Télé – Québec, al documentarului Dinastia blestemată (referitor la revoluţia
română din 1989).
Este şi autorul unor scenarii de ﬁlm – Cireşe amare (1995), Montréal, Panait călătorul, România, 2013. A
publicat reportaje şi analize politice în ziarele din diaspora românească şi în presa franceză. Pentru a-i întregi
biograﬁa cultural – artistică, născut în 1931, Dan Ghiţescu a colaborat, cu versuri inspirate, cu unii compozitori,
precum Emanuel Ionescu, Victor Socaciu, Aurel Giroveanu, Florentin Delmar.
Polimorﬁsmul scriitorului român, onorant şi pentru confraţii din Québec, al cărui membru şi este, împlineşte
anul acesta o vârstă pe care noi românii o preţuim, ﬁind dovadă a unui spirit enciclopedic, stăpân pe sine şi pe
limba română care l-a orientat spre valorile culturii universale.
Omul de teatru se vede numaidecât în arta dialogului şi parcimoniei descrierilor din roman. Şi mai cu seamă
în conceperea scrierii ca atare. Fiecare episod în parte, denumit ﬁe metaforic, ﬁe simbolic, cunoaşte învelişul
ionescian din Scaunele.
Prozatorul denunţă starea de frică, de angoasă existenţială a lumii rămasă dincolo de puşcăriile comuniste.
Nu se irită cu tam-tam-urile din mediile sociale, prea bine cunoscute de la scriitori români ca Nicolae Breban,
Augustin Buzura, Marin Preda etc. Foloseşte cu multă abilitate, era să scriu cinematograﬁcă, serata în doi, de
la preparativele obişnuite în asemenea cazuri – telefoane, invitaţii, text scris, cine să-l expedieze ş.a.m.d.
Eva îşi păstrează de ﬁecare dată tot numele ei. Face muncă de uzură – scrie textele unui şef, până când
acesta trece cu bagaje şi propria-i ﬁinţă în barca roşie a timpului. Iar ea urmează, ca şomeră, să întreţină o biată
copilă, provenită dintr-o dragoste curată cu Adrian. Numai că el este, la canal.
Scriitorul nu dezvoltă prea mult explicaţiile. De ce? Cum? Au făcut-o atâția scriitorii citaţi, şi nu numai.
Subiectul cărţii e simplu: un grup de studenţi medicinişti, gândind că trebuie să reînvieze colindele cu ocazia
sărbătorilor de iarnă, Crăciun şi Anul Nou, cu limbajele în cântec, exact aşa cum fuseseră moştenite, sunt
surprinşi în acţiune. Chestionaţi extrem de sumar, de ochii lumii, adică a celor care se hotărâseră să
construiască o lume a democraţiei, satrapii i-au trimis pe toţi la canal. Destinele lor s-au frânt ori zdrobit deﬁnitiv.
Unul a ajuns frizer. Altul, director de cămin cultural la Vatra Dornei. Adrian al nostru, cu bunăvoinţă ﬁlologică,
scriitorul îi dezvoltă o soartă în Bucureşti. Biograﬁc, el se-ntoarce la femeia sa, de care aﬂase, în închisoare, că
trăieşte cu evreul Simon. Nu face crize când o reîntâlneşte şi suportă cu stoicism situaţia. Aceasta ar ﬁ linia vie,
activă a întregului roman. Fericirea niciodată nu poate ﬁ deplină, ea se compune şi recompune din fragmente.
Pe de altă parte, Dan Ghiţescu, dezvoltă ca toţi scriitorii fundamentali ai lumii, ideea că femeia rămâne tot
aceea pe care a descris-o Eminescu. Că în orice familie Eva – care l-a îndemnat pe Adam să muşte din măr –
dă şi cere socoteală bărbatului de câte-n lună şi-n stele.
În puţine pasaje, pentru cititorul leneş, scriitorul îi dezvoltă toate prerogativele care îl conduc spre un ﬁnal
fericit. Aci, intervine detectivul. Întâlneşte, ca din întâmplare pe torţionar şi pe victimă. Ba într-un caz din
Canada, cei doi se împrietenesc. O dau pe bârfă comercială. Scriitorul scoate în evidenţă tarele de caracter ale
românului – adaptarea după împrejurări, cum bate vântul. Cameleonismul.
Cronicarul de carte al lui Constantin Brâncoveanu, pe numele lui Radu Popescu zicea că hâra şi pâra erau
speciﬁce acelora care vroiau să parvină. Aşadar, pe baza unor idei generoase, existente în aerul mentalităţii
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române, a construit un roman viu. Crochiurile au marja lor de evoluţie, nu emfatic, nu acuzator înadins, ﬁindcă
argumentele plutesc pe lângă noi. Securiştii de ieri, ori torţionarii înadins creaţi, cu toţii au făcut pui. Şi aceştia
sunt reptile arboricole şi insectivore. Distinsul prozator Nicolae Filimon, culesese, la 1863, o zicală din popor,
care suna aproape de cea a lui Ghiţescu ce naşte din pisică, tot şoareci mănâncă.
Scriitorul Dan Ghiţescu pare să ﬁe imparţial, adică obiectiv. Dar n-a putut, deşi a scris la persoana a treia.
Sunt extrem de ingenioase (citeşte realiste), limpezi toate scenele de anchetă. Îmi imaginez dacă într-un ﬁlm
de acţiune, un actor ca Ştefan Iordache sau Gheorghe Dinică ar ﬁ jucat rolul lui Adrian (Adam) ce-ar ﬁ ieşit? Pe
Eva nu ştiu cine s-ar ﬁ încumetat s-o interpreteze, deoarece are un apetit sexual prea bine dezvoltat de autor.
Nu este el omniscient şi omnipotent?
Mai trebuie evidenţiat reﬂectorul scriitorului care luminează fericit lăuntrul personajului, deci face o analiză
psihologică. Sunt destule scene de condimentat stări, fapte, cum ar ﬁ: concertele şoricelului, la o vioară de
Cremona, povestea poştaşului şchiop, (întregul text deconspiră stilul unui om de mare talent scriitoricesc) etc.
Nu pot să mă abţin ca să nu citez metafore unice – „arşiţa suferinţei”, „jugul colonial”, „hora lupilor”, „barba
neagră cu sclipiri de argint”, „îmbătătoare senzaţie” ş.a.m.d.
Nu ştiu dacă ﬁlmele făcute de Dan Ghiţescu au avut vizionarea înainte de acest roman ori în respectiva
scrierii el a exersat exprimarea în viziune. Iată o frază care cutremură o viziune statică: poştaşul şchiop,
Costache, înmânează scrisoarea de anunţ mortuar a soţului tocmai femeii pe care o pândea din boscheţi,
iubind-o în taină: „Greu s-a răsucit pe călcâie şi, împleticindu-se, a ieşit în stradă. În urma lui, poarta s-a
bălăngănit şi a scârţâit lung ca un copil care plânge.” Parcă este o scenă din Pădurea spânzuraţilor cu Apostol
Bologa în prim-plan.
Romancierul mai deschide o poartă spre rigiditatea în opinii a tineretului care s-a născut după Revoluţie.
Coboară reﬂectorul epic spre Eliza, ﬁica lui Adrian, cel reeducat în gulagul românesc. Trec peste mici
expozeuri, ca să nu le zic, microsioane ori microeseuri despre iubire, fericire (şi vorbe precum zăpăduiau,
perdeluite). Dar nu pot să trec peste tot felul de greşeli, de la ciudate ligamente (cu timpul au înţeles, cu rachiul,
se mişca ca după o alergare, cu realitatea, să întoarcă capul etc.) până dincolo de a scrie legat pronume cu
verbe – „la rugat” (l-a rugat), înainte de „ai ciocăni” (a-i ciocăni), datoria de „aş creşte copilul” (a-şi creşte) ş.a.
Că Dan Ghiţescu este un scriitor de mari planuri vizionare, cinematograﬁce în fond, iată să se vadă tabloul cu
atacul lupilor asupra directorului Ion în pădurea de la Gura Humorului („Caii goneau mânaţi de groază şi de
strigătele lui”). Scriitorul oferă şi alte exemple de adaptare, cazul lui Ion Marin.
Acestuia îi strecoară în interstiţiile limbajului de politruc, al partidului, un respiro de sinceritate onorantă: Să
scriu, nu! M-am hotărât să trăiesc. Scriind, aş cauţiona o minciună, trăind, mă înscriu doar în normalitatea
timpurilor (…). Poporul ăsta a supravieţuit dintotdeauna cameleonic. Acesta-i preţul pe care-l plătim istoriei. Să
nu se uite că „nu suntem decât nişte bieţi orfani ai Yaltei”.
Viaţa cât o scrisoare este titlul unui capitol care înfeudează tribulaţiile unui bătrân Haralambie Nuţă până a ﬁ
primit într-un azil, cămin de bătrâni. Totul se-nvârte în jurul unei scrisori mult aşteptate de la ﬁul său din Canada.
Devenind agasant cu poştaşul (primul ﬁind bărbat, al doilea o femeie), crapă ziua când primeşte scrisoarea.
Toţi ceilalţi chiriaşi ai stabilimentului, urmărindu-i reacţiile veteranului, datorită confuziei de Nume – Nuţă
(general în armata Dictatorului), fusese mai bine plasat în comunitate de către spăimosul director, acum la
primirea veştii, curiozitatea acestora ia proporţii. Numaidecât se declanşează alarma de fugă la duşman.
Bătrânul nu ar mai avea timp de explicaţii, ﬁindcă toate ar ﬁ fost motive neîntemeiate. Şi printr-o voinţă de ﬁer,
supraomenească, Haralambie Nuţă nu mai are nimic de cerut de la viaţă şi merge în dormitorul lui, căzând
mort. I-a scutit pe anchetatori de o caznă în plus.
Tribulaţiile bătrânului, de la Înalta Poartă a Ceceului, până la izolata şi cea mai de jos locuinţă pentru bătrâni
scoşi în afara istoriei, contemporane nici atât, mi-a adus aminte de un roman al lui Musil Robert, omul fără
identitate, omul fără umbră, care bântuie prin lume, Haralambie nu supăra pe nimeni, nici cu întrebări şi nici cu
cereri, la căminul de bătrâni.
Fiind scriitor de top, Dan Ghiţescu închide biograﬁa lui Adrian – a Evei a rămas deschisă, opera aperta, vorba
lui Umberto Eco, cu vise de noapte mereu răscolitoare, până când scriitorul îi scurtează zvârcolirile şi
accentuându-i nu angoasele, ci vorbele gen aforisme: „Nu poţi suferi sau nu te poţi bucura în două locuri
diferite, în acelaşi fel. Într-un loc exişti şi în celălalt îţi aminteşti sau îţi imaginezi. ” Nu ştiu dacă o asemenea
fractură este posibilă într-o realitate, ﬁe şi virtuală.
Scena de tot grotescul său o găsim în capitolul Bărbierul şi judecătorul său, când se-ntâlnesc judecătorul şi
medicinistul acum bărbier – şi ca în romanul de mistere victima se-mpacă musai cu adevăratul călău.
Prozatorul îşi domină cu siguranţă substanţa inspiraţiei, printr-o severă selecţie, slujind ideea în termenii
adevărului istoric. Scriitorul, român în toată ﬁbra lui istorică, se (şi) ne consolează că – singuri pe lume, precum
Adam şi Eva, cunoscător de literatură universală aﬁrmă, în cunoştinţă de cauză, că ﬁlonul cameleonismului nu
este doar o boală românească.
2 februarie 2019,
Algonquin,
Statele Unite ale Americii
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We could say that the 20th century was most clearly marked by the 'syntagm' information is
1
power . But the idea has surely worked long ago (we see it as the main ingredient in the political
and economic hegemony over the ages; we ﬁnd it popularly sublimated in proverbs like 'you have
book – you are part'), and only the pride of contemporaneity has ﬁxed it into our times. But it
seems like the association has some righteousness, the 20th century being also the one in which the
massmedia and the communications have seen the most signiﬁcant advances, at least from a qualitative
perspective,… if not also quantitative, where '21' has shown himself more avid since early years. But,
following the line, we notice that the 21st century somehow announces the end of the idea of information
monopoly. (Maybe as a tribute to the qualitative-to-quantitative shift.)
It seems that this kind of power stirred the spirit to such a degree that it was no longer paying attention to
self-preservation: the rush to master and to manage as much information as possible has diminished the
reﬂex of containing. Its avarice has become suicidal. Volens-nolens, the advances in information and
communication technologies in recent decades are making the statement in preamble more and more
ambiguous (statement sometimes failing in ﬁckle and pride fusions like “friends know why”): from now on,
the simple access to information no longer means power. From now on (especially if we look
retrospectively, we can say that) almost everyone has access to almost all of the information. And this
thing, being structurally deeper than it would be desirable from a comfortable perspective, will cause a
“rebuild”, a change of society-as-we-know-it. And the change will be all the more inevitable as the tendency
of the democratization of information will increase. And it will.
Yes, at rigour, it can still be said that now not everyone has access to absolutely any information. And we
chose, to dialectically exemplify, the access to the real-time satellite imagery1. Very few people have this
privilege: for research, security or military applications. But we need to look at things in their broader
dynamics: behold!, in the last decade, starting from nothing, we have all become able to access satellite
maps at any time, either through the computer on the desk or through the phone in our bag/pocket. (They
are not real-time images, but we expect digital cartography providers to make them fresher and fresher,
and it will probably not even be a surprise when things are going to happen in real-time.) As a matter of
fact, in the satellite/space information area, we will admit that the paradigm-shift in the case of GPS2
information was even more deﬁned. Launched in 1973 by the US Army, the satellite geo-localization
system originally provided information to only a few strategic organizations. But since 2000, the GPS data
is freely available to the general public as well.
On the one hand, the reﬂex of power polarization (existing since the world) will seek other “means” to
maintain/strengthen control and dominance, thus constituting a discrete society reforming “engine”. In fact,
the whole mankind sees how, due to the cracking of some structural ideas (and thus by compromising
some social essences), the traditional system of values itself is shaking/undermining, and will try to put
something else in place, through a collective mental reﬂex. On the other hand – apropos of the title that
looks beyond the classical idea of the paradigm-shift – it is possible that such reﬂections will experience
themselves an attenuation in the future, as the world cohabitation will assume the tendency towards a
balance as devoid of domination.
1.Quasi-photographic images of terrestrial land, transmitted live by satellites in space. (The 'real-time' attribute tells us that
information is obtained without signiﬁcant delay.)
2) GPS = Global Positioning System. (To be noted that the current acronym is more comprehensive: GNSS = Global Navigation
Satellite System.)
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Dragii mei,
După cum știți, oral sexul, un fel de preludiu la cele ce urmau să ﬁe chiar și în zilele noastre, îl
începuse Ceaușescu în emisiunea televizată, difuzată de către TVR în 20 decembrie, 1989, după ce
s-a întors din Iran. L-a continuat a doua zi, la balconul Comitetului Central, ﬁnalizat, de data aceasta, nu ca de
obicei, cu aplauze și urale, evident precomandate, cu regie pe măsură, ci cu huiduieli, blesteme și înjurături, ca
la drumul mare. Când au văzut că e groasă, sfătuitorii de serviciu l-au urcat în elicopter, iar câteva zile mai
târziu, într-o unitate militară din Târgoviște, l-au pus la zid, în bătaia armelor. Știu, trebuia să amintesc și de
procesul în care, atât ea cât și el, au fost condamnați la moarte. Mai degrabă aș trece cu vederea, câtă vreme,
cel puțin mie mi s-a părut un simulacru, o înscenare care mi-a adus aminte de unul asemenea ce a avut loc, pe
terenul de sport al școlii în care învățam clasele gimnaziale. Și un proces și celălalt, parcă doar pentru a băga
frica în oameni. Cei cu propaganda știu bine cât de ușor se poate manevra un popor înfometat, în care ai mai
băgat și spaima. Îi spui să iasă pe uliță și să moară acolo, pentru că moartea sa e pentru o cauză nobilă, acolo
moare, chiar dacă în cel ce spune „ieși!” gâlgâie ipocrizia și alte zeci de dorințe ascunse. Nu mă credeți?
Amintiți-vă chemările făcute în 89, de către singura televiziune națională pentru apărarea libertății, asta ar ﬁ
una, apoi, pentru exercițiu, înfometați câteva zile o biată pasăre sălbatică și o să vedeți cum o să vă
ciugulească din palmă. Iar de aici, nimic mai simplu! Vrem sau nu, cu burta goală, suntem marea masă de
manevră, ce-i drept, uneori periculoasă.
În vremuri de normalitate, în general, omul contingent își vede de ale sale. Nu scapă din ochi nevasta, copiii,
casa, se mai ia de gât cu soacra, și cu multe altele asemenea. Dincolo de ea, adică dincolo de normalitatea în
care Cezarul primește ce e al Cezarului, căruța săracului o ia la vale și dă cu oiștea în gard. Iar din gard sare și
așchia. Dacă vrea liniște, Cezarul repară și gardul, și căruța, ba mai pune, în grabă, și ceva pe deasupra,
pentru a mima din nou normalitatea. Din câte știți, a mai dat și Ceaușescu suta aia de lei, dar prea târziu. Asta e!
Totul ține de echilibru, dar un echilibru în timp și pe spații largi, nu așa de ochii lumii, pe la câte un colț de stradă.
Toate ar ﬁ cum ar mai ﬁ, dacă banul nu s-ar ﬁ dovedit, încă din începuturi, ochiul dracului, iar dorința de a-l avea
e ceva cel puțin asemenea. La mijloc, între ban și dorința de a-l ține în visterii, pentru cine mai știe ce scopuri
obscure, vărsările de sânge. Pe la noi, ca de altfel cam peste tot în lume, mai e și povestea cu „cine face și
desface toată ziua are ce face”! Are, desigur, dar nici înainte nu dă! În plus îi înghiorțăie mațele de foame, câtă
vreme ce se zidește la timp de pace, se dărâmă în vreme de război sau din prostia ce colcăie chiar și în locul în
care nu te aștepți. Prostul nu ar ﬁ atât de periculos, dacă ar sta în banca lui. Grav e că, de cele mai multe ori, le
știe pe toate, „inventează” și face pe harnicul. Apoi își imaginează progresul, are vedenii despre cum
înaintează chiar și spre cele mai înalte culmi. Slogan din vremea totalitarismului șiret. Să ﬁm serioși! Apropo de
asta, mai știu eu pe unii care se băteau pe burtă, înainte de 89, crezând că, 2-3 kg de aur dosite i-ar ﬁ ținut pe
picior mare, generații de generații, iar astăzi foamea le dă târcoale.
Dragii mei, probabil unii dintre voi așteptați să vă vorbesc și despre geniul huilei, îl știți voi care, despre
venirea minerilor în București, despre oase frânte și dezastrul produs la Universitate etc. și despre felul în care
a mulțumit Ion Iliescu lămpașilor, în fața clădirii guvernului. E, lămpași și nu prea, dar ﬁe! Am mai vorbit în
Puntea frântă și căderea spre niciunde și nimic! Nimeni nu a văzut, nimeni nu a auzit! Prin urmare, de data asta
fac ceva economie de cuvinte! Totuși, doar ca luare-aminte, reamintesc faptul că mulțimile au luat-o, în istorie,
pe spinare, tocmai pentru că nu au fost organizate. Emoția colectivă îi strânge pe neastâmpărații sorții la colț de
stradă, ﬁe și doar pentru faptul că cineva, acolo, în acel colț, trebuie să moară pentru izbânda celor deja sus
cățărați. Altfel, cum s-ar căpușa nemernicii?! Cazul meu, a celui împușcat și al ﬁicei mele, este cum nu se poate
mai limpede. Cretinii spălați pe creier, instruiți doar să ucidă, evident, ucid, însă drama celor mulți începe abia
în momentul în care criminalii primesc, ulterior, de la autorități, onoruri, iar ei, cei mulți, își aplaudă călăii.

Prin urmare, supărat, m-am răsucit în vremurile tulburi de atunci și m-am întors cumva în mine. În forul meu,
Iza, ai mei din familie și amintirile. O altă lume, un alt microcosmos cu rădăcini și-n locurile, și-n cerurile noastre.
Aici, nu de puține ori, Ghița mi-a reproșat că nu i-am protejat fata, memoria, singurul ei sens în lume. Tot acolo,
tata, în înverșunarea sa, își răscolea de-aiurea și trecutul, și menirea. El voia să ﬁe puterea în sat și basta, în
timp ce mama își plângea amarul, iar eu așteptam, cu inima strânsă, întoarcerea Izei, de la spital, acasă.
Frământările din stradă, dar mai ales cele de prin instituții care mai de care, au continuat și în zilele următoare.
Încă nu se împărțise ciolanul după poftele noilor înfometați. Să nu credeți că ar ﬁ fost vorba de cei mulți! Nu! Ei
știu să-și drămuiască ﬁrimiturile și chiar știu să se și sature din ele. Veșnicii nesătui sunt, de obicei, proﬁtorii
oricăror regimuri, contextual îmbogățiții războaielor de tot felul, civile în primul rând. Cu toate astea tot ei cer!
Cu una, cu alta, două săptămâni mai târziu, de la incidentul din colțul blocului, Iza s-a întors acasă. Era ceva
mai ﬁravă, mai palidă, dar cu suﬁcient umor și mai ales cu poftă de viață.
– Dacă nu mă împușca idiotul ăla, șansa vieții tale de a te face tovarășii revoluționar, se ducea pe apa
sâmbetei! – mi-a zis ea între un zâmbet și un gest de durere provocat de operația încă nevindecată.
– Tocmai la asta mă gândeam și eu! Șansă unică de a ieși în față frustrații! Șansă unică de a arăta cât de mari
opozanți au fost ei regimului Ceaușescu… În realitate, doar niște lingăi de dosuri! Nu, nu, n-am cum să mă
număr printre ei, pentru că nu am, în primul rând, limba aspră, cât să ﬁ provocat orgasm idioților.
– Ba, o să ﬁi! Fie și doar pentru momentul ăsta… Nimeni n-o să poată trece peste el, peste faptul că eu, aci, în
colțul străzii, am fost împușcată.
– Realitatea asta e, însă au dispărut ele, nume mari din istorie. Ce mare lucru să nu ﬁ băgat nimeni de
seamă?! Necazul va începe abia atunci când toți nemernicii din miliție, din armată, din securitate, care au tras
în oameni, o să ﬁe declarați eroi ai revoluției. Mai puțin amărâtul ala care a căzut sub ochii mei, mai puțin tu,
care ți-ai dorit să dai șansă la viață unui muribund… În realitate, muribundul, ai văzut și tu, un tâlhar nenorocit?!
– Da, încerc să mi-aduc aminte! Nu tu mulțime, nu tu ambuscadă, nu tu oameni care să scandeze în stradă!
Nimic, tot cartierul în liniște și, hodoronc, tronc, apare unul îmbrăcat militar, cu pistolul mitralieră sub manta, și
trage! Trage și în stânga, și în dreapta, și spre pământ, și spre cer! Am să le spun și colegilor de la facultate, dar
nu o să mă creadă. Norocul meu cu glonțul! Peste tot liniște! Și totuși…
–…Ăsta da, noroc! E, tocmai liniștea nu a fost bună. În liniște, până și din dosul ferestrelor se pot vedea
hoțiile! Haosul, debandada, anarhia, mai ales cea controlată, vor scoate acum revoluționari pe bandă, în lunile
ce vor veni, vor scoate lideri care mai de care! În realitate, niște pușlamale! Mă rog, nu generalizăm, dar îi știu
pe ăia de la mine de la sindicat? Cică i-ar apăra pe cei ce muncesc de ingerințele celor ce conduc! Aiurea, ei
sunt primii care îi toarnă, când pe la mine, când pe la economic, că ar ﬁ furat nu știu ce șaibă, când la
securitatea politică… Acolo-i grav, că le rup ăia oasele! Creiere chircite știu doar să bată și bat! O să apară și
ăștia, din noua orânduire, că ei, marii apărători ai celor mulți, răsar ca ciupercile după ploaie! Apoi se cern…
Până mai ieri umblau cu butelia în spinare și pantalonii rupți în tur, mâine, poimâine, se dau strategi în apărarea
intereselor naționale.
– Bazaconii! Ăștia și strategiile!
– Poveste complicată, draga mea! Orice să faci în viață, numai să stai departe de nemernici!
– Mda! E de luat în seamă!
– Mai mult, e de băgat la cap!
Când s-a pus bine pe picioare, Iza s-a întors la studii. Oricum, acasă, lângă mine, nu își găsea locul. În
permanență era cu gândul la colegii de facultate sau, de ce nu, la vreun iubit, deși nu simțisem vreo manifestare
a sa în acest sens. Eu îmi începusem deja activitatea, numai că, după cele întâmplate în decembrie '89, cam
toate erau pe dos. Nimeni nu prea mai avea chef de muncă, iar dacă se dădea totuși din mâini, cam peste tot,
se dădea de-aiurea. La vedere, zilnic, la nivel național, dar și în provincie, în fabrici, în locuri în care, nu de mult,
era liniște, de-acum, tot felul de revolte. Un alt tip de societate se întrezărea la orizont și își făcea loc, de la o zi la
alta. În aceste condiții, vidul de putere, dar mai ales cel legislativ, se simțea aproape oriunde.
Cei care se știau cu musca pe căciulă, mai pe românește cei care împușcaseră în stradă tineri nevinovați sau
ordonaseră măceluri, făcuseră, la comandă, un pas în spate, și așteptau să li se dea cele promise, la ceas de
taină, de către cei care înfășcaseră deja puterea. Așa au fost înﬁințate facultățile de ﬁlosoﬁe, de științe politice,
de sociologie, mai ales cele din provincie, instituții în care aveau să predea, cu sau fără studii, în primul rând,
criminalii mascați, de rang înalt, ai loviturii de stat, și foștii activiști ai comunismului, tot un fel de criminali
îndopați până în gât, nu cu marxism, așa cum s-ar ﬁ crezut, ci cu „marile” cuvântări ale lui Ceaușescu. Printre ei,
pentru imagine, și profesori de meserie. Unii dintre cei enumerați adineauri, trecuseră totuși pe la Ștefan
Gheorghiu, teribila fabrică de spălat pe creier. Alții nici măcar atât, dar călcau, de acum, totul în picioare, spre
titluri universitare înalte, de conferențiari sau profesori, la care nu ar ﬁ ajuns înainte nici în șapte vieți și
jumătate. Odată postați în spatele catedrelor, pozau în geniile nerecunoscute în vremurile lor, în care, chipurile,
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ar ﬁ pătimit. În realitate, ei, săracii, abia puteau citi de pe niște foi, fel și fel de inepții, în care se bătea monedă pe
naționalismul de paradă, ca normă și normativitate a noilor generații. Aceleași bazaconii, însă altfel spuse!
Credeți-mă, vă spun în cunoștință de cauză!
Cei care căzuseră ca musca în lapte, în cadrul confruntărilor de stradă, acum trăgeau ponoasele și ﬁe că
băteau, la propriu, în retragere, căutând un loc de pensie, ﬁe ieșeau, la cacealma, ca păduchele în frunte. „Să
se facă, să se dreagă și să meargă” – îndrumau ei, dând din mâini, ca apucații, imitând, uneori, fără să vrea, pe
Ceaușescu. Ce să vă spun? Ridicolul, vreme de aproape câțiva ani, a fost la el acasă. Vechii activiști erau în
faza de fsn-izare, iar metamorfoza nu era una tocmai ușoară.
Odată aruncate ciosvârtele, celor de mai sus, și praf în ochi, poporului, cei de la vârf demaraseră, grăbiți, la
nivel de țară, marea distrugere națională. Tot sub semnul binelui pentru om, despre care v-am mai spus. Prin
interpuși, restructurau fabrici, uzine, combinate ce se întindeau pe zeci de hectare, iar când au dat legea
falimentului, în prima fază, ei, „marii emanați ai revoluției”, le-au conservat, apoi le-au vândut, pe ascuns, la
kilogram, străinătății. Banii, în marea lor parte, au ajuns în conturi personale, ehe, tocmai la dracu în prazic!
Parte din cei ascunși în țară, i-au lansat, în lumea contemporană, ca mari oameni de afaceri. Voi, cei de vârsta
mea, nu se poate să nu vă amintiți sloganurile propagandei: „cu cât mai mulți bogați, cu atât mai bine! Ei,
bogații, sunt investitorii și viitorul țării! Ei sunt cei ce aduc pâine muncitorilor!” Cu alte cuvinte, cu cât mai mulți
hoți, cu atât mai bine! Ei sunt viitorul țării, ei sunt investitorii de mâine! Românul de rând, sărac lipit pământului,
stâlcit la cap și suﬂet, de cei peste 50 de ani de comunism, desigur a crezut. De altfel, cum să nu-i ﬁ crezut câtă
vreme au spus-o chiar ziariști de renume! Rezultatul? După ani și ani, acum, la vremuri noi, după un alt tip de
speranță, românul a făcut cum a făcut și s-a reîntors la statutul lui dat de opincă.
Fraților, după cum ați văzut, cam încurcate ițele, iar în încurcătura lor, cât să nu se bage de seamă, de la o
lună la alta, se mai dădea liber la furat în câte un alt sector de stat. Numai CFR –ul rămăsese încă a doua
armată, ba chiar prima, cât timp și regimente întregi se desﬁințaseră, iar tancurile fuseseră trimise la topit. La
noi, zorii marilor furtișaguri încă nu se întrezăriseră. Prin urmare, nu puteam sta nici eu cu mâinile în buzunare,
mai ales că vedeam, peste tot, în juru-mi, cunoscuți cu ceva strânsură din micul traﬁc de peste graniță. Prima
dată, am încercat la turci. Am vândut acolo prosoape și lumânări din ceară, cumpărate, la preț de jumătate, de
la un popă, și alte acareturi. Cam departe, drumul greu… A ieșit ceva, dar nu atât cât aș ﬁ vrut eu. Grosul l-am
scos de la sârbi. În piețele și târgurile de dincolo de Dunăre, chiar și în cele din preajma Belgradului, se putea
vinde orice, de la cuie, rulmenți, menghine, truse de scule și câte și mai câte. Contextual, m-am făcut frate cu
cel ce era director economic și ne-am pus pe casat, pe scos din uz, chiar și strunguri de banc, cu care se lucra
mecanică ﬁnă. De la actele de casare și până a face bani din obiectele, chipurile, uzate, nu a fost decât un pas,
mai ales că în acele zile nimeni nu te mai veriﬁca. Cu toată devalorizarea leului, cu toată inﬂația, chiar de la nivel
european, într-un an și jumătate strânsesem ceva mărci germane și suﬁcienți dolari americani, încât mi-am
mai cumpărat două apartamente, în Craiova, și o mașină nouă. Cu cea veche, pe care o luasem cu mari
intervenții, pe vremea lui Ceaușescu, căram marfă. Cu alte cuvinte, fără să vreau, m-am trezit un mic negustor
de nimicuri, însă săptămânal strângeam bani peste bani, dar nu cât să mă simt bogat și să mă apuc de vreo
afacere serioasă sau să țin pasul cu marii șmecheri, cu „proprietarii de rețele de traﬁc”, cu cei care aveau deja
cărăuși, un fel de slugi ce se mulțumeau doar cu ceva mărunțiși. Soarele a ieșit și pe ulița mea, când s-a decis și
privatizarea la CFR, ce-i drept parțială. Ochii mi i-a deschis un tip, tot de pe la economic. Ăștia urmăreau zilnic
legile și știau, din timp, cam pe unde și cum se puteau da tunuri după tunuri.
– Domnule, să știi că de aici, din noua decizie politică, putem face și noi ceva parale! – mi-a zis amicul. Ca să
avem noi frâiele în mână, mă privatizez eu, iar tu, ca director, semnezi documentele și trimiți banii în contul
meu… Apoi juma, juma, ce dracu’, doar ne cunoaștem! Suntem ca frații de ani și ani! Batem palma?!
– Colega, în toți e o foame de bani, numai să nu dăm de dracu’!
– Cum să dăm?! Tu nu vezi că e la vedere! Legea permite! O fac chiar și alții din exterior, iar noi, vrem sau nu,
aprobăm, ca proștii, pe câte o sticlă de vodcă, scurgerea a zeci de mii de dolari, în buzunarele cine știe cui?! Ce
dracu’, domnule, parcă am avea orbul găinilor! Tu te spetești prin târguri să faci un ban, alții încasează de la noi,
stând relaxați în fotolii! Păi, normal e?!
– Nu! Sau cel puțin, nu prea… Dacă ai curajul, gata, hai, privatizarea!
Economistul a mai stat, ca angajat la stat, până ce a înﬁințat societatea, până a pus actele în ordine, apoi și-a
dat demisia. Imediat s-a și prezentat la mine cu toate contractele de transport feroviar, chiar de către el
încheiate.
– Monșer, gata, îi dăm drumul! – m-a încurajat el –. Am bătut palma, de-aci înainte, bani să iasă!
– Așa să ﬁe! –l-am aprobat eu și am mutat cele mai bune contracte ale statului, cu CFR-ul, la ﬁrma lui. După
prima lună, colegul a câștigat mai bine de un miliard și jumătate lei vechi, ce însemnau, aproximativ, 50-60 de
mii de dolari. Sumă, nu glumă, pentru un început, dacă o raportăm mai ales la piața românească, unde, atunci,

un apartament bun, plasat în zonă centrală, nu depășea 15-20 de mii de dolari. Conform înțelegerii, am dispus
virarea banilor din contul CFR-ului, în contul colegului, apoi mi-am cerut partea. Omul, la prima strigare, s-a
învinețit, mai ales că, în sinea lui, își propusese să nu-mi dea nimic.
– Dragul meu, știu că nu duci lipsă, lasă-mă luna ce vine! Am băgat suma câștigată în niște terenuri… Mai
dăm o lovitură și îți dau!
– Nu! Nu așa ne-a fost vorba! Banii jos, dacă vrei să continuăm!
Cum știa că pâinea și cuțitul erau doar la mine, a doua zi, după cele câteva cuvinte încrucișate, am primit în
plic, echivalentul a 2000 de dolari. Pe moment, mi-a sărit țandăra. Am scrâșnit din dinți, însă l-am lăsat să
creadă că mă mulțumesc și cu atât. M-am eschivat însă la semnarea altor contracte, până ce și eu mi-am făcut
o societate al cărei obiect de bază era transportul pe calea ferată. Am numit un oarecare administrator, un
neștiut de nimeni, căruia i-am semnat pe bandă, contracte după contracte. De la pupitrul șefului de regională,
adică de la biroul meu, am pus în mișcare garniturile, iar peste ceva vreme, mi-am trimis, singur, banii în cont.
Colegii, inclusiv cel de la economic, înjurau de mama focului.
– Domnule, cine a zis că, la noi, orice minune ține trei zile, nu a greșit! Aﬂă că despre afacere au mai aﬂat și
alții! Ba, mai mult, este deja unul care mi-a luat pâinea de la gură! – mi s-a plâns colegul de la economic.
M-am prefăcut că nu știu nimic, dar pentru a-i închide ochii, i-am mai semnat și lui câteva ciurucuri ce
însemnau mai mult pierdere de vreme. „Dacă nu curge, pică!” – și-o ﬁ zis în sinea lui și a acceptat.
Operațiile de transport feroviar, derulate prin ﬁrma mea mascată, au durat mai bine de doi ani.
Comportamentul meu ﬁresc a făcut ca nimeni să nu bage ceva de seamă. Cei ce îmi erau pe aproape înjurau,
în continuare, pe un oarecare, Gheorghe de prin gară. Totuși, pentru demnitatea mea, ce-i drept cam ipocrită,
la un moment dat, mi-am dat și eu demisia, anunțând cu trâmbițe și surle că m-am privatizat. Afacerea
principală, evident, pe o altă și altă ﬁrmă, tot transportul pe calea ferată. Altfel spus, eu, cel ce contestam
nemernicii, am devenit, la rându-mi, tot un nemernic. Tot ce mă mai consola, la nivel de conștiință, sta în
expresia: „statul m-a făcut să ﬁu așa” Adevărată sau nu, acum, târziu, chiar nu mai are nicio importanță!
Revenind, trebuie să vă spun că nu mi-a mers rău. În vreo patru ani și jumătate, ca să-i citez pe activiștii
comuniști, împlinisem cincinalul, pentru vreo 30-40. Randament, nu glumă! Ca un om chibzuit, cu simțul
măsurii, cum mă credeam, ar ﬁ trebuit să mă ﬁ oprit, însă ceva ce ține de răul ascuns în om, m-a făcut să merg
mai departe cu hoțiile, până ce aproape am triplat sumele, apoi am înﬁințat alte societăți și ca „un om cinstit, ce
se respectă și dă pâine săracilor”, am rămas în lumea afacerilor. De acum, principiul de bază era altul: un leu
investit trebuia să producă măcar cinci bani în plus. Paradoxal, chiar și mari specialiști în ale economiei, îmi
preziceau falimentul și, desigur, pierderea tuturor banilor câștigați, numai că eu nu menționasem și faptul că
leul investit trebuia să producă minim cinci bani pe zi, dacă nu chiar pe oră. Legea pașilor „mărunți și nevăzuți”
în afaceri, unde dacă nu curge, picură. Picură, însă tot timpul! Pentru omul de rând, cinci bani câștig chiar și pe
minut, nu era de luat în seamă. Ba, mai mult, au fost și din cei ce îmi plângeau de milă, sub pretextul că risc,
învestind munca mea de o viață. Pe undeva aveau dreptate, numai că, înainte de 89, nimănui nu îi trecuse prin
minte o astfel de oportunitate. Măgăriile alea de luat și dat pe sub mână, practicate la vremuri de foamete, de
către aprozariști și borfașii alimentarelor, îmi provocau atunci scârbă.
Dragii mei, una peste alta, trebuie să vă spun că banii ce-mi aduceau alți bani, după o vreme, mi-au cam luat
mințile. La situație au contribuit, din plin, și cei cu care împărțisem cârciumile înainte de '89. Ba mă suna
colonelul, ba procurorul, ba nu mai știu care ce domnea pe la județeana de partid… La cei de atunci s-au
adăugat alții mai noi, cu funcții pe la noile partide înﬁințate, toți puși pe trai de „ﬁțe”. Banii atrăgeau mai ceva
decât rahatul, muștele! Mai ales în preajma campaniilor electorale! Pentru a păstra relațiile, dar și pentru a-mi
face altele noi, după care, desigur, voiam să și proﬁt, am dat drumul la chefuri. Lună de lună, când pe la o nuntă,
când pe la un botez, iar între și între, cârciumi cu lăutari ce ne cântau la ureche, după poftele inimii. Degeaba
îmi ziceam să mă opresc, să-mi mărit fata și să mă retrag undeva, unde să îmi trăiesc în liniște zilele! Sub
pretexte, care mai de care, zilnic, ba venea unul, ba venea altul, când din poliție când de pe la servicii sau te miri
unde, să-l împrumut cu ceva parale, cu sume rezonabile, cu care să-și cumpere ﬁe un teren pentru construcția
unei case, ﬁe o mașină etc. Cum unii dintre cei împrumutați uitau să-i înapoieze, luam și eu măsurile de rigoare.
Pe cei cu funcții îi păstram, fără a forța restituirea, la capitolul datornici, pe ceilalți îi executam silit, execuții la
care puneau umărul, la greu, „datornicii”. Abia acum, după execuții care mai de care, în urma cărora pe unii îi
lăsam goi pușcă, pe drumuri, puteam spune că tind spre o adevărată avere. Tot de acum, aveam în forul meu
interior, nu doar pe mine, păcătosul, ci și pe un altul ce își călcase pe principii! Ca să mai scap de apăsările
conștiinți, apelam la tot felul de tertipuri, la fuga de răspunderea lucidă a omului, apoi, la tot ce vedeam în jurumi, repetând singur de-aiurea! „Băncile procedeză la fel, iar ele înseamnă progresul!” În cele din urmă, pentru
liniștea mea, am decis să dau, din tot ce am câștigat,și celor ce, contextual, se aﬂau la necaz. Și chiar am dat cu
vârf și îndesat! Dar despre asta, vom vorbi, pe îndelete, în viitor.
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EXPOZIȚIA PERSONALĂ
A DR. BRUNO HERȘCOVICI,
ISRAEL, NOIEMBRIE 2018

Dr. Bruno Herșcovici s-a născut în 1939 la Iași,
România. și a locuit în apropierea Institutului de
Medicină la care avea să intre 16 ani mai târziu.
Primele patru clase le-a făcut la „Cultura” cu profesori
excelenți, vis-à-vis de Teatrul Național. În 1950, în
clasa a V-a, s-a mutat la Liceul Național Nr. 1 (de băieți), pe str.
Arcu, aproape de Piața Unirii. Aici a stat până în clasa a X-a,
terminând numai cu note de cinci (cinci ﬁind pe atunci nota
maximă) după care și-a dat examenul de maturitate (actualul
bacalaureat). Absolvind liceul cu note maxime a putut intra la la
medicină fără examen, când erau aproximaiv, 7-8 candidați
pentru un loc.
O amintire tristă din timpul copilăriei sale a fost aceea că evreii,
care ieșeau pe stradă, trebuiau să poarte steaua galbenă prinsă
de haină pe piept. Apoi, bunicul și doi unchi au murit în timpul
Pogromului de la Iași, din 29 iunie 1941. Tatăl său, farmacist, a
scăpat de Progrom printr-un noroc; fusese concentrat în armată
tocmai în zilele de tristă amintire.
Imediat după terminarea războiului, mama sa a început să
lucreze ca învățătoare la o școală din Iași, luându-l și pe Bruno în clasa întâi pe când acesta avea doar cinci ani.
La vârsta aceea el știa deja, să scrie și să citească.
În jurul anului 1946, tatăl său și-a deschis o farmacie în Piața Sf. Spiridon din Iași și de multe ori își petrecea
serile pregătind acasă siropuri, capsule cu medicamente și supozitoare pentru a-și completa stocul
medicamentelor vândute. Pentru Bruno aceste momente erau ca un spectacol fascinant.
Grație profesorilor lui, Bruno Herșcovici a avut pasiuni pentru mai multe discipline școlare cum ar ﬁ: educație
ﬁzică, matematică, ﬁzică, desen, literatura științiﬁco-fantasctică ș.a. A scris și câteva articole la o broșură
bilunară patronată de revista „Știință și Tehnică”, semnând cu pseudonimul Herman Brune. În totdeauna și-a
amintit cu drag de profesorul Ultimescu Vasile. Una dintre cele mai moderne săli de sport din România este la
Colegiul Național din Iași (la care Bruno Herșcovici a frecventat liceul) denumită ”Sala prof. Vasile Ultimescu”,
în memoria celui care a fost la catedra de educație ﬁzică vreme de 38 de ani, în perioada 1929 –1967, scria în
„Ziarul de Iași” din 1999.
Pasiunea pentru desen a avut-o și o are și în prezent. Odată, cu ocazia zilei lui Stalin, a participat la un
concurs de portrete și a luat Premiul II.
În 1955 se înscrie la Institutul de Medicină din Iași și, după absolvire, devine un medic generalist de prestigiu.
În anul 1973 s-a stabilit în Israel unde a lucrat ca medic de familie la serviciile de sănătate Macabi. În urmă cu
șapte ani s-a pensionat dar își dedică timpul artei picturii.
Expozitia personală a pictorului – medic, Dr.Bruno Herșcovici, a fost organizată în sala Eihal Hatarbut, Bat –
Yam, Israel, noiembrie 2018. Tablourile în ulei pe pânză, în numar de 25, prezintă, în afară de câteva peisaje,
portretele ale unor personalități, spre exemplu: cântăreții Leonard Cohen și Shlomo Artzi, psihiatrul și
psihoanalistul Ioram Iuvel, regizorul Aric Folman (premiat la câteva festivaluri de ﬁlm), ﬁlosoful Iri Rikin,
sculptorița și pictorița Shula Ross, cântăreața Carla Bruni, savantul biolog și genetician Craig Venter. Dar și
personaje din ﬁlme: Sherlok Holmes, sau imagini de copii și tineri. De asemenea, s-au aﬂat expuse câteva
tablouri reprezentând cupluri de îndrăgostiți, ce-și exprimau sentimente profunde.
Cu un colorit viu și joc de lumini și umbre, remarcăm peisajul „Copaci pe malul apei".
Vizitatorii s-au interesat de proiectele de viitor ale pictorului.
Decembrie 2018

ANTONIA BODEA

Proza sau istoria trăită pe viu
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Autoare a unei suite de șapte romane, dintre care aș cita Homo
tranzitus (Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2006), În
vâltoarea vremurilor (Editura Semne, București, 2008), Răscrucea
(Editura Technomedia, Sibiu, 2013), completate de poezie și, mai recent,
de teatru, scriitoarea Adi Travadi se prezintă consistent în panoul literaturii române
actuale. Într-o bogată și profundă analiză a proﬁlului scriitoarei Anca Sîrghie, critic
literar și publicist de înaltă ținută, realizează un tablou exhaustiv al genului de
proză cultivată de autoare, încadrând-o, atent argumentat, atât în tradiția prozei
realiste cât și în aceea a romanului psihologic din perspectiva feminismului marcat
de ﬁnețea și adâncimea observației. De o inteligență și sensibilitate aparte, venind
din cultura ucraineană, scriitoarea Adi Travadi își însușește la parametri înalți atât
limba cât și cultura românească în care astăzi se încadrează perfect.
Momentul istoric pe care-l traversează, trăit cu întreaga ﬁință, urmărit prin
destinul a trei generații, este acela de trecere dramatică într-un timp relativ scurt de
la o ordine socială încremenită la o alta, revolută și iarăși, o a treia încă în derivă,
cum le descrie în romanul Răscrucea. Scriitoarea observă impactul istoriei asupra
destinelor umane, căutând logica evoluției în forme ale determinismului social, ca
în paginile din romanul În vâltoarea vremurilor. Sub acest aspect, pe pilonii solizi ai
viziunii realiste epicul urmărește în romanul Homo tranzitus impactul asupra
psihicului ca dimensiune umană reﬂexivă și răspunzătoare. De aici, proza d-nei Adi
Travadi, de la Blestemata de rusoaică (Editura Vinea, București, 2001), până la
Răscrucea, va primi un accentuat conținut de analiză psihologică, autoarea
căutând să identiﬁce în faptele de viață concepte existențiale fundamentale.
Pe de altă parte, plecând de la propria experiență, perspectiva feminină îi
conferă o forță a observației de o rară subtilitate, intuitivă și insinuantă, așezată
mereu pe suport logic și astfel proza domniei sale ridică „feminismul”, altădată
suspectat de superﬁcialitate și sentimentalism, la valoarea psihologicului ca teren
de investigație intuitiv-științiﬁcă. De aceea, personajele au o structură psihică
complexă ori se aﬂă sub semnul fanteziei ca aspirație spre visare, spre frumos ori
își depășesc mereu condiția în căutarea misterului existențial, ca în Mirajul iubirii
(Editura Elmar, București, 2003). Desigur, ﬁind vorba de o perspectivă feminină,
substanța narativă din romanele sale este dominată de principiul iubirii,
determinant în devenirea destinală. Trăită diferit în funcție de proﬁlul suﬂetesc, de
experiență directă ori de aspirație, dragostea poate ﬁ un joc,uneori dezastruos, ca
în Mirajul iubirii, poate ﬁ o tentație efemeră, poate ﬁ o adâncă suferință permanentă
ori poate ﬁ o clipă cât o eternitate, ca în romanul În vâltoarea vremurilor sau în
Răscrucea. Autoarea, care pare a se însera în proﬁlurile personajelor feminine în
jurul cărora se țese narațiunea în ﬁecare dintre romanele sale, pledează pentru
iubirea ca foc sacru, prin care suﬂetele se contopesc în veșnicie. De aici poate
iubirea rămâne un vis mereu dorit, niciodată atins, dar pe care autoarea se
îndârjește să-l identiﬁce dincolo de existența palpabilă. Doar că, pentru a primi și a
desăvârși această trăire, suﬂetul are nevoie de libertate, de „zbor în sus.” (după
expresia lui Nichita Stănescu) pe care personajele acestei proze îl trăiesc, intuit în
orizontul albastru, în aripile păsărilor cerului, în șoapta grădinii înﬂorite, în clipiri de
stele. Din această perspectivă, romanul Răscrucea poate ﬁ un adevărat poem al
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iubirii, al visului de iubire ca semn al veșniciei. Rita, personajul feminin din romanul simbolic intitulat În
vâltoarea vremurilor, își salvează iubirea trăită unic, nemurind-o în pânza purtând pictura visului ei între
pământ și cer. Laitmotivul prin care se autodeﬁnește drept estet se întrețese în tot ceea ce aspiră și întreprinde
ca o identiﬁcare a sinelui în dimensiune cosmică. Tot astfel, Ștefana, personaj prezent în romanul Răscrucea,
ca un pivot puternic înﬁpt în solul ferm al tradiției, expresie a nevoii de permanență și stabilitate „în vâltoarea
vremurilor", se regăsește în suﬂetul grădinii ei, ca marcă a veșniciei.
Experiența eroilor demonstrează un adevăr ce s-a dovedit general valabil și anume, că principiile dobândite
din tradiția existenței sociale, etice și estetice sunt precum rădăcinile copacilor ce le asigură rezistența și
perenitatea. Pentru susținerea acestor opinii, autoarea intervine adesea direct în țesătura narațiunii,
desfășurând adevărate dezbateri eseistice privind condiția omului, raportul cu semenii, cu sine, nevoia de
cunoaștere și autocunoaștere. Adevărate insule ale revelației spirituale, aceste intervenții probează
adâncimea meditației asupra complexității vieții, dând prozei, mai mult decât sensibilitatea feminității, o
veritabilă dimensiune ﬁlozoﬁcă, mai evidentă în cugetările Ștefanei din Răscrucea. Într-o expresie curgătoare
cu o rară cunoaștere și înțelegere a limbajului pe vastitatea palierului de viață oferite de experiența eroilor,
autoarea uimește prin diversitatea și exactitatea redării gamei vorbirii în autenticitatea ei. Regăsim astfel
limbajul politicienilor, al interlopilor, al tehnicienilor, al oamenilor de artă, al psihologilor etc.
Tipologiile reprezentative pentru momentele schimbării sociale uimesc prin veridicitate, dovedind o
cunoaștere a psihologiei umane în deruta și efortul de supraviețuire a omului ieșit de sub autoritatea și
siguranța preceptelor instaurate cândva de socialism. Această realitate determină individul să se întoarcă
asupra propriei prezențe, să se autocunoască, să înțeleagă mecanismul determinativ pentru a-și facilita
integrarea. Astfel, în Răscrucea, ca de altfel și în romanul În vâltoarea vremurilor, apar personaje cu ﬁri
meditative, preocupate de mișcarea istoriei, căutând să preîntâmpine șocurile sau măcar să se retragă din fața
dezastrului produs de exacerbarea instinctelor de supraviețuire. Prin arta detaliului, autoarea surprinde cele
mai ﬁne mișcări suﬂetești, încât gesturile, mimica, precum și spontaneitatea replicilor, dau sentimentul
prezenței unor scene vii, de un real dramatism. Tipologiile realizate de Adi Travadi se confruntă în manieră
călinesciană când, adunate în jurul mesei, cu ocazia rară a unor evenimente de familie, personajele caută să-și
argumenteze opțiunile, poziția și reacțiile la care au ajuns, de fapt adesea, peste propria voință.
De altfel, societatea scindată printr-o falie adâncă și dureroasă se reprezintă în doi poli bine conturați; acela
al politicienilor lacomi, iresponsabili, „prăbușiți în propria importanță, din gura cărora cuvintele se goleau de
sensul lor ﬁindu-le doar o armură fățarnică" (Răscrucea, pag. 286). Pe de altă parte, pătura interlopă înotând în
propria mocirlă în goana sălbatică după „vânat" ori „înghițind plevușca" în pântecul uriaș al lăcomiei înavuțirii.
Într-o asemenea atmosferă, deruta este totală, marea masă este ﬁe manevrată, ﬁe zdrobită sub tălpile
imoralității. Astfel, destinul cu determinarea ereditară acumulează efecte ale unei educații în derivă, încât în
fața provocărilor vieții tinerii se trezesc fără orizont și cad pradă ﬁe corupției, ﬁe disperării, precum este Alexei
din romanul În vâltoarea vremurilor sau Ruxandra din Homo tranzitus. Nevoia ediﬁcării asupra adevărurilor
fundamentale ale vieții o aduce pe autoare la concluzia aforistică „Homo homini lupus". O abordează Gigel, cel
mai lucid dintre eroii romanului, cunoscător al celor două sfere opuse. El o explicitează în lumina socialului: „Ce
e un om/ Ce e un partid/ Cei porniți pe averi știind că nu au cum să răzbată de unii singuri, se adună în haite și
duc lupte pentru vânat! Ceilalți care nu și-au găsit locul vor ﬁ rebeli, alcătuind o altă haită, pardon, partid! Ca să
nu transceadă izul animalic și să nu se vadă colții incisivi, asupra a toate se aruncă vălul disputelor doctrinare,
dar acestea nu-i mai impresionează decât pe cei slabi!” (Răscrucea, pag. 285). Ampla și totodată detaliata
frescă socială realizată în romanele Homo tranzitus, În vâltoarea vremurilor și Răscrucea, dovedește forța
creatoare a scriitoarei care, stăpână pe arta cuvântului, cioplește în ﬁbra lui chipuri, fapte, vise și clipe
temporalizând istoria prin generații în neabătuta ei față, mereu revolută.
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Dintotdeauna omul a năzuit să cunoască realităţile din afara lui şi să se cunoască pe sine. Nu de
puţine ori, am sperat să mă pot apropia de răspunsul unei întrebări: „Cine sunt eu cu adevărat,
Doamne?” Întrebări de felul acesta îmi vin uneori în minte, când îmi pare că forţe lăuntrice mă împing
să fac ce nu e în concordanţă cu ceea ce cred că sunt. Încercând să desluşească condiţia umană,
marii gânditori ai lumii au dat răspunsuri în felul lor, dar concluzia este aceeaşi: omul este o ﬁinţă duală.
Citez un mare ﬁlosof, Blaise Pascal, din „Cugetări” în Scrieri alese: „Ce himeră mai este şi acest om? Ce
noutate, ce monstru, ce haos, ce îngrămădire de contradicţii?! Judecător al tuturor lucrurilor, imbecil vierme de
pământ; depozitar al adevărului; îngrămădire de incertitudine şi de eroare; mărire şi lepădătură a universului”.
Următorul citat, un fragment din poezia Pax magna aparţine poetului Lucian Blaga: „Pesemne – învrăjbiţi/
de-o veşnicie Dumnezeu şi cu Satana/ au înţeles că e mai mare ﬁecare/ dacă-şi întind de pace mâna. Şi s-au
împăcat/ în mine: împreună picuratu-mi-au în suﬂet/ credinţă şi iubirea şi-ndoială şi minciună…”
Iată şi punctul de vedere al unui inﬂuent propagator al metaﬁzicii, Neville Goddard: „Dualitatea este o
condiţie inerentă a vieţii. Tot ce există e dublu. Omul este o creatură duală cu principii contrare, încastrate în
natura lui. Ele se războiesc înlăuntrul lui şi prezintă atitudini faţă de viaţă ce sunt antagoniste. Acest conﬂict
este căutarea veşnică, războiul din ceruri, lupta nesfârşită a omului…” Aşadar, trebuie să mă împac cu mine
însămi, ﬁindcă dualitatea umană, această pereche de stări opuse, este inerentă vieţii. Dualitatea este nu numai
o condiţie inerentă, ea este şi fascinantă, în acelaşi timp. Ea înlătură monotonia şi stimulează creativitatea.
Dualitatea este o căutare veşnică, generând interese. Totdeauna există cineva sau ceva mai bun, mai frumos,
mai presus decât tine şi te stârneşte să atingi alte înălţimi. Înţelegerea acestui aspect de viaţă este una din
cheile de succes ale vieţii.
Fiecare om este un unicat, în ﬁecare om creat, Dumnezeu a pus câte ceva diferit din Sinele Său. Binele şi
răul sunt percepute diferit de oameni, în raport de valorile în care au fost crescuţi, de cum a fost educati, de
împrejurările vieţii, de foarte mulţi factori, inclusiv de fondul genetic. De multe ori graniţa dintre ele este
mişcătoare, sau întreruptă lăsând liberă trecerea dintr-o parte în alta, uneori fulgerător, producând mari drame,
precum războaiele. Nu de puţine ori, acestea convieţuiesc în interiorul nostru ca pe un teren de luptă,
determinând dramatice încleştări. Această ambiguitate a sinelui duce la incapacitatea omului de a-şi putea
determina cu exactitate locul pe care-l ocupă în univers, de a-şi alege una dintre cele două tendinţe
contradictorii, de a-şi limpezi scara valorilor, ca să ştie pe ce treaptă să se aşeze. „Nimic nu este mai straniu în
ﬁrea umană decât contradicţiile pe care le descoperim în ea, cu privire la mai toate lucrurile” (Blaise Pascal).
Aşa îmi explic de ce, în lucrările mele scrise la distanţe ca timp, dăinuiesc în bună pace idei care se contrazic.
Recitindu-le, dau dreptate atât adevărului, cât şi sincerităţii cu care au fost scrise, ﬁecare la rândul său. Astfel,
îmi vin în minte cuvintele din poezia Epigonii, a genialului nostru poet, Mihai Eminescu: „Lumea e aşa cum este,
şi ca dânsa suntem noi”.
Dar aşa cum este, totuşi, ﬁinţa omenească, este cea mai măreaţă creatură a Domnului, în comparaţie cu
celelalte vieţuitoare pământene.
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GÂNDURI LA 85 DE ANI

Y

Rostind în gând numărul anilor rotunjiți la 85, am pornit pe calea timpului înapoi, încercând să înțeleg de ce
nu se mai potrivește ceea ce știam despre senectute cu ceea ce simt și trăiesc acum. Unele tipare ale
bătrâneții, în care se încadrează acum generația din care fac parte, n-au fost cunoscute de părinții noștri și nu
aveau cum să ni le transmită. În ultimele decenii, când au apărut semniﬁcative schimbări, deși capabile să
modiﬁce viitorul omenirii, s-a scris puțin, iar studiile și cercetările în acest domeniu sunt ﬁrave. Vor apărea ele,
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după ce timpul va așeza totul în tiparele cuvenite, dar, până atunci, încerc singură să fac săpături și să mă ajut
și de ceea ce circulă pe internet și pe facebook, impresii personale cu aspecte surprinse de cei aﬂați în vârstă
înaintată.
Ce a făcut posibilă apariția acestor schimbări? Răspunsul e clar. Ele se datorează majorării speranței de
viață. Astfel, bătrânețea, instalându-se mai târziu, e ﬁresc că apar schimbări semniﬁcative.
Eu mi-am făcut debutul literar la 70 de ani, și multe persoane credeau că e o virtute ca la acești ani să mai
pornești la un nou drum de viață. La rândul meu, eu mă miram de mirarea lor. Trăind o prelungire a deplinei
maturități, simțeam neschimbată forța vitală și mă întrebam, cine se păcălește în această situație? Cele 15
volume apărute până la cei 85 de ani, sunt o dovadă a vitalității, așadar păcăleala era doar a celor care vedeau
evoluția omenirii, precum în urmă cu câteva decenii. Acum, când aceștia au ajuns la vârsta de 70 ani, sunt
departe de a crede că sunt bătrâni, că resursele vitale s-au epuizat. Noi am moștenit credința că bătrânețea se
instalează la vârsta de 50 de ani. Pe vremea părinților mei, puțini atingeau vârstă de 70 de ani, iar despre cel
care a trăit până la 80 de ani se spunea: „…unul care a trăit mult, uitat de Dumnezeu…!”. Dacă pentru generația
părinților noștri, 50 de ani era vârsta când oﬁcial se începea bătrânețea, pentru ﬁica mea, bătrânețea va începe
chiar dincolo de 85 de ani.
Din cele câteva studii făcute pe această temă, rezultatele sună astfel: „apogeul activităţii intelectuale a
senectuții îşi are incontestabil valorile ei. Ea poate ﬁ o vârstă eliberată de dorinţa aurului şi a averii pe care să le
înlocuiască cu mireasma fânului cosit, cu frumuseţea macilor înﬂoriţi, cu doine ascultate în fapt de seară pe
pragul casei bătrâneşți, cu seninul cerului şi oceanul de stele, cu puritatea albului zăpezilor şi treptat cu toate
minunile simple care dau vieții sensul cel mai profund."… „Senectutea te eliberează de gânduri ascunse, de
calcule impure, lăsându-ţi loc pentru armonie, echilibru, măsură în tot ce faci, te întoarce spre nevinovăţia din
timpul prunciei.” Freamătul vieții are alt ecou, mult mai profund și cu alte înțelesuri. Aerul pe care îl respir acum
e mai pur, mai luminous. Supraveghez cu înțelegere și blândețe substanța vieții, conﬂictele inevitabile și
meandrele ei. Acum văd viața ca pe o tablă de șah, urmărind cu luciditate și calm ﬁecare mișcare. Fiind o ﬁre
solară, mă străduiesc ca și în anii care vor urma, să îmi păstrez zâmbetul, optimismul și puterea de a privi
obiectiv. Așa se explică pasul îndrăzneț de a mă dedica scrisului la vârsta de 70 de ani. Sunt convinsă că
deschiderea spre nou, acceptarea diversității, a plenitudinii vieții și a schimbării, aduc ﬁința omenească pe noi
trepte. Încremenirea în tipare ﬁxe sunt borne de netrecut, pe care ni le punem singuri în calea vieții.
Abia acum, la 85 de ani, am simțit că trec în cea de a treia etapă de viață, desigur, semnele au început treptat
de câțiva ani, dar mi-am păstrat zâmbetul care mi-a susținut elanul. Abia acum privesc spre toiagul bătrâneţilor
ﬁzice, dar nu și pe cel al trăirilor interioare. Pentru acesta, toiagul este scrisul, singura mea forță care mi-a mai
rămas la fel, înainte de a face pasul în neant, căci nimeni nu poate ocoli trecerea în alte dimensiuni ale
existenței, acolo unde timpul și spațiul nu există. Scrierile mă scot din starea de sine și mă transpun într-o altă
lume, mă feresc de îndoieli, îmi dau forța fremătătoare a vieții, mă ajută să las liberă calea de a vibra în voie.

Petre Birău · Primavara timpurire
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LA SAGESSE
La sagesse nous vient d'en haut,
De la Sainte main de Dieu.
Quand elle paraît sur la terre, il arrive qu'elle s'abîme
En ricochant sur des pierres ;
Ou bien elle se repose comme sur un lit de plumes,
S'érigeant en balance de justice et de foi.
Pour qu'elle demeure en nous intacte,
On doit lui faire bon accueil ;
C'est-à-dire, lui offrir un lit cimenté par des paroles justes,
Et un trône dans notre coeur qui soit digne d'elle.
Mais comment lui prodiguer de tels soins,
Si la haine, le mal ou la discorde la déﬁgurent ?
Ne désire-t-elle pas plutôt
Que le pain quotidien soit donné à tous,
Et surtout le Pain de notre Église, béni par Dieu.
Ne faut-il pas toujours parler à tous,
Avec douceur, peu importe les âges,
De tous les bienfaits que cette sagesse prodigue :
La paix, la gratitude,
La richesse intérieure et la richesse alentour.
Cherchez dans la Bible les dix Commandements
Et de tout coeur observez-les
Et c'est facile quand on les comprend…
Honorez enﬁn toute réussite,
Sur ce chemin simple de la Sagesse.

L'ENVIE
La vie n'aurait-elle mis au monde que des envieux ?
Certains désirs sont naturels, jaillissent de nos ses sens ;
D'autres par contre, tel l'envie,
Prennent naissances dans les mauvais plis de nos âmes,
Puis s'enroulent autour de notre cœur,
Serrent notre gorge,
Deviennent douloureux,
Et tels des clous s'enfoncent dans notre poitrine,
Et dans nos cerveaux occupent tout l'espace.
Comment se corriger ?
Faut-il s'arracher les cheveux ?
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Se tordre les membres ?
Connaissez-vous d'autres méthodes encore plus barbares ?
Mais garde-t-on ainsi la paix de l'âme ?
Et cette qualité de vivre avec simplicité dans le monde et parmi les gens,
À la manière de l'humble pénitent ?
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Celui que j'envie a sa propre histoire ;
Et son talent est sans doute plus grand que le mien ;
Mais plutôt que de l'envier,
Ne devrais-je pas au contraire chercher humblement à l'égaler,
En acquérant par le travail ses grandes qualités ?
Sans oublier, bien sûr, la prière de remerciements,
Aussi bien pour son don que pour le mien ;
Car nous sommes tous les deux également
Au service de notre prochain et de la société.

LA SOTTISE
Mieux vaut rencontrer une ourse qui a perdu ses petits,
que de faire face à un sot orgueilleux” (LES PROVERBES)
Chacun a ses défauts, c'est une loi d'équilibre.
Mais la sottise a beaucoup de progénitures :
La sufﬁsance, le mauvais orgueil, l'entêtement.
La famille a pour rôle de les signaler
Et de prévenir le mal, dès la petite enfance ;
Les parents en connaissent les méthodes.
Non qu'il s'agit de battre l'enfant,
Car c'est la pire chose à faire :
Cela détruit son caractère, affaiblit sa volonté,
Lui enseigne la violence,
Fait de lui un délinquant,
Et le rend encore plus sot qu'il ne l'était.
On dit aussi : ''Tu deviens ce que tu manges '';
Or toutes les familles n'ont pas le même budget.
Toutefois, tous peuvent enseigner à leurs enfants de ne pas s'enivrer,
De ne pas fumer, d'être modéré avec le sucre et les graisses,
Et d'éviter les drogues.
Ce sont là tous de bons conseils, que l'enfant reçoit
De ses maîtres à l'école et de ses parents.
Susciter chez l'enfant le désir de s'instruire,
D'apprendre des langues étrangères,
De faire des efforts
Sur cela même qui le rebute,
Voilà ce qu'il faut faire, mais avec calme et douceur,
En l'encourageant et lui apprenant aussi la débrouillardise.
Lui enseignant que notre Dieu parfois aussi châtie
Ceux-là même qu'il aime,
Lorsqu'il les voit prendre un mauvais chemin.
À nous donc de poursuivre l'éducation de nos petits,
Avec amour, sans aucune rage ou violence ;
Aﬁn de ne leur transmettre que le bien,
Et toutes sortes de belles qualités.

IACOB CAZACU-ISTRATI

Doar Unirea cu surorile Muntenia, Transilvania şi trupul din trupul
nostru, Moldova din dreapta Prutului şi cu celelalte provincii, care azi
poartă numele de România, ne va salva de nenorocirea cea mare:
dispariţia ca neam, ca etnie multiseculară şi întoarcerea în sânul
statelor bătrânei Europe.
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Nu pot să înțeleg nici azi ce se întâmplă cu societatea noastră a așa numitului stat Republica
Moldova, aﬂat în declin, într-o agonie premortală… E și normal, cred eu, ca un stat constituit la 2
august 1940 pe o cale agresivă, contra voinței poporului, impus prin minciuni și fraude electorale șă
dispară, ﬁindcă a venit o eră nouă, a evoluției rațiunii înalte și dispariției treptate a forței armelor. Da,
eu cred,că forța rațiunii va duce în viitorul apropiat la o stabilitate globală, la revenirea la normal a tutror statelor
lumii. Așa că actualul stat temporar Republica Moldova, care a primit noul nume în 1991 în locul Republica
Sovietică Socialistă Moldova e sortit dispariției, iar teritoriul împreună cu populația trebuie să revină la partea
cealaltă a țării de la care a fost rupt, furat, adică la România. Era ﬁresc, ca în 1991 să se întâmple acest lucru,
dar din cauza neprofesionalismului diplomatic și a incompetenței clasei politice de la Chișinău, acest vis al
românilor moldoveni a rămas fără împlinire. Dar cea mai importantă cauză a eșuării unirii Republicii Moldova
cu România de atunci a fost venirea, în urma loviturii de Stat (revoluției) la putere în locul lui Nicolae
Ceaușescu, a slugoiului Moscovei Ion Iliescu. Nu ne oprim astăzi la personalitatea celui, care a fostîmpușcat la
ordinul Kremlinului pentru că a adus statul român la o independență totală, chiar și față de imperiul sovietic, la
suveranitatea adevărată a României. O să ne oprim în alt articol la acest personaj, care a intrat în istorie ca un
stăpân deștept și patriot al țării sale, în ciuda anilor de restriște, însoțiți de dictatura comunistă.
Neluând în seamă împotrivirile celor care sunt astăzi la putere, unirea Republicii Moldova cu România este
inevitabilă, iar premizele s-au copt. M-au făcut să scriu acest articol cele aﬁrmate pe Facebook de Alexandru
Cazacu referitor la alegerile apropiate din 28 februarie 2019, care fac să mă gândesc unde sunt șoimii, haiducii
noștri unioniști de dreapta și nu doar din țara Ribbentrop-Molotov, dar și partea dreaptă a Prutului. Aș vrea să
văd listele Partidului Liberal și celelalte partide unioniste cu candidații Mișcării unioniste civile ca Sfatul Țării 2,
Acțiunea 2012, ODIP, Consiliul Mondial ș.a. Nu se scrie nimic în mass media, dar poate că nu găsesc eu? E
straniu. Nu pot să deschid site-ul Literatura și Arta, e blocat. Nu pot lua legătura telefonică cu Președintele
Sfatului Țării 2, Nicolae Dabija, al cărui membru sunt. Se blochează. Referitor la diasporă, nu pot spune că
suntem organizați mai bine decât în țara noastră sus-numită, ﬁecare cu asociația și interesele lui. De 10 ani lupt
pentru a uni asociațiile româno-române-moldovenești din Canada și SUA, dar foarte greu, cu toate că Anul
Centenarului ne-a bucurat în această privință, mai cu seamă asociațiile din Montreal, Toronto, Calgary
(Canada), New York, Fair Oaks, Sacramento (SUA) ș.a. Mă întreb unde sunt candidații la alegerile
parlamentare din aceste asociații? Are dreptate Alexandru Cazacu, care a remarcat: „Sunteți dezamăgiți, da?
Dar azi ați văzut adevărata față a celor de la PAS dar și respectul față de diasporă. Gata, nu mai strigă nimeni
„Diaspora e cu noi!”, așa-i?”
Eroiii din diasporă, care făceau spume mai dăunăzi pe net, azi, tac? Dar cum săreați cu pieptul la ambrazură?
Deja vă vedeați în Parlament, vă încurcam doar eu. Acum v-am făcut loc, poftim! Dar n-ați mai ajuns candidați,
așa-i? Dar Maia și Alaiba au ajuns!
Păi, iată, zic și eu azi, dacă vreți să ﬁți auziți, scrieți, strigați! Dacă vreți să conteze opinia voastră, luptați
pentru ea! Un lider, oricât de puternic ar ﬁ, nu costă nimic dacă masele tac, așteaptă și speră! Luptați pentru
drepturile voastre, că vă fură cașcavalul din gură și nici nu observați! Adormiți, când ne-au dat doar 3 fotolii de
deputat pentru o diasporă de 1 million de oameni! Adormiți, acum, vă fură și fărâmiturile pe care vi le lăsase
CEC-ul.
Trebuie să ne unim, da, sunt de acord, dar nu facem nimic dacă stăm lâncezi și adormiți! O mișcare amorfă nu
schimbă nimic. Schimbările le fac oamenii energici.
Năstase a ales să lupte cu Țuțu, pe aceeași circumscripție. Maia trage în țeapă diaspora Europei de Vest.
Pentru SUA și Canada, nu s-a găsit candidat mai bun decât Alaiba. Cine-i ăsta? Moldovenii din SUA și
CANADA, parcă aveați atâția lideri de aur?
Și eu sunt de acord cu Alexandru Cazacu și mai adaug, că e foarte puternică această coloana a 5-a, care nu
va permite ca în viitorul Parlament să ajungă oameni ca Alexandru Cazacu, Igor Cereteu, Ala Mândâcanu,
Elena Drăgălin și mulți, mulți care ar face față mult mai bună decât acei care sunt înaintați nu știu de cine. Am
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fost și eu gata să-mi înaintez candidatura, dar m-am gândit, că ar ﬁ mai bine, dacă ar ﬁ în locul meu o persoană
tânără, alde Alexei Budișteanu, Alexandru Mursa, Vitalie Dvoreanși, Radu Ciorescu, Victor Cazacu, Oleg
Bagrin, Mihai Ciobanu, Andrei Dragalin din Canada, care sunt ﬂoarea și forța națiunii noastre, dar, vedeți ce se
întâmplă: acei din Chișinău împart și-și fac parte! Noi rămânem cu gaura de la colac. Da, am zis, că azi mai mult
ca niciodată acționează coloana a 5-a pentru a-i avea pe moldovenii noștri sub control. Am informații, că
biserica moscovită a lui Kirill trimite preoți din Republica Moldova în regiunile Canadei pentru servicii divine, dar
de fapt, scopul e de a-i mobiliza pe moldoveni, de a fonda asociații și de a le ține sub control. Dar ce facem noi,
acei din mișcarea unionistă? Noi luptăm din entuziasm, ne jertﬁm pentru idee, pentru visul nostru măreț al unirii
neamului, a țării, dar puțini sunt aceștia, mai mulți sunt ca dânșii, sataniștii coloanei a 5-a, care au bani și-i pot
cumpăra pe cei slabi din ﬁre și hapsâni, egoiști. Și iată rezultatul: diaspora făr-de candidații așteptați. Unica
problemă a candidaților de peste hotare este dorința candidatului, jertﬁrea locului actual de muncă nu doar al
său, ci și al soției. Apoi problema copiilor elevi, dar nu cred să nu se găsească doi-trei haiduci pentru a pleca
pentru 4 ani în țară spre a pune umărul la împlinirea visului nostru mult așteptat, unirea cu România.Noi, cei din
exil, trebuie să recunoaștem centrul nostru de coordonare a associațiilor diasporei, Consiliul Mondial Român
cu sediul la Los Angeles, SUA. Scopul primordial al acestui Consiliu este lupta pentru Reîntregirea cât mai
grabnică a statului român în vechile granițe.
Treziți-vă, oameni de peste hotare! Ei ne-au dus de acasă, ei, acei care și azi vor din nou să ﬁe aleși! Să nu le
permitem! Mă adresez diasporei unioniste din Canada și SUA: Hai să alegem candidații noștri! Aștept
propuneri la adresa Consiliului Mondial Român wrcouncil@yahoogroups.com (pentru alegerile parlamentare
din partea diasporei Canada și SUA).

Petre Birău · Lalele 1

Hérodote nota un jour
Que les Thraces – nos aïeux –
Étaient les uniques au monde,
Combattant comme des lions.
C'est en vain qu'ils essayèrent
De s'unir ; au grand jamais…
Les grands dieux les gourmandèrent,
Parce qu'ils n'eurent aucune idée.
Nous, en tant que successeurs,
Eûmes perpétué leur voie,
À travers tous les siècles
Sans jamais trouver la foi.
La dispute est dans notre âme,
C'est de la maudite envie –
Et l'on épousa la haine
Tout comme Hérodote le dit.
* „Après les Indiens, le peuple des Thraces est le plus grand de
tous les peuples ; s'il y avait une seule direction et qu'ils fussent
unis par l'esprit, ils seraient, à mon avis, invincibles et de loin
les plus forts de tous les peuples de la Terre. Mais leur union est
impossible et il n'y a pas moyen qu'elle s'accomplisse, aussi
sont-ils vulnérables”. Hérodote, Histoires, 2e vol., Éditions
Scientiﬁques, 1964, p. 29.

LIBRE, LIBRE, LIBRE
Je réussis à m'évader
De la prison communiste
L'année d'Orwell '84.
Coïncidence des coïncidences,
En '84, je me suis sauvé
De la prison en plein air
Appelée la République Socialiste de Roumanie
Brièvement RSR.
J'étais jeune, quel bonheur!
Le Grand Frère m'aimait.
Mais j'ai tenu à m'échapper à son étreinte.
Libre d'aller de par le monde,
Libre, libre!
Que la liberté coûte cher!
Elle vaut mieux que l'or!
Elle est plus nécessaire que l'air!
Elle est plus chaude que la chaleur du soleil!
Elle est plus lumineuse que la lumière!
Que la liberté est chère!

ALEXANDRU CETÃÞEANU

TOUT COMME HÉRODOTE
LE DIT
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POOR
Some decades ago
When I landed at Mirabel
I was richer
Than Rockefeller
And happier than Ulysses
When he arrived in Aeaea.
I was free
And young – riches that
Now I have no more.
I was strong and ready
To work wonders
And I've never found it hard to live among
foreigners.
What I have always found hard though
Was to fall asleep
Night after night,
Hiding under my pillow
The knapsack full of my nostalgia.
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By November, the ﬁrst day,
Lots of people, hug in cheer
Canada, from far and wide,
In excitement and in joy

A great hubbub goes around,
Groups of children everywhere
Knock at doors and knock at gates
Being offered fruits and cakes

In a chaos of mixed colors
Day by day and holiday,
Halloween is giddiness
Both for grown-ups and for kids

I can feel the Christmas carols
Coming out from huge fur caps
'Cause this world is being packed
With all sorts of tales and riddles.

Dracula is everywhere,
Masks from phantoms' other world,
Great variety of ghosts
Now display their large fangs.

Andrei Pennazio · Dansul păsărilor

Translated from Romanian by
Muguraș Maria Vnuck,
Ohio,
United States of America

La frontiera dintre mine şi tine
e-un zid de piatră cu marginea-n cer
din pricina lui n-am cum să te văd
ﬁe şi-o clipă, un minut efemer
e-atât de negru zidul şi rece
şi creşte într-una între noi doi
mă-ntreb, cumva m-ai mai cunoaşte
acum c-am trecut printr-un război?

CRISTINA CÎMPEANU

ZIDUL
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nedesluşită teamă m-apasă
şi dorul ăsta mi-e greu să-l înfrunt
trecut-au parcă de-a rândul milenii
de m-ai vedea, ai mai şti cine sunt?
dă-mi iute povaţă, rogu-te, tată
(şi vântul îmi duce vorba departe…)
pe-aici se perindă un cerber cazon
cum să-l alung, să-l dau într-o parte?
când cerberul meu stă veşnic la pândă
cum să-l adorm cu capul în poală?
cum să-l încânt aşa, făr-un zâmbet
şi ce să-i ofer, când traista mi-e goală?
tu zidul, zici pe-nserat să-l dărâm
dar cum să-l lovesc lipsită de vlagă?
mi-i trupul plăpând şi lihnit şi trudit
şi braţele slabe şi glezna beteagă…
şi totuşi am să cutez să sar peste el –
ca peste zidul Berlinului cu tine cândva –
de ﬁece piatră am să m-agăţ
şi tot am s-ajung la tine, pe-o stea…

MAI E NEVOIE?
Mai e nevoie să-ţi spun
cât îmi lipseşte zâmbetul
tău, cât mi-e de dor?
mai e nevoie să-ţi spun
cum fără el, se usucă
speranţe şi mor?
mai e nevoie să-ţi spun
cât de urâte mi-s zilele
rămase aşa, fără tine?
mai e nevoie să-ţi spun
cum umblă sălbatic prin
nopţi, ciudate feline?
mai e nevoie să-ţi spun
cum încă mai caut dâra
lăsată de tine în urmă?
mai e nevoie să-ţi spun
cum amintirea în suﬂet
tot scurmă şi scurmă?
mai e nevoie să-ţi spun
cum încă te chem şi încă
te rog să m-asculţi?
mai e nevoie să-ţi spun
cum paşii-mi urmează
vechile drumuri, desculţi?
O, nu, din toate astea
nimic nu-i nevoie să-ţi spun –
prea bine le ştii, hai vino
şi visul măcar, fă-mi-l bun…
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AH, LERUI LER
Şi vin sărbătorile
ah, lerui ler
şi iar s-or deschide
porţile-n cer
Şi sunt sărbătorile
ah, lerui ler
în inimi stau rugi
ascunse-n ungher
de-acolo se-nalţă
la soborul de sﬁnţi
ca hulubii cei albi
la nuntă de prinţi
Şi tac sărbătorile
ah, lerui ler
colindele-s numai
un gând efemer
Şi vorbesc sărbătorile
ah, lerui ler
în cuvinte de clopot
în cuvinte de ﬁer
Şi plâng sărbătorile
ah, lerui ler
cu-amintiri care dor
ca arsura de ger
Şi râd sărbătorile
ah, lerui ler
speranţă născând
şi visul stingher
Şi cântă sărbătorile
ah, lerui ler
prin glas de înger
suav mesager
Şi ţipă sărbătorile
ah, lerui ler
căutând iubiri
pierdute-n eter
Şi curg sărbătorile
ah, lerui ler
bucurii şi tristeţi
în lung colier
Şi trec sărbătorile
ah, lerui ler
şi iar s-or închide
porţile-n cer
Rămâne-vom noi
s-aşteptăm sărbători
să ne cureţe răni
cu alte ninsori…

Dora Groza · Light to the End

JOËL CONTE
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CENT ANS D'AMITIÉ
entre la Roumanie et la France
Des chemins dans les croix,
Aux chants de liberté,
Des combats dans le froid,
Aux danses des mariés…
Cent ans de joie
Et de noble amitié…
Cent ans d'émoi
Et de nuits éclairées…
La Francophonie nous montre la belle voie
D'une communion dans la fraternité,
Où deux pays unis forgeant des liens étroits
Honorent les valeurs de notre humanité.
écrit le 29 novembre 2018 lors du
Festival International de Théâtre et de Littérature
« Liviu Rebreanu » à Bistrita (Roumanie)

Dora Groza · The Way Home
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In the stone wall
stars die out
earth becomes
hot and heavy
with no shadow
with no grass.
In the red intense heat
you search
inhaling history
in the middle
of a dead time.
Egypt – April, 2013

NOISY THOUGHTS

THE GOD OF STONE

Many years of autumn
were oscillating dramatically.
Noisy thoughts
were gathering together beauty
and love.
I could feel their presence
with thrilling
sounds
in dreams of stones
and a glimpse of light,
with a slalom
of full lives
that allow the mind
a neutral relaxation.

There is no death here.
I marvel.
My eyes can shine
over centuries.
An overﬂowing air
of a welcoming light
leads me
to the suffocating paradise
of a head buried in the sand.
I am already dreaming – but I know
I have existed before
the unknown god
who divides and wins.

TRY
People are in need of
beauty
in this emotional climate
in this frightening unpredictable
life.
The universe becomes a computer
reddening energies,
stirring continuously
the inside of our being.
Overwhelmed by ﬁnal singularities
with holdings of hands,
with secret truths,
absorbed by questions
dedicated in the race
of the impossible space
archipelago in this sea of vices
Try.
Listen to yourself.

(Amintiri de pe o ilustrată / Memories on a
Postcard, an Anthology of Poetry, English version
by Muguraș Maria Vnuck, Nosa Nostra Publishing
House, Bistrița, 2015, pp. 31, 33, 35, 37).

Vedenii trec peste pagina albă
Pe care tocmai încerci să scrii un poem
Vedenii cu sâni, cu coapse prelungi de femeie.
Nu eşti la tine acasă, ci într-o cabană de lemn
Lângă un lac îngheţat.
Poate e totuşi casa ta şi sticla de vin
de pe masă
Îţi va spune pe nume.
Te hotărăşti să bei tot vinul de pe masă şi poate
în acest fel
Onorabilii cititori, mai lucizi decât mine,
Vor reuşi să vadă stolul de fete ce zboară
Pe deasupra mâinilor mele învineţite de frig.

MONEDA
Lumina lunii cade în curtea cazărmilor pustii
Frunzele copacului visează femei
Ce se scaldă în râu.
Acum moartea îi ia măsura
Pentru un ultim costum
Bătrânului croitor de pe strada Speranţei.
Privesc senin pe fereastră secera lunii
Cum taie în gol.
O monedă de aur poartă chipul tău adânc
în nămol.

SEARĂ
Seara tocmai s-a lăsat peste noi
ca o coală de indigo obosită.
Pe un deal de calcar din vecinătate
Luna descifrează neliniştită câteva versete
dintr-o carte învelită în piele.
O femeie tânără
amăgește senzualitatea unui bătrîn
pe o străduţă în pantă.
Sub lumina roşie a anotimpului
O pisică pândește câteva vrăbii
Un preot cu părul vâlvoi
Aleargă prin curtea spitalului.
Eram la vârsta de 30 de ani pe atunci,
Fumam nepăsător în uşa bucătăriei de vară
pe care tocmai bătusem harta cerului în cuie.
Şi frunzele teiului de la gardul curţii vecine
Imi miroseau a femeie.
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CA PLOAIA IVITĂ
DIN SENIN
Îţi aminteşti oasele ei subţiri ca trilul piţigoiului
iarna
lăsau în urmă un parfum de iasomie înﬂorită
surâsul ei îţi mai străluceşte uneori în memorie
ca un fulger ce luminează acea vară
îndepărtată.
Tineri rătăceam desculţi pe faleza pustie
când deodată
ca o secure ce despică lemnul în două
m-a izbit melancolia ochilor ei.
Uneori ea se întoarce printre noi
neştiută ca pasărea nopţii
ca o grădină înﬂorită, plină de tei
ori ca marea sau ploaia ivită din senin.
Dragostea noastră a ars doar o vară
Sau poate cu mult mai puţin.
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SUNĂ CEASUL
Sună ceasul în care păstăile se deschid
şi lasă la vedere
boabe împărăteşti, senzuale ca sfârcul femeii
roşii ca ochiul iepurelui ce atârnă în cârligul de
ﬁer al măcelăriei
Cu măruntele zeităţi ale câmpului
Şoareci cenuşii, prigorii, stăncuțe şi mierle
peste care octombrie trece, nevăzut concasor cu
duhul putreziciunii,
cu fantasmele unei tinereţi irosite.
E anotimpul în care carnea bătrână îşi trimite
solii întunecaţi
printre arborii-n ceaţă, printre copacii proaspăt
doborâţi de furtună
se furişează în ciuhele putrezite pe câmp
în păsările delectându-se cu un stârv pe miriştea
acum acoperită de brumă.
E ceasul în care se cuvine să primim domnia
morţii cu ﬂuiere, cu pâine şi sare
cu prosoape înﬂorate, cu lumânări clipind ca
ochii copiilor
cu imaculate batiste, precum cele dăruite peste
sălaş de morţii cei dragi
peste lemnul dat mângâierii rindelei,
lemn dulce, binemirositor, de sicriu de la țară
În timp ce vei şopti, încet, ca pentru tine
„aceste blonde tuleie uscate ale porumbului
foşnind
nu sunt decât ﬁrave exerciţii de stil ale Nebunei”
şi eu ca orice om cu maniere nu o să te contrazic
mulţumindu-mă să bolborosesc ceva sub
felinarele bătute de vânt ale căruţelor
ce se întorc dintr-o altă viaţă noaptea de la târg
cu mărfurile oﬁlite, încă o dată nevândute.

Petre Birău · Arborele vieţii

like that of Adam's
when he began to give names
to things
actually speaking getting into
the mystery of being
You walk on your way
being unable to say in advance
where you go
and to whom
you do not carry the way
it's the way that carries you
You walk and sing
S.U.A.
waiting
for new instructions from God
you know that a fathomless future
is waiting for you
you are aware that you walk to the
doomsday
as well as you are sure
that your image
keeps in itself
God's word
You sing and walk forward
as St. Augustin put it
you sing in order to increase your strength
because the march towards yourself
is the most difﬁcult of all
the conquest of oneself
Descartes is right
when he states prophetically
in the four steps of his method
in the third principle
of his ethical code
As in a divine silence
that's how you feel
when crossing
from depth to depth
the only way which can save you
from falling from meaning
The light of forgiveness wraps you
changing you
you are and yet you are no longer
the one you used to be
only now do you understand
why the norm is a command
and the command is a norm
Now you see how
an eternal night
is born
and you can't avoid it
as you cannot avoid
the great silence of the Resurrection
Saturday
which is ﬂashed by hot longings
You cannot alienate
from yourself
you carry yourself with yourself
to the upper limit
of being
to the place where wilderness begins
and you go beyond the border of knowledge
to where eternity
blooms
in the word
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The journey to the provisional
is the condition of your existence
you don't know whether you can get rid of
the aleatory
or not
you keep going to the provisional
as if you were directing yourself
to the great renewal
when the beginning forshadows
the end
when you walk trembling
on the way to endlessness
Sometimes you identify yourself
with the mask you wear
who you really are
where, how, and why
these questions are the necessary
memento
but how do you know
if you need
or you don't need
to let yourself re-educated
in aggiornamento
when you are a foreigner in your own skin
you keep walking blindly
from instant to instant
and from aeon to aeon
until you wake up enlightened
on the eighth day
Kyrie eleison
But in order to get there
you have to go through self-exegesis
you read yourself
as if someone else does it for you
that's the only way you can become
more alert
you understand that you cannot play
with God's command
you are not allowed.
You shall not take the name
of the LORD your God
in vain
You look into yourself
as if into a kaleidoscope
you see yourself in the small crystals
multiplied
as if after a cloning
like the amazed look of the child
whom you hit
and he doesn't know why
nor does he know how to say
that it hurts
his look generating
new constellations of meanings
like when you wipe
your inner mirror
in order to see yourself better
and like yourself
on your way
to new universes
You write
your text gets life
under the tip of your nib
a new language
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Din când în când mai moare câte unul:
îi cad în cap anii
pietrele de zahăr în sânge
i se tulbură amintirile
şi alunecă modest
şi fără speranţă pe gheaţa tot mai subţire
a indiferenţei.
Îl priveşti: pare
tot mai mult o păpuşă de lemn
o marionetă
înainte înapoi în mâna de ﬁer cu arătătorul
ca o gheară înﬁptă în gâtlej.
Anii
îl sug deodată în pământ:
„ce s-a întâmplat?” La asemenea banală
întrebare
răspunde piatra tocită de la cap ce pare să
rodească
alte pietre pe care au dormit sﬁnţii
pentru a-i arăta trecătorului
că Evul de Mijloc are puterea de a se multiplica
la nesfârşit
iar viitorul
nu este decât un lăstun
pe marea fără început a trecutului.

1.
Îngerii tineri zburdă pe dealuri albe
ca mieii prin iarbă. Ei duc zăpada pe aripile
larg desfăcute de trup
să li se vadă formele. Ştiu să zboare mai uşor
decât ne închipuim. Îi atrage imensitatea.
Ei sunt eternitatea care ne ocoleşte. Numai ochii
noştri mai ştiu să îi vadă
câteodată
chiar dincolo de aparenţă. Altfel
totul este confuzie
până şi albul devine opac de prea mult alb
iar uneori
negrul e transparent de prea mult negru.
Noi stăm între alb şi negru
între bine şi rău între rău şi bine
între rău şi rău între bine şi bine
şi ni se pare că totul depinde de noi.
Între timp îngerii albi
schimbă zăpada în iarbă
iarba-n zăpadă
cântecu-n plânset
plânsetu-n cântec
într-un perpettum mobile
joc
fără ﬁnal.

3.
Cine şi-ar ﬁ închipuit
glasul venit de nicăieri: era
ca un vârtej ﬂoral într-un început de mai.
Înjosit de căldura aprinsă.
ajungeai odată cu zumzetul
ori chiar erai zumzetul
aşteptat al zilei
ce nu voia să mă atingă. Acolo
se reclădea
pavilionul cu glasuri muzici dansuri
din Şaptesute. Statuile
îşi continuau jocul nesfârşit de senin
al marmorei în reﬂexele
apei. Te năşteau
atât de luminoasă încât totul devenea
invizibil. Numai glasul
ce pătrundea printre ramurile spânzurate ale
copacilor
mă cuprindea în el ca o sfoară
cu sentimentele care nu puteau ﬁ supuse

4.
Nesuferita asta de cârtiţă
caută lumina în pământul din parc.
O văd cum se mişcă fără s-o văd
o simt acolo e o boală care te macină
cu blândeţe şi nu o ştii decât tu.
Ea caută rădăcinile plantelor
o râmă
care orbecăieşte plină de speranţe
în căutarea unui Dumnezeu
al râmelor.
Câteodată iese la lumină
dintr-un muşuroi
ce pare un mormânt: „iese la viaţă
din moarte”
spune amicul meu Teologul
şi zâmbeşte ambiguu
în barbă. „Vrea
să se îndumnezeiască
de lumină fără să ştie
că tocmai lumina o ucide.

5.
În parc se fac economii la sânge:
se fuge puţin
pentru a economisi aerul
şi vântul agăţat în crengi ca o rufă
pusă la uscat.
Se adună metodic
bătrânii să-şi mişte picioarele
şi mai bătrâne
de aparate de care atârnă viaţa.
Între timp
copiii şi mamele
aruncă gingaş mâncare la porumbei
şi la raţe: gestul lor
e o picătură de soare
sub crengile platanilor
care ameninţă aleea.
Bunicile şi bonele
se uită cu jind la bucata de franzelă
care pluteşte pe lac.
Lângă chioşcul în care se leagă destine
sâmbăta şi duminica
este un cimitir
al păsărilor şi îngerilor.
Le pun ﬂori
numai străfulgerările de oţel
ale câte unui gând
inocent.
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6.
Câinii rod pomii din parc
şi anotimpurile. Şi moartea a fost pusă
să roadă şapte ani pădure bătrână
îţi spui. Până la urmă a rămas captivă
în sarcofage. Nu se mai poate mişca
dar nu-i lasă nici pe alţii
să se mişte. Moartea ţine morţii
morţii ţin moartea. Numai arheologii
sunt dumnezei care ştiu s-o învie
câteodată. Dar nu-i pot învia
şi pe morţi.
Atunci le răscolesc
măruntaiele
oasele
îi analizează şi îi recompun
bucată cu bucată. Câteodată
din prea multă oboseală sau neatenţie
le amestecă oasele cu ale morţii.
Ei nu se mai ridică
iar ea este mulţumită să ducă cu ea
chiar şi numai o fărâmă din ceea ce
a fost viaţă.
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RĂVAŞ DE SUFLET

VEŞNICEI MELE ADORATE
Nu mi-e atât de mine că mă duc
Acolo unde-i linişte şi pace
Şi nu mai este singur niciun cuc
Şi nu mai fugi de ﬁarele rapace
Nu-mi fac probleme, Emily, că n-am
Să mai recurg la acte disperate
Sau c-o să-mi cadă frunza de pe ram
Rostogolind-o vântul care bate
Nu-mi pare rău că şi eu o să plec
Şi nimeni n-o să plângă după mine
Atâta vreme cât e un eşec
Parcursul spre colinele divine
Mă doare că în urmă am să las
Atâta suferinţă şi durere
Şi n-o să se mai poată să dau glas
Chemării ce-n lumina ei mă cere
Mi-e teamă, Emily, că rezonez
Cu rana ta în veci nevindecată
Şi va să ﬁu un înger maidanez
Nefericit cum n-am fost eu vreodată.

Amărăşteanului planetar,
bunului meu prieten Alexandru Cetăţeanu

DIN ALTĂ PERSPECTIVĂ

Ferice de mata, amărăştene,
C-atâta de departe ai ajuns
Prin propriile forţe şi antene
Ce mie mi se par de nepătruns
Ferice de mata că ai o viaţă
Frumoasă, demnă de invidiat,
Cu-atâtea aventuri ce te răsfaţă
Cu-atâţi confraţi ce ţi-ai apropiat
Te urmăresc şi nu-mi vine a crede
Că tot traseul tău este real
Că te-ar invidia şi-un Arhimede
Cum ai ştiut să ﬁi mereu pe val
Eu, tot amărăştean, dar nu ca tine
Sunt mândru pentru tot ceea ce faci
În spiritul credinţei carpatine
Cu bravii ei feciori romano-daci
La cumpănă de ani, când lumea moare
De-atât desfrâu şi fade desfătări
Eu simt nevoia, dragă frăţioare,
Să-ţi fac urări de vis din depărtări
Prin tot ce faci, dacă sﬁnţeşti pământul
Din care-ai răsărit şi ai crescut,
Eu mă mândresc cu tine şi cuvântul
Ce gloria mi-o dă să mor pe scut

N-aş vrea să vă seducă „Cine mă judecă”
Pentru că am şi versuri care mă reprezintă
Şi, chiar de-s mai puţine, le vezi cum nude, că
Triumfă şi dansează, grupate-n câte-o quintă
Furorile stârnite de zveltele ﬁguri
Nu pot ﬁ adumbrite şi nici anihilate
De forfota de versuri ce-abia le mai înduri
Când, goale, se avântă să ﬁe-mbrăţişate
O, Doamne, Tu eşti singurul ce le poţi vedea
Cum le orbeşte ura şi cum se mai confruntă
Şi totul se petrece pe socoteala mea
Fiind somat continuu să le gătesc de nuntă
Iar lumea mă cunoaşte şi ştie ce-am creat
Ce fel de hahalere dau buzna peste mine
Şi numai să pretindă, noroc că, agreat,
Le dau uşor papucii, chiar dacă mi-e ruşine
Ea poate să-nţeleagă, chiar dacă n-o adori,
Şi zilele îţi numeri în grea singurătate
Că e o utopie să ceri numai splendori
Când însuşi Demiurgul e trist de nu mai poate.

(fragment)
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Este sâmbătă şi satul era parcă mai tăcut ca niciodată, dând impresia că se aşteaptă un eveniment
de temut. Olimpiu şi Ana încărcaţi cu ceva bagaje, veneau din nou în vizită la părinţii Anei. Au coborât
din tren şi au pornit spre casa părintească a femeii. Când se apropiară de centrul satului, auziră o tobă
bătută cu năduf de un om carismatic ce purta o bască uzată pe cap, şi cu ochii măriţi de importanţa
faptei sale, parcurgea şoseaua dintr-un capăt în altul al satului, anunţând cu glas răguşit că tot românul să vină
la adunarea ce urmează să se ţină la Primărie duminică după prânz, pentru a li se comunica lucruri importante
la ordinea zilei. Nu prea se înţelegea pentru cine strigă pentru că nu era mai nimeni pe uliţele satului, însă omul
era pus să facă anunţul făcându-şi datoria conştiincios. Pe drumul spre casă l-au întâlnit pe Lică, fratele Anei,
care auzind toba, venea pe uliţă spre şosea să aﬂe ce treburi se vor mai pune la cale de noii instalaţi la cârma
comunităţii. Acesta aﬂând de la drumeţi ce se anunţă prin ropotul tobei, se întoarce acasă conducându-şi sora
şi cumnatul, urmând ca a doua zi să meargă apoi să asculte noutăţile ce se vor anunţa la Sfatul Popular, cum
era numită acum vechea Primărie.
Mama lor, care era prin curte dând apă şi mâncare orătăniilor, văzând că este vizitată de neamurile de la
oraş, se apropie de musaﬁri şi îi invită în casă bucuroasă de vizita ce era aşteptată de altfel. Se şterse pe mâini
şi după câteva întrebări protocolare, îi pofti să deguste din gogoşile făcute de dimineaţă, care acum erau
învelite pe masă cu un ştergar. Aduse apoi o strachină cu plăcinta de varză ce rămăsese de cu seară şi care
aştepta cuminte în gura sobei, musaﬁrii. Se scuză că încă mâncarea este de post şi că până la Paşte mai este o
zi şi că în cuptor se coace un rând de cozonaci a căror aromă începuse să se simtă. Lângă cuptor avea
pregătite şi alte bunătăţi ce urmau a ﬁ introduse la copt după scoaterea cozonacilor. Scoase o sticlă de vin
oprită anume pentru situaţii neprevăzute, dosită după un cufăr în celar şi se aşezară care pe pat, care pe
scaunele aﬂate sub geam lângă masă. Depănară din ultimele noutăţi apărute de când nu s-au mai văzut.
Musaﬁrii fură întrebaţi de cei doi nepoţi care rămăseseră acasă, de ce au mai petrecut de când nu s-au mai
văzut, de unele, de altele, şi timpul se scurse încet ca o apă liniştită şi paşnică.
Aproape de miezul nopţii, toţi patru porniră la biserică pentru a lua parte la slujba de înviere şi a aduce acasă
câte o punguţă cu paşte. Ajunşi acasă, se aşezară la masa dinainte pregătită de mama lor, unde ciocniră câte
un ou înroşit şi se delectară cu bunătăţile pregătite pentru această ocazie, ciocnind şi câte un pahar de ţuică de
pere făcută din fructele pomului darnic ce creştea în bătătură și căruia în toamnă i se rupeau crengile de rod.
Era un soi mai aparte de pere, având o dulceaţă mai mare şi o culoare roşiatică a miezului. Din una în alta,
discuţia deraie spre problemele actuale ale satului şi spre preocupările oamenilor.
Olimpiu, curios să aﬂe mai multe despre evenimentele ce se desfăşurau în ultima vreme prin sat, cu paharul
de vin în mână, încercă să aﬂe de la Lică, cel care era mai la curent cu evenimentele, care este atmosfera din
rândul ţăranilor:
– Ce se aude, Lică, prin sat, ce preocupări au oamenii în vremurile astea tulburi?
– Ce să ﬁe, cumnate, duminica noii instalaţi la cârma satului ne adună la Sfat şi câte un reprezentant al
activului de partid de la raion vorbeşte despre avantajele şi prosperitatea ce urmează să o trăiască cei care de
bună voie îşi vor înscrie pământul în noul sistem agricol care presupune înﬁinţarea de Cooperative Agricole,
sistem ce a fost instaurat şi veriﬁcat la colhozurile sovietice. Acolo se spune că oamenii duc o viaţă nouă,
îmbelşugată, urmând ca şi la noi să se desăvârşească acest sistem. De vreo trei săptămâni de zile ne tot
cheamă aici şi ne aduc la cunoştinţă ce măsuri s-au mai hotărât şi cum vor ﬁ organizate aceste Cooperative.
– Şi care este reacţia oamenilor?
– Apăi, oamenii ascultă cu interes ce se spune. Se vorbeşte despre o nouă perspectivă a satului românesc,
despre pericolele ce pot apărea din rândul exploatatorilor prin acte de sabotaj, despre vigilenţa pe care trebuie
să o aibă ﬁecare sătean în a demasca acţiuni diversive şi împotriviri ale burgheziei ce urmează a ﬁ deposedată
de averi, despre unele transformări ce vor veni în sprijinul şi spre prosperitatea muncitorilor şi ţăranilor. Ni se
spune despre faptul că ţara este condusă de clasa muncitoare în alianţă cu ţărănimea, că boierii şi exploatatorii
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vor dispărea deﬁnitiv şi toţi oamenii vor ﬁ egali, că şi ţăranii vor putea să-şi trimită copiii la şcoli înalte chiar fără
nicio cheltuială, şi chestii din astea. Oamenii îşi mai dau coate, mai şuşotesc, unii apreciază cuvintele frumoase
şi ademenitoare ale tovarăşului activist, sau propagandist cum îi zice, plătit bine presupun din munca obştii
pentru această sarcină pe care cei de sus i-au încredinţat-o. Cred că ei se apreciază singuri ce frumos şi ce
convingător ştiu să dea din gură. Fiecare din cei prezenţi, trece prin ﬁltrul propriei minţi cu mai multă sau mai
puţină înţelepciune varianta ce se preconizează a se înfăptui. Auzind cât de convingător se vorbeşte despre
binele pe care îl vor culege şi despre traiul îmbelşugat ce îi aşteaptă în viitor, unii chiar se văd în căruţa
belşugului şi apreciază noile planuri ce aud că urmează a se înfăptui.
– Părerea ta care este?
– Eu, ce să spun, încă nu mi-am format o părere. Am ascultat şi ascult de ﬁecare dată cu mare interes ﬁind
foarte atent la cele ce se spune. Dar cum nu este deocamdată niciun fel de sămânţă de belşug, aştept să văd ce
se va petrece mai încolo. Ultima dată spre exemplu, s-a vorbit că în unele sate oamenii abia aşteaptă să se
înscrie în viitoarele întovărăşiri sau cooperative colective, unde ţăranii îşi vor aduna pământurile să ﬁe lucrate
în comun, despre vigilenţa pe care trebuie să o avem faţă de duşmanii poporului care uneltesc împotriva noilor
vremuri şi lălăială din asta. Pământurile nu vor mai avea răzoare, vor ﬁ lucrate mai uşor, mecanic, vor ﬁ aduse
utilaje şi agregate din Uniunea Sovietică de la prietenii noştri, utilaje care vor uşura munca ţăranilor şi viaţa
omului va deveni mai uşoară, mai bogată şi mai interesantă. Se dau exemple şi se vorbeşte despre colhozurile
din Rusia unde aceste măsuri sunt de mai multă vreme implementate şi dau rezultate bune, oamenii sunt
fericiţi, voioşi şi mulţumiţi că au scăpat de muncile grele şi istovitoare şi acum se zice că sunt şi mai optimişti şi
încrezători în ziua de mâine şi în viitorul lor. Mai sunt unii cârcotaşi care spun celor din jur că totul este
propagandă, că omul de rând, spun cei mai bătrâni, întotdeauna a fost prostit şi minţit şi în ﬁnal lucrurile nu se
schimbă niciodată în bine, ba chiar poate în mai rău. Eu, care am trăit o vreme pe lângă boier, cum mi-a plăcut şi
îmi place să citesc mai mult, mi-am însuşit o anume cultură şi văd altfel lucrurile.
Mă gândeam că aşa după cum spun tovarăşii ăştia care rostuiesc cuvinte atrăgătoare, nu ar ﬁ rău să ne
consultăm cu toţi ai familiei şi să hotărâm ce facem cu pământul şi bunurile din curte. Noi suntem cinci fraţi.
După cum ştii o soră Puşa este căsătorită în Salcia, Ana este cu tine la Târgovişte, iar noi, băieţii care am rămas
în sat, trebuie să ne adunăm şi să vedem ce este de făcut. Fratele mai mare, Culai, care este căsătorit, a primit
zestrea lui şi nu cred că mai are un cuvânt în a dispune asupra pământului rămas mamei după ce tata a murit.
Cel puţin aşa cred! Aşa că, eu zic că depinde de mine şi de frate-miu mai mic, Puiu, care deocamdată este încă
şcolar, nu cred că pricepe problemele astea, şi bineînţeles de mama şi de voi care sunteţi plecaţi la oraş, ce o
să facem cu cele opt hectare de pământ şi cu căruţa şi caii pe care îi avem. Chiar şi vaca şi porcii te pomeni că o
să trebuiască să-i ducem la colectivă. Aştept să ne adunăm cu toţii şi să vedem ce hotărâm. Că aşa se aude, că
cine are utilaje şi atelaje agricole şi chiar animale, o să trebuiască să vină cu toate la comun. Tu ce zici, sorămea?
– Eu nu zic deocamdată nimic, aştept cum spui, să ne adunăm toţi fraţii şi să vedem ce gândeşte şi ce vrea
ﬁecare. Numai că eu trăind la oraş nu pot realiza avantajele sau dezavantajele voastre. Cred că voi sunteţi cei
mai în măsură să hotărâţi ce şi cum. Până acum eu m-am mulţumit cu ce am mai luat de la voi, un ou, un lapte, o
brânză, că, vorba ceea, nu am şi nu am avut pretenţii de altă natură. Dacă totuşi veţi hotărî să treceţi la colectiv,
eu nu am cum să mă opun. Dar ştiu şi sunt sigură că nu o să mai apuc să gust o brânză de vacă, o smântână,
sau altceva dacă vaca va ﬁ dusă acolo. Poate un ou acolo da, că doar nu cred că şi găinile vor urma să plece din
curţile oamenilor. Deci eu o să ﬁu bineînţeles de acord cu ce hotărâţi voi. Mă gândesc însă, ce ar ﬁ zis bietul tata
dacă ar ﬁ trăit şi ar ﬁ fost în situaţia de acum?
Să ascultăm şi ce zice mama, că vorba aia, ea este proprietara bunurilor şi a pământului deocamdată. Pe
numele ei sunt acum toate. Ana o întrebă:
– Ce zici mamă, ce crezi că ar trebui să facem cu toţii?
– Eu, maică sunt bătrână, nu ştiu cât va dura înhămarea asta la ce spuneţi voi că se vrea să se facă, dar mă
gândesc că dacă nu ai pogonul tău acolo să îţi pui ce vrei tu şi ce ai nevoie, nu cred că o să ﬁe prea bine. Unii o
să muncească pe rupte şi alţii o să se foﬁleze că aşa-i de când lumea. O să ﬁe o altfel de boierie. Nu mai
munceşti la boier, munceşti la colectiv unde probabil vor ﬁ mai mulţi boieri care o să dea ordine, că doar n-o să
rămână ogoarele pârloagă. Trebuie arate, semănate, culese şi cine va face toate astea? Tot oamenii din sat,
adică tot ţăranii. Dacă o să ia toate animalele de tracţiune la un loc, unde o să le ţină? Asta sigur o să dureze un
timp şi până atunci eu nu ştiu dacă mai apuc. Aşa că vă las pe voi copiii să hotărâţi! Voi, Ana, cei de la oraş,
poate ştiţi mai multe. Mai aﬂaţi de la oamenii mai învăţaţi ce şi cum. Că eu după cum gândesc, o ﬁ aşa şi aşa.
Pentru unii bine, pentru alţii un bine pârlit. Nu vedeţi voi, dacă într-o familie nu trag toţi la aceeaşi căruţă lucrurile
nu sunt prea curate şi nu merg cum trebuie. Apar discuţii. Aşa va ﬁ şi la munca în comun. Unul s-a îmbătat şi a
doua zi doarme până la zece, unul e bolnav, altul are nu ştiu ce treabă, şi uite aşa vor ieşi discuţii şi treaba nu e
treabă. Ştiţi voi cum se spune „că la copilul cu mai multe moaşe o să-i rămână buricul netăiat. Aşa şi cu

ogoarele şi cu animalele adunate la un loc. Sau unii vor lucra bine şi vor ﬁ conştiincioşi, iar alţii vor fuşeri
lucrările şi atunci cum se va face diferenţierea şi cum se va face plata? Sau nu va ﬁ nici o plată? Că bani de
unde, doar nu cresc pe garduri. Nu ştiu! Cine o să poată să stea după ﬁecare să vadă cum lucrează?
– Stai mamă că o să pună responsabili şi la animale şi la lucrările agricole şi cine nu îşi face treaba o să ﬁe dat
afară, zise Lică.
– Da? Dacă pun atâţia responsabili, cine o să mai lucreze, muierile? Şi dacă îl dă afară pe unul, ce o să facă
dacă şi-a dat pământul şi restul ce a mai avut. O să stea prin cârciumi? Dar şi acolo numai dacă ai cu ce plăti. Cu
ce o să mai trăiască? Voi sunteţi mai tineri, eu sunt mai bătrână şi mai trecută prin greutăţi. Să îmi spuneţi mie
ce o să se întâmple dacă noi dăm pământul şi căruţa cu cai şi vaca acolo, şi porcii, şi altul nu are ce da, cu ce
vom ﬁ noi mai în avantaj? Cu nimic. Când o să trebuiască să cumpărăm una, alta, cu ce le aducem acasă? Cu
spatele maică, o să le aduceţi voi că o să trăiţi şi o să ziceţi că uite mama a avut dreptate. Sau o să trebuiască să
cereţi o căruţă de la colectiv şi o să trebuiască să plătiţi pentru asta, că de, căruţa şi caii noştri nu îi mai putem
folosi, că nu mai sunt ai noştri. Şi asta spuneţi voi că o să ﬁe bine? Puşchea pe limbă!
– Auzi mamă, zise Lică, oamenii ăştia veniţi de la oraş care ne adună acolo spun că şi la noi va ﬁ ca la ruşi
unde sunt colhozuri şi unde oamenii lucrează cu tractoare pământul şi unde trăiesc bine şi îndestulător. Nu mai
ară cu boii, cu caii, sau chiar cu vacile cum se face la noi acum. Aşa spun oamenii ăia mai învăţaţi la adunările
de duminică de la Primărie. Că puterea ﬁind acum în mâna muncitorilor şi ţăranilor, traiul nostru o să ﬁe mai
uşor şi mai îndestulător. Doar noi ca ţărani şi muncitori de rând ştim ce ne este nouă mai bine şi cum să facem
să avem o viaţă mai bună şi mai uşoară. Dacă noi conducem, n-om ﬁ aşa de proşti să nu ne facem traiul mai
bun şi mai uşor, nu?
– Ai văzut tu cu ochii tăi cum o duc cei de acolo? Ai fost tu acolo, sau cine a fost acolo şi spune ce spune?! Eu
cred că sunt poveşti dragul mamii, cu care să prostească lumea. De unde o să ia tractoare şi ce mai spui tu că o
să ia. Ia să-i întrebaţi voi pe cei care cuvântează acolo, ei sau neamurile lor îşi dau averile la colhoz sau la
colectivă cum se zice? De unde să vină îndestularea mamă, că din sărăcie nu poţi să faci peste noapte minuni.
Tot cu sapa, cu secera şi coasa o să ne hrănim. Pământul tot ăla o să ﬁe, iar oamenii mai codoşi şi poate mai
îndărădnici. Să vezi atunci ce furăciuni or să ﬁe. Că până acum cel sărac mai fura şi el de pe ici, de pe colo câte
un pic, ştiind de la cine fură cunoscând al cui este pogonul. Da acum când o să ﬁe al tuturor o să ia cât îi trebuie,
mai ales la porumb.
– Mamă, o să se fabrice şi la noi tractoare, secerători, combine, camioane, o să ﬁe fabrici de tot felul, de tot ce
avem nevoie. Oamenii or să aibă de lucru şi pentru lucru trebuie să primescă omul bani din care o să-şi facă ce-i
trebuie şi aşa poate să vină îndestularea.
– Atunci să aştepte ei până se fabrică tractoare şi după aia ne vom hotărî şi noi. Astea sunt cum v-am spus,
poveşti de prostit lumea. Eu una nu cred! Mie aşa îmi spune suﬂetul, că nu este precum se vorbeşte. Dacă tot
se spune că vom ﬁ mai egali, să văd eu cum cei de care spui că fac promisiunile astea vin alături de noi la sapă
şi la secerat, atunci o să cred tot ce se spune. Atunci îmi dau şi suﬂetul pentru cauza lor. Până atunci vorbele
zboară şi n-are cine să le adune să i le arate ăstora peste timp. Rămân ca pleava de la treierat şi le împrăştie
vântul, maică. Când se vor pune vorbele la încolţit în pământ şi vor da roade, atunci să credeţi şi voi că ce auziţi
este adevărat. Asta-i de când lumea. Omul de rând a fost prostit totdeauna cu vorbe. Numai că pleava nu
încolţeşte şi o zboară vântul. Ia-i tu numele la unul din ăştia care spui că ne vrea trai îndestulător cum zici, şi
peste 5-10 ani să-l întrebi, când eu n-oi mai ﬁ, de ce nu s-a făcut precum a cuvântat el. El este plătit pentru a
vorbi şi rosti cuvinte goale, nu pentru a face bine oamenilor. Ăştia sunt plătiţi anume să împuie capul bietului
ţăran oropsit. Eu sunt sigură că nici ei nu cred ce blagoslovesc acolo! Să-l întrebi tu, maică, de ştie el când
trebuie culeasă cânepa, sau când este cel mai potrivit să seceri grâul, sau să culegi porumbul. Dacă ştie, să-mi
spui mie cuţu! Tu nu vezi pe cine au pus preşedinte la Sfatul Popular? Unu de trei lei perechea. Dacă el nu are
clanţă la uşă cum ştie toată lumea, cum o să ştie el să gospodărească un sat? Casa lui abia se mai ţine. Nu este
un gospodar adevărat şi priceput. Vezi, aşa va ﬁ şi de acum încolo. Vor ﬁ în frunte tot terchea-berchea din ăştia
cărora le place să bea, să mintă, să nu muncească, dar buni de gură, iuţi de mână şi popândăi linguşitori. Când
s-a ales coducătorul primăriei trebuia să cheme acolo satul şi el să aleagă pe cine ştie că este mai harnic şi mai
chivernisit. Asta-i dovada ce îmi spune mie că nu este aşa cum se promite. Minciuni goale, dragii mei. Eu zic să
nu vă-ncredeţi în gogoşi nefăcute. Da ce mai îndrug eu atâtea, vă las pe voi să faceţi cum socotiţi că este mai
nimerit, că voi o să suferiţi, eu o să vă privesc de sus cum vă muşcaţi mâinile cu care aţi semnat intrarea în
colectivă, de aşa veţi face.
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ridică-te carne bătrână
şi vânătă

F

gara în care nu soseşte
nimeni doar pentru mine
e-o aiureală frumoasă
s-aştepţi în gara-n care nu soseşte nimeni
circulă doar un tren kamikaze
plătit să deraieze cândva peste iluzii
dar eu ştiu că nu va deraia niciodată
pe peronul pustiu numai un chipiu purtător de
acar
aminteşte c-aici există urme de viaţă
în gara asta mereu sosea cineva pentru mine
e-o aiureală sublimă
s-aştepţi în gara-n care ştii
că etern nu va mai sosi nimeni
doar pentru tine
un pustiu pervers mătură timpul schilod
târându-l sub glasul ruginit al roţilor de tren
secunda trăieşte drama eternităţii
în gara asta niciodată nu va sosi cineva
pentru mine
sosesc numai bagaje purtând oameni absenţi
în gara asta
şi nişte comis-voiajori înfrăţiţi cu roboţii
/marionete de peron rătăcind
printre umbre uscate de aşteptare/
iar trenul kamikaze nu-şi va face nici azi
datoria
în gara asta-n care aştept nu va mai sosi
nimeni
doar pentru mine

spune-i trupului
hai carne bătrână şi vânătă
nu-ţi da ifose de hoit
ridicăte
porneşte iar în lume
poartă-ţi păcatele
înfrăţeşte-te şi tu cu-n cap nobil
de ludovic otto von sau ioan gură de rai
şi spovedeşte-te cu-n cuţit între dinţi
acum cât mai ştiu braţele ce este protestul
şi te mai poţi asculta hoinărind printre vorbe
acum când nu contează cine vorbeşte
şi cine ascultă
cât mai poţi mişca hărmălaia asta de intestine
oase junghiuri şi piese cumpărate la negru
de la abatorul uman din strada cu-n singur
număr
1 biss biss
unde se vând oamenii en detail
ridicăte
aleargă pe semicercul lumii cu mofturi de cerc
şi găseşte-ţi întregul
adevăratul home
căci îţi lipseşte şi ţie naşterea toată
carne bătrână şi vânătă
o să ﬁi ultimul călău promovat victimă
dacă vei tropăi scandalos pipăind aerul
ca pe-un bordel fruntaş în întrecerea oﬁcială pe
ramură
şi vei hohoti scandalos din când în când
împrumutând căpăţâna
de ludovic otto von ioan gură de rai
sau pe cea a sărmanului yorik
vor crede celelalte trupuri că eşti nou pe lume
o marionetă fără cusur
te vor farda ca pe idoli şi te vor scoate
în afara speciei tale
şi-ţi vor rămâne merinde de aruncat
hrănindu-te cu abandon ca un schimnic ilustru
ri
di
căte
puneţi ticăloasa mască de gală pentru cea din
urmă paradă
şi povesteşte ce zarvă miloagă te răvăşeşte
carne bătrână şi vânătă
vei ﬁ proba
a
cea mai banditească
a acestui scandal de viaţă
lasă-te plimbat şi pipăit ca sﬁntele moaşte

e nevoie de un cobai disecat
ca să pricepem cum muşcă
decreptitudinea
câinele nostru turbat de serviciu

viaţa care nu vrea
să fugă din tine
auzi tu neisprăvitule
trezit la viaţă în zorii ucişi
de agonia unei molecule de zaţ
astăzi destinul va broda pentru tine
chinezeşte
pe milimetru pătrat
te va saluta doar un copac plictisit
şi nu vei mai putea zâmbi decât unei frunze
o să schimbi vorbe de duh
numai cu maidanezul şef
al potecii pe care eşti mereu singur
şi-o să descoperi iar că lătratul nu muşcă
vei strivi sub talpa ta peticită de bătături
o gâză care circulă regulamentar
te va aresta preventiv poliţia gângăniilor
ferecându-te-n cătuşele purtate de gulliver
şi vei ﬁ condamnat să trăieşti nenorocit
ca un om liber
îţi va respinge astăzi băcanul factura
pentru alcool şi icrele negre putrede şi sictirite
de-atâta manciuria
gazul metan de la bucătărie nu-ţi va mai ﬁ livrat
în doze mortale
uzinele te vor sﬁda şi nu vor produce
decât smogul de subzistenţă
vei căuta în zadar voluptuos cu lama prin vene
nu va mai gâlgâi voios sângele
vor refuza copacii să ﬁe gazda frânghiei tale
iar cianura-ţi va da tinereţe fără de bătrâneţe
şi viaţă ocolită de moarte
ascultă tu neisprăvitule om
trezit la viaţă în zorii ucişi
de agonia unei molecule de zaţ
nici astăzi nu va broda fericit pentru tine destinul
îţi va râde iarăşi în nas viaţa ca un ticălos
şi nu va vrea să fugă nici astăzi din tine

nu
nu vă atingeţi de duminicile mele pustii
/singurătăţi în care mă-ntâlnesc doar cu mine/
nu vă atingeţi de luni de marţi de miercuri
de joi şi de vinerea mea/
singurătăţi în care nu vă pot ocoli/
nu vă atingeţi de ora patru spre dimineaţă
când repetă cocoşii simfonia luminii
pentru tine şi întuneric
pentru portativele pe care zboară numai muzica
păsărilor
care n-au intrat în istoria oﬁcială a trilului
de ceasul din noapte când vreau ca trupul meu

să se cheme numai plecare
de hotarele zdrenţuite dintre viaţă
şi pulbere de nimic să nu vă atingeţi
nici de clepsidra care-a uitat să mai macine
timpul
de orologiul pus pe şotii
târându-mă spre-o altă copilărie
şi să nu vă mai atingeţi de măslinii lui van gogh
din st. remy
/aţi văzut ce umbră ne poartă cum răsare
lumina din ei
ca dintr-un curcubeu hrănit cu pace negociată
de căpcăuni
cum se zvârcoleşte-n ei
răsucindu-se
frumuseţea evadată din noi/
de zeii care-i dau
a sﬁdare
lui paul valery
doar primul vers
chinuindu-l să-l scrie pe-al doilea la fel de
ceresc
de toate să nu vă atingeţi dacă ne aduc puţină
lumină

amanţii absurdului
vom trăi cu suﬂetu-n cârje povestea asta
ticluită de alţii
şi-o vom boteza
viaţă
/viaţa noastră /
ca pe-un obiect
banal
închiriat clandestin/la kilogram
de la magazinul de molii trucuri
şi ﬁare vechi
ne vom întâlni mereu în drum spre delphi
/deghizaţi în hoituri vii/
cu ﬁul nostru oedip
şi vom muri
iar şi iar
şi va duhni comedia a plictis
vom rătăci ca nişte amanţi ai absurdului
prin întâmplările altora
falsând pe-aceleaşi portative
şchioape de frumuseţe
cineva ne va tot întrerupe povestea asta
ticluită aiurea de alţii
va tot ascunde şi scoate potecile
maimuţărindu-se cu-joben jerpelit
şi vom ajunge pe-un maidan al nimănui
din care-a fugit şi singurătatea
şi tare va duhni comedia a plictis

F

F

GEORGE FILIP

EDITORIAL

CANADA

FOREWARD
In Dancing Poems, George Filip
distinguishes himself as a master of
word and metaphor. His emotions
have been forged in the ﬁre of Romania's past
which included an invasion by the Soviet Union,
a puppet government, and unimaginable
oppression. We who have never lived under
such conditions can, through George Filip's
poetry, experience his helplessness, fear, loss,
and yes, even his capacity to dream of a better
existence either in life or in death. George Filip's
free style ﬂows smoothly without being
melodical. His words paint the canvas of his
reader's mind with a freedom of the soul, vivid
imagery, and leaves us with a need to always
remain vigilant when it comes to the political
atmosphere, whether within or without our
borders.
David Paul Vnuck,
Grand Rpids, Ohio,
United States of America

Pieter Brueghel the Elder, ''The Seven Deadly Sins or the Seven Vices Anger", 1558
(source: https://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Bruegel_the_
Elder#/media/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_The_Seven_Deadly_Sins_or_the_Seven_Vices_-_Anger.JPG)

GEORGE FILIP AND THE BALLET OF HIS MASKS
George Filip is one of the most disconcerting poets, for the mere fact that he does not write in a
conventional way, but makes use of anonymous faces that appear and disappear from nowhere,
manipulating them as if they were some hideous puppets, denuded by all that once could be beautiful. He
acts on them with a cunning happiness, with a great skill and light hand thus making them spring out of a
bitter pain which, paradoxically speaking, always directs itself against him. We wonder whether this
beautiful really exists. And if it does, who is in the capacity of establishing its standards and on what
grounds, when everything is nothing but a poetically depicted mask in a carnival, the real face of the things
being hidden?
In Dancing Poems all these mutilated and twisted faces live a “beautiful” life, in order to exhaust it from the
lyric point of view to its last drop of a bitter irony. They are trained in a permanent battle, because this is
how they like it, because they indulge in the agony of an arrière-garde foreshadowed from the beginning of
a life cycle, repeated endlessly with every poem (in a Hamlet-like way in front of Yorik's skull) in the
rhetorical question “to be or not to be”. Furthermore they are illustrated apocalyptically in Pieter Bruegel the
Elder's paintings, as well as in the 18th century Flemish painting. “To be or not to be” is the permanent
battle or the famous Hamletian dilemma between a present time and the memory of what had been lived in
a future in the past: “a farewell to arms and a farewell to life/ the full of life can exists no more/ and if grave
diggers came to ask me/ I would tell them to lay my head at my feet/ in order to sing in my posterior life”
(“An Approximate Will”). George Filip's poetry is the veiling in the mysterious tenderness of a night in the
beginning of the world. His characters exercise a real magic and fascination, their naturalness being
exposed by the poet in a very discouraging way. From this point of view their relationship is a biunivocal

and an indestructible one, to the sense that the author cannot live without them because he loves them as
well as he loves his own creation which is torn out from his own contemplation. On the other hand, they
too, will not ﬁnd their proper place outside the orbit and attraction he exercises upon them. Like the majority
of Pieter Bruegel the Elder's heroes, George Filip's characters make up apparently grotesque images,
mutilated before they are even born, with the only difference that if they accept their fate as a fact he, the
poet, their creator, is a rebellious in himself who “terrorizes”, (!) thus burning in the written word. Being
wrapped in the mysterious tenderness of a night in the beginning of the world (to be) and the harshness
which frightens determining one to withdraw into himself, exhibiting in the exterior the deep wrinkle dug on
the before hand advanced in age face which enjoys the wrinkled impudence and the not to be grin, George
Filip's poetry is an allegory of the hideous aspect of the seven deadly sins. It also means a challenge
addressed to the reader who is supposed “to pick up the glove” for the puriﬁcation of an eternal universe,
for a suffering for which we are all doomed, as the famous poet Cezar Ivănescu once put it: “Sufferings
grew older” (“Seed Time and Harvest”, Cezar Ivănescu, Rod / Seed Time and Harvest, translated from
Romanian by Muguraș Maria Vnuck, Junimea Publishing House, Iași – 2005, p. 29). From this point of view
the lines of this book are the allegory of the suffering of the four cardinal points cruciﬁed and thrust in the
ﬂesh of the human pain, of the existence, and of the radiography of this world, of a whole and enduring
(co)-habitation cycle.
Individual's tormenting solitude is another signiﬁcant characteristic of George Filip's work. He, on the one
side, the world on the other side, he in Hamlet's posture, struggling between “to be” as a certainty and “not
to be” as a possibility or even as a necessity (?!) of a sad and bitter irony expressed in a surprising way in
an incontestable doubt: “if this planet ever aborted you all, of course I would be/ the non-aborted one and
would be many/ but I do not think this will suit you without Mr. POET/ because he too, is sometimes
necessary from the ad-hoc point of view” (“Feeling”). His verses are accompanied by the feeling of the
approach of an inexorable end. If verbal communication does not exist anymore, than nothing else will do
“the language spoken by all of you will soon die” (“Feeling”). But then what else will remain? What will be?
What will last? With the same bitterness and overwhelmed by the heaviness of a depressing sadness, the
main character of all these lines is he, the POET, who admits openly at least two of the capital sins: crime,
which mankind in itself committed “only justice will be justice/ because it will be necessary to kill all that
moves” (“Feeling”). It goes hand in hand with the perﬁdious treachery foreshadowed from the beginning of
the world (see the couple Lilith and Adam or Lamashtu, Lamia – the beautiful and luring devilish women
who used to kill especially the new-born babies). Fornication too appears in one's sleep. With her mean
character she is the one who, during the Middle Ages, used to cause to men erotical dreams (lilim = wet
dreams). She is the children's killer and the men's seductress, Satan's partner (the decayed angel of
darkness) and the queen of the evil forces. Lilith is the sinful woman, chronologically speaking followed by
Eve, who, in her turn, betrays through disobedience and the sin of debauchery. To the bad sense of the
word, the two of them are the ﬁrst femmes fatales who, by the help of treason, exercise successfully their
power of seduction. For sure one day we shall regret the present Tower of Babel in the proper and
ﬁgurative sense of the word. By the proper sense of the word I mean all the languages of this world that
were spoken, died or are still spoken nowadays and will be spoken till the end of times, the communication
between the individual and mankind. By the ﬁgurative sense of the word I mean the inner communication.
What will be left of all these? According to the poet's ironical words and in order to paraphrase the same
Hamletian question, the perjurer among us, the eternal Judas, or the famous Iago, did not even exist in this
world, but they will be compulsorily “borrowed” from “the ghosts in the sky” (“Feeling”). The poet's wish,
which seems to catch eagerly the scent of the disaster of the end of this world, just like animals do before a
natural calamity takes place, is deﬁnitely not to get to live that day. In his permanent existence in a sin, as
well as in “Feeling”, George Filip concludes (being even convinced by his decision) that just like the hurried
tenant, he will pack up his things and leave his mortal pals in God's hands in order to go away to another
planet. This thing can be seen in his destiny but not necessarily in the physic ﬂy to elsewhere. It can be
seen in the perspective of another existence, or life, there where time does not exist. The conclusion is
oppressive and particularly sad: “people, do not waste your talent/ don't mock it”, because if now at the last
moment you do not understand what happens to you, tomorrow this illusory sacred mountain, its
enlightened perspective will be nothing else but the inauguration of a “new cattle market”.
Sometimes the poet takes the liberty of writing in a ﬂattering style, or in other instances he writes in a
sarcastic, frivolous, ironical biting or itching style. His poems represent perfectly the picture in picture
technique. They are a dancing allegory, he states, while we should say they are a winding, waiving allegory
of the seven deadly sins. He does not refer speciﬁcally to them, listing them in a certain order nor does he
insist in his lyric dissertation on the religious theme he starts with, using them only as a reason to begin a
discussion, in order to present them in the vanity of this world which lives in a permanent hell. Where are,
in antithesis, the seven virtues in this dilemma between perfectly “to be or not to be”? From this point of
view one can say that George Filip's poetry is the permanent battle of a doubt, of an inexorable. His work is
a long line allegory, created by a man endowed with the gift of their engraving on times. Reading it one
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might see this man who breaths poetry. He is projected in the tunnel of time, “thinking takes him back
through thousands upon thousands of hoary ages” (Mihai Eminescu, First Epistle, “Poezii / Poems”,
bilingual edition, translation by Leon Levițchi and Andrei Bantaș, Teora Printing House, București, 2005, p.
203) describing himself at the tense of a present in the past, yearning for living in a future which already
belongs to the past. George Filip's poetry is and will be the permanent search of an apparently inexistent
“rhyme in the wind” (“A Psychoanalyst Poem”). He strongly believes in the power of the word which he
masters like a sovereign. Dancing Poems is a book which stays under the sign of an inexorable sadness,
that is hard to imagine or live. It is a long and sad love letter: “my sweetheart, from far away I write to you/
with my disabled hand/ load your riﬂe/ until it's not too late// here all is excellent/ women are slender/ and
only the forest remained/ out of high-born royal kindred// close your eyes while I sing to you/ there is noise
in this silence/ and the horse sleeps on its knees/ here I put a full stop. farewell…” (“A Little Romance”). An
oscillation between elegy and parody!
George Filip describes the poetical world of an allegoric vision from which he cannot be detached. The
proof is the reality of the nostalgic shades of his memories. I stated in the beginning of my foreword that the
author was one of the most disconcerting poets. On the one hand he indulges in his joy of writing, while on
the other hand he is sad about everything he knows, of all the experiences accumulated and lived by
mankind, but also of himself. The time and the place of his poetry are “in the emptiness… that's the place
where/ the wing of the sleep hits the dream/ falling down in the carapace shell/ without diamond stars.”
(“The Lighthouse in Tuzla Village”).
In Dancing Poems George Filip submits for our attention two allegorical hemispheres presented in a lyrical
manner: that of a waiving and permanent hug of Yin and Yang chained in a painful twisting expressed in
words, and that of a sensual feeling conveyed in ideas and images that express the despondency of the
burning. Yin and Yang's hug comes to provoke up to suffocation a total love, as well as a rejection leading
to an undeniable break up. Hence the explanation and presence in this book of the second chapter Dear
Maria which is so different from the ﬁrst one, yet united with a third chapter only through the purifying
heresy of a woman's love: “We shall burn again at the stakes/ Woman's instincts” (“Flame”). Many times,
while reading his poems, I wondered why his words ﬁt so perfectly in the right line, in the right place. Even
if you ask him to write poetry in a blank verse he will try to do it, yet it will come out in the same well known
classic verse, expressed in a perfect art, multiplied Seven Times Seventy (Chapter 3) as a conclusion of
life dedicated and lived permanently on the altar of poetry.
As a Man and as a Poet, George Filip can metamorphose from one condition to another. For instance from
the fearing investigator who does not miss a thing he can turn to a man who burns in a temporary much too
limited in time and space existence as far as its horizon and perspectives are concerned. One has to note
the fact that the star which governs his poetry, or rather the sign which is above it, as well as his writing are
the pure image of a juvenile age dead before hand and long before reaching its climax: “I, hereby, declare
that in my ulterior life/ I will not be a Lion nor do I wish to be the minuscule Flea/ mankind collides with both
of them/ and it's my right TO BE for not being a coward/ like the most perﬁdious leaders of this world/ who
take their brethern to the court./ I can buy with my coins the whole galaxy;/ how much do you think a planet
would cost?/ with its parasites – with all its poets/ who sell themselves in green banknotes to Shylocks/ in
order to have their souls crossed over the Styx/ and where there are no literary critics/ and not too
demagogically patriotic wives/ who lit the cigarette off in the palm of their hand/ taking to bed their snakes
in their tender sight/ of the biped Ox – the
so-called MAN/ from whom youth howls dead” (“An Approximate Will”).
It seems to be quite easy and at hand to read George Filip's work. But in most of the cases it becomes
more difﬁcult to understand him, keep up with him and wander in his poetry anticipating his lyrical tactical
exercises or dancing “cheek to cheek” with him in the waiving of his dancing poems, among his challenging
funny and playful linguistic games, among his lyrical audacities. All this is supported by such truths
expressed in a discouraging way. They fall down with a lightening speed with the bewilderment and
precision of a guillotine. Question is when exactly does George Filip speak seriously and when does he
smile? All the time. One's dialogue with the poet is a permanent challenge. As well as the reading of his
books. His mind, his sharp, itching, frolicsome but sometimes sad, melancholic and bitter spirit that some
other times looks rather tired, make you stand on your guard. However, one does not leave his book aside,
or on a night table, nor does he put it back on a shelf, because the fruit of his mind troubles you and you
wish
to go on reading his poems. And the more you read him, the more you realize that George Filip is right in
his manner of expressing himself as a tough guy who exhibits his lines in an almost axiomatical way. There
are times when you get to hate him, ﬁght him, but in the end you have to admit that he is right: chapeau
bas! His so-called nonchalance and the sensation he gives to you that he is always ready to ignore
everybody and everything is nothing but an impression which will mislead you. The author is a scrutinizer,

the man-poet of an incredible generosity in his writing. Actually speaking, he opens to everybody the door
to the universe of his books. It is impossible for us not to ﬁnd ourselves at least in the avalanche of his
thousands of verses, or not to vibrate together with him. If you succeeded, tant mieux for you, reader, if you
failed, tant pis, try again, George Filip is here for you allowing you in a seignorial manner the entire access
to his work, to him as a man, as a poet, as your friend.
From my point of view, Dancing Poems is the most puzzling volume of poetry that George Filip has ever
written. The poet squeezes the word by its signiﬁcance, enshrouding it in its own existence. Taboo or
audaciously itching, his language, as we already know it by now, lets itself modelled, chiselled and
disimulated in the universality of the English and French languages. Let us not forget that just like Sancho
Panza this poet is the servant of the word, struggling hard to squire and polish it. At the same time we can
see him as a modern Don Quixote, who succeeds in rising to the height of a dream he sees “in reality”.
And in all this unrest, haunted by the noise of the immense silences, master and squire (Don Quixote and
Sancho Panza) will surely die in the word of a forgotten language, unspoken today, the language of the
dream and reverie, the language of poetry perpetuated by its own knight.
Muguraș Maria Vnuck,
Grand Rapids, Ohio,
United States of America

AMONG FOSSILS
I rushed into civilization
only my tail remained outside
and Darwin came with his hatchet
to do an anthropology-ectomy
he measured it with a linear millennium
on the one side and on the other
from behind – from the front
and realized with discernment:

thus the unofﬁcial procedure
will have to wait for the judicious conclusion
with the mention
of being recognized
by the triple parents
according to some nomocanons
given by the Holy Church
with the mention – where
the living or deceased parties
reside temporarily
and at what address,
although the landlord…
GENETICUS

but of course, this is a monkey tail
at its diametrically opposed end
there is a very homo sapien
therefore we descended from neanderthal.
then I sharpened the silex razors
on the stone age
and with the knives made of re-made iron
I wrote on the walls in the twisted caves
certain deaf-and-dumb signs
out of which everything can be perceived
from the material view point
(who's against it? – who abstains from it?)
evolution – HIC BIBITUR POETA.

DECREE
in case
the other one died
we have to submit a request
with the emphasized mention
written
in the records of certiﬁcates

some time ago I moved
in a tortoise
which macerated me
then laid me in an egg
and gulped me down
a nice vulture
which macerated me
then laid me in an egg
and ate me
a hard working ant
then laid me in an egg
and gulped me down
a pure-bred horse
which laid me in an egg
and gulped me down
a vulture – sometimes
and thus
I have been living for
seven hundred years,
Methuselah knows me
and I don't need money.
(George Filip, Poeme dansante / Dancing Poems,
translation from Romanian by Muguraș Maria Vnuck and
David Paul Vnuck, Călăuza v.b. Publishing House –
Deva and Destine Publishing House – Montreal, 2016,
pp. 27, 29, 31).
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AL FRANCIS

CĂLĂTORIE GRATUITĂ

M-am dat jos din autobuz și am realizat pentru a mia oară că gara noastră semăna cu o damigeană
golită de niște bețivi aleși la întâmplare. Icnetele de râs mă zgâlțâiau și mă făceau să ajung repede la
intrarea care urma să mă ducă pe lângă casele de bilete construite cu geamuri largi. Nici una din
casierițele care se pregăteau ore în șir pentru schimbul următor nu avea să își ﬂuture mâna ca să mă
cheme să iau un bilet. De destinație nici măcar eu nu eram prea sigur. Îmi propusesem să traversez holul
subteran care urma să mă ridice la suprafață, în apropiere de o linie numerotată cu începere de la limita oricărei
posibilități. Mi se spusese că eram felcer și cu noțiunea asta în cap m-am așezat pe prima bancă, mai lată, care
se nimerise să ﬁe aproape de gura tunelului.
Picioarele nu aveau chef să mă poarte mai departe așa că m-am pus jos având grijă să nu îmi mototolesc
fulgarinul potrivit oricărei inconsecvențe. Eram nevoit să îl port mereu ﬁindcă dușmanii mei îmi promiseseră să
facă pipi pe mine în orice ocazie. Ah, ce mult aveam să râd mai încolo. Pantoﬁi îmi fremătau de mulțimea pașilor
făcuți până acolo dar i-am pus unul sub altul pentru ca mai apoi să încep să meditez la nemurirea suﬂetului.
Era ziua mea liberă și înțelegeam să mi-o petrec după vrere. Mă trezisem relativ repede dar am rămas
nemișcat ca să îmi dau seama dacă eram primul care o făcuse. Eram cel dintâi, așa că m-am dat jos de lângă
consoartă și am reușit să ajung neauzit în bucătărie. Nici chiar eu nu am putut să percep vreun zgomot. Dincolo
de geam puteam să văd o natură care nu avea de gând să facă ochi. Mi-am umplut până la refuz toate
buzunarele posibile și imposibile cu felii de pâine și carne după care am ieșit afară pe ușa din dos. Mireasma
zilei respective mă lovea cu arome pe care nu puteam să le recunosc. La plecare am avut grijă să nu trântesc
ușa și să nu uit să mângâi câinele care se întinsese de-a latul drumului meu. Nu m-a lătrat ﬁindcă îl hrăneam
seară de seară cu lapte și miere. Duceam cu mine o rană imensă care îmi pornea din suﬂet dar nu mă durea
foarte tare ﬁindcă ajunsesem să respir după voie. Puteam să mă îndrept către orice direcție, așa că am luat-o
către stația de autobuz. Primul șofer care a ajuns acolo mi-a spus că în ziua respectivă se circula gratuit dacă
îmi doream așa ceva din toată inima. Nu i-am răspuns de vreme ce nu era cardiolog, ci doar un conducător auto
care începea să îmbătrânească. Am urcat și mi-am propus ca la a cincea oprire să mă dau jos. Dar îmi apărea
diﬁcilă o astfel de numărătoare așa că am coborât la întâmplare. În apropiere de gara de călători.
Mi-am scos o felie de pâine din buzunar fără să îmi dau seama că era goală și am început să mușc din ea
ﬁxându-mi privirea pe clădirea sticloasă a gării, cea care aducea cu un bidon umﬂat cu promisiuni. Ca cel pe
care îl adusesem de la bunica, plin cu vin de a doua. Lăsasem bidonul după ușă dar toți cei din apartament
râdeau ca niște apucați, fără să îmi ﬁ împărtășit motivele unei astfel de stări. Devenisem o insulă în mijlocul
oceanului. Așa că eram nevoit să mă simt bine pe bancă, motiv pentru care de data asta mi-am întins
extremitățile până în apropiere de calea ferată. Nu mi-ar ﬁ stricat încă un sandwich dar m-am gândit că nu avea
rost să mă grăbesc. Să ﬁ procedat și eu ca perechea de picioare lungi până-n gât care se pusese pe banca mea
dar pe partea cealaltă. Precis că femeia respectivă trebuia să ia trenul către o persoană fără nume sau chip. Se
așezase la egală distanță de margini. Ca mine. Dar la urma urmei era ziua mea liberă și nu a ei. Pe mare se
anunța furtună la care eu mi-am ridicat mâinile fără să pricep motivul unei astfel de reacții. Mare lucru dacă
ploua pe întinderea apei.
– Mare lucru, mare lucru… zise cucoana din spatele meu.
Nu puteam să îmi dau seama cum de fusese în stare să îmi citească vorbele.
Nu eram încă sigur dacă îmi plăcea sau nu o astfel de scamatorie. Poate că ar ﬁ fost mai bine să mă ﬁ așezat
alături de ea însă nu știam cât putea să ﬁe ora. O mână lungă care părea să nu se mai sfârșească îmi arătă
ceasul ﬁxat pe perete. Cu un deget alb care amenința să se apropie de bunătățile mele. Eram nevoit să îmi
adun mințile dar ele mi se puneau de obicei în calea oricărei situații. Una care nici măcar apropiere nu devenise
încă. Gândeam eu, dar ea mă privea deja de la un capăt la altul. Și zău că eram contrariat de statul ei îndelung
pe o astfel de bancă, construită din bucăți de lemn puse la oarecare distanță unele de altele. Oare nu o dureau
bucile? M-am ridicat și am trecut dincolo, aproape de ea, ca să îmi ﬁe dat să văd că o stăpânea un soi de tremur

nervos care pornea din vârfurile picioarelor și părea să se oprească puțin mai jos de gât. Aș ﬁ vrut să stau de
vorbă cu fata dar nu știam cum să încep.
– Cu începutul, domnule…
Pornirea mea era departe de orice ﬁnal. Pe drum puteam să mă pierd fără voie pe cărări care nu duceau
nicăieri. Începusem să iau foc în interior iar fumul îmi ieșea pe nări de parcă m-aș ﬁ dedat la mahorcă. Dar
dumneaei nici vorbă să se ﬁ mutat mai încolo.
Îmi țineam privirile în pământ ﬁindcă nu aveam curaj să o privesc în ochi. Puteam să privesc doar către
picioarele ei lungi care păreau să nu se mai desprindă de intențiile mele și să îi admir fusta uitată deasupra
genunchilor. Palmele îmi erau pregătite pentru o ascensiune pe atari meleaguri, dar nu eram sigur că ar ﬁ fost
indicată o astfel de manevră. Dar îmi tremurau amândouă de nerăbdare. Ca puțin mai târziu să văd o omidă
verde urcând cu nerușinare pe piciorul ei drept. Și ce n-aș ﬁ dat să ﬁ fost mâna mea. Gândurile mele bune, cât și
cele rele, se legănau ca în prima zi de la facerea lumii și așteptau să îmi vadă reacția. Iar eu mă simțeam părăsit
de orice posibilitate de a ﬁ judecat.
Mi-am dus palma către omidă, să o dau jos. Dar lucrurile nu mergeau chiar așa ﬁindcă pocitania tindea să îi
intre sub fustă iar palma mea să vină imediat după ea. Eram nevoit să o dau jos de vreme ce din ziua mea liberă
nu trecuse nici măcar jumătate. Însă ea îmi dădu mâna deoparte, își scutură câteva ﬁre imaginare de praf după
care se ridică și dispăru în tunelul din apropiere. Cel care rămăsese cu gura căscată. Era prea târziu să mă ﬁ
sculat și să ﬁ alergat după ea. Și de altfel nu vedeam rostul unui astfel de exercițiu ﬁzic. Rămăsesem doar cu
umbra mea care nu se despărțea niciodată de mine. Ar ﬁ fost de dorit să mă ﬁ gândit la ceva ﬁlozoﬁc de pildă,
dar memoria mi se lipise de fundul dumneaei. Cel care mi se arătase la plecare în toată splendoarea lui chiar
dacă dânsa ar ﬁ putut să ﬁe de altă părere. Eram sigur că începusem să parcurg drumul care trecea prin sala
caselor de bilete pentru ca de acolo până afară să îmi mai ﬁ rămas doi pași sau așa ceva. Dar i-am recunoscut
proﬁlul înapoia unui geam imens, loc de unde vindea bilete de călătorie și tare îmi venea să mă ﬁ așezat la
coadă. Însă nu puteam de vreme ce începusem să uit de existența Atotputernicului. Eram aproape sigur că nu
mă veghea din înalturi, ﬁindcă domnișoara îmi făcea semne disperate cu mâna, menite să îmi atragă atenția.
Să ﬁ ajuns la linia de plutire? Nici eu nu știam care ar ﬁ putut să ﬁe dar îmi fu dat să văd că rămăsesem fără
umbră.
Mi-am scos din buzunare un ultim sandwich și am început să îl consum cu gesturi mecanice,vreme în care
pașii mă duceau cu un ocol larg dincolo de sticla transparentă înapoia căreia ea nu încetase să producă gesturi
de om dezaxat. Îmi pierise orice poftă pentru așa ceva de vreme ce eul meu interior mă forța să mestec mai cu
tragere de inimă bucata de carne așezată între cele două felii de pâine care trăgeau să moară. Poate că ar ﬁ
trebuit să mor eu?
Afară norii grei se pregăteau să se reverse de-a lungul și de-a latul trotuarului pe care mă îndreptam către
stația de autobuze. Nu mai credeam în nimic și în nimeni. Fusesem de două ori foarte aproape de ea dar nu am
ajuns să întind mâinile pentru a o ﬁ luat în brațe. Adică ăsta fusese ﬁnalul unei zile libere și ceva îmi spunea că
trebuia să revin în sânul familiei.
Un autobuz opri în stație și un șofer asemănător cu primul mă invită să urc fără să uite să îmi zică verde în față
că de o oră se terminase cu călătoriile gratuite.

Petre Birău · Brândușe

F

F

LIVIA FUMURESCU

EDITORIAL

ROMÂNIA

Iisus le-a zis atunci Apostolilor: „Vouă vă este dat să cunoaşteţi
tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, dar celor din afară toate li se fac în
parabole” (Marcu : 4, 11-12).
Aceste aﬁrmaţii explică de ce sunt între noi credincioşi care răsfoiesc
Biblia, dar refuză să vadă relaţia dintre învăţătura textelor ei şi viaţa noastră de
toate zilele, motivând că este o carte criptată, că e vorba de vremurile vechi, fără
corespondenţă în actualitate. În predicile de la sfârşitul slujbelor religioase,
preoţii explică semniﬁcaţia şi simbolistica evanghelică, dar enoriaşii nu reuşesc
totdeauna să desluşească aspecte care să actualizeze etic învăţăminte spre
folosul lor.
În volumul Parabolele lui Iisus (Editura Humanitas, 2012), Andrei Pleşu aﬁrma
că „Orice cale spirituală e o cale din afară înăuntru”, deoarece „tema cheie a
Scripturii e simultaneitatea paradoxală dintre ASCUNDERE şi DEZVĂLUIRE.”
„A ﬁ în afara” sau „în interiorul” mesajului hristic ne convinge că Dumnezeu nu
îngrădeşte libertatea oamenilor de a înţelege şi de a acţiona conform
învăţăturilor desprinse din parabolele biblice, care răspândesc lumina
cunoaşterii şi a marilor adevăruri. Încercăm clariﬁcarea ﬁnalităţii educative a
acestui gen de istorioare prezentând Cartea ﬁului risipitor – o parabolă biblică în
şase lecturi pentru omul contemporan – ediţia a III-a (Editura Deisis, Sibiu, 2012), ediţie îngrijită de diaconul
Ioan I.Ică jr.
În prefaţa explicativă „Argument”, autorul lansează spre dezbatere şi înţelegere povestea destinului celor
doi ﬁi (unul risipitor şi altul ascultător) ai unui părinte iubitor, concentrând esenţa Evangheliei, revelând
unicitatea creştinismului iertător şi jertfelnic. Deşi subtilităţile teologice se împletesc cu ﬁlozoﬁa şi chiar cu
literatura, în cheie tipologică (a păcătosului pocăit şi a orgoliosului neiubitor şi nedumerit), cartea dezvăluie
adevărata imagine a Tatălui, îndemnând la lupta împotriva păcatului deznădejdii „care este odrasla mândriei”.
Apar cele două feţe „antinomic-complementare ale întregii existenţe şi vieţi morale” din ﬁrea omului
(Constantin Noica), ﬁe că e dorinţa de cunoaştere şi de aventură (ﬁul cel mic), ﬁe că e ﬁxaţia şi stabilitatea
îngrăditoare (ﬁul cel mare).
După nararea conţinutului parabolei (respectându-se Biblia sau Sfânta Scriptură, ediţie jubiliară a Sfântului
Sinod, conform textului Evangheliei după Luca /15, 11-32/), este reprodusă partea Triodului (cuprinzând
slujbele bisericeşti – cele trei parabole ale milostivirii – de la Duminica vameşului şi a fariseului până la Sfânta
Înviere), în care se citeşte Sfânta Evanghelie cu pilda ﬁului risipitor, actualizată în duminica din pregătirea
Postului Mare, care-i poartă numele de Sinaxarul. Nu vom insista pe opiniile celor şase interpreţi ai parabolei
(Joachim Jeremias, arhimandritul Vasilios Gondikakis, P. Marko Ivan Rupnik, Nicolae Steinhardt – monahul de
la Rohia, Jean– Luc Marion şi Constantin Noica), ale căror viziuni sunt deschise noilor interpretări, chiar dacă
se intersectează şi se completează etic şi educativ, ci vom sintetiza interpretările lor spre înţelegerea relaţiei
dintre textul biblic şi viaţa creştină. Sunt evidenţiate provocările eliberatoare ale mesajului evanghelic,
sugerându-se o altă abordare a creştinismului, recunoscându-se primejdia încremenirii în pretinsa puritate a
virtuţilor, lipsită de smerenie şi de iubirea tămăduitoare.
Povestea e simplă: un om avea doi ﬁi. Cel mai tânăr i-a cerut tatălui partea care i se cuvenea, iar după ce a
primit-o s-a dus în lumea mare, risipind-o în desfrânări, departe de viaţa duhovnicească, fără lumina binelui,
fără rodire şi fără perspectivă. Constrâns de foametea din ţara străină, a ajuns să pască porcii şi să se
hrănească cu roşcovele date animalelor. Abia acum a simțit că era ﬁul părintelui său şi, înţelepţit în urma
experienţelor prin care trecuse, s-a întors la tatăl său, căindu-se şi cerându-i iertare („Ţie unuia am greşit”).
Tatăl nu-i reproşează comportarea, ci, repunându-l în drepturi, porunceşte slugilor să-i dea hainele scumpe şi
încălţăminte, inelul, semn al autorităţii, să taie viţelul cel gras şi să se ospăteze toţi la sărbătoarea întoarcerii
ﬁului risipitor. Întors de la ţarină, ﬁul cel mare se revoltă, refuzând să participe la sărbătoarea bucuriei,

reproşându-i tatălui atitudinea părtinitoare faţă de fratele său aventurier, care şi-a prăpădit averea, deşi el,
rămas acasă, fusese ascultător şi harnic. Părintele îşi motivează gestul, spunându-i ﬁului mare că: „totdeauna
ai fost cu mine şi toate ale mele ale tale sunt. Trebuie însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău
acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aﬂat.”
La o primă şi superﬁcială lectură, judecata tatălui ne surprinde, ﬁindcă nu pătrundem în profunzime tâlcul
parabolei, care conţine aspecte existenţiale frecvente. Pe de-o parte, e amăgitoarea desprindere de iubirea
tatălui, aspirând spre o iluzorie libertate în ţări îndepărtate, urmate de eşec şi de înţelegerea greşelilor, dar şi de
puterea căinţei celui înţelepţit (fratele mic). Pe de altă parte, apare stabilitatea mărginită, dublată de invidie şi
pizmă, de obnubilarea sentimentelor umane înălţătoare, precum iubirea faţă de tatăl şi de fratele său (ﬁul cel
mare). Dacă cel mic, după experienţele trăite, îşi recunoaşte nevrednicia şi păcatul mândriei devastatoare („Nu
mai sunt vrednic să mă numesc ﬁul tău”) şi nu se gândeşte la favoruri şi la daruri, fratele său mai mare e
încăpăţânat, orgolios şi invidios („s-a mâniat şi nu voia să intre”), osândindu-şi fratele şi considerându-se
nedreptăţit de către tatăl său (care niciodată nu i-a dăruit nici măcar un ied ca să petreacă şi el cu prietenii), deşi
consideră că fusese corect în relaţia cu părintele său („Niciodată nu ţi-am călcat porunca”). Fiul cel mare e
incapabil de iubire şi de înţelegerea creştinească a inimii frânte a celor apropiaţi, deşi tatăl e concesiv, iubitor
(„tu întotdeauna eşti cu mine”) şi generos („Toate ale mele ale tale sunt”).
Păcatul fratelui vârstnic exclude iubirea, mila şi iertarea, ceea ce împiedică cunoaşterea lui Dumnezeu Tatăl,
ca forţă universală a echilibrului dintre bine şi rău, dintre adevăr şi minciună, dintre milă şi egoism, dintre
zgârcenie şi altruism etc. În viaţă, nu putem să procedăm ca fratele mare în relaţia cu tatăl (acuzat de părtinire)
şi cu fratele său (pe care-l urăşte şi-l osândeşte), iar apoi să ne considerăm corecţi şi credincioşi. El nu poate
iubi, nu-şi recunoaşte păcatul răutăţii şi nu poate înţelege „logica” unor hotărâri izvorâte din simţire adâncă,
depăşindu-i mărginirea afectivă.
Tatăl, ca un „senior al iubirii”, suportă cu răbdare încercările la care-l supun copiii şi procedează cu
înţelepciune când îşi împarte averea, fără să comenteze şi fără să ceară explicaţii de la ﬁul cel mic, dar şi când îl
sfătuieşte părinteşte pe ﬁul cel mare, motivându-şi cu iubire demersurile la întoarcerea ﬁului risipitor.
Textele semnate de cele şase personalităţi teologice şi culturale actuale recunosc greşelile semenilor noştri,
oscilând între „idolatria averii din atitudinea ﬁilor şi transﬁgurarea ei ca dar, icoană a iubirii, în comportarea
tatălui” (ﬁlozoful creştin occidental Jean-Luc Marion). În viziunea monahului Nicolae de la Rochia, în persoana
tatălui îl recunoaştem pe Domnul mărinimos, discret, iertător, generos, răbdător, suportând durerea înfruntării
ﬁilor, precum Iisus Hristos pe cruce. Filozoful Constantin Noica consideră că cei doi fraţi sugerează chiar
destinul ontologic al omului, care se împlineşte, adunându-se şi clariﬁcându-se din punct de vedere moral doar
în urma risipirii şi a aventurii cunoaşterii.
Tâlcul acestei pilde este îndemnul la căinţă şi pocăinţă a păcătosului (precum ﬁul cel mic) şi, totodată, la
smerenie şi la înţelegere iubitoare (care l-ar salva de la deznădejde şi revoltă pe cârtitorul ﬁu mare). Ura este
pedeapsa omului, desﬁgurându-l moral, chinuindu-l şi făcându-l să sufere, ﬁindcă doar iubirea dumnezeiască
aduce omul pe calea adevărului şi a smereniei, a păcii şi înţelegerii, mântuindu-l şi făcându-l din nou viu.
Aceasta este judecata pe pământ a iubirii, primită ca rai (tatăl e fericit de recuperarea ﬁului rătăcit) sau a urii
păcătosului orgolios, supus la aspra pedeapsă a răutăţii nimicitoare şi la greaua osândă a înstrăinării suﬂeteşti.
Aşa este şi în relaţia omului cu Tatăl Ceresc, iubitor, răbdător, iertător, generos, discret, care ne lasă libertatea
alegerii drumului, dar e dispus oricând pentru imensa iubire a înţelegerii şi a bucuriei recuperării noastre din
păcatul risipirii.
Discuţiile dintre eroii parabolei nu se ﬁnalizează, sfârşitul naraţiunii rămânând suspendat, lăsat
interpretărilor, ﬁindcă, în perspectiva clariﬁcărilor viitoare, pare-se că Dumnezeu va face şi minunea înţelepţirii
ﬁului revoltat prin parcurgerea chinuitorului drum al suferinţelor, depăşind astfel orice speculaţie a raţiunii sau a
simţirii.
Genericele, care esenţializează învăţăturile acestei parabole, concentrează sfaturi pentru credincioşi:
„Ceea ce este mincinos se pierde, ne părăseşte. Ceea ce este adevărat ne salvează. Întoarcerea te
eliberează. Invidie, murmur şi păcat. A-ţi lua lucrurile şi a te pierde. A împinge creatul în minciună. De la a te
simţi rob, la a deveni rob. Urmând voii proprii. De la umilinţă la smerenie. A ne lăsa atinşi de iubire.
Spiritualitatea sărbătorii. Drama încăpăţânării. Dumnezeul nostru este libera adeziune a persoanelor” etc.
Parabola ﬁului risipitor tălmăceşte „restabilirea omului în fericita lui condiţie adamică”, a lui Adam, lăsat să
aleagă drumul cel drept al iubirii aproapelui, fără orgoliul exageratelor virtuţi, care „nu trebuie absolutizate, ci
trebuie echilibrate,
Armonizate spre o dreaptă socotinţă” (Steinhardt). În Jurnal ﬁlozoﬁc (1944, reeditat în 1990), Constantin
Noica aﬁrma: „Toată viaţa noastră morală încape aici: între ﬁul risipitor şi fratele lui. Ne pierdem şi ne căim; sau
ne păstrăm şi ne împietrim inima”.
Cartea dezvăluie abordarea realistă şi inovatoare a greutăţii păcatului şi a iertării eliberatoare.
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È domenica e sono dell'umore giusto per fare qualcosa che non ho mai fatto. Credo che sempre ho
desiderato farlo, ma non ho mai avuto il coraggio, la voglia, non ho trovato il momento giusto. È
domenica pomeriggio e decido di dipingere. Lo visto pitturare spesso, non sembrava così difﬁcile,
prendo una tela bianca, metto tre colori sulla tavolozza, inizio a mescolarli un po ', immergergo il
pennello e mi avvicino alla tela. Il grande dilemma è appena iniziato adesso; cosa dovrei fare?
Sembrava cosi faccile quando dipingeva lui, perché dovrebbe essere difﬁcile per me? Dopo tutto, non c'è
bisogno di un grande dipinto, devo esprimere il mio stato d'animo su questa tela. Non ricordo i colori che ho
messo, l'idea è che alla ﬁne la mia tela era tutta verde. La teniamo come ricordo. Allora, Andrei ha presso una
tela e ha iniziato a dipingere, aveva la voglia, forse voleva mostrarmi come dovrei dipingere. Non lo so. Ma ho
visto che la stessa tela, gli stessi colori e un pennello simile fanno un altro dipinto. A quel punto ho capito che
mio ﬁglio aveva talent. Fino ad allora non avevo capito. Questo è accaduto nella primavera del 2018.
*
Un compito più difﬁcile non potevo avere che parlare di Andrei. È difﬁcile in quando desidero essere obbietiva
ma non so ﬁno a che punto riuscirò. Ho cancellato ripetutamente ciò che ho scritto su di lui e ho atteso la mia
ispirazione.
Mi piacerebbe dire perché ho scelto il nome di Andrei. Anche dai tempi dell'Università avevo deciso di dare un
nome di un santo al mio bambino. Quando arrivò il momento ho dovuto scegliere il nome. Ho oscillato tra Mihai
e Andrei e ho scelto Andrei. Ho voluto che dovunque si trovasse in questo mondo ricordasse a sè e al mondo
che lui è anche rumeno.
Siamo tornati in Romania nel 2013, ﬁno ad allora abbiamo vissuto in Italia in una splendida zona collinare e lui
aveva già fatto la prima elementare e una parte della seconda elementare. Abbiamo avuto la fortuna, e lo dico
perché è stata una fortuna per entrambi, di freqventare le altre classi elementari presso la scuola „Junior" di
Iasi, dove viviamo. Lì ha goduto di un ambiente straordinario, tutti erano una grande famiglia. Anche ora, Andrei
va in questa scuola, di tanto in tanto, per vedere la sua insegnante, la preside e le bidelle. È un atmosfera di
favola. Forse se questa scuola non ci fosse stata, Andrei non si sarebbe integrato così bene. Non solo i bambini
andavano d 'accordo, ma anche noi genitori. Lì ha fatto l'opzionale di pittura con la Professoressa Mariea Boz,
che lo ha guidato verso il Coleggio d' Arte „O. Bancila” Iasi e sotto la sua guida dipinge ancora. Come bene si sa,
è pocco adatto dipingere in un alloggio, cosi sempre la professoressa ha trovato la soluzione, ha chiesto a
Padre Dorneanu uno spazio per Andrei. In una sala della parocchia „Sfânta Mahramă şi Sﬁnţii Martiri
Brâncoveni", tutte le domeniche pommeriggio, dalle 15 in poi, Andrei dipingeva.Un lavoro titanico. Solo
quest'anno il suo programma e diverso perche, deve prepararsi per accedere alle superiori.
Se dovessi descrivere Andrei in poche parole, direi: un bambino con principi sani, curioso, a qualle non puoi
dire: devi fare senza spiegare perché. Penso che sia una caratteristica di questa generazione. Come ogni
bambino e un po ' capriccioso, guarda il telefono piu di quanto io vorrei, ama la storia, ama andare all 'opera, al
cinema, gli piace parlare per delle ore, anche quando sono stanca e vorrei dormine, non gli piace andare a fare
shopping, ama la natura, parla l' italiano quassi come lingua madre, va in vacanza in Italia, non è xenofobo, e
quello che provo a trasmetterli e che ogni cultura e diversa in confronto ad un'altra ma, questo signiﬁca che le
cose possono essere fatte in modo diverso ma, sempre in modo positivo.
Andrei ha avuto la sua prima mostra personale a 10 anni, in Italia a Lequio Berria. In seguito ha esposto a
Onesti, Iasi, Bucarest, Cluj, Galati, Bacau, Piatra Neamt, Fălticeni, Roman, Ningbo, Chisinau. Le mostre
collettive a qualle ha participato hanno avuto luogo a Roman, Botosani e Iasi. A febbraio 2019 avrà una mostra
a Lille in Francia.
Se qualcuno mi chiede cosa voglio per Andrei, la risposta è semplice: fare ciò che deve fare. Penso che
ognuno di noi sia arrivato con una missione sulla terra, è importante scoprire di cosa si tratta. Non so se
dipingere è la sua strada, ma so che in questo momento vuole farlo. Se sceglierà di fare qualcos'altro nella vita,
in nessun caso glielo impedirò.
Mi sto coinvolgendo perché è dovere della madre sostenere il suo bambino e stare sempre con lui.
Soprattutto desidero che Andrei sia responsabile, qualunque lavoro farà nella vita. Per me la cosa più
importante è essere dignitoso, goderti quello che hai, rispettare gli altri e non considerarti superiore agli altri.
Spero di essere stata in grado di trasmettere questi principi ad Andrei.
Con amore, La mamma
Tradotto in italiano di Andrei Pennazio

E duminică și aș vrea să fac ceva ce nu am făcut niciodată. Cred că în sinea mea îmi doream de mult să fac
acest lucru însă poate nu am avut curajul, nu am găsit momentul potrivit. Și cum e duminică după-amiază, mam gândit să mă apuc să pictez. Îl văzusem pe Andrei pictând tablouri, nu mi se părea chiar atât de greu, așa că
mi-am luat o pânză albă, am pus trei culori pe paletă, am început să le amestec puțin, să înmoi pensonul și să îl
apropii de pânză. Marea dilemă abia acum a început; ce să fac? Parca era ușor când el picta. De ce mie îmi era
atât de greu? În deﬁnitiv, nu trebuia să iasă un tablou nemaipomenit, trebuia doar să-mi exprime starea de
spirit. Nu îmi mai amintesc ce culori am pus, ideea e că până la urmă pânza mea a fost toată verde. O păstrăm,
și acum, ca amintire. Andrei și-a luat și el o pânză și s-a apucat să picteze. Avea inspirație, poate vroia să-mi
arate cum ar trebui să ﬁ pictat eu. Nu știu. Însă, am văzut că aceeași pânză, aceleași culori și un penson
asemănător fac un alt tablou. În acel moment am înțeles că ﬁul meu era talentat. Până atunci nu realizasem
acest lucru. Asta se întâmpla în primăvara anului 2018.
*
Temă mai grea nu puteam să am decât să vorbesc despre Andrei. E greu pentru că aș vrea să ﬁu obiectivă și
nu știu în ce măsură voi reuși. Am șters de nenumărate ori ceea ce am scris despre el și am așteptat să îmi vină
inspirația. Aș vrea să vă spun de ce am ales numele de Andrei. De pe vremea studenției am luat hotărârea să îi
dau copilului meu un nume de sfânt. Cand a venit momentul, a trebuit să găsesc și numele. Am oscilat între
Mihai și Andrei și am ales Andrei. Am vrut ca oriunde în lume va ﬁ, să-și amintească și să le amintească tuturor
că este și român.
Ne am întors în România în 2013 (până atunci am locuit în Italia, într o zonă de deal, frumoasă, iar el făcuse
deja clasa I și începuse și clasa a II a). Am avut șansa, și precizez asta pentru că a fost o șansă pentru
amândoi, să facă școala primară la școala „Junior” din Iași, unde locuim. Acolo s a bucurat de un ambient
nemaipomenit, toți erau o mare familie. Chiar și acum, Andrei mai merge la această școală, din când în când,
să-și revadă învățătoarea, pe dna directoare, pe doamnele de serviciu. E o atmosferă nemaipomenită.
Probabil dacă nu ar ﬁ fost această școală, Andrei nu s ar ﬁ integrat atât de bine în comunitatea românească. Nu
numai copii se înțelegeau bine, dar și părinții. Tot acolo a avut șansa de a frecventa cursul opțional de pictură cu
Dna Prof.Dr. Mariea Boz, care l a îndrumat să urmeze Colegiul de Artă „Octav Băncilă” și sub îndrumarea
căreia pictează și în prezent. Cum bine știți, e mai greu să pictezi într un apartament, așa că tot dna Boz a găsit
soluția. A vorbit cu părintele Dorneanu și astfel, Andrei avea rezervată duminca după amiază sala din cadrul
parohiei „Sfânta Mahramă și Sﬁnții Martiri Brâncoveni”. În ﬁecare duminică, începând cu ora 15 și, cât de mult
dorea, Andrei picta. O muncă titanică. Doar în acest an programul a fost diferit, pentru că are avut de susținut
admiterea la liceu, altfel, cu siguranță programul lui ar ﬁ fost la fel.
Dacă ar trebui să îl descriu în câteva cuvinte aș spune: un copil cu principii sănătoase, curios, căruia nu îi poți
spune trebuie să faci așa, fără ca să îi și explici de ce. Cred că e o caracteristică a acestei generații, nu doar a
ﬁului meu. Unul care uneori este mofturos, care se uită pe telefon, mai mult decât aș vrea eu, care iubește
istoria, căruia îi place să meargă la operă, la ﬁlm, îi place să discute ore în șir, și de obicei când sunt obosită și
vreau să mă odihnesc, pentru că a doua zi merg la servici, căruia nu îi place să meargă prin magazine la
cumpărături, căruia îi place natura, care vorbește aproape ﬂuent și italiana, care merge în ﬁecare vacanță în
Italia, care nu este xenofob, și ceea ce încerc să îi transmit este faptul că ﬁecare cultură are ceva diferit de cea
pe care o cunoști dar, asta înseamnă că sunt mai multe moduri de a face un lucru bine.
Andrei a avut prima sa expoziție personală la 10 ani, în Italia la Lequio Berria. După care a avut expoziții la
Onești, Iași, București, Cluj, Galați, Bacău, Fălticeni, Roman, Ningbo, Chișinău. Expoziții de grup a avut la
Roman și la Botoșani, Piatra Neamț.
În februarie 2019 va avea o expoziție la Lille în Franța și probabil până după examenul din iunie nu va mai
avea nimic, va trebui să se concentreze pe școală.
Dacă m ar întreba cineva ce îmi doresc pentru Andrei, răspunsul este simplu: să facă ceea ce trebuie să
facă. Consider că ﬁecare dintre noi am venit cu o misiune pe pământ, important e să descoperi care este. Nu
știu dacă pictura este drumul lui, dar știu că în acest moment el asta vrea să facă. Dacă va alege o altă meserie
în viață, în niciun caz nu am să l împiedic. Mă implic pentru că asta e datoria unei mame, să-și sprijine copilul și
să i ﬁe mereu alături. Dar cel mai mult îmi doresc ca Andrei să ﬁe OM, indiferent de profesia pe care o va
îmbrățișa. Pentru mine cel mai important este sa ﬁi OM, să te bucuri de ceea ce ai, să respecți pe ceilalți și să nu
te consideri superior celorlalti. Sper că am reușit să i transmit aceste principii, ﬁului meu iubit, Andrei.
Cu drag, Mama
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CĂLĂTORIA CA
IMPLICARE ȘI
PERFORMANȚĂ
A SPIRITUALITĂȚII
NAȚIONALE

Cărţile de călătorie, dincolo de universul informativ şi
mărturia de viaţă dinamică în adierea ţărmurilor îndepărtate,
dincolo de expansiunea în alteritate rămân un document
suﬂetesc autentic. Ele vorbesc despre psihologia călătorului şi
conştiinţa scriitorului puse în conexiune cu un spaţiu
necunoscut. E o experienţă de viaţă copleşitoare, ca aventura lui Ulise,
cel care „a făcut o frumoasă călătorie”.
Dacă gândim structural şi speciﬁc, românul este un călător în interior,
prin dimensiunea transhumanţei pe care Dan Botta o socoteşte
speciﬁcă, naţională, un catharsis, deosebit de călătoria în exterior care
este un anabasys. În cazul scriitoarei Anca Sîrghie, se pare că cele două
ipostaze se întrepătrund în mod fericit. Desigur, se poate teoretiza
îndelung asupra realităţilor şi contextelor în care se implică un
„homoviator” român, instruit şi raﬁnat care îşi conştientizează impresiile
şi meditaţiile în raport cu zestrea sa genetică şi culturală. Anca Sîrghie
are luciditatea şi entuziasmul unei activări continui a lecturii, exact ca întro conversaţie faţă în faţă. Nu există nicio îndoială: autoarea locuieşte în Anca Sîrghie, America visului românesc,
Limba Română cu strălucire şi competenţă, ca un adevărat scriitor care
vol. I, Editura D.A.S., Sibiu, 2017
aduce glorie comunităţii.
America visului românesc este o carte care depăşeşte motivaţia memorialistică şi univocitatea unui punct de
vedere singular. Vizitând continentul american în cei 15 ani de călătorii peste ocean, cu motivaţie maternă (săşi strângă în braţe cei doi băieţi), descoperă de ﬁecare dată lucruri noi, din unghiuri noi, într-un univers
caleidoscopic, o Americă dinamică şi iubitoare de străini prin însăşi tradiţia sa. Dar dna Sîrghie îşi asumă şi o
misiune nobilă – „activitatea internaţională de promovare a valorilor culturii şi spiritualităţii româneşti”.
Implicarea sa artistică şi intelectuală este onorantă pentru România, şi legitimează, peste Marele Ocean,
poporul latin de la Dunăre, Carpaţi şi Marea Neagră aşezându-l între naţiunile cu greutate culturală, deschisă
dialogului cu spaţiile îndepărtate.
Cartea are o diversitate ce nu poate ﬁ rezumată mulţumitor, şi sunt convins că va deveni o referinţă
structurală pentru viaţa românilor din America. Poţi aﬂa, de pildă, că în 2017, la Hamilton – Canada – s-a
desfăşurat a 50-a ediţie a Săptămânii Internaţionale a Culturii Române. Caleidoscopul american este
impresionant – de la texte privind viaţa de zi cu zi a conaţionalilor noştri până la viaţa religioasă, de la o relatare
din „ograda Câmpului Românesc” de la Hamilton până la „Lecţia Cascadei Niagara”. Românii din America nu
şi-au uitat limba, nici tradiţiile, ei scriu şi vorbesc româneşte, editează ziare în limba română precum „MioriţaUSA”, sau se întâlnesc la biserică de sărbători, las slujbele ortodoxe ţinute în limba română.
Cu toate acestea, autoarea nu ocoleşte problemele acelor români „fericiţi” din Statele Unite şi din Canada.
Distinsul preot Gheorghe Naghi din Sacramento, California, recunoaşte lucid inconvenientele diversităţii şi
anarhia opiniilor întâmplătoare: „Ca istoric şi preot pot observa că în America se trăieşte într-o suspiciune
continuă, produsă de teama că unele biserici sunt etichetate legionare şi altele drept comuniste. Desigur că o
asemenea stigmatizare, încă vizibilă la început de secol XXI, este total aberantă, dar ea poate ﬁ detectată
frecvent în viaţa cotidiană.
Două lucruri rămân fundamentale în exprimarea românilor şi a românităţii din America: eternitatea şi
strălucirea limbii naţionale, şi universalitatea lui Mihai Eminescu. În acest sens, şi dna Anca Sîrghie are merite
strălucite în aﬁrmarea spiritualităţii româneşti în Occident, după ce, în 2007, Universitatea Harvard a organizat
simpozionul, susţinut de domnia sa, „Mihai Eminescu, ultimul romantic european”.
Acum, după aproape două decenii de secol XXI, se poate admite că România a avut un „vis american” în
secolul trecut, frânt în epoca comunistă, şi umbrit acum de implicarea în visul unităţii continentale, printr-o
utopică Federaţie a Statelor Unite ale Europei. Cu toate acestea, românii din America şi Canada formează
comunităţi puternice păstrătoare de limbă şi cultură de care Anca Sîrghie s-a apropiat cu empatie şi adâncă
înţelegere. S-ar putea spune că domnia sa îi iubeşte mai mult pe românii americani decât pe ţara care i-a
adoptat.
Dar trebuie subliniat că scriitoarea Anca Sîrghie rămâne în echilibru şi priveşte cu luciditate fenomenul
„visului românesc”. Domnia sa călătoreşte cu întreaga tradiţie culturală românească, pe care o transferă şi o
performează în spaţii îndepărtate şi exotice.
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La colegiu, programul de studiu la toate obiectele era mult mai intensiv decât programul şcolar. La
obiectele generale de bază – ﬁzica, chimia, matematica, istoria, limba şi literatura rusă – într-un an de
studiu am trecut programul, care în şcolile medii generale se trecea în clasele a VIII – X-a. Însă
datorită metodologiei predării, pe care o aplicau pedagogii, noi nu simţeam supraefort în însuşirea
acestor obiecte. Era o atmosferă deosebită, ne bucuram de faptul că însuşeam cunoştinţe noi.
Viaţa studenţilor aşa era organizată, că noi aveam o singură grijă – să însuşim materialul obiectelor studiate.
Colegiul avea o gospodărie auxiliară didactică cu toate compartimentele – pământ arabil, livadă, vie, serviciu
tehnic – camioane, tractoare şi alte unelte şi mecanisme, necesare pentru lucrările agricole. Pe aceste
pământuri se plantau diverse specii de plante, pomi, viţa de vie etc. şi ele erau îngrijite de studenţi în cadrul
părţii practice a procesului didactic. De aceia recolta pe aceste sectoare era mult mai mare, decât pe terenurile
adiacente, care aparţineau colhozului. O parte din recoltă colegiul o vindea, dar altă parte o depozita şi din
contul acestor produse, precum şi din contul banilor, obţinuţi din realizarea surplusului de producţie, colegiul
alimenta studenţii gratis, de trei ori pe zi. Bucătăria şi ospătăria erau situate într-o clădire aparte. Bucătăresele,
în majoritate femei din sat, pregăteau bucate diverse şi foarte gustoase. Până şi pâinea se cocea de două
feluri: albă – din făină de grâu şi neagră – din făină de secară; era foarte gustoasă, îndeosebi cea neagră.
Bucatele erau atât de gustoase că şi pedagogii pentru o plată simbolică, procurau bucatele. Fructele, legumele
şi alte produse, pedagogii le procurau tot pentru o plată simbolică, mult mai mică decât cea pentru alte
persoane. Acest fapt le elibera pedagogilor timp liber; ei nu se ocupau cu gospodăria individuală ca majoritatea
pedagogilor şcolilor de la sate. Conform regulamentului elaborat de conducerea colegiului, acest timp îl
foloseau pentru majorarea calităţii de instruire a studenţilor. În ﬁecare zi după lecţii, doi – trei pedagogi
prelungeau activitatea în biblioteca colegiului. Acolo, studenţii aveau posibilitatea să se adreseze la pedagogi
cu orice chestiune – pentru lămuriri suplimentare sau sfaturi în selectarea literaturii suplimentare la tema
studiată. Biblioteca era situată în casa în care a locuit stăpânul ediﬁciului – proprietarul Apostolopulo, patru
camere ale ei aveau un aspect deosebit – forma semiovală a podului, sobe din teracotă adusă din Viena (aşa
sobe am mai văzut în una din cele mai frumoase clădiri din Chişinău – al fostului proprietar Herţa în care acum e
situat Muzeul Naţional de arte) ; anturajul acestor camere ale bibliotecii îţi producea o impresie deosebită, te
duceai la bibliotecă ca la o sărbătoare de suﬂet.
Probabil că aşa-i legea vieţii: cum numai ai o bucurie, ea se echilibrează cu alte evenimente – neplăcute. Aşa
şi de data asta, când eu mă bucuram de orice lecţie, deoarece la ﬁecare din ele primeam cunoştinţe noi, m-am
îmbolnăvit. Nu numai eu, ci practic ﬁecare al treilea student din colegiu şi nu numai din colegiu; se începuse
epidemia de gripă, o variantă de această infecţie virală, care decurgea foarte greu, cu frecvente complicaţii.
După jumătate de veac, mulţi virusologi consideră că acea gripă a fost o variantă a gripei aviare. Eu am
suportat gripa foarte greu. După cinci zile de febră sub 40 grade din cauza virusului de gripă, au început
complicaţiile: cavitatea bucală, buzele se acoperiseră cu bule, care, distrugându-se, au format o suprafaţă
ulceroasă, din ce cauză nu puteam nici să mă alimentez, nici să beau măcar apă. A apărut și o tuse chinuitoare.
Doctoreasa care îmi indicase tratament, mă supraveghea, mă vizita la cămin și mi-a spus ca una din
complicaţiile pe care le suport e pneumonia bilaterală, de aceia se menţine febra. Lora mă ajuta cu ce era în
posibilitatea ei, însă după ce a vorbit cu doctorul, i-a comunicat mamei despre starea mea de sănătate şi mama
a venit la noi. Nu ştiu ce m-a ajutat mai mult să ies din pneumonie – antibioticele sau mama, atât de mult mă
bucurasem de venirea ei şi îmi beneﬁcia îngrijirea ei. Mama stătea toată ziua lângă mine, îmi prelucra ulcerele
de pe buze şi din cavitatea bucală cum i-a recomandat doctorul – la ﬁecare două ore, apoi îmi da să beau
ceaiuri din ierburi şi medicamentele, am început să primesc şi alimente şi peste zece zile febra a cedat.
Doctorul i-a spus mamei să mă îmbrace cald şi să ieşim măcar pe scurt timp la plimbare. Niciodată n-o să uit
plimbările celea. Slăbită, sleită de puteri, dar atât de fericită că sunt alături de mama. În sfârşit, doctorul mi-a dat
voie să frecventez lecţiile, i-a spus mamei că pericolul a trecut şi ea poate pleca acasă. Am petrecut-o pe mama
până la locul în care se oprea vaporul, cu care a plecat până la Râbniţa. Mama s-a urcat pe puntea superioară,
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şi cu toate că era toamnă târzie şi bătea un vânt rece, nu s-a coborât în salon – mă privea şi tot îmi ﬂutura din
palmă. S-a pornit vaporul, iar eu aveam impresia că o parte din suﬂetul meu pleacă împreună cu mama…
De fapt, relaţiile noastre cu părinţii sunt chestii intra familiale şi posibil, n-ar ﬁ meritat să descriu câte ceva
(desigur numai unele crâmpeie) din ele, deoarece am promis să descriu aspectele societăţii, în care mi-am trăit
viaţa. Dar expun unele momente, dat ﬁind faptul schimbărilor cardinale în societate, care s-au produs în
ultimele decenii de „democraţie”. La ziua de azi (octombrie, 2016) o sută cinzeci de mii de copii din Republica
Moldova sunt lipsiţi de grija părintească – părinţii din lipsa locurilor de muncă sunt plecaţi în alte ţări (Rusia,
Italia, Portugalia, Germania, etc.) ca să-şi câştige existenţa. Ce simt aceşti copii, pe care nu-i mângâie mama,
nu-i netezeşte pe cap, nu la doreşte „Noapte bună” înainte de somn, nu-i pupă lângă uşă, când îi petrece la
şcoală? Ce înlocuieşte în suﬂeţelele lor nemaipomenita şi nerepetabila căldură părintească? Cum o să emane
ei această căldură pentru copiii lor, dacă ei singuri n-au primit-o? Cum vor ﬁ relaţiile în societate peste 15 -20
ani, când aceşti copii, crescuţi fără glasul dulce al mamei, povaţa tatei, vor deveni singuri părinţi şi membri ai
societăţii ? Convieţuirea în societate tot necesită să le înţelegi grijile şi durerea celor din jur, să-i sprijini la
greutăţi, da pur şi simplu – să-i spui un cuvânt de susţinere celui care are nevoie de aceasta. Vor ﬁ capabili
aceşti foşti copii, crescuţi fără tot ce întruneşte noţiunea de „dulcea mea copilărie”, să emane bunătate în
familie şi societate?
…Eu eram cea mai mică de vârstă din grupă. La 14 ani, deşi din cauza bolii, nu frecventasem lecţiile mai mult
de două săptămâni, în termeni scurţi am recuperat materialul, însuşeam foarte uşor programul la matematică,
ﬁzică, chimie şi nu înţelegeam de ce au restanţe la aceste obiecte unii colegi de grupă, care erau mult mai în
vârstă – de 28 – 31 de ani. De fapt, ei avuseseră întrerupere în studii, de regulă de câţiva ani şi pentru ei era mai
diﬁcil să însuşească materialul la aceste obiecte. Dat ﬁind faptul că, deşi aveam diferenţa de vârstă cu colegii
mei de grupă de 10 – 16 ani, mă consideram cam pe o treaptă cu ei, manifestam uneori spirit critic, pe care
credeam că-l exprim tacticos, însă totuşi, am primit de la colegi porecla – „Harachiri”. Aşa şi mi se adresau. Eu
acceptasem, deoarece ei prin aceasta manifestau particularităţile personale ale mele şi îmi spuneau cu stimă,
uneori – cu drag, aşa cum se adresează celui mai mic, de şi alintat, în familie. Lora e cu numai un an şi jumătate
mai mare decât mine, dar totuşi, ea era apreciată ca cei vârstnici. Se deosebea de mine – era liniştită,
negrăbită, avea divergenţe în aprecierea unor colegi (pentru mine erau toţi identici), adică avea comportament
de domnişoară. Ca şi în şcoală, era bună la literatură, istorie, ştiinţele naturale şi mai diﬁcile erau pentru ea
ﬁzica, matematica, chimia. Pe lângă faptul că avea glas deosebit, avea succes şi la chitară. Aceste
particularităţi înfrumuseţau şi mai mult chipul ei feminin.
Pe lângă programul de studiu, administraţia colegiului se străduia să ne organizeze şi programe culturale.
Practic, în ﬁecare lună ne organizau spectacole ale teatrelor din Chişinău, Kiev, Odesa, Haricov şi alte oraşe.
Până şi marele iluzionist Volf Messing, ﬁind în Moldova în cadrul săptămânii culturii ruse, a fost invitat pentru un
spectacol în colegiu.
Dintre toţi profesorii noştri, doar unul era localnic, un tânăr specialist, absolvent al Facultăţii de Chimie al
Universităţii de Stat, repartizat la colegiu după absolvirea universităţii și era în primul an de activitate
pedagogică. Avea o metodologie bună de predare a chimiei, îndeosebi a chimiei organice, însă asta a şi
contribuit la aceea că l-am numit în felul nostru. Când, stând în faţa noastră, el, cu gestul care-i aparţinea numai
lui, ne-a arătat formula scrisă pe tablă şi ne-a atras atenţia de câteva ori că substanţa este amorfă, noi l-am şi
numit „amorful”. Era conducătorul nostru de grupă. Dat ﬁind faptul că pe lângă chimie Boris Timofeevici Oloi
mai avea diferite talente – cânta bine la acordeon şi chitară – la concertele care se organizau periodic de către
ﬁecare grupă în colegiu, grupa noastră ocupa primul loc.
Atmosfera din colegiu avea şi alte particularităţi. Nu ştiu care a ﬁ fost cauza – distanţa mare de la capitală sau
spiritul liberal al corpului didactic, care corespundea tradiţiilor leningrădene în acest sens – însă nu se vorbea
de partid, comsomol, comunism, cum de obicei se făcea în alte şcoli. Noi nici nu ştiam cine sunt secretarii
organizaţiilor de partid şi comsomol în colegiu. La începutul anului de studii în grupă au ales un comsomolist –
Pavel Boico – şef al celulei comsomoliştilor. L-au ales ﬁindcă aşa se cerea, însă mai mult n-am mai auzit să se
vorbească despre aceasta, până când, înainte de anul nou, în clasă a intrat un comsomolist din cursul trei si a
întrebat de avem studenţi care încă nu-s membrii a organizaţiei comsomoliste. Eu am spus că eu nu-s
comsomolistă, dar Pavel Boico s-a uitat la mine sever şi a spus, că nu avem candidaţi pentru aderarea la
organizaţia comsomolistă, deoarece eu încă nu corespund din cauza vârstei. Când acela a plecat, eu m-am
apropiat de Pavel şi l-am întrebat de ce el l-a dus în eroare, eu doar am împlinit deja 14 ani. Pavel m-a privit cu o
expresie foarte serioasă şi mi-a spus:
– Te rog, Harachiri, să asculţi ce-ţi spun eu şi să nu vorbeşti ce-ţi trăsneşte în cap, dacă nu vrei într-o zi să te
pomeneşti în tren, trimisă în Kazahstan, la desţelenirea pământurilor de acolo.
Eu am înţeles totul şi am închis gura pe această temă. Problema consta în faptul că atunci, în URSS era
compania de aclimatizare a pământurilor de ţelină din Kazahstan şi pentru lucrul în aceste regiuni trimiteau
comsomolişti din toate republicile unionale – plecau eşaloane întregi. De erai inclus în lista pentru plecare la

ţelină, nu-ţi rămânea posibilitatea de a refuza, comsomolistul trebuia să manifeste posibilitate de a înfrunta
orice greutăţi, de alt fel era neglijat de societate. De aceia Pavel Boico, cu o grijă părintească, m-a protejat de
aderarea la organizaţia comsomolistă.
Din luna mai, pe lângă lecţiile teoretice o zi sau două pe săptămână plecam la practică – ne învăţau să
îndeplinim diverse etape de îngrijire a plantelor pe loturile care aparţineau colegiului. Ne instruia pedagogul
care ne preda botanica. O leningrădeană sub cinzeci de ani, suplă, impecabil coafată şi cu mult gust
îmbrăcată, parfumată, dar cât de minuţios făcea toate etapele lucrărilor în câmp (de parcă ar ﬁ fost o ţărancă
străduitoare), cât de detaliat ne povestea particularităţile ﬁecărei culturi şi dauna, pe care le-o produce diverse
tipuri de buruiene. Da… eu ca totdeauna, îmi amintesc unele lucruri nu tocmai la momentul potrivit. Ascultam
ce ne povestea şi ne demonstra ea şi mi-am amintit cum iarna, la o lecţie, ea ne-a informat şi ne-a demonstrat
că toate plantele au proprietăţi de ﬁinţe vii, ele suferă durere de la traume, reacţionează, când cel, de le-a
traumat, se apropie de ele. Mă uitam la buruienele, pe care trebuia să le tăiem, prăşind cu sapa. Multe din ele
înﬂoriseră de acum, aveau ﬂoricele mici, gingaşe, albastre-sinilii şi mă gândeam că ele simt mare durere că noi
le ucidem. Dar aşa-i regula îngrijirii plantelor folositoare: cele nedorite – buruienele, care crescând, le
micşorează posibilitatea de hrană celor folositoare, trebuiesc prăşite, adică lichidate. Priveam ﬂoricelele cele
albastre, crescute printre popuşoi şi mă gândeam că n-au noroc să bucure natura cu prezenţa lor, că de-ar ﬁ
crescut undeva pe imaş, ar ﬁ înfrumuseţat acel loc. Iată ce înseamnă să apari la timpul cuvenit şi la locul
potrivit. Înţelegeam că pentru a deveni un agronom bun, trebuie să-mi schimb mentalitatea. Dar atunci mă
străduiam să îndeplinesc lucrul aşa, cum îl facea pedagogul nostru. În a doua jumătate a zilei, pe lângă
gândurile mele triste s-au mai adăugat neplăceri – lui Lora a început să-i curgă sânge din nas; toţi se
neliniştiseră, i-au pus comprese cu apă rece, dar fără efect deosebit, de aceia am plecat împreună cu
pedagogul nostru şi doi colegi la punctul medical al colegiului. Acolo i-au acordat asistenţă medicală, starea ei
s-a ameliorat, dar medicul în aceeaşi zi le-a comunicat părinţilor despre cele întâmplate. A doua zi a venit tata;
la discuţie medicul a insistat ca tata s-o ia pe Lora acasă, că ea are necesitate de un control medical complex,
care e posibil numai în policlinica raională. Mai mult, după părerea medicului specialitatea de agronom nu e
reuşită pentru Lora, deoarece ea a suportat tuberculoză şi are necesitate de o protecţie riguroasă toată viaţa.
Şi tata cu Lora au plecat. Fără Lora m-a apucat tristețea, însă m-a ajutat să depăşesc sentimentele apropierea
sesiunii de vară – trebuia să mă pregătesc pentru patru examene.
După două săptămâni am primit o veste bună de la Lora : mi-a comunicat că a terminat toate investigaţiile la
policlinica raională şi slavă Domnului, totul e în regulă. I-au prescris numai vitamine şi un regim lejer. Părinţii nau vrut să rişte şi au hotărât ca Lora să prelungească studiile în şcoala medie.
Îmi amintesc de acel an de studiu în Colegiul Agricol din Saharna cu o deosebită căldură în suﬂet. Am trecut
multe şcoli, în care am trecut prin multe. Dar atmosferă caldă, prietenoasă, binevoitoare am savurat-o numai în
clasa întâi în şcoala din Samaşcani şi în colegiul din Saharna. Acum, din depărtarea acelor vremuri,
comparând viaţa în microsistemul din colegiu cu regimul din ţară în acele timpuri, am impresia că acel colegiu
funcţiona cumva într-un regim autonom. Cum îi reuşea directorului, tovarăşului (mai corect ar ﬁ să-l numesc
Domn, că aşa a fost) Kirsei să menţină o aşa atmosferă progresivă în acele timpuri, ştia numai el.
Am ﬁnalizat anul I de studiu la colegiu cu eminenţă. Însă plecată în vacanţă acasă, am aﬂat de la părinţi, că
decizia lor a fost să mă transfere la şcoala medie generală, ca să obţin atestatul de şcoală medie, ce mi-ar
permite să particip la concursul pentru admitere la universitatea de medicină. Şi la 25 august am plecat la
Saharna, am depus cerere de exmatriculare, să-mi elibereze documentele ca să pot începe studiile în şcoala
medie generală. Am fost invitată la şefa de studii, deoarece, după cum mi-a spus ea, n-a mai fost caz ca să
plece din colegiu o elevă eminentă, de aceia a vrut să cunoască cauza; m-a întrebat de câteva ori de nu cumva
cineva m-a insultat. I-am spus că nimeni nu m-a obijduit, dar plec, că aşa se deapănă ﬁrul vieţii şi i-am
destăinuit planurile. Atunci ea mi-a eliberat actele şi mi-a dorit succese. Cu actele în mâini, am mai trecut o dată
prin toată curtea colegiului, mi-am luat rămas bun de la aleile umbrite de ciudate specii de copaci, de la parcela
cu ﬂori, pe care eu primăvara am sădit-o, am îngrijit-o (aşa era primit – ﬁecare student avea pe teritoriul
colegiului o parcelă de ﬂori pe care o îngrijea), pentru care mă trezeam la ora cinci dimineaţa, aduceam apă de
la Nistru, udam ﬂorile, apoi mă aşezam lângă ele, respiram aerul proaspăt al dimineţii şi admiram natura,
îndeosebi îmi plăcea momentul, când de după deal apăreau primele raze ale soarelui. Aş ﬁ vrut s-o văd pe
prietena mea Manea Terzi, pe deşteapta mea prietenă, care ar ﬁ înţeles totul, dar, totodată, m-am şi bucurat că
ea încă nu sosise – psihologic, grea mi-ar ﬁ fost despărţirea de ea, de ceilalţi colegi, pe care îi respectam ca pe
rude mai în vârstă.
NB. Nadejda Godoroja este profesoară universitară, doctor în științe medicale, medic chirurg oncolog (la pensie) ce nu
a învățat la școală limba română!
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ADRIAN GRAUENFELS

GARD CU GAZA
într-o vineri am ajuns la gardul discordiei
înainte de vânturile ce vor purta baloane spre est
aducând focuri și miros de pucioasă
De fapt bătea un vânticel gentil
o briză sărată în dimineța de toamnă-iarnă
indeciși, copii kibuzului se jucau între tobogan și adăpost
cățeii aveau o ureche ciulită spre difuzorul de alarmă
bunica cânta la pian Bach, pentru pisica oarbă
îndrăgostiții se iubeau îmbrăcați, gata de retragere
Knessetul condamna vehement lovitura de stat din Bora Bora
soldații și-au îndreptat frunțile spre comandantul lor încercat
viața lor părea un picknik plăcut
cifrat, se anunța în lungul gardului
că vor avea macaroane la masă
și promisuni vagi de pace, pe la ora 9:00 PM
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din avion țara asta e prea mică pentru fumul negru
inima nu mai are loc pentru dureri
cuvântul shalom a devenit o glumă
să crești marijuana în Negev, ce nobila idee
halucinații pentru politicienii eroi
de dincolo, de peste gard, sclipeau în aerul acru
dinții de aur ai muezinului

VECINII MEI
pentru Judith Mandelbaum
La prima rază de lumină – doar voci
la aterizare, le vedem doar creștetul rotunjit
coborând scările navei
realizăm că au costume spațiale
Ei ne privesc pielea și părul
prin grilajul scărilor interioare
Se clatină de pe un picior pe altul
de parcă ar dori să se așeze
Deja au golit totul de pe mese
au rulat covoarele și au golit sertarele
acum sunt în bucătărie
discutând ce ar vrea să mănânce.
Alții, nenumărat de mulți
apar prin cordidoare și uși
măturând praful și unghiile roase
spunându-ne că au de gând
să miroasă paturile noastre
Dacă le arăți ușa, înainte de plecare,
vor ieși afară și vor reintra imediat
scoțând la iveală cuțitele
pe care le-au furat din bucătărie.

5 SCHIȚE DE DECOR PENTRU UN TEATRU
A
Un cer înnourat, peste scenă plouă
Plantele din plastic, în ghivece, dau semne de singurătate
Reﬂectoarele stau aprinse pe jumate, o lampă ridicolă cu cristale licărește prăfuită
O contesă bătrână cu perucă citește conștiincios
dintr-un volum de Rilke
cu zel, de parcă brusc, și-a recăpătat clarul vederii
B
În stânga pe o stâncă, sub un pom conifer
omul privește marea. O pană de pescăruș coboară în zig zag
spectatorul va intui stropii marii, vag zărită printre tuﬁșuri
ascunsă vederii, o pasăre rănită
respiră asmatic și stereofonic
C
În acest timp autorul așezat într-un taxi
între două doamne cu pașaport german și parfum greoi,
încearcă să discute despre Ravel. Mi-e teamă că spectatorul
nu va seziza ciudățenia situației în care doamnele îl ignoră
preferând să ﬂecărească despre servicii de porțelan sparte, pălării
uitate într-un tren la care dacă ai întârziat
oricât ai fugi după el, nu îl poți prinde
chiar dacă ai exersa timp de ani
D
O vază cu orhidee în centrul apartamentului.
miroase a tâmplărie nouă, a covoare vechi, un radio antic cântă
pentru picturile în ulei care privesc camera cu vădită mirare
Prin glazvande zărim pescăruși care plonjează elegant în ape verzi,
indecise. Molly Hope cântă jazz pentru cei din primele rânduri, cu bilete de favoare.
Simțim dragoste, deși suntem singuri în sala asta rece.
E
Tunet.
Frică... așa ne trebuie dacă suntem în viață
căutând echilibru pe sârma păcatelor de circumstanță.
Broscuțele orăcăie un imn imbecil, inteligibil.
Soneria din foyer sună răgușit trezirea
Sculați de pe scaunele plușate o luăm spre ieșirea prost luminată
Cineva aprinde o țigară și toți tragem în piept fascinație.
Pe sub uși se vede lumină, mișcare, licăr, probabil de la soare.
De fapt e lumea întreagă care arde, scânteile sunt doar ale minții.
(Poezii selectate din volumul de versuri, Adrian Grauenfels, Continuum, aﬂat sub tipar)
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DORUL DE ACASĂ
Gândurile-mi vin, toate, într-un iureș
– O cortină neagră peste acest tablou –
De-aș putea să cer apa mea din Mureș,
De-ar putea să curgă toată prin hublou.
E vaporul mare, cât să intre-n plic,
Apa-i până-n cârmă, mă îneacă straniu,
Dintre toate câte aș putea să-explic,
Știu ca-acest albastru mi-a ajuns in craniu…
Mi-a ajuns în oase, lent mă ia cu frica,
Îmi pictează părul, alb, ca-n miezul iernii,
Desenând în carne, nu mai spun nimica,
Mă-ndoiesc de oameni când ascult vecernii.

G

Mă-ndoiesc de mine, șevaletu-i rupt
Și pictez cu capul într-o lume seacă,
Într-un dans haotic și neîntrerupt,
Dorul de acasă, așteptând să treacă.
Ovidiu 21 ianuarie 2017

TONURI DE GRI
E-o liniște ciudată și-i pustiu,
Albu-i prea mult… Îmi arde ochii.
E toamna-n rol de travestiu
Cu haina lungă-a Babei Dochii.
Pe stradă-mi pare lumea înghețată,
Vezi doar un dans de fulgi haotic
Și-ntr-un fundal, pe-o muzică uitată,
Un marș al deznădejdii apoteotic.
(Într-o cabană-n munte simt aroma
Vinului ﬁert și-a focului din vatră
Și-mi completez în minte axioma,
Poveștilor cu prinți de altă dată.
Pe un șezlong de amintiri uitate,
Caut în vis o pată de culoare,
Tânjind la ﬂori albastre-nrourate,
Scăldate-n diminețile cu soare.)
Tresar… senzația de frig revine.
Și-n geam, privind zăpada groasă,
Mă simt fugarul din mulțime,
În ziua gri, mult prea geroasă.
Legat de casă printr-un limb,
Sunt trist și ziua-mi arde-n sfeșnic.
Vreau două primăveri la schimb
Și-a voastră ﬁe iarna… veșnic.
Ovidiu 2016

Dora Groza · My Grandparents'house

ION HAINEª

ROMÂNIA

Personalitate complexă a culturii române, regizor, poet,
dramaturg, scenarist, intelectual de elită, membru al Uniunii
Scriitorilor din România și al UNITER, Cristian Munteanu ( 25
august 1936-31 ianuarie 2008) a fost / este un artist
desăvârșit, care ne provoacă permanent la un dialog, la o
meditație gravă asupra existenței, asupra rolului artistului și al culturii în
societate și în lume.
Regizor de profesie, redactor-șef al Redacției Teatrului Național
Radiofonic („unul dintre numele cele mai mari din întreaga istorie a
teatrului radiofonic românesc” – Costin Tuchilă), cu peste o mie de
spectacole cu piese din toate epocile de creație, de la antici la
contemporani, Cristian Munteanu este și un scriitor adevărat, care are o
operă, publicată postum, prin grija, discreția, devotamentul,
sensibilitatea și sacriﬁciul soției sale, Elisabeta (Zizi) Munteanu, care ni-l
readuce în actualitate, convinsă că în această operă există ceva peren,
care poate interesa dincolo de timp.
Descoperim acum, cu încântare, imaginea unui poet sensibil, traversat
de idee, o creație originală bogată și diversă (poezii, basme, pagini de jurnal, scenarii radiofonice, piese de
tearu, aforisme, scrisori) în cele două volume: Dans alb, Editura Semne, 2009, și Dialog nocturn, Editura
Semne, 2011. Totodată, descoperim imaginea unui dramaturg autentic, puțin cunoscut, deși unele piese ale
sale au văzut lumina rampei: Veghea (Corigență la dragoste) la Teatrul din Bârlad (1980-1981) sau din Giurgiu
(1981-1982). Inocentul s-a jucat la Teatrul Național din București în regia autorului (1981-1982).
O adevărată revelație mi-au provocat cele două volume masive de teatru (11 piese), publicate recent de
doamna prof. univ. dr. Elisabeta Munteanu, Vremea secerișului, la Editura Semne, 2017.
O imagine globală a acestor piese ne relevă faptul că avem de-a face, cum frumos spune Elisabeta
Munteanu, cu „piese-confesiuni”, „piese dezbatere”, care toate stau sub semnul cunoscutei maxime Mane,
tekel, fares (Socotește, Măsoară, Împarte), foarte dragă și lui Mateiu I. Caragiale. E o explicație a metaforei
Vremea secerișului. Vine odată vremea să dai socoteală, să aduni, să desparți grâul de neghină, să culegi
numai ceea ce semeni. Cristian Munteanu face parte din familia spirituală a lui Camil Petrecu. Teatrul lui e un
teatru de idei „care dezbate conﬂicte morale, sociale, psihologice sau individuale, la o înaltă temperatură
estetică, din perspectiva omului de cultură, căruia nimic nu-i este indiferent. O tematică bogată și diversă, în
care apar conﬂicte puternice, personaje complexe, tensiuni, meditații cu caracter general-uman, care
depășesc o condiție limitată a epocii, deși reprezintă, într-un fel, documente ale acesteia. Regizorul cu o
îndelungată experiență artistică are simțul replicii, al dezvoltării acțiunii spre un punct culminant și spre un
deznodământ dramatic, biograﬁa personajelor reiese din înfruntarea lor în situații limită, din limbajul și
comportamentul lor, cu alte cuvinte, din arta povestirii și din faptul de viață adevărat, pe care-l invoca însuși
dramatrugul, care-și punea, cu îngrijorare, înrebarea: „Ca dramaturg, ah, Doamne, oare chiar sunt
dramaturg?! nu știu încă să fabulez… A povesti e esențial”. Pe el îl frământă lipsa „acelui CEVA” care s-a
întâmplat și care declanșează acțiunea. Pot să spun, cu mâna pe inimă și în cunoștință de cauză: Cristian
Munteanu este un dramaturg, un adevărat dramaturg. El își deﬁnește dramele drept „ipostaze ale eșecului”.
„Piesele mele prezintă biograﬁa unor eșecuri. În Inocentul, eșecul era general și biologic. Dragul meu
adolescent viza eșecul în dragoste. Ospățul lui Trimalchio pe cel al unor trepăduși mărunți. În Trecutul nostru
cel fără de prihană întâlnim eșecul unei credințe. În Vremea secerișului domină, în egală măsură, eșecul
victimei și cel al călăului. Veghea, prima mea piesă, prezintă tema învingătorului învins prin ratarea vieții
personale.” Și acțiunea celorlalte piese stă sub incidența unui eșec de natură socială, individuală, morală,
etică. (Jurnal, aprilie, 1985).
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Să le examinăm mai îndeaproape. Veghea sau corigență la dragoste, piesă cinematograﬁcă în două părți,
prezintă, așa cum se și intitulează, corijența la dragoste. Despre ce fel de dragose este vorba? Acțiunea se
petrece pe un șantier. Construcția piesei este foarte interesantă. Piesă cinematograﬁcă, lucrarea dezbate
cazul unui muncitor-constructor, Sandu Iftode, om de cincizeci și doi de ani, care își revizuiește viața, cu
împlinirile și eșecurile ei, într-o confruntare cu dublul său, un alter-ego lucid, intransigent, tânărul Sandu,
judecător aspru, dar drept, al veteranului Iftode. Acesta îi reproșează dublului său că și-a abandonat facultatea,
familia, mama, sora și iubita numai pentru a-și satisface propriul orgoliu, ratându-și, de fapt, viața. Un muncitor
spune la un moment dat: „Și acu' o să vedem cum se alege grâul de neghină”. Replică simbol. Iftode însuși
recunoaște că oamenii îl respectă, dar nu-l iubesc. Și nu înțelege de ce. El mărturisește că asta a fost
chemarea lui, vocația lui, de a cunoaște, de a construi. Și e mândru că peste tot a lăsat urme. El refuză
comoditatea, mediocritatea, traiul liniștit, banal. Pentru el, dragostea nu e totul. Mai trebuie ceva. Dar, din
păcate, el rămâne corijent la dragoste. Nu numai dragostea în sens erotic, ci în general, față de oameni. El și-a
ratat tinerețea, viața. Tânărul Iftode îi pune în față un adevăr dureros: „Ai construit numai cu mâinile, nu și cu
suﬂetul. Și tot ce construiești fără suﬂet nu durează. Ai construit baraje și furnale, dar n-ai știut să te apropii de
oameni. Nu există fericire dacă nu te dărui pe de-a-ntregul. Nu numai cu trupul și mintea, ci și cu suﬂetul.”
(Replici care au valoare de aforisme).
În Inocentul, eșecul este general și biologic. Ne aﬂăm într-un atelier mecanic de reparat jucării. Un loc călduț,
de refugiu, în care nu se întâmplă nimic. E o lume blazată, fără idealuri, obosită. Vale (inocentul) mărturisește:
„Am căutat un loc unde să nu mă cunoască nimeni. Aici, în maghernița asta, în locul ăsta tăcut unde nu se
întâmplă niciodată nimic. Un fel de refugiu pentru înecați.” Colnic, un alt personaj, spune: „Știi de ce îmi place
aici? Pentru că nu se întâmplă nimic. Aici e liniște! Nu auzi niciun zvon de afară. Venim, plecăm, de parcă nici nam ﬁ. Poate că noi am murit de mult și noi nici nu știm. Poate că asta-i moartea.” Da, moartea suﬂetească,
moartea idealurilor. Obișnuința. La un moment dat, Vale inocentul, cel mai lucid dintre toți, îi propune Lizei să se
smulgă din buruienile suﬂetești în care trăiesc și să fugă împreună: „Să avem un țel în viață. Să muncim… să ne
puriﬁcăm.” Această lume va dispărea ca o șandrama, ca o hrubă murdară, unde au trăit și muncit oameni,
care rămân cu speranța vagă într-un alt viitor.
Ospățul lui Trimalchio vizează eșecul unor trepăduși mărunți, ariviști sociali, parveniți fără scrupule, niște
impostori ajunși, care-și dezvăluie la ﬁecare pas josnicia, ignoranța, ipocrizia, prostul gust. Titlul piesei trimite la
parabola antică, prezentă în romanul Satiricon de scriitorul latin Petronius (20– 66 d. Hr.). Autorul mărturisește
mobilul care l-a determinat să scrie această piesă: ideea că orice om poate ﬁ cumpărat, aruncată în treacăt de
un amic. Revoltat și îndurerat de această aﬁrmație, în cele din urmă autorul a considerat că toată această
poveste este de un comic teribil. Și a scris o comedie.
Așa-zisul „ospăț”, de fapt, o farsă, este pus la cale de familia lui Pavel, director la Trustul de Construcții, care,
datorită poziției sale sociale, și-a creat relații utile, cu oameni inﬂuenți, îmbogățindu-se peste noapte, prin furt și
afaceri dubioase. Oamenii au casă bine încropită, vilă la Cheia, Mercedes, mobilă la comandă, bani, servitoare
de la țară, câine, pisică siameză, să ﬁe de bonton. Pretenții de lume bună. Iată însă că umblă zvonul unei
posibile anchete, care-i sperie, în perspectiva unui proces, a închisorii, a degradării morale, a ruinei, a
oprobiului public. Jean, poate personajul cel mai bine conturat, apare ca un salvator, care le dă lecții de bună
purtare, de eleganță, de snobism. Omul se recomandă ca un fost valet la o casă mare. E stilat, are maniere
studiate, mers impozant, e îmbrăcat impecabil. Aﬁșează o deferență față de noii stăpâni, pe care, în fond, îi
disprețuiește. El este, de fapt, un escroc, care deﬁnește ideea centrală a piesei, ca un adevărat cunoscător al
lumii în care trăiește: „Orice om poate ﬁ cumpărat. Totul este să-i aﬂi prețul.” El este cel care organizează
„ospățul” grandios dat în cinstea lui Pavel, de ziua lui aniversară (alt fals), la care urmează să invite „lume bună”
și, mai ales, pe șeful, omul inﬂuent, care la un simplu telefon, ar putea rezolva situația. Evident, se estimează o
listă a posibilelor cadouri pentru acesta. Se face o repetiție generală a ospățului, sub comanda autoritară a
falsului chelner. Totul eșuează însă lamentabil, cu un imens scandal în familie, care se destramă într-un mod
tragi-comic.
În Trecutul nostru cel fără de prihană, întâlnim eșecul unei credințe. Doi foști ziariști, care au luptat și pe
baricade, cu arma în mână, prin anii 1945, Ambruș și Cosma, se plâng că, după douăzeci și cinci de ani și mai
bine, lucrurile s-au schimbat, că sunt aruncați la gunoi, că sunt ratați, că nu își mai regăsesc idealurile de
altădată. Ei sunt însă depășiți de vremuri, nu înțeleg, nu se pot adapta, Se abandonează trecutului, un trecut
obscur, totuși. Trăiesc din amintiri. Ei, de fapt, n-au avut talent de ziariști și nu au înțeles dinamica lucrurilor.
Eșecul individual urmează celui social. Pe Cosma îl părăsește soția. Îmbătrânit, neras, murdar, băut, el trăiește
ca un cerșetor, cu nostalgia unui trecut neprihănit.
În Vremea secerișului domină eșecul victimei și al călăului. Desfășurarea acțiunii, ca și destinul personajelor,
stă sub deviza Mane, tekel, fares. Aceste cuvinte sunt spuse obsesiv de către Femeia în negru, care apare din
când în când, în momente-cheie ale piesei. Un personaj explică: „Ai trăit strâmb, a venit vremea secerișului,
pregătește-te să plătești pentru faptele tale.” E din Cartea lui Daniel. Cuvintele astea au apărut pe un zid în sala

unde avea loc ospățul împăratului Babilonului, Baltazar. Vremea secerișului, vremea bilanțurilor. Relațiile
dintre personaje sunt complicate. Anda și Solca, căsătoriți, cu un copil, își fac declarații îngrozitoare, cu o
sinceritate dezarmantă, ucigătoare. El, fost militar, un om mai în vârstă, obosit de viață, blazat, îi reproșează ei
că l-a strivit sub povara superiorității sale, mărturisinmdu-i: „Nu te-am iubit niciodată.” Îi reproșează lipsa
dragostei, ipocrizia, existența falsă. Iar ea îi reproșează că s-a însurat din interes, pentru că avea avere, dar
amândoi și-au ratat viața, trăind în compromis. Chiar și copilul lor, rod nefericit al nepotrivirii lor, e un ratat. La
patruzeci de ani nu are o familie, nu are un serviciu. Vinde loz în plic. A renunțat la facultate din cauza unei fete
pentru că nu l-a vrut. Băiatul este bolnav suﬂetește pentru că mama sa, tânără, frumoasă, părăsită de Solca, sa aruncat în patul unui bărbat, iar el, copilul, a văzut scena aceasta. De altfel, băiatul moare într-un accident de
mașină. Lucrurile se complică prin prezența unui alt personaj, doctorul de familie Achim, care o iubește în taină
încă din tinerețe și care îi mărturisește acum, cu cinism, că el e vinovat de ce s-a întâmplat. Pentru că, din
invidie, a premeditat totul. Și-a ucis, suﬂetește, prietenul. L-a împins în prăpastie, i-a strecurat fecioare
nevinovte în așternut. I-a descris căsnicia în culorile cele mai sumbre și l-a făcut să-și ia câmpii. Asta numai
pentru a o avea pe ea, pe Anda. În ﬁnal, el mărturisește, ca o concluzie: „Cea mai mare povară o duc pe lume
ﬁințele raționale…Vinovați suntem în primul rând noi, pentru că ne permitem acest mare lux care se cheamă…
a gândi. Apoi sunt vinovate cărțile… Literatura, muzica, pictura și celelalte arte, dar în egală măsură științele.”
O temă asemănătoare întâlnim în Clepsidra, unde este vorba despre eșecul unui moralist învins de timp.
Alicia, o femeie tânără și frumoasă, este căsătorită cu Paul, personaj important, minisru în Comerțul Exterior,
om în vârstă, dar cu o situație materială de invidiat: casă, mașină, vilă la Sinaia etc. În fond, e un parvenit, un
arivist social. Diferența de vârstă și de comportament e cheia conﬂictului. Inițial, Alicia e mulțumită cu situația în
care se aﬂă. („În fond, căsnicia nu e raiul pe pământ”, spune ea). Dar își iubește soțul, îl divinizează pentru că îi
oferă totul: blănuri, parfumuri, bijuterii, mașină, casă, vilă, călătorii în străinătate etc.
Iată însă că în casa lor apare o prietenă de familie, Draga, o pictoriță urâtă și bătrână care, într-o discuție
aparent nevinovată, îi declanșază trezirea la realitate: „Pe un astfel de om e imposibil să-l iubești. Să-l admiri,
da!” E un avertisment de a nu se lăsa strivită de personalitatea lui, de inteligența lui: „Tu nu-ți trăiești viața. O
trăiești pe a lui”, spune ea. Chiar și ﬁul ei nelegitim, Vlad, o întreabă: „La ce dracu te-ai măritat cu el? Veșnic în
conferințe, deplasări…” De altfel, între el și tatăl său e o înstrăinare evidentă: el vorbește cu tatăl său prin
bilețele. El spune că Paul e imun și la bucurie și la durere. Iar la serviciu e tot un fel de mașină automată.
Lozinca lui a fost să ajungă cât mai sus. Să parvină, urmărită cu o perseverență diabolică. Tânărul e revoltat
împotriva tatălui, pentru că mama lui adevărată a murit din cauza lui, prin comportamentul acesta dictatorial,
prin lipsa dragostei. Între tată și ﬁu, între soț și soție e o gravă ﬁsură. Obsedat de timp, de nisipul din clepsidră,
Paul își dă sema că e ratată căsnicia lor, dar nu poate admite divorțul, ci compromisul unei despărțiri formale, în
fond, nu și în formă.
După doi ani, au apărut mari schimbări. Alicia a devenit prima balerină a Revistei, Vlad este student în anul
doi la Cluj și chiar și Paul s-a schimbat, a devenit alt om, mai comunicativ. El acceptă compromisul, simulacrul
de căsătorie, ipocrizia. El știe că Alicia are viața ei, are amanți, că își face de cap, dar se face că nu vede.
Mobilul tuturor acestor schimbări a fost clepsidra, timpul, eșecul provocat de trecerea timpului, de îmbătrânire.
În ﬁnal, surpriza: Draga declară cu vehemnță că marea ei dragoste a fost Paul, ceea ce provoacă despărțirea
lor deﬁnitivă.
Dar, poate, piesa cea mai reprezentativă a lui Cristian Munteanu este Faust și Meﬁsto sau Faust XXI. Tema
este universală și bogat reprezentată în diverse literaturi naționale, începând cu cărțile populare din secolul al
XVI-lea, continuând cu secolele următoare, Renașterea, iluminismul, romantismul, pânâ în epoca noastră. De
la eroul real, trăitor în perioada dintre 1480 și 1549, până la legenda lui Faust nu e o distanță mare. Pe seama lui
circulă cele mai ciudate caracterizări. Se pare că a fost Doctor și Magistru, titluri academice, că avea cunoștințe
de astrologie, medicină, alchimie, magie, știința prezicerii. Unii l-au considerat șarlatan. Oricum, personaj
controversat, cu două fețe, care crede în Dumnezeu, dar se teme de diavol, cu care încheie un pact, pierzânduși suﬂetul, însetat de cunoaștere, interesat de cosmologie, astronomie, magie, medicină, alchimie,
meteorologie etc. Faust a intrat în legendă și continuă să declanșeze provocări creatoare de-a lungul timpului.
Despre el au scris, printre alții, Christopher Marlowe (1564-1593), Lessing (1729-1781), dar gloria i-a adus-o
Goethe cu celebrul său poem dramatic Faust, publicat în 1808, sinteză a întregii sale creații.
După moartea lui Goethe, mitul faustic a cunoscut o răspândire fără precedent în plan european. în diferite
literaturi: germană, engleză, spaniolă, poloneză, norvegiană, ungară, rusă, irlandeză, română. Amintesc
câteva nume: Peer Gyunt de Ibsen, Portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde, Frații Karamazov de Dostoievski,
Maestrul și Margareta de Mihail Bulgacov, Doktor Faustus de Thomas Mann, Cocoșul negru de Victor Eftimiu.
Abordrea acestui subiect nu e la îndemâna oricui. Ea presupune o asimilare culturală a tot ce s-a scris până
în prezent și, mai ales, adaosul de noutate, de originalitate. Lui Cristian Munteanu subiectul acesta i se
potrivește perfect. El are cultura necesară, curajul și capacitatea de a vehicula idei la cea mai înaltă
temperatură intelectuală, provocând publicul (și, desigur, spectatorii) la o meditație gravă asupra existenței,
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fără a cădea într-un livresc rece, teoretic, deși piesa se cheamă „eseu dramatic intertextual”, conturând
expresiv personaje și situații vii, credibile, tipologii umane complexe, într-o desfășurare dialogală de înaltă
tensiune dramatică.
Însuși titlul piesei, Faust și Meﬁsto sau Faust XXI, aduce ideea de noutate. Meﬁsto recunoaște în ﬁnalul
piesei: „Nimeni nu poate să ne despartă. Suntem legați în lanțuri nevăzute. Indestructibile! Eu sunt blestemul
tău și tu mi-ești mântuirea!” Nu întâmplător, Faust XXI, pentru că piesa, păstrând coordonatele istorice ale
mitului faustic, încearcă să răspundă unor întrebări contemporane, conﬂictelor de natură morală, psihologică,
etică, religioasă. Cei doi eroi sunt complementari. Faust își trăiește existența între extreme, antinomic, între
Dumnezeu și Diavol, între Bine și Rău. Meﬁsto, simbol al Răului, este ispita, tentația greu de refuzat. Oferta lui
este tinerețea, bogăția, faima, puterea minții nestăvilită, iubirea, cu prețul unei permanente îndoieli, neliniști,
sfâșieri suﬂetești. În Faust-ul lui Cristian Munteanu descoperim imaginea omului modern, cu neliniștile sale, cu
întrebările sale, cu îndoielile sale. Meﬁsto însuși e un diavol modern, el are mănuși, e pus la patru ace, e un
diavol în frac și cu joben, după cum mărturisește. E un dandy.
Piesa începe brusc, cu o întrebare: „– Faust, cât mai ai de gând să eziți?” Știm despre ce fel de ezitare este
vorba. Faust se simte amenințat, dar răspunde ferm că „hotărârea asta trebuie s-o iau eu. E hotărârea mea” și
până la sfârșitul piesei suntem ținuți în suspans dramatic, pentru că luarea unei hotărâri nu este ușoară.
Faust este însetat de cunoaștere, el are curiozitatea de a aﬂa, de a putea spune clipei „Stai! Ești atâta de
frumoasă!” El aduce un cald elogiu cărții. Pentru el, plăcerea de a citi înseamnă o „curată beatitudine la care
participă toate simțurile laolaltă. ” Răsfoirea ﬁlelor unei cărți înseamnă pentru el „o înﬁorare pe care nici trupul
de femeie nu ți-o poate da.” Evident, aceasta este și părerea autorului. Elogiul cărții într-o epocă a internetului,
când se citește tot mai puțin, este o opțiune și un avertisment.
Wagner, discipolul și servitorul lui Faust, îi amintește magistrului său de strămoșul său real, Dr. Faustus din
Knittlingen, marele astrolog, așa cum stă scris în cronici, pe care nu trebuie să-l facă de ocară și să semneze
pactul. La un moment dat, Meﬁsto îi spune lui Faust: „Raiul și Iadul sunt în tine.” Într-un lung monolog, Faust i se
adresează Tatălui Ceresc să-i ﬁe călăuză, să-i ﬁe aliat, pavăză ﬁindu-i Credința, pentru a-și aﬂa rostul, menirea.
Copleșit de povara pe care o poartă în suﬂet, Faust vrea să se sinucidă, dar apare Margareta, care-l salvează,
amintindu-i că „iubirea-i de la Dumnezeu. Ea-i har ceresc.” El este din nou tânăr, dar totul nu este decât o
capcană a lui Meﬁsto. Faust, adresându-se lui Meﬁsto: „În ﬁecare om e un Faust”, iar Meﬁsto adaugă: „Și în
orice femeie, o Margareta. Și la ﬁecare colț de stradă, pândește un Meﬁsto.” Pentru a-l convinge pe Faust să
semneze contractul, Meﬁsto îi prezintă ca argument istoria celor care au semnat: Cezar și Alexandru Macedon,
Napoleon, Hitler, Stalin. Faust s-a hotărât. El a ales. Arde contractul. Meﬁsto îi răspunde: „Ai cîștigat o luptă, dar
nu războiul.” Faust speră, în ﬁnal, ca măcar un singur om va ști să-nțeleagă povestea adevărată a Doctorului
Faust care a avut curajul să-i spună NU Diavolului!
Dramaturgul aduce un cald elogiu cărții nescrise, cea mai frumoasă dintre toate („Cântarea care n-a fost
spusă/ E mai frumoasă ca oricare”, spune Ștefan Petică), în ideea purității virtuale, dar și un elogiu adus cărții
scrise, chiar dacă „toate vorbele s-au spus”, dar, totuși, „povestea e nouă”. Restul, spune Faust, e „mântuirea”,
salvarea suﬂetului, alegerea, iar Dumnezeu, Creatorul, „mi-a dat dreptul să aleg!” De abia acum, cu suﬂetul
împăcat, Faust poate să i se adreseze clipei cu celebrele vorbe: „Stai! Ești atâta de frumoasă!” În fond, Meﬁsto
și Faust sunt un cuplu celebru, de nedespărțit.
În ﬁnalul pisei, cineva a dat ceasul înapoi și iată-l pe Faust tânăr, în straie albe, în biblioteca sa, plină de cărți,
aducându-le un cald elogiu. Pentru el, raiul este o imensă bibliotecă. „Arta este lungă, viața scurtă!” El
mărturisește că și-a dorit să-ntreacă măsura omenească și că și-a ispășit această vină și avertizează că la
răscruce Diavolul pândește. Reîntorcându-se la menirea sa, aceea de a-și îngriji grădina (pământul), el se
adresează lui Dumnezeu, convins că nu cu diavolul trebuie să semnăm înscrisul, ci cu Moartea, cu Eternitatea.
Dramaturgia lui Cristian Munteanu e o mină de aur pentru directorii noștri de scenă. Rămâne doar ca ei s-o
descopere și s-o concretizeze în spectacole memorabile, pentru un public larg, iubitor de artă adevărată.

MAGDALENA HÃRÃBOR

SINGURUL LUCRU
DE CARE MĂ TEM
E teama
Sunt agăţat între teamă şi răzbunare
Haos inoculat în tatuaj
Pe culoarele vieţii
Detaşamente deﬁlează
Libere de constrângeri, păreri,
Schimbări, secrete,
Noile minciuni, măşti pentru mai târziu, râzânde,
Voi decoji adevărul,
Mă voi dezveli de orgoliu
Nu e baricadat drumul,
Pot inventa istoria din frânturi de mine şi de alţii
În febra ﬁcţiunii mă iubesc mai mult
Văd departe
Mă văd în ceilalţi cu ochi mari deschişi
Împreună formăm mitul
Îmi e necesară oglindirea
Voi picta roşu pe piele
Adevărul – clipa să nu-l sângereze.

ROMÂNIA
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Andrei Pennazio · Tablou

Prin pupila sfâşiată
Realitatea curge vrăjită
sub epidermă
Sub copacii ţepeni
Ar trebui să-mi fardez pleoapele
Să uit durerea, începe
Începe să râdă
Câteodată furam un chiştoc
şi realitatea era pe jumătate fumată
Eram singură şi tânără
Uitasem de petele de pe tavan
De fericirea scrisă pe pereţi
Tolănită pe covor
Uitarea
Ca o pisică torcând
Siluete alb-gri
Făcând rondul de noapte
Irezistibil adevăr
Îmi pipăi faţa, text scris pe jumătate
Aşteptând cosmetizarea…
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One of the missions of “Destine Literare” magazine is to discover
new talent. Here is a ﬁne example, Miss Riya Hemant (of an
Indian birth) who on December 22, 2018 turned 12 years old. As
we can see she is very young. She lives with her parents and she
studies in the United Kingdom. Currently she is a student in the
7th Grade. “She successfully started and managed a Poetry Club for Juniors
as a part of her school's talent development initiatives” (Amarãvati Poetic
Prism 2017, International Multilingual Poetry Anthology, published by The
Cultural Centre of Vijayawada & Amarãvati (CCVA), Vijayawada, Andhra
Pradesh, India, November 2017, English, p. 835). She likes to draw, dance
Kathak dances, read, write, ride her bicycle, swim, and play the violin.
She is also a very talented poet. Here I would say that, as far as her writing
is concerned, she follows her grandmother's art. We shall paraphrase the
saying: “like grandmother (Padmaja Iyengar-Paddy), like granddaughter.”
Reading Riya's poems one has the impression of being part of a literary
work from a more mature writer. Padmaja Iyengar-Paddy is not new to us
because she is an outstanding international poet. Riya Hemant is following
Padmaja Iyengar-Paddy's footsteps.
She has dedicated half of her young life to poetry. She began writing when
she was only 6. By then one would be of the opinion that her new hobby
would be more a play of words, but her words had an amazingly strong
meaning to convey. She enjoyed playing with them and, in their turn, they
would obey her and admit her superiority letting themselves to being
mastered by her. The expression of her thoughts was very clear and well
written. She could express herself in poetry with sensitivity, detaching
herself from the notions she made use of and making, at the same time, a
pertinent self-analysis, noticing things and aspects, and being part of them,
living together with them, not being a stranger to them. It is she vs the
surrounding world, it is her being part of the universe as a direct and active
scrutinizer of its multi-faced aspects. She is a dreamer only to the extent she
makes use of her imagination to write poetry. She is a strict observer and an
analyst endowed with the sharp capacity of seeing things and situations
from their insight and depicting them minutely with a ﬁnal amazing power of
concision for her age. The palette of her ideas can display such themes as:
a general outlook on her early life (with a hint to the universal childhood
acquiring an archetype value), she vs a monitor at work in a hospital room, and then she goes to extremely
serious philosophical and existential themes: our relationship with Death, with Karma, political and
historical facts, wars, questions about life, love, as well as amazing ﬁnal conclusions etc.
This characteristic of her writing has been a permanent aspect in her poems. In order to illustrate,
chronologically speaking, the evolution of her poetic style, we shall quote hereunder one of her poems
which she wrote when she was only 8 years old:

LIFE STORY
When I was One, I had lots of fun!
When I was Two, I did a moo!
When I was Three, I saw a tree!
When I was Four, I thought what's more!
When I was Five, I did a hi-ﬁve!
When I was Six, I had my ﬁrst Weetabix!
Now I am Seven, I want to jump to Eleven!
I am soon going to be Eight,
papa it's getting late!
(I am small now, I will write about the rest of my life later! Ok. Bye!)
October 31, 2014
Although the evolution of her writing has been quite a relatively short one, Riya Hemant has had plenty of
time to be constantly perseverant in writing poetry, her passion. Despite her young age, she combines
marvelously and smoothly her permanent preoccupations with the seriousness of writing manifested
sometimes in grave and complex themes that might be rather considered by adults than by somebody who
has not yet reached the level of a teenager. She may seem to play, but she is very earnest and mature in
her thoughts, expressing them with a lot of clarity, distinctness, and insight. Amazing isn't it for somebody
who is only 12 years old?
Some of her poems have been featured in international anthologies of poetry such as: Amarãvati Poetic
Prism 2016, 2017 (Amarãvati Poetic Prism 2017, International Multilingual Poetry Anthology, published by
The Cultural Centre of Vijayawada & Amaravati (CCVA), Vijayawada, Andhra Pradesh, India, November
2017, Riya Hemant, Meet the Emoticons, English, p. 835) and Amarãvati Poetic Prism International
Multilingual Poetry Anthology, published by The Cultural Centre of Vijayawada & Amaravati (CCVA),
Vijayawada, Andhra Pradesh, India, November 2018, Riya Hemant, Loneliness, English, p. 985. “And as
this is the discovery,/ Solitudo et in sensu entis unwanted plurimarum pauperlas./ (Loneliness and the
feeling of being unwanted are the most terrible poverty).”
How could she utter such a statement which has the value of an axiom? When did she have the time to
experience it? Her poetry displays a maturity beyond her age. Her ambition is to write 100 poems and then
have them published in a book. We wish her good luck!
We shall hear and read her poems in the future and we shall see if she keeps her promise: “I am small
now, I will write about the rest of my life later! Ok. Bye!”
Muguraș Maria Vnuck,
Grand Rapids, Ohio,
United States of America

THE MONITOR
The machine lay there, mocking at me,
Obnoxious beeping, tiring me,
I lay there, dormant and lame,
And stared at this machine which seemed to have no name,
And thought of a solution.
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I gently bent over and,
pulled a plug,
Ignoring the nurse's command.
Sighing,
I relaxed and grabbed my drug.
I breathed it in and rested,
It smelt conﬁdent and alive,
After a few seconds I was infested,
With my happy drug.
A few more seconds passed,
I'm struggling,
Hurting, ﬁghting,
Another second,
It all turns black,
And I breathe my last.
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DEATH
Ah Death my beloved,
Worry not that you will go starved,
Worry not that in your victim's heart sorrow will be carved,
Worry not that this weak apparition you see is the souls you devour,
For it is you in your new spirit.
Ah Death my beloved,
This pain yearning for happiness is normal,
This voice in your head telling you that something is wrong is usual,
This aching feeling is just a reminder that you too are human,
For Karma comes back to everyone.
Ah Death my beloved,
Calamity is your ally,
It feeds you at night,
It will be with you and although it is this that the bad guy,
You'll be the one blamed
for the loss of this life.
Don't be afraid Death my beloved,
Not everyone can be your friend,
Not everyone wants to live,
It's like this they surrender themselves,
And because of this life will ensue,
With a new life that will be later on presented to you

THE BULLET'S HOLE
I sat confused,
I questioned, why oh why must I die for a ﬁght that isn't mine,
For a ﬁght that leaves many bruised,
I pray for you and your family,
And I wish well upon thee.
The man next to me sat there bemused,
As he read my poem amused,
He told me 'twas a great honour,
He told me it wasn't slaughter,
Yet he had a look of uncertainty in his eyes.

We climbed up the trenches together,
And were greeted by the sound of gunshots and pain,
And it was then in early November,
That I wondered, is this war really a gain?
As I ran into the no man's zone,
I locked eyes with a man no younger than me,
You see the sweat and hear his groan,
And his silent plea,
Was silenced forever and done.
I stared at his lifeless body,
And wondered how one could come and go so easily,
It was then I realised how this war was tastelessly showy,
I laughed out loud and felt something hit my head almost effortlessly,
I laughed one last time and I surrendered myself peacefully.
(This poem has received the Mayor of Harrow Commendation and Riya was invited to read it before the
Mayor and other dignitaries, and audience on the 11th of November, 2018 on the occasion of the Harrow
Memorial Day)

LONELINESS
Loneliness and love what is the difference,
When people are plucked out of comfort like ﬂowers,
And worse when this is deliberate,
It is your soul that sorrow devours.
Your heart is eaten up,
Your heart has simply stopped,
When you realise that your love seems to have been drunk in a cup,
Your heart has been damaged your heart has been chopped.
To ﬁnd this empty ball of sadness,
You seem to go in a huff,
But soon you will get over this madness,
But soon is not enough.
And as this is the discovery,
Solitudo et in sensu entis unwanted plurimarum pauperlas.
(Loneliness and the feeling of being unwanted are the most terrible poverty)

TRENCHES – AN ACROSTIC
Trenches were used in the war.
Remember the soldiers who died in the war.
Each sacriﬁced their lives to win.
Never did they give up nor did they give in.
Could they have survived without this will?
Help them hide and ﬁght, dear trenches.
Everyone, pray for them to survive.
Soldiers gave up their today for our tomorrow.
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DUMITRU ICHIM
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Being a student at Seabury-Western
I happened to come across her
in a shadowy story in the park
of Lake Michigan.
“Is it true that Romanians are
always in love and with the heart of a poet?”
she asked me in a tender voice
winking discretely.
“Who told you this?” I asked her.
“It's very simple. The colors of your ﬂag:
blue, and yellow, and red!
Start with blue
like the song of a dream
when your young sky
to the sea will steal a playful kiss!
then go on
with thin lips
… to come to an end with red,
the color of ﬁrst loves!”
“Sweetheart,
you are completely wrong!
It's red, yellow and blue!”
I thought I could see in her blue eyes
lure play with whisper.
This is what I thought.
(What if I steal a kiss from her?)
“Too bad, my darling!”
that like everybody in this world,
you don't read
from left to right;
not even the colors of a ﬂag!
and she held my hand tightly and tenderly.
Oh, how close to a kiss
were our lips!
…yet the two of us remained still and half way.
Yellow leaves were falling down among us,
as if they were embarrassed by
our bashfulness.
Since then they kept falling down,
on a book forgotten
by the story with Seabury-Western,
on the shore of Lake Michigan,
where our lips
were wondering whether the forbidden fruit
did not lead to that lost kiss.

GLOBALIZATION
On top of the sepulchre they built a church,
on top of the church they built a synagogue,
on top of the synagogue they built a mosque,
on top of the mosque they built a hospital,
on top of the hospital they built a wall,
on top of the wall they built a highway.
Then, the city made districts within its walls:
the Christian, the Jewish and the Muslim districts,
the classic languages district – the Latin district and the Greek
district,
the nations' district – the Armenian, Romanian, Russian districts.
And the epidemic of walls goes on and on
and the whole population of this world was seized with panic
when hearing
that, actually speaking, the sepulchre was empty.

ON THE WAY TO EGYPT
While falling in a doze going to Egypt down,
as if from sky he was struck,
Old Joseph a scream set up:
“Mary, the crown!
The Magi's Emperor's crown,
which they had brought into that box
that they had sculptured like a chest
and which up there I forgot in a great haste.”
Mary no answer gave.
While looking to the furthermost…
And like a hesitation, her dropped out tears
were falling down from her bright eyes,
the pain of her unuttered thought.
She closely pressed young Jesus in her arms
giving a kiss to Him high on His forehead,
right there where one day He'll bear
His crown all made of thorns.
December 3, 2012
(Selection of poems from Dumitru Ichim, The Ideogram of My Soul /
Ideograma suﬂetului meu, English version by Muguraș Maria Vnuck,
Gracious Light, New York, 2013, pp. 11, 13, 15, 17).
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Dear Readers,
This chapter “India” is a token of gratitude, friendship, and
appreciation expressed by us as a result of the ofﬁcial visit
paid to this country by Mr. Alexandru Cetățeanu, the
Founding Manager of “Destine Literare” Magazine.
December 14, 2018. The Airport of New Delhi. From the left:
poets Dr. Jacob Isaac, Alexandru Cetățeanu, and Ramakanta
Das (Secretary in Upper House of Indian Parliament)
All the poets that we have included in this issue (and we regret the
omission of so many others due to the lack of space) are nothing less
than the crowning of outstanding poetry. The Indian culture, art, and
poetry have become nowadays an international phenomenon.
Our special thanks to some of the most famous Indian contemporary
poets who graciously answered our invitation to contribute to “Destine
Literare” with their most beautiful writings to help us create this chapter.
The idea was suggested by the poet and writer Mrs. Padmaja IyengarPaddy's permanent invitation to contribute to their Amarãvati
International Anthology of Poetry. Thus we wanted to reciprocate their nice gesture of friendship in
spreading the Indian culture which has inﬂuenced the entire civilization of humanity.
th

One of the best examples is the 4 edition of Amarãvati Poetic Prism International Multilingual Poetry
Anthology, whose Editor has been since 2015, Mrs. Padmaja Iyengar-Paddy, Honorary Literary Advisor of
The Cultural Centre of Vijayawada and Amaravati (CCVA). The ﬁrst anthology which was published in 2015
st
had only 142 poems in 19 languages. The book was launched on the occasion of the 1 International
Multilingual Poets' Meet at Vijayawada on September 19, 2015.
Years have passed and with every edition more poets from all over the world showed their interest in
contributing to this anthology of poetry. I have closely watched its yearly evolution as well as its permanent
growth in the number of contributors. Amarãvati Poetic Prism 2017 International Multilingual Poetry
Anthology beat a record: 948 poems in 85 languages.
Amarãvati Poetic Prism 2018 International Multilingual Poetry Anthology had 1111 poems in 107
languages. It is a very difﬁcult work to get in touch with so many poets and translators, to make sure that
each one of them complies with the speciﬁc rules of this anthology. As a crowning of the issue of this book,
its signing has always been celebrated by the International Multilingual Poets' Meet which since 2015 has
taken place every year in November.
The four volumes of the collection Amarãvati Poetic Prism International Multilingual Anthology (2015, 2016,
2017, and 2018) are a successful combination of the present poetical trends, as well as a happily inspired
modern and traditional approach of the international and Indian culture, philosophy, mentality, and feelings
brought to an up-to-date international expression.
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Amarãvati Poetic Prism 2018 International Multilingual Poetry Anthology can be purchased on:
· CYBERWIT https: //www.cyberwit.net/publications/1126 WORLDWIDE WITH FREE SHIPPING
· AMAZON USA https: //www.amazon.com/gp/offer,
listing/9388125339/ref=tmm_other_meta_binding_new_olp_sr?ie=UTF8&condition=new&qid=&sr=
· AMAZON UK https: //www.amazon.co.uk/gp/offerlisting/9388125339/ref=tmm_other_meta_binding_new_olp_sr?ie=UTF8&condition=new&qid=&sr=
· AMAZON FRANCE https: //www.amazon.fr/dp/9388125339
· AMAZON SPAIN https: //www.amazon.es/dp/9388125339
· AMAZON ITALY https: //www.amazon.it/dp/9388125339
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Contact: Jatinder Aulakh
Mobile: 9815534653
Email: jatinderaulakh36@gmail.com

JATINDER AULAKH

Short Bio: Jatinder Aulakh is the editor of Hindi and Punjabi literary journal
„Meghla”. His articles and poetry have been published in leading newspapers
and magazines. Jatinder Aulakh has been a columnist in several newspapers. By
profession he is a Homoeopathic Doctor and his research work about
archaeological sites in Majha area has been well recognized.

INDIA

HEAVENLY
FREEDOM
Dry pale leaves
lay in our way
To escape our
Soft steps
From gravels.
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Scanty umbrella
on the sky.
Oh! Shepherd!
Direct our path.
Oh! Angle Angel!
We don't want fence.
Bless us with
Heavenly freedom.

TRANCE
Harmonious feelings
Of heavenly love
Make me walk
On the miraculous path of
Aromatic alluring dreams
Fatter less love of boundless soul
Enjoying vibrant richness of emotions
Unfolding the abundance of thee love
Nature getting trance
by thee magical ageless presence
Those moments i have spent
Were possessed by lifeless bondage
Now i start to breathe again
As ﬂower delightfully responds to
Slow wind in the lukewarm sunlight.

PREETA CHANDRAN
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Short Bio: Preeta Chandran is a writer and poet, and the author of the books,
The Painted Verse and The Portrait of a Verse. She is a former Assistant Vice
President with Genpact, and currently the CEO of digital media ﬁrm
eWandzDigital Services. She is also the Vice President of the Delhi Chapter of
HRPASWD. She is passionate about Human Rights and supports various
humanitarian causes with organizations like GiveIndia
Preeta has been featured in International and Indian anthologies by prestigious
organizations like The Poetry Society of India, Hidden Brook Press (Canada),
Cultural Centre of Vijaywada, Guntur Poetry Festival, AuthorsPress, Galerie MP
Tresart (Canada). She has won awards from popular literary journal Muse India
and her haikus have won the Best Haiku Prize in The Hindustan Times Brunch
Haiku contests. She spoke on the fusion of art and poetry at the Kolkata
International Book Festival, which was featured on Doordarshan. She is a B.Sc
(Hons.) Chemistry, an MBA, and is pursuing a PhD in Management.
www.preetawriter.com; https://in.linkedin.com/in/preetachandran

I NEED TO HEAL MY MOTHER
I

I need to heal my mother.
And take away the pain.
The pain of nurturing,
Providing for every need,
And being rewarded, generously,
With a greed,
That vanquishes everything she nurtures.
The pain that washes over her,
When gunshots drown out songs of love,
Red obliterates all other colours of life,
Terror sneers at hope,
And children fear both darkness and light.
I need to heal my Mother.
Note: This poem, I Need to Heal My Mother, was featured
in a peace anthology by The Poetry Society of India.

OF TEARS
What can one say
Of tears,
Except that they seem,
To have a will of their own,
Breaking free and brimming over,
Defying the dams we build,
Flooding the eyes,
At death, at birth,
On ﬁnding love,
On losing it.
But in the darkest hour of grief,
When the heart threatens to give up,
What can one say
Of tears,
Except that they are,
What keeps the heart beating,
And life, ﬂowing.

THE BUTTERFLY
Daintily perched on a daffodil,
Delicate little wings of yellow bright,
Folding, unfolding,
Making the toddler squeal in delight,
Flitting, from ﬂower to ﬂower,
The little one in pursuit.
His tinkling laughter,
Making her quiver with joy,
The game continuing,
Till he, tired, sated,
Flops down on the grass, and she,
Finding her chance to enjoy a siesta,
Settles down on a yellow-white ﬂower.
The mother arrives,
Gathers her bundle of joy into her arms,
Unable to fathom,
Why he doesn't snuggle up to her bosom,
Till she perceives wonderstruck eyes,
Gazing at the butterﬂy,
Perched on the daffodil,
Poised for ﬂight.
Note: This poem, “The Butterﬂy”, was featured
in The Painted Verse and also won
honourable mention in UGC-approved
literary journal, “Muse India”.

You spill a smile at the sky
Just from the corner
Of your ﬂagrant lips
And the Universe smiles
In a bright chorus
In no time.
You spill a smile at me
Just from the slender corner
Of your rosy lips
And my small world
Of agony melts into thin air
In an instant.

RAMAKANTA DAS

SMILE
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NATURE'S MAIDEN
You are nature's maiden
The wild vegetation is
your habitat.
You breathe the virgin
Soil that emits its ethnic scent
When the ﬁrst rains of a copious monsoon
Lashes its arid surface.
You are the soul of pristine nature
And you yearn for a
Benign indulgence with me
And I shall grant you that
Privilege because you
Are nature's maiden.

REVERSE ROTATION
How I wish, my love
The pregnant void of
Time and space
Between you and me get irrelevant
Like a handful of ash,
Ready to be immersed in the
Perennial ﬂow.
How I wish, the hiatus
From this summer to that winter
Between you and me
Pale into insigniﬁcance
With the last ﬂower of Spring
And the last leaf of autumn!

BIDHAN DATTA
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I wish to bow down to you democracy.
Who booned you to give birth to this debauches?
Tree, the tree does not have chirping birds, the leaves on
the side lines.
You are there so, so many things happen.
You are there so people are enemies.
What was the fault that jealousy grew up in the minds of
the monsters?
Who is responsible for this bloodshed?
Don't you know mother?
People are killing because of you.
They have greed for throne.
Streams of blood are ﬂowing because you are there
So there is no value of stream of consciousness and
people still understand everything.
Why are there so much
indiscrimination and chaos?
Democracy, I mere wish your death.
You thrust me in hell and my whole body is burning.
In the name of Mother, everywhere there is bloodshed.
Now this is the time you should protest with your weapon
Mother.
The people who have greed for throne are hurting your
soul.
Even if you are defeated in the path of devastation, you
can destroy democracy.
You are there so the debauches are ruling
Still there is time in our hand
So hit them on their head.

JACOB ISAAK

INDIA

CARTOGRAFIE NEURALĂ
I
Ajutorul meu aşa deschis
Dar ce vibrantă poveste a hărţii minţii mele
Cea ce arată aceea stabilitate
Îndepărtată urmând singurătăţii
Și frica mea de a urma normalul
Ȋmi ţine cumpăna eliberării de emoţii
Şi intuirea intimelor resorturi
Ca judecarea forţelor extreme
Ca drumul tumultuos longitudinal
Senzitivitatea răspunsului lucid dominând şansele
Acolo eu stimulez logic ștergerea memoriei
Reînoind graﬁa legitimităţii plăcerii stării de relaxare
Tensiunea şi teriﬁcele schimbări în calmuri neurale
Cerinţele moderne atât traumatizante
Vibrantă-n imitarea ritmului
Conﬂict de ritualuri şi emoţii
Palpândă-ncoronare crucială cu sunetul
Când pierde logica urmării.
Jubilatoare putere a obişnuinţelor
Timiditate şi linişte transcedentală
Îngemănare cu zgomotul surd al somnolenţei
Moment de noţiune vinovată
Dar calamitatea imensă a şanselor
Aleasă de tradiţionala gravitaţie
Este ca un nivel de actualizare
Un ticăit de veriﬁcare.
Ȋncerc trecerea liniştită a scopului meu
Încă singurul perete cu înscrisuri
Ce nivelează îmbobocirea cuvântului
Moştenirea cuvântului conducător.

TAXI NEUROTIC
Ȋnvigorând sunete imagini imbold
Plutitoare lectură a implicaţiilor înşelătoare
Depăşind energia regrupată-n ritualuri
Vedere de sigle peste reluări
Găzduind somptuoasele drumuri răspuns
Sporind apariţia zăvoaielor riduri

Destine Literare
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Faţa de mâine
Scenariu în desfaşurare
Prestigiu luxurios al intimităţii ﬂotoare
Fixând nervii mei şi modelând cursul zilelor
Dimensiunea nasului şi
Cadrul vederii
Ascultând pulsările şi plângerea de ﬂaut
Vehiculând schimbările şi mândru de simţuri
Tămăduind mirajul schimbărilor lumii
Cererile gustului meu de a ﬁ
Făcând faţă numirilor
Îndepărtând sunetul obişnuinţelor dobândite
şi aranjamentelor
Ȋndepărtând atitudinile împrumutate ale
negaţiilor traduse
Sloganuri legitime îndepărtate rumori
Modul graﬁc al
Traseelor neuronale aglomerate
Găzduind logica unor numere maximale ridicate
Noi motive pentru grija graﬁei minţii
Schimbând decizia mea în atingerea simţurilor
Sedarea psihică şi voiajul impulsurilor
Azilul ternar al taxiului neurotic

SUGESTIE
Primind și reamintind de umbra adăpostului
al unui centru de răspuns
Rămâne-ntineritul sortator
spui spațiul și timpul
Atașând aﬁrmația vederii scule biocentrice
de semnale și simpome
Acceptând și argumentând versiunea
comparațiilor contemporane
de serioasă adeverire
Liniile vii ale culorilor iubite și vederea
Să mângâi monarhul urechii incluse
Și nesatisfăcuții ochi
încă dorind să vezi și să auzi
Acolo ﬂuctuațiile amicale ale gândirii
Orânduind tribulații de obiceiuri și instincte
Pâlpâirea actelor de obsedante emoții
Adaugi eticheta păcatelor netulburate
În abordarea valorii disputelor alerte
Aducerea acceptării obișnuitului
și deschizând povestea vieții și a prejudecăților
De ce uimitoarele neechilibrări biologice
și sugestiva predică a procedurii
Porecla libertății mele de expresie
și ridicarea stimulativelor cuvinte de aﬁrmație
Salut mereu sensul schimbat
De ce companionul minții tale și chef
Îți cântă frate Eu și Tu

ÎNDIFERENȚĂ NOSTALGICĂ
Îndiferență nostalgică a recompensei vizuale
Judecând dovada dialogurilor de mâine
Aninând accentul serii de cangrenoasă rană
Inițiind nivelul unei stări de spirit
Și prevenind zilele de timiditate

Timpul- fără un semn al inumanei detenții
Ligamentul logic al raționalizării
Viteza ta de adaptare
Atingerea pragului de sus a sentimentelor mele
Impune căutarea veacului de
Spațioase spații primitoare
Ghiduș și renunțând etichetarea
Umbre plăcute a normelor plurale
Făcând abordarea legitimă și estimativă
Istorisind povestea ceremoniei
Punctul de start al generosului cerc al tău
Fără atingerea ﬂamei
Legătura regulii mele de admirație
Dar limitările tale de disponibilitate
Inhibițiile tale și abordabilitatea
Timpul și din nou stigma de vârstă și țel
Neglijând dorința ideii mele de artă.
Acționând tabelul mișcător de navigație
Înapoi la normal, Deviant!
Atrăgând ținta, hârâind victima
Lăsând națiunea mea comentând sarcinile
Țară fără de minte a pământului meu
Bocănită rotație, contemplând emblema
Liberă călătoria mea candidă panicată
Zilele planurilor mele vii căi ale unui spațiu unic
Acum gândurile mele sunt gânduri de idei
Acum petele mele sunt vagi și neclare

PAVĂZA TIMPULUI
Ce confortabil ești fără interior
Ce remarcabil ești
Ce plăcut și prezentabil ești
Vino prezența mea de neatins a timpului
pavăză
Dă-mi curajul condiționat al pierderilor
Impredictibilă posesie a relațiilor
Rostogolind amicale compromisuri ale furtunilor
Luând deciziile regretabile
A secat tinerețea
Cu toate acestea irevocabila succesiune a
emoțiilor
Promite omisiunea zilelor
Mulțumită dimensiunilor și absența de adorație
Substanța legitimării sociale
Ritmurile faciale și scenariul decisiv al
etichetărilor
Atrăgând măsurile de precauțiune a misiunilor
contopite
Înlăturând rușinea stigmatizării
Prelungind puterea unor ticăituri vinovate ale
mișcărilor
Tremoluri neurotice și legate stigme
Laude ale întâlnirii ciobanului
Hai, spațiul TĂU și măsura lui altădată
Fața ta și cuvintele ei
Prezența unei căi de promovare
Umpluturi sunt acolo
Vacuumul nu va sta
Nu poate ﬁ lung, vidul nu poate ﬁ lung.
Adaptare Mircea Ștefan
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POETRY AND ME…
When my wandering thoughts
Refuse to come into my poetry,
I too take off with them
And together we traverse
The expanse of the calm, azure sky,
Flying past the birds with a perky hi,
The vastness of the seven seas,
Nature's beauty and greenery.
Fulﬁlled, peaceful and happy,
My wandering thoughts and I
Return home to become
One with poetry
Through words that gush out
With clarity and without doubt
To adorn and embellish my poetry.

STILL LIFE…?
I see without seeing,
I feel without feeling,
I think but there is no thought,
All my actions come to naught.
My vision seems to have no focus.
Life seems like some hocus-pocus,
Headed in no particular direction,
And lost in a maze of abstraction.
Have I become a still life?
Or is there some life still?

FREELY FLYING…
As negative thoughts
Fluttered in my brain
I threw up my hands
Looked up at the sky
Hoping for some help…
What I saw was a beautiful sight
Birds freely ﬂying
Some in formation
Some carelessly about
Each to its own
Just freely ﬂying…
My negative thoughts pulled me back,
Fluttering away in my restless mind…
I opened a small window of my mind
And saw them all
Fluttering and ﬂying away…
I looked up at the sky
With gratitude and a free mind
And saw more birds freely ﬂying
Some in formation
Some carelessly about
Each on its own ﬂight
Just freely ﬂying…
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AS THE CARNAGE GOES ON…
One could hear the dull roar of the advancing, threatening, frenzied mob, through the unnatural
quiet of the residential lane. Just moments ago, the lane had been teeming with life and laughter
as children played and people went about their everyday business.
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Shanti barricaded the door and made her way to the terrace with little Krishna in tow. Once there, she could
clearly see the various sections of the city where the ﬁres still raged and the smoke hung grieving in the air.
She felt the acrid, burning taste of the smoldering ashes upon her tongue. She shut her mind to what it was
that was burning.
From the vantage point of the rooftop she had a view of the shuttered houses of her neighbours. The smell
of fear was palpable in the air as she pressed Krishna close to her side.
Now she could spy the crowd, armed with Lathis and bottle bombs, advancing through the lane. She
ducked her head below the parapet wall and waited. There was the sound of feet, several hundred pairs,
running along the lane, then the shouting.
The hunt was on, like an animal at the kill, in full cry. The noise of shattering glass, as the bottle bombs
were thrown with precision and deadly intent at predetermined houses.
The mob was almost at her doorstep and though she knew hers was not the target; a shiver of fear ran up
her spine. She tightened her hold on Krishna. He clutched tightly at the folds of her sari.
The ﬂames spouted from her neighbour's house, which had been torched. A deliberate, savage act.
She closed her eyes against the smoke and remembered all the happy times when they had celebrated
each other's festivals with sweetmeats, laughter and light. She recalled the vigour and effervesance of the
Kite ﬂying festival, when joyous, varicolored kites ﬂoated from every terrace around, in friendly sport.
As the innocent, happy memories raced through her mind, Shanti felt something whiz past and hit her little
son on the temple. He gave a small moan, his grip on her sari loosened as he lay still beside her.
Subconsciously, her mother's instinct registered the ﬁnality in his inanimate posture, like the rag dolls of her
childhood. She knew the stone had been aimed at the house next door, but equally certainly she knew that
it had claimed another innocent life.
There was no time to think, leaving the prostrate form of her son momentarily, she crawled to the parapet
wall adjoining the burning house and glanced over the edge.
In that instant, she caught sight of the crouching, terriﬁed form of her Krishna's friend, Karim.
In silent haste she ran along the side of the wall, to the part where a little iron ladder connected the two
terraces. Holding her sari with one hand, she climbed down and reached out to Karim. Pulling, almost
dragging him, she climbed back up the ladder.
As they reached the comparative safety of her side of the building, a sudden gust of wind caught them and
covered Karim's head with the Pallu of her sari. Momentarily, her Pallu became his sky. As Karim lifted his
terriﬁed, uncomprehending dark eyes towards her, she saw that they were the eyes of her son.

As she held him close by her side, next to the still form of her son, she knew with certainty that no matter
what carnage raged on outside, in a world gone mad, there was a place in the heart where peace
prevailed.
The sky would shelter them as the night descended.

THE TRUTH
At two a.m. Truth reveals itself in
Its conﬁdently misdirected virtuosity.
I watch helpless your assured distancing
As every effort I make to promote
Understanding falls fallow upon
Predisposed ears, long used to
Their own music.
I grieve as time slips by once more
Into an abyss I cannot retrieve it from.
It is not that which bothers me.
It is the sure knowledge that
I can no more make the journey
To the origin wherein lies the
Font of the breath that bred you
And I both – bound with ties then
Indelible; now long worn out.
I must bid adieu and learn once again
To love and live with the silence
That occasions such as these
Bequeath and do so with whatever grace
I can muster to the end.

TEMPLEGOER
Somewhere, somehow,
Some part of me
Always wonders
How you are,
What you are
Now that we
Are not within
Breathing distance
Of each other.
Then I enshrine the
Memory of a starry
Night and a warm
Embrace gently
In cupped palms
Lest it fade and
Wither away for
Want of revisiting.
I try to make
Of it a habit like
A regular templegoer.

THESE DAYS
These days before I open
My eyes in the morning,
I wonder what sort of a
A day it will be.
What is it that confused
Madmen can blow up
In deﬁance of the human spirit?
Closer to home, I live
In a miniscule apartment
Where the only thing
That can blow up is
The ﬁfteen litre
Hot water geyser.
No one is interested in that.
I also hope fervently,
(Prayer seems futile),
That maybe this is the
Day when husbands
Will be kind to their wives,
Children will laugh and
Chase butterﬂies,
Old Nana will nestle
In the bosom of
The family telling
Tales from the epics
To wide-eyed grandchildren.
Just once, little will be enough,
Love will be practised in small acts
Not be an extinct word in the OED.
I hope, when hope itself
Is an anachronism.
Having given up on all –
Family, warmth, sanity,
The 'L' word, that is all
I have to cling to. Even the
Cartoon in the daily paper
Lampoons black humour
My heart clamours for
A rainbow, a soft virgin
Meadow, watered by the
Gentle falling rain.
What intervenes is the
Uncomprehending eyes
Of beautiful children
Amidst the carnage of an alien war.
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the once so called “perfect” star with scars,
I was informed, was not that perfect at all
The fallen star had fallen in
(The Hate U Give is inspired by a book
to a web, unwilling but impelled
of the same name, by Angie Thomas. A
by midnight's darkness spiralling
brief blurb of the story is as follows. Starr Carter is
endlessly, exit impossible unless expelled
constantly switching between two worlds -– the
Once again on the balance I'm thrust,
poor, mostly black neighbourhood where she lives
The star deserved it, say my sunlight friends
and the wealthy, mostly white prep school that she
Can't speak out, though they betrayed my trust
attends. The uneasy balance between these worlds
Mindless hate, and the fear of it never ends
is soon shattered when she witnesses the fatal
I was called a coward for not standing up
shooting of her childhood best friend at the hands
when my fellow midnight star was in need,
of a police ofﬁcer. Facing pressure from all sides of
so I decided it was my turn to speak up
the community, Starr must ﬁnd her voice and
And I told them all how I saw him bleed.
decide to stand up for what's right.)
I told them how he stood there
how I still tremble with fear
I'm a child of midnight,
as I think of the weapon in my face, just there
A Starr, if I may,
as I felt it roll down, a terror ﬁlled tear
I was, to the spawns of sunlight,
They asked me what I would say to
An outsider, to my dismay.
the son of sunlight if I could,
And to the midnight's stars,
“Do you wish you'd shot me too”
I'm much too like the sun,
Especially now, I wonder if he would.
“Don't forget who you are!”
When ﬁnally arrived Judgement Day,
Fired like shots from a gun.
the children of midnight and sun
So I bring balance to my life,
were all in a complete disarray,
Become my own a scale,
to witness justice, to see who'd won.
No opportunity for strife,
Honestly, it should have been foreseen.
Never, ever to fail.
Despite proclamations of “equality for everyone”
When suddenly a star
in the end, the very thought was outrageously
from beside me fell,
obscene,
I was watching from not too far
to trust justice to be impartial, be it midnight or sun.
at the tragedy that befell.
The son of sunlight was let scot-free
We mourned his fall,
and the justice served was unjust.
the children of midnight and dusk;
The reason? The star that fell might just be
condolences rolled in from all,
involved in issues that breed distrust
“Man! That really sucks!”
The son of sunlight said he was “scared”,
But none of them saw
He with a weapon, the fallen star with none,
the star as it fell dead
the fallen star was but a child, did they care?
a sunlight child, weapon drawn,
Not a single person there, not one.
had cut life's fragile thread.
The midnight sky was in uproar
And oh, did the children of midnight
for their child had been wronged
ﬁght for one of their own,
and I was standing on the threshold
blood, sweat, tears, and spite
as the anger got stronger.
poured to keep turning the grindstone
Some children of midnight marched in peace,
And I, a child of midnight, out of all stars
some fought a brutal battle,
was the only one to see my comrade fall,

THE HATE U GIVE
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as the law's warriors fought to cease
the rebellion that was more than they could handle.
They fought ﬁre with ﬁre,
no care for what might be the cost
and the cost went higher and higher,
when they fought, disregarding all those lost.
Men, homes, livelihoods on both ends,
lost because of prejudice,
this war fought amongst us and our friends
does it all really have to end like this?
Both sides refusing to relent,
the warriors of law and the midnight stars,
I could take it anymore in the end,
I decided to join in, disregarding the scars.
As the warriors geared up to attack,
I attacked in return,
in the heat of events, taken aback,
they didn't realise, until too late, what I'd done.
In the end, the fallen star got
nothing; no justice, no happiness.
But we all know he won't be forgot
for his kindness, wit and all that I did witness
So, while I hadn't been able to
get him justice against actions so violent,
I promised to never give up, never to
forget him and to never be silent.

THE BOOK THIEF
He was the sneakiest criminal
The Book Thief was his name
You'll never, ever ﬁnd any clues
Never will you know whence he came
This time was no different
Except for a little fact
That he had left a single clue
A trail of footprints intact
When we arrived at the crime scene
And saw the prints of the culprit's foot,
That led towards the room's corner
Where a wooden wardrobe stood
When I entered the wardrobe
It looked like an endless maze
But when I forged through,
I thought I was in a daze
For there stood the majestic Aslan
And Narnia's just Monarchs
Who promised to send me help
For my journey extending afar
When I asked the guide about his identity
He said, “I'm a satyr, you dork!
Come on, we gotta go!
Our next stop is New York.”
We reached the beach so beautiful
It was at Long Island Sound
And I felt the presence of something ancient

The moment my feet touched the ground
There I met Percy Jackson
Who promised to help on the way
Then suddenly opened up a portal
On the other side was Clary Fray
Clary with her ability
To create magic with runes
Made some weird symbol
Which sent me to the future all too soon
There I saw the reaping
For the Hunger Games
And out from the ballot
The names of even the young came
I had some berries there
They made me feel tongue tied
I felt myself ﬂoating in mid air
And I found myself in Erudite
I witnessed something horrible
All the helplessness in Chicago
Where people were so clueless,
Of the outside world, they didn't know
They injected me with a serum without my consent
That somehow pulled me with extreme force
Like a giant vacuum cleaner (weird, right?)
It was some kind of magic, of course
I found myself in Hogwarts
Where students were witches and wizards
Suddenly Professor Dumbledore, the headmaster,
Said, “It's time to home wards”
And with that I felt myself
Float back to reality
Everything was back in its place
I could see everything in clarity
I had gone on an adventure
The biggest criminal I had pursued
He had sent me to different 'book' worlds
And then left me stuttering like a fool
I couldn't catch the book thief
And that sure was a loss
But I couldn't help but wonder
That maybe it was all for a cause
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SKY MAIDEN
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Glowing fresh after sleep at dawn,
Clad in azure robes at morn,
A dazzling damsel is she at high noon,
Frolicking with the ﬂaming Sun-god.
Blushing like a bride at sunset,
She is at her beautiful best.
Lost in pensive mood at dusk,
She decks her hair with stars at night,
Downcast is she in cloudy clime
Crying her heart out in raindrops.
Charming when the weather is clear,
An epitome of peace and joy.
So winsome is the Sky Maiden,
A chequered temperament has she;
An artist's canvas, a poet's page,
She's an enigma to all mortals.

WHIMSICAL WRITER
Each heart holds a book of memories,
Whose pages are ﬁlled haphazardly
By a whimsical writer
Whose name is Time.
In the ink of pain, often he dips his quill
Scribbles trivialities with the scrawl of innocence;
Paints pretty pictures in colors of laughter
Blotting some with unshed tears.
Time himself gradually erases the image
A few, effortlessly, others, with perseverance,
But some lines refuse to surrender.
From prying eyes this book is safe;
It cannot be understood or misunderstood
By those who have naught to do with it.
Sketch by Sushil Thapa, Kathmandu, Nepal

Sketch by Sushil Thapa, Kathmandu, Nepal

GHAZAL *
In the book of life Time writes many lines
Some are very clear, some are hazy lines
Pictures are there galore on every page
Places, faces are seen in crazy lines
Old is gold, so say lovers of old songs
Youngsters think they are full of mushy lines
Can one know what destiny has in store?
Why search for it in the palm's messy lines?
Danger lurks in unseen depths of the sea
Be not deceived by water's wavy lines
The smile on your lips comes not from your heart
Your forehead is crinkled with tiny lines
Discard despair and distress 'Mona' dear
Please compose your poems with pretty lines

GHAZAL *
Can mortals live with no care in life?
Several sorrows do we bear in life
Too busy running the grand rat race
There's no time to stand and stare in life
The world seems to be a dreary place
When love and joy have no share in life
Destiny may keep us miles apart
Oh my love, very well fare in life
Challenges are the journey's milestones
Success comes to those who dare in life
Friends and foes come not with labels
Of mistaking them, beware in life
Smiles adorn our faces so often
'Mona', many masks do we wear in life
Sketch by Sushil Thapa, Kathmandu, Nepal
*The ghazal form comprises independent couplets with a
common metre. The rhyming words, followed by the
refrain appear in both the lines of the ﬁrst couplet and in
the second lines of the remaining. The name or pen
name of the poet can be included in the last couplet.
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Dr. PARAMITA
MUKHERJEE MULLIK
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A SHORT BIO: Dr. Paramita Mukherjee Mullick is a scientist by education with a
PhD in Genetic Toxicology, educationist by profession and a poet by passion.
She has four published books to her credit. They are Stories from Fantasyland,
Life – A Collection of Poems, Paradigm, and The Maverick's Journey. She is the
executive editor of Kaﬂa Intercontinental, an international journal of literature, art
and culture. She is also the executive director of the International Writers'
Festival every year organised by Kaﬂa. She lives in Mumbai, India with her
husband and daughter.

ODE TO FRIENDSHIP

WAITING FOR THE SUN TO RISE

There are friends who remember you
only when they come to your city.
But there are friends, who have you in mind,
even though they are nowhere in vicinity.
There are friends who try to exploit you to the core.
But there are friends who any time,
for any reason, open their door.
There are friends who only say how much they
care.
But there are friends,
who go out of their way for you, they dare.
There are friends who jump to grab your hand
when they are in need.
But there are friends who reach out to you
in your despair and lead.
There are friends who check out how much you can
give.
But there are also friends, who in your trouble, will
never leave.
So beware of such a friend who exploits and runs.
Be friends and love only the true ones.

The sky is red with radiance all around.
The world is calm and peace abounds.
The shrill cries of the eagles above.
The ﬂuttering of the pigeons and the white doves.
The silence broken by the nightingale's sudden
song.
The roads are getting busy, so I can hear the dong.
The pleasantness of the weather.
The parrots preening their feathers.
All of a sudden the sun rises in the sky.
Happiness all around and no sigh.
The buildings, electric poles, nature and me.
With joy and wonder, look up at the sky to see.

(01/14/19)

THE BANANA LEAF
The wind lacerates the banana leaf.
The smooth, shiny and green leaf.
Why does it tear it so?
Just because it lies low?
Oh wind! Why do you give so much pain?
Why do you hurt the leaf again and again?
The banana leaf with the wind sways,
Capturing the radiant sun's rays.
It sways because it loves you wind.
Don't hurt it, it doesn't have a thick rind.
Be gentle and kind when you go the banana leaf's
way.
Let it be joyful, let it have a happy day.
(08/19/17)

(12/22/18)

SOUL
When was it that you touched my soul?
Me, the simple woman happy in my thoughts.
When was it that you touched my heart?
Was it when battles of simple mental ideas were
fought?
I was walking down the path of life.
With sometimes joy and sometimes struggle and
rife.
Suddenly you appeared on the path.
Helping me all along without any wrath.
I was beautiful, you made me more beautiful with
your words.
I had power in me, you unleashed it with
encouragement.
Helping me at every bend.
Making me happy till the end
I know your soul was always with me.
I was a fool that I couldn't see.
We were destined to meet some day.
To spread happiness together all the way.
(01/03/17)

A DISTANT CRY
Wind opened its umbrella wide
Went mad
And came rushing
with a drizzle
Caught delicate jasmine
With ﬂowers – white and wet –
By her narrow waist,
Dragged her from behind
From the grip of soft December plant,
Towards tamarind tree aside
Hard stemmed, having shed leaves
stood naked;
And the Jasmine lost
All ﬂower buds, in the melee.
Weeping clouds later
Made a slow retreat, and
After a while, the wind
Went for a slow meander
Revelation twittered, too late,
And Jasmine stood grieved,
Anger dissolved in tears
Dripping down her cheeks.
Torment of a lonely distant cry
Alone I could hear
The echo of life,
And of sad poetry.

HELPLESS
The nail head screamed in pain
asked the hammer striking
“Why these blows?
Why should you punish me?
For what sin of mine,
you make me suffer?”
“My friend, I feel sad,
Never have I intended to hurt

K. PANKAJAM

Short Bio: K Pankajam, retired from BHEL as DM/Finance. She is a bilingual
poet and novelist, writing in English and Malayalam, settled at Chennai, India.
She is one of the editors of the journal “Teesta Review – A Journal of Poetry”.
She has authored eighteen books including ten books of poems and one of her
book of poems has been translated into French. Her articles, poems, book
reviews and papers have been published widely in national and international
journals/anthologies. Her poetry has been discussed in detail in the book
Femininity – Poetic Endeavours and in an upcoming book History of Indian
Poetry in India. Her poems and short stories have won many awards.
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Nor on my own do I act
I'm under some force hidden
behind me a hand unseen
controls my force it seems”
For a while the hammer stopped
Immersed in thoughts it stood
made the blows still vigorous
turned now to the nail head
“Think for a while, my dear,
Your pain is not as severe
as that of the innocent on the cross”.

PRIVILEGES
I don't have to scale
Snow capped Himalayan peaks
They come to my courtyard at a wink
I never travel to reach Niagara
That is where I just spend
My leisure hours every day
Who says music has sounds?
My heart is eternally ﬁlled
With music of silence.
I haven't been to Agra
The splendor of Taj Mahal
Spreads out in front of me
The gigantic twin towers
Tumbled down are history
I rebuild them instantly
In split seconds
Long back my parents left this world
But I do spend hours with them
Whenever I feel like

I

EDITORIAL

Neil Armstrong was lucky
Ever since he landed on the Moon
My spacecraft is ready, always
To take me there, as I wish.
Science preaches
'Only men can speak'
I often hear ﬂowers' laugh
And wind's murmur.

I

Fire of deep desire
took its wings
mind's eye agreed
to catch up with its pace
triggered by
fuel of creative designs
and ﬁlled with
incredible veers of victory.

STANDOUT
Alien to me is the mad race for avarice
As I don't count on fast buck
That comes quick is to leave fast
My consolation comes from this fact.
Neither do I ﬁt into any static set
For the ﬁre in my blood is in full might
And not to trek thro' shady path
Else get stuck with awful ﬁlth.
Misﬁt will I be in all partying groups
Though my nerves are arid
With thirst to drink up the ocean, but
Squander not a penny, don't call me stingy.
I may not be part of elite crowd any
For I cannot invest time in vanity
Rather I would mingle with my shadow quiet
Never mind, take me for an introvert.
I'm the odd one in every posh lounge, not a lie
I won't be wearing an overcoat or tie,
Not stride on the slippery marble ﬂoor
The shoes I wear are torn, no fear of fall!
I may miss elegant front rows always
My attire may not be at par.
Don't mock at me my comrades; Believe
I swear, I stand out this way!!

LEXICAL LESSONS
(Dedicated to young widows)
Staring at doldrums, she stood rapt
Destiny snatched her soul mate abrupt
amidst their half ﬁnished ﬂight,
too hard a struggle to ﬁght.
Tossed between extremities of life
Dreams go rancid, steering lost
Agonies accentuate as add-on cards
slaughtering her sense of worth.
Auspicious gatherings kept her an alien
As “She was no more a Sumangali'”
Passion for ﬂowers she consciously killed
As 'Flowers strictly forbidden to widows';
Favorite bright dresses in her wardrobe
now mock at her bizarre dull looks
'For women, white symbolizes detachment'
Unwritten rules proclaim thus,
(Politicians are exceptions, of course);
Red sindhoor on the forehead – Naa…
‘Don't even dream of it, a sin grave…';
'No, not even an innocent friendly gesture to men'
Beware, slanderous scofﬁng tales for sure
Enough to scare and ensconce deceit;
As long as perverted souls embellish power
Lexical laws do not meet with defeat.
(Notes: Sumangali – Married Woman,
Sindhoor –A traditional red coloured cosmetic
powder worn by married women in India to indicate
that they are married)

FIRST TEACHING
EXPERIENCE
(Haibun)
autumn eve
teachers' day photos
bring a faint smile
I recall my ﬁrst day at school. Dressed in a crisp
cotton sari, my hair is in a neat bun, in
accordance with the school's rules. I step into
Class XI. I am the leave vacancy Commerce
teacher as the regular teacher is away on
maternity leave. Fresh from college, with no
prior teaching experience, I stand with a
nervous smile in front of the girls, who are as
tall as me, perhaps, a year or two younger.
My heart beats heavily, I wonder if the girls in
the front bench can hear that. After a short
introduction, I try to break the ice by getting the
girls' names. Some of them give such fancy
names, I wonder if they are rattling off names
other than theirs. Introductions over, I open my
book to teach.
swift bird
paper rocket
lands on my table

Behind me, I hear laughter ﬁlling the corridors.
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CONNECT THE DOTS
Pollution and degradation destruct monument(s)
of labor and love, resultant lament
leaves no chance to redeem,
reconstruct or regenerate,
even as the negligent acts of civilization
result in ﬂoods, landslides, loss of property and life.
Standing at the crossroads
as vehicles zip past incessantly
one step forward, then, back hesitantly
weighing the pros and cons
of steering forward as bird on wing
One wrong move could spell doom!
Transparent and smooth as the slip-face
standing on the windward side of dune
sail past bounteous gales without a tear.
Mistrust breeds misgiving, stunts movement,
deﬂects from the chosen path; resultant
self-efﬁcacy enables to surpass tall ediﬁces.
Judicious action accelerates, creates harmony
reveals the right option and opportunity.

BREVETTE
(Emily Romano's style)

At that moment, the recess bell rings. Bidding
goodbye, I hasten out of class, almost tripping
over my sari.

HEMA RAVI

Proﬁle: Hema Ravi is a joint winner in the ﬁxed form poetry contest conducted
by Metverse Muse (2018). Among others, her poetic publications include haiku,
tanka, free verse and metrical verses. She has been a regular contributor to the
anthologies released by the Chennai Poets' Circle, Amaravati Poetic Prism and
the Guntur International Poetry Festival. Her write ups have been published in
“The Hindu”, “Femina”, “Khaleej Times”, “Woman's Era”, and several online and
print journals. She is the author of Everyday English, Write Right Series
Handwriting, co-author of Sing Along Indian Rhymes, and Everyday Hindi. After a
short stint in the government she worked as a school teacher for nearly two
decades. Currently, she is a freelancer for IELTS and Communicative English.
Contact: Hema Ravi
Phone: 9841003201
Email: hemaravi24@gmail.com
Address: 75/19, Lotus Flats, III Main Road, Gandhi Nagar, Chennai 600020.

sunshine
scintilates
smiles
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EDITORIAL

GIZMO EFFECT
(Pantoum)

SHORT POEM

Sleep deprivation leaves the mind foggy
Gone! The enjoyment of the morning walks
The late night chats keep me groggy
when dawn sets in motion mundane tasks.

(Naani)
Silence
in the air
devoid of moisture
barren womb

Gone! The enjoyment of the morning walks
as the chirping of resident birds begin
When dawn sets in motion mundane tasks
I struggle hard as sleep-debt mounts within.

TRAVEL
(Rictameter)

I

Travel
brings joy to all
places to discover
journeys for peace or with purpose
passage to break the shackles of bondage
Missing the simple joys of life
the grind from dawn to dusk
time to chill out
Travel.

As the chirping of resident birds begin
hands reach out to the gadget beside
I struggle hard as sleep-debt mounts within
Fervor lacking in stride, whom do I chide?
Hands reach out to the gadget beside
Performing tasks with lame duck apology
Fervor lacking in stride, whom do I chide?
Intoxicated with technology.
Performing tasks with lame duck apology
The late night chats keep me groggy
Intoxicated with technology
Sleep deprivation leaves the mind foggy.

Andrei Pennazio · Tablou

ARE YOU SAFE?
Among familiar strangers
They walked in archetypal memory
Their senses dulled and became weaker
When destiny echoed with tantrums
They started to worship
Sun and ﬁre
Hidden Ezidi identity made them insecure
And
He gazed to vibrant colours of distant mind.
And she
Searched for a piece of land
to drop her blues
And beaches were swallowed by sea
Roaming waves swept over her
And waves whispered
Give my Alan Khurdi
He is unsafe in land
Are you safe?

ME TOO
In the laden age of insecurity
designed by fate
summer sky got
embroidered by sparkling colors,
Silver oaks stood straight,
in the shadow of dusk.
Birds ﬂew to nest.
But everyone walked alone with everybody,
Lips remained bolted in silent space.
Her eyes glittered into
the far corner of crowded city,
and thirsty cameras
executed her.
She tried to climb
topless steps of hope
Tired world,
closed its clock tower.
She swam in a pool of blood
And he got lynched in 'me too'.

Dr. SIGMA

Short Bio: a widely published poet in various national and international arena, Dr
Sigma is currently an Asst Professor of English in Trivandrum. Besides being a
poet and an article writer, she is also an editor, reviewer and advisory board
member in ﬁve international journals.
It could be noticed at ﬁrst sight that her rich and thematically assorted poetry is
characterized by ethical aspirations with an eloquent feminist, human, and
features of intimacy.
Dr. Sigma has got thirteen years of teaching experience as a Professor in India
and abroad. She authored three poetry books named “Summer Dreams”,
“Feminine Blues”, and “Serpentine Blues” and co authored one named “Our
Lovely Earth”, and co-edited one named “Poetry of South Asia”.
She received 'Mirabhai Literary Award' 2016 and 'Cochin Literary Prize' 2018.
She is a poet delegate in several prestigious national and international poetry
festivals.
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LIKE A RAIN
City started to sleep,
Heavy rain deteriorated
my pangs
and the storm declared,
our conversations were never shallow.
But we were born into solitude
you never froze in hailstorms
and I was no more the same me
Heavy rain lashed heavy hours
and you rained heavy words.
and I ﬂooded like a
ﬂash ﬂood
The wild storm in us
unheard thunder,
and the rainfall in our eyes
slowly found its way to nothingness…
Heavy rain poured every window pane
And
every one slept in bed of memories..
and we continued
Like a rainfall,
in distant paths.
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BILL JONKE

S.U.A.

One cold and snowy afternoon in 1959, just after everyone returned from lunch, we got an
unusual visitor to our sixth grade class room. Stella, a well known cab driver in the village of
Winnetka, showed up accompanied by Sister Karen, our stony faced school Principal. Stella was
heavy set, had short hair, and dressed kind of manly. Back then we didn't have MTV, the
Internet, or social media to 'esplain 'dyke', but even in sixth grade we knew there was something
odd about old Stella.

J

Anyway, there she was, all bundled up in her parka, woolen scarf, and mittens, her hair wet and her eyes
blazing. Through clenched teeth Sister Karen said that during the lunch hour someone had thrown a large
snowball at Stella while she was driving down a nearby street in her cab. Not a particularly big deal, except
that the window was partially open and the snowball hit her squarely in the head. The girls probably
thought that was terrible, but most of the boys were mentally doing the equivalent of high ﬁves, just on the
principle that a good score is a good score. Stella had come to Saints Faith, Hope, and Charity looking for
the evil culprit who had clocked her.
We all sat there, wide eyed and exuding innocence. Even though this had not been my handiwork, nor did I
know whose it was, Stella's presence along with Sister Karen stimulated all of the preloaded Catholic guilt I
had. Even at eleven I had plenty, and I sat there doing my best not to look like someone who would ever
throw a snowball at Stella. (The issue was moot as I had never had the chance.) She stared intently from
one cherubic little boy face to the next, no doubt envisioning the abusers, alcoholics, and womanizers she
was certain we would all eventually become. After a good long look she decided that she couldn't positively
identify anyone, and she and Sister Karen slunk off, unhappy that the guilty little shit had escaped temporal
punishment.
But I imagine Sister Karen took comfort in knowing that a vengeful and vindictive God was lurking out there
somewhere, just waiting to catch up with the little prick on some other cold and snowy afternoon.

PAUL LEU

Paul Leu văzut de
lt. col. C. Lambadare,
în 1957

PRIMUL PREMIU
INTERNAȚIONAL
ACORDAT
LITERATURII ROMÂNE

S.U.A.

şi Vasile Alecsandri din Mircești.
Pentru a asigura secretul, poeziile celor
cinzeci și șase de competitori, traduse în
franceză, au fost sigilate în plicuri, cu
parolă, asigurându-li-se, astfel, anonimatul.
În secolul al XIX-lea, în Europa, domina
La 19 mai 1878, un juriu, compus din poeții francezi
panslavismul ce urmărea, prin intermediul Rusiei
de
limbă provensală, Frédéric Mistral și Charles de
țariste, să subordoneze politic etnia slavă de
Tortoulon,
ﬁlologul italian Graziado Ascoli şi românul
pretutindeni și pangermanismul, care dorea
Mihai Obedeanu, sub preșidenția ﬁlologului francez
extinderea stăpânirii prusace în Europa. Acțiunle
Alfred de Quintana, au hotărât, în unanimitate, ca
panslaviste și pangermaniste au determinat, printre
premiul
internațional al fraternității latine să ﬁe
multe altele și apariția panlatinismului. Intelecualii
decernat
poeziei Cântecul Gintei Latine, care s-a
provensalo-catalani , la Congresul din 1875, al
dovedit, mai apoi, a ﬁ scris de Vasile Alecsandri,
Societății pentru Studiul Limbilor Romanice,
„gloria indiscutabilă a literaturii româneşti”, cum îl
desfășurat la Montpellier, au pus problema
numea
B. P. Hasdeu. Îndată după decernarea
conștientizării tuturor celor ce vorbesc o limbă
marelui
premiu, a fost expediată următoarea
romanică, în Europa și în restul lumii, pentru a trezi
telegramă: „19 mai 1878, / Alecsandri, Mirceşti /
spirtitul romanității pe Terra. În 1876, felibrii, (membri
Juriul compus din Mistral,
ai grupării literare din sudulFranței,
Tourtoulon,
Quintana, Obedenaru şi
care lupta pentru dezvoltarea limbii
A
s
c
o
l
i
v
ă
decernează, în
și literaturii provensale) întruninduunanimitate,
premiul
„Cântecului
se, la Avignon, cu ocazia
Latin”. / Vă aşteptăm, / Roque
Sărbătorilor Latine, au hotărât să
Ferrier”
organizeze o manifestare socioBardul de la Mircești, „acel rege al
culturală a întregii latiniăți, care să-și
poeziei,
vecinic tânăr și ferice”,cum ldesfășoare activitatea, odată la
a numit Eminescu, nu a participat cu
patru ani. După numai doi ani,
gândul de a câştiga un premiu literar
Societatea pentru Studiul Limbilor
internațional,
ci pentru a face
Romanice, din Franţa, cu ocazia
cunoscut
popoarelor
surori că și
jubileului bimilenar al cetăţii
locuitorii ce sălășluesc, de milenii, la
Montpellier, a pus la cale un concurs
Porțile Orientului vorbesc o limbă de
literar internațional cu tema
Casa memorială
origine latină și nu slavă, cum
Vasile Alecsandri din Mirceşti
„Cântecul Latinului”, ce avea ca
pretindeau și pretind politicienii și o
trofeu o cupă de argint și o medalie
parte din cercetătorii sovieto-țariști.
de aur. Inițiativa mișcării felibrilor a avut o
Vom înțelege, astfel, de cea aproape că
reverberație mondială majoră în timp și
nu i-a venit să creadă că premiul cel
spațiu și s-a soldat cu primul premiu
mare i se atribuise lui și, în poﬁda
internațional, atribuit literaturii române,
telegramei
care îl chema la Montpellier,
acordat de cele mai reprezentative
nu dădu curs invitației.
personalități și asociații ale gintei latine
După trei zile, Quintana, văzând
de pe continentul european.
absența celui care urma să primească
Aﬂând din presă, despre proiectatul
marea distincție, a intervenit cu
concurs, Vasile Alecsandri scrie, în 15
urmărorul
mesaj:
minute, textul colaborării, îl traduce în
„22 mai 1878, V. Alecsandri, Gara
franceză și îl expediază, sub mottoul:
Mirceşti, România. Primiţi, cu cordialele
„Apa trece, pietrele rămân”.
mele felicitări, urările ce le facem pentru
La competiție au participat 56 poeți din
România dumneavoastră, pentru că
ţările ce vorbesc limbi romanice în spațiul
sunteţi
un mare poet.
italian, francez, spaniol, portughez și
Binevoiţi
a ﬁ ecoul simpatiilor poeţilor
sud-american. Românii au venit cu trei
Arcul de triumf
latini
reuniţi
la Montpellier.
reprezentanți: un anonim din Târgul
din Toulouse
Albert de Quintana”
Mureş, prof. Romulus Scriban din Galaţi
„Poporul care și-a uitat
trecutul nu mai are viitor”
Winston Churchill
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Atunci, tot telegraﬁc, Vasile Alecsandri îi răspunde
președintelui comisiei de acordare a premiului:
„Domnului Albert de Quintan,
Preşedintele Societăţii pentru Studiul Limbilor
Romane, raportând preţioasele sale simpatii asupra
ţării mele. Societatea Limbilor Romane mi-a făcut
îndoit de scumpă pronunţarea sa în favorul meu.
Binevoiţi, vă rog, a ﬁ interpretul aceluiaşi sentiment
pe lângă confraţii mei latini şi a primi personal prea
sincera mea gratitudine.
Alecsandri”
Manifestările de acordare a distincțiilor
internaționale, unde participanții și-au prezentat
creațiile, au avut loc la Montpellier, între 22 şi 30 mai
1878, pe Esplanade du Peyrou, „sous le grand toit du
ciel, en face du soleil, en face de la mer d'azur, en
face des Alpes et des Pyrénées, témoins des
destinées de la Latinité”, deoarece într-o sală de
recepție normală nu ar ﬁ încăput toți cei care doreau
să asiste la un eveniment epocal.
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Festivitatea de decernare a premiului „Cântecul
Latinului” a început la ora 16 şi jumătate, cu un imn
compus de compozitorul italian Filippo Marchetti, pe
versurile laureatului Vasile Alecsandri, interpretat de
un cor de peste 200 de persoane, iar participanții șiau prezentat creațiile, în fața a peste șaizeci de mii de
spectatori, în interiorul Peyrou-lui, un loc de
promenadă amplasat pe o înălţime din extremitatea
orașului Montpellier, între statuia ecvestră a lui
Ludovic al XIV-lea şi Château d'Eau.

Cântecul Gintei Latine
„Latina gintă e regină
Între-ale lumii ginte mari;
Ea poartă-n frunte-o stea divină
Lucind prin timpii seculari.
Menirea ei tot înainte
Măreț îndreaptă pașii săi.
Ea merge-n capul altor ginte
Vărsând lumină-n urma ei.
Latina gintă e vergină,
Cu farmec dulce, răpitor;
Străinu-n cale-i se înclină
Și pe genunchi cade cu dor.
Frumoasă, vie, zâmbitoare,
Sub cer senin, în aer cald,

Ea se mirează-n splendid soare,
Se scaldă-n mare de smarald.
Latina gintă are parte
De-ale pământului comori
Și mult voiosa le împarte
Cu celelalte-a ei surori.
Dar e teribilă-n mânie
Când brațul ei liberator
Lovește-n cruda tiranie
Și luptă pentru-al său onor.
În ziua cea de judecată,
Când față-n cer cu Domnul sfânt
Latina gintă-a ﬁ-ntrebată
Ce a făcut pe-acest pământ?
Ea va răspunde sus și tare:
„O! Doamne, -n lume cât am stat,
În ochii săi plini de-admirare
Pe tine te-am reprezentat!”
Decernarea primului premiu international literaturii
române s-a oﬁciat în absența laureatului. La acest act
memorabil au mai luat parte și notabilităţile franceze,
spaniole, delegaţi ai oraşelor şi societăţilor ştiinţiﬁce,
în număr de peste 45 persoane. Tot acum, deținătorul
Premiului Nobel, poetul Frédéric Mistral, a citit un
poem, dedicat fraternității latine, din care au fost
selectate patru versuri și încrustate pe o placă de
marmură, ﬁxată pe zidul unei clădiri din secolul al
XVIII-lea, situată în apropierea Acului de Triumf.
Seara a avut loc un banchet, unde s-a citit, printre
altele și telegrama celor douăzecişiunu de deputaţi
români adresată „fraţilor latini”, pe care-i invită să vină
la București, în septembrie 1879. Evenimentul
epocal s-a produs când „armata română a stors
respectul şi stima inamicilor, lira română a câştigat
iubirea şi simpatia amicilor. Arma şi lira s-au unit,
Plevna şi Montpellier şi-au întins mâinile pentru a
mări triumful românilor”, remarca un contemporan al
lui Alecsandri. Întreaga intelectualitate din Europa
Occidentală și Orientală: poeți, compozitori, ﬁlologi,
tinerimea studioasă a fost entuziasmată și puternic
înrâurită de realizarea lirică a lui Vasile Alecsandri.
Răsunătorul succes, în timp şi spaţiu, al imnului
latinităţii s-a datoratat atât calităţilor artistului
cetăţean, cât şi ambianţei creată de Societatea
pentru Studiul Limbilor Romanice din Franţa, care a
organizat concursul literar cu tema „Cântecul
Latinului”.
Din acest moment, Cântecul Gintei Latine, prin
intermediul limbilor franceză, italiană, spaniolă,
română, portugheză, provensală, retoromană, latină,
germană, polonă, maghiară şi ebraică, s-a difuzat
peste tot în lume și comtinuă să reverbereze și în
mileniul trei, nu și în România de după cel de al doilea
Război Mondial.
Succesul de la Montpellier atestă, pe plan mondial,
ideea originii latine a limbii române, negată de politica
soviet-țarisă. Cu acest prilej, presa franceză a
caracterizat oda ca ﬁind „la nationalité, la gloire et la
foi latine du lauréat en faisait une manifestation de
panlatinisme politique”, iar „Convorbiri literare”, din 1
iunie 1878, comentează: „Griviţa şi Montpellier sunt
astăzi două nume inseparabile şi tot atât de dragi
românilor, pentru că reprezintă două victorii
strălucitoare prin care românii au aﬁrmat dreptul şi

voinţa lor de a exista”. Intelectualii români de toate
vârstele, participând la entuziasmul romaniştilor
europeni, nu s-au lăsat mai prejos. La Iaşi, la numai o
zi de la decernarea premiului, în cadrul unor festivități
de amploare, junimiştii P. P. Carp, Iacob Negruzzi, S.
G. Vârgolici, B. Conta, A. Manu, George C. Negruzzi,
D. Rosetti, P. Vernali, A. D. Xenopol etc., „întruniţi
pentru prima oară după triumful de la Montpellier,
principalele asociaţii române din fostul Imperiu
Austriac transmit, la Mirceşti, mesaje din cele mai
entuziaste.
ASTRA, de la Sibiu, îl felicită călduros pe cel ce a
primit „coroana de lauri a poeţilor latini” şi se bucură
că Vasile Alecsandri a fost în fruntea „gintei latine şi,
putem zice, a lumii întregi, onoarea şi gloria naţiunii
române, sentinelă perpetuă a civilizaţiei la porţile
Orientului.”
Tot acum, G. Hurmuzaki, preşedintele Societăţii
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, îl
felicită pe vechiul său prieten, bucurându-se că „între
poeţii popoarelor latine chemaţi la concurs, spre a
compune cântecul gintei latine, a fost un poet român”,
care a ieșit învingător şi a dus faima compatrioţilor în
lumea întreagă. Cupa de argint expediată de Alfred
de Quintana, a ajuns la Mirceşti pe data de 6 iulie
1878, iar în 1932, ﬁica poetului, Maria E. Bogdan, a
donat-o Academiei Române și se păstrează în
cabinetul de numismatică a Bibliotecii Academiei
Române. Pe o faţă a cupei este redată, în relief,
Lupoaica din mitologia romană şi deviza „Surge luce”
(Înalţă-te spre lumină), iar pe cealaltă faţă apare
emblema Societăţii pentru Studiul Limbilor Romanice
din Montpellier (un răsărit de soare, pe mare), cu
inscripţia în provensală: „Ses ascondoutz mas non
ses mortz” (sunteţi ascunşi, dar nu sunteţi morţi).
Cupa mai are imprimată şi emblema felibrilor.
Ciprian Porumbescu, în calitatea sa de fost
preşedinte al Societății Arboroasa din Cernăuți, într-o
scrisoare din 30 iulie 1878, a dat glas, admiraţiei sale
faţă de succesul dobândit de cel care a sintetizat
strălucit aspiraţiile gintei latine.
E x e m p l u l
laureatului l-a
încurajat pe acest
„modest încercător
de a cultiva muzica
naţională”, pentru a-i
trimite una din
primele sale
compoziţii, O horă,
publicată la Cernăuţi,
în 1875. Mesajul
poetului român a
constituit un exemplu
pentru activitatea de
viitor a elevului şi
studentului Porumbescu, după cum
singur o mărturiseşte: „Îndemnuri mari deşteaptă şi
puteri slabe! Hora alăturată e un mic şi modest fruct al
simţirilor mele după citirea epocalului poem al
domniei tale: Peneş Curcanul. Cutezanţa-mi însă, a
ți-o dedica şi trimite, prea onorate domn, această
Horă, mi-o dete gloriosul şi fermecătorul Cântec al
Gintei Latine.”

Sosind la Viena, Ciprian Porumbescu a aﬂat
aceeaşi atmosferă entuziastă faţă de laureatul de la
Montpellier și a hotărât să introducă, în prim plan, oda
lui Alecsandri în cel de al patrulea op. Ca urmare, la
14 decembrie 1879, se indigna de încetineala celor
de la Stupca, pe care îi interpela mustrător: „De ce
nu-mi trimiteţi Rapsodia şi Cântecul Gintei Latine de
Marchetti? Trimiteţi-mi-le imediat, [trimiteţi] şi piesa
aceea compusă de mine, Două perle din poeziile lui
D. Petrino. Am nevoie de ele!”
Întrucât melodia lui Marchetti i se părea diﬁcil de
executat, chiar imposibil, cu puţine mijloace de
expresie armonică, ce făceau un deserviciu
conţinutului avântat al versurilor lui Vasile Alecsandri,
studentul vienez s-a hotărât să creeze un nou text
muzical, căruia i-a „dat o arie nouă, ﬁind prea grea
executarea melodiei introdusă de Marchetti şi cu
puţine mijloace, imposibilă”, după cum preciza el în
prefața Colecţiunei de cântece sociale pentru
studenţii români.
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Împletind astfel elementele melodice autohtone cu
cele ale imnului romantic din Europa Apuseană,
studentul Ciprian Porumbescu a realizat melodia
Cântecului Gintei Latine, pe care l-a publicat în
Colecţiune de cântece sociale pentru studenţii
români, Viena, 1880 și, până la 23 august 1845, a fost
prezent la toate manifestările școlare și extrașcolare.
Referindu-se la noua compoziție melodică.creată
de Ciprian Porumbescu pentru versurile bardului de
la Mirceşti, revista „Convorbiri literare” din 1 mai
1880, remarca talentul tânărului compozitor şi
particularităţile primei piese a plachetei. „Colecţiunea
începe cu Cântecul Gintei Latine, nu cu melodia
domnului Marchetti, nici cu celelalte cunoscute în
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România, ci cu una nouă a autorului […]”. Faptul că
bardul de la Mirceşti a întrupat, în versurile sale, mai
bine ca mulţi alţi artişti, comunitatea spirituală,
aspiraţiile și trăsăturile caracteristice ale popoarelor
romanice, a atras atenţia, simpatia şi respectul
poeţilor felibri și s-a bucurat de faimă mondială.
În 1882, cu prilejul sărbătoririi centenarului poetului
francez Jean Baptist Favre, Vasile Alecsandri a fost
invitat ca oaspete de onoare, acordându-i-se o
atenţie deosebită. „Patru societăţi corale vor executa
Cântecul Gintei Latine, tradus în patru idiome:
provansal, catalan şi încă alte două… Traducerea lor
va ﬁ făcută de Mistral, în limba provensală şi în
franceză de Bronier, sau, poate chiar de Victor Hugo,
mă asigură unii. Les bonets de la comtesse, mica
mea piesă, se va juca pe scena teatrului din
Montpellier. Vezi şi tu că e destul de atrăgător pentru
mine”, scria Vasile Alecsandri fratelui său pentru a-și
motiva deplasarea în Franța.
Personalitatea laureatului de la Montpellier a fost
pusă în evidenţă şi de jurnalul ilustrat „Le Centenar
de Favre”. În primul său număr, pe o pagină întreagă
a apărut poezia Le chant du latin, însoţită de melodia
lui Marchetti şi încadrată de traducerea, în
provensală a lui Mistral şi de cea în dialectul langue
docian a lui A. Laugland. În următoarele trei numere
ale aceleiaşi publicaţii, mai pot ﬁ întâlnite şi poeziile
lui Alecsandri: Lou Sergent [Sergentul], La cadeno
per la Siberia [Pohodna Sibir] în traducerea lui A.
Tavan şi altele, iar portretul poetului român a ﬁgurat
printre medalioanele celorlalţi felibri.

Idealurile pentru care poetul întregii latinități,
Bardul de la Mircești, a militat în secolul al XIX-lea, cu
mijloacele artei sale, s-au perpetuat însă, fără
întrerupere, în conştiinţa altor popoare romanice,
până în zilele noastre. O dovadă irefutabilă în acest
sens o constituie manifestarea ştiinţiﬁcă din 9-16 mai
1 9 7 8 , d e l a Av i g n o n - F r a n ţ a , p r i l e j u i t ă d e
comemorarea a o sută de ani de la sărbătorirea
acordării premiului internaţional pentru poezie lui
Vasile Alecsandri, cu care ocazie s-a dezvelit şi o
placă comemorativă pe zidul celei mai frumoase
clădiri, Palais de Roure. „Ideea latină a purtat în sine,
întotdeauna, o încărcătură de umanism şi de
încredere deplină în modelarea unei lumi pe măsura
omului, singura faptă raţională din univers”.
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Am trăit ca-n vis. Eram regele Olteniei și urma să mă însor. Dăduseră cei de la Ceremonial sfoară-n
mări și țări, domnițe veniseră care mai de care mai mândre de ele și de țările lor să mi se ofere drept
regine și mame ale viitorilor prinți și prințese.
Mă aﬂam la palat, palatul meu, construit în Murgași, loc devenit capitala Olteniei imediat ce
fusesem ales rege. Dormisem în Dacia. Să nu credeți cumva că îmi petrecusem noaptea într-o mașină, în
autoturismul Dacia 1300. Când am acceptat titlul de rege, pusesem trei condiții. Una, capitala să se stabilească
la Murgași, unde m-am născut eu cu ceva ani în urmă. A doua, să mi se construiască un palat cu tot atâtea
dormitoare câte state românești sunt, în care să dorm pe rând. A treia, să mă însor cu o româncă de viță nobilă.
Palatul fusese ridicat aproape de pădure, în locul cunoscut drept Valea lui Dan din Picăturile și să nu ziceți că
nu vă place numele acestui cartier – Picăturile!
Dacia, pe timpul acela, era o țară cât un piticot, cu capitala la Deva. Dormisem prin urmare în camera care
purta acest nume. Aveam camere pe care le numisem România, Transilvania, Maramureș, Bucovina și așa
mai departe, pentru că românii nu se mai uniseră în 1918. Țara se destrămase și în locul României Mari
apăruseră nouă țări mici, constituite pe principiul vechilor provincii din moși-strămoși.
Ce se întâmplase? Puțină istorie nu strică. Pe 26 octombrie 1917, adică pe 8 noiembrie stil nou, Lenin
dăduse citire „Decretului asupra păcii”, iar SUA făcuseră cunoscute „Cele 14 puncte ale președintelui Wilson”.
Ambele documente au proclamat încetarea imediată a războiului, încheierea păcii și dreptul popoarelor la
autodeterminare. Wilson era un vizionar, vedea egalitatea statelor lumii și a lansat atunci ideea organizării unei
Ligi a Națiunilor. Lenin se pare că o făcuse din obligație: nemții îi dăduseră bani să facă puciul cu care a venit la
putere, în schimbul scoaterii Rusiei din război!
Eu fusesem luat din București. Era spre seară, abia mă întorsesem de la Ministerul Afacerilor Străine unde
eram consilier diplomatic, când am auzit vociferări neobișnuite în curte. Până să ies, cineva a ciocănit la ușă și,
fără să mai aștepte vreun răspuns, a apăsat pe clanță, ușa s-a deschis – eu nu obișnuiam să încui cu cheia
decât seara la culcare – și un tânăr neobișnuit de înalt a intrat întâi cu capul, plecându-se foarte mult, pentru a
putea trece de canatul de sus al ușii, mult prea scund pentru el.
– Alteța Voastră prințe Litovoi, vă cer iertare că dau buzna, dar împrejurările ne presează.
Mă aﬂam la masa de scris. M-am ridicat, cu totul jenat. Prinț nu mai fusesem numit din anii facultății, când mă
amuzam cu colegii de presupusa mea obârșie regească. După tradiție, familia părinților mei descindea din
voievodul Litovoi, dar nu dețineam nici o dovadă, doar că aveam acest nume de familie. Nici starea materială
nu era la înălțimea rangului presupus. Ai mei erau agricultori cu ceva pământ și atât și mici negustori olteni prin
capitală!
– Bun venit în casa mea! am rostit, invitându-l pe bărbatul cel înalt să ia loc. Ce joc e ăsta? Cine sunteți și ce
vreți?
Nu a vrut să se așeze și mi-a spus că fusesem ales regele Olteniei. A doua zi, Oltenia urma să ﬁe declarată
stat independent. El era emisar al noilor autorități de la Craiova, împreună cu un coleg, care aștepta în curte.
Trebuia să plecăm imediat cu un autoturism condus de Petre Petria din Murgași, poate că auzisem de el. Mi-a
arătat un document, pe care l-am citit în grabă. Timpul ne presa. O să-mi vorbească pe drum, îmi va da toate
explicațiile trebuincioase, m-a asigurat. Mă ruga să iau cu mine într-o geantă strictul necesar. La Craiova se
amenajase o locuință provizorie într-o veche casă oltenească de pe strada Lecca. Văzându-mă indecis, a
precizat:
– Nu puteți refuza, alteță! Am ordin să vă duc la Craiova pe orice cale,
prin orice mijloace!
– Domnule…
– Excelența Voastră, Majestate, a adăugat, vă rog să mă scuzați. Noi vă așteptăm în curte. Mașina este
parcată în stradă, în fața intrării, a mai zis, a făcut stânga-mprejur și a ieșit.
Noi. Înseamnă că erau mai mulți.
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Am rămas locului, nevenindu-mi să cred ce mi se întâmpla. În minister erau cunoscute frământările din țară.
Se conturaseră mai multe curente. Unioniștii, separatiștii, revoluționarii… Ce să fac? Ce puteam să fac? Știam
că politica nu e o joacă. Iar cei doi sau trei bărbați erau simpli emisari. Ei îndeplineau niște ordine.
Așa plecasem din București, vrând-nevrând. Neﬁind însurat, locuiam cu chirie pe strada Smeului nr.3, o
stradă ușor arcuită, ca o ramură altoită pe trupul Căii Moșilor. Erau două case mansardate, așezate față-n față,
mărginind o curte ovală încărcată cu pomi frunctiferi. Casa din partea stângă, de cum intrai pe poartă, era a
mea. Casa cealaltă aparținea proprietarului, Tiberiu Zamﬁrescu, profesor de latină la Școala Secundară
Cantemir-Vodă din vecinătate.
Pe drum am aﬂat că fuseseră mai mulți candidați, inclusiv Nicolae Titulescu, care era ministru al ﬁnanțelor,
dar că eu, ca prinț de Litua, am fost ales în unanimitate. De la perplexitate, am trecut la angoasă, apoi m-a
cuprins o stare de amuzament.
– Totul este o farsă! am rostit ca pentru mine. Fie! Fac o plimbare, mă înscăunez rege, o să mă distrez pe
cinste o zi sau două, apoi îmi reiau îndeletnicirile mele diplomatice.
Dar n-a fost așa. Bărbatul cel înalt mi-a vorbit tot drumul cu aceeași deferență și cu același limbaj demn de
înaltele curți monarhice. Vorbea scurt și îmi respecta tăcerea, atunci când eu mă întrebam ce este cu mine, ce
mi se întâmplă, dacă nu cumva visez.
Au urmat zile parcă decupate dintr-un basm. Oltenia s-a declarat teritoriu independent, apoi regat. Eu am fost
uns rege. În zilele și în lunile următoare, România Mare visată de atâția și gândită de cele mai luminate minți s-a
destrămat în puzderie de state pe care numai eu le țineam laolaltă simbolic, acolo, în palatul meu, sub forma
unor dormitoare de rege holtei. Parcă renăscuseră țările minuscule de pe vremuri sau ne întorseserăm la
uniunea de triburi. Iată-le: România, pe calapodul Munteniei, Bucovina, Moldova, Dobrogea, Oltenia, Banat,
Transilvania, Maramureș și Dacia. Cele mai mari erau România și Transilvania, care și ele s-ar mai ﬁ putut
fărâmița, dacă s-ar ﬁ ținut cont de tradiție.
Începutul acesta al poveștii a trecut ca un ﬂashback și iată-mă pe punctul să îmi aleg o soție și o regină.
Bărbatul cel înalt era acum demnitar de rang superior, un șambelan al palatului, dar și sfetnic de taină. Îl
chema Decebal Balș. De altfel, toți cei trei care mă luaseră din București rămăseseră pe lângă mine, cu diferite
însărcinări și purtau titluri sonore.
La ora stabilită, Balș a venit la mine. A redescris ceremonia, care era simplă. Cele opt principese
reprezentantele regatelor erau introduse toate o dată în sala tronului. Erau prezentate pe rând, chestionate,
apoi se retrăgeau ﬁecare în camera care purta numele țării sale. Eu trebuia să aleg. În timpul ceremoniei de
prezentare, puteam dialoga cu tinerele, le puteam pune întrebări, pentru a aﬂa mai multe despre ele, pentru ami da seama de inteligență, de nivelul educației și așa mai departe. De altfel, era de față tot guvernul, iar primul
ministru ceruse permisiunea de a conduce interogatoriul acela improvizat.
Mă aﬂam în biroul de la ultimul etaj, cu deschidere spre apus. Îmi plăcea priveliștea, șoseaua modernă de-a
lungul pădurii, despicând valea care se strâmta pe măsură ce se depărta de palat, terenul în pantă riscantă,
dealul devenind tot mai semeț, pe măsură ce urcai cu privirea spre vârful terminat cu șase curmali sălbatici,
înalți și stufoși, ca niște patriarhi. Eu îi socoteam adevărații mei sfetnici. Îmi plăcea locul, din copilărie. Veneam
uneori acolo cu vaca la păscut, îmi făceam de joacă la fântâna cu cumpănă de lângă pădure, adâncă încât abia
deslușeai cerul reﬂectat în ochiul de apă care dispărea cu totul când găleata de lemn atingea apa limpede și se
scufunda să se umple. Eu mai mult mă jucam la fântână, scoteam apă de mai multe ori și umpleam jgeabul din
care se adăpau animalele. Îmi plăcea să mânuiesc prăjina înnodată de două ori, dată ﬁind adâncimea izvorului
fântânii, de care era agățată găleata. Eu nu beam apa pe care o scoteam, cu toate că îmi făcea poftă. Se zicea
că pe vremuri în fântână și-ar ﬁ găsit sfârșitul niște turci. Fântâna fusese curățită, sleită de mai multe ori de
atunci, sﬁnțită, apa era limpede și binefăcătoare, dar eu aveam izvorul meu de apă potabilă, îl descoperisem
într-o zi, abia pâlpâia la suprafață, într-un căuș natural, ca un ciur. Îl numisem Izvorul Păpădia, pentru că atunci,
când am dat de el întâia oară, mă atrăsese într-acolo o păpădie, iar când m-am apropiat de ea, s-o văd de
aproape, să-mi bucure privirea, am zărit apa binefăcătoare. Din palat, căutam uneori cu privirea izvorul meu.
Era al meu în taină, pentru că îl știau toți copiii din partea locului și poate că și oamenii mari își astâmpărau
setea acolo, la jumătatea dealului, nu se mai oboseau să coboare până la fântână și să urce din nou dealul
abrupt. Mi-am plimbat privirea peste deal, dar n-am distins nimic, desigur, pentru că, deși captasem izvorul și
aproviziona palatul cu apă potabilă, ordonasem să se tragă țevile adânc în pământ, încât să nu strice armonia
dealului așa cum fusese el închipuit de Dumnezeu și nici să nu dăuneze cu nimic Izvorului Păpădia.
– Să vină primul ministru! am cerut.
– Desigur, Majestatea Voastră!
Balș s-a înclinat până la pământ, cum obișnuia să facă, ducându-și caraghios înainte bustul disproporționat
de lung față de restul trupului. Ulterior am observat că el era un bărbat înalt cu picioare scurte și șezutul jos.
Neﬁresc de lungi îi erau numai componentele părții de sus ale corpului, capul, gâtul, brațele și toracele. M-am
îndepărtat de fereastră și m-am așezat la masa de lucru. Am răsfoit dosarul cu miresele.

Primul ministru era un bărbat matur, profesor universitar la București, specialist în agronomie, Dumitru
Mociu. M-am ridicat de pe scaun când el a intrat, retezându-i din elanul de a-mi bate temenele. L-am invitat să
se așeze pe un fotoliu în fața mea.
– Este chiar necesară această ceremonie a alegerii miresei, domnule prim-ministru? am întrebat direct.
– O facem pentru țară, Majestate! În altă ordine de idei, permiteți-mi,
Majestatea Voastră, să vă informez că Brătianu și-a dat demisia, socotind prea mărunt statul cu care a
rămas, limitat la granițele naturale ale noii Țări Românești, între Olt, Dunăre și Milcov! În schimb, Casa Regală
și Regina Maria sunt mulțumite că au primit Branul.
Am dezbătut știrile acestea, câteva chestiuni interne oltenești și apoi ne-am concentrat pe ceremonia care
trebuia să înceapă la palat.
– Ceremonia este inedită, Majestatea Voastră! După războiul care a pustiit Europa, inițiativa noastră a plasat
Oltenia în primele rânduri, Craiova mișună de jurnaliști sosiți nu numai din țările românești, ci de pretutindeni
din lume și mai cu seamă din Italia și Franța!
– Este un act monden.
– Și atât de necesar, Majestate! Oamenii încep să-și revină.
Primul ministru făcuse investigații și se oprise asupra câtorva dintre pretendentele la mâna mea.
– Să luați aminte la bucovineancă, Majestatea Voastră! Este bine făcută, plină de farmec, sănătoasă, cântă
ca Soﬁa Vicoveanca și, în plus, tatăl ei, regele, este dispus să îi dea drept zestre toată țara, într-o uniune peste
spații a Basarabiei cu Oltenia.
Nu știam nimic.
– Nu înțeleg, i-am spus.
– Luminăția Voastră, cu voia Voastră, am purtat negocieri secrete cu mai multe state. Bucovina vrea ca prin
această căsătorie să se unească cu Oltenia! Pe aceeași poziție se situează Maramureș și Dobrogea. Este
drept că suntem în puncte extreme, dar pentru început… Dobrogea…
– Cumva o tătăroaică?
– Nici vorbă, Majestate. Regele Ioan se trage din neamul nobil al Cărvunei lui Balica, Dobrotici și Ivanco, cel
care și-a închinat țara lui Mircea cel Bătrân. Ei vor să reînnoade tradiția. Despre domniță, ce să spun…
Primul ministru Mociu le vedea pe toate frumoase, inteligente, talentate și utile. Cum să mă încred în el?
Petria, care trăise în București, pe Mămulari, știa toate rasele pământului. El îmi șoptise că una singură era cu
adevărat frumoasă și vajnică și mi-o prezentase seara, pe ascuns, pe Georgiana Dacița.
O adusese la etaj, în salonul Mihai Eminescu, unde aveam de lucru, și el dispăruse de cum pătrunseseră pe
ușă. Din timiditate sau pudoare, din cochetărie, Georgiana rămăsese la doi pași de intrare, se chircise la
pământ, într-o plecăciune ca la carte. Eu i-am urmărit mișcarea și m-am grăbit spre ea, s-o ajut să se ridice.
Atunci am băgat de seamă că Petria nu mai era.
– Majestate! a îngăimat ea, când i-am atins brațul, ridicând-o ușor.
Am privit-o. Era suplă fără a ﬁ slabă, cu un trup echilibrat, ochi mari, vii, buzele perfect aliniate și un suﬂu
ezoteric se desprindea din ea, cucerindu-mă. Zâmbea, conștientă de efectul pe care-l făcea. Am prins-o în
brațe, într-o îmbrățișare la jumătatea distanței dintre monden și amor.
– Sunt aici… a șoptit ca pentru ea, abia auzit.
I-am recitat din Eminescu și ea mi s-a alăturat, impresionându-mă. I-am prezentat biroul. N-am reținut-o mult,
urându-i noapte bună.
Nu a mai scos nici un cuvânt, s-a dus spre ușă, s-a prosternat din nou, apoi s-a ridicat și a alunecat prin ușa
abia întredeschisă. Eu am citit corespondența, am scris niște rezoluții pe documente oﬁciale. Nu am întârziat
nici eu. Unei fețe regale nu îi stă bine să-și piardă nopțile studiind. Am ieșit. Pe săli, nici țipenie de om. Când am
trecut prin fața camerei Dacia, am băgat de seamă că ușa era întredeschisă. Am împins ușa cu un deget și am
intrat. În colțul opus baldachinului, lampadarul emitea o lumină duioasă. M-am apropiat de pat. Nici o mișcare.
Ea era întinsă pe șoldul stâng, cu fața spre partea de unde venisem eu. Lumina și umbra i se îngemănau pe
chip într-un amestec plin de mister. M-am plecat să o văd mai bine și m-am trezit cu două brațe trecute
fulgerător pe după umerii mei. Gestul spunea:
– Vino!
Am petrecut noaptea în camera Dacia și toți regii daci ne-au vegheat.
– La Deva s-a negociat? l-am întrebat pe primul ministru Mociu.
– Majestatea Voastră, prințesa este o crăiasă din povești, dar cu cei din inima munților e greu să ajungi la un
compromis.
Dialogul cu primul ministru s-a încheiat fără a stabili ceva. Mă văd și acum în sala tronului, așezat în jilțul din
dreapta. Cel din stânga era liber, așteptând-o pe regina care urma să ﬁe aleasă. Fetele de viță domnească au
fost anunțate în ordine alfabetică. Au rămas în picioare pe partea stângă a sălii de forma unui dreptunghi. În
dreapta erau curtenii, unii așezați, alții în picioare, după rang. Primul ministru a pus întrebări de cultură
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generală. Eu le-am rugat pe domnițe să recite câte o poezie, să cânte, să danseze, într-un cuvânt să se
exprime artistic, ﬁecare după pregătire și însușiri. Când ceremonia s-a încheiat, nu ajunsesem la nici o
concluzie. Ele s-au retras, la fel și curtea. Am rămas cu primul ministru și cu câțiva miniștri mai apropiați.
– Vă ascultăm, majestatea Voastră! au răsunat mai multe glasuri.
– Domnul prim ministru mi-a spus că Dacia este prezentă cu o crăiasă din povești. Așa este, am spus. De
fapt, toate prințesele sunt frumoase și demne de poziția de regină a Olteniei.
Au vorbit mai mulți. Primul ministru a anunțat convorbirile cu caracter secret pe care le avusese în Bucovina și
în alte părți. El a pledat pentru o căsătorie care să ducă la creșterea teritoriului, a populației, o căsătorie cu sens
politic. Atunci, ministrul sporturilor, un maratonist de forță, s-a ridicat, s-a apropiat de mine, de parcă ar ﬁ dorit
să-mi spună ceva conﬁdențial, dar s-a oprit la distanța impusă de protocol și a strigat în gura mare:
– Le luăm pe toate sau pe niciuna!
După un moment de tăcere, au început huiduielile. El a așteptat cu zâmbetul pe buze, făcându-mi semn să
am răbdare, apoi a continuat:
– Majestatea Voastră, pe mine mă cunoașteți și mă știe toată lumea. Eu sunt Șerban din Izvoarele. Neam de
neam noi am fost stăpâni peste locurile acelea, s-ar zice că mă trag și eu din os voievodal. Am spus să le luăm
pe toate, pentru a împlini noi, oltenii, unirea cea mare. Dacă nu se poate, pentru ce să ne uităm în ograda
altora?
A bătut din palme, ușa s-a deschis și a intrat în Sala tronului o tânără îmbrăcată sportiv, simplu, fără zorzoane
și fără podoabe.
– Majestatea Voastră, Domnule Prim Ministru, boieri Dumneavoastră, v-o prezint pe ﬁica mea, Lenuța,
principesă de Izvoarele.
Ea a înaintat cu pași și mișcări studiate de fotomodel. Mi se părea că aduce cu… Avea picioare lungi și felul în
care se mișca adăuga ceva voluptate hainelor de sport. S-a dus lângă tatăl ei. După ce a trecut ușoara uluire
provocată de potențara ceremonialului, cineva a zis cu voce tare să o interogăm, pentru a ne convinge că este
la înălțimea celorlalte concurente. Ea a cerut să execute un exercițiu de gimnastică la sol din repertoriul Ellei
Constantinescu. Își depășea maestrul! Dialogul a decurs mulțumitor. Eu însumi eram confuz și nu știam ce să
aleg.
Înainte ca Prințesa de Izvoarele să se retragă, ușile s-au deschis larg și au intrat în Sala tronului toate
celelalte prințese. S-au așezat într-un cerc larg, închipuind harta României unite, au tras-o și pe Lenuța
înlăuntrul cercului, iar Georgiana s-a înclinat în felul acela cu care mă uimise în ajun, s-a ridicat și a rostit cu
voce limpede, sigură:
– Majestatea Voastră, Domnule Prim Ministru, boieri Dumneavoastră, ce se întâmplă aici? Oare ce credeați
Domniile Voastre? Eu de fapt mă adresez tuturor românilor. La arme! Noi am hotărât să nu plecăm nicăieri, să
nu ne risipim. Noi toate suntem una! Să ne deschidem inimile și mințile, să ne unim cu dragoste și să nu uităm
niciodată că noi toți și toate suntem România eternă.
Atunci m-am trezit și mi-am dat seama că visasem. Mă cheamă pe mine Litovoi, dar să ajung așa, pe nepusă
masă, rege peste Oltenia, nu-i lucru de colo!
Trebuie să știți că eu visez rar, am vise color, iar ele se împlinesc de cele mai multe ori. De aceea, eu când am
un vis nu e de joacă! Eu cred în vis și aștept cu bucurie urmarea. De data aceasta, vă rog să nu vă speriați: n-am
de gând să ﬁu rege. Nici să mă însor n-am apucat, m-am trezit cu puțin mai devreme. Și încă ceva: visele mele
nu se pierd în neantul minții, cum de cele mai multe ori vi se întâmplă vouă, iubiți cititori. Eu le țin minte din
ﬁr-a-păr și chiar am de gând să scriu o carte cu titlul: Vrea cineva să știe ce visez?
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„Cunoaște-te pe tine însuți și-L vei cunoaște pe Dumnezeu!” – ne îndeamnă întemeietorul de spirit
daco-românesc, spirit al întregii Europe vechi, ZAMOLXE.
Pe urmele lui a călcat, apăsat, Mihai Eminescu. Rege dac și marele preot, Zamolxe devine zeu și
foc sacru, care ne locuiește, dându-ne viață din prima milionime de secundă a întrupării ﬁecăruia
dintre noi, în Sfântul Graal al Maicii noastre, adică în pântecele roditor al mamei care ne va asigura Fiire
(Ființare) și venirea în această lume telurică, adică în raiul, dar și în iadul pământesc.
Legile Belagine / Legile Frumoase le-a primit Zamolxe de la Hestia, prima noastră regină nominalizată în
istorii antice, păzitoarea focului viu, întru veșnicie viu în Altarul/ Calendarul de andezit de la Sarmizegetusa, din
Grădiștea Muncelului, foc transmis, peste aproape un mileniu, lui Zamolxe și preluat mai târziu, de Iisus – Fiul
omului, concomitent cu Hristos – Fiul lui Dumnezeu, Iisus HRISTOA care, până la vârsta de 30 de ani, a fost
inițiat în spiritualitatea, de multe ori milenară, a dacilor la cea dintâi școală cu clădire proprie din lume, de aici,
din spațiul daco-român, școală intrată în istorie cu numele de Andronicon.

Lumină, Iubire și Iertare, Armonie, Bună Voire și Muzică de sfere este
Eminescu – aidoma moșilor și strămoșilor săi
Zamolxe (trăitor cu 1.400 de ani înainte de Hristos), Zalmoxe (la anii 550 î.H.) și Iisus Hristos, în plan
spiritual. Basarab I, Mircea cel Bătrân, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul (Restitutor Daciae), Constantin
Brâncoveanu, Ștefan cel Mare (Atletul lui Dumnezeu), Petru Rareș, în plan voievodal. A.I. Cuza, Carol I,
Ferdinand Întregitorul, Regina Maria, Mihai de România, în orizont dinastic.
Eminescu este cel ce ne-a lăsat, atât în poezie, cât și în jurnalistica sa de geniu, o veritabilă și inegalabilă
lecție de istorie. EMINESCU, BRÂNCUȘI, ENESCU s-au dedicat permanent, cu devoțiune, rectitudine civică
și morală, slujirii exemplare a idealului unității naționale și promovării mărcii noastre identitare: speciﬁcul
național, în vuietul debordant al istoriei și în marele concert al aﬁrmării tuturor neamurilor lumii.
Nicolae Iorga aprecia că „Eminescu stăpânea cu desăvârșire cunoștința trecutului românesc și era perfect
inițiat în istoria universală; nimeni din generația lui n-a avut în acest grad instinctul adevăratului înțeles al
istoriei.
O altă aﬁrmație, foarte fermă, a aceluiași savant Nicolae Iorga, este aceea că opera lui Eminescu reprezintă
„cea mai vastă sinteză făcută de un român vreodată.”
G. Călinescu îl deﬁnea pe Eminescu drept „poetul nepereche”, în egală măsură, „poetul național – poet
universal.”
Filosoful Constantin Noica îl numea „Omul deplin al culturii românești”, iar Petre Țuțea îl botezase
„românul absolut”, remodelând titlul celebrei cărți a italiencei Rosa del Conte: Eminescu sau despre Absolut,
care, în traducere elementară, este echivalent cu Eminescu sau despre Dumnezeu.
Ovidiu Ghidirmic punctează decisiv, în termeni deosebit de expresivi și vibranți: „Publicistica eminesciană
este de o tulburătoare actualitate. Publicistica rămâne magma ﬁerbinte a operei eminesciene, o rană
deschisă, care doare (s.n.). Pe noi ne interesează ce ne spune ea astăzi, ce învățăminte folositoare pentru
națiunea noastră putem extrage din publicistica eminesciană.”
Eminescu ataca, pe ton amar, dar de un sarcasm incendiar, politicianismul din vremea sa, îi dezavua pe
politicieni, considerându-i panglicari și negustori de vorbe. „Partidele la noi nu sunt partide de principii, ci de
interese personale.” „Cauza proprie a relelor noastre e lipsa de cultură ADEVĂRATĂ”, scria Eminescu, dovadă
că își însușise teoria lui Titu Maiorescu, după care există o cultură adevărată și o pseudocultură sau o spoială
de cultură. Multe ar avea de învățat politologii și politicienii noștri actuali, din publicistica eminesciană.
Ne întrebăm, însă, dacă au și citit-o?

L

„Eminescu rămâne conștiința noastră cea mai înaltă. Nimeni n-a fost mai preocupat mai mult decât el,
de soarta poporului român și de destinul lui în istorie. Ideea cea mai scumpă a lui Eminescu a fost
aceea a UNITĂȚII NAȚIONALE (s.n.). Acestei idei sacre i-a consacrat întreaga viață.” Venind în contact,
cu uimire, cu mari comunități românești, răspândite în toată Peninsula Balcanică, Eminescu scrie apăsat: „NU
există un stat în Europa orientală, NU există o țară de la Adriatica la Marea Neagră care să NU cuprindă
bucăți din naționalitatea noastră” (Românii Peninsulei Balcanice, „Timpul”, 1878).
„Să știți totuși că, atunci când va dispărea Ortodoxia creștină, va dispărea Neamul Daco-Român –
susține Preotul Dumitru Bălașa, pornind de la aﬁrmația lui Eminescu: „Ortodoxia este mama neamului dacoromân.”
Cernem, iarăși, cu înfrigurare, câteva fulgurații eminesciene, veritabile trasoare de lumină, din publicistica sa
de geniu, care probează la modul absolut faptul că:
* Eminescu era conștient că principalul factor al unității tuturor românilor este limba;
* „Suntem români și punctum!” – aﬁrmă ritos, în Misiunea noastră ca stat („Timpul”, noiembrie 1880), articol
în care evidenția ideea de puternic impact: „Trebuie să ﬁm un strat de cultură la gurile Dunării” – Deziderat
care rămâne actual, subliniază Ovidiu Ghidirmic;
* „Adevărații apostoli ai libertății erau, înainte de toate, români pătrunși de conștiința unității noastre
naționale” (Tradiții istorice, „Timpul”, noiembrie 1879);
* „Independența, departe de a ﬁ meritul actualei generații, e suma vieții noastre istorice” (Geniul
neîmbătrânit al istoriei românilor, „Timpul”, februarie 1880).
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„Nimic nu l-a mâhnit mai mult pe Eminescu decât dezbinarea pe care o constată, cu multă
amărăciune, în istoria noastră. În studiul Inﬂuența austriacă asupra românilor din Principate, marele nostru
poet național își punea întrebarea: cum întâlnim poporul în istorie? Și era nevoit să recunoască, în modul cel
mai dureros: Îl găsim totdeauna dezbinat înlăuntru. Eminescu ajungea astfel la o concluzie cu totul nedorită:
Răul deci e înlăuntru. În articolul Misiunea noastră ca stat, semnala, de asemenea, hula, vrajba și ura ce neo facem noi înșine și trăgea un binevenit semnal de alarmă: „primejdiile, dacă ne amenință, ne amenință
dinlăuntru.”
Plecând de la aceste sentințe, scrise de Eminescu, cu ﬁerul înroșit în foc, poposim în prezent, în anii de la
cumpăna secolelor al XX-lea și al XXI-lea, constatând cu mare îngrijorare: „Aceste rânduri incendiare parcă
ar ﬁ fost scrise astăzi și ar trebui să ne pună pe gânduri, într-un moment istoric de răscruce în care,
dacă nu suntem pe cale de a ne pierde identitatea, trăim, în orice caz, o criză a identității. Trebuie să
recunoaștem că sentimentul național a slăbit în ultimul timp, ca urmare a unei înțelegeri greșite a ideii
paneuropene, care nu anulează identitatea națională, cum cred unii, ci – dimpotrivă – o presupune și o
întărește.”
În romanul Geniu pustiu, Eminescu denunță cosmopolitismul contemporanilor săi: „Oamenii noștri (…) sunt
de un cosmopolitism sec, amar, sceptic. Au frumosul obicei de a iubi tot ce-i străin, de a urî tot ce-i
românesc. (…) Vezi la noi istorici ce nu cunosc istoria, literați și jurnaliști ce nu știu a scrie, actori ce nu
știu a juca, miniștri ce nu știu a guverna, ﬁnancieri ce nu știu a calcula.” Cele cinci propoziții, în care
particula nu este repetată de cinci ori, dau, prin cadența lor sacadată, de ghilotină ce-și reia la nesfârșit
căderea asupra grumazului unei realități bulversante, senzația de dezastru total și năruire apocaliptică, de
proporții cosmice, asurzitoare. „Cât despre intelighenția noastră – o generațiune de amploiați…, de
semidocți…” – remarca EMINESCU. În replică, Toma Nour, eroul romanului, tribun în oastea lui Avram Iancu,
(…) adresează, pe un ton imperativ, îndemnul: „Fiți români și iar români!” apoi dă o deﬁniție metaﬁzică
admirabilă și corectă a națiunilor: „Națiunile nu sunt decât nuanțele prismatice ale omenirii.”
Profesorul craiovean Nicolae Bellu notează, în volumul său Eminescu și Oltenia (Craiova, Ed. Scrisul
Românesc, 1995, 216 p.) că „Eminescu este patronul nostru spiritual, al românilor, dintotdeauna și de
pretutindeni.” Același Nicolae Bellu ne propune să medităm asupra îndemnului pe care poetul oltean Tudor
Arghezi ni-l adresează: „Pășiți încet, cu grijă, frații mei,
Să nu-i treziți nici umbra, nici ﬂorile de tei…”
Iar în ediția omagială a revistei „Ramuri”, din 1989, redactorul șef al acesteia, Marin Sorescu, îi ﬁxează
unicitatea: „Opera sa – ﬁrul cu plumb în absolutul suﬂetului românesc”; „Aici ne aﬂăm noi, românii – limbă
cumpenei universului”; „Și ne dăm seama că, într-adevăr, suntem aici: în Eminescu, în cumpănă și în univers”.
Din celălalt veac – evidențiază profesorul Bellu – „un fulger eminescian spintecă cerul: „Cum în ﬁre-s numai
margini, e în om nemărginire,

Cât geniu, câtă putere – într-o mână de pământ…”
De reținut că, până în 1995, apăruseră, în țară și în lume, 616 ediții eminesciene. Dintre acestea, în România
polarizau atenția, în mod aparte, cele 26 de ediții imprimate la Craiova, inclusiv de lux/ biblioﬁle.
Din perspectiva judecății de valoare că poetul nostru național a făcut din gazetărie un apostolat și un
sacerdoțiu, Nicolae Bellu punctează, cât se poate de clar: „numele lui Eminescu devine obligatoriu unul de
referință, gazetarul ﬁind dublat, succesiv, de ﬁlosof și estetician, de lingvist, de om politic și istoric, de
critic literar, cugetul de adevărat și mare român ﬁindu-i primenit la ﬂacăra sfântă a ideii naționale.
Exprimările sale, chiar polemice, au un resort afectiv, sunt ca niște iluminări pe portativul cunoașterii.”
Vastul și complexul periplu prin galaxia de informații, conexiuni inedite și tâlcuri a prezenței lui Eminescu în
Oltenia include, în mai multe rânduri, referiri remarcabile ale lui Nicolae Bellu la antologiile și volumele semnate
de Tudor Nedelcea, cercetător la Institutul de Studii Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova, din
cadrul Academiei Române. Spicuim din multitudinea considerațiilor și judecăților de valoare, nu înainte de a
reține că: „Departe de a ﬁ un paseist declarat – (Eminescu) se implică prin scris în acțiunea de reformare a
ordinii contemporane, aducând argumente ce țin de „lecția trecutului”; pentru a respinge socialismul în
toate exprimările sale, Eminescu face apel la teoria formei fără fond, demonstrând că la români nu se justiﬁcă
prin nimic, ﬁind o simplă utopie și nimic mai mult.”
* „Tudor Nedelcea este apt de a face disocieri, iar verticalitatea studiului său se menține, ﬁind cea dintâi
tentativă reală, menită defrișării ideologice. Publicistul Eminescu este un clarvăzător, care-și manifesta
încrederea în ziua de mâine (…)”;
* Teoriei luptei de clasă, pe care s-a bătut atâta monedă de către ideologii socialismului, Eminescu îi
opune imaginea armoniei între clase, a solidarității intereselor naționale. Revoluția ca atare i se
înfățișează ca lipsită de sens, ﬁind convins că „cine-și închipuiește a putea progresa prin salturi nu face
alta decât a da înapoi…”
* Contribuția lui Tudor Nedelcea este una de substanță pe linia lui G. Ibrăileanu, E. Lovinescu, Pompiliu
Constantinescu, G. Călinescu, Al. Oprea, adăugând „omului deplin al culturii românești” suplețe polemică,
ancorarea în realitatea politică, strășnicie, curaj și, nu în ultimul rând, deschidere enciclopedică”;
* Cu volumul cuprinzând „corespondența”dintre Mihai Eminescu și „îngerul blond” Veronica Micle, este
prezent în librării, în același an 1992, Tudor Nedelcea, statornic în cultul său pentru cel mai mare poet al
neamului nostru, îmbracă roba unui judecător a posteriori și o face cu dezinvoltură. Glosează acte,
scormonește prin scrinuri cu mai mult discernământ decât alții și face procesul unei mari iubiri, trecute prin
furcile caudine ale contemporanilor, dar și ale urmașilor, judecată cu patimă sau nu, cu înțelegere sau dispreț,
cu bunăvoință sau compătimire”;
* Subintitulându-și demersul introductiv Farmecul unui dialog epistolar, cercetătorul Tudor Nedelcea nu
merge pe cărări bătătorite cu sârg de alții (un N.V. Baboeanu, G. Panu, Octav Minar, Luca Morariu), ci lasă și
documentele să vorbească, studiul său constituindu-se ca o pledoarie, peste timp, favorabilă celor doi
îndrăgostiți, vizavi de moralitate și bună credință”;
* „Dincolo de poezie și de destin, un subiectivism trebuie să ilumineze cărările celor ce se încumetă să
deconspire marea pasiune erotică a lui Eminescu, „îngerul blond”, cu ochi care culeg albastrul din seninul
cerului, intrând în galeria femeilor nemurite de marii lirici ai lumii, alături de Beatrice, Laura, Charlotte, cum și
poetului nepereche al românilor îi stă bine în compania lui Dante, Petrarca sau Goethe”.
Încheiem printr-un ﬁnal în tonalitate luminoasă, cu falduri maiestuoase. Avem în vedere aﬁrmațiile
ravisante ale lui Nicolae Iorga, care, în 1909, adică în cel de-al patrulea an de apariție a revistei „Ramuri”, pe
care o conducea, își exprima „convingerea fermă, încă de pe acum, că se aﬂă în fața unui monarh absolut al
gândirii, de o tărie excepțională, care depășește capacitatea umană de înțelegere, producând
sentimentul de agreabilă uimire și înminunare. A cuprins în el o viață suﬂetească vastă și, cele mai mici
însemnări ale lui merită a ﬁ culese căci slujesc la educația națională.”
Dar și pe acelea ale lui G. Călinescu, conform căruia: „Un geniu este, de plânge sau de râde, un gânditor
care lasă o dâră sonoră de foc pe traiectoria lui cosmică, dând o lecție de construcție umanității.”
Vă îndemn, dragi prieteni, ca acum – la câteva zile de la sﬁnțirea Catedralei Mântuirii Neamului,
Catedrală a tuturor eroilor noștri – să meditați atent și să acționați ferm din perspectiva următorului
memento: Apărați UNITATEA, IDENTITATEA și SOLIDARITATEA NAȚIONALĂ! Feriți-vă, ca Nefârtate de
tămâie, de răul dinlăuntru: dezbinarea, hula, vrajba, pâra-hâra și ura! Chiar dacă pare imposibil, să
tindem, prin gând pozitiv și faptă viguroasă, demnă de toată lauda, spre o lume românească mai presus de
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rău, din care am extirpat pasiunile impure. Vă rog să nu uitați, prieteni elevi și profesori, că Mihai Eminescu a
creat și lansat în conștiința noastră publică „ideea daco-română ca aspirație.” El avea în sânge simțul
istoriei, intuia în perspectivă tendințele latente ale prezentului – susține Cornel Muraru.
Preotul cărturar Dumitru Bălașa (unchiul pictorului Sabin Bălașa) a consemnat pentru eternitate că:
„Eminescu, înainte de a ﬁ fost asasinat, așteptându-se la acest sfârșit, a scris în nisip vina de condamnare:
„Iisus Hristos, regele Daco-Românilor”. Asupra acestui text, reliefează apăsat exegetul născut în Mehedinți,
la Valea Ursului: „cercetătorii întregi la minte ar trebui să mediteze mai mult, întrucât poetul era un cercetător
veritabil.”
Și vă mai rog să luați aminte că:
1. Bazele statului național român le-am clădit la 24 Ianuarie 1859, când A.I. Cuza a fost ales Domnitor
unic al Principatelor Române;
2. La 1 Decembrie 1918, am consemnat desavârșirea statului național român, numit cu înﬂăcărare
România Mare, deși au rămas în afara granițelor multe teritorii românești și milioane de români, de jurîmprejurul fruntariilor noastre din Maramureș, Bucovina, Crișana și Banat au rămas înstrăinate între 48 și 68 la
sută din pământurile strămoșești;
3. Continuitatea neamului nostru nu este de numai două mii de ani, de pe vremea lui Burebista, ci
însumează 7.500 – 8.000 de ani, cât istoria scrisă în brățările dacice, în aurul nostru cu genă inconfundabilă în
lume, de 24 de carate, aur genuin în ﬁloane de câte un metru lungime, unice pe Terra;
4. Mihai Vodă Viteazul (supranumit Restituror Daciae) a străfulgerat istoria Europei prin unirea din
1599-1600, a celor trei țări române, ﬁind asasinat, din ordin imperial dat de la Viena, din cauza spaimei pe
care o stârnise prin zvonul că va reface, sub sceptrul său august, Imperiul Bizantin;
5. De-o vârstă cu lumina suntem
pe-acest pământ purtând prin vreme
cununi de rouă. Arde-n steme
Mândria de a ﬁ români. Veghem
ca steaua ce ne ocrotește
aprins să cânte-n ﬁecare –
puterea vechilor izvoare
prin noi o creștem, românește.
Pe strămoșeasca glie am crescut
istoria așa precum o vrem:
cu păsări libere și cerul demn
de Dorul-Dor, pe care l-am născut.
De-o vârstă cu lumina suntem
pe-acest pământ rodind prin vreme
tineri de aur. Arde-n steme
Mândria de a ﬁ români. Veghem!
P.S. : Conferință prezentată joi, 29 noiembrie 2018, în Aula Magna de la Colegiul Național „Elena Cuza” din Craiova, în
cadrul simpozionului județean Centenar – Împreună, pentru România! Cuvânt de întâmpinare: Liviu Cotfasă,
directorul Colegiului „Elena Cuza” Craiova. Discursul lui Mihai Viteazul a fost prezentat de Sorin Fira. Au susținut
comunicări: Nicolae Mihai, Dinică Ciobotea, Tudor Nedelcea, Traian Dorobanțu, Lucian Popescu-Vava, Marga
Bulugean. Mesaje video au fost prezentate din partea a trei lideri ai comunităților românești din afara granițelor: dr. Ivo
Gheorghiev (Bulgaria), Ziva Momirovici (Serbia) și Filip Savic (președintele Asociației Studenților Timoceni).
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GALINA MARTEA

Biograﬁe scurtă: Galina Martea (născută în Basarabia, județul Ungheni, Cornești,
de origine română, 1959, actualmente în Olanda) este o scriitoare (poetă,
prozatoare, eseistă, publicistă, critic și istoric literar) și om de știință, pedagog
notoriu din Moldova, fost profesor universitar cu titlul științiﬁc de „Doctor în ştiinţe
economice” și titlul onoriﬁc de „Academician de onoare al învăţământului
universitar”. Este membru titular al Academiei Româno-Americane de Științe și
Arte-SUA, Cea mai recentă distincție acordată Galinei Martea de către Research
Association for Interdisciplinary Studies, United States of America membru al
Uniunii Jurnaliștilor Profesioniști din România, membru al Societății de Poezie din
Marea Britanie (The Poetry Society – UK, London), membru al Uniunii Scriitorilor de
Limbă Română. A publicat 6 cărti de poezii; 3 cărti de eseuri și istorie literară, o carte
de proză, o carte de critică literară, o carte de interviuri, 4 monograﬁi științiﬁce,
coautor la câteva volume de cercetare științiﬁcă și peste 350 de articole în
economie, educație, ﬁlozoﬁe, literatură, etc – studiile de cercetare științiﬁcă ﬁind
recunoscute la nivel național și internațional (SUA, România). Lucrările sale apar în
29 de antologii literare de poezie și proză, în trei antologii bilingve literare de poezie
(română – engleză, română – italiană). Este prezentă și în antologii pedagogice
(Pedagogi Români Notorii din Basarabia Interbelică și Postbelică) și enciclopedii
(Localităţile R. Moldova). Ultima carte de poeme Prin unda timpului / Through the
wave of time este publicată în 2018 la editura Bestelmijnboek din Haga. Realizează
comentarii, interviuri, cronici de analiză literară, cicluri de poezii. Este Laureat
al Premiului I la sectiunea „Presa Scrisă”, concurs organizat de Uniunea
Ziariștilor Profesioniști din România pentru anul 2015; este Laureat al
Premiului I pentru cartea de poeme Durere tricoloră, concursul Alexandru
Macedonschi, Secțiunea A pentru volume publicate cu poezii, realizat de
Uniunea Scriitorilor Europeni, ﬁliala România, anul 2014; este nominalizată
cu mai multe premii și distincții din România, Moldova, SUA pentru merite
deosebite obținute pentru presa scrisă, volume și articole publicate. Ea este
publicată de reviste și edituri din România, Moldova, Statele Unite,
Germania, Olanda.
Galina Martea este ﬁica distinsului învățător Sârbu Vladimir (n.03.02.1923
– d.16.11.2003) din comuna Cornești, județul Ungheni, Basarabia,
deținătorul titlului onoriﬁc de „învățător emerit al învățământului public din
URSS”; și a învățătoarei Sârbu Xenia (n.06.02.1923 – d.08.03.2011).

ROMÂNIA

Floare Albastră
publicație în memoria marelui Eminescu
Fondată de Centrul Cultural Spiritual Văratic din județul Neamț –
supranumit și „Lăcașul Culturii Eminesciene”, recent a fost publicat primul
număr al Revistei de Literatură, Arte și Spiritualitate „Floare Albastră” (anul
I, ianuarie – decembrie 2018), redactor șef ﬁind minunatul și talentatul om
de cultură Emilia Țuțuianu (fondatorul revistei, poet, prozator, publicist,
editor). Într-o formulă desăvârşită, revista în cauză este realizată în
memoria marelui scriitor Mihai Eminescu, dar, în același timp, este și o
dedicație în semn de omagiu pentru marile personalități ale neamului
românesc, personalități distincte care de-a lungul timpului au promovat și
au dezvoltat cultura românească. Totodată, revista este o deschidere către
cultul religios al creștinismului ortodox la baza căreia este prezent factorul
ideal al existenței umane – spiritul și bogăția spirituală, în contextul dat
Emilia Țuțuianu menționând: „Noua cale de comunicare, vor ﬁ paginile
revistei „Floare Albastră”, apărută sub egida Centrului Cultural Spiritual
Văratic, o zidire prin cuvânt a gândului frumos, dăinuitor, împlinit prin
lumina din acest loc magic, ca o altă poartă a Cerului, alături de Mănăstirea
Văratic – o aripă a inspirației sau a meditației la raportul cu universul, locul
în care se arată iubirea pentru Dumnezeu la ﬁecare sunet dulce de clopot
ce atinge suﬂetul ca un balsam!”. Iar dacă să ne referim la denumirea
revistei, atunci aceasta este o creație executată prin forma comparativă / asociativă cu poemul Floare Albastră,
scris de geniul literaturii române, Mihai Eminescu.
Astfel, precum poemul reprezintă o cugetare adâncă pe tema dragostei, așa și revista în cauză redă
imaginea plină de sentimente înalte pentru tot ceea ce este uman și divin în această lume. Floare Albastră este
o publicație cu adevărat frumoasă care impune respect și admirație pentru conținutul său nespus de calitativ și
de interesant. Cu o graﬁcă de o expresivitate aparte, pe coperta revistei sunt înscrise cuvintele marelui poet
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Mihai Eminescu „Unde vei găsi cuvântul, ce exprimă adevărul?…”, ele redând un înțeles bine conturat despre
sensul realității obiective ce se regăsește între expresie și conținutul ﬁdel al reprezentărilor omului, nemijlocit,
cu referire la conținutul ce este prezent în paginile publicației respective, acesta abordând discursul literar
raport la spiritul creator al scriitorului. După cum poemul Floare albastră de Eminescu, este unul dintre cele mai
reușite creații despre dragostea umană și, respectiv, despre efectele trăirilor sentimentale redate prin cea mai
idealizată formă, așa și revista „Floare Albastră” reproduce prin mijloace artistice splendoarea meditațiilor și a
opiniilor ce sunt realizate de personalități cu renume atât din țară, cât și din afara ei.
Structurată în multiple diviziuni, publicația cuprinde conținuturi de esență despre literatură, artă, cultură,
istorie, evenimente din trecut și prezent, etc. Cu o deschidere bine deﬁnită, în Editorial, scriitoarea Emilia
Țuțuianu vine cu descrieri impresionante despre fenomenul culturii din județul Neamț, cât și din întreaga țară
românească; despre importanța Centrului Cultural Spiritual Văratic și Mănăstirea Văratic, despre aportul
marilor scriitori români care au contribuit la valoriﬁcarea ținutului românesc din regiune, toate acestea ﬁind
înregistrate în eseul cu titlul „Argument”. Lucruri cu adevărat captivante ce completează în mod distinct
conţinutul revistei. Făcând o descriere succintă despre activitatea și intențiile Centrului Cultural Spiritual
Văratic, dar și despre traditiile culturale locale, Domnia Sa relatează: „De la bun început Centrul Cultural
Spiritual și-a propus două tipuri de abordare: una culturală și o alta educativă. Argumentul care a stat la baza
acestui proiect a fost moștenirea culturală de o mare bogăție și varietate a zonei Mănăstirii Văratic. Ediﬁciul nou
ridicat se alătură complexului cultural spiritual religios al mănăstirii, cunoscut în întreaga țară… Popasul făcut
în diferite perioade de timp, de către mari scriitori și poeți români: Mihai Eminescu, Veronica Micle, Mihail
Sadoveanu, Dimitrie Bolintineanu, Calistrat Hogaș, Gala Galaction, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Bartolomeu
Anania, Ștefana Velisar Teodoreanu, Valeria Sadoveanu, Cornelia Pillat, Sorin Ullea etc. organizarea de audiții
muzicale și șezători culturale, au contribuit la existenta unei vieți spirituale intense și s-au constituit ca un reper
al vieții culturale monahale, pe care ne propunem să îl continuăm. Centrul Cultural Spiritual poartă emblema
arhitecturală a locului și a fost ridicat din iubire, entuziasm și generozitatea cititorului, Dianu Sfrijan cu intenția
de a lumina, a așeza și a rostui lucrurile vieții de obște, de a păstra identitatea și tradițiile culturale locale întru
bucuria suﬂetului. O zidire de suﬂet, făcută cu sacriﬁcii care se dorește a ﬁ un loc de convergență a iubirii și un
reper util și activ în viața comunității, așa cum își dorea însuși ctitorul. Acest lăcaș cultural spiritual are la temelie
un legământ de iubire, ce vorbește tuturor celor care îi trece pragul despre neuitare, forța iubirii, dăruire și
dăinuire”.
Conform celor expuse de Emilia Țuțuianu, putem evoca că este pus în circulație un limbaj expresiv și clar
despre dragostea umană raportată la idealurile supreme ale acesteia, în așa mod ﬁind deschise noi orizonturi
în a cunoaște mai bine realitatea existentă pusă față în față cu relațiile sociale dintre oameni, cu procesele
vitale efective ce se intersectează cu existența, destinul, conștiința, morala umană. Deci, cele istorisite se
asociază în modul cel mai direct cu tot ceea ce este uman și real în viața pământească, cu tot ceea ce este plin
de esență și fundamental pentru existența omului în astă lume. Cu referire la aceste componente, remarcabila
scriitoare și om de cultură Emilia Țuțuianu zice: „În 2018, anul centenarului, lansăm revista tiparită „Floare
Albastră”, urmând ca din anul 2019 să ﬁm prezenți și pe internet cu un blog omonim. Este un început timid, dar
consider că orice act cultural este un adaos și un câștig adus spiritualității românești și ca ﬁecare din noi ar
trebui să se simtă dator să-și marcheze trecerea prin viață lăsând moștenire celor ce vin, o părticică de frumos,
o frântură din suﬂetul lor, un gând constructiv.”
Desprinzându-se dintr-un complex de idei prin care se identiﬁcă conceptul cunoașterii, conceptul despre
lume și existența ei, din primele pagini ale lucrării ne întâlnim cu imagini literare destul de interesante prin care
verbul prezent se caracterizează pe sine însuși prin ﬂexiune proprie ﬁecărui scriitor / autor. Prin urmare, pentru
a ne familiariza mai în de aproape cu autorii prezenți în lucrare, urmează să le identiﬁcăm numele și, respectiv,
conținuturile ce-i caracterizează în calitate de scriitori. Este captivant acest aspect, deoarece prin dialogul
literar analitic se identiﬁcă compoziția ﬁecărui cuvânt scris și, nemijlocit, compoziția tuturor elementelor ce
formează întregul conținut artistic al revistei. Prin imaginea acestui model de creație literară avem ocazia să
relevăm reﬂecțiile cunoașterii de sine în funcție de procesele ce au loc în conștiința omului sau, mai bine zis, ce
au loc în conștiința scriitorului. Deci, descrierile realizate prin cuvântul literar, regăsite în paginile revistei, se
asociază perfect cu spiritul intelectual al omului care este menit să creeze lucruri capabile de sentimente înalte.
Prin armonia acestor argumente se regăsește spiritul intelectual al scriitorului român, al omului de cultură și
artă, al omului ce este menit să ﬁe un slujitor al cultului religios, al cultului creștin ortodox. Printre aceste
ipostaze este prezent înaltul om de cultură spirituală, slujitor al neamului românesc, Arhiepiscopul Ioachim al
Romanului și Bacăului, care realizează un discurs literar de o mare importanță pentru ﬁința umană. Prin
„Cuvântul de binecuvântare” Domnia Sa scrie: „Întemeiată la sfârșitul secolului al XVIII-lea, Mănăstirea Văratic
este una dintre cele mai reprezentative vetre ale monahismului românesc. Tradiția mănăstirii, istoricul ei,
transmisă pe cale orală sau consemnată în scrieri de mare importanță teologică și culturală ne arată

profunzimea duhovnicească și pilduitoare a monahiilor care au viețuit aici”, ulterior spunând: „Centrul Cultural
Spiritual Văratic s-a clădit cu multă trudă, dar și multă dragoste, zidindu-se piatră peste piatră pentru a se
deschide „o cărare pe care putem merge, gustând din cultură și spiritualitate”. De la înﬁințarea sa si până astăzi
el încearcă să țină fruntea sus, să-și respecte obiectivele, să umple suﬂete de nădejde și bucurie, să scrie
istorie prin cultură, profesionalism, noblețe, tradiție”, în continuare exclamând: „Cuvântul dintru începuturi a
fost creator, a transmis simțire și idei, a conturat spațiul și timpul, reliefând în scrieri ceea ce au gândit mințile
fondatoare de cultură și civilizație ale umanității din toate timpurile și locurile. La initiativa distinsei doamne
Emilia Țuțuianu, ne-am gândit la înﬁințarea unei reviste de literatură, arte și spiritualitate, care să întregească
activitatea Centrului Cultural Spiritual Văratic și să aducă senin și parfum de cuvânt bun și înțelept oricui
iubește cultura, și care, însetat de dorul de frumos, să se poată adăpa din vorba plină de har a celor care privind
lumea o pot așeza la inima cititorului”. Discursul în cauză este destinat problemelor ce ţin de Biserica Ortodoxă
şi, respectiv, de cultura unui popor ce tinde să respecte morala religioasă. Deci, în cele din urmă, este foarte
plăcut să cunoaştem aﬁrmaţiile Domniei Sale despre esenţa divină în viaţa pământească, despre legea naturii
în contextul divinităţii, despre lăcaşul de cult al poporului român, toate, la rândul lor, ﬁind conţinuturi esențiale
care completează cunoştinţele omului despre viaţă şi legile ei. În același timp, înaltul om de cultură spirituală –
IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, menționează cu multă plăcere suﬂetească importanța și
necesitatea revistei „Floare Albastră”: „Este prima revistă de cultură a Văraticului… Numele de Floare albastră
ne poartă gândul la poetul nepereche ce și-a consumat existența și prin acest loc iubit de Dumnezeu,
cunoscută ﬁind profunzimea trăirii sale religioase și evlavia față de oazele de spiritualitate monahală, în unele
dintre ele viețuind chiar câțiva membri ai familiei sale. O revistă cultural spirituală ca „Floare Albastră”, va
reașeza aceste locuri nu doar în itinerariile pelerinilor ce vin pentru rugăciunea către Dumnezeu sau în cele
turistice, ci și în cele culturale naționale și va aminti prin articolele apărute de marii călători ai trecutului, dar și de
creatorii de astăzi, cercetători ai fenomenelor culturale și spirituale ale lumii acesteia. Avem o promisiune
făcută domnului Dianu, ﬁnanțatorul acestui Centru Cultural Spiritual și prin doamna Emilia Țuțuianu continuăm
misiunea noastră de neuitare a trecutului cultural și spiritual al acestor locuri, dorind ca această revistă să
poată transmite, să poată comunica gânduri și idei ale contemporanilor, trecute prin memoria afectivă a marilor
noștri inaintași peregrini prin această lume. Fie ca Dumnezeu Cuvântul întrupat în istorie să ne ajute în această
nouă misie și să reverse peste întreaga noastră ﬁință harul Său proniator care să ne călăuzească spre a alege
cele mai înălțătoare și paradigmatice chipuri de trăire a frumosului în ceea ce ne-am propus să ctitorim”. Sunt
expuse lucruri de mare valoare, conținuturi extraordinare ce merită a ﬁ retranscrise în totalitate pentru ca
publicul cititor să le cunoască și să le urmeze.
Prin sistemul de elemente literare ce sunt dependente între ele, ca formă de reglare a gândirii teoretice, în
rezultat, clasiﬁcăm arta practică scriitoricească realizată conform scopului dorit. Adecvat, prin complexitatea
conținutului literar și a elementelor ce determină conexiunea verbului scris, scriitorul face ordine în propria
creație, clasiﬁcând-o în baza notelor artistice corespunzătoare. Deci, prin sistemul notelor și al valorilor literarartistice, având la dispoziție pana scriitoricească, ne reîntâlnim în paginile revistei „Floare Albastră” cu renumiți
scriitori români din întreaga lume. Printre aceștia este prezent distinsul critic și istoric literar, prozatorul și
ﬁlosoful culturii române Theodor Codreanu, scriitorul care este foarte bine cunoscut în lumea literară pentru
lucrările sale despre viața și activitatea literară a marelui Eminescu. La secțiunea „Archaeus Carpius”, Domnia
Sa tratează tema despre „Sonetele Eminesciene”.
O altă personalitate distinsă a neamului românesc este renumitul eminescolog, criticul literar și cercetătorul
Nicolae Georgescu (dr., prof.univ., savant, scriitor, membru al USR), care la aceeași secțiune realizează
discursul analitic despre „Sonetul Cerdacului”, unde autorul spune că este vorba despre „un text ce trimite
către misterul relației dintre Eminescu și Veronica Micle”. Cu o capacitate aparte de critic literar în domeniul
eminescologiei și al literaturii române, Domnia Sa transpune analiza respectivă prin cele mai speciﬁce forme,
astfel desemnând cu multă inteligență scriitoricească structura internă și externă a lucrării. În același context
despre marele Eminescu, Ilie Bădescu, sociolog și geopolitician român, vine să ne spună despre „Neliniștea și
realul. Pascal și Eminescu”, la baza căreia se regăsește subiectul despre „Tradiția „cugetărilor" în cultura
europeană și Puterea neliniștii și semniﬁcația „lucrului” la Eminescu și Pascal”, pe când scriitorul Dan Toma
Dulciu ne vorbește despre „Portretele lui Mihai Eminescu și al Veronicăi Micle, realizate de pictorul Curții
Imperiale de la Viena!”.
Tot despre viața lui Eminescu ne prezintă descrieri destul de interesante și scriitorul Victor Roncea, acestea
ﬁind întitulate „Documente de la Cernăuți și Viena: Cum era urmărit Eminescu de către Franz Josef după ce a
fondat Societatea CARPAȚII, Mica Unire, pe 24 ianuarie 1882. FACSIMILE”. Relatări impunătoare despre
inegalabilul Eminescu, personalitate eminentă a neamului românesc.
La secțiunea „Literatură” ne reîntâlnim cu celebri scriitori și oameni de cultură și de spiritualitate precum
Arhimandritul Bartolomeu Anania, care ne vorbește despre „Văratecul și Literatura”, astfel zicând: „Mormântul
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lui Eminescu e un altar național, teiul de pe Copou e un arbore sacru, a cărui umbră adăpostește eternitatea
neamului. Urmele diafane ale pașilor lui Eminescu se simt și la Văratec, ﬁe din vremea domnului student ce se
plimba prin poieni și se încerca, uneori, la haltere cu colegii, așa cum a rămas în amintirea maicilor bătrâne, ﬁe
din vremea, evocată cu discreție monahală, a presupuselor sale întâlniri cu îngerul blond, în căsuța din
vecinătate, pe locul căreia se aﬂă acum Ocolul Silvic.”
Iar scriitorul și jurnalistul Grigore Ilisei scrie cu aceeași suﬂare duhovnicească despre Mănăstirea Văratic,
întitulând „Văratec – duh de sacralitate”. Pe când scriitorii Gheorghe Simon (cu cronica literară „Veronica Micle:
Numele unei năframe”), Petruș Andrei (cu cronica „Naționalismul lui Eminescu raportat la prezent”), Vavila
Popovici (cu eseul „Ne este dor de „Luceafăr”), Teodor Pracsiu („La Văratic, Sub semnul lui Eminescu),
Veronica Balaj (cu cronica „Pași printr-o ctitorie”), Stavrofora Ioseﬁna Giosanu („Un an sub semnul lui
Eminescu în cadrul Centrului Cultural Spiritual Văratic de la Mănăstirea Văratic”) abordează valorile
eminesciene, valori ce sunt și vor ﬁ mereu nemuritoare pentru poporul român. În prelungire, la secțiunea
„Fragmentarium istoric”, scriitorii și oameni de cultură Arhiepiscopul Ioachim (cu eseul „Imn de har, în
Centenar”), Galina Martea (cu „Centenarul Marii Uniri – unitatea națională a românilor de pretutindeni”),
Stavrofora Ioseﬁna Giosanu („Contribuția călugărițelor din Mănăstirea Văratic la implicarea României în cele
două conﬂagrații mondiale”), Sorin Grumus („Ultimul episcop al armatei general de brigadă dr. Partenie
Ciopron”) ne oferă istorisiri și argumente reale despre cel mai important eveniment al anului – Centenarul Marii
Uniri. În contextul dat, scriitoarea Emilia Țuțuianu ne vorbește cu mult respect și afecțiune despre Profesorul
Ullea, omul intelectualității române care, invidiat de unii și iubit de alții, s-a refugiat la Văratic pentru a scrie
istoria arhitecturii monahale.
Cât despre dragostea eternă pentru oameni, natură, spațiu, plaiul și neamul românesc, dar și despre tot ceea
ce este sublim în această viață pământească, sunt prezenți cu scriitorii și poeții Mariana Gurza și Tiberiu Tudor.
Respectiv, la secțiunile „Literatură, Artă, Evenimente” sunt prezenți cu creații literare și alți scriitori români,
printre care Fabian Anton, Iulia Roger Barcaroiu, Veronica Balaj, Lucian Tudorache, Mihai Olteanu etc.
În concluzie, revista „Floare Albastră” este imaginea spiritului românesc și a creștinismului ortodox, este
imaginea scriitorului român contemporan care cuprinde întreaga complexitate de valori spirituale, culturale,
intelectuale și, nu în ultimul rând, este imaginea perfectă raportată la personalitatea marelui Eminescu – geniul
literaturii române. „Floare Albastră” este Revista de Literatură, Arte și Spiritualitate care completează în mod
distinct patrimoniul cultural român, ea ﬁind o nouă lumină în totalitatea valorilor spirituale, atât de necesare în
existența unui popor.
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GOLGOTELE ROMÂNIEI
L-au dus pe Brâncoveanu la Stambul,
Să-l facă rob la milă-mpărătească
Şi-o lacrimă botează, peste veac,
Golgota noastră – Ţara Românească.
Bătrânii cronicari încă mai scriu
O iarnă lungă, viscolind cu slova.
Ştefan la Putna este încă viu:
Doamne, Golgota noastră e Moldova!
Ţara de Sus, înstrăinată-n hărţi,
Şi-ascunde într-o candelă lumina,
Umbre împărăteşti se surpă-n porţi…
Doamne, Golgota noastră-i Bucovina!
Mihai, la Alba, pohta ce-a pohtit,
Cu inima sub zale, ca o rană.
Ne iartă, Doamne, dacă n-ai murit,
Şi iartă-ne Gogota Transilvană!

HRISTOȘII NIMĂNUI
Chiar şi azi, când nu mai sunt zăpezi,
vin ţărani cu ele să ne-îmbete,
doar în ochii lor mai poţi să vezi
toată sarea mărilor de sete.
Şi prin târg îi simţi ai nimănui,
pipăindu-şi banii ca pe moaşte,
când tristeţea are ochi căprui
în umile sărbători de Paşte.
Cine-s ei? S-au sufocat sub măşti
şi-au venit să-şi târguiască gerul;
au venit bătrâni, bolnavi şi proşti
în oraşul mort să-şi vândă cerul.
Iar când foamea-i molfăie-n gingii
şi-ospătarii le arată nota,
pleacă'nspre zările pustii
şi se-ntorc acasă, pe Golgota.

CU UNGHIILE
ÎNFIPTE ÎN CARNE
Patria mea de oameni s-a ticăloşit,
alergând din spital în spital, cerşindu-şi
memoria şi dreptatea sau drămuindu-şi
banii de pensie, număraţi zilnic,
cu degetele tocite de aşteptarea
miracolelor, care vin, precum americanii,
mereu foarte târziu…
Nici Dumnezeu nu mai este român, îşi
construieşte catedrale de aer printre spitalele
şi şcolile în ruină şi ne spune cât de fericiţi
sunt cei săraci cu duhul…
În locul cerului, cineva a lipit un vitraliu
albastru-vâscos, pictând gratii
şi stele dincolo de care se întind
hectare de trudă şi căpşuni neculese,
unde speranţa înseamnă un cent sau un euro
pentru zilele cenuşii ale întoarcerii
la sărbătorile din străinătatea numită „acasă”.
Oameni cu degete prelungi, pianişti ai
clapelor negre, zvârlugi apetisante,
primari îmbălsămaţi în urne de vot
şi demnitarii duioşiei pragmatice
survolează realitea şi ne privesc de sus,
mirându-se de tenacitatea furnicilor,
ce cară, bucată cu bucată, soarele orb
în întunericul luminos de sub frunte.
Obosit şi bătrân, contaminat de maladia
celor ce se cred păsări, voi urca, în curând,
cu toată viaţa netrăită în spate,
Muntele Melcului, emigrând în ţara mea
de cocori albaştri, de ﬂuturi şi frunze,
adormind, cu unghiile adânc înﬁpte în carne,
sub ninsorile ei viscolite…
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Mihai Merticaru apare ca un sonetist redutabil în cartea Vis și
abis, apărută la Editura Muşatinia, Roman, 2018, dar şi-n
celelalte cărţi de sonete: Arca lui Petrarca, Geometrie lirică, Arta
euritmiei, Flacăra din piatră, Urciorul de aur și 101 sonete.
Deﬁnind sonetul „o fantastică nuntă între pătrat şi triunghi”,
Mihai Merticaru se doreşte a ﬁ un poet grav, convins ﬁind de puterea de
regenerare şi tranformare a cuvântului prin intermediul metaforei în
adevărate clipe lirice spre delectarea şi desfătarea cititorului avid de
poezie.
La începutul volumului, aşază Parisul – capitala muzicii şi a poeziei – în
14 sonete, „oraşul feeric un ocean de culori şi de lumină”, capabil de
nenumărate surprize, încât acest oraş-epopee este demn de exclamaţia lui
Goethe: „Opreşte-te clipă, cât de frumoasă eşti.” „Întreaga lume şi-a dat
întâlnire/ La Turnul Eiffel şi-n mii de muzee./ Cerul nu conteneşte să se
mire// Ce-i leagă pe oameni cu-atâtea ﬁre./ Petrecerea-i demnă de-o
epopee,/ Mulţimea roagă clipa-n loc să steie.” („Paris I”).
Sunt trecuţi în revistă regii Ludovici ai Franţei, Napoleon Bonaparte,
scriitorii: Balzac, Hugo, Dumas, Voltaire, Rousseau, Emil Cioran, Mircea
Eliade, Eugen Ionescu, C.V. Gheorghiu, pictorii Manet, Matisse, sculptorul
C.Brâncuşi.
După ce plin de adoraţie, admiraţie şi laudativ prezintă Parisul, „acest
oraş al luminilor”, ajunge la concluzia că nu doreşte să-i ﬁe rob, ci „rămân
ce-am fost pietrean!” Om şi poet înzestrat de Dumnezeu cu har divin, îşi
elogiază pasiunea pentru poezie, chiar dacă i-a devenit o Golgotă şi l-a răstignit „pe-o cruce de cuvinte:” Te-am
îndrăgit de tânăr, POEZIE,/ Ca pe un zvon de împrimăvărare,/ Precum ﬂuturele, raza de soare/ Şi melomanul,
dulcea simfonie./ Am ars pe-al tău altar în ape stinse,/ Urcând pe Golgota tot înainte,/ Nopţile ţi le-am ţinut
mereu aprinse,/ La picioare ţi le-am depus învinse,/ Iar, drept răsplată, tu, fată cuminte,/ M-ai răstignit pe-o
cruce de cuvinte” („Sonetul unei pasiuni”). Toate poeziile încep cu cuvântul, ca acesta al muzei, care-i aduce
inspiraţie, văzută ca o fată frumoasă, făcând ca sonetul să zboare „Spre lumea de azi şi cea viitoare!” Ochii
iubitei sunt nişte „miracole colorate, geometrii astrale” în „Sonetul ochilor tăi”.
Autoportretul liric al poetului este de „trist şi palid anahoret”, fascinat de tainele inﬁnitului. „Stropul de
dumnezeire”, de care vorbeşte dânsul, sălăşluieşte aproape în ﬁecare om, izvorât din povestea lumească de
iubire. Portretul iubitei cu ochi strălucitori reiese din mâna pictorului – „ut pictura poesis”, încât îşi imaginează
Calea Lactee – o alee unde „se vorbeşte româneşte… euritmie cu chip de femeie”, care transformă toată viaţa
omului într-o magie.
„Sonetul poetului urgisit (I-II)” se referă la poetul roman Ovidiu exilat la Pontul Euxin care, suferind pentru
Iulia, i-a sculptat un trainic monument, nemurindu-o prin cântece. Nu sunt uitaţi George Bacovia şi Omar
Khayyam, ori versuri din Cântarea Cântărilor, Sapho, Li Tai Pe, în scopul proslăvirii iubirii.
Dacă apare în ipostaza unui timonier, poetul trebuie să construiască o catedrală, semn al veşniciei şi al
durabilităţii, deci un alt fel de Meşter Manole. Şi un poem de Rabindranath Tagore completează portretul iubitei
„de esenţă divină”, încropind o sintaxă din jocul de cuvinte axă, parataxă.
Cuplul modern este o altă faţetă a Isoldei şi a lui Tristan, femeia, culoarea şi bărbatul, o melodie, formează
aceeaşi sinestezie, nu îndepărtată de mitul androginului din vremurile ancestrale, aşa îşi închipuie poetul din
„naiva tinereţe, ea regină, el arheu.”
Vindecarea de singurătate se face prin intermediul poetului-taumaturg care va descifra tainele, dilemele,
seducţiile, mirajele etc., ceea ce a dus la venirea iubitei, mai devreme la întâlnire: „Te-ai întrupat din taine şi
dileme,/ Arome, seducţii, miraje, mirări,/ Din farmece, reverii şi ezitări,/ Şi-ai venit la-ntâlnire mai devreme…”

Frumoasă şi sﬁoasă, ea îl apără pe iubit de dezastru, frig, singurătate şi pustiu, scăpărând din ochi roiuri de
scântei, iar albinele adună mierea din glas, cu „coapsele tari – zone aurifere şi cu genunchii, icoane pentru
atei.” Alteori ea este o „fată dulce, iar el un căscăund, fată de la şesuri, iar el de la munte, ori caracterizată prin
sintagma oximoronică „dulce migdală amară”, cu o amânare sine die a „amurgului inimii cu două luminişuri şi al
muntelui cu abisuri şi suişuri”, epitete provenind de la dictonul lui Dante Alighieri: „L'amor che move il sole e
l'altre stelle.”
Există şi un „Sonet al ţăranului român”, posibil, pornindu-se de la poezia lui Tudor Arghezi: „Pe dealul
argintat, bade Ioane,/ Vii din sau păşeşti spre eternitate?/ Ce amintire-n tâmpla ta se zbate?/ În templul sfânt
pari una din coloane,// Oile de-alături parcă-s pictate./ Observ că nu prea eşti în bune toane,/ Că prin suﬂet îţi
bântuie cicloane/ Şi fel de fel de gânduri încifrate.// Se sprijină-n toiagul tău o ţară,/ Pe umeri îţi apasă viitorul,/
Azi, pâinea ta e crudă şi amară;// Cea dulce se mănâncă pe afară./ Împărăţia ta este ogorul,/ Iar alinarea,
balada şi dorul.”, alături de un „Sonet al visătorului” şi unul „al bărbăţiei”, unde sunt amintiţi regii şi domnitorii
României, de la Burebista şi Decebal, Traian, Mircea, Ştefan, până la Mihai.
Intensitatea iubirii prin Eros este văzută la cote maxime: „Iubirea, şi când doarme, dogoreşte.”
Poetul se întreabă: „Cine-i străinul ascuns sub pielea mea?” – care adoră poemele lui Robert Frost.
Anotimpul de toamnă este surprins într-un sonet cu griul ei, aducând depresie şi dezolare, amintind de
gingaşele versuri ale lui G.Topârceanu: „Cri, cri, cri/ Toamnă gri/ Nu credeam c-o să mai vii…”.
Singura icoană a poetului poate ﬁ „clipa astrală” aducătoare de „doruri şi miraje” din „Sonetul copilăriei”, unde
nostalgia este la ea acasă, „cu irizări de tainice topazuri, retras pe tărâmuri de gânduri şi întrebări”, cuprins de
faptul că-n suﬂetul creatorului arta se naşte din suferinţă.
În ipostaza rătăcitorului pe căi răzleţe, ca-n poezia lui Octavian Goga, casa natală este pustie, aproape „o
bălărie fără gard”. În sat nu există biserică, fântână, ţăranii au devenit orăşeni, câinii maidanezi, nu mai are cine
săpa grădina, fructele putrezesc în livezi, dar paradoxal, îi apare tatăl mai tânăr decât el, invers ca-n poezia lui
Lucian Blaga care-i scria mamei sale: „Sunt mai bătrân decât tine, Mamă,/ ci tot aşa cum mă ştii:/ adus puţin din
umeri/ şi plecat spre întrebările lumii…”
Sonetele anxietăţii şi decăderii anunţă dezolarea, tristeţea, nevroza poetului când se abat „nori negri peste
ţară” (ca acum când scriem, în luna iulie 2018, ploile au devastat România, iar Grecia a fost pârjolită de incendii
provocate de mâini criminale, încât ne vine să exclamăm: „Vine Apocalipsa, Doamne! ”). Printre „neguri, cânt
de cucuvea răzbate”, urlet prelung de ﬁară, stihiile potopitoare amintind de potopul lui Noe, îi trezesc autorului
angoase, că nu mai ştie pe ce lume trăieşte: „Ţara-i stăpânită de Ali Baba şi cei patruzeci de hoţi”, încât „ruşine
ne e că ne numim români”. Ca altădată Sisif, poetul, „o întreagă Atlantidă duce-n spate” şi crede că salvarea e-n
Vest (nu-n cel sălbatic!) dorind „clipa şi cupa să-i ﬁe pline!”. Adevărata salvare este în „Domnul Iisus Hristos” şi
nu în „Sonetul disperării”, chiar dacă „toţi aleargă după o nălucire”.
Solemnitatea, eleganța frazării și efectele obținute prin apelul la rimă și ritm ne dezvăluie un poet înzestrat cu
o prodigioasă mobilitate a discursului liric, un bonom jovial care mizează pe muzicalitate și raﬁnament
prozodic, un poet care aspiră spre etalonul poeziei adevărate ce constă în ambiguitate și imprevizibilitate, în
apropierea de elemente total disparate, într-o mirabilă trăire a sentimentelor. Psihologic vorbind, Mihai
Merticaru dispune de o robustețe funciară, iar dinamismul mărturisirii asigură naturalețea discursului.
Reamintindu-ne că, în vremuri imemoriale, poezia și muzica erau inseparabile, acest poet riguros și sugestiv,
apolinic și dionisiac, enigmatic și colocvial, ne-a oferit volumul maturității creatoare depline, un splendid
omagiu adus iubirii, o învolburată revărsare de lirism pendulând între real și ideal, între sacru și profan.
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Cunoaºterea trecutului
– aerul necesar pentru un
prezent integru ºi un viitor sãnãtos
Interviu realizat cu domnul
profesor universitar, Ioan Aurel Pop,
Președintele Academiei Române

Istoria este izvorul menit să ne ajute să ne știm rostul în lume, să nu ne risipim în iureșul acesta
globalizant. După aproape 30 de ani de negare și strivire a trecutului național, într-o lume
românească în care zeﬂemeaua și biciuirea prezentului, dar și a memoriei strămoșilor, este
luată drept act plin de mare grozăvie („cool”), cred că mulți am tânjit ca în spațiul public să apară
specialiștii veritabili, care să ne poată ajuta să ne recuperăm demnitatea ca neam și ca indivizi.
Ioan Aurel Pop este acel istoric, cercetător, care te ține în chingile bunului simt, al bunei cumpăniri, al
studiului serios, fără sclipici, ci doar cu lumina venită din colb de cronici, pentru ca întrebările, frământările și
nevoia de cunoaștere și de limpezire să-și găsească o potrivită rezolvare.
Domnul Ioan Aurel Pop este președintele Academiei Române (iată ce lucruri bune se întâmplă și în…
România!)și, în primul rând, domnul profesor! Acel dascăl venit (parcă) de demult, din ceea ce a însemnat
școala din Ardeal, cu blândețe și cu bună rânduială, cu bucuria studiului făcut temeinic, cu acribie și cu
inima și mintea gata să răspundă oricărui învățăcel, ﬁe mare, ﬁe mic, celebru sau mai puțin cunoscut. De
fapt, astfel de îndrumători ne trebuie, care să ne ajute să ne reconstituim speciﬁcul nostru, verticalitatea și
stima de sine, în acest mileniu al vârtejurilor, frondelor și al buimăcelilor de tot felul.
Pe vremuri li se spunea „apostolii neamului”, pe bună dreptate!
Domnule profesor, încep acest interviu după ce a trecut sărbătorirea celor 100 de ani de la Marea
Unire. Cum apreciați acești o sută de ani? Unii s-au grăbit, încă de acum un an, să arunce cu
deznădejde și noroi în tot ceea ce s-a realizat sau nu.
Romanii spuneau că aurea mediocritas, ceea ce înseamnă nu că „mediocritatea este de aur” (cum le-ar
plăcea unora să traducă), ci înseamnă „calea de mijloc este de aur”. Din păcate, oamenii nu găsesc greu un
echilibru, absolut necesar în viață, iar noi, românii, parcă îl găsim și mai greu. Suta de ani trecuți de la Marea
Unire nu a fost nici bună și nici rea, ci a fost cu de toate, ca viața. Din perspectivă istorică însă, apariția „casei”
comune a (aproape) tuturor românilor – mă refer la statul național unitar – a creat premisele unei dezvoltări a
țării care nu poate ﬁ negată și care s-a înregistrat în ultimul secol. Dacă nu erau lungile decenii de comunism,
adică de izolare de lumea civilizată, poate că am ﬁ putut vorbi despre o sută de ani de prosperitate, dar așa e
nevoie să ﬁm circumspecți. A cădea, însă, în extrema cealaltă, adică a bagateliza totul, este nu doar lipsit de
realism, dar chiar primejdios, mincinos și rușinos. Românii nu au avut o istorie imaculată și plină de glorie (cum
se spunea în partea ﬁnală a „domniei” lui Ceaușescu), dar nici una nedemnă și sordidă (cum scriu anumiți
eseiști astăzi). Unirea cea Mare nu a fost un fapt perfect, făcut și conștientizat de către absolut toți românii, dar
a fost – cum ar ﬁ spus Kogălniceanu – actul energic al națiunii române, a fost proba de maturitate a poporului
român. Anul 2018 a fost un an solemn, anul Centenarului și s-ar ﬁ cuvenit să ne abținem de la excentricități, de
la blamări gratuite, de la ponegriri urâte… Evident că România Întregită s-a făurit greu și neașteptat în toată
rotunjimea sublimă a țării de atunci, în condițiile favorizante ale ﬁnalului războiului, ale victoriei Antantei, ale
defecțiunii Rusiei, ale prăbușirii celorlaltor imperii anacronice, ale slăbiciunii unor vecini, dar protagonistul
întregii acțiuni a fost poporul român. Unirea românilor s-a făcut pentru români, așa cum unirea polonezilor s-a
făcut pentru polonezi, a germanilor pentru germani, a italienilor pentru italieni etc. Toate aceste uniri nu s-au
făcut însă deliberat contra altor popoare, deși anumite popoare s-au simțit lezate în ceea ce numeau „drepturile
lor istorice”.
Tot la capitolul bilanț, unii nu se sﬁesc să spună că suntem mai dezbinați ca niciodată. Credeți că au
dreptate? Dacă da, ce ne-ar putea revigora ca națiune, ce ne-ar putea aduna laolaltă sentimental,
intelectual, politic chiar sau, altfel spus, în cuget și simțiri?
Nu cred că suntem mai dezbinați ca niciodată, ﬁindcă românii au trăit perioade istorice când se aﬂau unii sub
turci, alții sub unguri, alții sub austrieci, alții sub ruși etc., când nimic nu părea coordonat și îndreptat spre
unitatea politică și când speranțele de unitate ale unora păreau complet risipite. Dar ne-am revenit de ﬁecare
dată până acum, mai ales când a ajuns cuțitul la os. De dezbinați, suntem însă acum dezbinați, pentru că ne
lipsește acea coeziune de grup, de corp etnic-politic. Cauza principală a lipsei de coeziune este conducerea
defectuoasă, clasa politică actuală în care românii nu mai au încredere. Încrederea poporului, de oriunde și de
oricând, în elita sa conducătoare s-a bazat pe prestigiul acestei elite, iar prestigiul elitei se câștigă greu, prin
profesionalism, prin realizări remarcabile, prin validări în domeniul propriu de activitate. Toți conducătorii buni
din lume – cu excepția monarhilor – au fost mari personalități, cu realizări remarcabile în viața lor profesională,
colectivele pe care le-au format și slujit. În Epoca Modernă, marii lideri s-au considerat servitori ai națiunii care

i-a ales, adică le-a delegat o parte din puterea ei. În ﬁlosoﬁa politică a democrației, puterea aparține poporului
sau națiunii, care, prin alegeri, acceptă să transfere o mare parte din această putere, pe timp limitat, unor aleși
ai săi, cei mai buni dintre cei buni. Dacă o verigă din acest lanț slăbește și se strică, întreg mecanismul se
gripează. Oamenii sunt ﬁințe imperfecte, dar trebuie să tindă spre performanță. Un om politic nu are putere în
sine, ci are putere prin delegație. Prin urmare, el nu este un privilegiat, ci un slujitor al celor care l-au delegat.
Dacă el ajunge să creadă că are putere discreționară, că nu mai dă socoteală, că nu are nevoie de pregătire
solidă, de specializare temeinică într-un domeniu, că se naște om politic, că meseria sa este politica, atunci
sistemul se autodistruge. Ca să ne revenim, avem datoria să refacem mecanismul, să-l schimbăm înspre bine,
să-l readucem la starea de funcționare. O națiune este un organism colectiv care are nevoie de sănătate ﬁzică
și mintală. Premisele unei bune funcționări ale națiunii române sunt multe, dar dintre ele nu pot lipsi educația și
sistemul medical. Or noi am pus pe butuci educația, școala în ansamblu, încrederea în nevoia unei instruiri
temeinice. Și ne mișcăm într-un cerc vicios: avem politicieni slabi pentru că ei nu au trecut – în mare parte – prin
școli bune, iar școlile nu sunt bune pentru că dascălii nu mai au menirea educării; astfel, din mâinile lor nu mai
ies absolvenți dăruiți slujirii comunității, ci mulți ariviști, care ajung lideri politici etc. Lăsăm aici la o parte
„scurgerea de creiere”, care este o altă chestiune, legată însă tot de defectarea sistemului. Statul român
trebuie să redevină „casa” primitoare și ocrotitoare pentru toți cetățenii lui și, ca să se întâmple acest lucru,
educația din familie și din școală se cuvine reașezată pe baze solide, realiste, dătătoare de speranță și de
încredere. Românii se îndepărtează de școală și, odată cu aceasta, se îndepărtează de esența lor umană, de
calitatea lor de ﬁințe civilizate și educate, de cultură și, evident, de forma de comunitate etnică datorită căreia ei
există ca grup și care se cheamă națiunea română.
Cu toții am remarcat că a fost declanșat un adevărat război asupra trecutului nostru, dus chiar de
către istorici cu patalama la mână. S-a început cu așa-zisa demitizare, care nu s-a legat (prea mult)
de minciunile regimului comunist, așa cum ne-am așteptat mulți, ci am constatat, cu stupoare, că
cei luați în vizor au fost cei din generația interbelică, pașoptiștii, că Mihai Viteazul nu merită respect
și nici Ștefan cel Mare sau alți domnitori. Deci, sub acest cuvânt « revoluționar », adevărata țintă au
fost toți domnitorii și conducătorii, personajele istorice și culturale care însemnau ceva pentru noi.
În procesul de destructurare a societății în general și al celei românești în special, trecutul ocupă un loc
special, pe de o parte pentru că reprezintă viața omenirii de până la noi și, pe de altă parte, pentru că trecutul
colectiv deﬁnește identitatea de grup. Cu alte cuvinte, și națiunile – ca mai toate comunitățile sau solidaritățile
perene – se aglutinează și se mențin unite inclusiv prin moștenirea trecutului. Mișcarea despre care vorbiți ar ﬁ
putut foarte bine să „asaneze” istoriograﬁa din perioada comunistă, adică s-o puriﬁce, să-i îndepărteze paraziții
ideologici și să valoriﬁce pentru prezent și viitor ceea ce este decent și corect (în limitele mărginirii omenești). În
lungile decenii de comunism, România a cunoscut și în istoriograﬁe două poziții extreme: una de stânga
(stângistă vulgară), în perioada proletcultistă, când eram obligați să ﬁm internaționaliști, prosovietici și
antiromâni și alta de dreapta (o dreaptă în cadrul stângii!), spre ﬁnele regimului (comunismul naționalist), când
eram conduși de „geniul Carpaților”, când românii erau plasați în elita mondială și când aproape orice carte de
istorie trebuia să înceapă cu un citat din „tovarășul”. Dar, în afara acestor extreme, există o producție
istoriograﬁcă absolut onorabilă, chiar redutabilă, cu numeroase lucrări valabile și astăzi. Însă „războiul” (cum îl
numiți) contra reﬂectării trecutului nostru sub comunism nu s-a oprit deloc la acest gen de demitizare, ci a șters
aproape tot efortul istoriograﬁc al românilor din toate epocile. Nu are rost sa vă spun eu ce mari istorici au
cercetat trecutul și au scris admirabil despre trecut în anii comunismului, de la Andrei Oțetea până la David
Prodan și de la Mihail Berza și Gheorghe Platon până la Camil Mureșanu, Pompiliu Teodor sau Șerban
Papacostea. Cum să vin eu acum și să le neg ori să le pun sub semnul întrebării opera? „Deconstructivismul”
istoriograﬁc, veștejește aproape toate scrierile noastre istorice, de la cronicari până la Nicolae Bălcescu și de la
Petru Maior până la Nicolae Iorga și Petre P. Panaitescu. Ideea inoculată prin această acțiune distructivă este
că doar istoriograﬁa română este înțesată de mituri naționaliste, ceea ce este fals din cel puțin două
perspective: 1) toate istoriograﬁile operează cu simboluri, clișee și mituri; 2) ideea națională nu este un mit, ci o
realitate general valabilă și aplicabilă tuturor popoarelor moderne. Prin urmare, folosirea istoriei ca armă în
lupta politică națională, de eliberare de sub dominația unor imperii/ regate străine, de egalitate cu alte popoare,
de formare a statelor naționale s-a întâmplat peste tot în Europa și nicio națiune nu și-a negat propriile creații
istoriograﬁce. Mișcarea este însă mai amplă și, cum spuneam, tinde la destructurarea ordinii actuale, fără să
aibă o ordine mai bună de pus în loc.
Cum ne-am putea reveni din acest coșmar, cum ne-am putea recăpăta respectul de sine, noi ca
popor?
Este simplu și foarte complicat în același timp. În afara ridicării educației la statutul care i se cuvine în
societatea românească, este nevoie de reconstrucția elitei românești. Un popor fără elită sau cu elită
improvizată este în pericol de dizolvare, de risipire în patru vânturi, de severă decădere. O elită autentică nu se
desprinde niciodată de comunitate, nu disprețuiește comunitatea, ci încearcă s-o ducă spre direcții bune, dacă
tinde să rătăcească. În plus, o elită responsabilă impune respect și demnitate. Ca să ne respectăm elita, ea
trebuie să ﬁe respectabilă, adică să impună prin prestanță. De aici va decurge și respectul de sine al românilor.
Este foarte bine că ne autocriticăm, că ne scoatem la lumină erorile, defectele, neputințele, dar nu avem dreptul
să rămânem la acest stadiu. Noi, de regulă, ne lamentăm și ne cufundăm în lamentare, care generează
descurajare și pasivism. Soluția sunt măsurile de remediere, care să ne conducă la construcție, la acțiune, la
efort, la muncă. Activitatea bine făcută și îndreptată către un scop nobil, general acceptat și beneﬁc pentru
comunitate generează încredere și speranță, iar acestea două la un loc devin componente ale respectului de
sine.
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Până la urmă, a-ți iubi națiunea este un gest normal, de apreciat sau o tentație și o rușine de care să
fugi?
Iubirea propriei națiuni este unul dintre cele mai normale sentimente ale omului ca ﬁință socială. Toți oamenii
din lume trăiesc în comunități de multe feluri (familie, localitate, regiune, țară, grupul profesional-ocupațional
etc.) și acest mod de viață generează sentimente și atitudini de solidaritate. Națiunile au fost demonizate de
universaliști, de globaliști, de mondialiști, dar și de regionaliști, pe motiv că în numele lor s-au produs conﬂicte
sângeroase. Dar conﬂicte s-au produs și în numele dragostei, al familiei, al democrației, al libertății, al
cosmopolitismului, al unor regiuni și chiar al păcii și nimănui nu i-a trecut prin minte să condamne dragostea,
familia, democrația, libertatea etc. Sentimentul național nu are în sine nimic reprobabil, dacă nu este însoțit de
ură față de alte națiuni și dacă nu generează tendința de distrugere a altor națiuni (dacă nu degenerează în
xenofobie și șovinism).
Unor istorici cu certiﬁcate li s-au alăturat și unii amatori care, exaltând perioada dacică, au ignorat
sau diminuat aportul roman, producând, în ﬁnal, o teamă, o neîncredere continuă (toți mint, tot
trecutul nostru e o minciună), dar și un apetit pentru negarea valorilor românești consacrate și
pentru senzaționalism și pseudo-știință. (Unii specialiști au produs studii pe bază de ADN, din care
a reieșit că cei din Transilvania ar ﬁ foarte diferiți de cei din Moldova și Muntenia, dar chiar mai nemți
decât austriecii, conform graﬁcelor prezentate). Care este antidotul pentru ca publicul larg să nu
(mai) cadă în aceste mreje?
Antidotul despre care vorbiți este cunoscut: cultura profesională și generală foarte solide. Ca să nu ne lăsăm
amăgiți, trebuie să avem discernământ, iar acesta nu se formează de la sine, ci după lungi și serioase eforturi.
Ideea că „istoricii mint” nu este nouă, dar a fost mult augmentată în anii din urmă, foarte propice scenariilor,
fantasmagoriilor, iluziilor etc. Istoricii onești nu mint și nu au mințit niciodată cu bună știință. Ca să nu „minți” e
nevoie de cunoștințe și deprinderi foarte anevoioase, de cunoașterea științelor auxiliare, a limbilor clasice,
moderne, de studiul experimentat al izvoarelor. Istoria nu se poate scrie fără surse, iar studiul surselor nu-l
poate face oricine, ﬁindcă este vorba de oameni de meserie. Așa cum un istoric nu poate opera în locul
medicului, nici medicul – oricât de pasionat ar ﬁ – nu poate deveni istoric autentic peste noapte! Iar așa-zisele
studii pe bază de ADN nu sunt încă relevante pentru istorie, pe de o parte, iar pe de alta, unele dintre ele
frizează rasismul și nu au bază științiﬁcă veriﬁcată.
Cum considerați că ar trebui să ﬁe raportul/legătura dintre istoricii profesioniști și pasionații de
istorie?
Legătura ar trebui să ﬁe amiabilă, să se bazeze pe dialog și nu pe înlocuirea unora de către ceilalți. Fiecare
are rostul său. Trecutul ca anchetă și cercetare nu poate să ﬁe descifrat decât de specialiști, pentru că numai ei
stăpânesc metodele necesare. Ceea ce fac amatorii, de regulă, nu este reconstituirea trecutului, ci crearea
unei imagini despre trecut din cărțile citite. Or cărțile nu sunt izvoare (surse), ci reﬂectări. Cu alte cuvinte,
amatorii reﬂectă din nou ceea ce au reﬂectat alții… Pot trăi sub soare și profesioniștii și amatorii, cu o condiție
simplă: să-și asume ﬁecare rolul potrivit și să-și recunoască acest rol (adică să nu pretindă amatorul că este
profesionist și nici profesionistul să aﬁrme că scrie exegeze istorice, când el elaborează de fapt eseuri).
Dar, poate, unii se vor întreba la ce ne-ar folosi trecutul? În viitor, oare, nu trebuie să ne integrăm
mai mult într-o lume pestriță, fără granițe, fără culori prea bine conturate? Cum vedeți rolul
cunoașterii propriului trecut, ca soluție viabilă pentru un viitor onorabil?
Viitorul nu poate exista fără prezent și trecut și nu are niciun rost fără prezent și trecut. Trecutul este
experiența de viață a omenirii; fără experiență nu se poate construi nimic durabil. Iar oamenii tind spre viitor
sigur și durabil. A ne dezice, ca popor, de trecut este ca și cum un individ, odată ajuns la 20 de ani, și-ar repudia
copilăria și adolescența, le-ar uita complet. Or fără „amintirile din copilărie” ne-am transforma în ﬁințe
patibulare, în ne-oameni. Trecutul – pur și simplu – ne ajută să ajungem cu bine la viitor. În consecință,
renunțarea la trecut ca să ne putem face (chipurile) viitorul este o gugumănie. Trecutul nu ne împiedică să
construim lumi viitoare – oricum ar ﬁ acestea – ci ne îndreaptă implacabil spre viitor, în funcție de experiența pe
care o avem. Cunoașterea trecutului nu poate să orienteze o comunitate pe căi greșite, pentru că îi furnizează
posibile soluții viabile.
Aruncarea cu pietre, de aproape 30 de ani, în toată moștenirea noastră, a dus la o fragilizare
accentuată a identității naționale, încât mulți sunt jenați că sunt români. Vor să ﬁe altceva decât
români: de la europeni, la îmbrățișarea cu patimă a apartenenței locale/regionale (sunt ardelean,
sunt bănățean, sunt bucovinean și așa mai departe.) Și, totuși, ce rol va mai juca naționalul?
Națiunile – în sensul de comunități organice – nu depind de voința indivizilor, chiar dacă aceștia sunt oameni
politici, adică lideri dăruiți cu putere. Națiunile nu s-au creat prin voințe individuale, prin decrete sau hotărâri de
guverne sau prin decizii ale unor organisme internaționale și nici nu pot să dispară la comandă prin asemenea
acte. Statele au apărut și s-au risipit prin decizii, numai că statele nu sunt totuna cu națiunile. Statul român
modern s-a creat în perioada 1848-1918, dar națiunea română modernă este o realitate mai veche, născută
organic, „prin lucrarea poporului român asupra lui însuși”, cum ar ﬁ spus Bălcescu. „Jena” de a ﬁ români este de
dată recentă și nu are legătură cu realitatea numită națiune română, ci cu unele evoluții contemporane
păcătoase, care se pot remedia. Identitățile regionale nu se pot contrapune identității naționale, pentru că ele
compun identitatea numită națiune. A spune că dacă ești bănățean nu ești român este la fel de absurd ca și
ideea că a ﬁ bavarez te împiedică să ﬁi german! Naționalul mai are încă un rol foarte important în prezent și în
viitor, iar faptul este elocvent dacă urmărim ultimele evoluții din cadrul Uniunii Europene.
Pe lângă diferitele personalități istorice și faptele lor, a suferit și limba română, atacată direct sau

indirect. Ceea ce mă îngrozește, este ritmul alert cu care se introduc cuvinte englezești nenecesare
(nu sunt împotriva unor neologisme de care e nevoie), frenezia cu care se măcelărește limba
română. Unii consideră a ﬁ un fenomen normal, aducând ca argument perioada bonjuristă (și
altele), dar am impresia că acum s-a depășit cu mult normalul și necesarul.
Limba este ca un organism viu care pulsează în acord cu poporul care o vorbește. Aspectul limbii române
depinde de starea poporului român. Dacă poporul este prosper, încrezător și robust, atunci și limba trăiește
asemenea stări, dacă nu, atunci suferă și limba. De starea limbii se ocupă anumite instituții ale statelor
moderne, cum sunt școala de toate gradele, institutele cu proﬁl ﬁlologic și literar, academiile etc. Poluarea
limbii, dacă nu depășește anumite limite, este ﬁrească, în această lume trepidantă în care trăim. Deocamdată
limba română a făcut față provocărilor, pentru că ea este o limbă foarte permisivă, care încurajează primirea
neologismelor, pe care le adaptează ușor speciﬁcului ei. Se pare că s-a ajuns însă la saturație, mai ales pentru
că asaltul „limbajului electronic” este acum fără precedent. Tinerii par să aibă o limbă a lor, ceea ce este
îngrijorător. În acest moment, nu știm ce măsuri eﬁciente s-ar putea lua. Academia Română a normat demult
limba română și a revenit – la mari intervale de timp – asupra normelor, numai că nu se mai ține seama de
norme în România… Asta nu înseamnă că se cuvine să renunțăm, pentru că limba română este tezaurul nostru
spiritual.
Sunt țări, precum Ungaria, Franța dar și Canada (partea franceză), în care a intervenit puternic
factorul legislativ, tocmai ca să protejeze limba de « invazia » anglicismelor. Se poate implica
Academia Română într-un astfel de demers? Ce alte căi poate aborda Academia pentru ca limba
română să ﬁe readusă în inima și cotidianul românilor?
Academia Română are – cum spuneam – mijloacele sale, elaborate și veriﬁcate demult. În mai bine de un
secol, de la Hașdeu încoace, Academia a elaborat Marele Dicționar al Limbii Române, publicat nu de mult
integral în 34 de volume și, recent, într-o nouă ediție, în 19 volume. Există apoi și alte dicționare, explicative,
etimologice, ortograﬁce și ortoepice, făcute de specialiștii Academiei. Avem apoi Gramatica Limbii Române, în
mai multe ediții. După căderea comunismului, Academia a stabilit – nu fără mari controverse – revenirea la
graﬁa cu „â”, la „sunt” în loc de „sînt” etc. Firește, școala românească de toate gradele s-a conformat, dar unele
reviste literare, unele edituri și unele personalități/ persoane nu, ceea ce a creat dezorientare, dezamăgire și,
uneori, haos. Eu nu spun că nu sunt motive foarte serioase să se păstreze vechea manieră de scriere, numai
că știința limbii nu este una exactă precum matematica, iar controversele vor persista mereu. Chestiunea este
una legată de respectul pentru decizia celui mai important for de consacrare din România, care are prin lege
atribuția de a norma limba. Cred că nu ar ﬁ rău să ne manifestăm spiritul rebel și nonconformist în alte sectoare
și nu în chestiunea manierei de scriere în românește. Și așa sunt unii prin vecini care vor să impună moduri
alternative de scriere, de exprimare, de denumire a unor lucruri etc. în raport cu limba română standard.
Academia va persista în a-și îndeplini misiunea și va căuta noi modalități, eﬁciente, de a o face. Avalanșa de
neologisme (unele preluate cu sensuri incorecte), maniera de exprimare prin calchieri ridicole din alte limbi,
lipsa de cultură a limbii și ignorarea tot mai frecventă a gramaticii sunt permanent în atenția Academiei, ai cărei
specialiști intervin în mijloacele de difuzare în masă, au rubrici în reviste, la radio, la televiziuni etc.
Știu că în secolul XIX, August Treboniu Laurian cerea, printre altele, ca limba română să-și facă
împrumuturile numai din franceză și /sau italiană, dar și acestea să ﬁe adaptate limbii românești.
Mai poate ﬁ impusă și astăzi o astfel de soluție?
Soluțiile latinistă, latinizantă, etimologică, de împrumutare numai din anumite limbi neolatine s-au dovedit
falimentare. Limba trebuie apărată de „poluare”, dar cu mijloace ﬁrești, naturale, organice și nu artiﬁciale. Las
aici la o parte faptul că majoritatea neologismelor pătrunse din engleză în deceniile din urmă au întărit
caracterul romanic al limbii române, deoarece cam 60 din vocabularul englezei cuprinde termeni de origine
latină, preluați în engleză prin franceză (după invazia normandă).
Ce programe/proiecte are Academia, astfel încât istoria și limba românilor să ﬁe repuse pe tapet
într-o formulă prin care să ne redobândim demnitatea națională?
Academia Română are aproape 20 de institute cu proﬁl istoric (și arheologic), lingvistic și literar, răspândite în
toată țara, dar concentrate la București, Cluj-Napoca și Iași, care au demult asemenea programe și proiecte de
educare a poporului român prin istorie și limbă. Nu am cum să vă redau aici toată producția de carte, toate
periodicele, toate studiile și articolele publicate sub egida Academiei care doar asta fac: mențin în atenție
actualitatea, importanța, rolul fundamental al limbii, literaturii și istoriei românești, în context universal. Din
păcate, factorii de răspundere și de decizie – mai ales Ministerul Educației și Ministerul Culturii (numit de scurtă
vreme și al identității naționale!) – nu țin seama de aceste comandamente extrem de importante pentru
națiunea noastră și pentru orice națiune care se respectă. Miniștrii se schimbă atât de des, încât nu se poate
purta un dialog decent, continuu și constructiv. Se iau măsuri peste măsuri, fără se aștepte rezultatele lor, întrun fel de carusel al dezorientării. Demnitatea națională se poate redobândi printr-o educație inteligent făcută,
prin care să li se dea românilor motivele serioase de a trăi și munci în România și nu să li se inoculeze „dorul de
ducă”, ideea preconcepută că locul românilor nu este în România, că în România nu se mai poate face nimic
bun.
Am găsit, cu multă bucurie, cartea dvs, Istoria ilustrată a românilor pentru cei tineri (Nu am mai
așteptat să vă trimit interviul până aș ﬁ terminat-o de citit). Dar, am o nedumerire și o nemulțumire:
de ce se găsesc atât de greu (excepție acest volum), cărțile dvs.? Aceeași situație este și vis-à-vis
de cărțile altor colegi, care chiar scriu/sau au scris tratate de istorie (bunăoară, cele despre daci),
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dar care nu se găsesc în librării. În schimb, abundă doar volumele cu păreri personale, denigratoare
la adresa românilor și a vieții lor, în cărți care nu pot ﬁ considerate ca ﬁind de istorie, dar care, ﬁind
semnate de absolvenți de proﬁl sau de altfel de vedete, induc în eroare.
Din păcate, azi poți să ﬁi un istoric mare și să nu te cunoască lumea, pentru că nu știi să te promovezi.
Cunoașterea este foarte importantă, dar și mai importantă devine comunicarea. Cei mai mari creatori din lume
își fac acum marketing, au impresari, sunt promovați și se autopromovează precum vedetele. La noi este
aproape la fel: dacă ajungi să te publice o editură în vogă, poți face dintr-o carte mediocră un best seller! Dacă o
carte de istorie apucă să ﬁe recomandată de un „formator de opinie” la modă, succesul este aproape asigurat.
Eu nu m-am ocupat până recent aproape deloc de aceste lucruri și, prin urmare, multe lucrări mi-au rămas
necunoscute publicului, îngropate în uitare. De ce sunt promovate anumite eseuri denigratoare? Mai întâi,
pentru că aduc mulți bani și apoi pentru că sunt interese mari ca să se întâmple acest lucru! Ele aduc bani,
ﬁindcă o parte a publicului larg – o mare parte, din păcate – este dornică de senzațional și vrea să cunoască
istorii și nu istorie, pentru că se confundă istoriograﬁa cu eseul, cu povestirea, cu „inventarea” trecutului etc. Și
apoi cine mai are azi răbdare să aleagă adevărul de minciună, să veriﬁce sursele, să caute logica unor
aﬁrmații? În plus, există o propagandă antiromânească foarte activă, pe care noi ne-am decis s-o ignorăm.
Peste toate, noi, românii, ne autoﬂagelăm, ne nimicnicim singuri, ne exhibăm toate defectele și, dacă nu mai
avem defecte, ni le inventăm. Nu cred că mă ocolesc librăriile! Lumea interesată îmi cunoaște cărțile mai
recente, cercetările și opiniile mele despre Țara Românească, despre Europa etc. Mai mult de-atât nici nu pot
și nici nu vreau să ﬁu, pentru că menirea mea este cea de dascăl și de istoric.
Având în spate ani de studiu în bibliotecă, ce fel de viitor puteți creiona/ « prevedea » pentru poporul
nostru? Care sunt punctele tari, pe care să le dezvolte și care sunt punctele slabe care ar trebui să
ﬁe șterse (dacă s-ar putea) de tot?
Îmi este greu să vorbesc despre viitor, deoarece pregătirea mea mă face expert în trecut. Dacă planeta
noastră va trăi și își va păstra cât de cât echilibrul ambiental, atunci și românii vor exista alături de alte popoare.
Dacă vor ﬁ prosperi sau nu, asta e foarte greu de spus și este relativ în același timp. Pentru mine, prosperitatea
înseamnă să pot lucra, să pot cerceta, să pot dialoga cu studenții mei, în instituțiile consacrate și apoi să am o
locuință, să am hrana zilnică, să pot da binețe colegilor, vecinilor, să curăț cu mâna mea zăpada de pe trotuar,
să pot planta primăvara o ﬂoare pe rondul din fața casei… Azi, mulți români prezintă România ca și cum ar ﬁ o
țară subdezvoltată, ﬁindcă aceștia ar vrea să trăiască precum în Elveția sau în Dubai, dar România, mai ales
dacă este comparată cu multe alte țări (inclusiv din Europa, dar mai ales din Asia, Africa, America Latină) este o
țară prosperă și avansată. Oricum, după indicatorii economico-sociali preciși, dacă împărțim statele lumii în trei
grupuri de dezvoltare, România se aﬂă în primul grup, în „clubul selecților”. Asta nu înseamnă că toți românii
trăiesc bine, dar nici americanii nu trăiesc cu toții bine! Un punct tare al românilor ar ﬁ rezistența la condiții grele
de viață, iar unul slab ar ﬁ lamentarea continuă, cu accent pe starea „proastă” a propriei țări, fără măsuri ferme
de redresare. Dacă nu suntem mulțumiți de felul cum ne merge, ar trebui să luăm măsuri se ne meargă mai
bine, să muncim bine, să începem și să sfârșim proiecte. Dacă ne vom complăcea în starea noastră de reverie
(că doar „românul s-a născut poet”!), ﬁe ea și critică și nepermis de autocritică, fără măsurile de care vorbeam,
ineﬁciența noastră se va accentua. Eu sunt, însă, un om plin de încredere și de speranță.
Cum ar putea ﬁ îndemnați cei tineri să studieze și « să se bată » pentru valorile moștenite din
străbuni, pentru istoria adevărată?
„Istoria adevărată” numai Dumnezeu o știe, în vreme ce noi, oamenii, tindem spre aﬂarea ei, dar nu reușim
niciodată pe deplin. Așa este datul ﬁrii! Este drept că unii tineri de azi nu mai au apetit pentru cunoașterea
valorilor perene, veriﬁcate de istorie, care au adus omenirii confort intelectual și care au impulsionat științele,
tehnica de vârf, spiritualitatea. Sunt tot mai mulți oameni contemporani cu noi care nu au citit în viața lor o carte,
care nu mai citesc cărți, nu doar cărți clasice, tipărite pe hârtie, ci nici cărți electronice, romane, versuri etc.
Poate că nu am găsit încă noi, generațiile mai vechi, modalitățile de a-i cointeresa de aceste valori sau poate că
noi suntem calați pe trecut, pe metode anacronice, neinteresante pentru tineri. Pentru mine, dezinteresul
unora față de trecut, față de strămoși, față de generațiile care ne-au adus până în clipa de față înseamnă un
dezinteres pentru viață. Viața omenirii este mai mult trecută decât prezentă și viitoare, pentru că trecutul este
singura dimensiune certă. Celelalte două sunt doar „vânare de vânt”, ne scapă printre degete. Dacă nu vrem să
știm nimic despre viața trecută, atunci cum să ne jalonăm viitorul, după ce criterii și în funcție de care valori?
Dacă refuzăm să știm ce a adus omenirea până în clipa de față, atunci cum să putem pregăti clipa viitoare?
Evident, ar ﬁ absurd să ne dorim ca toți tinerii să studieze trecutul. Nu, marea majoritate a tinerilor trebuie să se
ocupe de prezent și de viitor, dar să aibă cunoștințe despre trecut. Pentru a stimula gustul de cunoaștere a
experienței omenirii, este de ajuns să avem un procentaj mic de mari dascăli, de buni comunicatori, de
constructori onești ai arhitecturii trecutului. În trecut, satul românesc avea încredere în preot și în dascăl, adică
în „apostolii neamului” și generații de români s-au format la lumina datinii străbune, pe care au dus-o mai
departe. Azi avem nevoie – asta este clar – de altceva, pentru că s-a dus lumea patriarhală de odinioară, cu
veșnicia născută la sat. Azi trăim într-o lume trepidantă, prea grăbită și tinerii sunt croiți după calapodul acestei
lumi. Poate că noi, generațiile mai vechi, nu mai ținem bine ritmul lumii contemporane, dar asta nu trebuie să ne
descurajeze. Există multe posibilități de a ajunge la sensibilitatea tinerilor, ﬁe și pe Facebook, pe WhatsApp,
totul este să insistăm, să persistăm, să nu renunțăm. Succesul trebuie să vină, dacă respectăm măcar unele
condiții: să ﬁm bine pregătiți, profesioniști, validați într-o profesiune și mai ales să ﬁm sinceri și onești. Elevii și
studenții simt notele false și resping mesajele prefăcute. Istoria, adică viața, se lasă cunoscută și receptată
numai prin voci sincere și dăruite meseriei, cu dragoste de om, de țară și de omenire.

PLÂNGÂ PONJII…
Plângâ ponjii,
Poţs va si-avdzâ a loru dureari?
Ni ploaia,
ni lacrima ta nu u-avdzâ.
Ni anghilji
nu l-avdzâ boatsitlu.
Plângâ ponjii…

LA ȘOPATLU DI
NINGĂ CRUȚI
Aclo, pi unâ dzeanâ easti nâ cruţi ningâ unu
şopatu,
Aclo, calilji avursescu şi omlu îşi astâmâseaşti
caroţa.
Si-şeadi, si-discurmi
şi mutreaşti tindearea undatâ, dzenurili şmunţâli…
Nu easti singuru!
Tu aţea ştamâ s-andâmuseaşti cu tuţ aţelj ţi
furâ.
Aclo – unu locu aleptu – omlu îşi lasâ minduirili.
– unu semnu a anyearili, loclu iu easti cu
Dumnidzâ Unâ cali câlcatâ la sinurlu dintrâ eţâ,
Unâ cali cari duţi câtrâ treaţiri a arâului ditu
dzeanâ.
Aclo, pi un dealu easti nâ cruţi ningâ unu izvuru,
Unâ cruţi cari alini câtrâ Ţerlu dischjisu.
Unu ţeru strâbatut dipriunâ di nouri…

IRINA LUCIA MIHALCA

TRANSLATIONS INTO THE
MACEDO-ROMANIAN LANGUAGE

ROMÂNIA

Aclo, omlu si-astâmâseaşti,
si-şheadi şi easti tu un chiro, iuva.
Îşi mutreşti di-tru punctu elefteriea – unu locu
a mutreari, unu locu a dânâseari – ş-îi acachiseaşţi
noima.
Unu zboru, unâ mplâtire şi sâlâghiria – astâsirea,
disfâţearea,
şi cruţicâljiuria chirolui “prezentu” ş-a minduiriljei
“escu”
tu “escu prezentu”… câlâtoru aoa şi pi ţeru… ahâtu
di ﬁrescu!
Aclo, pi unâ dzeanâ easti nâ cruţi ningâ unu
şopatu…

YISLU
Unu arâsu totâna tiniru,
Unu mistiryiu a inimâiei,
Unu vasu ţi-şh-aşhteaptâ umplearia,
Unâ mirachi ni-buritâ,
Unu suﬂitu ţi-aşhteaptâ
S-hie pira niastânsâ a inimâiei.
Pri-tu noaptea albastrâ
Aevea pri-tu cari lu-amu fudzitâ
Ari unâ spârturâ,
Şhi macâ nu poţ prindi di palma vreariei a noastri,
Şhi macâ nu poţ prindi a noastri toarâ a imnaţlor.
Dicâtu eşhti liberu
S-cafţâ, s-yini, s-reyini,
S-cafţâ, s-yini, s-reyini…
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MUTREA MAREA FȚIARI…
Mutrea marea fţiari Pitriţearea a omlui pri locu!
Easti praglu pi cari anchiseşţâ
pi toarili imnaţlor a tali vârnâoarâ ştiuti!
Achicâsescu agiundzearea tu anji
ca unâ yimişi dzâmoasâ şi arnjiurizmatâ:
– „Maca ţâ adaru apa gimbuşloanji şi aghrâ
nu vanji mai aprochiu aluntrea di mardzina ta".
Stealili cându li mutreşti nu au colţuri, maşi
puncti multu anghilicioasi
ţi dau ciudia, vrearea, mistiryiulu!
Mini ştiu sâ stau la soari şi pi câmpul cu chitchi,
Eşti maşi aclo iu eşţi cu minduiarea,
tuti au ligâturâ, unâ ingrâpsiri ascumtâ
ţi-şi aşteaptâ videala,
ţi nu achicâsimu armânu litiri moarti…
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Ca-s nu ai câldurâ
Înclidi oclii şi diunâoarâ v-au ai,
câldurâ di tuti turliili, va mi tornu!
Achicâsimu durearea ligatâ di moarti,
ardearea di totna di-tu nistiuta mutritâ,
Aoa aﬂamu maşi loclu ţi va nâ coacâ yimişili.
Himu aţei ţi mutrimu şi actori pri-tu chiro,
himu litiri, seamni, din dzeanâ ghrami,
tu cari nâ sâ scrii soartea.
Tuti curgu ca tu-n yisu,
ca tu-n ţercu ţi nu-s veadi,
aoa bânamu tu lumea aumbrilor.
Didindi di nori easti lumina, bana,
tutu easti ma adâncu, ma yiu,
ţerlul nu-easti unu ţeru niştiutu,
niţi ţerlul cu poami,
easti ţerlul a vreariei,
ţerlul a lucrilor îmşati, unu ţeru mintimenu.
Omlu maşi va s-aleagâ
ţerlul a îndzirlor
icâ scutidea cu lumea a loru di minteri,
inătâ, nivreari şi demonji,
suﬂitlu va maşi tu aninti s-ducâ,
di totna zborlu sibâ…

CHIRO DI TIMISEARI,
CHIRO DI AGÂRÂȘEARI…
Iara un chiro cându alâgamu catâ tini,
Un chiro largu ţi nâ ambârţita tu a lui sicundi,
Iara un chiro cându maşi ti lumina ditu noi
bânamu
Şi cându diunâoarâ nâ andâmasimu mutrită,
Ca tu primitu mini eramu tini aşi diunaoarâ,
Cându ti ciuduseai câ tâ rivideai şi nu
achicâseai cum
Viţuta ta pi faţa mea
Sâturatâ di adiearea blândă a ziﬁrlui
A apâei tu cari sveadi ca tu ghilii suﬂitlu a
nostru.
Iara un chiro cându nica nu nâ dipârtamu s-nu
nâ agudimu
Sâ agiunţemu un altu chiro
Maşi Helios arâdi…
Ştii elu ţi ştie!

Viaţa ca o punte
de Titina Nică Ţene

MILENA MUNTEANU LIÞOIU

Cronică la cartea

CANADA

Amintirile din copilăria Titinei, adunate în volumul Viaţa ca o
punteau o prospeţime şi o frumuseţe izvorâte din sinceritatea,
naivitatea şi uimirea copilărească; sunt mici bijuterii care,
împreună, crează o cronică a timpului, văzută prin ochii
copilului. Unele situaţii sunt şocante – de la aruncatul nou-născutului
sub pat („că facem noi altu'„), la absurdul CAP-ului, dezamăgirea primei
zile de şcoală, tratamentul ei ca mai mică, mai pirpirie, care nu-i bună
nici la sapă, nici la şcoală, nu e bună de nimic… Peste ani, ea primeşte
constant conﬁrmarea că este puţin diferită de restul lumii. I se spune că
e împiedicată, când, de fapt, ea ascultă scârţâitul zăpezii sau umblă
după păsări; i se spune că e cu capul în nori, când trăirile ei rămân
neînţelese de cei din jur… Asta însă nu-i distruge fericirea şi mai ales
curiozitatea constantă faţă de tot ce există: Titina pare interesată de
orice, de la furnici, la stele, până la „e bine sau nu să pleci în lume?” (iată
întrebarea pe care o rumeg şi eu, având în vedere plecarea mea de
acasă).
Simpla opunere a gândirii ei de copil la absurdul unor situaţii reale,
accentuează ridicolul şi creează umor de calitate. Am convingerea că
această carte, prin simplitatea ei, discutând copilăria într-o lume
precum cea pe care a traversat-o autoarea, are şanse să ﬁe premiată la
concursuri literare internaţionale (de literatură pentru copii?, nu ştiu,
dar sigur rezonează şi-n afara ţării…). Cartea e un documentar despre
nevoia de speranţă lăuntrică, despre ochiul născocitor de copil, păstrat, de ce nu, şi în anii maturităţii.
Cartea e şi o dovadă că nu-ţi trebuie prea multe să ﬁi fericit. Dimpotrivă. Crăciunul poate ﬁ mai frumos în
simplitate şi tradiţie, decât cu globuri colorate şi orgi de lumini mişcătoare. Plăcerile simple alături de livada de
pruni sunt, de asemenea, greu de înlocuit. Am şi eu grădina mea de pruni la Sălişte, pe care o vizitez de câte ori
îi sunt pe aproape… M-a trezit din visare exclamaţia / întrebarea adresată Titinei: „ce cauţi în livada de pruni, că
doar nu mai sunt prune?!”…
Legăturile de suﬂet în sărăcie se dovedesc a ﬁ foarte trainice. Te poţi ataşa la fel de bine de păpuşile făcute
din ştiuleţi de porumb, ca şi de păpuşile Barbie. Titina relevă semniﬁcaţia bucuriilor simple dar esenţiale ce par
să ﬁe purtate de ea în viaţă, ghidând-o şi pe mai târziu. Poate că cei crescuţi la ţară sunt, de fapt, mai robuşti
psihic, mai pregătiţi să înfrunte vicisitudinile vieţii. Reperele sunt simple dar fundamentale; zgomotul de fond e
redus, iar legăturile de suﬂet rămân esenţiale şi clare.
Cartea aduce şi conﬁrmarea, dacă mai era nevoie, a faptului că ﬁecare ajunge acolo unde visează. Doar şi
numai gândind despre devenirea ta viitoare, ajungi să te poziţionezi pe traiectoria dorită, astfel că ﬁecare
reuşeşte să împlinească imaginea creată despre sine. Exemplele merg de la sora care se visa cucoană,
exemplul lui Nenea (fratele cel mare) sau chiar al autoarei.
Pentru mine, cartea are semniﬁcaţii deosebite şi pentru că e o lume pe care am ajuns să o îndrăgesc, în
ciuda unor iraţionalităţi aparente: o lume ca aceea descrisă în carte, în care oamenii au idei foarte diferite
despre ei înşişi, dar care cumva se ajută. O lume la doar un deal de coastele prezentate în carte. Aceleaşi
poveşti cu draci, staﬁi şi superstiţii. O lume magică care, chiar dacă ţi-e greu s-o înţelegi în deplinătate, te
farmecă şi ademeneşte.
Relaţia mea cu Oltenia a fost una complicată. Am avut nevoie de distanţă în timp şi spaţiu să-i găsesc poezia,
ba chiar şi magia.

M

M

ELENA MITRU

S.U.A.

TIRIBOMBA
(fragment)

Pe vremea copilăriei mele, bâlciul era distracția tuturor, indiferent
dacă locuiai în capitală sau aiurea. Îl găseam în diferite perioade ale
anului, instalat tot prin alte locuri, dar în București, locul preferat de
toți, era Piața Obor. Aceasta ﬁind cea mai mare și renumită Piață în
toate timpurile, mergeau acolo bucureștenii să se aprovizioneze cu
alimente de toate felurile, pe sezoane. Bâlciul era un fel de aranjament cu obiecte
de distracții și atracții, care mai de care mai ingenioase la vremurile acelea.
Oameni îndrăzneți și curajoși se ocupau de ﬁecare dintre elementele
componente ale bâlciului. Formau în felul lor niște grupuri pe „specialități”. Se
aranjau în corturi mai mari sau mai mici unde-și etalau calitățile de „artiști” spre
bucuria spectatorilor.
Găseai cortul cu „tragere la țintă”, de unde puteai obține un premiu pentru „bun
țintaș”, o păpușă, o minge, o jucărie, tot felul de lucrușoare care-i încântau pe
copii și care, de fapt, erau niște mărunțișuri.
Alt cort era cel cu „luptătorii”, acei bărbați mușchiuloși care înainte de
spectacol, ieșeau în fața cortului pe o platformă din scânduri și-și etalau mușchii,
trezind astfel interesul și curiozitatea vizitatorilor. Tot acolo se aﬂa și „înghițitorul
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de săbii” sau altul „de ﬂăcări”.
București, 2017
Mai pe de lături, nu lipseau nici cei interesați să ofere lumii de la bâlci sau
trecătorilor prin piață tradiționalii mici la grătar sau cârnați și nelipsita bere rece, direct de la gheață, pe timpul
verii. Și erau niște veri călduroase și secetoase la București, că-ți rămâneau pantoﬁi lipiți de asfaltul care și el se
muia peste zi. Ce dacă noaptea reușea să se mai răcorească puțin, că ziua următoare, sub sărutul ﬁerbinte al
razelor de soare, se „topea” din nou.
Găseam la bâlci și minunata vată de zahăr pe băț, de care ne lipeam și nasul și obrăjorii de copii. Mai era
atunci limonada și, mai târziu, Cico. Abia când am crescut mai mare am descoperit, odată cu totul întâmplător,
pe malul Mării Negre, vestitul Pepsi Cola pe care-l cunoșteam numai din auzite sau de pe la câte un ﬁlm cam
occidental „scăpat” nu știu cum pentru „prostime”.
Se mai aﬂa acolo și acel „zid al morții”, o construcție făcută ad-hoc, așa, ca un cilindru pe ai cărui pereți
verticali se ridica și cobora un motociclist, care niciodată nu dădea greș, spre satisfacția spectatorilor. Știa el
ceva, hoțul, despre mișcarea centrifugă, adică aceea a unui corp în mișcare, care se depărtează de centrul său
de rotație, învârtindu-se astfel nestingherit pe pereții verticali. Această „plimbare” dura ceva timp, atâta cât
spectatorii să ﬁe încântați astfel că unii dintre ei cumpărau încă un bilet pentru o nouă reprezentație, care nu
aducea nimic nou. Se repeta „numărul”.
Pasul următor era spre echilibriștii care mergeau pe o sârmă foarte bine întinsă între doi stâlpi de susținere.
Aici, apărea mai întâi o fată tânără îmbrăcată într-o rochiță aș zice tu-tu ca la spectacolele de balet, încălțată cu
cipicei sau șosete și bine „sprijinită” de o prăjină pe care o ținea în poziție „orizontală” cât era ea de lungă,
obținând astfel echilibrul de care avea nevoie care să o țină la „vertical”. Își plimba picioarele, mângâind sârma,
până reușea să ajungă la celălalt capăt al ei. Acesta era „drumul” pe care-l parcurgea de ﬁecare dată, înainte și
înapoi. Aplauze și zâmbete. Desigur că echilibriștii cei mai buni se aﬂau la circ, dar acela ﬁind în București de
sine stătător, nu mai era așa de atractiv ca bâlciul.
A fost în Bucureștiul anilor antebelici cât și puțin după, faimosul circ Krately, localizat în Piața Universității,
vis-a-vis de spitalul Colțea. Acolo, la fațadă, se aﬂa o zonă comercială, adică magazine cu mărfuri de tot felul,
restaurante cu terase și mese până la trotuarul veșnic aglomerat de cetățenii călători pentru diferite motive și
cu diferite obiective. În spatele acestor clădiri care formau un „L”, ﬁind la intersecția dintre bulevarde, se aﬂa
amplasat circul de care vorbeam. Dar nu mult după instalarea prin forță și minciună a cerberilor roșii, circul
Krately a dispărut de la locul lui. A fost desﬁințat și după alt timp a fost înlocuit cu „Circul de Stat”, amplasat
undeva în cartierul Tei în spatele unui parc. Desigur, foarte diferit de cel vechi care funcționa

Într-un mare cort după moda timpului. Acest nou circ avea deja o construcție din cărămidă și beton așa cum
se construiau în acei ani. Nimic nemaipomenit! Numai propaganda era așijderea, ca și cum în alte părți ale
lumii civilizate nu se executau astfel de construcții. Nu, numai la români! Mă rog, au fost destui cei care au
înghițit și hapul acesta. Iar pe „vechile” locuri, s-a construit modernul Hotel Intercontinental cât și Teatrul
Național care au adus cu ele un aer modern al noilor ani ce au galopat peste noi și bătrâna Europă.
Revenind la Bâlciul nostru, trebuie să amintesc în mod expres, tiribomba-deliciul care de fapt era așteptat de
toți. Tiribomba era un fel de mare pălărie sau umbrelă, la marginea căreia erau atârnate prin lanțuri un fel de
scăunele. Curajoșii se instalau în aceste scăunele și când locurile erau ocupate, tiribomba începea să se
învârtească tot mai repede, acompaniată de ritmul unei melodii de cele mai multe ori cu acorduri țigănești. În
special tinerii care „concurau” la acest „dans”, aveau un fel de joc al lor. Un băiat care se așeza în spatele
scaunului unei fete, avea o misiune. În momentul în care începea mișcarea de rotație a tiribombei, începea și el
o mișcare de învârtire a scaunului cu fata în sensul invers rotației tiribombei. Pe tot parcursul acestor „învârteli”
o zăpăcea pe biata fată, iar când ritualul se termina, toți erau fericiți; el că ce puternic și neînfricat era și ea ce
rezistentă, domnule! Ce să faci, ﬁecare cu plăcerea lui.
Pe lângă această tiribombă, nu am știut niciodată de ce oltenii au numit-o așa, ﬁindcă acolo am auzit acest
nume pentru prima dată, era instalată alta mai mică, pentru copii, ce se numea „Lanțuri”. Acolo, noi, cei mai
mici, ne bucuram, râdeam și țipam cât ne ținea gura, iar când totul se termina și coboram din scăunele, parcă
eram apucați de altă streche. Un timp nu ne puteam ține pe picioare. Ne luau părinții de mână și ne sprijineau
până ne reveneam la starea normală.
Mai erau acolo și „Măscăricii” care tot un fel de clowni se vedeau, cât și aceia care aveau o dexteritate teribilă
în a mișca degetele și mâinile, făcându-te astfel să crezi (cu apare-dispare) că sunt într-adevăr scamatoriiluzioniști. A fost și a rămas și asta o școală pe care, cu timpul, mulți au învățat-o și au aplicat-o pe la jocurile de
cărți, hoți de buzunare și prin alte părți, așa cum deviază atâtea de la drumul drept.
Când se lăsa seara, toate becurile și beculețele colorate cu lumina lor, formau un tablou încântător care te
purta parcă într-o lume de basm. Așa era copilăria cu bucuriile ei, cu acele râsete de o frumusețe pe care numai
la copii le găsești. Și toate acestea se petreceau într-un zgomot teribil, gălăgia pe care o făceau vizitatorii ﬁind
determinați și de muzica asurzitoare care-și arunca acordurile peste ei. În toiul zilei, nu se mai înțelegea om cu
persoană (în limbajul vremii), decât strigând unul la altul, ceea ce pentru mulți era o altă plăcere de a veni la
bâlci.
În provincie, am avut ocazia să văd cum se desfășoară un astfel de bâlci. Desigur că „organizatorii” nu erau
ca în București. Erau oameni mult mai simpli, după cum nici pretențiile vizitatorilor nu erau mari. Bâlciul sosea
de două ori pe an, la marile sărbători și se stabilea pe unde găseau loc adecvat. Se prezenta mai întâi cu
tiribomba, cel mai căutat obiect de petrecere, cortul cu tirul și rareori cu scamatorii. Pe lângă acestea, vata de
zahăr pe băț nelipsită, sugiucul și covrigii cu susan, toate bine-nțeles însoțite de muzica obișnuită. Cu timpul,
au dispărut și acestea, ﬁind înlocuite cu chermezele organizate la Căminul Cultural de către noii tovarăși care
urmăreau „educarea tineretului sătesc”, viitorul patriei. Odată cu această dispariție, s-a dus și liniștea
patriarhală, s-au schimbat idealurile tinerilor care trebuiau să întărească rândurile gloatei în care urma să
mărșăluiască pe drumurile vieții.
Și nu mă opresc în a scrie că peste ani, umblând prin lume, am întâlnit în multe locuri ceea ce se numea
odată bâlci. Desigur, mult mai soﬁsticat și îmbunătățit, cu alte feluri de atracții.
Numai tiribomba a fost aceea care nu a suferit nicio modiﬁcare și asta m-a bucurat nespus, pentru că la
rându-mi, prin suﬂetul meu, am purtat-o mereu.
După șaptezeci și mai bine de ani de viață, pot spune și eu, precum înaintașii, „Bucureștiul de altădată”. Acel
București încins în ﬁecare vară ca „para focului”. Acela cu căldurile toride ale căror soare topea totul în cale.
Acel București atât de bătrân și totuși atât de tânăr.
Bucureștiul meu, orașul meu în care m-am născut și am trăit viața așa cum mi-a fost dată. Bucureștiul care
m-a crescut, m-a educat, m-a ocrotit și m-a bucurat cu toate frumusețile lui vechi și noi. Bucureștiul, orașul cu
care m-am contopit, orașul pe care nu l-am putut cuprinde. Orașul artei și al literaturii, orașul muzicii, orașul
descoperirii multor personalități culturale, artistice, politice, orașul celor ce l-au iubit și meritat.
București, orașul parcurilor și grădinilor, cel care găzduiește mii și mii de zburătoare călătoare de pe toate
meridianele lumii. Acel oraș primitor și prietenos. Orașul care te cheamă să-l împrietenești, orașul cu istoria lui
aproape de nepătruns. București, orașul inimii mele și al tuturor celor care au trăit în el sau au trecut numai, prin
el. București, orașul speranțelor și al multor vise împlinite.
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RADU MOÞOC

ROMÂNIA

Stema familiei Suțu

Această carte, care poate ﬁ considerată cu adevărat o
enciclopedie istorică, tratează subiectul nu numai din punct
de vedere genealogic, dar face referiri la diverse domenii
precum: geograﬁe, arhitectură, religie, heraldică, sigilograﬁe
și medalistică. A fost lansată cu fast la data de 15 septembrie
2015, în eleganta Librărie Cărturești Carusel din str. Lipscani nr. 55 din
București. Clădirea acestei librării a fost retrocedată vechiului
proprietar Jean Chrissoveloni, care a renovat-o și a închiriat-o librăriei
Cărturești, devenind cea mai elegantă și mai mare librărie din țară. În
prezența unor personalități din domeniul cultural, academicieni, istorici,
artiști, critici de artă, dar și o importantă societate românească, precum
descendenți din familiile Ghika, Sturdza, Rosetti, Callimachi,
Cantacuzino, veniți pentru a asista la acest eveniment.
Nu întâmplător a fost
Radu Negrescu – Suțu (din dreapta)
aleasă ziua de 15
pe data de 16. 10.2015
septembrie, pentru că
reprezenta ziua de
naștere a proprietarului acestui superb imobil: Jean
Chrissoveloni, care pentru cine va avea curiozitatea să
citească această carte, va descoperi gradul de rudenie cu
familia Suțu.
Așa se poate explica de ce nu s-a lansat această carte la
Muzeul de Istorie din București, care funcționează în Palatul
Suțu.
Cartea de aur a familiei Suțu impresionează la prima vedere
prin dimensiunea ei, având 835 de pagini, peste 2.000 de
ilustrații și un arbore genealogic cu 400 de persoane, care sunt
Radu Negrescu-Suțu. Lansarea cărții Iașii de odinioară inteligent plasate pe o lungime de 2,20 m. Fiecare descendent
a lui Rudolf Suțu, în data de 4 aprilie 2015, la București
al familiei are un număr, care poate ﬁ ușor identiﬁcat în
cuprinsul cărții. Este o procedură nouă, practică și ușor de
urmărit.
Autorul acestui volum genealogic este Radu Negrescu-Suțu, care mărturisește cu multă eleganță faptul că
această lucrare: „este un simplu studiu genealogic al familiei Suțu, fără a comenta rolul pe care această familie
l-a jucat în cadrul Imperiului Otoman, în Moldova, Țara Românească și în Grecia. Această misiune ingrată și
diﬁcilă, rămâne în sarcina istoricilor, singurii care pot dovedi obiectivitate într-un asemenea caz. Am redactat
această carte din datorie față de memoria acestei familii și am reunit, în atenția generațiilor viitoare, un număr
cât mai mare de portrete, spre a le facilita identiﬁcarea strămoșilor.”
Volumul este dedicat unei rude apropiate,Dimitrie Scarlat Suțu
(1916-1997) din Atena, care l-a determinat să redacteze această
lucrare, drept pentru care îi închină o pioasă recunoștință. Cu
siguranță, acest unchi avea foarte multe atuuri cu care l-a putut
inﬂuența pe acest nepot. Era colonel și șeful escadronului de Cavalerie
al Gărzii Regale a Greciei, ﬁind decorat cu mai multe medalii. Dar demn
de remarcat este și faptul că a fost fondatorul și Președintele Societății
de Heraldică și Genealogie din Grecia.
Evident, o asemenea lucrare de mari dimensiuni istorice nu putea ﬁ
realizată fără o numeroasă colaborare cu persoane dispuse să ofere
informații și fotograﬁi. Mulțumirile autorului se adresează unui număr
de 49 de persoane printre care remarcăm nume sonore din familiile: Dimitrie Scarlat Suțu cu Georgeta Rudolf Suțu,
Brătianu, Cantacuzino, Cazaban, Chrissoveloni, Ghika, Mavrocordat,
mama autorului (1995)
1) Radu Negrescu-Suțu, Cartea de Aur a Familiei Suțu, Ed. Capitel Avangarde, București, 2013, pag. 7

Moșinski, Filitti, Racoviță, Callimachi și Sturdza, cărora în cele mai
multe cazuri le adaugă cu eleganță titlul nobiliar de prinți și prințese, unii
dintre ei ﬁind descendenți pe linie directă din domnitorii Țărilor
Române. Mai mult, autorul menționează în dreptul ﬁecărui colaborator
și un număr, care reprezintă un membru al familie Suțu din acest vast
arbore genealogic, despre care a primit informațiile.
Bibliograﬁa indicată este foarte bogată (90 de lucrări studiate) și
reprezintă o interesantă „colecție” de lucrări de specialitate, unele puțin
cunoscute chiar publicului avizat, precum:
· Georges Castellan – Histoire des Balkans (sec. al XIV – XX –lea),
Paris, Fayard, 1991.
· Philip Pandely Argenti – Libro dʹOro de la Noblesse de Chio,
Londres, Oxford University Press, 1955.
· Théodore Blancard, LesMavroyéni, Paris, Ed. Flammarion, 1893 et
Ernest Leroux 1909.
· Livinus Gorissen, Een Genealogische Schets van de familie
Werbrouck, Aartselaar-Borgerhout, 1974.
· Gotha Almanach, Annuaire généalogique, diplomatique et
Hanul domnitorului Moldovei.
statistique, Gotha, Justus Perthes, 1904.
Desen de Louis Dupré -1819
· Emanoil Hagi-Mosco, Steme boierești din România, București,
Socec, 1923.
· M. De La Croix, La Turquie crétienne, Paris, Pierre Hérissant, 1695.
· F.G.Laurençon, Nouvellesobservations sur la Valachie, Paris, A.Egron/Ponthieu, 1822.
· Emile Legrand, Généalogie des Maurocordato de Constantinople, Paris, A. Lahure, 1886.
· Le Comte de Marcellus, Les Grecs anciens et les Grecs modernes, Paris, Michel Lévy Frères, 1861.
· Eugène Rizo-Rangabe, Livre dʹOr de la Noblesse Phanatiote, Atheènes, S. Vlastos, 1904.
· J.-B.Rietstap, Armorial general illustre, Lyon, Sauvegarde Historique, 1887.
· H. Dj. Siruni, Domnii români la Poarta Otomană, București, Academia Română, 1941.
· Alexandre Soutzo, Histoire de la Révolution grecque, Paris, Firmin Didot, 1829.
· Nicolas Alexandre Soutzo, Mémoires, Vienne, Gérold & Cie, 1899.
· Epaminonda Stamatiadi, Les biographies des Grands Dragomans grecs de lʹEmpire Ottoman, Athènes, A.
Ktena, 1865. Acest studiu conține în prefață și interesante tabele, care privesc, direct sau indirect, viața
statală din Țările Române, precum:
· Domniile celor mai importanți Împărați Bizantini din perioada: 324 sub Constantin cel Mare și terminând cu
Ioan al XI Paleolog Dragases, care a fost înfrânt în 1453 de turci.
· Domniile sultanilor otomani (1453-1922)
· Marii dragomani greci ai Sublimei Porți (1661-1821). Din acest tabel se pot remarca nu mai puțin de cinci
membri ai familiei Suțu, în perioada anilor 1768-1818.
· Marile dregătorii otomane accesibile creștinilor și funcții civile ale Bisericii Ortodoxe din Constantinopol
· Domniile principilor fanarioți în Moldova și Țara Românească (1711-1821). Din acest tabel se pot distinge
nu mai puțin de trei domnitori din familia Suțu, care au domnit succesiv în cele două provincii românești.
· Casa regală a Greciei (1832-1967)
Studiul propriu zis începe cu capul familiei, Drakos Suțu, care
provenea dintr-o familie epirotă stabilită la Constantinopol către 1400,
reîntoarsă în Epir după cucerirea acestei cetăți de către Mehmed II și
revenită la Constantinopol în 1459, printre cele optsprezece alte mari
2)
familii grecești cărora Sultanul le-a acordat privilegii și demnități.
Puțin cunoscută este și strategia cu care Mehmed II, în vârstă de
numai 21 de ani, a putut intra în Constantinopol: „La 22 aprilie 1453,
pentru a putea intra în portul Constantinopol, închis cu un lanț uriaș,
tras din cetate spre fortăreața Galata, care îi interzicea intrarea,
Mehmet II a transportat cincizeci de corăbii înarmate pe uscat, din
Bosfor până la Cornul de Aur, urcându-le pe butuci de lemn până în
Alexandru Nicolae Suțu.
vârful colinei și coborându-le prin alunecare până la malul Cornului de
Domn al Moldovei (1801-1802) și al
Țării Românești (1802; 1806; 1818-1821)
Aur. Această memorabilă performanță este și astăzi comemorată prin
3)
serbări și reconstituiri.”
Faptul că imaginea lui Vasile Alexandrescu Urechia apare la începutul acestui interesant studiu, cu
precizarea: „Istoric, scriitor, membru fondator al Academiei Române, heraldist, etnograf, ministru”4) pentru noi
gălățenii constituie o deosebită onoare, pentru că acest distins cărturar este fondatorul mai multor ediﬁcii
culturale din România, inclusiv biblioteca care îi poartă numele din Galați.
2) Radu Negrescu – Suțu, Cartea de aur a Familiei Suțu, Ed. Capitel Avangarde, București, 2013.pag. 31
3) Ibidem, pag. 30.
4) Ibidem, pag. 19.
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Lucrarea este bogat ilustrată și poate ﬁ considerată ca o adevărată
colecție de imagini inedite, care redă istoria acestei familii de a lungul
veacurilor. Autorul surprinde cu imagini interesante din domeniul
portretelor, litograﬁi, artă murală, morminte, biserici, coperte de cărți,
caricaturi, testamente, steme de familii, medalii și planul unor clădiri
care au aparținut familiei Suțu.
Ultimul descendent al familiei Suțu, pe linie bărbătească, numerotat
cu 399 este Raphael, născut la Strasbourg în anul 1973 și care
profesează ingineria, de la care se așteptă „o descendență
5)
bărbătească cât mai numeroasă .”
Heraldica ocupă un spațiu important în acest volum, începând cu un
interesant eseu despre această știință auxiliară a istoriei. Din acest
motiv, Radu Negrescu-Suțu deﬁnește stema ca: „un ansamblu al
semnelor distinctive și simbolice care alcătuiesc blazonul unei familii,
6)
instituții sau stat, exprimând atributele sale.” Sunt redate în diferite
modalități 80 de steme ale diferitelor familii printre care semnalăm
următoarele: Sturdza, Rosetti, Racoviță, Moruzi, Negri, Miclescu,
Mavrogheni, Mavrocordat, Lahovari, Greceanu,Ghika, Gane,
Florescu, Conaki, Chrissoveloni, Cazaban, Catargi, Carp,
Cantacuzino, Callimachi, Brătianu, Balș, Berindei și evident ale familiei
Suțu.
Ultimul capitol este dedicat Ordinelor cavalerești și Decorațiilor pe
Mihai Grigore Suțu.
care le comentează utilizând un text interesant intitulat: „Pasiunea
Domn al Moldovei (1819-1821)
medaliilor și a decorațiilor”, scris de Dominique Pascal. Eseul trece în
revistă evoluția acestor ordine și medalii începând cu anul 1099, când
Cruciada a dat naștere primelor ordine, și terminând cu Legiunea de onoare, care se remarcă printr-un colan
acordat de Statul Francez.7)
Ce este deosebit de interesant este faptul că autorul acestui volum redă imaginea nenumăratelor medalii cu
precizarea cărui membru din familia Suțu le-au fost acordate. De exemplu, ordinul Coroana României, creat de
Carol I în anul 1881, a fost înmânat la nu mai puțin de 15 membri ai familiei. Sunt medalii acordate familiei Suțu
și de la diferite alte State, precum: Prusia, Germania, Franța, Brazilia, Vietnam, Grecia, Spania, Belgia, Persia,
Malta, Imperiul Otoman, Italia, Rusia, Marea Britanie, Serbia, Polonia. Un ordin onoriﬁc, care a fost acordat la
un număr de 22 de membri din familia Suțu a fost cel intitulat al Mântuitorului, creat în anul 1829 în amintirea
independenței Greciei.
Autorul acestui remarcabil studiu, Radu Negrescu-Suțu, este
ﬁul oﬁțerului regal originar din Roman, Aurel-Mihai Petru
Negrescu și a prințesei Georgetei Rudolf Suțu. A fost însurat cu
Manuela Gabriela Dogaru (1956-2007), descendentă pe linie
paternă din Tudor Vladimirescu. Este scriitor, jurnalist,
traducător și editor, având publicate mai multe cărți printre care
amintim: Zece amintiri, Eseuri, Poarta luminii, Concertul de
Haendel și Dialogul teologilor. Este membru al Societății literare
„Junimea '90” din Iași, membru al Institutului de Genealogie și
Heraldică „Sever Zotta” din Iași. Pentru că a protestat public
Coroana României și Ordinul Carol
împotriva nerespectării Drepturilor omului în România
comunistă a fost condamnat în 1977 la o pedeapsă de un an de
muncă silnică la Canalul Dunăre-Marea Neagră.
Este un privilegiu pentru subsemnatul să-l cunoască pe acest remarcabil și distins descendent dintr-o familie
domnitoare și să ﬁe invitat la ﬁecare lansare de carte la București sau să audieze interesantele lucrări de
genealogie prezentate la Congresele de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta” de la Iași.
Așteptăm cu interes următorul volum care, cu siguranță, va trezi interesul publicului larg vorbitor de limba
română.

5) Ibidem, pag. 690.
6) Ibidem, pag. 701.
7) Ibidem, pag. 785

„Mi-am dat seama devreme că atât lumea academică cât şi cea literară – şi
nu cred că există vreo diferenţă între cele două – sunt dominate de neghiobi,
de ticăloşi, de şarlatani şi de birocraţi. Aşa stând lucrurile, nicio ﬁinţă umană,
bărbat sau femeie, cu orice poziţie socială, care are o voce proprie, nu va ﬁ
agreată.”
Harold Bloom

IOAN NAUMESCU

Scrisoare de la un transilvănean

ROMÂNIA

Mi-am adus aminte de spusele lui Harold Bloom, cel mai important teoretician literar american,
critic, istoric literar și profesor Sterling la Universitatea Yale, când am citit în numărul 1-2 al revistei
clujene Neuma, o scurtă cronică a revistei Destine literare, care apare în Canada. Maestrul Bloom,
care a semnat câteva zeci de cărți de critică literară, sute de antologii literare și ﬁlosoﬁce și romane de
ﬁcțiune, cunoaște foarte bine speciile de jivine de genul celor aciuate prin revistele literare mediocre și
insigniﬁante, apărute în România postcomunistă precum ciupercile după ploaie.
În prima fază, am fost tentat să nu o bag în seamă pe autoarea aberațiilor debitate la adresa publicației
românești din Canada, vorba unui alt scriitor celebru, George Bernard Shaw: „am învăţat, cu mult timp în
urmă, să nu mă lupt niciodată cu porcii. Nu faci decât să te murdăreşti şi, în plus, porcilor chiar le place
asta.” Nu am rezistat tentației, trebuie să recunosc și am făcut săpături prin subsolul literaturii române, ca să
aﬂu cine sunt ipochimenii care colaborează la această revistă cu nume de psalmodiere a unor cântece
religioase medievale, fără cuvinte și fără portativ. Așa am dat peste un nume care mi-a făcut imediat scârbă și
mi-a trezit consternare, Horia Roman Patapievici, declarat de către Neuma scriitorul anului 2018.
(sursa:https://www.litera13.ro/2018/11/hr-patapievici-desemnat-scriitorul.html – Horia Roman Patapievici
desemnat Scriitorul anului 2018 de către Uniunea Scriitorilor). Acest ipochimen, după ce a spus despre
România că „radiograﬁa plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbră fără schelet, o inimă ca un cur” („Politice”,
ediţia 1996, pag. 63), iar despre români că ar avea „nişte feţe patibulare” (demne de spânzurătoare, n.a.), este
un șobolan disprețuit de către toți intelectualii de marcă ai României. Familia Patapievici, potrivit documentelor
publicate de către „Ziarişti on-line”, adică Dionis şi Odarca Patapievici, este „un cuplu informativ creat de NKVD
la începutul anilor '40 în Cernăuţi şi inﬁltrat apoi în Secţia Gestapo-ului din Viena, de unde, în 1947-1948, a avut
loc marşrutizarea în România.” Faptul că Neuma îi ridică osanale spune totul!
În aceste condiții, elucubrația debitată de către Neuma, potrivit căreia redactorii revistei Destine literare sunt
lipsiți de „orientare culturală și discernământ” și de aceea publică opere ale unor „paraziți din patrie”, lipsiți de
talent, apare ca o adevărată blasfemie.
Destine literare este o revistă de suﬂet a românilor canadieni, scoasă pe cheltuiala redactorilor, condusă de
acest patriot inimos, Alexandru Cetățeanu, motiv pentru care merită toată prețuirea noastră, a cititorilor. Orice
apreciere la adresa acestei publicații, făcută în paginile Neumei, ar suna ca o înjurătură. Handicapații mintal nu
au reprezentarea faptelor abominabile, de aceea au o scuză, pe când năimiții de genul celor care-l susțin pe
Horia Roman Patapievici, sunt de-a dreptul odioși.
Codoșii de la Neuma sunt conduși de către un komisar cu fustă, care seamănă foarte bine cu o altă frumusețe
a literelor românești, Nina Cassian, ﬁe-i țărâna ușoară! Această creatură s-a cocoțat în fruntea Neumei,
încercând să iasă din anonimat precum păduchele din blana unui câine scheletic. Opera acestei creaturi
jalnice nu este altceva decât o culegere de banalități și de platitudini răsuﬂate, o vorbărie neroadă și o înșiruire
de cuvinte fără sens, debitate cu nonșalanța unei precupețe cu mâinile în șolduri. În compensație, manifestă un
dispreț suveran față de scriitorii care se situează pe un alt plan intelectual. Valoarea scriitorilor, care publică în
revista Destine literare, între care și academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, nu este
dată de recunoașterea lor de către Neuma, vorba unul baloacheș autohton, „ﬁecare cu gașca lui!”
Încheiem cu una dintre perlele gândirii populare românești: „ce-i pasă măgarului de unde beau oile apă?”
Cu cea mai aleasă considerație
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CLAUDIA E. NAPOLI

S.U.A.

The Driven Bat

I was awakened at 5:15 AM by a quiet whooshing sound. It was extremely hot, as my A/C had
just broken down. I looked up and saw a huge butterﬂy, ﬂying around in circles, or so I thought,
being in between sleep and consciousness. After a second of wonder, my mind posed the
inevitable questions: what was that? Was it going to hurt me? How could I escape? I did not
have a ﬂashlight or a lamp handy. The nearest light switch was across the room, meaning that I
had to get out of bed and go under the ﬂying creature, and I had no idea how it would react. So, next I
grabbed my cell phone. Although, I didn't usually sleep with my cell phone, this particular night, my
husband was away and I was waiting for a message from him, I had it right next to my pillow. As I was
becoming more aware of the situation, I got the cell phone, put on the ﬂashlight and pointed at the ﬂying
creature. The light didn't reveal much about my adversary. All I could see was a black thing circling my bed.
However, I realized that whatever that creature was it was not a butterﬂy, nor a bird! Its ﬂying movements
where too circular, its motion too precise to be one of the two. I shut off the light and starting slowly moving
toward the end of the bed, with the creature ﬂying in circles above my head. Crawling to the door, I opened
it and managed to get in the hallway unharmed. I went downstairs and looked at the time. It was 5:30 AM. I
put on the coffee and suddenly I said to myself IT'S A BAT! Fine, what should I do now?! It was dawn. How
can I get the bat out? I went upstairs and cracked open the door. I looked up and saw the bat still ﬂying. I
am not sure how long I stayed there, not more then few minutes I guess, although that time seemed
endless. I knew I had to go in and open the windows, but would I be safe? Would it ﬂy on top of my head?
Mind you I have a blonde, curly hair! Again I went downstairs and started researching on the Internet about
bats, and how can one get them out of their house. God, there was a lot of information and my time was
short. It was almost daylight. Upstairs again! I opened the door but could not see anything ﬂying.
Ok, I said to myself, maybe he just left from wherever he had come from. I entered the room, and opened
up one window. I went to the other side, and took the screen off two more windows and opened them up. At
that time I heard a sound, like a faint squeaking right behind the lazy chair by my bed. With a scream I ﬂew
out the door. My heart was pounding in my ears. I cracked the door again, just to see my driven bat ﬂying in
the same pattern. That's it, I said to myself. He is going to ﬂy out the windows and everything will go back
to normal.
As I went downstairs to continue my daily routine the thought of what if it didn't manage to ﬂy out, kept
bothering me. In front of the computer I started researching again, just to ﬁnd tons on information, some
contradictory at best. At midday I went upstairs, the room was hot, almost 90 F. I closed all the open
windows and starting looking for my bat. Nowhere to be seen. The closet doors were open and with the
knowledge I had, I knew it might have hidden in there, anywhere, even in a shoe. Don't blame a woman for
having too many shoes, unless you have a bat in your closet!
Thus, my only chance was to wait for dusk. This seemed like the longest day of my life. I felt like I was
sitting on faqir's hot charcoals. Just waiting to cool down, or in my case for the sun to set. Finally, 7:30 PM.
Twilight zone! Mind you, I had passed the day reading about bats, how to catch them and all the additional
health issues, such as rabies. I went upstairs. Now, my goal was not to get rid of the bat but to catch it, for
health reasons!
Thus, I went to my bedroom armed with a huge white sheet, two ﬂashlights, a couple of towels, and a
yogurt container. I cracked the door open. No sound, no movement! I said to myself, I am going in! Walking
on my tip toes I went to all the windows and opened them up. It was so hot that my shirt instantly stucked
to my skin. For about 10 minutes I just stood waiting by the door. I took the yogurt container and started
playing drums on it, as per one of the online blogs. Don't laugh! Apparently it worked for some people!

After another 10 minutes I realized that my driven bat was not quite enchanted by the ultrasound therapy.
Tired, I sat down on the ﬂoor next by the door. Not even 5 minutes passed and I hear the whooshing
sound, and my bat was coming toward me. It was up in the air again doing its perfect circling rounds.
Panicking, and holding the big white sheet over my head, I rushed through the door, closing it behind me.
This time, I said to myself, I am not going to let it go. I called up one of my friends, and told him I needed
help. Still peaking through the door I could see my driven bat ﬂying. George, my friend, offered to go
downstairs to watch the windows outside. No more than 15 minutes, at most, passed and my driven bat
was still in my bedroom. Suddenly, I realized that it might not see the lights outside, as they were quite far
from the windows. Thus, I open the door, took one of the ﬂashlights and threw it on the ﬂoor near the
closest window.
Two minutes later my driven bat was nowhere in my sight! I opened the door a bit more, and saw him
resting on the carpet, near the other window, opposite the one with the ﬂashlight. Having the white sheet
next to me I thought I should throw it on top of it. Then, I realized it might be too light weight and too long. I
ran to the bathroom and got a short bathrobe, cracking the door open again. My driven bat was still there
on the ﬂoor. While pointing the other ﬂashlight at it, I threw the bathrobe right on top of it. A crying, angry
squeaking sound came from under the bathrobe.
Meanwhile George came back and I showed him my trapped bat. We knew we had to move fast. So
George went downstairs and got a ﬁshing net. When he came upstairs we lifted the bathrobe and he
caught it in the net. But the little bat was ﬁghting it. He ripped the net with his teeth and was hissing at us.
Finally I took a cardboard box from my closet. I ripped off the lid and tried to push the driven bat back in the
net. I believe it hurt one of its wings, as it was really scratching its nails and stretching its entire body to get
out. It got ﬂat like a piece of printing paper, squeezing itself from under the cardboard trying to escape. In
the end we managed to constrain it inside the net and between the two pieces of cardboard like a
sandwich. Lifting the entire bundle up, we threw everything out the window. I do have to point out that
catching a bat at night with a net and cardboard is not as easy as the bloggers imply!
This morning we went in the porch and found the net empty. We presumed it ﬂew away. Then George went
in the driveway where our cars were parked and where the garage was located. He called me and pointing
at the house wall, he asked me: "do you think that is It?" I took a closer look and said “Yeap! THAT IS IT!”
My driven bat was hanging upside down right between my bedroom windows.
So, next step. I called for pest removal. They came, knocked my driven bat off the wall and bagged it in a
dull shopping bag throwing it in a cage. But I was not yet prepared to let my driven bat go away so easily.
To be honest, if I had any guarantee that my, and you can see I am saying MY driven bat, was not infected
with rabies, I would have just let it go, and called this an adventurous interesting encounter. But there was
no guarantee. So I packed my driven bat into a Feta Cheese box, in which I punched some holes, taped it,
and both of us drove down to the city Health Department.
Only tomorrow will tell which one of us was more driven, my bat or I!
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TUDOR NEDELCEA

ROMÂNIA

Nicolae Mareº despre

Cuvinte memorabile a scris despre Eminescu, între mulţi
alţii, Constantin Noica: „Dacă nu ne vom hrăni cu Eminescu,
vom rămâne în cultură mai departe înfometaţi”, căci
„măsura noastră este Eminescu”, îndemnându-ne „a-l
cunoaşte mai bine pe Eminescu noi înşine şi a-l face mai
bine cunoscut întregii lumi.”
A-l face cunoscut lumii înseamnă, evident, a-l traduce, o treabă cu
adevărat patriotică, întrucât „rare ori un neam întreg s-a regăsit într-un
poet cu atâta sponteneitate şi atâta fervoare cu care neamul românesc
s-a regăsit în opera lui Mihai Eminescu” (Mircea Eliade).
El a fost tradus încă din timpul vieţii sale. Primele traduceri se fac în
limba germană, datorită reginei Elisabeta (Carmen Sylva) şi Mite
Kremnitz, la îndemnul lui Titu Maiorescu, în vol. Rumänische
Dichtungen (Leipzig), în ediţia din 1881 ﬁgurând cu 21 de poeme, în
ediţia a II-a, 1883, ﬁind inclus şi Luceafărul, tradus de Mite Kremnitz
după manuscris.
De atunci, Poetul nostru nepereche („M. Eminescu ne rămâne în
poezia noastră, neperche” – G. Călinescu) a fost tradus în „64 de limbi
şi literaturi”, conform volumului omagial din 2000, Eminescu – peste
nemărginirea timpului (alcătuit de Cristiana Crăciun şi Victor Crăciun)
şi, ulterior, în 80 de limbi, conform Catincăi Agache, Însemne ale
nemuririi eminesciene (2016). (Înlătur cu bună credinţă aberaţiile unui
bătrânel conform căruia Eminescu a fost tradus în peste 300 de limbi).
Recent, scriitorul şi diplomatul de excepţie, Nicolae Mareş, ne prezintă volumul Mihai Eminescu în limba
polonă. Studiu şi antologie română-polonă (Bucureşti, eLiteratura, 2018). „Practic, Nicolae Mareş regândeşte
gândirea lui Eminescu, oferindu-ne un captivant spectacol intelectual”, cum precizează, cu temei, Alex
Ştefănescu în prefaţa lucrării.
Născut în localitatea prahoveană Măgurele, la 18 aprilie 1938, Nicolae Mareş îşi începe cursurile
universitare la Facultatea de Filosoﬁe a Universităţii din Bucureşti (1959-1960) şi le ﬁnalizează la Facultatea de
Limba şi Literatura Polonă a Universităţii din Varşovia (1961-1966), unde îşi susţine masteratul cu teza Tadeu
Hasdeu, reprezentant al iluminismului polonez (1966, publicată în 1971). Îşi sususţine doctoratul cu o teză
despre Papa Ioan Paul al II-lea, subiect mult drăgit, acest papă cu origini româneşti, despre care aduce
contribuţii esenţiale. (Ioan Paul al II-lea. Papă pentrtu mileniul al III-lea (2001); Receptarea Papei Ioan Paul al
II-lea în România (2004); Ioan Paul al II-lea – un Papă Sfânt (2009); Sfântul Ioan Paul cel Mare (2015).
Îmbrăţişează de tânăr cariera diplomatică, pentru care avea vocaţie, remarcându-se în toate funcţiile de la
misiunile diplomatice din exterior cât și din centrala Ministerului Afacerilor Externe: ataşat cultural, consilier și
ministru-plenipotențiar la Ambasada Română din Varşovia, primul șef al misiunii diplomatice a României la
Skopje, director al Centrului Cultural Român de la Paris, directorul Direcției Românii din Afara Granițelor din
M.A.E.
A debutat la Varșovia în publicația „Przeglad Humanistyczny”, în anul 1965, cu un studiu-evocare despre
Tudor Vianu, tot în revista respectivă despre „Receptarea în România a poetului Adam Mickiewicz” /Pan
Tadeusz/ în traducerea lui Miron Radu Paraschivescu, precum și a romanticului Juliusz Slowacki. În același
timp a colaborat la Postul Național Polonez de Radio, la redacția de emisiuni muzicale /1965-1966/; la 4 iunie
1966 i-a apărut în „Viața studențească„ reportajul „Privește Craiul Sigismund” și poezii în „Amﬁteatru”. În 1971
a publicat la Editura Științiﬁcă, monograﬁa Republica Populară Polonă. În colecția „101 cărți” a Editurii Junimea

din Iași i-a apărut ﬂorilegiul aforistic al poetului Stanislaw Jerzy Lec: Gânduri nepieptănate. Ca traducător,
aforist, poet și eseist a colaborat/colaborează la „Steaua”, „Tribuna”, „România literară”, „Contemporanul”,
„Familia”, „Convorbiri literare”, „Ateneu”, „Luceafărul”, „Argeş”, „Flacăra”, „Vatra”, „Viaţa românească”, „Portal
Măiastra”, „Diplomat Club”, „Punctul critic” etc.
Dintre contribuțiile esenţiale istorico-literare aduse reținem volumele: Lucian Blaga – diplomat la Varşovia
(2011) şi Lucian Blaga – epistolarul de la Academia Română (2012), Eugen Ionescu – diplomat român în
Franţa (2012), Relații româno-polone de-a lungul secolelor (2013), Istorie – diplomație /eseuri/ (2013), Artăliteratură /eseuri/ (2014) etc. A tradus din Karol Wojtyla (Papa Ioan Paul al II-lea) piesa În faţa magazinului
bijutierului (montată de C. Dinischiotu şi jucată din 1991 la Radio România), Poeme (1992), Triptic roman
(2003), Cugetări (2003), Dragostea, totul mi-a explicat (2004), Sculaţi-vă să mergem (2009), dar şi din alţi
scriitori polonezi, recent antologia 101 poeți polonezi la Editura Academiei. În anul împlinirii a opt decenii de
viaţă, Nicolae Mareş a publicat din Karol Wojtyla Exişti, Poeme alese şi Maxime militante.
Meritul fundamental al diplomatului şi istoricului literar Nicolae Mareş, pe lângă „dezvăluirea” profundă şi
reală a celui mai celebru papă din istoria Vaticanului, este studiul exhaustiv privind prezenţa românului absolut
(Petre Ţuţea) în cultură şi spiritualitatea poloneză.
Cum era de aşteptat, doritor de a cunoaşte nu numai istoria neamului său, ci şi a popoarelor Europei,
Eminescu a studiat şi istoria Poloniei „cu multă acribie”, cum consemnează N. Mareş, încă din timpul
studenţiei. În 1874, vizitează Cr Cracovia („Roma slavă”), apoi la Lwow vizitează Biserica moldovenească,
ctitorită de Vasile Lupu, Polonia ﬁind considerată ţară occidentală, învecinată cu Moldova. O însemnare
eminesciană consemnată de N. Mareş fascinează şi azi: „Când simte cineva bătaia inimei polone, când simte
suﬂetul naţional îmbălsămat de poezie, înduioşat de muzică, atuncea lumea are voie a-l taxa de nebun, dacă
el ar susţine de exemplu că Polonia e pe moarte sau că va muri. Şi poate are să moară corpul naţiunei când
suﬂetul ei trăieşte?” (Mss 2262). Eminescu se referă la teritoriile poloneze aﬂate sub stăpâniri străine şi la cele
trei dezmembrări ale ţării din 1773, 1792 şi 1795, sursele sale ﬁind de sorginte germană, istoricul Eminescu
(vezi şi Tudor Nedelcea, Eminescu, istoricul, 1998) ﬁind astfel precursorul lui Hasdeu, Bianu Iorga, P.P.
Panaitescu, Grigore Nadriş şi Corfus în studierea istoriei poloneze. Eminescu îşi începe studiul său prin a
desluşi originea numelui ţării (de la cuvântul „pole”), primele forme de organizare statală (conducătorul era un
„piast”), de creştinarea polonezilor şi ajutorul dat de Sfântul Scaun, cronologia principalelor evenimente
istorice şi a conducătorilor (Ludovic, Cazimir, Vladislav, Jan Sobeski etc.). Concluzia autorului este
ediﬁcatoare: „Cred că puţinii dintre contemporanii săi de pretutindeni erau atât de bine informaţi cu privire la
istoria Poloniei.”
Nu întâmplător, N. Iorga, ales membru de onoare al Academiei de Ştiinţă din Cracovia /1923/, a ţinut la
decernarea titlului, în iunie 1924, sub cupola Universităţii Jagiellone o conferinţă despre Eminescu şi a
prefaţat antologia eminesciană alcătuită de Emil Zegadlowicz, în 1933, prefaţă încheiată magistral: „Naţiunile
se apropie unele de altele prin truda celor de jos şi prin elanul spiritelor creatoare. Eminescu are, fără îndoială,
partea sa de contribuţie la această comuniune de suﬂet între polonezi şi români, comuniune pe care vor ﬁ
visat strămoşii noştri, care s-au întâlnit nu o dată ca tovarăşi în frumoasa luptă pentru creştintate.”
Un capitol extrem de interesant şi inedit totodată Nicolae Mareş îl consacră Sfântului Ioan Paul al II-lea cel
Mare şi Eminescu. Muncitor într-o carieră de piatră şi într-un combinat chimic, actor, dramaturg, ﬁlosof,
profesor universitar, episcop şi cardinal, Karol Wojtla a devenit cel mai carismatic Papă (1978-2005), cu un rol
imens pe scena lumii, rol recunoscut de cei doi lideri mondiali G.W. Bush şi M. Gorbaciov (ultimul recunoscând
că „a fost umanistul numărul 1 pe această planetă”). Pentru noi, românii este îmbucurător şi ne onorează
faptul că Ioan Paul al II-lea este primul Papă care l-a evocat pe Eminescu al nostru. În Piaţa Sf. Petru din
cetatea Eternă, Papa Ioan Paul al II-lea a rostit, în limba română, poezia lui Eminescu din 1879, Rugăciune.
(Câţi din ţară cunoşteau că autorul Luceafărului a fost şi un poet creştin!?). Cu prilejul vizitei sale istorice la
Bucureşti (7-9 mai 1999), îl invocă din nou pe Eminescu printre personalităţile „Grădinii Maicii Domnului”.
Vorbind despre „feluritele suﬂete ale creştinismului” realizate „în decursul istoriei voastre”, Suveranul pontif a
subliniat şi rolul Şcolii Ardelene „şcoala născută în acel Blaj, pe care acelaşi Eminescu l-a salutat, nu
întâmplător, ca «mica Romă»”. Amintind de predica de la Parcul Izvor din Bucureşti, în care românii au
scandat „Unitate! Unitate!”, Papa a mărturisit (şi a profeţit): „Aici am trecut pragul Speranţei!”. „Aşa a fost pusă
ca stat – comentează N. Mareş – „România şi noi, românii ca naţiune, prin Eminescu, la temelia lumii noi şi a
noii Europe. Poetul român ﬁgura deja, din porunca Pontifului, în Analele Vaticanului, printre marii gânditori
creştini europeni.”
Nicolae Mareş a identiﬁcat 20 de literaţi polonezi care s-au aplecat asupra creaţiei eminesciene, făcând de
fapt, radiograﬁa unui secol de receptare a Poetului nostru naţional în limba şi cultura poloneză. Ne facem
datoria de onoare să-i menţionăm, cel puţin, pe aceşti literaţi polonezi: Emil Zegadlowicz (care l-a numit pe
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Eminescu „un strălucitor meteor”), Stanislaw Dobrowoloski, Wiktor Wiecki, Kazimiera Illakowiczowna, Anna
Kamienska, W. Lewik, L. Lewin, W. Slobodnik, Adam Kozlowski, Danuta Bienkowska etc., pe compozitorul Z.
Lubicz (Skibowski), pe graﬁcienii, L. Salmen şi W. Rola Piekarski.
Amărăciunea autorului, datorită faptului că „din 1989 până în prezent nimic despre Eminescu nu s-a mai
petrecut în Polonia, în ciuda faptului că un institut aşa-zis cultural funcţionează de peste un deceniu la
Varşovia” este îndreptăţită şi ea trebuie să dea de gândit autorităţilor româneşti şi să remedieze urgent această
situaţie intolerabilă. În aceste instituţii trebuie să activeze oameni de cultură cu vocaţie şi dragoste de ţară şi de
valorile naţionale şi nicidecum simpli funcţionari numiţi doar pe criterii politice sau clientelare.
Partea a doua a cărţii lui Nicolae Mareş, Mihai Eminescu în limba polonă, este, de fapt o antologie din
poeziile eminesciene (Rugăciunea unui dac, Odă (în metru antic), Împărat şi proletar, Se bate miezul nopţii, La
steaua, Crăiasa din poveşti, Singurătate, Departe sunt de tine, Afară-i toamnă, Somnoroase păsărele, Şi
dacă…, Pe aceeaşi ulicioară, Egipetul, Cugetările sărmanului Dionis, Pajul Cupidon, De câte ori, iubito, Adio,
Ce e amorul?, Peste vârfuri, Rugăciune, Pe lângă plopii fără soţ, Ce te legeni, Lasă-ţi lumea, Criticilor mei, Sara
pe deal, De ce nu-mi vii, Revedere, Kamadeva, Dintre sute de catarge, Mai am un singur dor, Scrisoarea II,
Călin, Glossa, Scrisoarea III, Andrei Mureşan, Doina, Luceafărul, Hyperion, Ce-ţi doresc eu ţie, dulce
Românie!) traduse în limba poloneză.
Ultima parte, a III-a, prezintă, cronologic, „Eminescu şi epoca sa” şi „Reﬂexii şi gânduri despre Eminescu”
exprimate de Arghezi, Bacovia, Alain Bosquet, Slavici, G.B. Shaw, Mircea Eliade, Nichita Stănescu, Emil
Cioran, Veronica Micle, Silvia Pankhurst, Vlahuţă, precum şi o bibliograﬁe necesară.
Prin recenta sa carte, Mihai Eminescu în limba polonă, Nicolae Mareş se impune în rândul eminescologilor
contemporani, aducând contribuţii esenţiale nu numai privind tema propusă, dar şi de istorie literară şi
culturală, creând o autentică punte între cele două culturi. Scrisă cu acribie ştiinţiﬁcă şi într-un stil adecvat,
folosind surse arhivistice şi bibliograﬁce diverse, Nicolae Mareş dovedeşte, la cei 80 de ani, că este mereu
tânăr şi surprinzător în cele ale creaţiei.
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MARIA NICULESCU (RELLY)

EDERA E BACCO
È pace dappertutto, Lassù, sopra il Mondo,
Dal cielo piove, piove con raggi di argento,
È mezzanotte adesso, è unico il momento
Come tutte all'intorno son tonde, tutto tondo!
Il semidio Bacco, il ﬁglio di Semele
E di quel dio Giove, dall'alto lui guardava,
Vidè in una casa una ragazza brava
O, Dei, con bell sorriso, con labbra rosse, belle,
Le guance come due peonie, poi neri,
Lunghi, lunghi capelli di ebano, ﬂuttuando
Sul collo, sulle spalle d'avorio, ﬁn' quando
Perlacea la Brezza venuta dagli Iberi,
Accarezzava dolce, con caldo suo respiro,
Poi si chiedeva Bacco, gli occhi come sono:
Marroni, azzurri, neri o verdi, raro dono?
Nel sonno, fra gli sogni facendo del bell giro.
Lei si sentì guardata, apre gli occhi, salta
Si alza e poi guarda, fuori dalla ﬁnestra,
Un cavaliere poi un cavallo alla sua destra:
„Sei di Valletta forse, San Paolo, vecchia Malta?”
Guardavano più a lungo, entrambi son stupiti,
Le frecce acuminate che Cupido aveva
Nei cuori li traﬁsse, quando il Sol' splendeva.
Che folle fu l'amore, come nei vecchi miti.
„Ti guardo da un po' di tempo, mi innamorai, ti
giuro”
Lui disse, poi suoi occhi guardò: color del Mare;
„Vorrei la mia moglie che fossi, vuoi andare?
Ti amerò per sempre, più candido, più puro!”
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Sentivano farfalle volando attraverso
Lo stomaco, avendo le ali come seta,
Era una mattina dorata e quieta,
„Edera è il mio nome e ho il cuore perso,
Ma sono poverina, sto con la mia nonna”
„Non m'interessa, disse Bacco, tu, tu sei tutto,
Sei l'aria, il Sole, i miei sogni, l'assoluto,
Sei unica al Mondo, scelta, la mia donna!”
Tu prendimi per mano, cammineremo insieme
Dov' è il verde prato e alberi ﬁoriti.”
Andarono sull'erba, con baci inﬁniti
Coprendo dolci labbra, lui sussurò: „Non teme!”
Gioiosi e felici, buttandossi nel Mare,
Nuotando fra le onde, i sacri, bei gemelli,
Correvano sui raggi dorati e, ribelli,
Saltavano in barca, per nuova incantare.
Si sono incontrati, si sono divertiti,
Seguiva il Amore, innamorati amanti,
Cinguettavano uccelli canzoni per i santi…
Seguendo per lunghe ore i sacri, scelti riti.
Fra tempo, Dea Hera, col cuor avvelenato,
Non ha capito niente di questo amore strano,
Pensava lei, poi altre dee che è in vano
E non andava bene, tra loro, questo fatto.
Troppo ingelosita, lei trasformò, al più presto,
Quella ragazza bella, con magica potere,
In pianta che si aggrappa, strisciante sopra terre;
Spietata fu la Dea, spietato il suo gesto!
Si dice che d'allora, l'Edera sempre viene,
Aspetta il suo amato: „Io, di trovarlo, spero.”
E Bacco, ubriaco, per l'Amor passeggero,
Di edera corona, lui sulla testa tiene.
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ABBRACCIAMI
Con il candor dei occhi abbracciami, amato,
Nel blu, dagli occhi sorbendo, il cielo è abbracciato;
E fammi le carezze, il vento lo sa fare
Sui petali di menta, con soave profumare;
Sussurrami parole d'amore, come le onde
Sul Mare, in dondolare, sussurrano, profonde;
E baciami, amore, ancor col tuo senno,
Come il raggio d'oro, la Terra, senza freno;
Prendimi nel tuo sogno, sarò la tua Regina,
Per Sole come è la Luna, e dimmi: „Sei carina!”
Ricco sarai, per sempre, con tutti i miei regali:
Migliaia di momenti felici e leali;
La tinta del tuo viso, spento d'addolorare,
Lo laverò nei canti di preghiere rare;
Perse, le tue speranze, nel buio son buttate?
Le chiamerò con versi e col cuor che batte;
Rinascerà l'amore che, lentamente, muore,
Con i ferventi baci, vedrài, farà bel ﬁore;
Ti sognerò per sempre, amor, ogni secondo,
Come sogna la Luna il Re, il Sole biondo!
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LASCIATEMI IL SORRISO
E' sempre allegria, c'è Sole nel mio cuore,
La mia giovinezza nel blu sta per volare,
Eletto, un pensiero, mi porta via nel Mare,
Oh, Dio, da lontano, sento il Tuo amore.
Non so, si è spezzata dal cuore la catena,
Oppure, ﬁnalmente ho trovato l'assoluto,
Rispetto il mondo intero, lui mi appartiene, tutto,
Ah, voglio una vita più integra, più serena.
Lasciatemi sulle labra il sorriso esistente,
Un sogno, la speranza, un profumato ﬁore,
Zelanti, biondi raggi, un pensier che corre…
Io, senza tentazioni, no, non vivrò per niente!

MARIA PAL

PIPĂI NOAPTEA
Drumul tău de-ntoarcere e prin întuneric
Unde liniştea se amănă
cu o duminică râvnită
și umblă desculţă cu o cheie la gât
rugămintea-i atârnă pe faţă ca un ţurţure
și nu mai dai socoteală
pentru trăirile ce-ţi apasă pieptul
ci pentru frunzele pe care le trezeşti
cu foşnetul tău
când anotimpurile stau la masa
unde lumina-şi odihneşte rănile
cu lacrimile ce nu mai cad pe obraz
pipăi noaptea înﬁorând-o
precum cel cu aripi de corb când pescuieşte
stele
din ape

CHIAR ÎN ACEASTĂ CLIPĂ
acum
cineva încearcă să regenereze suferinţa
cineva sapă după gândurile care ţin
viaţa de-un ﬁr
mai casant decât în gerul siberian
chiar în această clipă
cineva admiră frumuseţea
în care se-ntâlneşte visul bufniţei de-a renaşte
pădurea
cel ce umblă pe ape înalţă cerul cu câteva
orizonturi
iar cineva numără umbrele ce şi-au ascuns
faţa-n călimări
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acum în această clipă cineva-şi deşartă ţipetele
neauzit
precum strigătul unui ghilotinat
cineva priveşte fachirii cum merg
pe cuiele-ncinse
cu singurătatea strălucindu-le în ochi
acum chiar în această clipă
cineva înlocuieşte crucea piroanele spinii cu
planete albastre
iar tu-ţi speli mâinile într-un curcubeu

TRAGE CU OCHIUL
lumina îți alunecă brusc de pe trup
înainte de-a cunoaște toate hărțile zilei
mulțumit întunericul se întinde în pat
gesturile tale orbesc
bâjbâie prin mătasea visurilor
după un foșnet pe care să-l recunoști
timpul se delectează cu pașii pierduți
trage cu ochiul la jocul pe care-l începe secera
lunii
Cu gleznele tale de lut

CEARCĂNELE CÂŞTIGĂ
TROFEE
c-o orchestră de instrumente ce cutremură totul
întunericul intră în casa ta
rostogolind torente reci peste corp
peste vise
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nici un cer nu mai eclipsează
misterul pe care-l furişează-n tine stolurile de
corbi
răsucindu-şi călcâiele
paşi cunoscuţi zdrobesc cu furie
dimineţile tale
trădările nu mai îngenunchează
şi-ţi ard suﬂetul cu scrieri de smoală
acum
începi cu timpul o ruletă rusească
cearcănele câştigă trofee
suferinţa clocoteşte învolburată fără sfârşit
îngerul păzitor refuză
să se mai privească-n oglindă
medaliile se-agaţă singure de gâtul tău

DIMINEŢI CU ÎNSERĂRI
Stai faţă în faţă cu moartea
ea face inventarul trupurilor
pe care-ai fost obligat să le părăseşti
şi te întreabă din ochi fărănici un cuvânt
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cât spaţiu ai
să mai colecţionezi zâmbete din iertare
câte înstrăinări ai îngropat sub cenuşă
câte duminici ai tulburat cu plânsul
ce număra sufocându-se dimineţile
cu înserări
apoi fără nici un efort
pune-n spinarea umbrei tale crucea

ARDE CÂTE UN POEM
Rătăceşti printr-un tărâm dispărut
Ruine îşi etalează secrete
în tablouri suprarealiste
alegi un loc ce părea somnoros
zi şi noapte desene zi păsări nori ﬂuturi
când închizi ochii
prind viaţă şi zboară înspre necunoscut
de sub picioarele tale se ridică
un abur lăptos
în trup se face brusc întuneric
şi un singur anotimp
nici o uşă
nici o fereastră
nici o iarbă a ﬁarelor
cu inima sărindu-ţi din piept
clipă de clipă
priveşti cum arde câte un poem sub mâna ta
cu rouă pe el

ION I. PÃRÃIANU
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În sâmbăta lui iulie 2015, ziua 11, o zi de vară frumoasă, în Stațiunea Olănești, la Terasa Literară a
poetului Gheorghe Puiu Răducan erau puse la caledouă evenimente: aniversarea a 64 de ani de
viață ai lui Puiu și „botezul” colaborării culturale permanente între Societatea Culturală „Apollon”,
Primăria orașului Olănești și Mișcarea Culturală Olăneștiană – 2015.
Fiind primul ajuns, când mai era destul timp până la ora 18.oo, ora de începere a programului prestabilit, am
vizitat stațiunea și câteva puncte turistice, printre care și „Hanul Haiducilor”. La înapoiere, am parcat mașina
dincolo de poarta de intrare, în dreptul grădinii cu pomi fructiferi plantați de Puiu. Am intrat atras și de fumul de la
grătar. Am fost întâmpinați de Puiu și soția sa, Valentina, cu salutul: „Bine ați venit”! Eram cu soția.
– Nelule, ia pe doamna Viorela și urcați pe Terasă! Tu cunoști. Nu e prima dată când vii la mine. Te așezi unde
vrei, dar să-ți prezint bucătarul. E cumnatul meu. A venit și el în concediu, iar eu îl pusei la muncă.
Pe Terasă, în mijloc, era masa aranjată: ﬂori agățătoare pe stâlpișori, pe pereți un aﬁș mare cu Apollon, iar în
partea dreaptă, lângă perete, o altă masă cu o vază de ﬂori. De jur împrejur șapte fotolii. Nu-mi venea să stau
locului. Am coborât și am ieșit la poartă. Priveam cum trec mașini după mașini spre stațiune. Era zi liberă. Urma
duminica…
O mașină, nu-i știu marca, dar cu număr de Ialomița, semnalizează stânga și oprește la 6-7 metri în spatele
mașinii mele. Nu credeam să ﬁe invitați de-ai lui Puiu de la așa distanță. Se mai înșeală omul… De la volan,
coboară un domn tânăr, frumos, tuns scurt, într-un tricou alb, pantaloni scurți, tot albi, adidași albi, în timp ce pe
dreapta coborâseră, după vârstă, o doamnă și o domnișoară. Îi privesc cu admirație.
– Uite-l pe domnu' Părăianu!
– Aveți dreptate, el e. Dar de unde mă cunoașeți? Cu părere de rău, eu nu vă cunosc.
– După fotograﬁa din revista „Apollon”. Ați publicat la noi. (Ce memorie!)
– Aaa, sunteți domnul George Călin. M-am apropiat, am dat mâna și, cu gentilețe, mi-a prezentat soția,
Viorica, și pe ﬁica dumnealor, Anca Elena Călin. A fost un moment de mândrie pentru mine.
Au deschis portbagajul și au scos trei sacoșe pline și o ladă cu bere. Erau buni și vechi priereni cu Puiu
Răducan. Se cunoșteau de mult. I-am ajutat să ducă bagajele. Puiu cu Valentina i-au primit cu îmbrățișări și
urări de „Bun venit”! Sărbătoritul a primit cadoul, apoi au scos dintr-o sacoșă 4-5 kg de pește, numai știucă, iar
lada cu bere am pus-o pe masa, pe care erau rânduite tacâmurile. Sticlele cu șampanie le-au pus la gheață. Au
venit cu de toate. Urmau să vină ceilalți invitați.
Doamna Viorica și Anca au intrat în bucătărie, cum se spune ca acasă, au adus farfuriile și le-au pus pe masă
lângă tacâmuri. Eu cu domnul George Călin am trecut pe la grătar, am ieșit în stradă și admiram vilele și
pensiunile din această zonă turistică. La un moment, dat o mașină semnalizează dreapta și oprește. Coboară o
doamnă între două vârste și după „Bună ziua! Bine v-am găsit!”, se recomandă: „Ioana Heindel.” Numele îmi
era cunoscut din diferite reviste de literatură, cultură și artă. După câtva timp am aﬂat că trăiește la Viena.
Se apropia ora 18.00. Au sosit invitații – prietenii de suﬂet – ai poetului Gheorghe Puiu Răducan: primarul
orașului Olănești, domnul Sorin Vasilache, parlamentarul Romeo Rădulescu, deputat de Vălcea, primarul
orașului Horezu, Ilie Fârtat, scriitori, publiciști, poeți, artiști plastici din județul Vâlcea și nu numai, printre care
Ioana Heidel, Gheorghe Udubae, Nicu Cismaru, Ion Drăghici, Mădălina Bărbulescu, Ion Părăianu, Nicolae
Petre, Violeta Scrociob, Emil Antonie, precum și renumitul George Călin (cu familia) – poet, prozator, ziarist,
editor, diplomat (ambasador UNESCO la Bruxelles). S-au făcut prezentările de rigoare, s-au purtat discuții în
grup și în particular, s-au legat prietenii, s-au făcut fotograﬁi, ba a fost prezentă și TV Vâlcea UNU.
A început derularea programului. „S-a bătut palma” pentru o colaborare culturală între Societatea Culturală
„Apollon”, reprezentată de scriitorul George Călin și președintele executiv Anca Elena Călin, Primăria orașului
Olănești – reprezentant domnul Sorin Vasilache, primar și Mișcarea Culturală Olăneștiană – 2015 cu al ei
reprezentant, poetul Gheorghe Puiu Răducan. Documentul încheiat a fost semnat de cele trei părți și de
martorii prezenți la eveniment:
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– George CĂLIN, publicist, scriitor, poet și diplomat, București;
– Anca Elena CĂLIN, președintele executiv al Societății Culturale „Apollon”, București;
– Sorin VASILACHE, primarul orașului Olănești;
– Gheorghe Puiu RĂDUCAN, poet, fondator Mișcarea Culturală Olăneștiană – 2015, Olănești;
– Romeo RĂDULESCU, deputat de Vâlcea în Parlamentul României;
– Ilie FÂRTAT, primarul orașului Horezu;
– Ioana HEIDEL, scriitoare, Viena, Austria;
– Ion PĂRĂIANU, publicist, poet, Roșiile, Vâlcea;
– Nicu CISMARU, publicist, poet, Rm. Vâlcea;
– Mădălina BĂRBULESCU, poetă, Oteșani, Vâlcea;
– Ion DRĂGHICI, scriitor, Băile Govora, Vâlcea;
– Gheorghe UDUBAE, om de afaceri, Rm. Vâlcea;
– Violeta SCROCIOB, artist plastic, Rm. Vâlcea;
– Nicolae PETRE, publicist, Țepești, Vâlcea;
– Emil ANTONIE, profesor, Țepești, Vâlcea.
Suﬂetul acestei manifestări culturale a fost domnul George Călin. I-am urmărit gesturile, mișcările; i-am
ascultat vorbele blânde și calde, care m-au impresionat. De ce? Un om tânăr de o așa cultură să ﬁe atât de
apropiat de noi toți, puțin cunoscuți, e lucru de mirare! Mi-au venit în minte cuvintele: „A ﬁ om e lucru mare, a ﬁ
domn e o-n-tâmplare.” OMUL acesta m-a trimis a doua zi pe facebook, să-i cunosc biograﬁa, opera și întreaga
activitate în domeniul social și cultural. Am găsit că e născut la 24 februarie 1961 în orașul Fetești, județul
Ialomița. Este absolvent al Facultății de Ziaristică din cadrul Academiei de Studii Social-Politice din București. A
fondat publicațiile naționale „21 Decembrie”, „Talk-Show” și Societatea Culturală „Apollon”. Ca membru al
Uniunii Scriitorilor din România, al UZPR, Senatului Institutului Național de Rezistență prin Religie din
România, Societății Canadiene a Scriitorilor Români, Societății Naționale a Cavalerilor de Clio, Președinte
executiv al Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului (Convenția ONU), desfășoară o bogată
activitate în domeniul social și cultural la acestor societăți, fundații și asociații naționale și internaționale.
Din opera literară a domnului George Călin am reținut: Singurătatea umbrei, poezie, 2005; Setea de real,
poezie, 2007; Clopotul, roman, 2008; 101 poeme, poezie, 2009; Caut lumina…, poezie, 2009; Umbra lui Iuda,
poezie, 2011; Un om, o ﬂacără…, monograﬁe, 2011, iar din cuprinsul acestor cărți am desprins ideea că
domnul George Călin e un scriitor puternic, stăpân pe condei, care prin idei ﬁlozoﬁce în jurul cărora circumscrie
metafore textuale, intertextuale, transparente, dă frâu liber versului într-o ﬂuidizare a fonemelor. Cu toată
ﬁlozoﬁa, poezia domnului Călin e o poezie accesibilă tuturor cititorilor, prin simplitatea construcției versului,
compoziției oricărei strofe, în general a poeziei. Imaginația cestui poet răsare din harul divin cu care a fost
înzestrat. Enunțuri simple, dar pline de imagini artistice, pot ﬁ interpretate, analizate ca un poem de mari
dimensiuni, pentru că așa cum a tras concluzia și domnul Florin Costinescu „George Călin este un poet născut,
nu făcut.” Un adevăr de necontestat!
Ziua de 11 iulie, 2015, în care l-am cunoscut pe domnul George Călin, pe soția sa, doamna Viorica și pe ﬁica
dumnealor, domnișoara Anca Elena Călin, mi-a rămas în memorie pentru toată viața.
Seara, la Terasa Literară a poetului Gheorghe Puiu Răducan, s-a încheiat cu un recital de poezie. Fiecare din
cei prezenți au citit poezii din propriile creații, pentru că în această seară a guvernat poezia, ﬁind stropită cu
licoare de Drăgășani, după o masă destul de îmbelșugată, unde, poetului, cu ocazia împlinirii a 64 de ani, i s-a
cântat „Mulți ani trăiască!”, ocazie cu care și-a lansat și volumul autobiograﬁc 64 (versuri).
Târziu, după miezul nopții, ne-am despărțit cu păreri de rău, dar cu speranța că ne vom reîntâlni la Olănești,
în cadrul Mișcării Culturale Olăneștiene – 2015.
Așa l-am cunoscut pe marele om de cultură și diplomat, George Căli. La aniversarea a 55 de ani de viață, îi
urez din inimă La mulți ani sănătoși, fericiți și frumoși!
Romanești, Roșiile, Vâlcea

CORINA LIGIA PÃTRAªCU

DESFRUNZITĂ
ah, toamnă…
pune veșmânt pământului meu
apusul închide-l cu pleoape de plumb
păsările rătăcite nu mai pleacă
în țările calde doarm, Soare,
pat de frunze așază de-acum în păr
oprește-mi desfrunzirea cu palmele tale
dar de-o veni
stropește-mă cu vin
și bea din cupa de argint
numele meu
mă doare, toamnă,
să plângi puțin.

ȘAH MAT
și-a stins soarele lumina
inima nu mai vede
orbecăie pupilele
ziua condamnată
apasă clipele cu gene umede–
nu vede ﬂuturii
cum zboară dantele
auzul și-a ascuțit inima
foșnesc gânduri efemere
bat clopote de aramă asurzitor
vestind înserarea liliecii ﬂămânzi
își umblă tenebrele
așteptând chemarea
s-a stins lumina soarelui
s-a-ntunecat luna
neagră
eclipsă dublă totală
șah mat la regină
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ÎN FORMĂ CONCRETĂ
În această viață,
am ales… să ﬁu Om;
lăsându-mi aripile-n Cer
pe o poliță, am coborât
podul din culori fantastice
prăbușită,
m-am arătat lumii
inocentă și nudă
fără să ﬁ gustat din
Pomul Cunoașterii,
m-am înfricoșat,
doar când ﬂorile
îmi suspinau din palmă
copacilor le cădeau frunze
când mi-ai căzut drag,
îngerii ne priveau dulce
printre nori străluceam
ca sorii, când macii
ﬁerbeau lângă noi.

RĂSPUNS
cerul nu deșiră încă stele
candela e stinsă
norii visează furtună
armăsarii pur-sânge
joacă macii înghițiți
de jarul apusului
iubite, nu țin minte sărutul tău
știu doar că inima mea
te caută în inima macilor…
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VERONICA PAVEL LERNER

CANADA

Tereza Barta are o vastă experiență de regizor de ﬁlm, scriitor, cercetător și
editor. A lucrat la peste 25 de ﬁlme documentare, un ﬁlm de lung metraj și
numeroase producții de televiziune. Timp de 12 ani, a scris scenarii și a fost
regizoare în cadrul Oﬁciului Național de Filme din București, apoi la Oﬁciul Austriac
de ﬁlm și la Postul de radio CBC din Montreal. Filmele ei au fost prezente la
prestigioase festivale internaționale ca cel din Bilbao (Spania), Leipzig și
Oberhausen (Germania), București, Chicago și Montreal. A luat numeroase premii
naționale și internaționale, incluzând un „Gemini” în 1994 pentru documentarul
„Chez nous, c'est nous ici”. Înainte de a preda la York Universtity, unde lucrează din
1995, Tereza Barta a predat și la alte instituții de învățământ post-secundar, printre
care Național Theatre School și Concordia University în Montreal, precum și la
Academia de ﬁlm, teatru și televiziune din București.

Veronica Pavel Lerner: Am avut ocazia să te cunosc la Toronto, unde ai
descins – via Montrea – din România, unde ai avut un promițător început de
carieră. Când ai plecat și de ce?
Tereza Barta: Aș ﬁ vrut să pot spune că cenzura vocii artistului, opresia
sistemului în care trăiam, lipsa de libertate a expresiei individuale, adică toate
aceste nobile aspirații ale spiritului uman m-au determinat să-mi părăsesc
țara, dar adevărul este altul. Am plecat de… frică. Poate chiar lașitate?
Gheorghe Ursu, inginerul poet asasinat în închisoarea comunistă pentru vina
de a-și ﬁ scris gândurile într-un jurnal personal, era un bun prieten de familie.
Odată cu uciderea lui de către securitatea română, perspectiva mea asupra
regimului în care trăiam s-a schimbat fundamental. Teroarea nu mai era un
concept, ci devenise un mod de viață. Nu era o stare în care să mai poți crește
un copil. Și atunci am decis să risc totul și să îmi duc băiatul cât mai departe
de acel loc pe care îl iubeam și de care îmi era atât de frică. Am plecat la
sfârșitul toamnei lui 1989, cu 4 săptămâni înainte de căderea regimului
comunist. Ăsta da destin!
VPL: Mediul artistic ți-a fost accessibil încă din copilărie?
TB: Eu am avut o copilărie magică. Barza m-a adus în casa a doi oameni
profund speciali, doi cineaști documentariști, Dona și Gabriel Barta, de la
care am învățat în primul rând bucuria de viață. În casa noastră era o stare
ludică permanentă, umor, tandrețe, cultură, prietenie, votcă și… țigări
Carpați. Prietenii părinților mei, cineaști, scriitori, oameni de teatru etc. se
adunau în micul nostru apartament și deseori dezbaterile de idei, de proiecte, de impresii și un pic de bârfă nu
se opreau până la orele mici ale dimineții. Artiștii nu trebuiau să ﬁe zilnic devreme la serviciu. Unerori, când
plecam la școală și treceam prin fața ușii biroului lui tata, auzeam glasurile prietenilor lui care continuau să
discute în limba maternă a tatălui meu, limba maghiară. Eram fascinată, pentru că nu aveam acces la
semniﬁcația cuvintelor și deci totul mi se părea foarte profund și important. Da, acesta a fost mediul în care
am crescut, iar pe acești oameni rareori i-am auzit discutând despre ipoteci, investiții ﬁnanciare, costul
benzinei sau al pâinii. Pentru că asta regimul comunist rezolvase pentru toată lumea: nu se putea face mai
nimic cu banii și, cum nici pe piață nu se găsea nimic, timpul și energia se puteau dedica teatrului, cinemaului, muzicii, literaturii, adică unei hrane intelectuale și emoționale atât de necesare supraviețuirii în acel
regim. Am avut o tinerețe extrem de bogată și profund formativă.
VPL: Te simți ruptă de cultura Europei? Cum vezi și mai ales cum simți diferența dintre arta cinematograﬁcă în
Europa și Canada? Este Canada o „oazä" mai puțin holliwood-iană a Americii de nord?
TB: De curând, o bună și inteligentă prietenă a deﬁnit magistral cultura canadiană ca ﬁind o cultură de ștergar.
Adică acele pânze brodate puse pe pereții caselor de la țară și care conțineau întreaga înțelepciune a lumii în
broderiile cuvintelor expuse: „Gospodina frumoasă face mâncare gustoasă", „Cuvântul dulce mult aduce",
„Bărbățelu-i fericit, când bine este hrănit" etc… Cam așa este și cultura anglo-canadiană pentru mine. Este o
cultură tănără, care caută să se deﬁnească, își caută identitatea, dar care, deocamdată, nu a depășit nivelul
superﬁcial al cliché-elor, al dictoanelor și al unei propagande ideologice transformată în scop esențial al
actului artistic. Dar ceea ce Quebec-ul produce este puţin diferit, pentru că acolo oamenii trăiesc la un nivel

mai profund și mai tensionat. Anxietatea de a păstra cultura și limba quebecoază, amenințată de a ﬁ înghițită
de marea anglofonă a continentului nord american, face ca demersul estetic să se apropie de cel european,
adică de ambiguitatea și subtilitatea cu care artistul european își dezvăluie neliniștile. Da, asta îmi lipsește
nespus, mai ales în zona spectacolului teatral.
VPL: Vorbind despre „zona spectacolului teatral", ne-ai putea spune câte ceva despre Festivalul de Teatru de
la Sibiu, la care participi foarte des?
TB: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este gura mea de aer cultural anual. Calitatea spectacolelor,
statura internațională a regizorilor invitați, discuțiile și mesele rotunde din jurul actelor artisitice prezentate îmi
oferă nu numai informația, dar mai ales momente de catarsis artistic. Acolo am aﬂat despre ceea se întâmplă
nou și revoluționar în arta teatrală mondială, dar am și întâlnit noi personalități fascinant de bogate și
complexe ale culturii româneşti, cum ar ﬁ criticul și teatrologul Octavian Saiu sau fenomenala actriță Ofelia
Popii. Apoi este și decorul orașului Sibiu, un oraș romantic cu casele lui făcute parcă din turtă dulce, unde
Hänsel și Gretel se plimbă sub umbrele unor ﬁguri mitice, dar fără spaima răului.
Îmi pare numai rău că sentimentul de întoarcere acasă se estompează cu ﬁecare trecere a timpului. Acel
acasă mi-e din ce în ce mai necunoscut: oameni, gânduri, probleme, suferințe și bucurii la care nu mai am
acces și pe care nici nu le mai pot înțelege. Am pierdut un vechi acasă, iar cel nou este doar un loc în care
trăiesc. Aceasta este problema oricărui emigrant care și-a părasit pământul natal cu identitatea deja formată
și tributară culturii în care s-a format.
VPL: Care este relația ta cu studenții care, veniți din toate colțurile lumii, au un bagaj cultural foarte deosebit de
cel pe care l-ai avut tu ca studentă?
TB: Am descoperit cariera profesorală târziu și din necesitate. Lipsa de relații nu mi-a permis să continui să
lucrez ca regizor de ﬁlm liber profesionist într-o lume perfect străină, mai cu seamă că aveam
responsabilitatea creșterii ﬁului meu. Atunci când oportunitatea unui post universitar s-a ivit, cu stabilitatea lui
ﬁnanciară și cu securitatea pe care poziția o oferă (un lux în lumea capitalistă a zilelor noastre), am decis sămi încerc norocul. Drumul n-a fost ȋnsă lipsit de obstacole şi greutăţi: o limbă străină, un accent trădător de
origini diferite, o cultură situată aproape la polul opus de cea a pământului unde aterizasem, o metodă
pedagogică privită că exotică datorită exigenței și standardelor ei etc.
Colegii nu mi-au fost niciodată aliați. Studenții însă da. Oamenii tineri și încă neuzați de cinismul și de
corupția jocului de-a viața m-au înțeles întodeauna. Cu teamă în primele săptămăni ale cursurilor, apoi cu
umor și cu dorința de a-și depăși propriile limite, cei pasionați și dedicați artei cinematograﬁce mi-au cerut
opinia critică și s-au bucurat de dezbaterile din clasă, pe care întodeauna le-am provocat dincolo de zona
comfortabilă a corectitudinii politice. Indiferent de bagajul etnic cu care studenții ajung în clasă, condiția
umană le devine numitor comun. Arta nu este o lecție de morală și nici de politică. Acest liant al emoției
omenești facilitează limbajul artistic într-o societate atât de fragmentată cultural cum este societatea
canadiană.
Spre marea mea nedumerire, cariera de profesor s-a dovedit mai gratiﬁantă și mai plină de satisfacția
utilității timpului petrecut cu acești tineri decât cea de creator.
VPL: Aﬂându-te în Toronto, participi anual la festivalul TIFF (Toronto International Film Festival). Ce îl
deosebește pe acesta de renumitele festivaluri de la Cannes, Berlin, Veneția și cum sunt primite ȋn Canada
ﬁlmele românești care au fost prezente la ultimele ediții ale TIFF-ului?
TB: Festivalul Internațional de Film de la Toronto, a cărui abreviere engleză este identică cu a celui de la Cluj
(TIFF), este pentru mine echivalentul cinematograﬁc al Festivalului de Teatru de la Sibiu. Adică acea
imersiune anuală în lumea ﬁlmului, un catarsis de toamnă (se ține în luna septembrie), în care realitatea se
oprește într-un fel de stop-cadru și nu rămâne real decât universul proiectat pe cele peste 20 de ecrane ale
festivalului. Încerc să văd mult, să cuprind noutățiile venite din toate colțurile lumii și îndotdeauna sunt foarte
mâhnită de limitarea trupului uman, care nu mă lasă să vizionez mai mult de 5-6 ﬁlme zilnic. În medie
festivalul proiectează în jur de 300-350 de ﬁlme. Cum să le alegi? Cum să vezi esențialul și să eviți neesențialul?
Cristi Puiu spunea cândva că premiile în festivalurile de ﬁlme sunt o prostie. Îi dau dreptate. De-a lungul
timpului am descoperit în festival ﬁlme obscure, fără vedete și fără tobe hollywood-iene, ﬁlme modeste,
făcute de artiști necunoscuți, care ar ﬁ meritat câteva Oscar-uri ﬁecare. Adevărate bijuterii artistice. Îmi
amintesc că într-un an am văzut un ﬁlm german „Pădure pentru copaci" care m-a tulburat profund. Nimeni nul văzuse și nimeni nu vorbea despre acest ﬁlm. Câțiva ani mai târziu, regizoarea lui, Maren Ade, avea să
cucerească ecranele lumii cu un alt ﬁlm remarcabil de inteligent: „Toni Erdmann". De data asta întreaga lume
cinematograﬁcă a vorbit. Pentru că ﬁlmul a fost selecționat la Cannes, a luat niște premii importante și pentru
că deși noi, cei crescuți ȋn comunism, nu am internalizat-o, reclama rămâne totuși suﬂetul comerțului.
Dar, revenind la TIFF-ul din Toronto, acest festival – spre deosebire de prestigioasele sale surori europene–
este mai mult un târg de desfacere, o oportunitate de prezentare, de lansare, de testare a pieței. Premiile sunt

P

secundare, de altfel nici nu prea sunt. De aceea totul devine mult mai relaxat, mai tangibil și mai mult despre
cinema.
Evident că ﬁlmul românesc este nu numai foarte cunoscut, dar și extrem de prețuit de critica din Canada.
Aproape în ﬁecare an când la festival au participat ﬁlme relizate de regizori români, invariabil am auzit de la
colegii canadieni: "Un etaj mai jos" al lui Radu Muntean este cel mai bun ﬁlm din festivalul acestui an, sau
"Sieranevada" al lui Cristi Puiu este cel mai bun ﬁlm din festivalul acestui an, sau "Dincolo de deal" al lui
Cristi Mungiu este cel mai bun ﬁlm din festivalul acestui an, etc. Deși nu am avut nicio contribuție în
realizarea acestor ﬁlme, întodeauna am simțit că pot fura și eu un strop din succesul lor, pentru că cei care iau format și pe Radu Muntean și pe Mungiu și pe Sitaru și pe Jude, etc. au fost colegii mei de generație,
sunt prietenii mei de-o viață, sunt tovarăsii mei de ﬁlm, de speranțe și de deziluzii și pentru că deseori mă
întreb care mi-ar ﬁ fost destinul dacă nu aș ﬁ plecat de acolo de unde m-am născut și unde mi-am cunoscut
părinții.
VPL: Da, toți cei care am plecat ne punem aceeași întrebare. Și, în ﬁnal, ai putea deﬁni, în câteva cuvinte,
diferența culturală dintre Europa și America de Nord?
TB: Acum câțiva ani (buni), pe când într-un lobby de hotel îi luam un interviu lui Radu Mihăileanu, venit la
Toronto cu un ﬁlm deﬁnitoriu al carierei sale „Du-te, trăiește și vei ﬁ", o recepționistă ne-a întrerupt scuzânduse politicos și întrebându-l pe Radu dacă cei doi băieți (ai lui) Gary și Iury (6 și 4 ani) erau ai lui. Simțind că
nimic bun nu poate ieși din acestă întrebare, Radu a zâmbit, a dat din umeri și a spus: „Nu, dar de ce mă
întrebați?" Recepționista, convinsă de contrariul, ușor panicată și uitând de politețe, a devenit nemiloasă: „Sau dus în toaleta doamnelor și se uită pe sub uși. Câteva dintre clientele noastre erau să facă infarct. Vă rog
să îi scoateți de acolo că pe mine nu mă ascultă!"
Cam așa arată pentru mine conﬂictul cultural între Europa și Nord America. Probabil că nici Gary și nici Iury,
astăzi tineri adulți, nu s-au asociat mișcării „Me too".
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METAMORFOZE

Din imemoriale vremuri
în suﬂet nu mă mai adun
și în năvod de vrăji și imprecații
țâșnesc în spirit și uitare
prin succesive vieți în care
unui sacru duh eu mă supun.

E-o plângere în mine
un cântec strămoșesc
ce trece prin roșire și albire
în aurul pe care îl moșesc.

Și'n viscolul de gânduri,
Ascunse'n pâcla unui nor
de oameni, mă trezesc
să'ngheț, să ard;
ci'n inexistente clipe totodată
incolor și fad, să mor.
Din imemoriale vremuri
unui sacru duh eu mă supun
și'n pâcla timpului strecor
gânduri rănite printre rânduri,
zvâcniri aievea ce lucesc
și estompează viața totodată.
O, arțăgoasă vreme, jocul tău
aduce'n ritualuri moarte
și'n grote-adânci câte-un izvor.
De toate cele întâmplate
și câte întâmpla-se-vor
doar tu, lumina mea, ești vinovată.
Îi spunem vreme, destin, soartă.
Numim o rază'n care mă adun
fragment de suﬂet și'ntru sine
a unui sacru duh eu mă supun
jucând necunoscutul ritual de știre,
cunoaștere și amintire.
Din imemoriale vremuri
și-abstracte dimensiuni,
tu, divina mea lumină, cutremuri
visele, mă răspândești în nor
și în parfumuri de iubire
în tine amalgam amorf m'aduni.
Așa precum ivesc copaci'n înfrunzire
ești sacrul duh la care mă închin
și în năvod de vrăji și imprecații
mă'nlănțuiesc să mă supun
la înțeleapta ta gândire,
o tramă de noroc și complicații
ce nu'și mai amintesc de zori,
văzduhuri limpezi ori de chin.
Cuvinte, razele ar vrea să'ți spun,
ce uit: mirabile îndemnuri;
dar eu în suﬂet nu mă mai adun
din imemoriale vremuri.

LIVIU PENDEFUNDA

TOTODATĂ. VREMURI

ROMÂNIA

Știu focul ce topește
și stâncile astrale în minuni;
împărtășesc trupul de pește
la școli de gânditori imuni.
Ci doar așa, suﬂet plângând,
în cruce trandaﬁri rostogolesc;
așternut să'ți ﬁe, zbor și cânt,
pentru tine versul ce'l rostesc.

ADÂNCURI
În mai mult decât adâncul suﬂetului meu
te simt
năvalnic spirit subjugându'l.
Ești arma neștiută a unui vis – coșmar
iubindu-se în taină cu zeii înﬂoriți.
Și mint
spre-a nu mai perturba pe cei fără habar
că numai Dumnezeu
îmi știe și crează visul, gândul.
Ci tu, lumină-adusă'n aripi de negri neoﬁți,
împărtășește-mi dorul
de-a ﬁ'n tumultul vrăjii, corzile și corul!
Adună'ntre coloane sensul:
tu și eu,
tu și eu,
tu și eu,
precum în nemurire se rotește versul.

RUGĂ
Pe Jupiter și pe Junona plâng și îi implor
Să'mi ﬁe martori, nași întru'mplinire.
E ceața o căință și sporul meu e nor
plutind în puritate o dorință.
Oricât aș vrea să mor
mi-e suﬂetul cuprins de umilință
și vreau ca El, Înaltul să dăruie iubire,
de împăcare și iertare pe pământ.
Pe Jupiter și pe Junona plâng
și suﬂetu'ți rănit întru lumină îl implor.
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3.
The whiteness of the snow
giving a new life to the clearing of a forest,
tender Snow-drops
springing up from the happiness
of the wakening of the light
to life…
6.
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– The golden coin –
which enriches our soul
the Dandelion
covers the ﬁeld in spring
with its sweet-bitter
light.
7.
As if it were raised from the rock
you wonder from where
so much power
the Bellﬂower
with a blue sound
could bring along to this world

13.
In the multitude of its green leaves
theLily-of-the-valley
lives the happiness of its blooming…
On its tiny thin stem
a raw of white tears
under the eyelid of the morning.
26.
A sign of the late autumn
The Naked Lady
bursts out
in its violet light
giving life to the landscape…

32.
The Sweet violet of a serene spring
a meek
and innocent ﬂower
hidden in shadows
unbinds unimagined
vegetated energies.

ALEXANDU PISOSCHI

UNIREA
PRINCIPATELOR
ROMÂNE
24 ianuarie 1859

ROMÂNIA

Anul acesta, la 24 ianuarie, se împlinesc 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, Moldova și
Țara Românească, prin alegerea aceluiași domnitor în ambele principate, Alexandru Ioan Cuza, în
Moldova la 5 ianuarie, iar în Țara Românească la 24 ianuarie 1859.
Ideea unității de neam, limbă și cultură manifestată în evul mediu românesc în cele trei țări române
și fundamentată științiﬁc de marii cărturari si oameni politici Nicolaus Olahus (1493-1568) și Miron Costin
(1633-1691), precum și cei ai secolului al XVIII-lea și primele decenii ale secolului al XIX-lea duce la formarea
conștiinței naționale. Un rol important l-au jucat ideile episcopilor greco-catolici, Ioan Inochentie Micu-Klein
(1682-1768, întâi stătător 1729-1745) și Ioan Bob (1739-1830, întâi stătător 1782-1830), episcopului ortodox
Gherasim Adamovici (1733-1794, întâi stătător 1789-1794), Gheorghe Șincai (1791), celorlalți reprezentanți ai
Școlii Ardelene, precum și inﬂuența mișcării revoluționare condusă de Tudor Vladimirescu (1821).
După mișcările revoluționare de la 1848-1849 și înfrângerea Rusiei în Războiul Crimeii (1856), unirea celor
două principate, Moldova și Țara Românească devine o problemă europeană, iar în Principate se constituie
comitete unioniste pentru ﬁecare ținut.
După Tratatul de la Paris din 1856, ca urmare a înfrângerii Rusiei, în care s-au hotărât drepturile Principatelor
Române, se convoacă în 1858 o nouă Convenție a celor șapte Puteri Garante – Franța, Prusia, Sardinia,
Anglia, Austria, Rusia și Turcia – care, după numeroase ședințe (19 la număr!), hotărăsc ca „Principatele
Unite ale Moldovei și Țării Românești să rămână sub suzeranitatea Turciei și sub garanția celor șapte
Puteri Garante” și cu o serie de măsuri care înlesneau calea unirii dar care erau anulate de faptul că Domnia,
reprezentarea națională și capitalele erau deosebite. Românii însă, au ales calea alegerii aceluiași domnitor în
ambele principate.
În Moldova, după dezbateri prelungite și multe neînțelegeri în cadrul partidei naționale (unioniste), maiorul
Nicolae Pisoski (Pisoschi) din Statul Major Princiar, deputat unionist (cel mai în vârstă dintre revoluționarii
pașoptiști din Moldova (n. 1810 Botoșani – d. 14 martie 1888 Botoșani), ﬁu al stolnicului Costache Pisoski și al
Mariei Brănișteanu, bacalaureat la Paris, a fost printre primii înscriși în renăscuta armată a Moldovei ca urmare
a adoptării Regulamentului Organic – 1832. După câțiva ani părăsește armata pentru a lucra în administrație,
prefect de Botoșani în 1849, prefect de Iași 1854-1856, prefect de Ismail 1859, Lt. Colonel în 1863, Colonel în
1865. Îl propune ca domnitor pe colonelul Alexandru Ioan Cuza care întrunește consensul și este ales
de Adunarea Electivă la 5 ianuarie 1859 în unanimitate de voturi, după care cel ales depune jurământul.
În fața Palatului Administrativ și în toată Moldova bucuria oamenilor era de nedescris.
În Țara Românească, la București, fracțiunile conservatoare au fost în ﬁnal înfrânte de unioniști și
sub presiunea maselor de oameni adunate. Adunarea Electivă la propunerea deputatului unionist
Vasile Boerescu, la 24 ianuarie 1859, îl alege tot pe Alexandru Ioan Cuza. În prealabil, partida unionistă s-a
întâlnit la hotelul „Concordia” de pe Strada Germană (azi Smârdan) unde, la propunerea lui Dimitrie Ghica, a
fost stabilit în calitate de candidat Alexandru Ioan Cuza.
După alegere, Vasile Boerescu, în cuvântarea sa, considera ziua de 24 ianuarie „cea mai mare ce au
văzut românii în analele istoriei lor… cum rar se pot vedea exemple la națiunile cele mai civilizate ale
Europei.”
Actul dublei alegeri din ianuarie 1859 a avut un puternc ecou în toate ținuturile locuite de români și în întreaga
lume.
La 1/13 aprilie 1859 Conferința de la Paris recunoaște oﬁcial dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, ca
urmare a unei intense lupte diplomatice dusă de reprezentanții speciali ai țării, având în vedere că inițial Turcia,
Austria și Anglia erau contra. Anglia și-a schimbat pe parcurs opțiunea, iar Austria a devenit mai concesivă în
urma înfrângerii ei în războiul franco-sardo-austriac. La a treia ședință a Conferinței din 26 august/7
septembrie Turcia și Austria au recunoscut dubla alegere a domnitorului.
Alexandru Ioan Cuza era conștient că statului român creat i se puneau o serie de probleme. Ele sunt
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enumerate în mesajul către Cameră din 6 decembrie 1859: „a întemeia creditul nostru public, a deschide
drumuri, a face poduri, a împodobi și a sănătați orașele, a lărgi porturile, a înﬂori comerciul, a încuraja
industria… a săpa canaluri, a întinde linii de drumuri de ﬁer pe suprafața pământului nostru pentru
înlesnirea comunicărilor și într-un cuvânt a dezvolta toate stabilimentele publice.”
Una din primele măsuri ale domnitorului a fost reorganiarea armatei pentru a deveni un tot unitar, cu aceleași
uniforme, cu regulamente și drapele de luptă unice. Primul ministru de Război a fost generalul Ion Emanuel
Florescu. Pentru modernizarea și instruirea armatei, a fost adusă în țară o misiune militară franceză condusă
de maiorul Lamy din care mai făceau parte căpitanul Guerin, intendentul Leclerc, căpitanul Lamy –având
același nume ca maiorul – precum și alți oﬁțeri. Maiorul Lamy a condus cu deosebită competență cursurile
Școlii de oﬁțeri din București, spre deosebita satisfactie a domnitorului. Școala militară din București, înﬁințată
în 1847, se contopește la 22 iulie 1861 cu cea din Iași. A fost reorganizat Serviciul sanitar al întregii armate la
conducerea căruia s-a aﬂat doctorul Carol Davilla.
În paralel cu misiunea militară franceză, Cuza a apelat și la o misiune civilă, tot franceză care s-a ocupat de
reorganizarea administrației după modelul francez: Curtea de Casație și Justiție, Curtea de Conturi, Casa
de Depuneri și Consemnațiuni etc.
A fost reorganizat Serviciul telegraﬁc sub un singur director general. Dezvoltarea Serviciului telegraﬁc a fost
remarcabilă, de unde în 1859 erau numai 12 stații de telegraf și circa 840 km de linii (ﬁr), în 1863, numărul
stațiilor se ridică la 46, iar lungimea liniilor la aproape 2880 km. Un raport din 9/21 august 1864 al șefului stației
Galați arată că între 17/29 iulie și 9/21 august, au tranzitat peste 1400 depeșe între Rusia și Orient; prin Craiova
se tranzitau telegrame din Anglia către Constantinopol, iar prin Giurgiu tranzitau multe telegrame cu caracter
internațional.
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a arătat un
interes deosebit pentru dezvoltarea
învățămîntului de toate gradele, de la
învățământul elementar (primar) până la
universitate. Prin Legea din 1864 a stabilit un
învățământ elementar obligatoriu și gratuit atât
pentru băieți cât și pentru fete. A dat extensiune
învățământului secundar prin înﬁințarea în
orașele importante ale țării de gimnazii.
Alexandru Ioan Cuza a fost preocupat și de
crearea de universități. Astfel, în ziua de 26
octombrie 1860, într-un cadru festiv de însuﬂețire
generală, el a inaugurat Universitatea din Iași. Tot
la Iași s-a înﬁințat Conservatorul de Muzică sub
conducerea lui Francisc Caudella. Universitatea
din București a fost înﬁințată prin Înalt Decret
Domnesc nr. 4 din 16 iulie 1864. Tot la Bucuresti a luat ﬁință Școala de Belle-Arte (1864) și Școala Națională de
Medicină și Farmacie.
Alexandru Ioan Cuza, care era cunoscător al treburilor din Justiție, a fost preocupat și de acest domeniu cu
un interes deosebit. Se vede acest lucru din discuțiile pe care le-a purtat cu președinții de tribunale și prin
promovarea tinerilor cu pregatire juridică temeinică, neținând seama de inrudiri și intervenții. Cuza avea de
luptat nu numai cu moravurile detestabile ale unora din agenții administrației – tristă moștenire a epocii
fanariote – dar și cu arbitrarul marilor feudali care se considerau deasupra legii.
Pentru cârmuirea țării sub un singur guvern, Costache Negri, reprezentantul nostru la Constantinopol,
întocmește un memoriu care urma să ﬁe remis sultanului după vizita lui Cuza la Constantinopol (septembrie
1860). În decembrie 1860 a fost remis oﬁcial memoriul. Din partea Puterilor Garante Austria a făcut opoziție în
sensul că se recunoaște unirea instituțională, dar numai pe timpul lui Cuza. În ﬁnal, Poarta otomană
recunoaște prin ﬁrman la 4 decembrie 1861 stil nou unirea instituțională cu păstrarea clauzei Austriei. La 11/23
decembrie 1861 Cuza dădea o proclamație către românii din ambele principate aducându-le la
cunoștință: „Unirea este îndeplinită, naționalitatea română este întemeiată!” Astfel s-au pus bazele
statului național român.
Existența multor mănăstiri închinate de către ctitorii lor Pariarhiilor de la Constantinopol, Ierusalim, Antiohia,
Alexandria sau Muntelui Athos, devenite surse de venit pentru acestea, ﬁind posesoare a peste 25% din
suprafața de pământ a țării și de mijloace de proﬁt, se trece la secularizarea (trecerea în proprietatea statului) a
averilor mănastirești, cu condiția despăgubirii (13/25 decembrie 1863), lucru refuzat de ierarhii greci.
În ziua de 2/24 mai 1864 Mihail Kogalniceanu (prim-ministru), ca urmare a înțelegerii cu Alexandru Ioan
Cuza, dizolva Adunarea Deputaților (lovitura de stat) și astfel este posibilă adoptarea Legii rurale și Reformei
agrare.

La sfârșitul lui mai, începutul lui iunie 1864, Cuza întreprinde a doua vizită la Constantinopol unde obține
recunoașterea Statutului și Legii rurale. De asemenea, cu recunoașterea Puterilor Garante este modiﬁcată
Convenția de la Paris din 7/19 august 1859, prin act adițional care prevedea: „Principatele Unite vor putea, în
viitor, modiﬁca și schimba legile care privesc ocârmuirea lor internă cu concursul legal al tuturor
puterilor statului fără nicio intervenție externă.”
Atitudinea lui Cuza de mare patriot și de susținere a românilor transilvăneni se vede din declarațiile și faptele
sale. La 2 mai 1859 declară agentului diplomatic al Piemontului la Constantinopol că urmărește „ a asigura
soarta, bunăstarea și libertatea a tot ce poartă numele de român.” În legătură cu aceasta, o serie de agenți
diplomatici unguri își dădeau seama că în mintea lui Cuza era realizarea Daco-României. La 28 mai 1863, un
trimis al ungurilor, generalul Turr Istvan cere ajutorul României într-o eventuală ofensivă italiană contra
Austriei, iar Cuza îi răspunde „n-ași putea contribui la ridicarea (răscoala) Ungariei înainte de a sti că
maghiarii s-au înțeles, în sfârșit, cu românii de dincolo de Carpați.”
O serie de personalități ardelene au fost promovate de Cuza, dintre care menționăm pe: Simion Bărnuțiu a
fost numit profesor universitar la Iași și i s-a oferit insistent funcția de rector al Universității, George Bariț a fost
numit inspector general al școlilor din Moldova, post pe care din diferite motive nu l-a putut primi. Lui Alexandru
Papiu-Ilarian i se încredințează funcția de procuror general la Curtea de Casație și Justiție. Studenților ardeleni
li se acordă burse de studii.
Lovitura de stat din 1864 a nemulțumit clasa politică, astfel încât în noaptea de 11/23 – 12/24 februarie 1866
Cuza este forțat să abdice și să plece în exil. A doua zi, 12/24 februarie, prin adjutantul său, colonelul Nicolae
Pisoski, restituie renta de domnitor stabilită prin lista civilă pe luna februarie în sumă de 117.334 lei, conform
recipisei Ministerului Finanțelor nr. 541/ 12 februarie 1866. În aceeași zi colonelul Nicolae Pisoski își dă
demisia din armată și urmează pe Cuza în exil.
La 3/15 mai 1873, în Heidelberg, Alexandru Ioan Cuza trece la cele veșnice în vârstă de 53 de ani, vegheat
de soția sa Doamna Elena Cuza, născută Rosetti-Solești, mare iubitoare de țară care și-a închinat toată viața și
averea ajutorării oamenilor aﬂați la nevoie. Trupul lui Cuza a fost adus la Ruginoasa și înmormântat lânga
biserica domeniului, ﬁind plâns de toți țăranii în toate stațiile pe unde a trecut trenul mortuar; astăzi, rămășițele
sale pământești se odihnesc în biserica Trei Ierarhi din Iași lângă cele ale domnitorului Dimitrie Cantemir.
Pe Alexandru Ioan Cuza, Domnitorul Unirii, îl revedem datorită pictorului și fotografului Curții Princiare,
clujeanul Carol Popp, baron de Szathmary, ca un bărbat frumos, îmbrăcat în uniformă de general de divizie de
cavalerie purtând pe piept ordinele otomane „Medgidie” și „Osmanie” primite în 1860 și 1864, ordinul grecesc
al „Mântuitorului” și ordinul italian „Sﬁnții Mauriciu și Lazar”.
Așa cum au scris contemporanii „… Cuza va avea întotdeauna o pagină strălucitoare în istoria țării
sale.”
Doamna Elena Cuza, care și-a închinat toată viața actelor de caritate, cheltuindu-și ultimul ban pentru
aceasta, își dă obștescul sfârșit în ziua de 2 aprilie 1909 în vârstă de 83 de ani și 9 luni ﬁind înmormântată în
biserica din Solești, plânsă de o țară întreagă.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. Giurescu Constantin C., Viața și opera lui Cuza Vodă, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Științiﬁcă,
București, 1970.
2. Neculau Eugen (Bebe) G., Botoșanii de ieri și de mai demult, lucrare în manuscris, Arhivele Naționale
Botoșani.
3. Pisoschi Alexandru-Grigore, Contribuții la istoria familiei Pisoski/Pisoschi– Ramurile botoșenene. Al XVII –
lea Congres de Genealogie și Heraldică, Iași, 12-14 mai 2016.

P

LILIANA POPA

ROMÂNIA

FLAUTUL
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ANONIM

Între două turnuri
ﬂautul iernii, ﬂacără
pe podul înghețat
tocmește jarul
și zilele de aur.
Între două săruturi
mi se face dor
de ochii tăi
de colțul buzelor tale.
ﬂautul iernii cîntă
cu buze înghețate
sprijinit de o coloană
adormită de suﬂarea lui.
Între două nopți
ﬂautul iernii cîntă
printre Vîrfurile cu Dor
ruguri mistuite în ceață

mantia fumegîndă a vîntului,
aripă prinsă pe umărul serii
adună frunzele ce albesc
cu timpul,
cu secolul de singurătate,
cu moartea,
cu viața.
peregrinul anonim
are mereu rezervat ultimul vals
și umbra străvezie a ceții.
trei frunze mi s-au prins în păr
două mi s-au așezat în palme
și sub petecul meu de cer
vom depăna ﬁecare poveste
pe care o voi scrie cu degetul
pe geamul ferestrei,
pentru alt veac.

ARABESQUE

ORDINEA TIMPULUI

Am rămas în cumpănă
sprijinită de brațul tău
timp de o ﬂoare pe ram.
arabesque pînă la marginea umbrei
spărgătorul îmi preface minutele în
secunde.
A început să ningă cu stele.

Picioarele mele
îmbrăcate în sandale de ceață
ies din ordinea timpului.
De o vreme picioarele mele
rătăcesc prin iarba albastră a nopții
lumina mi se strecoară printre degete.
De la o vreme
picioarele mele
ies din ordinea timpului

PAULINA POPA

THE MIRROR
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the one which is held by
God's hand
being held by the hand of
God,
mirroring us in large circles,
waves of light from the sun,
and of the moon,
of our springs
where we climb up with every wave
as those who rebuilt the Temple did
according to God's command,
led by Zerubbabel,
the son of Shealtiel and Jeshua,
begotten son of Jehozadak,
The mirror which can move
the waves
in a summer ﬁeld of corn,
of bread, and of gold,
the mirror of the sun and
of the moon, with tears and smiles,
The huge and crystal clear mirror
in which we reiterate
whenever we smile ﬁnding ourselves
personiﬁed
in another face
to the essences
of its most simple mechanism,
The mirror we may come in
like in the shelter of our body
being enshrouded by a wave;
We climb up in the mirroring of the waves
as those who rebuilt the Temple did,
according to God's command,
led by Zerubbabel,
the son of Shealtiel and Jeshua,
begotten son of Jehozadak.
We stop for a moment
listening to
our own unconscious realities
Amen!
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AMEN!
Whenever we come in its waves
open-heartedly,
God's mirror
snows with an incredibly beautiful love.
Can you see that ﬂower
which multiplied endlessly
like a prayer for health?
Can you see those waves
that come down to us
begging to be climbed up
so that people can increase
in number,
and occupy the heaven
and the earth?
Amen!
God's mirror
miorrors us
mirroring itself.
They will all
keep living the best they can, together,
angels and people,
the climbing up of the waves
in the ﬂowers of the blood.
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FROM THE WAVES
I look at the birds
that ﬂy up over
everyone's poems.
I admire the ﬂap of their wings.
The sun shines as usual.
I can feel it as a blessing.
The birds in my poems
ﬂy straight to it.
Dew drops scintillate on their wings.
It's the dew of the heart.
The mirror of the self
tumbles
love down on us.

(Paulina Popa, Trilogia din oglindă / A Trilogy in
a Mirrtor, Translated from Romanian by Muguraș
Maria Vnuck and David Paul Vnuck, forward by
Theodor Damian, Gracious Light, New York,
2018, pp. 27,29; 31, 33; 42)

Somebody plays splashing
the whole world with water
the waves of the mirror
climb up above our heads.
Obvectively speaking,
it hugs us
with the same love
we hug
it.
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FRANÞA

LA FIANCÉE
VOLE AU VENT
Elle court les champs elle rit
La ﬁancée vole au vent
Elle court au vent elle vit
La fée cachée du printemps
Elle court vêtue de brindille
Elle court fétu de jonquille
Elle court elle court elle court
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IV
Depuis pas mal de temps, la pluie
Tombe sans arrêt, comme si du ciel
Quelqu'un voulait tendre une échelle
Pour nous rejoindre enﬁn… Mais, qui?
Est-ce une étoile ﬁlante, une voix–appel
À la quête d'un écho dans la nuit,
De dor de terre où germe la ﬂeur de vie
Dont rêvent les landes à jamais éternelles?
J'ai soif d'une lumière mi-sombre
Où mon corps puise son contour
Aux vagues mouvantes de ﬂeuve des ombres
Qui coulent de nulle part vers toujours.
Ô, cette muraille de pleurs–chagrin
Me dit que personne ne revient.
V
D'un horizon à l'autre – empire des nuages ;
À travers la broussaille passe un frisson serein
Comme un appel vers un pays des lendemains
Où avenir et passé ont toujours le même âge.
Pour éclairer les yeux des fauves du chagrin,
Dans le silence troué de lucioles mirage
Sa Majesté le Bois allume le feuillage
Et froid, le cor de chasse résonne dans le lointain.
Tremblante, la lune blanche, comme un cri étouffé,
Déchire la nuit aveugle, puis, dans les nues s'éteint.
Un coup de feu… dans l'herbe, deux éclats… La rosée
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Les couvre de fraîcheur… Ô, vieux capitaine, viens…
Le cor ne sonne plus… Sur la braise éclatante
Des feuilles mortes, se jette une étoile ﬁlante.
VI
Ce n'est pas de ma faute que les vignes se balancent
Sous le poids du raisin couleur d'ambre et de sang
Dans l'automne qui fredonne : Reviens-moi! et, le vent
Emporte, des nuages, à la source, le silence
Pour mieux dire à mon âme : Vas-y, c'est encore temps,
Les feuilles sous mon archet s'élancent en dernière valse,
Les oiseaux mettent le cap vers les bonnes espérances
Loin du froid qui étend de l'oubli, des voiles blancs
Pour le tout dernier départ vers les étoiles
Dont personne ne revient, quoique de toute la terre
Se lèvent vers les cieux, en illusoires espoirs,
Les voix de ceux qui croient qu'il sufﬁt d'une prière
Pour tout recommencer. Mais le vin – vérité
Me dit : Tais-toi et bois! Il n'y a pas d'après

BETWEEN ME AND YOU

Between us, sometimes, the water of the day,
and sometimes the thick fog of the night
on them there are boats which ﬂow down,
and on them there are boats which will cross
our dreams
to the shore from myself on to you,
on this thread in between me and you.

EVERYTHING IS SO
BEAUTIFUL…
Everything is so beautiful, wonderful,
we sing on the other one's soul
until something will break into us,
a delicate and a most sensitive string
which we call trust, expectation, desire, and
hope,
or whatever you wish, in thousands of possible
ways.
Why are we always embounded
and always get out of ourselves
or into ourselves?
I love your melodious signs, your words and
your hands
the most beautiful dance of your body.
Love me deeply, down to my silences
that I would never understand.

IOAN N. ROªCA

Between me and you this rain,
almost night and a grey arabesque,
between us ﬂashes of lightening, illuminations,
then white purities and long silences,
the tall rose trees all thin and with ﬂowers,
the white petals with pink and with red,
the rainbows which spread out
stained-glass windows in thousands of colors.

ROMÂNIA

FEBRUARY
My eyes are cut by the deep wrinkles
of the cold biting air
when I touch with my face
the branches which are in blossom in February.
All plants have now
a terrible thirst for life
or for the vivid eye
among the playful sunny rays.
On the shelves, among books,
there is a lilac in ﬂower.
An angel's face
laughs among the curtains.
(Selection made from Ioan N. Roșca, Amfore de
lumină / Enlightened Amphoras, English version by
Muguraș Maria Vnuck, Floare albastră Publishing
House, Bucharest, 2010, pp. 17, 19, 21).

Dora Groza · Controverse
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PENTRU MIHAI EMINESCU
Opera ta, Mihai, e-o măreţie!
Parcă-i o pictură desăvârşită
Şi din culoarea ei neliniştită
Ar susura, suav, o simfonie…
În versul tău pluteşte veşnicie,
Aşa ca-n iubirile mari. Pitită,
Prin strofe, trece-o undă răzvrătită,
Fiorul-vânt porneşte să adie…
Rima prinde iute să ne-nﬁoare,
Emoţii cresc în clipa următoare!
În poezie, doina prinde viaţă…
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Scrierea ta, Mihai, vibrant sonoră
În stihuri geniale se răsfaţă
Şi suﬂetele noastre le adoră…

LUCIRI DE REVERIE
Ascult în vremea asta doar tăcerea,
Respiră înserarea prea liniştit, egal…
Se-aude ora curgând în adierea
Aerului ce se-mbracă-ntr-un albastru pal.
Viclean măreşte visul distanţa şi-o reduce,
Apar frânturi de viaţă şi iarăşi se ascund
E moale seara. Şi…nostalgia dulce
Se luminează în vârtejul în care mă afund.
Dezvelind clipa sărită, atunci, din ornic
Cum se perindă imagini ce s-au dus!
Căci gândul scormone, mereu, atât de dornic
S-aducă umbra din trecutul ce-a apus:
O umbră cam brunetă de-atâta vară,
De-atâta dragoste era, uşor, uimită
Şi, în parfum de chiparos şi tămâioară,

Candoarea-i fu cu zâmbete acoperită.
Seara, peste vise, lasă aşteptat ecou,
Mă simt lângă umbra radiind lumină,
Din lumină se desprinde un miracol nou
(E-un fel de bucurie cu plângere divină).

AUTUMNALĂ
Şi privesc, aşteptând, prin grădini, venirea ta
Printre clipe subţiri, urmărindu-te ﬁn…
Peste dealuri, mai sus, lâng-o umbră de pin
Te privesc şi te iubesc, toamna mea!
Amintind un trecut, te respir, tot umblând
Când îmi pui pe obraz soare cald, aurit,
Când un foşnet suav de culori s-a ivit,
Şi-amintiri îmi brodezi lângă ceasu-mi
cântând…
Mă-nﬁor, ascultând printre frunze arând
Nostalgia de foc, neputând să m-abţin,
Prin natură, de-acum, desenându-te lin,
Pe câmpii şi prin munţi, mâna timpului blând.
Ce vise mi-ai adus peste viaţa-mi de rând?
Ce surprize mi-ai pus în pocalul cu ani?
Să le-adun răscolind printre foi de castani,
Apoi, în amintiri să m-ascund când şi când.
Şi lumesc şi suav ai venit toamna mea,
Cu rugina în vii, cu pictura la geam,
Cu iubirea în dor ca o ﬂoare pe ram…
O, mi-ai prins inima în duioşia ta.

ARMONII DE TOAMNĂ
Şi te privesc, în clipă, cu ochii strânşi încet,
Uluitor de lină, cu ameţeli ca vinul,
Vântu-n vârtejuri tandre, e-n foi de pom cochet,
Desfăşurată doamnă, dulce îţi e pelinul.
Eu mă îmbăt cu tine din boabe mov şi albe,
În siguranţa plină de sub destinul vieţii,
Mirare e în mine, lumină ca de salbe
Pe vremea argintie din dorul dimineţii.
Când tu te-ai furişat pe o ﬁlă-n calendar
În care-mi ascunsesem singura iubire
Mi-ai prins în ochii negri privirea lui de jar.
Ca un zeﬁr prin frunze am tresărit pe lire.
Am viaţa colorată de tot ce e al tău,
Aleargă mânji prin sânge când revii agale
Iubesc cu dor trecutul şi nu îmi pare rău,
O, visele parcă-s trecute prin petale!
Atâta duioşie o zboară numai vântul
Sau frigul târându-şi dâra norului lichid
Toamnă! Te voi iubi cât mă ţine pământul
Trecut brăzdat în suﬂet în care mi te-nchid

O POVESTE
Ce suavă poveste! Mai ştii cum cădea
Ploaia toamnei în gri şi tăcerea din ea?
Dans de vânt am simţit şi în crânguri de dor
Clipele săreau, din ceas, cu pasul uşor…
Ce poveste!?… Ţi-aminteşti c-acelaşi cuvânt
Ne-a înfăşat stângaci în mireasmă de cânt?
Ne-am pierdut legănaţi, pentru-ntâia oară,
Amândoi ferecaţi în son de vioară,
În povestea de-atunci şi-n picuri străvezii
Eu vrăjită de gri, tu, zeu în ploi târzii…
Frunze roşii baletau, cochet, prin ape
Sclipind spice de iubire pe sub pleoape.
Prin perdeaua ploilor nestăpânite
Au fost şi jocuri de guri înăbuşite…
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CRISTINA SAVA

LA TRAGÉDIE MORALE DE L`ACTION: D`ORESTE À HORACE (2)
IN MEMORIAM PROF. UNIV. DR. ANTOINE SOARE*
Traducere: Cristina SAVA
Cristina Sava (20 aprilie 1961) este doctor în ﬁlologie, critic literar, eseist, antolog,
poet, redactor la revista de cultură „Vatra Veche”; semnează, sub egida Academia
Română, Liga Scriitorilor din România, în reviste de specialitate, din țară și
străinătate (Canada, Franța, Germania, Republica Moldova, Serbia), în volume de
prestigiu (CEEOL, UBSCO, ISI, BDI). Este membru asociat în ACSR, membru în
LSR, colaborator permanent la revista de cultură europeană „Arte”. A obținut
Diplomă de excelență „10/100”, din partea Revistei „Vatra veche” (2018), Diplomă
de excelență pentru promovarea și transmiterea identității naționale (2018),
Diplomă de excelență pentru promovarea frumosului românesc prin poezie și
muzică, din partea Editurii Scriitorilor & Editura Sf. Ierarh Nicolae (2018), Premiul
Festivalului „Romulus Guga” pentru volumul „Poarta secretă@Noi” (2017), Premiul
Festivalului „CREDO”, Ediția a XIII-a, pentru vol. „Ecce homo Vasile Voiculescu
Eseuri” (2013), Diplomă de felicitare pentru preocupări în domeniul cercetării
poeziei religioase, din partea Soborului Sﬁntei Mânăstiri Antim, București (2012),
Premiul Cenaclului „Romulus Guga” pentru poezie, secțiunea creație (1987),
Premiul Mențiune la Concursul Republican de creație literară (1973). Este autor de
cărți de literatură, studii critice și ghiduri educaționale. Prezentă cu studii de științe
Proceedings of the Annual Philological Conference and of the European Integration,
în țară și străinătate.
IN MEMORIAM
PROF. UNIV. DR. ANTOINE SOARE
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ANTOINE SOARE
PROF. UNIV. DR.

Profesorul universitar doctor, Antoine Soare, a început să
studieze literatura franceză la Universitatea din București. A părăsit
România în anul 1968 și s-a stabilit în Canada. Și-a continuat studiile
la Universitatea McGill din Montréal, unde a obținut un master în anul
1970, cu o disertație despre Pierre Reverdy și un doctorat, în anul
1977, cu o teză despre tragediile lui Corneille. A avut o remarcabilă
carieră academică, pe parcursul căreia a predat literatura franceză la
universități canadiene de prestigiu, ca McGill, Queens, Universitatea
din Manitoba și Universitatea din Alberta. Din 1993 a activat ca
profesor agreat, apoi ca profesor titular, la Université de Montréal,
Departamentul de literaturi de limba franceză. A fost și un împătimit al
literaturii române și poet. Membru important al Asociației Canadiene
a Scriitorilor Români, a publicat numeroase poezii scrise în limba
română, în volum și în revista ACSR, „Destine literare”. A colaborat
cu reviste publicate în Germania, Anglia, Canada, Statele Unite și
Franța și a susținut frecvent comunicări științiﬁce, inclusiv conferințe
anuale ale societăților consacrate literaturii franceze. Profesorul
universitar doctor Antoine Soare a fost membru al unor societăți
literare de prestigiu, precum Southeast American Society for French
Seventeenth-Century Studies (SASFSCS), North American Society
for Seventeenth-Century French Literature (NASSCFL),
Mouvement Corneille (Centre International Pierre Corneille),
Société canadienne d'études de la Renaissance, Société Jean
Racine, British Society for French Seventeenth-Century Studies
(BSFSCS), Société des professeurs de français d'Amérique. S-a
stins din viață la 24 februarie 2018.

TRAGEDIA MORALĂ A ACȚIUNII: DE LA ORESTE LA HORACE (2)
ABSTRACT. Horace și Corneille pot ﬁ văzuți ca o reinterpretare în deghizarea tragediei grecești despre
Oreste, Franța secolului al XVII-lea, când a fost tacit interzisă traducerea sau adaptarea acestei tragedii.
Articolul analizează folosirea lui Corneille în similitudinile dintre cei doi subiecți, pentru a depăși stadiile
anticului din trei perspective distincte: reacția morală a eroului față de crima sa „eroică”, interacțiunea eroului
cu voința divină și încercarea eroului.
[Studia Universitas, Babes-Bolyai, Philologia, 3,
An LII 2007, Cluj-Napoca, Număr coordonat de: Conf. univ.dr. Livia Titieni și Prof. univ. dr. Mihai M.
Zdrenghea.]
***

În acest cadru dublat contextual, tragedia cuceritorului de la Alba depășește în câteva aspecte fundamentale
tragedia tabú a vigilenței lui Argos, prin ﬁligranul ei anexat, întrecând, în primul rând, în ceea ce privește
problema arzătoare a remușcării. Eroii criminali ar trebui, sau nu, să ﬁe urmăriți ca niște monștri, precum
Érinyenii; pentru a acționa în numele unui bun de netăgăduit, trebuie să experimenteze, cu alte cuvinte,
„pocăința fricoasă a unei acțiuni bune” (v. 882), pe care Rodrigue o refuză, în Le Cid. O cădere plictisitoare și
ireductibilă, pe această temă, trece de la povestea tragediei lui Eschil până la Mouches de Sartre, desigur prin
Montaigne, care diferă în acest punct la Corneille: „Când Timoléon”, scrie autorul Eseurilor, vorbind despre
eroul fratricid din Corint, căruia Saint-Germain i-a consacrat una dintre primele și cele mai interesante tragedii
convertite în problematica Cid-ului, „plânge crima că a comis o deliberare atât de matură și generoasă, nu
plânge libertatea revenită în patria sa, nu plânge tiranul, dar îl plânge pe fratele său. O parte a temei sale este
jucată, lasând să se joace cealaltă.” Orestianul trilogiei eschileene, ca Oreste din Euripide, adoptă în această
privință, două atitudini pur și simplu contradictorii, până în punctul de a mina unitatea caracterelor personajelor.
Devastați, pe de o parte, de remușcări, își susțin reciproc, capetele de acuzare, indiferent dacă sunt Érynnieni
sau Tyndareeni și Argienieni, justiﬁcându-le în față comportamentul, cum nu ar făce nici un criminal cu
certitudine, convins de vina lui. Doar, uneori, ei se judecă, ei înșiși, în mod independent de verdictele care vin
din exterior, conform unui „stăpân interior” (homo interior), a „unei jurisdicții interne”. Ambele expresii sunt de tip
montaigne-ean, conferind evaluarea intimă, astfel încât să desemneze demnitatea percepției: Noi, în principal,
cei care trăim o viață privată care nu arată doar spre noi, trebuie să ﬁ stabilit un conducător interior, prin care să
ne atingem acțiunile. Și în funcție de acesta, uneori să ne alintăm, alteori să ne pedepsim. Am legile și tribunalul
meu pentru a mă judeca și pentru a mă adresa, mai mult decât în altă parte. Îmi limitez acțiunile în funcție de
ceilalți, dar le extind doar în opinia mea. Numai tu știi dacă ești laș și crud, sau loial și devotat. Ceilalți nu te văd;
te ghicesc, prin presupuneri incerte. Ei nu văd atât de mult natura voastră, cât arta voastră. Deci, nu respectați
sentința. Țineți la voi.
Jucând pe ambele fețe ale tabloului epocii, Eschil și Euripide își dezvăluie disconfortul față de o audiență,
căruia îi zdruncinau cele mai prețioase certitudini morale. A elibera eroul criminal pentru remușcări, chiar dacă
sunt intermitente, făcându-l să se aboneze, mai mult sau mai puțin, la anatemele care vin din exterior,
înseamnă a reveni în a vă liniști cumva, după ce ați fost îngroziți, astfel că acest public, în ciuda judecătorului
suprem în cauză, s-a întors împotriva lui, ca să pună, ca atare, chinurile, înainte de a nu știi ce să faci cu un
asemenea personaj, nici în ce spațiu moral se situează.
Sofocle își scutește eroul de remușcări, printr-un vicleșug dramatic, evitând, pur și simplu, posibilitatea de a
le experimenta. Ordinea asasinării este inversată – Clitemnestra, în primul rând, apoi Egist – nu numai că nu
renunță la o gradare fără relevanță eroică – dreptatea nu este vrednică de acest nume, pentru că tocmai în
condiția tragică de a nu distinge între cei dragi și străini – dar, elimină, de asemenea, privându-l pe Argos de
răgazul de a se căi. Imediat după moartea lui Clitemnestra, a fost, într-adevăr, mult prea devreme, pentru a
face acest lucru, deoarece Egist se apropia rapid, și apoi era prea târziu. Rodrigue a lui Corneille adoptă exact
atitudinea eschilianului Oreste, în măsura în care este gata să se pună pe sine, în măsura în care predomină
verdictul Érynnienilor, reprezentat, în cazul său, de orașul rănit și mai ales de Ximena, dar nu ca discipol, ci de
data aceasta, în mod explicit de Montaigne, refuzând să interiorizeze eventualul verdict. De aceea nu va face
nici cel mai mic gest, spre decepția lui Chapelain, pentru a-și da singur seama de moartea care nu va înceta săși întrebe acuzatorul.
Horațiu va ﬁ al treilea erou paricid, după omologii săi greci și castilieni, în a se opune, fără să-și facă rău,
impenitența sa este privată la pierderi din afară, așa cum o face în pledoaria sa în fața lui Tulle. Dar victoria
asupra „pocăinței lașilor” este, în cele două piese ale lui Corneille, lipsită de ambiții și contradicții, în totalitate,
evidentă și numai într-o singură piesă. „O să o fac din nou dacă ar trebui să o fac”, declară Rodrigue (v. 888), nu
atât Ximenei, cât spectatorilor, iar Scudéry, despre care am văzut deja cum a prevăzut matricidul orestian,
numai prin mijloace de remușcări convenabile, îi va face o acuzație, urmată cu promptitudine; în plus față de
exemplul contrar, care îi va ﬁ administrat în L'Amour tyrannique (1638), cazurile unui Tygrane, ucigaș generos,
dar tragi-comic, sunt spuse, oarecum, doar în ideea soției sale. În Horace, unde problema remușcărilor apare
în dreptul unei crime mult mai mari, echivalentă, imediat lateral, și desemnată ca un matricid, refuzul este o
provocare superb explicitată, atât pentru prudențele contemporanilor, cât și pentru a doua jumătate a
Antichității:
Permiteți, o, Marele Rege, acest braț de învingător
Am sacriﬁcat slava mea, și nu sora mea (1593-94).
***
Un al doilea domeniu în care Horace va merge mai departe decât modele sale antice, constă în relația dintre
erou și transcendența care îl solicită. Din nou, Eschil și Euripide se mulțumesc cu contradicțiile a căror
supoziție nu poate reduce calculul etno-istoric. Orestienii se țin atât de aproape de Apollo, pe care-l vor
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partener, și uneori în spatele lui, respingând adesea responsabilitatea tutelară a lui Dumnezeu față de crima
produsă, ori, alteori o revendică și o justiﬁcă, în numele unor criterii imanente. Sofocle diferă în această
privință, de asemenea, și în aceeași direcție eroică, precum și în cazul remușcării, dar și cu aceeași discreție.
Eroul și Dumnezeu sunt uniți în Electra, pe deplin, dar tacit, în măsura în care primul traducător al piesei
vernaculare, spaniolul Fernán Pérez de Oliva, va simți că trebuie să introducă în textul său o scenă a creșterii
sale, unde este înălțat acest consens eroic asupra valorilor, pe care trebuie să le apere și a comportamentului,
pe care trebuie să-l adopte. Acestea nu sunt decât timide aproximații, în comparație cu exegeza creștină, pe
care Corneille o propune în Horace pentru moralul tragic al acțiunii. Zeii își întreabă eroul despre cel mai mare
sacriﬁciu imaginar, mai mare decât sacriﬁciul afecțiunilor, mai mare decât sacriﬁciul propriei sale vieți, arderea
într-un „alt sine”. Fratele vitreg, și prietenul lui Curiace, consimte cu entuziasmul unui martir creștin, înainte de a
scrie declarațiile sale cele mai șocante și provocatoare, prin care se aseamănă cu o caricatură detestată de
spectatorii săi interni și externi,
Accept orbește această glorie
cu bucurie
[…]
Cu o bucurie atât de plină și sinceră
Că m-am căsătorit cu sora, mă voi lupta cu fratele,
ceea ce trebuie înțeles într-un context moral și retoric, unde se admite fără diﬁcultate că aleșii lui Dumnezeu
calcă pe jar ca și pe trandaﬁri.
Spre deosebire de Oreste din Antichitate, investit în misiunea sa înainte de a intra în scenă, în virtutea unui
mandat care rămâne abstract pentru acest motiv, Horașiu lui Corneille se convertește literalmente la eroism,
sub ochii spectatorului, în momentul în care se percepe ca pe un obiect de solicitare providențială. Atâta timp
cât numai Roma l-a desemnat pe el, ca autoritate supremă numai în imanență, se considera, el însuși, inferior
față de miile de tovarăși, iar onoarea i-a fost făcută ca o impostură involuntară:
Departe de a tremura pentru Alba, trebuie să vă căiți pentru Roma
Văzându-i, ea uită, și cei trei numiți,
Aceasta este o orbire pentru ea foarte fatală,
Să ai atât de mult de ales și să alegi așa de rău.
O mie din copiii ei mult mai vrednici de ea
Ar putea mult mai bine decât să ne susțină cearta cu ea (371-76).
Atunci când alegerea profană va ﬁ conﬁrmată de divinitate, se va proclama superior în același grup de
referință:
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A combate un dușman pentru mântuirea tuturor,
Și împotriva unui străin de a se expune singur loviturilor,
Dintr-o virtute simplă, acesta este efectul excepțional:
Mii de oameni deja au
făcut-o, o mie ar putea-o face;
Dar doriți ca publicul să sacriﬁce ceea ce ne place,
Această virtute ne aparține numai nouă (437-49)
Spectatorul intern, Curiace va atrage atenția publicului real asupra mutației pe care prietenul său tocmai a
suferit-o:
Dar această virtute aspră nu mi-a fost cunoscută, (504)
și la care se va adăuga și mutația demonică a lui Camille:
Nu o mai căuta pe sora ta acolo unde ai lăsat-o,
Tu nu revezi în mine doar o Iubită jignită (1283-24)
Rodrigue a urmat deja acest parcurs mai discret. Comparabil, pentru început, cu Don Sanche (Le Cid, v. 1114), înainte de a spune oamenilor amabili, din generația sa, el s-a transformat într-un erou elegiac din Stances.
Augustus și Polieuct vor avea și ei momente similare, unde voința umană și voința divină se vor întâlni și se vor
dovedi reciproc, demonstrații asupra existențialismului creștin, fără să ﬁe surprinzător faptul că Sartre a
încercat să le recupereze, ca în l`Orestie, în versiune atee, Les Mouches. Referindu-se la această
particularitate, ireductibil de originală, a dramaturgiei corneille-eane a eroismului, André Stegmann a vorbit
despre „tragicul instant”, termen și concept printre cele mai strălucite pe care exegeza lui Corneille le-a propus
în secolul trecut, deși autorul lor nu a beneﬁciat pe deplin de aceasta, în opinia noastră. (tr.n. va continua)

***
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Dora Groza · Pasărea Paradisului

D.H. SILVIAN

CANADA

Astăzi e ziua în care nu au voie să-și calce pantoﬁi. Nici de călcat între nu e permis. Părerile de rău
sunt multe, dar se cere iertare, cererile sunt primite în așteptarea clemenței, și se merge înainte. În
principiu, se trece de la una la alta cu speranța de mai bine, sau măcar la fel. Iar când tot repeți că a
trecut timpul peste tine, îmi vine să te trec la colț. Aș trece cu vederea, că doar nu a trecut baba cu
colacii, și trec în revistă toate cele adunate și făcute, însă nu pot ﬁ de acord, noi trecem prin timp și nu
invers. Nu căuta o scuză nesimțirii, nepăsării și superﬁcialității. Delăsarea și lăsarea scurgerii timpului se
numește lene. Puturoșenia nu se iartă nici azi, mai ales astăzi.
– Când ai ajuns tu să ﬁi așa? Când ai devenit ceea ce ești?
– Am crescut cu ﬁecare vacanță. În timpul școlii mă mențineam, iar în vacanță creșteam. Excursiile, voiajele,
ieșirile mă făceau să cresc. Pot spune, am crescut pe drum! Când mă întorceam, parcă eram mai bun, mai
înalt, mai cunoscător, mai cu poftă. De ce să îmbătrânesc? De ce vrei tu asta? De ce ai decis tu să o faci pentru
toți? Vrei liniște? Îți voi vorbi în șoaptă. Îmi ceri să nu mă supăr pe tine? Te voi ruga să ne supărăm împreună. Nu
te poftesc de atunci, te cer de acum.
– Te vreau decent, calm, însuﬂețit, dar cu mai puțin patos. Cruță, ﬁi iertător, taci!
– Din tăcere sunt multe de spus.
– Șșș, am nevoie de liniște, de normal și decență!
– Și ce dacă alea două se sărutau la colț de stradă? Doar sărutau amândouă ce-i mai frumos pe lumea asta:
femeia! Ție nu-ți vine așa să te sui și tu într-un avion și să lași decența pentru alți neputincioși? Patima nu-și
așterne culcușul în așternuturile bunelor moravuri.
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Spui că nici nu ai proﬁtat îndeajuns! Ai dreptate, nu te contrazic. Atunci ne ascundeam în așternuturi de
împrumut și poate aveai remușcări. Ce greu te trăgeam după mine! Era o seară târzie și caldă în care
Bucureștiul se dăruia învelit într-o lumină de lampadare și roză. Cerul se lăsa violat de bubuitul și jăratecul
artiﬁciilor ce-l asaltau, trotuarele erau desculțe și lipsite de tălpi și de pavaj, iar cele câteva babe mici și
îndesate, care se grăbeau să traverseze bulevardul prăfuit, nu se potriveau peisajului. Bătea din nou acel vânt
de vară pisăloagă și de toamnă leneșă ce plimba pleonastic mirosul shaormei gătite și răsgătite cel puțin de
câteva ori. Întrebai, mereu, unde te duc. Unde te duc? Nu am înțeles de ce trebuia să îți arăt și să îți răspund de
ﬁecare dată. Te duceam întotdeauna bine. Te mulțumeam des. Te bucurai mult apoi. Poate nu îți plăceau
surprizele, poate ți-era teamă că pierzi controlul. Cine te controla? Cui trebuia să dai socoteală? Nu-mi păsa,
eu te purtam acolo unde bunul și binele poartă, sau se poartă. Și ne lăsam purtați. De ce să nu ﬁ insistat? Da,
am un dar, un fel de talent să ajung acolo unde e frumos la timpul potrivit. Auzeam zumzetul mulțimii, dar
străzile erau aproape pustii. Oare îmi pierdusem al meu magic touch!? Atunci ce simțeam, ce auzeam? A,
muzică, glas de femeie, prezentatori. Și te trăgeam. Și te lăsai ceva mai ușor. Un ultim colț și iată: mii de
oameni, zeci de mii, și o scenă, tineri, artiști, copii, muzicieni, mega speakers și lumini, pink lights. Știam cine
era, dar acum o vedeam pe viu pentru prima oară. Ți-am spus că e bună, ți-am spus că am un gift să știu când
cineva e bun! Și erau și Smiley și Puya. Vezi, ce era așa de greu? Îți plăcea, te vedeam cum adorai, mai ales
locul pe care ți-l făcusem, chiar în față. Așa, ca să te simți și tu o VIP. Băiețașul de lângă tine, cu mâinile ridicate,
de pe umerii tatălui său îi făcea semne, o respira cu deplin atașament. Sub gluga în dungi, care îi acoperea
părul blond și lung, era fericit. I-am făcut o poză. Piața Ateneului era fericită. Noi eram fericiți! Ce puțin se cere,
ce lucruri simple ne pot face fericiți! De data asta, câțiva ani mai târziu, în orașul meu era chiar frig. Stătusem
afară puțin cam mult așteptând-o. S-a uitat în ochii mei, am salutat-o discret, fără să clipesc, fără să mă
dezlipesc, iar ea a spus: cu ăsta vreau, eu cu mașina asta mă duc, eu cu el mă întorc. Știam că așa va ﬁ, și așa a
și fost: yep, „bop bop, close the shop, a big night on the rocks”, allez, allez!
– De ce te bucuri când fac o greșeală? De ce aștepți cu nerăbdare momentul în care voi greși? Îmi cauți cu
minuțiozitate imperfecțiunile. Și te bucuri de parcă m-ai dori defect.
– Nu se poate, asta nu o cred, nu îmi vine să cred ce aud. Cum să se bucure? Tu nu greșești niciodată!
– Vă cer iertare, e adevărat, eu nu greșesc niciodată, aș ﬁ înconjurat de prea multă bucurie.

Aerul de afară, ba cald, ba rece, și cald și rece, frunzele care se țin morțiș, sărbătorile, pe care des le ignorai,
mustul, pastrama, zacusca, vederile primite, vederi netrimise, anticariate, iarmaroc, mirosuri, gusturi, toate-s
predispoziții ce mă aduc mereu la tine, toamna, mereu toamna, ca un semn, cu un semnal, o aﬁrmare, o
amendă, o aroganță amendată de un orgoliu tomnatic. Însă, și în ciuda ascunderii, căci suferința se cere de
cele mai multe ori ascunsă, cum simt, miros și gust, mai vreau și știu că mai pot, și nu numai că eu nu greșesc
niciodată, dar știu că am dreptate. Toamna asta, începutul ei, mă rupe din ce în ce mai adânc. Dor de dor. După
atâta dulce și amar, știu bine de cine. Cu toate că te-am ramplasat de câteva ori, și bune, tot la cuiul tău se
oprește roata norocului, iar vremea mea tot pe tine cade. Tu ai să-mi spui acum că doar cădeau și că tot ce a
fost a fost, iar eu am să-ți vorbesc de ce este pe cale de a ﬁ, și mă întorc și ne văd cum tulbure ne îndreptam
ținându-ne iară de mână pe străzi întortocheate, preîntâmpinând momentul. Nu mai fusesem niciodată aici,
dar cunoșteam deja locul, știam unde mergem, știam că istoria l-a transformat în muzeu, eram împreună
pentru a o pătrunde, și împreună, scările trecutului doream să le pășim, dar odată ajunși în fața lor, ai început să
tremuri, fața ți se schimbase, nu vorbeai clar, nu se distingea ce spuneai, doar un lucru, doar ceva de
neconceput, mă îndrumai să intru porțile templului singur, fără tine, fără motiv. Nu te recunoșteam, și în vârtejul
clipei ți-am înmânat cuvinte cu tăiș, tumoarea să ți-o scoată. Nu mai știam cine ești, dar știam de unde vii și cine
te mână. Nu putea exista un vizavi, nu îți puteam permite existența peste drum. În față, în punctul exact opus nu
aveai loc, nu era nimic de înțeles față de, nici în raport cu. În comparație cu ce să accept, vizavi de ce, vizavi de
cine? Și am încleștat pumnii, și cu părul tău în mână am traversat strada. De păr dusă, ai intrat și porțile și
vestibulul, am trecut nava cu tine și te-am lăsat la picioarele altarului, unde să îți continui sacriﬁciul.
Iar ei își puseseră viața în cutii, miniaturi, bucățele și tragice rupturi de amintiri fără nume. Nu ceruseră
nimănui să ﬁe protagoniști, nu ceruseră muzee, monumente sau inscripții. Însă, acum și nu demult, cioburile
existenței lor se regăseau în vitrine, pe străzi întunecate. Istoria se transformase într-o unitate comercială care
le-a achiziționat suferința pentru a o vinde călătorului avid de curiozități. Ei nu au avut privilegiul să întrebe de
ce, și nici dacă o meritau, nu fuseseră aleși pentru a li se răspunde. Nu plănuiseră să ﬁe eroi și nici victime, și
nu, în niciun caz obiecte vechi de anticariat.
Îmi spuneai, te întrebai, mă întrebai, gândeai cu voce tare: „cum de faci, exact asta este, cum de te nimerești
cu ce-i mai bun, cum până la urmă ai nu numai bun, nu prost, nu rău, dar… cel mai bun?!”. Am zâmbit fără
modestie, aproape am râs, dar nu de tine, și nici de întrebare, era un compliment pe care îl acceptam cu
mândrie, o lecție de realitate, de viață, credință și împlinire. Când cauți absolutul, până și fărâmăturile sunt
grandioase. Când împarți bunul, bun capeți! Un zâmbet, o privire, un gest plăcut, o vorbă bună, o mângâiere:
lucruri simple cu puteri magice. De cauți bunul, bun găsești. Tot ce trebuie să știi este să nu păcălești și să știi să
iubești.
Știi prea bine de ce nu-mi ești soție. Ne despart altarele. Eu nu mă închin la niciunul, iar tu nu ai învățat cum să
o faci. Și se pare că nu poți toată viața să rămâi turist. Dar, în istorie accidente se întâmplă, în viață mai mult, iar
pe stradă și mai mult. Ieri am distrus mașina. Vezi, mă lăudam, eram plin de mine și am fost pedepsit. Partea
proastă, cea care este cea mai nefastă, este că nu știu de ce. Nu, nu de ce am fost pedepsit. Asta nu mă miră,
sunt destule și din plin. Însă, nu înțeleg ce s-a-ntâmplat. Ploua! Era întuneric și la mine. Păcat! Somn ușor,
altarul meu! Sunt vinovat și mă închin. Și la picioarele tale. Sunt iarbă, sunt un spin, nu bun, sunt chiar hain. Am
avut un accident. Nu sunt o victimă. Dar mă doare peste tot. Mă doare, doare că nu sunt perfect! Am fost!
– Ești cauza, tu ești durerea lucrurilor! Ajunge, ai umplut îndeajuns pocalul cu toate sfaturile tale, elibereazăne de tine! Mai lasă-i și pe alții, permite, îngăduie!
– Te las, pa!
Dar nu mă lasă vorbele tale. Patul te încadra la fel ca scoica ce o aducea pe Venus la mal. Stăteai dreaptă șimi cercetai părerea. Apoi, am mâncat. La masă. La masa noastră toți sunt bineveniți, toți sunt egali, unii mai
egali ca alții, și se stă unde se poate. Masa noastră e a mea. Căci eu am pus-o, eu am dat-o. I-am făcut o poză.
Toți eram fericiți, toți eram frumoși. O masă frumoasă cu oameni frumoși. Unii mai mult ca alții.
Aveam aproape 16 ani, obținusem cu mari intervenții o cameră la Montana, și schiam, și eram bine, bine
îmbrăcat, și eram ﬁlmat, și eram unul dintr-un grup de temerari pe care îi lega aceeași tinerețe. Și ne plăcea
muntele și înălțimea lui, și soarele peste nori. Cu toate că eram pe post de ștab și plătisem din plin cele două
paturi, și cu toate că știam și că mi se atrăsese atenția că voi avea un concetățean posibil și repartizat de ONT
cu care voi ﬁ obligat să împart camera, totuși, mare mi-a fost surpriza când, după vreo zece zile, am văzut
dulapul invadat de haine străine cu preponderență gri și bej. Ceea ce nu am știut era faptul că va trebui să îmi
împart și altele cu el. „Păi ai două canadiene, cum asta? Păi și eu vreau să merg pe munte.” Și-o pune fără să
ceară voie, și în oglinda holului îngust se laudă cât de bine îi vine. „Nu mi-ai răspuns, cum de tu ai două și eu nu
am niciuna?” Era de la Partid, avea mutra aia tipică untdelemnie și era prima oară că-l vedeam, dar îl
cunoșteam, îl întâlnisem și aveam să-l întâlnesc din ce în ce mai des, era genul ăla standard de om pe care îți
este bine să-l eviți. Își aruncase expres carnetele pe noptieră. Iar eu, ca prostu', am răspuns că una este pentru
schi și alta pentru zi de zi. „Atunci, când tu ești la schi cu una, eu o voi purta pe cealaltă.” Sângele îmi lovea ba
timpanele, ba vârfurile pantoﬁlor. Deci, îmi umblase în lucruri, îmi făcuse inventarul și mă provoca deliberat. Am
apucat să spun nu, când, spre norocul meu, se bate la ușă. El se repede și deschide. Era prietena mea de
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munte care își împărțea și ea tinerețea cu mine și din când în când, cu cine îi era mai bine. Era micuță, bine
formată, foarte bine formată și purta prea mult machiaj. Avea părul vopsit și scurt, portocaliu, buze obraznice și
prea mult ruj. Nu o oprea nimic, și fără să necesite o invitație, intră, trece pe lângă el, se ridică la urechea mea și
mă întreabă dacă ăsta e ăla, pentru ca mai apoi să se pună leoaică, în fața lui. Iar cu buzele alea rotunjite de
atâta ruj, i se răstește. „Cine ești? Și ce cauți aici? Asta era camera noastră, și acum mi-e frig și mi-e somn.” Și
își scoate pantalonii fără a se grăbi, chiloțeii aproape că-i acoperă minunata insolență protuberantă, și se
ascunde în așternuturi. Ea, avea deja 16 ani. El își arăta gingiile într-o grimasă nătângă; avea vreo treizeci și
tunsoarea aia tipică pe numere. „Păi, mă culc și eu!” Și se băgă îmbrăcat în patul lui. Iar eu, mă uitam așa, la
amândoi și la culcușul lor plătit de mine, și… „Ce stai, vino să mă încălzești.” O, o, nu el, ci ea mă chema! El, se
făcea că deja sforăie. Nu ne păsa de el. Patul era îngust și ea mă îmbrățișa cu picioarele ei pulpoase și
primitoare. Ne băgam unul în celălalt, avea prea mult ruj, dar ne era cald și ne era bine, iar strâmtoarea nu mă
deranja. Nu știu ce mi-a șoptit când el a mormăit ceva în replică. Oho, atât i-a trebuit, a tras pătura și cearceaful
de pe noi, expunându-ne, și a început să mi-l mitralieze! „Te faci că dormi, te faci, te prefaci, poate că na, vrei să
ne și vezi! În loc să ﬁ plecat elegant din cameră, tu rămâi și tragi cu urechea și cu ochiul la doi copii care se
odihnesc după o zi de sport sănătos!?” „Păi, voi sunteți fără rușine!” „Adică, vrei să spui că eu mă… aici, și tu
vrei să privești!? Poate vrei să scrii asta în raport!? Stai, că mă duc să o întreb pe mama dacă asta este ce
trebuie să faci.” Cât de membru activ era, așa de activ a părăsit camera. La întoarcere, ea plecase, iar el nu a
mai scos un singur cuvânt. Nici eu. Dimineața, eu am suit devreme la Cotă, el cred că încă dormea, iar seara,
dispăruse. Mi-am găsit canadiana la recepție.
Soacră-mea, azi, după patruzeci de ani, a descoperit disco și s-a supărat pentru că m-a bufnit râsul. „Poate
vrei să spui că l-ai redescoperit.” Îmi povestea că la ei în casă nu se râdea, iar că acum vrea să moară pe o
muzică veselă și fără să sufere. Eu i-am spus că toți suferă înainte de mor. M-a contrazis și mi-a relatat, cu o
oarecare invidie, că socrul ei s-a dus pe loc uitându-se în bucătărie la soția lui, pe care nu o iubea. Și eu i-am
răspuns, vezi, nu numai că a murit suferind, dar a suferit o viață întreagă. Sau, cine știe, poate că în momentul
ăla a fost cel mai fericit. Mă duc să-i pun „Born to be alive”, versiunea lungă, the album version: 7 minute și 26 de
secunde. Cred că și Patrick râde.
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Mâncasem bine la un bistrou scump, dar extrem de bun. Meritase și eram mulțumiți. Ne-am urat pe curând și
i-am transmis complimente șefului, care a ieșit să ne strângă mâna. Ne-am plimbat puțin, îmbrățișați, prinși în
satisfacerea necesităților corespunzătoare și, din ochi, am hotărât calea hotelului. Remarcasem un bețiv careși alegea cu insistență victimele printre mașini și care nu pleca până nu primea birul. Nu prea mi-a plăcut și îl
urmăream de un timp cu privirea, în caz că. Maniera în care cerșea era puțin cam agresivă pentru gustul meu.
Ne întorceam pe aceeași străduță, iar chelnerii micului restaurant închideau deja ușa și duceau gunoiul pe
gang. Zgomotul lor i-a atras atenția și i-a văzut, și ne-a văzut. Nu era decis la cine să meargă mai întâi. Nu miera frică, trecusem pe aici de sute de ori în pantaloni evazați, saboți și cămăși mulate. Cândva, în colțul ăsta de
stradă se cerceta moda, apoi s-au tras gloanțe, iar restul a rămas în istorie. Cu pași rapizi, decizia a fost luată. Îi
alese pe cei doi băieți de la bistrou, care, de îndată, îl și alungară. De unde eram, auzisem ceva de un foc, o
țigară, lucruri speciﬁce repertoriului de acostare și atac. Nesatisfăcut, se întoarse, refuzul îndreptându-l către
noi. Enervați, chelnerii au țipat amenințându-l, iar el a fugit și s-a ascuns între mașinile parcate. I-am întrebat, în
trecere, pe cei doi tineri care ne-au salutat din nou, dacă e ceva de capul lui, iar ei m-au liniștit cum că nu e
periculos și să nu îmi fac griji pentru noi. Iar eu le-am răspuns că nu pentru noi îmi făceam griji, ci pentru el. Așa,
în caz că. Și toți au râs. La noi în casă se râdea mult. Am lăsat briceagul în buzunar.
Mă tot întrebi de ce nu scriu despre prezent. Nu pot. Odată scris, devine trecut. Iar despre viitor, mă
deranjează să mint, îmi plac certitudinile, prefer să inventez adevăruri fără a face promisiuni. Așteptam un taxi,
nu știam ce îmi va aduce viitorul, nu eram sigur nici măcar de prezent, când am văzut portarul că ia așa, o
poziție de drepți. Din Maybach-ul negru lucitor, un bărbat superb, într-un costum Brioni la fel de impecabil, a
coborât și a fost dus direct în sala de mese a hotelului. I-am făcut cu ochiul celui care îl aștepta și i-am spus:
„bravo, unul greu, stați la salut, mișto băiatul”. „Ce greu domnule, să-i vezi patronul, ăsta nu-i decât șoferul, a
venit să ia comanda.” Și deodată, a apărut cu două chelnerițe sexy, și toți, plini de cutii aromate, s-au suit în
mașină și au plecat. „Barosanului îi place chinezesc.” „Și observ că-i și place să ﬁe servit.” Cert este că lucrurile
nu mai erau ca în trecut. Oare!? Cine a avut trecut, are și prezent și viitor. Iar cine nu, îi va trece.
Eram pe râu, un fel de lac cu o mie de insule, trăgeam tare la pedale contra curentului, ne țineam aproape de
mal ca să nu ne pierdem și priveam în sus la gardul electriﬁcat ce păzea un castel modern de o mărime total
nelalocul ei. Avansam încet cu gura deschisă. Din stufăriș câteva gâște sălbatice rup tăcerea. Lin și fără efort,
un caiac cu un domn bine bronzat și musculos padelează pe lângă noi și ne salută uimirea. Îi fac un
compliment. „Dacă este casa dumneavoastră, cu deplină admirație, vă felicit. Dacă nu, să îmi spuneți dacă știți
a cui este.” „Ha, ha! Nu este a mea, dar probabil că este a unuia care, în cinci ani, își va petrece viața în
pușcărie.”
Nu miroase prost, viața e așa cum trebuie, are și valuri. Nu te strâmba, rămâi, ﬁi în viață, bucură-te! Uneori
pute a om rău, sau doar pute rău, dar cel mai des, doar pute a om.
(continuare în numărul următor)

ANCA SÎRGHIE

Motto: „Nimic nu e mai periculos pentru conștiința unui popor,
decât priveliștea corupției și a nulității recompensate.”
(Eminescu, în „Timpul”, 26 mai 1882)

ROMÂNIA

Se păstrează în manuscrisul Mira din postumele poetului un text ediﬁcator pentru idealul său
suprem: „Acea stâncă sublimă ce stă cu capu-n cer/ E-unirea României… E visul meu de ﬁer/ Ce l-am
visat o viață făr' să-l pot ridica”1) Idealul astfel formulat în versuri a devenit linia cardinală a atitudinii
sale jurnalistice, aceasta de pe când activase ca student la Viena în Societatea „România Jună”, care
se constituise din alte două, anterioare, numite semniﬁcativ „Românismul”, organizație orientată, ca
și „Orientul” de la București, spre culegerea folclorului, și „România“. Este cazul să ne amintim că la 16 ani
adolescentul moldovean colinda Bucovina și Transilvania, scriind inspirat Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,
poezia care era nu un puseu al entuziasmului vârstei, ci un program politic bazat pe un crez existential. Spre
cinstea lui, Eminescu, acest arheu al românității2), niciodată nu a ezitat să-și exprime clar și deschis
convingerile sale politice. Dar această sinceritate absolută îi va pune în pericol libertatea în condițiile în care
hibridul Imperiu austro-ungar pusese în acțiune un mecanism de cenzură neiertător împotriva națiunilor
subjugate.
Discursul publicistic al lui Eminescu avea doi piloni fermi de a susține, principiile morale ineluctabile în plan
politic și buna cunoaștere a istoriei naționale, privită în relație cu cea europeană. Ceea ce socotește el esențial,
din punct de vedere istoric, este principiul apărării proprietății primite de la străbuni. „A înstrăina un petic de
moșie în vremea veche era o afacere de stat și avea nevoie de sancțiunea Domnului și a sfatului suprem. Astfel
istoria s-a însărcinat, prin mersul ei organic, să dea creștere poporului românesc, o creștere ale cărei principii
conservatoare deveniseră atât de abituale, atât de constitutive pentru modul de a vedea al ﬁecăruia, încât un
om nici își putea închipui măcar, că poate să-și arunce ochii asupra lucrului altuia. Dar pe cât educația unui
popor se câștigă și se păstrează cu anevoie, tot atât de lesne se pierde și se compromite o asemenea
moștenire.” Ziaristul invocă acele „nestrămutate vederi intelectuale și morale”, în lipsa cărora o națiune devine
„o adunătură inorganică de indivizi, predispusă spre anarhie…” și amenințată cu compromiterea în lipsa
încrederii în stat și lăsându-se compromisă de demagogia politică. Iată și pe cel de-al doilea pilon, prezent în
formularea retorică încărcată de neliniște: „Oare să ﬁm un popor atât de bătrân, încât să ﬁ pierdut memoria
trecutului?”
Conștient de importanța contextului în care evoluează poporul român, Eminescu prospectează pericolele ce
îl amenință dinăuntru ca și din exterior, căci „încleștați între mari și puternice monarhii, mișcările nesănătoase
din lăuntru s-ar preface oricând într-un pericol pentru chiar existența statului și haosul stingerii ar amenința
însăși individualitatea etnică și istorică a poporului românesc.”3)
Rană deschisă, Basarabia trăiește la început de secol al XXI-lea visul unei libertăți, care să ﬁe asigurată ﬁe
de Rusia vecină, ﬁe de Comunitatea Europeană. Cunoscând pulsul tendințelor politice de la Chișinău, acad.
Mihai Cimpoi vorbea despre basarabenii unioniști reduși la 30% din populația Republicii Moldova. De ce a
devenit unirea cu România un pas puțin probabil? Pentru că glasul lui Eminescu nu a fost ascultat, atunci când,
cu inima clocotind de revoltă, el semnala public pericolul unei politici constant agresive aplicate de Rusia acolo.
Vecinătatea cu Basarabia nu a fost pentru moldoveanul Eminescu doar o realitate geograﬁcă, ci l-a ajutat să
înțeleagă unitatea istorică și culturală a neamului său de pe ambele maluri ale Prutului.
Redactorul-șef de la „Timpul” formula în articolele sale problema retrocedării Basarabiei drept „o cestiune de
existență pentru poporul român”, el ﬁind animat de un bine temperat patos patriotic. Basarabia era, pe drept
cuvânt, râvnită de atotputernicul țar Alexandru II, care, cu orice preț, ține să o stăpânească pentru că aceasta
este „cea mai prețioasă parte a vetrei noastre strămoșești.” Ca analist politic, el nu poate subestima puterea
Rusiei, care era „o împărăție mare și puternică”, față de România, „o țară mică și slabă; dacă dar țarul
Alexandru II este hotărât a lua Basarabia, pentru noi, Basarabia este pierdută.” Raționamentul politic pe care
se bazează discursul publicistului are un temei moral ineluctabil, căci pierderea care ne amenință nu este
numai una materială, ci, mai grav ca orice, este că o înfrângere în lupta cu Rusia, însemna să pierdem însăși
„încrederea în trăinicia poporului român.”
Eminescu prospectează atuurile României prezentului, care mai păstrează amintirea primei uniri a celor trei
țări sub Mihai Viteazul, care ar ﬁ putut deveni atunci un stat român mai puternic, dar moartea voievodului a
năruit orice speranță în împlinirea acelui ideal. Cele 5 milioane de români viețuind într-un același stat se
1) M.Eminescu, Mira, în Ms. Academiei Române nr 2254, folia 71.
2) Apud Theodor Codreanu, Basarabia eminesciană, Editura pentru Centenarul Marii Uniri, București: Ideea Europeană, 2018, p. 12.
3) M. Eminescu, Am arătat în mai multe rânduri…, „Timpul”, București, 26 mai 1882, în Mihai Eminescu, Opere, vol.XIII, Publicistică 1882-1883,
Editura Academiei R.S.R., 1985, p. 124-125.
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bucură, după opinia ziaristului, de două temeiuri puternice, „conștiința românilor și încrederea marilor națiuni
europene.” Pe axa dintre peren și trecător, mai sus decât pământul în sine („Rusia ne poate lua ce-i place și
pierderile ne vor ﬁ trecătoare”) este temeinicirea conștiinței de sine a neamului: „Astăzi e dar timpul ca să
întărim, atât în români, cât și în popoarele mari ale Apusului, credința în trăinicia poporului român.” O
asemenea lecție de demnitate națională ar merita să ﬁgureze în manualele școlare, cu raționamentul formulat
energic și ultimativ, una ca o chemare la luptă bine tăinuită în hlamida cuvintelor: „Rusia voiește să ia Basarabia
cu orice preț: noi nu primim nici un preț. Primind un preț, am vinde: și noi nu vindem nimic!”
Eminescu lucrează direct asupra conștiinței românești, ca un dascăl în ale politicii. Convingerea sa este că
singura șansă a românilor în lupta cu Rusia, ca și în înfruntarea lui David cu Goliat, este să ne apărăm cele
două pietre de temelie, cuvintele-cheie ale atitudinii lui ferme revenind în discursul său publicistic ca un
laitmotiv: „Guvernul rusesc însuși a pus cestiunea astfel încât românii sunt datori a rămâne până în sfârșit
consecuenți moțiunilor votate de către Corpurile legiuitoare; nu dăm nimic și nu primim nimic. Românul care ar
cuteza să atingă acest principiu ar ﬁ un vânzător.”4)
Studiul consacrat Basarabiei, apărut în „Timpul” din martie 1878, are la bază o documentare impresionantă,
demnă de o lucrare de doctorat a timpului său, pornind de la Istoria critică a românilor și arhiva istorică a
României de B.P. Hasdeu, documentele fondului Eudoxiu Hurmuzaki, cronicile editate de M. Kogălniceanu,
Cronica Hușilor de P.S.S.Melchisedec, cartea consulului englez Wilkinson, semnalată și de Al. Odobescu etc.
Numai atunci când documentarea sa era îndestulătoare, publicistul înțelegea să formuleze opinii despre
trecutul românesc. Referindu-se la epoca înﬂoririi voievozilor Basarabi, Eminescu conchide bazat pe
argumente ediﬁcatoare că „Destul numai că, într-o vreme în care abia era viață istorică prin împrejurimi,
5)
Basarabia actuală era pământ românesc stăpânit de Domni români…“ Cu referire la secolul al XIX-lea când
ocupația rusească este nelegitimă, publicistul de la „Timpul” imaginează o punere în balanță și astfel: „De
brațul scurt sau present al cântarului ar atârna în greu Rusia, de brațul cel lung al unei istorii de 500 de ani
atârnă România cu drepturile sale străvechi și nouă.”6)
Cunoscând îndeaproape situația istoriei europene la început de secol al XIX-lea, ziaristul demonstrează
argumentând logic anexarea în 1812 a Basarabiei, ca pământ românesc, pe care rușii nu l-au cucerit cu sabia.
Eminescu va concluziona în numele adevărului:„Se ştie că diplomaţia engleză, împreună cu vânzarea beiului
grec Moruzi, a fost cauza cesiunii Basarabiei”7). Atunci când în 1878 generalul Ignatieff a propus guvernului
României să cedeze la schimb o parte din Basarabia rămasă, Eminescu ia atitudine, constatând cât de grea
devenise situația țării noastre, aﬂate în pericolul de a ﬁ spoliată tocmai de aliatul ei, cu care semnase un acord
ce garanta integritatea statală. Ziaristul de la „Timpul” socotește inacceptabil să vadă cum tocmai asigurările
date de Rusia zburau „ca pleava-n vânt”, deși semnăturile nici măcar nu se uscaseră pe documentul cu
înțelegerea întocmită între cele două state beligerante aliate.
Nici Austria, care avea nevoie de neutralitatea Dunării de Jos nu-și putea asigura liniștea, atât timp cât
convențiile se șterg cu asemenea ușurință. România a pierdut 15.000 de oameni şi „câteva zeci de milioane
cheltuieli de război”, o jertfă imensă dată pentru „mandatarul Europei”, cum era Rusia „în îndeplinirea sacrei
sale misiuni”. Așa s-a întâmplat ca „noi să ﬁm cu pagubă, tot noi să plătim războiul Rusiei cu pierderea unei
provincii…” În realitate, România nu doreşte să facă niciun schimb de teritorii, drept care „ne astupăm urechile
la orice propunere de schimb în această privinţă”, publicistul luându-și dreptul de a exprima voința întregii țări.
Aceasta pentru că drepturile noastre asupra întregii Basarabii „sunt prea vechi şi prea bine întemeiate”, ca să ni
se vorbească fără niciun drept „de onoarea Rusiei angajată prin Tratatul de la Paris”. De aici, concluzia că
Basarabia era toată a poporului român încă de la începutul istoriei şi de „pe când Rusia nu se megieşa cu noi”.
Basarabia întreagă ni se cuvine toată, întreagă căci e pământ sfânt şi drept al nostru „cucerit cu plugul, apărat
8)
cu arma a fost de la începutul veacului al patrusprezecelea încă şi până în veacul al nouăsprezecelea”.
În comentariile lui Eminescu, pierderea pe care o suferise România prin răpirea Basarabiei era
incomensurabilă, întrucât „Rusia nu se mulțumește de a ﬁ luat o parte mare și frumoasă din vatra Moldovei, nu
se mulțumește de a ﬁ călcat peste granița ﬁrească a pământului românesc, ci voiește să-și ia și suﬂetele ce se
aﬂă pe acest pământ și să mistuiască o parte a poporului român. Rusia nu a luat această parte din Moldova
pentru ca să-și asigure granițele, ci pentru ca să înainteze cu ele, și nu voiește să înainteze decât spre a putea
stăpâni mai multe suﬂete. Tocmai puși față în față cu viața rusească, românii au început a ﬁ cu atât mai vârtos
pătrunși de farmecul vieții lor proprii, de bogăția și superioritatea individualității lor naționale; tocmai ﬁind puși în
contact cu rușii, românii erau mândri de românitatea lor. E nobil răsadul din care s-a prăsit acest mic popor
românesc, și, deși planta nu e mare, rodul e frumos și îmbelșugat; cele două milioane de români au adunat în
curgerea veacurilor mai multe și mai frumoase comori decât 90 de milioane de ruși vor putea să adune
cândva.”
Mândru să aﬁrme superioritatea vădită a individualității neamului său față de colosul de la Est, Eminescu
relatează în diferite articole modul cum în școli, în biserici ale Basarabiei și chiar în viața de familie a fost
4) M.Eminescu, Cestiunea retrocedării Basarabiei…, în “Timpul”, București, 10 februarie 1878. În Mihai Eminescu, Opere,
vol.X.Publicistica, 1 noiembrie 1877-15 februarie 1880, p. 46.
5) Idem, I. Basarabia. Numele și întinderea ei. În vol. Ne e silă. Scrieri politice, Editura SOROC, București, 1991, p. 8
6) Idem, Basarabia. VI. Veacul al nouăsprezecelea. Izvoare. În Op. cit., p.33.
7) Apud. Gicu Manole, Mihai Eminescu și Basarabia, în ,,Vatra veche”, Tg. Mureș, an X, nr.10 (118), octombrie 2018, p.40.
Vezi și Al. Zub, Eminescu: glose istrico-culturale, ed.a II-a întregită,Editura Junimea, Col. Eminesciana, Iași, 2016; Larry L.Watts,
Ferește-mă, Doamne, de prieteni… Războiul clandestine al blocului sovietic cu România, trad. din engleză de Camelia
Diaconescu, Ed.Rao, București, 2012; Uwe Klussman, Dietmar Pieper, Domnia țarilor. De la Ivan cel Groaznic la Vladimir Putin,
trad. din germană de Valentina Georgescu, Editura Litera, București, 2014.
8) Ibidem.

interzisă folosirea limbii române, interdicție pe care o socotește chiar mai distructivă decât cea impusă de turci
asupra popoarelor cotropite, pentru că ea stagnează evoluția legică și ﬁrească a neamului.
Apreciem conclusiv că dacă punctul de vedere al lui Eminescu ar ﬁ putut deveni un obiectiv al politicii statului
român în secolul al XIX-lea, astăzi problema Basarabiei s-ar ﬁ pus altfel. Sosit de la Chișinău la Congresul
Spiritualității Românilor de Pretutindeni, în 30 noiembrie 2018, la Alba Iulia, Nicolae Dabija aﬁrma la microfonul
sesiunii că deznaționalizarea este și în prezent un proces acut, căci cu o sticlă de alcool se cumpără satele
românilor în Basarabia. În schimb, mergând pe jos, basarabeanul sosit de la Bălți la Alba Iulia, ca să poată
sărbători Centenarul chiar în capitala Marii Uniri, a fost încurajat de locuitorii satelor prin care a trecut, cât și de
preoții ridicând la cer rugi pentru reușita lui, crede și o aﬁrmă cu fermitate că unirea Basarabiei cu România este
un proiect viabil.
Este comunicat în mass-media că România și Republica Moldova au în desfășurare un acord privind
asistența ﬁnanciară rambursabilă dintre România, în calitate de împrumutător, și Republica Moldova, în
calitate de împrumutat, în sumă de până la 150 milioane de euro, care a fost semnat la Chișinău la 7 octombrie
2015 și completat, ulterior, prin schimburi de scrisori. Împrumutul este acordat pe termen de 5 ani, în trei tranșe.
Mai mult decât atât. La 26 decembrie 2018 România a transferat o nouă tranşă în valoare de 3 milioane de
euro... Conform datelor FISM, cu acești bani ai grantul oferit de Guvernul România până în prezent au fost
renovate şi modernizate 845 de grădiniţe din Republica Moldova, acest grant având regimul unui ajutor
ﬁnanciar nerambursabil, în valoare de 100 milioane de euro. Republica Moldova nu a folosit decât 29 milioane
de euro din ﬁnanțarea nerambursabilă în valoare de 100 milioane de euro pusă la dispoziție de România și pe
care o mai poate solicita până în 2019. În 2017, autoritățile din țara vecină nu au solicitat nicio ﬁnanțare din banii
pe care România îi pune la dispoziție, scriu cei de la Proﬁt.ro. O asemenea situație se cere înțeleasă într-un
context în care noul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a pronunțat în numeroase rânduri
împotriva unirii cu România, criticând politica Bucureștiului, și contra integrării țării vecine în Uniunea
Europeană.
După ce a acordat prima tranșă de 60 milioane de euro în august 2016, în urmă cu un an, România a decis să
acorde Republicii Moldova încă 50 de milioane de euro reprezentând o a doua tranșă de împrumut. Împrumutul
a fost acordat, chiar dacă noul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a lansat critici la adresa României
și s-a întâlnit cu omologul său rus Vladimir Putin, anunțând că Partidul Socialiștilor va câștiga alegerile
parlamentare din 2018 și intenționează să anuleze Acordul de Asociere cu UE semnat de Republica Moldova
în anul 2014. Finanțarea de 100 milioane de euro este asigurată în baza unui acord între Guvernul României și
Guvernul Republicii Moldova, aprobat prin lege în 2015 și modiﬁcat prin cinci protocoale adiționale. Alocările
de bani din partea României se realizează conform proiectelor propuse de partea moldoveană în urma
încheierii unui Program anual de cooperare între cele două guverne. În conformitate cu prevederile acordului
cadru și a celor cinci protocoale adiționale, perioada de acordare a contribuției ﬁnanciare se încheie în data de
28 martie 2019, iar perioada de valabilitate este până în data de 28 martie 2021.Conform datelor oﬁciale, până
în prezent, cu doar înainte de data limită de acordare a ajutorului, Republica Moldova a solicitat ﬁnanțare
nerambursabilă de doar 29 milioane de euro, adică mai puțin de o treime din suma totală. Din această sumă, 23
milioane de euro au fost acordate pentru construcția și modernizarea a 854 de grădinițe, iar 6 milioane de euro
pentru gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Pentru a încheia un program de cooperare pe anul 2018, în vederea
alocării ajutorului nerambursabil, este necesar ca Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din
Republica Moldova, în calitate de Autoritate de Coordonare Națională pentru Republica Moldova, care se
pronunță în legătură cu necesitatea și oportunitatea ﬁnanțării anumitor proiecte, să înainteze părții române,
prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, lista conținând proiectele propuse spre ﬁnanțare pentru anul
acesta. În urma analizei din punct de vedere tehnic, Guvernul României virează contribuția ﬁnanciară
Guvernului Republicii Moldova, în contul comunicat de acesta. Până vom ajunge la o concluzie realistă privind
sensul acestui dialog al orbilor, să trăim emoția versurilor inspirate unei mari poete a contemporaneității
noastre de o vizită făcută în inima Republicii Moldova.
Ana Blandiana – Parcul din Chișinău
Încorsetat în statuie, sﬁnţenie şi cult,
Ștefane, Măria Ta,
Tu pe soclu nu mai sta,
coboară!
Coboară în azi din demult,
ﬁi Oaspetele de Piatră pedepsitor
care se-ntoarce din moarte în viitor!
Intră cu paşi de ciment
asurzitor
în clădirea Guvernului, în Parlament,
în televiziunile străine fără ruşine,
spulberă-le batjocura, manipulările, sfruntata minciună,
striveşte-i fără milă ca-ntr-un blestem împlinit,

înspăimântă-i, alungă-i, răzbună
crima fără sfârşit
şi umilinţa curgând din dispreţ
ca sângele dintr-o rană!
…Apoi, dacă vrei,
Poţi să te-ntorci pe alei
Printre poeţi
Fără prihană.
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FLORENTIN SMARANDACHE

S.U.A.

Turul
Coastei de Sud

31.05.2018. Turul Coastei de Sud, Islanda, 450 km.
Centrul țării este nepopulat; doar pe coaste trăiesc oameni.
Interiorul insulei este nelocuit deoarece locuitorii îl evită,
considerându-l locuit de moroi și troli. Islanda este un ecosistem vulcanic, o țară extremă: vreme rea, vreme bună. Orășelul
Selfos: 7.000 locuitori. 350.000 de locuitori în toată Islanda.
Avem în față, acoperit de zăpadă, (ne)faimosul vulcan care a erupt în
2010, mai mult de o lună, perturbând traﬁcul aerian european (foto 1)
Vulcanul Eyjafjallajökull avea un VEI (Volcanic Explosivity Index,
„index de explozivitate vulcanică”) de gradul 1, iar activitatea lui
seismică a început la sfârșitul anului 2009, erupând după aproape 200
de ani de inactivitate.
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Oprim în orașul Hvolsvöllur. Mai este luna când oile fată. Multe oi cu
miei pe câmpiile verzi, cu păpădii galbene.
Reynisfjara este o plajă de nisip negru, renumită în lume, găsită pe
coasta de sud a Islandei, chiar lângă micul sat de pescuit Vík í Mýrdal.
Plaja Neagră [ca-n paradoxism] (foto 2).
Nu e nisip pe plajă, ci pietricele, de la câțiva milimetri la câțiva
centimetri. Negre, regulate, din lavă. Nu se face baie pe coasta de sud
ﬁindcă e periculos din cauza curenților. Cremă contra soarelui indicată
în Islanda. Vulpea arctică, animal local, își schimbă blana: albă iarna și
cafenie vara! Ce zi frumoasă, cum rar se întâlnesc în Islanda! Cică azi
e prima zi însorită din an.
Stânci, parcă tăiate de om, perfect geometrice, formând ca un colț de
piramidă. Potrivit folclorului islandez local, aceste coloane mari de
bazalt erau cândva troli care încercau să tragă nave de la ocean până
la țărm (foto 3).
La Ghețarul Sólheimajökull (în traducere: Ghețarul Lumii Solare),
aproximativ de 8 kilometri în lungime și de 2 kilometri în lățime. Din
păcate, la fel ca toți ghețarii islandezi, Sólheimajökull se micșorează
rapid.

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

Urcăm 400 de trepte spre Case vechi acoperite cu brazde de pământ
şi iarbă (foto 4, 5).
Este rece, cristalină, bună.
Cascada Gljúfrabúi (Gljúfurárfoss), 40 metri înălțime. Bem apă
direct din râu! (foto 6).
FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7

Tunelul de gheață
1.06.2018. Autostrada 1 ocolește insula. Tunel de 5,7 km lung prin
care trece autobuzul nostru. Skyr [pronunţat ski:r] este un produs
lactat speciﬁc islandez (între brânză și iaurt). Animalele domestice și
sălbatice aduse aici s-au adaptat perfect condițiilor vitrege.
Fiordul Borgarfjörður este locul unde s-au așezat primii locuitori ai
Islandei, sosiți aici din Norvegia – din cauza Regelui lor, neadulat de
populație. Muntele Hafnarfjall (höfn: port, liman; fjall: munte) în
apropierea orășelului Borgarnes, cu poduri construite în anii 1970 și
1974. Infrastructură recentă.
În Hvannayri, mic orășel, există o Universitate Agricolă, înﬁințată în
2005, dar concepută din 1899.
Langjökull (Lungul Ghețar): suprafața – 950 km2; înălțime – 1300 m
deasupra apei; 7.000 tone de gheață scoase după 16 luni de săpat
pentru a construi tunelul în ghețar. Erupțiile vulcanului sunt marcate de
linii negre, incluzând și celebra erupție din 2010.
Lava vulcanică a format două cascade: Hraunfossar și Barnafossar.
Ajunși la Húsafell, după două ore de autobuz, punctul unde ne
îmbarcăm în truck-ul care să ne ducă la ghețar.
Tunelul de gheață a fost deschis în 2015 (foto 7).
Pădure islandeză.
Poantă:
– Ce faci dacă te pierzi într-o pădure islandeză?
Răspuns:
– Stai drept în picioare!
[Fiindcă sunt doar arbuști scunzi.]
O curiozitate: este interzis de importat cai în Islanda, pentru a nu
altera rasa locală adaptată vremii vitregi.
Aproape să ne împotmolim în moină și zăpadă cu truck-ul. Ghețarul
este de 25 km lat, 50 km lung. Sunt blindat la tălpi cu două perechi de
bocanci.
De 20 de tone, cu tracțiune pe patru roți, truck-ul alb este truck militar
NATO.Monster. Truck! (foto 8).

FOTO 8

FOTO 9

Gheața se topește și, mergând pe drumul greșit, putem cădea cu
truck-ul ca într-o capcană. Ochelari de soare recomandați.
Crampoane la bocanci încălțăm. Întuneric beznă la început în tunelul
artiﬁcial de gheață. Apoi, ochii se obișnuiesc cu întunericul. Scriu fără
să văd prin tunel, pe ghicite. Muncitorii la tunel dormeau în tunel.
Lucrau non-stop. Nu exista ecou în tunel! Acustică perfectă pentru
muzicanți… Ghida chiar de cântă ceva care suna superb!
Glaciologiștii vin aici să studieze.
Tunelul: lung de 500 metri şi 25 metri subteran. După o jumătate de
oră vedeam foarte bine în peștera de gheață. O cadă cu apă caldă în
ghețar. De fapt, temperatura este de 2-3 grade Celsius. Apa topită,
când curge, produce fricțiune cu ghețarul, încălzindu-se. Ghețarul are
o vechime de 30-35 de ani. Traseul este în formă de inimă.
Plouă în peșteră (curge apa din topirea ghețarului) (foto 9).
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MARIÈVA SOL

FRANÞA

GRAVÉ SUR DES
FEUILLES MORTES
C'est, bien calligraphié, un amour de papier
L'histoire écrite d'une passion amitié
Avec des rêves cachés au creux de la plume
Qu'un secret sentiment tendre et léger parfume
Le printemps et l'automne
Ont pris un rendez-vous
Pour croquer une pomme
Sans qu'ils ne se l'avouent
À peine éveillée au seuil de ses dix-sept ans
Fille d'Ève et robe au vent sourit le printemps
Elle se couche entre les lignes des missives
Poétesse aguicheuse et coquette jouissive
Le printemps et l'automne
Font vœu d'enﬁn se voir
De franchir le miroir
Des proses monotones
L'automne n'est pas sage et pourtant plus âgé
Il espère aux jeunes sources aller s'abreuver
Emprisonner sa muse et comme on le devine
S'enivrer au rouge parfum de la glycine
De la correspondance
Surgit en abondance
De délicieux désirs
De somptueux plaisirs
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Oui mais si les saisons pouvaient cohabiter
De tous temps on connaîtrait cette vérité
La rencontre se fait seulement dans les livres
Elle se versiﬁe mais elle ne peut se vivre
Et c'est en vain qu'attend
Délaissé le printemps
Quand l'automne renonce
À donner sa réponse
Dans l'ultime enveloppe voyage une chanson
L'adieu du printemps se lit dans un frisson
On déchiffre sa peine et son regret s'écoute
Du printemps, de l'automne ont divergé les routes
Restent quelques feuillets
Et plusieurs doux billets
Des espoirs immatures
Pas même une aventure

LA SAGESSE DE LA MARMOTTE
Un vertueux adolescent a dit que pour trouver la vraie joie il fallait renoncer aux petits plaisirs.
A-t-il connu cet enfant triste et résigné qui se croit sage les longs hivers que peuvent connaître la marmotte,
le renne et le renard lorsque le blizzard interminablement soufﬂe sa désespérance glaciale pendant des jours
sans ﬁn et sans repos? A-t-il connu les larmes givrées par un froid mordant qui vous ravagent les joues et les
babines? A-t-il connu l'engourdissement d'une âme épuisée et tremblante sous des froidures qui durent des
mois et des mois? Et sous les frimas, la tristesse accablante de la solitude en la plaine vide et enneigée,
silencieuse et obscure? Que nous dit la marmotte sortant de son austère refuge après un hiver rigoureux alors
qu'elle n'est plus que d'os et de peau? Eh bien non, lorsque le beau temps revient enﬁn, la marmotte, méﬁante
et avertie, ne se précipite pas sottement sur les premières baies attirantes et colorées qui, trompeuses,
seraient pour elle un venin. Bien qu'amaigrie et affamée, prudente, elle délaisse les plantes empoisonnées qui
pourraient la détruire avec ses petits. Mais bien trop pauvre pour se priver et le ventre vide, elle se montre
avisée et choisit ses plaisirs. Elle va avec jubilation vers des fruits sans danger quoique succulents qui s'offrent
à elle avec abondance et qu'elle ne saurait rejeter dans son dénuement tant elle a besoin de leurs sucs
délicieux et nourrissants, agréables à son palais. Elle ne se prive pas. Elle ne délaisse aucune occasion de se
réjouir. Elle ne retient pas ses désirs devenus voraces. Et moi qui lui ressemble je pense qu'à la belle saison
chercher la ﬂagellation ou se vêtir d'un cilice ce serait offenser le Ciel si bleu qui préfère notre gaîté à nos
sanglots, nos danses à nos mortiﬁcations. Faites comme moi et mon amie la marmotte, riez, chahutez et
gavez-vous. Et si vous savez prier un minimum tournez-vous vers l'Etre d'en haut et partagez vos joies avec
Lui. Racontez-Lui votre plaisir d'avoir découvert un artiste talentueux dont les textes vous ont touché ou fait rire
ou émerveillé. « Merci pour Bénabar, Seigneur, merci pour Zep et son Titeuf qui m'a fait tant rire. Je vous en prie
donnez-leur toujours de l'inspiration. Merci pour Renoir qui a su donner à la nudité féminine un tel éclat, en
révélant toute sa sensualité et son attrayante douceur, en sachant peindre le velouté de sa peau délicate ; cette
femme, Seigneur, la créature que vous avez inventée si belle, si harmonieuse dans ses rondeurs pleines de
grâce, dans ses formes voluptueuses, pulpeuses. Quel chef d'œuvre vous avez fait là! » Votre joie partagée
avec Lui, le Seigneur, sera décuplée et vous reviendra en miroir. Alors vous aurez spontanément à cœur de la
partager avec d'autres, avec vos amis, vos semblables ou même des inconnus. Et vous deviendrez
contagieux. Seulement quand vous les verrez contents, ces amis, et enthousiastes grâce à vous, vous en
ressentirez un grand plaisir. Vraiment on n'en sort pas ﬁnalement! Le plaisir lorsqu'on l'accepte et le partage,
c'est un ballon qui rebondit joyeusement de proche en proche de plus en plus haut. Ne pensez pas avec
angoisse que des jours mauvais peuvent revenir avec à nouveau bien des désolations. Cela gâcherait tout.
Faites comme la marmotte qui sait bien au fond d'elle – même que l'hiver prochain peut être rude et
interminable mais qui, au lieu de se désoler ou s'inquiéter, fait des réserves. La marmotte ne perd pas son
temps à la belle saison. Elle ne jeûne pas quand il fait beau. Elle se régale, elle grignote, elle proﬁte, elle fait du
gras. Elle cherche le soleil et les terres d'abondance. Elle s'enrobe le cœur et les os d'une bonne couche de
graisse, un capiton dans lequel elle pourra puiser pendant la saison hivernale, aﬁn de rester en vie, aﬁn d'être
résistante aux assauts de la froidure, du gel et de la disette. Quelle sagesse cette marmotte! Faites de même,
faites des réserves, nourrissez-vous de petits bonheurs et de grandes joies, enduisez-vous l'âme de souvenirs
savoureux et réconfortants, terreau d'espoir et de résilience. Ainsi sous les froidures arides vous tiendrez, vous
survivrez. Nourrissez-vous, proﬁtez, faites du gras! Conseil de marmotte.
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BEATRICE SILVIA SORESCU

ROMÂNIA

CÂNTEC PENTRU
ROMÂNIA
Ai atât argint de stele,
Ai atâta clar de lună,
România mea străbună,
Azi ţi-am pus, la gât, mărgele.
Ai păduri, ca din poveste,
Ai izvoare, ai şi munţi,
Ai şi mare, brazi cărunţi,
Dealuri cu înalte creste,

CE-NSEAMNĂ ZBORUL…
Mă-nalț pe cerul neted și suﬂetul mi-e plin.
Albastre gânduri, iată, mi le adăp din stele.
Și vântul poartă-n plete, miresme de pelin,
Se unduiesc copacii sub zările acele.
Ce-nseamnă zborul lacom, se vede-n astă seară,
Sub creștete de rouă, într-un altar senin,
Mi se inundă ﬁința cu topuri de cerneală,
Ce-au să-mplinească visul în anii care vin.
Înot adânc, sălbatic, pe creștete de lună,
Și-mi rotunjesc cuvântul sub cerul lunecos,
Într-un căuș al clipei, toți îngerii se-adună
Și torc, în falduri, ﬁrul, subțire și frumos.
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Zadarnic ochi de smoală mă săgetează-ntr-una
Și vor, cu sânge rece, să rupă zborul sfânt,
Aceste aripi saltă, nu obosește una,
Sunt candele aprinse-ntre boltă și pământ.

ROTUND
În rotundul de viaţă îmi cern risipirea,
Mă mistui avid, între cer şi pământ,
Şi caut, cu sete, ca armă, iubirea,
Mă aprind totdeauna şi mă scapăr cuvânt,
În rotundul din mine, mă frământ foc sau apă,
Sau pădure, sau ploaie, sau un bulgăre nins,
Mă rotesc pe deasupra când luna s-adapă,
Sunt un ﬁr plutitor pe un cer necuprins,
Mă înalţ, din rotund, spre o linişte nouă,
Sap în slovele mele şi le-mprăştii în mers,
Făuresc, din nimic, raza lunii cea nouă,
Scapăr gândul cel nou şi-l aprind doar în vers.

România, poartă albă,
Cântec sfânt, melodios,
Ţi-este numele frumos,
Eşti, la gâtul nostru, salbă.
România, ţară bună,
Leagăn dulce, trei culori,
Dor aprins în clar de lună,
Rouă picurată-n zori,
România, rai de ﬂoare,
Rază poleită-n dor,
Nu ne-a fost deloc uşor
Să te-aprindem în culoare.

CE FRUMOASĂ…
Ce frumoasă eşti, măicuţă,
Umbli prin mine desculţă,
Tot cu fustă înﬂorată,
Cu camaşă ﬁn brodată,
Şi cu mâinile muncite,
Cu picioarele-obosite.
În privirea ta de mare,
Găsesc numai alinare,
În fuiorul tău de gând,
Număr stelele, la rând,
Şi în zâmbetul tău larg,
Zările adânc le sparg.
Mamă, ce frumoasă eşti,
Parcă mai mult înﬂoreşti!
Curgi în mine bob de ﬂoare,
Râu de rouă şi răcoare,
Rază galbenă de foc,
Mamă, mai rămâi un strop!

VIRGINIA STANCIU-BUTESCU

CLEOPATRA LUCA –
TRASEE PARALELE
(Editura Astralis 2018)

ROMÂNIA

Din nou doamna Cleopatra Luca devine
cronicar din uriașa sa dragoste pentru cărți, o
activitate care i-a marcat întreaga viață. A citit mii
de pagini și ne-a scris acest îndreptar pentru ca să
ﬁm informați despre comorile ascunse între paginile celor
50 de cărți analizate. Cu talentul său de povestitor, dovedit
în cărțile sale proprii și cu toată competența unui profesor
de limba și literatura română, analizele literare din acest
volum scot în evidență stilurile, personajele, intrigile,
mesajele ascunse din tot ce se poate cerceta cu mintea, dar
și cu suﬂetul. Nu are stilul rece și distant al criticilor literari,
dânsa se implică afectiv ca cititor și apoi ca un cronicar
care-și spune părerea obiectivă despre tot ceea ce a citit. A
deschis o ușă spre cititori, îndemnându-i la lectură.
La început sunt scrise cronicile pentru doi autori ai
secolului trecut, Eugen Lovinescu și Fănuș Neagu. Este vorba despre Mite de E.Lovinescu (Editura Ancora
1934), cu amintiri despre Mihai Eminescu și Mite Kremnitz și despre Cartea cu prieteni de Fănuș Neagu, după
analiza căreia Cleopatra Luca exclamă: „Doamne, cât de frumos știa să scrie Fănuș Neagu despre alții, numai
de bine…” Urmează cartea lui Mihail Grămescu Acul cu gramofon, o carte care studiază fenomenul debusolării
așa cum sugerează și titlul ei, editată după decesul autorului prin îngrijirea mamei sale, Beatrice Kiseleff
(Editura Tracus Arte, 2017). Apoi vine suita de cărți scrise recent, în secolul al XXI-lea, cu autori contemporani,
prezentați în ordine alfabetică după numele de familie, de la A la Z. Cei 32 poeți și prozatori au aici 47 de cărți
analizate de doamna Luca.
Poeta Mihaela Aionesei din Târgu Secuiesc are 4 plachete de versuri analizate. Ea își strigă nemulțumirea,
revolta în versuri legate de viața socială. Se referă la bufnița care e activă noaptea, învingând legile tăcerii,
aduce versuri înlăcrimate privind trecerile prin timp, cu ale sale „ore nemiloase/ ore pustii” și poeme dedicate
singurătății. Iar Cleopatra Luca se adresează direct autoarei: „Sincere felicitări, Mihaela Aionesei, pentru
zbaterea ta pe uscat…”
Scriitoarea Magda Bădoiu este prezentă cu trei volume din ciclul Crochiuri sentimentale (vol. III, vol. IV și vol.
V), toate având nume sugestive care îndeamnă cititorul la lectură. Nu sunt simple cărți despre călătorii în
S.U.A., Marea Britanie, țările nordice, ci lucrări de suﬂet, cu obiectivitate față de cele văzute în „țara-colos” în
care sunt și lipsuri, nu doar clădiri impunătoare din punct de vedere arhitectural, dar și o prezență spirituală a
marilor personalități din aceste țări. Prezentul este mereu pus în legătură cu trecutul, istoria modernă și „istoria
lumii vechi” sunt talerele aceleiași balanțe.Suﬂetul autoarei rămâne ancorat în marea dragoste pentru
România, mărturisind: „E frumos să vezi și să pleci. Nu mi-aș dori să trăiesc aici…” Magda Bădoiu ne ajută să
cunoaștem „frumusețile naturii” și „comportamentul oamenilor” comparate cu ce avem în România. Cum ea
este poetă în primul rând, totul este privit sub bagheta magică a lirismului.
Doina Bârcă a scris volumul de poezii Când anii trec dedicat sentimentelor și trăirilor frumoase ale omului:
fericire, dragoste, speranță. Starea de bine a poetei este datorată dialogului cu Dumnezeu. Nu lipsesc poeziile
pentru copii, mereu impresionante prin cunoașterea suﬂetelor inocente. Iar Cleopatra Luca încheie cu un
îndemn: „Succes în continuare acestui om bun!”
Geo Călugăru a scris Cuvintele-veșmânt pentru marea trecere, o carte despre cărți, despre scriitori foarte
cunoscuți (M.Eminescu, I.L.Caragiale, Nichita Stănescu, Mircea Eliade,…) și despre scriitori mai puțin
cunoscuți, participanți la cenaclul Octavian Goga condus de Geo Călugăru. Este subliniată „amplitudinea
literaturii române a momentului”.
Șerban Codrin are recentul volum editat chiar în 2018, intitulat Rodierul. În analiza sa, Cleopatra Luca îl
consideră un scriitor modern nedesprins de clasicism. Este „un poet talentat până la saturație, dublat de
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inteligență și triplat de cultură”. Și constată că „… toată cartea Rodierul este o horă a cântecului încorsetat și nu
prea în legi clasice”.
Marina Costa are romanul în două volume numit Prietenii dreptății. Autoarea urmărește maturizarea copiilor
care devin adolescenți, prin multe personaje provenind din familii simple. Accentul este pus pe Emilia,
europeancă română inteligentă, cu talent jurnalistic, o prezență activă în „anturajul prietenilor dreptății”.
Sunt analizate două cărți semnate de Ion Costache Botea, un volum de versuri închinate ﬂorilor, scris în
versuri clasice pe „aripa speranței” și un roman autobiograﬁc în care personajul principal este învățătoarea
Maria, soția autorului. Cleopatra Luca apreciază scrierea cărții „în stil alert, cu fuziuni lirice”.
Octavia Crăciun prin Îndrăznește să visezi lasă impresia „unui volum de confesiuni” conținând un „îndemn la
meditație pentru o viață atentă la timp, la studiu, la prietenie…”
Poeta Evelyne Maria Croitoru are volumul de versuri intitulat Secretele macilor cu poeme scrise cu
delicatețe, încărcate de „frumusețe în stare pură”, poezii de dragoste cu metafore născute din „multă dăruire
suﬂetească”. În a doua parte a cărții versurile ei sunt „semne ale dragostei însingurate, ale îndrăznelii delicate,
ale frumosului permanent”.
În cele două cărți analizate (Memoria visului și Timpul iubirii) poeta Sarah Dejar tratează tema iubirii și tema
timpului. Cleopatra Luca apreciază că „visătoarea din timpul nopții devine solară în versuri, sub imperiul iubirii”,
iar timpul este omniprezent, sub diverse manifestări: „clipă, secunde, dimineață, seară, noapte…”.
Silvan G. Escu are trei cărți analizate, două de versuri și una de proză. Dar și în cartea cu tablete în proză
este perceput ca un scriitor visător, deci poet și când scrie proză. Versurile sunt de mare profunzime, cu multe
întrebări și căutări pentru un răspuns. Poeziile au o mare încărcătură de metafore, cu versuri care folosesc un
ritm mai rar uzitat: anapestic combinat cu iambic, rimă împerecheată, uneori monorimă. Poetul inventează
cuvinte care ne plac: „n-am timp să cucesc”, „linie timpică”, „dezlumire”, „puținora” și multe altele. Escu se
dovedește a ﬁ un intelectual cu mare talent poetic. Tabletele din Prieten cu umbra dușmanului încearcă să
„extragă esențe”, având și „umor evident sau deghizat”.
În Fluturii n-ajung până la stele, omul de teatru și cinematograﬁe Radu F. Gurău ne oferă poezii având motiv
dominant destinul, dar și alte elemente esențiale pentru „trecerea omului pe pământ spre inﬁnit: clipa, mama,
tata, viața, Dumnezeu. Cleopatra Luca conchide: „A pus în scenă viața și a regizat-o foarte bine”.
Mihai Valentin Gheorghiu este cel mai proliﬁc rondelist român, analizat aici pentru două volume: Izvorul de
rondel și Mirajul toamnei ruginii. Poetul însuși este un „izvor de rondel” cu versuri „ca o apă de munte”. Toamna
încărcată de frumusețe și de bogăția roadelor culese pare să ﬁe anotimpul preferat lui preferat. Doamna Luca
încheie analiza literară cu un mesaj personal: „Noi, cititorii, îți mulțumim pentru talent, perseverență, dăruire…”
Elena Ionescu-Colcigeanni cu Misterul din ajunul nunții ne aduce spre lectură un roman „… antrenant, dens,
palpitant.” Cleopatra Luca a analizat caracterele și acțiunile celor două verișoare, Lidia și Anicuța, dovedind că
autoarea „are condei și experiență scriitoricească”.
Paula Isac are două cărți analizate. File din jurnalul unui trăitor posac are 325 pagini în care autoarea
„…trece totul prin ﬁltrul sentimentelor sale de adânc atașament față de poporul român”, cu o bună cunoaștere a
istoriei și culturii românilor, având repere sacre: Dumnezeu Tatăl, Iisus Christos, Maica Domnului. Volumul
Poemele toamnei are poezii grupate în 3 capitole ample, uneori nostalgice, alteori cu momente de revoltă.
Gim Laurian își esențializează ideile în cartea 165-EMINESCU-Estema prezentului continuu. Închinarea
autorului în fața marelui Eminescu este „justiﬁcată prin tot ceea ce aﬁrmă”, în plus poporul poate ﬁ înălțat prin
„vârfurile sale spirituale”. Cleopatra Luca apreciază: „cel care se apropie de marele poet nu poate ﬁ decât un
Om al înălțimilor”.
O carte cu personaje reale este Scriitori pe care i-am cunoscut, de Ion Machidon. Sunt prezentați cu respect
scriitori care nu mai sunt în viață, dar ne rămâne opera lor: Eugen Barbu, Valeriu Gorunescu, Corneliu Vadim
Tudor, apoi scriitori contemporani, cu un capitol special dedicat scriitorilor postdecembriști. Cleopatra Luca
încheie cu un îndemn către cititori: „Citiți-o să vă revigorați gândul, suﬂetul și scrisul”. O a doua carte de Ion
Machidon este Libertatea gândului de a scrie, care adună articole, interviuri, note literare, păreri critice asupra
revistelor literare din perioada 1990-2015. Apar nume de scriitori participanți la cenaclul „Amurg sentimental”.
Victoria Milescu are două cărți analizate de Cleopatra Luca. Deriva sentimentelor este: „un ansamblu poetic
magistral pentru că este alcătuit din inteligență, talent, dăruire și patriotism ardent”. Printre multe versuri triste
răzbate un „licăr de speranță”. Doamna Luca exclamă în ﬁnal: „Îți mulțumim, Victoria!” Orașul moare lent în
lucrarea numită Strada Lăcustei, deoarece pare „invadat de lăcuste care înghit totul”. Este „o carteavertisment” a omului lucid care constată răul din jur. Strada devine un personaj bine studiat.
Placheta de versuri O altă PATRIE are autor pe Aurelian Moldoveanu, un poet „inteligent și discret” care a
reușit să ne ofere „o poezie elegantă”. Poetul exprimă multe idei prin cuvinte puține. Cu suﬂet răvășit el redă și
imagini apocaliptice.
Cornelia Dan Negrea a scris și lansat romanul Liberi în colivie în anul 2014. Este un „bun roman al familiei”
din perioada zbuciumată de după al doilea război mondial până la revoluția din decembrie 1989. Romanul este
o „frescă socială” prin personajul-cheie Soﬁa Doncescu.

Iulian Nuță în cartea de poezii și tablete în proză intitulată Atarexie dă omagiul unui credincios pentru
Dumnezeu creatorul. Poetul este o „voce ﬁravă” cu mult respect pentru țară și popor.
Cartea Peșteri de Michaela Al. Orescu ne oferă 100 de sonete. Autoarea „de mare ținută literară și morală”
este o poetă care întreabă, care își exprimă nedumeririle și regretele legate de viață.
Rada Petra are două cărți analizate. Chabana din 2008 este un megapoem cu peste 900 de strofe-catrene,
cu rime încrucișate care redau interferențe între literatură și cinematograﬁe, cu acțiunea într-o altă lume,
străină, cu altă cultură, cu alte norme morale decât ale noastre. Sute de glume sunt adunate în cascade în
Umor pe înțelesul tuturor, o suită de „pilule de râs” pentru destinderea atmosferei. Nu sunt doar ironii, uneori
umorul este amar, cu neîmpliniri și tristeți.
Un profesor universitar care își promovează și câțiva studenți talentați este Daniel Prallea-Blaga în cartea
Preocupările noastre comune.
Mariana Popa în Trăiri metaforice pe meridianele lumii, descrie călătorii în toată lumea, se pare că lipsește
doar Australia. Fiecare țară are un farmec speciﬁc, bogății materiale și spirituale prezentate și analizate de
autoare.
Recent apărută, în 2018, cartea Insomnia verbului de Ioan Rațiu are ca temă clipa, prezentă în versuri
scurte, uneori chiar liliputane, scrise de un poet inteligent, înzestrat cu mult har. Cleopatra Luca ne îndeamnă:
„Deschideți volumul de poezii al domnului Ioan Rațiu la orice pagină doriți dumneavoastră și veți înțelege de ce
v-am îndemnat să faceți acest gest”.
Romanul Viața mea cu Kypy Vengratis, de Virginia Stanciu-Butescu redă povestea de iubire dintre un om de
știință și un star hollywoodian. Personajele, Emma Bianu și Kypy Vengratis, trăiesc „o dragoste unică, după ce
au trăit căsătorii <normale>…”. Primul soț al Emmei, Costin Bianu, este apreciat de Cleopatra Luca pentru
discreția cu care „n-a șicanat perechea nepereche, ci doar a devenit aproape invizibil”.
Lăcrămioara Stoenescu este prezentă cu două cărți. Romanul-eseu sau „un roman-reportaj, nu unul clasic”
intitulat Dedublarea are personaje principale patru doamne profesoare: Lia, Maria, Dana și Uta, iar tânăra
Betty este un fel de elev dornic de cunoaștere. Cartea conține un „dialog efervescent”, umor uneori amar cu
privire la umilințele suferite în perioada comunistă. Totul este scris cu un talent incontestabil. A doua carte este
Iubirile marelui dramaturg, cu 10 povestiri în care predomină notele de umor, chiar și în momentele triste. Tema
este iubirea, atât iubirea dintre oameni, cât și cea din om și animal, cu ﬁdelități reciproce.
Romanul Cireșul spovedaniei de Ioana Stuparu începe cu veselia unei nunți la țară cu tradiționalul dans
doljean numit Alunelul. Tema iubirii este prezentă în multe forme: cununie, viața soților după căsătorie,
dragostea și respectul dintre prieteni, dar și iubirea neîmpărtășită, păstrată în suﬂet. Există și tristețe, deoarece
„războiul a distrus fericirea”.
Cartea Taine în vis de Camelia Pantazi Tudor este considerată un „minunat amestec de ﬁcțiune și de reportaj
literar”, cu multe vizite în case memoriale și muzee. Cititorii o vor însoți pe autoare în București, Sinaia, Bușteni,
Câmpina cu mesaje călăuzitoare, mai ales cel din ﬁnal: „Viața nu se măsoară atât în numărul de respirații, cât în
suma de momente în care ți se taie respirația”.
Judecata măgărească de Nicolae Țăranu a apărut la editura Astralis în a doua ediție. Râsul este stârnit
permanent de măgarul Puiu, cel care a prins darul vorbirii după ce a mâncat o jumătate de măr de aur din
grădina stăpânului său. Proza este „țesută din alegorie, metafore, comparații, aluzii, jocuri de cuvinte și poartă
cititorul prin diverse medii unde « domină corupția, hoția, destrăbălarea, necredința, nestatornicia »”. N.Țăranu
este un scriitor original, care „are har cu carul”.
Luminița Zaharia este o poetă care cunoaște bine suﬂetul omenesc. În cartea Yeti într-un bloc de gheață,
autoarea îl prezintă pe Yeti încremenit în blocul său de gheață care-l distanțează de femeie încă din istoria
milenară, dar și până în ziua de azi, când constatăm că „istoria noastră a început bine, dar ne-am pierdut pe
drum”. Cleopatra Luca se adresează autoarei: „Scrii atât de frumos, de bine, de concret și pui atât de mult
suﬂet”.
Cleopatra Luca este cea care a pus enorm de mult suﬂet în analizele făcute. Fiecare carte a fost lecturată cu
atenție, au fost pătrunse sensurile ascunse și mesajele uneori doar sugerate de autori. A fost o muncă de Sisif,
făcută din dragoste pentru literatura română. A reușit să ne trezească interesul și să ne invite să citim și noi
cărțile prezentate. Să le căutăm în librării sau la târgurile de carte. Editurile sunt multe și diverse, cele mai multe
cărți analizate sunt de la editura Amurg sentimental (16 cărți), apoi 7 cărți de la editura Betta și 6 de la Astralis.
Ce ne rămâne de făcut? Să-i urmăm îndemnul.
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ROMÂNIA

CARMEN-CAMELIA
STÃNESCU

CU TOATE PRIMĂVERILE
FĂRĂ NUME

DIN APUSURILE TALE
ASCUNSE

S

Mă rătăcesc în căpruiul
ochilor tăi,
ca soarele
în verdele
crud
din frunzele ce tremură
emoția primăverilor.
Las vântul să adie
despre noi,
trandaﬁri în petală
rubinie,
să ne cânte
cerul
despre iubirea adunată
în răsăriturile
mele,
din apusurile tale ascunse
în spatele munților,
când
se pregătesc să crească
alte răsărituri,
ale noastre...
Unde ești iubite,
să-ți mai privesc o dată pleoapa
ridicată spre mine,
vino
din poveste...
Ești bine?

Te voi iubi cu zorile,
cu toate
primăverile fără nume,
mirese albe
și te voi închina cu soarele
din mine
să-ți ﬁe cald și bine, în suﬂet...
Te voi săruta
cu mirosul santalilor înﬂoriți
în genele dimineților
împletite cu rouă
și vor curge în noi
verile turcoaz
spălate în apele mărilor trezite
dimineața
de fete
venite la scăldat...
Te voi iubi alb,
să te culeg lumină virgină
neatinsă de ochi,
adunată din puținul soarelui
imensitate,
câmpuri întinse de maci
îndrăgostiți și te voi culege
anotimpurile ce curg
fără stavilă...!

UNDE NIMENI NU
DEZLEAGĂ
Vreau o primăvarä vie
Cu sprâncenele din ﬂori
Zâmbet gust de iasomie
Soare în mii de culori.
Vreau o primăvară verde
Câmpuri cu maci înﬂoriți.
Mieii albi valuri s-alerge
După caii despletiți.
Vreau o primăvară-n noi
La izvoare cu săruturi.
Tu să mă iubești cât doi
Eu sä zburd cât șapte ﬂuturi.
Vreau o primăvară-a noastră
Ploi sparte în curcubeie.
Facem vieții o fereastră
Fără teamă de maree.
Vreau o clipă cât cinci ani
Să culegem tot din ea.
Și când simți că nu mai ai
Cerem zece dac-ai vrea.
Eu te vreau pe tine tot.
Tu mă ai o lume-ntreagă.
Peste ani ne facem loc
Unde nimeni nu dezleagă.

AZI,
ESTE DESPRE NOI
Te iubesc roz,
a primăvară pofticioasă la sărutul
zorilor
din ﬂorile de măr
și neastâmpărată ca vânturile
ce fac piruietă
pe călcâiele
aprinse la început de anotimp...
este un timp
în care te iubesc pentru noi
muguri noi
care se strecoară din coaja
copacului
de ieri...
Azi, este despre noi...

MÂINE
Vino
mâine la ora ta,
să ne repetăm în iubirea
de-am rătăcit-o în piața
unde
mor porumbeii cu răvașele
în pliscuri...
dar nu veni poimâine,
că
se închid porțile
bisericilor
și noi
unde ne mai închinăm
visele... aripile... păcatele...!?

CÂND VIORILE
VOR CÂNTA SINGURE
Mă tem că îmi vor rugini
cuvintele
în cântecul din viori aurite
pe care le așteaptă
un cui bătut
în peretele de la capătul
drumului
dinspre miazănoapte...
Ce departe voi ﬁ
când
viorile vor cânta singure
fără cuvinte...!

lui Mihail Eminescu
De-un secol şi mai bine ai plecat,
Pe-o rază blândă argintie,
'Nălţat în Marea Veşnicie
De trup şi chin eliberat.
Prin vămile văzduhurilor grele
Cum ai trecut, le-ai depăşit?
Din Cartea Vieţii ai citit?
Ţi-e liber spiritul prin stele?

MARIA STURZA-CLOPOTARU

OMAGIU
GENIU SUBLIM

ROMÂNIA

L-ai întălnit pe Magul antic
Prin piramidele celeste?
Ai cunoscut mistere peste
Orice visare de romantic?
Poate chiar Hermes Toth să ﬁe,
Cu lamele de aur unde-a scris,
Tainele ascunse din Memphis
Cum să rămâi în Veşnicie.
Cu mantii albe, purpurii,
Coroana cea din şapte stele
Ai fost ales stapân pe ele
Întru lumina celor vii?
Aici, ţi-am ridicat ca lui Orpheu
Statui, ghirlande-n venerare,
Eşti elixir de lună şi de soare
Iubit de noi, de Dumnezeu!
Dar, azi, ne-apasă greu nimicnicia
Vibraţii joase înapoi ne trag.
Loviţi de-al suferinţei prag,
Ne pierdem visul, poezia.
Pe înalţimi alese, monahale,
A clopotului gură lung ţipă-n ecou
E ceasul când avem din nou
Sub norii negri multă jale!
În zbucium, foşnet spăriet,
Mesteceni, plopi, stejaru 'nalt,
Cu Teiul din Copou la sfat
Te cheamă, bunule poet!
Din sfera ta, aruncă peste Ţară
Aripa de lumină protectoare,
Invocă zeităţile solare,
Speranţa mântuirii să nu piară!
din volumul Poarta lirică, 2013

S

PASSIONARIA STOICESCU

ROMÂNIA

THE HOUSE
Flower pots are writing with green ink
on the window—
passion ﬂowers are hanging on the blue air,
Parma violets are smiling in a violet way,
behind them
I'm crying in a colorless manner.
Walls are covered with paintings,
the wardrobe is as full as a mall,
shelves are crammed, overﬂowing
with books,
empty's my soul…

S

On my computer there's an awl,
like a totem;
the image is a virtual one,
e-mails keep coming in on the immutable
screen,
one might say I'm not lonely,
but the bird is stuffed
I'm terribly vivid
and I even dedicate to myself this poem.

THE WOMAN
What an effort
to overlap exactly
the woman whose
hazard you were determined to be!
To make a deal with the devil
actually speaking with the masculine gender
rejoice a lot, or a little
at the sour apple,
jump from Eve to Saint Mary
and a maid-servant and an idol to be
and from the light and from the darkest source,
and from frailness and power,
and from man's gain,
and his eternal damnation indeed,

because this was proven to be the wish
of his haughty distinguishing symbol…
I hate to be told by Kierkegaard
how difﬁcult is for me to be a woman…
Since I was delivered,
since in my turn I delivered,
I swear on my skin and my soul,
on my existence: I know!
All predicates in this world
among themselves disagree
getting together in my vivid body,
in freedom a fence I build up
getting down in order to get up,
burning myself out in order to burn up…
“Do not write”,
He's shouting, They're shouting,
“wait till you are praised,
muses have always been women!…”
or, in other words “Let yourself be taken
for the ghost or the nature
conquered, cunningly:
any resistence is in vain…
The kiss your mouth will close
to shut up, to submit,
to quickly be knocked down,
with a master and a status,
with kids to tie your hands and feet…”
Oh, what a slyness and effort for me
to accept exploitation
a ﬁsh struggling in the net made of threads
with the code name
l o v e!

CHOPINIANA
In the evening by all means
in a transparent cube
Chopin uses to chop up crystals…
White and black keys
they enjoy their rain in reality,
beaten by the eye of the moon
under silvery eyelids
He is mad, i.e. in love,
in love, like a liquid
waving a sprightly stream
not to hear his own blue
and ever growing despondency –
only to let it ﬂow down,
i.e. accomplish it,
a river melting into the sea…
(Selection of poems from Passionaria Stoicescu,
Something Else than Signs, English version by
Muguraș Maria Vnuck and David Paul Vnuck,
eLiteratura, 2016, pp. 31-32, 33-35, 36)

MIRCEA ªTEFAN

a story from a winter evening
under a linden tree
ﬁnally there remains
only the word of the dazzling bone
the poet hides like a light bug
in the grass
a lower sky born for children

S.U.A.

a memory by the time I was a soldier
I believe that Rilke did not even exist
he was a sad angel who came down among us
for ever madly in love with women
who have never loved him
as a soldier
I carried him
crushed and mutilated by skies

some lines for a rest in the loft
to be more carried away by the Universe
like Ungaretti –
Giuseppe you made a joke
we are all drunk
with our souls
with our pieces of silver
with our evenings
with our words
or with the ashes of death
that you carry along inside you
like a claw

from childhood
so small
and swaddled
I was the caressed one up there on a table
and despite any mechanism
I pulled myself out and I left…
rust dissolves
marvel is like a nectar, as water's mandatory,
pain is the inexhaustible ford at the mill
but where is the insubordinate
book mark
(Selection from Mircea Ștefan, Poeme mici pentru oameni mari / Small Poems
for Grown up People, English version by Muguraș Maria Vnuck, Risoprint
Publishing House, Cluj-Napoca, 2013, pp. 7, 9, 11, 13)
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ADRIANA TOMONI
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MEDITAȚIE
Când zorii se revarsă zâmbitor
Și roua sclipește pe chipuri de ﬂori,
Alergăm fără răgaz, căutători,
Făpturi de lut, atât de trecători.
De drumul crezi că-i spre sfârșit,
Deschizi un cufăr de vremuri prăfuit
Și simți crescându-ți aripi spre inﬁnit,
Ținând în palme-averi, ce nu le-ai prețuit.

PENTRU TINE
Țesute raze prelinse din slăvi,
Plăpânde ﬁre de mătase,
Sﬁoase se-mprăștie-n zări,
Deschizând ferestre luminoase.
Covorul vioriu de toporași,
În zorii dimineții s-a întins,
Năzbâtioasă, iarna, cu palizi obraji,
Pe frunte cu fulgi i-a atins.
Un roi de ghiocei se clatină suavi,
Înveșmântați în alb neprihănit,
Sub zidul de vremuri măcinat,
Cu chipul trist și-atât de ostenit.
În depărtare se ridică boarea,
Mestecenii își argintează ramul,
Surâsul soarelui învinge neguri,
Pe frigul iernii pune hamul.
Se-nclină salcia pletoasă,
Pieptănându-se în spice luminoase,
Somnoroase murmure de apă
Picură lacrimi sticloase.

T

Mierlele se-ntrec în concerte,
Șuvoi de cântece regale,
Cu triluri sopranice, măiestre,
Trimit spre ceruri osanale.
Vârtejuri diafane de petale,
Înmiresmează blând văzduhul,
Încununată, măreață armonie,
Atinge-a îngerilor duhul.
Toate-s numai pentru tine,
„Chip de lut” cu-n strop dumnezeiesc.
Umple-ți suﬂetul de bucurie!
Trepte spre cer, sub pași-ți se zidesc.

Nu te-ai aninat de cucubee să-ți faci punți,
Flori de colț n-ai dăruit iubitei din vârfuri de munți,
N-ai stat sub ploaia de-argint a mestecenilor cărunți,
Glasul pământului n-ai vrut s-asculți.
Oprește-te din mers în auriu amurg,
Ascultă izvoarele ce-n lină pace curg,
Umple-ți răsuﬂarea de bucurii ne-atinse,
Flăcări înalță din jarurile stinse.
Întinde brațele spre-mbrățișare,
Nu clădi tăcând, uitare
Și când mai ai ceva de spus,
Nu aștepta tristul apus.

FEMEIA
Tu, cea luată din coasta întâiului Om
și plăsmuită pentru ca El,
bărbatul,
să nu cunoască gustul amar al singurătății,
ai fost numită Femeie.
Fost-ai binecuvântată să porți
chipul bărbatului drag în pântec de lumină,
oglindindu-se în chipul tău.
Să-i porți cântecul vieții, zămislind.
În ziua sorocului, să-i întinzi
Copilul, copia lui ﬁdelă,
să-i spui: „-Iată, ești tu și eu, suntem noi!”
Ce bucurie mai mare poate ﬁ,
decât aceea de a sorbi din frumoasa uimire,
iubirea din privirea omului pereche,
hărăzit ție?
Puiul de Om poartă în el stropul de iubire,
ce împlinește minunea vieții.
Câtă dorință de ocrotire din miracol de iubire!
Ce taină minunată de împreună zidire!
„Cântarea Cântărilor” nu s-a terminat,
se scrie încă…
Lacrima iubirii picură mereu,
mai crescând o mlădiță în pomul vieții.

ION ÞICALO
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Vechi (antroponimul „Leu” e menţionat încă de pe
vremea lui Alexandru cel Bun) şi bine întemeiat (în actele
domneşti urmaşii Leilor deţin funcţiile de postelnici,
vornici de poartă, şădrari, preoţi, dascăli ai bisericilor şi
şcolilor, gospodari de pe valea Horincei şi a Prutului), arborele
dinastic al Leilor, înﬁpt adânc în pământul mănos al Moldovei, a dat
în continuare oameni de seamă care au avut (şi mai au) un cuvânt
de spus în istoria ţării noastre.
În 2017, la Editura „George Tofan” din Suceava, a apărut ultima
ispravă tipograﬁcă a celui numit de Octavian Nestor „condei
transcontinental” (nici „intercontinental” n-ar ﬁ de lepădat), ﬁind
vorba despre volumul Grigorie Leu Botoşăneanu, arhiereu-vicar al
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (ediția a doua revăzută şi
adăugită) semnat de Paul Leu.
Aﬂat la o vârstă venerabilă şi trăitor în SUA, luptătorul titrat n-a
depus armele nicio clipă, aﬂându-se pe baricadele adevărului, cu o
încercare, se pare, disperată, de a-i obloji rănile, căci, se ştie,
„adevărul umblă cu capul spart”. Paul Leu s-a aşezat, nu prea
comod, sub umbrela versurilor lui Octavian Goga, pe care, de altfel,
le şi citează:
„Nu mor strămoşii niciodată,
Războiul lor în noi şi-l poartă”.
Trimiterea, e cât se poate de evidentă, se face la războiul verticalităţii de origine cerească şi a demnităţii cu
orizontalitatea meschină şi de o agresivitate mai mult sau mai puţin vizibilă. Până la urmă, fostul profesor
sucevean duce, după expresia Apostolului Neamurilor, lupta cea întru cunoaşterea cât mai exactă a istoriei are
state privitoare la neamul românesc. Grigorie Leu Botoşăneanu, ﬁgura centrală a cărţii, s-a manifestat, în
calitate de locotenent preot, precizează autorul, ca un remarcabil organizator al Serviciului Religios al Armatei
Române, al Bisericii Ortodoxe din România Mare, ﬁind, totodată, şi unul dintre cei mai activi misionari ai
ortodoxiei dintre cele două războaie mondiale, mai ales că, aşa cum ne informează autorul, Basarabia a
cunoscut, în această perioadă, o propagandă în interes rusesc până şi a călugărilor basarabeni veniţi din
Sfântul Munte.
Vlădica despre care se face vorbire, ştiind bine că Basarabia are nevoie urgentă de preoţi, a contribuit
substanţial la înﬁinţarea, în 1924, a Facultăţii de Teologie din Chişinău.
Cum timpul n-a mai avut răbdare cu omenirea, prin ultimatumul din 26 iunie 1940 România a pierdut din
teritoriul ei de 50.762 kmp, dezastrul ﬁind urmat de un altul, de o inimaginabilă violenţă: doar în prima tranşă
(noii stăpâni sovietici) au umplut 1315 vagoane pentru animale cu 29.839 de români, pe care i-au expediat în
Siberia, unde mulţi dintre eişi-au aﬂat sfârşitul.
Peste patru ani a urmat aşa-zisa eliberare, când ostaşul sovietic a pângărit tot ce a întâlnit în cale. În aceste
condiţii, ale invaziei cominterniste, vlădica Grigorie Leu refuză să se refugiezeodată cu administraţia oraşului
Huşi, rămânând să-şi păstorească turma chiar şi în cele mai vitrege condiţii. E tulburătoare scena cu ierarhul,
înconjurat de preoţi, în mijlocul unei mari mulţimi de ţărani bejeniţi pe dealurile Bârladului, într-o slujbă
solemnă, provocând, pentru moment, o reacţie atipică a batalioanelor ruseşti, cu solda ţiaşezaţi în genunchi
ascultând cântările de laudă care acopereau văile din jur.
Hoardele însă şi-au revenit repede la starea lor de sălbătăcie şi s-au dezlănţuit, în ciuda faptului că acum
eram aliaţi jefuind, violând, luând prizonieri şi slobozind gloanţe în civili pentru nimica toată. Pe deasupra ne-au
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fericit cu nişte conducători înstelaţi de extracţie satanică, o nouă teroare
care, vreme de două decenii, a măcinat ﬂoarea intelectualităţii româneşti,
securitatea lui Emil Bodnăraş având în vizor şi slujitorii Bisericii, ierarhi sau
preoţi, cei ce n-au acceptat pactul pentru a trece puntea şi a plonja în
cazanul pestilenţial peste care trona Întunecimea sa, tovarăşci Scaraoţki.
În atari condiţii, Întâi Stătătorul Episcopiei Huşilor a devenit unul dintre
opozanţii făţişi (s.a.) ai actului de îndoctrinare şi subordonare a României
puterii comuniste, importată de la Moscova. A refuzat cu demnitate orice fel
de onoruri şi a avut aceeaşi atitudine în cazul desﬁinţării Episcopiei Huşilor,
ori faţă de transformarea conducerii BOR în Sovrompatriarhie.
S-a îngrijit de hirotonisirea întru episcop a lui Victor Vasile Leu, colonel
confesor al ArmateiRomâne şi expedierea acestuia pentru păstorirea
exilului românesc. A fost de neînfrânt, ceea ce a provocat insomnii la nivel
înalt, hotărându-se, în cele din urmă, eliminarea sa printr-o aparent
nevinovată metodă (s-a simţit cineva vinovat de crimele în lanţ din întreaga
perioadă comunistă?), ca şi în cazul patriarhului Nicodim – otrăvirea.
E de menţionat remarca privitoare la vlădica de la Huşi făcută de Prea
Fericitul Teoctist şi preluată de autor în volum: „În soborul ierarhilor Bisericii
noastre strămoşeşti se găseşte şi chipul de vrednic prelat al episcopului
Grigorie Leu, cel care a avut parte de un sfârşit atât de dureros”.
Episcop Victor Vasile Leu
Cameleonismul criminal a mers până acolo încât reprezentanţii puterii au
deplâns pierderea suferită de Biserică prin trecerea la cele veşnice a
ierarhului suprimat în urma unei convorbiri nu tocmai agreabilă cu Petru Groza.
Celălalt ierarh, Victor Vasile, ﬁul său de tinereţe, a fost răpit înViena de agenţii KGB, anchetat cu o duritate
demnă de Liublianka şi apoi transferat călăilor autohtoni care au încercat să desăvârşească zdrobirea sa
ﬁzică, fără să-i poată înfrânge niciun moment credinţa.
Condamnat la moarte, Episcopul Leu a dat următoarea declaraţie: „…am luat la cunoştinţă de sentinţa Nr.
2417/20 XI 954 prin care am fost condamnat la moarte şi declar că nu fac cerere de graţiere. În acelaşi timp
precizez că nici nu deleg pe nimeni să facă cerere de graţiere în numele meu.” În cele din urmă, i s-a comutat
pedeapsa la închisoare pe viaţă, eliberat ﬁind peste 10 ani. Paul, coborâtor din această dinastie de bărbaţi-eroi
şi-a luat o diﬁcilă sarcină să limpezească apele tulburi ale istoriei noastre recente şi o face cu profesionalism,
apelând mereu la documente, fapt pentru care şi BOR ar trebui să-i ﬁe recunoscătoare.
(va urma)
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DOMNICA VÃRZARU

ÎN BALANŢA EXISTENŢEI
Exteriorul şi interiorul meu
Sunt în echilibru.
De când m-am născut,
EU-l „stând de veghe”
Pune în balanţă
Gând şi trup din lut.
Exteriorul
Mereu îmbrăcat
În mantia prezentului
Neobosit,
Alertat
Cerne tumultul vieţii
Şi pune grâu
La încolţit.
Interiorul
Caută şi adună
În timpi cu soare
Sau cu lună
Izvoarele nesecate
Ale cunoaşterii
Prea mult împrăştiate
În bazinul hidrograﬁc
Al moralei creştine.
În balanţa existenţei
Interiorul şi exteriorul
Întrupate-n gând şi faptă
Dau ﬁinţei mele
Echilibrul.

CU EMINESCU
În gând cu Eminescu cărările întind
S-aud în codrul verde izvorul clipocind.
În serile de vară privesc cerul senin
Să văd regina nopţii. În faţa ei mă-nclin.
Cu Eminescu merg într-un tărâm de stele
S-adun neobosit lucirile din ele.
Le pun apoi cu grijă în fapte, în cuvinte
În vremea viitoare să ﬁe luare aminte.
La braţ cu Eminescu văd zile din istorii
Şi simt că-mi sunt străbunii încununaţi de glorii.
Tot cu Eminescu mă-ntorc în zi, în noapte
Să caut lumina-n umbră şi vorbele în şoapte.
Eu sunt cu Eminescu de când l-am cunoscut.
Acum e preschimbat în bulgăre de lut.
Deseori la cripta, ce-mi pare o fereastră,
Îi duc recunoştinţă şi ﬂoarea cea albastră.

ROMÂNIA

CUPRINŞI DE
AŞTEPTARE
Megafonul gării
În care timpul parcă face popas
Anunţă cu entuziasm
Staţia 1989.
Trenul personal
Abia îşi trage răsuﬂarea
Sub povara vremurilor.
Milioane de români coboară.
Aşteaptă acceleratul de seară
Cu destinaţia
„Vremuri bune.”
Pe peron călatorii consumă
Ultimile rezerve de părţi sociale
Adunate forţat
Sub piciorul dictaturii muribunde.
Ei cumpără gumă de mestecat
Importată şi frumos înfăşurată
În hârtie poleită cu speranţe.
Pe celelalte linii
Trenuri de marfa
Duc în ritm accelerat
Trupuri de pădure
Ce viaţa chiar şi-au dat
Luptând cu jaful discreţionar.
Le-am ajutat cu gândul
Dar totul e-n zadar.
Pe linia făra stop
Circulă trenuri accelerate
Ce duc vagoane încărcate
Cu fabrici şi uzine.
Pe linia mică
Trec vagoane ce duc materie cenuşie
Brăzdată de multe circumvoluţiuni.
Au destinaţia „lumea mare”.
Se duc să lumineze
Găurile negre ale ştiinţei
Departe de patria mamă
În timp ce românii
În gara minciunii
Cuprinşi de aşteptare
Au timp doar să viseze.

V

NICOLE VASILOVSCHI

CANADA

CANADA CLIPEI
Zbor pe aripa clipei,
Purtată de tine în barca așteptării.
Soarele îmi mângâie inima,
Iar vântul mă poartă spre dincolo de limite.
Ascult muzica sferelor
Pășind prin taine și vis.

REGĂSIRE
Tu, atât de ﬁrav, un om construit
din bucăți de mine.
Aștepți, accepți și-ți amintești.
Un alt ieri cade în peștera eternă
a verii desprinse de soarele timpului.
vântu-mi poartă suﬂetul spre vârfuri de munți,
din nou cobor în barca de lumină
și-mi desenez pașii în pasiunea clipei.
Tu zâmbești și lași umbrele să danseze
pe acordurile unui pian al unui trecut regăsit.
lumânări aprinse cântă venirea nopții,
iar brazii ne șoptesc vise pictate
de mantia creației care sărută timpul cu
viața desprinsă de moarte.

CĂUTARE
Bucăți machiate de carne se mișcă în juru-mi,
Le ignor, le ignor, le ignor.
Vreau să văd lumina caldă a apusului
Și să ascult păsările primăverii
Cântându-mi versurile regăsirii,
Vreau natura să-mi îmbrace suﬂetul
și magazinele artiﬁciale să dispară în
paginile unei istorii care se scrie singură.

V

Deschid ușa timpului și ascult ceasul speranței,
este ora regăsirii pe care o aud la ﬁecare bătaie a
inimii.
O aștept, o accept, o admir.
Parcul își așteaptă vântul care cântă
pe versurile scrise de univers
și mă învață să dansez
într-un salon al naturii,
lângă cortul aruncat în Calgary,
la marginea echilibrului.

Mă ascund de mine
In bătaia vântului din Alberta
Si fug cu umbrele
In Munții Stâncoși,
Jucând prinsă cu reni și căprioare
însetate de primăvară.
Ascult păsări ciripind
Cântecul naturii
și caut liniștea serii
în adâncului lacurilor
Colorate de topazul clipei.
Îmi iau caiacul la plimbare
și ajung în BC, pe oceanul pornit spre uimire
Și aștept să plouă cu vise,
Să vâslesc spre împlinire,
Să iubesc în regasire,
Să ﬁu atingerea ta
Eu și tu,
un amestec de speranțe,
Contopirea stelară a tăcerii
Și lacrimile timpului
pe obrajii pământului.

Gândeşte prin pielea transparentă de om luminos. Este un centru orﬁc,
trec prin ea semnale şi pe sub nervi care simt tot ce înseamnă pericol
cu palmele sudez ţesuturi şi fac să existe scrisul pe faţa ei norocoasă,
orice întuneric se poate subţia şi dispare cu totul.
Este cu oameni împreună dar nu-i nicio scânteie,
inimile se înalţă fără să se mişte de la loc şi simt
cum trupul capătă culoarea vieţii şi o reﬂectă-n aer,
dimineţile cu soare şi fără se adâncesc în izvoarele muntilor.

CONSTANTIN
VÃLÃREANU-SÂRBU

NEÎNDOIOS ÎNLĂUNTRU SE PETRECE O
LUPTĂ INEGALĂ

ROMÂNIA

Eu cred că văd ce e de văzut cu adevărat.
Am suﬂetul uscat şi fără nicio frunză vie
nu se mai urcă pe acoperişuri şi-n pomi luna,
sunt vise mai înstelate decât cerul nopţii
şi chiar mai bulversante decât furtunile.
Neîndoios înlăuntru se petrece o luptă inegală.
Dar praful se aşază pe trecut şi rugineşte
asemnenea nostalgiei din amintiri în cochilii uitate aiurea
fără puterea de a le mai aduce pe raft.
Un alt început prinde aripi să zboare mai repede decât clipa,
te lupţi să-ţi depăşeşti tot ce ai pus în cuvinte
şi nu-nţeleg unde vrei să ajungi dincolo de ceea ce ai fost,
cu ﬁecare încercare înt-un alt rim de schimbare vitează
mai adâncă ori mai înaltă decât orice aspiraţie
prin care bate vântul cerbiciei.
Se urnesc maluri şi voinţe nemăsurate
de unde ecoul nu mai răzbate deloc
şi nu-l mai aude decât moartea.

ORAȘUL ÎȘI IESE DIN FIRE
Nicio inimă nu doare
încât să iasă din piept,
doar suﬂetul se simte aruncat peste bord
şi nimeni nu vrea să-l salveze.
Oraşul îşi iese din ﬁre şi sughiţă,
toţi îl vorbesc de rău fără să mişte un deget,
cuvintele se simt frustrate de valoare
şi sforăie în propoziţiile rostite cu emfază
de amploiaţii zilei în monolog constant.
Important acum este starea creată
care apasă cu greutate străzile populate de violenţă,
femeile privesc atent şi se compătimesc
pentru psihoza înmugurită în ﬁecare gând
care trăieşte ascuns în inima pietrei
şi rabdă tăcerea care-i striveşte visul.
Lumina se lasă pe deasupra pământului
dăruind rădăcinilor seva necesară
şi umbra care ne apără vara,
arşiţa uscă până şi pielea copacilor,
apele se resorb în adânc
şi noi rămânem călători cu tălpile arse
la marginea lumii neinspirate.

LA INTRARE ÎN ODĂILE
NOPȚII
Ochii împrumută culoarea frunzelor
cu nuanţe ce respiră trupul luminii,
mişcarea zorilor îmi pune apă pe retină
şi mă proclam adept al locuirii-n ierburi.
Oamenii îşi caută cu simţurile iubirea
alungă suferinţa ca pe un fum
întind braţele şi caută cu degetele clipa,
ascut tăişul gândului pe muchia unghiului.
La intrare în odăile nopţii
cei pregătiţi să intre adulmecă mirosul,
risipesc treptat din lipsa de curaj
şi păşesc înăuntru ﬂămânzi.
Tăcerea se pierde-n agonia cuvintelor
sub un semn de pământ prinde mugur
dorinţa rodului de a se aşeza pe ram
până ce anotimpurile trag fusul orar.
Ora aceea de aur urmează să vină.
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DOR

GENERAȚII
O generaţie trecuse
Şi eu fumam o ţigară
La o bere
Centrul universului era în oraşul acela
Cu un lung bulevard unde castanii te îmbrăţişau
Până la cer
Apoi mă lăsasem de fumat şi o altă generaţie
trecuse
Beam tot bere şi priveam liceenii
Grăbiţi spre bacalaureat
Acum generaţia mea trece
Dispărând încet ca într-un complot cu umbrele
Şi încerc să pun toate generaţiile la loc ca
cioburile înapoi
Într-un trup de urnă
O urnă cu un vin de când lumea
Care m-a îmbătat pe mine, pe alţii
Cu iluzia stării pe loc a timpului
Iar acum pe bulevardul cu castani falnici
Înaintez
Mă uit înapoi
În tăcere mă întreb

O mamă, ce departe eşti
În limba asta care îmi vine în minte
Uitarea simplă a bolţilor cereşti
E cerul rătăcit în mine în cuvinte.
O Mamă, ce adevăr e rătăcirea!
Ești tu?
Mă iartă de iubirea mea
De-aici, de-aiurea
Mă dor porunci de rătăcire vechi
Si ape reci
Cum doare ochiul ce a nălucit
Securea
Cum doare Răsăritul orice seară
Şi carnea dintelui
Ajunsă pe alt dinte
Mă dor păcate vechi şi ierni lumeşti
Şi mări abstracte
Din cuvinte simple
Si nu contează dacă sunt
Sau nu!
De-s jupuit de mine
Sau de-un nume!
Cuvântul ce nu tace
Eşti doar Tu!
Cuvânt eşti tu!
Şi eu prin tine-o lume!

LEAD
by George Bacovia
Deeply asleep there were leaden cofﬁns
Leaden ﬂowers and funerary shrouds
Alone I sat inside the windy tomb
And deeply squeaking were the leaden wreaths
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Over asleep was she my leaden lover
Lying on leaden ﬂowers, then I cried her name
In cold alone I sat near the dead
Two laden wings her hands hanging in vain
Translated from Romanian by
Ted Volcin

AUTUMN SONG
by Paul Verlaine
Long sobs of
Autumn violins
My heart
Are blessing
With a monotonous torpor
All is smothering
And pale
The hour rings
And I reminisce
About away passed days
And cry
And I am gone
By bad wind blown
Born I could be
Everywhere
Like fallen leaves
Here
And there
Translated from French by
Ted Volcin

MY FAMILIAR DREAM
by Paul Verlaine
I often have this strange intruding dream
About a foreign woman that I love, she loves me too
Who every time looks deeply different
But always has same goals: to love, to understand
Because of that my heart to her is transparent
And for her only this is not a problem
And for her only my forehead wetness will turn dry
And she'll refresh it with her gentle tears
Is her hair dark, blonde, red? I really do not mind
Her name? I do remember it is sweet and kind
Like those whom once I'd loved but were exiled from
this life
Her look reminds me of statues' eyes Her voice is calm
and grave coming from far away
It has inﬂexions of dear voices now arriving from the
tombs
Translated from French by
Ted Volcin
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IN MEMORIAM
UN BRAND / UN BUN
NAÞIONAL

Undeva într-o parcare din Hunedoara, un bǎrbat, care
dǎdea sǎ urce într-o maşinǎ şi sǎ plece, îl vede pe George
Stanca şi îi strigǎ: „Stanca, scrie o poezie!”
Şi într-un moment de suﬂet, George Stanca a scris acest
poem pe care i l-a dedicat ﬁicei lui Ana Stanca: „Magistrul
mişcǎ mâinile scoase din toga albă,/ cu faldurile-n vânt/ soarele răsare
de acolo şi arată unde e acolo;/ vântul vine din acolo, spune magistrul
şi arată unde e acolo/ şi iarna de acolo şi arată de unde vine vântul de
iarnă,/ unde este acolo-ul lui./ Copiii scrijelesc pe tăbliţe şi iau notiţe,
părinţii sunt la câmp,/ ţăranul e pe câmp,/ mama coase la gherghief,/ boii trag la jug de brazdă/ de parcă ar
întoarce pământul cu viscerele afară/ râul susură o melodie languroasă, parcă de vreme roasă,/ o melodie
blangotită, a plânset şi a scâncet de nou nǎscut./ Soarele străluceşte pe cer/ mergând zilnic spre acela şi apus
în aceeaşi milenară plictiseală a omenirii/ adierea vântului de jos mângâie capetele genţianei,/ mijlocul ierbii
înalte,/ gleznele copacilor,/ peria tufelor pitice,/ ici-colo măcieşul scoate colţii la zeﬁr/ ameninţându-l cu un
rânjet/ sălciile dau cu pletele de pământ/ luna scârţie a rădaşcă, dă foşnete în lanul de grâu,/ tulbură liniştea
apelor dulci cu somnul peştilor de apă dulce/ luna împarte liniştea nopţii în particule azurii/ ca pulberea de pe
mantiile zeilor,/ ca luminiţele din diadema zeiţelor/ ca irizările din oglinda heleşteului;/ omul doarme cu femeia/
copilul strânge la piept păpuşa din pănuşe,/ magistrul stă noaptea de veghe la cer/ cu vechea sa lunetă,/ întins
pe covorul de licheni şi muşchi ai muntelui sacru,/ mâine dimineaţă coboară iar spre hecademosul din poiană/
şi, aşezat sub nuc, murmură în baraba deasă profetică/ nedumerirea care îl tot roade de nopţi sute de insomnii
pline de grij:/ Nordul, unde or ﬁ pus zeii, Nordul?” (16 august 2010, Bocşa Sălaj).
George Stanca a scris de mult, din tinereţe. A debutat în 1978 în Caietul Debutanţilor. A scris poezie de
dragoste, a fost pasionat de istoria jurnalisticii româneşti, în speţǎ Pamﬁl Şeicaru – subiect cu care şi-a susţinut
teza de doctorat – şi a înﬁerat prin pamﬂet sau cronicǎ tot ceea ce nu a dat bine în societatea româneascǎ, sau,
alteori, a adus cuvinte frumoase. A scris despre oricine şi despre orice „cronicile TV ale prietenului George
Stanca sunt tǎioase”, (George Stanca, Eu vǎ sﬁdez pe toţi – eseuri consumculturale – Editura Paralela 45,
București, 2006, 354 pp., Cristian Ţopescu, p. 11), este iubitor de folclor, poate intra perfect în orice format de
emisiune TV „aşa obraznic cum pare el, la prima vedere, giuleştean prin
atitudine” (lucru de care este foarte mândru, adǎugǎm noi) „dar atât de diferit,
parcǎ altul! – când îi citeşti poeziile. Şi dacǎ pe vremuri, deasupra
magazinului universal „Victoria” sta scris: „50 de magazine într-unul singur”,
de eşti iscoditor, gǎseşti şi în acest singur George Stanca, o armatǎ de
oameni diferiţi. Cu totul speciali!” (Ibidem, Marina Almǎşan-Socaciu, p. 13).
Dojana lui este asprǎ, dar constructiv pǎrinteascǎ, este la obiect şi plinǎ de
un suculent umor. Finalul cronicilor lui este întotdeauna conciliant, dorindu-se a ﬁ doar o sugestie (de care e bine sǎ se ţinǎ cont). George Stanca nu a
fost un rǎutǎcios. Preocuparea lui a fost aceea de a se integra cât mai bine în
viaţa realǎ. „De câte ori nu ne trezim cotrobǎind prin casǎ cu treburi sau fǎrǎ,
cu televizorul deschis, urmǎrindu-l cu coada ochiului, cu lobul urechii, tot
aşteptând sǎ se petreacǎ ceva anume. Fie color, ﬁe alb-negru, ﬁindcǎ aşa e
viaţa. Şi, de multe ori ne-am trezit cǎ ne-am sorbit cafeaua, cǎ am uscat
rufele, cǎ ne-am citit în tihna serii ziarul de dimineaţǎ, fǎrǎ ca pe micul ecran
sǎ se ﬁ întâmplat ceva notabil. Un ceva, acolo, care sǎ ne agaţe, sǎ ne
violenteze, sǎ uitǎm de tot; sǎ ne dea cafeaua în foc, sǎ ni se ardǎ rântaşul,
sǎ scadǎ supa, iar noi sǎ ﬁm pironiţi cu ochii la televizor, cu vizualul adicǎ
treaz şi cu olfactivul adicǎ indiferent. Sǎ ﬁm absorbiţi total, cam aceasta ar ﬁ
reacţia idealǎ la tele-programul ideal” (Ibidem, p. 24).

Stilul lui George Stanca este clar, concis, alert, dinamic. Ideile sunt exprimate scurt, viu, cu drag, cu cǎldurǎ şi
sensibilitate suﬂeteascǎ. Omul si scriitorul sunt prezenţi peste tot, interesându-se de toţi şi de toate de la
„Nicolae Iorga şi idealul de unire al românilor (unde am vǎzut un bǎtrân impozant cu o barbǎ mare, care
semǎna foarte bine cu Nicolae Iorga şi care vorbea chiar cu glasul marelui savant şi ne-am întrebat la început
cine este, cum se numeşte actorul care îl interpreta atât de bine şi nu am aﬂat decât când, de fapt, am înţeles
cine era. El era chiar Iorga. Lucrul a fost atât de tulburǎtor, pentru noi, cei care n-am ştiut niciodatǎ cǎ marele
Iorga a fost contemporan cu cinematgraful şi cǎ, deci, putea ﬁ imortalizat, încât am vrea ca ﬁlmul acela, cu
discursul acela, sǎ ﬁe transmis zilnic la TV pe un canal special spre a-l urmǎri ori de câte ori simţim nevoia şi
dorul de Iorga, care parcǎ ne strigǎ din Vǎleni” Ibidem, pp. 32, 33), la Maria Tǎnase, de la Nichita Stǎnescu „mai
târziu mi s-a spus cǎ Poetul Nichita Stǎnescu, dragul nostru de Poet, ar ﬁ murit. Eu nu cred” (Ibidem, p. 38), la
George Vraca, sau la Florian Pittiş „un actor care,… nu numai joacǎ, ci şi gândeşte” (Ibidem, p. 50), de la un
omagiu adus lui Aristide Buhoiu „acest bǎtrân lup de televiziune” (Ibidem, p. 42), de la uitatul dar „scormonitorul
şi mereu inventivul Alexandru Stark” (Ibidem, p. 80), pânâ la „a lua la mişto” categoria esteticǎ „mişto”, de la
meteorologii de la staţia meteo „Omul”, trandaﬁrii neuitaţi ai lui Florin Bogardo, de la emisiunile lui Alexandru
Bocǎneţ cu Toma Caragiu, Anda Cǎlugǎreanu şi Amza Pellea, de la Dida Drǎgan, Angela Similea, Margareta
Pâslaru, pânǎ la Corina Chiriac şi Aura Urziceanu, pânǎ la Mihai Maximilian, Ştefan Bǎnicǎ, Stela Popescu,
Alexandru Arşinel (un duo extrem de popular şi de îndrǎgit, care de regulǎ merge „pe cuplul matrimonial clasic
sau pe scheciuri de replicǎ în care talentul şi dicţia partenerei se împletesc cu statura şi ﬁgura mucalitǎ a
partenerului…” (Ibidem, p. 129), de la Marin Moraru, Radu Gheorghe, Gheorghe Mihǎiţǎ, la Mǎrgelatu de
Florin Piersic, de la Nae Lǎzǎrescu şi Puiu Cǎlinescu la Horia Cǎciulescu, Dem Rǎdulescu şi Jean Constantin,
pânǎ la mama soacrǎ „nu ştim de ce în limba românǎ, detaşându-se de personajul pe care-l desemneazǎ şi de
încǎrcǎtura sa semanticǎ, acest cuvânt „soacrǎ” stârneşte el însuşi râsul, e caraghios. În ipocrizia sa
tradiţionalǎ, de pildǎ, bǎrbatul francez îi spune mamei soţiei sale belle-mère ceea
ce e cu totul altceva, mǎcar fonetic. La noi, la români, cuvântul soacrǎ este
eminamente comic. Am observat chiar şi cǎ expresia, în fond tragicǎ, „a murit
soacrǎ-mea” e de naturǎ sǎ stârneascǎ râsul – o ştim de la Topârceanu – (Ibidem, p.
129, sau pânǎ la Eminescu, de la Grupul Song condus de regretatul Ioan Luchian
Mihalea pânǎ la conﬂictele politice „e o debandadǎ mediaticǎ de mǎ râd de tot pe
mine de râs, neicǎ. Sǎ nu credeţi cǎ fac politicǎ, eu comentez ce am vǎzut la TV
zilele acestea.” (Ibidem, p. 351).
Cronicile au fost publicate începând cu 1983 în suplimentul literar SLAST, al
ziarului Scînteia Tineretului, când comunismul, încleştat în încrâncenare,
opresiune, domicilii forţate, dar mai ales cenzurǎ cu lanţuri şi cǎtuşe, îşi cânta
cântecul de lebǎdǎ, sau din 1989 pânǎ în 2004 – vǎ lansǎm invitaţia de a citi printre
rânduri.
Ironia usturǎtoare a lui George Stanca sesizeazǎ un alt fel de registru literar, pe
care îl transpune uşor din realitate în poezie: „E formidabilǎ foamea publicului
nostru de fantasticul inserat în cotidian” (Ibidem, p. 51).
Cu o sensibilitate deosebitǎ şi o ironie ﬁn dozatǎ transpuse într-o
tandreţe maximǎ, George Stanca dedicǎ asemenea unui baladin
modern un volum de poezii de dragoste Angel radios / Beaming
Angel (Ed. Paralela 45, 2008, 107 pp.) soţiei sale Lena Stanca.
Emoţionat şi temǎtor, îndrǎgostitul poet se aruncǎ într-o joacǎ
serioasǎ într-o lume pe care şi-o creeazǎ, pe care şi-o închipuie
dorind-o, anticipâd-o şi dupǎ care suﬂetul lui tânjeşte. O are, dar
parcǎ nu o are, („… şi dragostea mea creştea mai mult/ dinspre
partea de nord /venind odatǎ cu marele crivǎţ/ peste / casa ta ca un
seif îmbrǎcat în zale/ ferecatǎ cu spini de roze/ în care te-ai cuibǎrit
spre a medita/ la apucǎturile neruşinate ale peştilor de abis” –
„Electrocardiogramǎ”, p. 4). Anticipǎm oarecum lipsa
binecunoscutei sintagme „a fost odatǎ ca niciodatǎ”. Omul şi
poetul, gazetarul şi tǎiosul critic, paradoxali şi unul şi celǎlalt, dar
întotdeauna cinstiţi şi adevǎraţi faţǎ de scrisul lor, folosesc celebra
expresie „angel radios”, dintr-o Noapte furtunoasǎ a lui Ion Luca Caragiale. Desigur primul gând duce spre
Ricǎ Venturiano şi, dacǎ nu-ţi vine a râde în hohote (mai ales în traducerea noastrǎ în englezǎ sau în francezǎ
unde Beaming Angel sau Ange Radieux au conotaţii clar luminos–amoroase), atunci desigur te aştepţi la un
volum de poezii închinate iubirii, învǎluitǎ în culorile calzi şi aurii de toamnǎ (anotimpul preferat al autorului).
Lumea geograﬁcǎ a lui George Stanca este îndepǎrtatǎ. Acolo „ninge cu polen de crini” iar zǎpada nu este
albǎ, ci galbenǎ, ca de cearǎ, acolo urǎrile de „la anu' şi la mulţi ani” se fac pe binecunoscutul ton si ritm folcloric
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al Pluguşorului, dar nu de ﬁnal de an, aşa cum suntem noi obişnuiţi dintotdeauna, ci în mijlocul sau în „suﬂetul
de toamnǎ”, este lumea în care auriul mierii invadeazǎ totul „prin/crângurile toamnei/ valuri de grâu coboarǎ din
câmpuri/ cǎtre târg/” – „Ne invadeazǎ mierea”, p. 72.
Lumea aceasta îndepǎrtatǎ şi bântuitǎ de un „crivǎţ galben”, aduce cu sine o nevoie de tandreţe maximǎ.
George Stanca se închide în casǎ (o lume mai micǎ, mai cǎlduroasǎ şi mai intimǎ, încǎrcatǎ de aceeaşi
atmosferǎ uşor solemnǎ şi uşor bacovianǎ de „Decembre” – bucurându-se întru contemplaţie şi olfactiv de
prezenţa ei realǎ „ea fuma cu ţigaretul/ ţigǎri albe de mǎtasǎ/ eu citeam villon – poetul/ şi mǎ preumblam prin
casǎ// Era iarnǎ eram tânǎr/ îmi mergeau muschiul şi lobul/ eram blazat metaﬁzic/ şi-mi plǎcea sǎ fac pe
snobul” – „Sirop de baclava”, p. 88). În casǎ adicǎ înǎuntru este mult mai bine şi mai sigur.
Situatǎ în prim plan şi având ca fundal scenic un peisaj de iarnǎ „e-o fulguialǎ albǎ în naturǎ/aburi pufoşi ne
ies uşor din suﬂet/ pǎmântu-aşteaptǎ parcǎ-un cer pe el sǎ cadǎ/ în aer e o linişte curatǎ de zǎpadǎ.// Norii sunt
joşi şi parcǎ ne apasǎ/ mai bine-i draga mea sǎ stǎm în casǎ/ cu nasurile boante pe fereşti/ sǎ-ţi spun cǎ te
iubesc/ sǎ-mi spui şi tu cǎ mǎ iubeşti/” – „Fulguialǎ”, p. 74. În acest peisaj de iarnǎ pe uliţǎ, lumea din afarǎ
rǎmâne undeva departe „aici noi doi zǎpada focul şi cǎminul/ dincolo restul lumii viaţa moartea chinul/” –
„Fulguialǎ”, p. 74, poetul preferând neîndoios, asemenea unui copil, cǎldura şi viaţa, decât perspectiva
însinguratǎ de pe deal „Rǎmâi mai bine aşa la geam/ cu nasul plat/ ca un tablou celest de mutilat/ dar fericitǎ ca
o mascǎ-n carnaval/ decât acolo dincolo de deal” – „Fulguialǎ”, p. 74. Acolo este lumea inefabilǎ a lui George
Stanca, acolo aripile se deschid larg, de acolo rǎsare soarele şi vine vântul, acolo se întâmplǎ totul, de acolo
vine totul. Acolo, în concepţia lui George Stanca, sunt alfa şi omega, nemǎrginirea începutului şi a sfârşitului.
Acolo el este un suveran absolut. Unde este acolo?! Acolo este oriunde. „Acolo unde ninge cu polen de
crini/ Zǎpezile sunt galbene de cearǎ/ Iarna-i adâncǎ, are-n gheaţǎ spini/ Crivǎţul suﬂǎ uneltind a varǎ.// Florile
mor asﬁixiind pǎmântul/ Mireasma creşte larg în galaxii/ Planetele de sloi şi-ascut cuvântul/ Polemizând cu
crinii în vecii.// Acolo unde ninge cu polen de crini/ Nutreşte vântul gânduri de plutire/ S-aducǎ-n pulbere de
spini/ Şi sǎ ucidǎ prin îngǎlbenire” – „Acolo” – p. 8. Acolo este o poveste romanţatǎ în care înfrigurarea
aşteptǎrii şi preludiul unei iubiri senzuale şi carnale sunt invadatoare, tulburǎtoare. Acolo în noaptea de iarnǎ,
într-o linişte completǎ şi vegetalǎ în care se aude doar foşnetul pielii „aşteptam sǎ cadǎ noaptea pe zǎpadǎ./ O
boare de viori ne mângâia în surdinǎ;/ lemnele din cǎmin cerşeau câteva scântei./ Într-o noapte vegetalǎ
lumânarea mai ardea/ pentru noi;/ blana încinsǎ nǎştea rar mici explozii electrice./ Foşnetul pielii tale
mângâiate/ ca mersul sinuos al şarpelui prin iarbǎ…” – „Mângâiere” – p. 18, acolo poetul mǎrturiseşte cǎ „noi
ne iubim amarnic şi dureros şi galben/şi-n râuri de albine trupurile ne curg.” – „Ne invadeazǎ mierea” – p. 72.
Acolo este locul unde nimeni şi nimic nu mai conteazǎ, este acea „insulǎ pustie” unde „tu ca o paşǎ de sex
feminin/ fǎrǎ probleme sociale/ fǎrǎ sugestii şi reclamaţii;/ vom instaura o democraţie/ patriarhalǎ/ în care
numai eu muncesc;/ iar tu stai în contemplarea/ naturii care ne înconjoarǎ/ extaticǎ/ sǎlbaticǎ/ superbǎ” –
„Robinsoniada” – p. 56.
Copilul din suﬂetul de poet se joacǎ tot din dragoste, cǎutând protecţie, cuibǎrindu-se într-un anchior „sǎ mǎ
ascunzi într-un anchior/ şi sǎ mǎ ţii pânǎ mor/ de odoare de cǎldurǎ/ şi de dor de pup pe gurǎ./ Sǎ mǎ ascunzi
într-o ureche/ sǎ-ţi suﬂu cald o vorbǎ veche/ ce-ţi seamǎnǎ în trup ﬁori/ şi-apoi uşor – uşor sǎ mori./ Sǎ mǎ
ascunzi în subţiori/ sǎ stau ca-ntr-un cǎuş de ﬂori/ şi când o da roua din zori/ sǎ mor şi eu şi tu sǎ mori.” –
„Ascunselea” – p. 84.
Uneori trupul de amforǎ al iubitei este abia conturat, el nu ia o formǎ materialǎ, palpabilǎ ci rǎmâne doar un
fum. Iubita nu este prezentǎ, nu se aﬂǎ în preajmǎ, iar bǎrbatul doar şi-o imagineazǎ: „sǎ-ţi pomǎdez/ cosiţele/
cu pulbere de aştri/ iar vântul/ sǎ adie/ în valuri de parfum/ sǎ-ţi mângâi/ sânii supli/ ecou al ochilor/ mult prea
albaştri/ precum e gazolina/ când arsǎ/ naşte fum.” – „Patǎ de albastru” – p. 28. Acolo este o lume îndrǎgitǎ şi
de mult apusǎ, pǎstratǎ cu ajutorul dagherotipurilor, pozele clasice sepia, care o arǎtau pe ea stând pe un
scaun de mahon, sau cântând la pianinǎ, pieptǎnatǎ cu bucle spiralate, într-un decor de salon cu gobelinuri pe
pereţi, un bust de strǎmoş aşezat pe o etajerǎ şi o bonǎ tânǎrǎ, care servea cafele şi dulceţuri. Desigur nu
lipseşte pendula de argint care bate regulat ora exactǎ, arǎtând o anumitǎ orǎ precisǎ, un timp care s-a oprit în
loc de mult. Acolo poetul îndrǎgostit îşi permite sǎ ﬁe un cavaler medieval trist, care este oricând gata sǎ-şi
înfrunte rivalul într-un turnir, pentru a-şi recuceri iubita „E timpul sǎ-nfrunt adversarul ce-mi şade în faţǎ./
Confuzia, doamnǎ, rǎmâne la mine/ o pun sub armurǎ sǎ-mi deie curaj/ acuma când, iatǎ, prinţesa dǎ startul./
Voi merge-n galop cu pieptul spre/ lancea duşmanǎ/ şi aş vrea ca din ochii maritimi/ sǎ-mi daţi cu iubire şi
graţie/ girul/ cǎci, doamnǎ,/ confuzia-i dulce/ e trist cavalerul/ şi, iatǎ, începe turnirul” – „Turnir” – p. 30. Acolo
este lumea de basm a Cenuşǎresei, care, aşa cum spune şi povestea, danseazǎ la balul din salonul oval,
încǎlţatǎ cu condurii ei frumoşi, îmbrǎcatǎ cu „crinoline roze de mǎtasǎ” (este uimitor câte detalii despre modǎ
sau îmbrǎcǎminte cunoaşte şi pǎstreazǎ în minte George Stanca). Ba am spune cǎ îi şi plac foarte mult aceste
lucruri, se simte bine în preajma lor „nici frumoasǎ, nici scumpǎ – elegantǎ.”… „rochia albǎ dintr-o mǎtase mai
uşoarǎ ca aerul, cu broderiile ei vechi aplicate pe ea şi cu pǎlǎria cu dantelǎ albǎ pe deasupra, sunt de vis” – Eu
vǎ sﬁdez pe toţi, p. 102. „Ai fost vreodatǎ prinţesǎ prin Bizanţ, ţi-a trecut mintea pe acolo? Ştii cum arǎtau
catifelele, dar broderiile, dar amândouǎ împreunǎ evocând chiar şi patraﬁrele, decoruri cusute cu ﬁr de

aur(a)?… dar catifelele blânde, voalurile spumoase ca şampania, cu culorile stinse discrete, cu penele şi
pazmanteriile de la pǎlǎrii?” (Ibidem, p. 103). Lumea de acolo este populatǎ cu „prinţese de aur”, care
deﬁleazǎ parcǎ în timpul dansului ca la paradǎ, cu bravi „cavaleri în armuri”, membrii orchestrei sunt şi ei toţi
îmbrǎcaţi în ﬁreturi şi cântǎ o muzicǎ suavǎ. De fapt, toatǎ aceastǎ strǎlucire exterioarǎ dar care vine şi dintr-un
prea plin al suﬂetului, nu este decât imensa bucurie a bǎrbatului de a dansa un menuet cu graţie, elegant şi
curtenitor ca într-un vis, plutind printre parfumuri discrete si tot soiul de dantele purtate de domnișoare, care
mai de care mai cochete. Surprinzǎtor, povestea / poezia nu se terminǎ cu acel happy end când bǎrbatul oferǎ
inelul sau prinţul încearcǎ acel condur pe piciorul Cenuşǎresei. Neaşteptat, dupǎ atâta desfǎşurare de bucurie
şi luminǎ, condurul ei îi rǎmâne în picior, iar el exact atunci când ar ﬁ vrut sǎ-i cuprindǎ mâna „într-un gest de
amor”, constatǎ cǎ totul nu a fost decât o iluzie reﬂectatǎ parcǎ de o luminǎ rece argintie a lunii, care îşi trimite
razele ei „oliv”, privind „duios la cei doi prin vitraliul ogiv.” Dintr-o datǎ totul devine fad, trist şi cu gust sǎlciu, de
mort: „acum când luna cu raze oliv/ ne priveşte duios prin vitraliul ogiv/ cum plânge orchestra deja moartǎ în
stal./ O ce trist e acest bal/ Din salonul oval!” – „Menuet” – p. 22.
Curǎţenia sentimentelor şi a simțirii este exprimatǎ printr-o rugǎ adresatǎ iubitei / Madonei (socotim cǎ
aceasta ar ﬁ una dintre cele mai frumoase şi mai sensibile poezii scrise de George Stanca). În tǎcerea solemnǎ
şi în lumina clar-obscurǎ a unei catedrale, poate omul, poetul, îndrǎgostitul se roagǎ şi implorǎ: „Primeşte
plecarea genunchilor mei,/ my lady madona”, „primeşte plecarea oaselor mele/ astǎzi când mǎ lepǎd de
satana”. Curatǎ, rugǎciunea vine din suﬂet, tonul uşor psalmodic aminteşte cu speranţǎ de rugǎciunea
împǎrǎteascǎ Tatǎl nostru. Dorinţa devine de fapt o îndrǎznealǎ de a: „– ridicare ochii spre tine/ -întindere
mâna cǎtre aura ta divinǎ/ -supunere genunchii mei tremurânzi” – „Stea cu diamante” – p. 40. De aici, iubirea
alunecǎ duios şi fǎrǎ nimic ostentativ în senzualul patului cu baldachin „ci ascultǎ-mǎ/ în dimineaţa aceasta în
care mǎ deştept/ întru-stare-înaintea-ta./ Ci primeşte-mǎ/ în noaptea aceasta când mi-am sǎvârşit/ lucrarea/ şi
pânza de paing îmbracǎ cu eﬁgia ta/ baldachinul în care-ţi foşneşti divinele/ mǎtǎsuri aduse de neguţǎtori
evrei/ din orientul cel mai îndepǎrtat/ posibil” – „Stea cu diamante” – p. 42. Poezia curge întru implorare pe
acelaşi ton cald, calm, duios, tandru, liniştitor, de rugǎ înǎlţatǎ într-o catedralǎ în faţa iubitei madone. Totul este
atât de frumos încât îţi vine sa reiei poezia/ ruga iar şi iar şi iar de la capǎt. Nu te mai saturi sǎ o citeşti, nu te mai
saturi sǎ o asculţi. Suﬂetul ca şi întreaga ﬁinţǎ, de altfel, sunt acolo. Iubirea nǎscutǎ cu evlavie sintetizeazǎ
rugǎciunea în trei mari dorinţe: „1.aruncǎ-mi un argint din privirea ta/ pe care o risipeşti cu dǎrnicie când
cumperi/ atlazurile/ brocarturile/ macrameurile/ şi/ pe care o dai ﬁştecǎruia neguţǎtor/ de stambe” 2.învaţǎ-mǎ
îndreptǎrile tale/ într-ale iubirii de aproape/ de cât mai aproape” 3.stropeşte-mǎ cu isop/spre a mǎ/ face alb
precum / preacurǎţia ta./ Şi/ carele eu atunci îţi voi rǎmâne/ supus îţi voi rǎmâne/ pentru vecia vecilor/ my lady/
prea frumoasǎ şi/ prea luminoasǎ” – „Stea cu diamante” – p. 44. Acolo, este universul si lumea caldǎ, blândǎ,
seninǎ şi vibrantǎ a lui George Stanca.
Totuşi iubita din lumea de acolo existǎ şi în realitate, poetul, cronicarul TV veghind asupra ei „dormi, iubito, e
linişte, e pace, vara devine ﬁerbinte, în studiourile televiziunii e mereu rǎcoare plǎcut-meditativǎ. Dormi.”
(Ibidem, p. 57). Dialogul este transformat în monolog cu valoare de confesiune cu iubita „Traversez o varǎ
tristǎ, iubito. Sunt ca un pescǎruş în derivǎ pe mare, sunt ca un râu cu apele în scǎdere, sunt ca un nagâţ pe o
baltǎ secatǎ. Mǎ doare capul de cǎldurǎ, dar parcǎ nu-s caniculele de altǎdatǎ. Iatǎ, îl citesc pe Caragiale şi nu
mai transpir nici mǎcar la Cǎldurǎ mare. Sǎ ﬁ devenit eu insensibil? Nu cred, altfel n-aş ﬁ plâns la pierderea
prietenului nostru Aurelian Andreescu, despre care scriam, tot aici, nu de mult, cǎ e un clasic în viaţǎ al muzicii
uşoare. Iatǎ-l numai clasic. Sau numai în „neviaţǎ”, cum vom ﬁ toţi, aşa cum ar zice şi Nichita Stǎnescu.”… „Am
pixul amar, gura strepezitǎ şi sângele parcǎ diluat. Sunt ca un peşte ajuns la ţǎrm, gustând nisipul uscat şi
visând o gurǎ de apǎ.”… „Nu, azi n-am umor, am un tic nervos, mǎ tot uit în sus spre ceruri, iubesc pǎsǎrile,
ﬂuturii, ţânţarii morţi, lǎstunii. Şi te mai iubesc şi pe tine, becaţa mea dragǎ” (Ibidem, p. 122).
Te iubesc este rostit când serios şi grav, când pe un ton glumeţ, ca o giumbuşlucǎrie lingvisticǎ. Iubirea este,
ﬁreşte în joacǎ, nebunǎ, zǎnaticǎ, artizǎnaticǎ, împieliţatǎ, zugrǎvitǎ în culori curcubelicoase, iubita madonǎ
este îndelungrǎbdurie. Aceste cuvinte create, îi conferǎ lui George Stanca unicitate în literatura românǎ.
Cine nu-l cunoaşte astǎzi pe George Stanca? Îmi povestea cǎ acum 4-5 ani, la zilele oraşului Câmpulung
Moldovenesc, era într-o piaţǎ plinǎ cu lume, târgoveţi şi megieşi feluriţi, viu coloraţi ca îmbrǎcǎminte, port și
vorbǎ. S-a oprit sǎ-şi cumpere de la o ţigancǎ bǎtrânǎ un cornet cu ﬂoricele de porumb. Ţiganca i-a spus:
– Douǎzeci de mii de lei.
George Stanca a întrebat:
– Dar de ce, babo? pânǎ acum cei dinaintea mea au plǎtit doar zece mii, iar mie îmi ceri dublu?
– N-ǎi ﬁ tu, George Stanca, poetu'!? (Comentariul povestitorului: „nu George Stanca comentatorul sportiv şi
de fotbal de la televizor, nu actorul ǎla, bre, cum îi spune, de la televizor?!”).
Ne eşti drag, George Stanca, pentru cǎ eşti al nostru al tuturor, pentru cǎ eşti al românilor, pentru cǎ eşti
bunul nostru naţional!

V

HONEY INVADES US
To Lena
Into the graves of autumn
honey invades us
and waves of corn fall down from ﬁelds
into the small town fair
whilst we do love each other with bitterness and
pain and yellow
whilst into streams of bees our bodies
do ﬂow.
It's autumn, my sweetheart, and autumn
watches us
whilst honey penetrates our souls our houses
and our eyes
look
we are sentenced to sweetness and fall asleep
like thieves
into this little town where they all play
the pianos
chopin la vie en rose mazurkas
o, mother do take us all
and lead us to places known by you
as long as we're alive
to hell or counties all full of bitter
and of gall
or better not
we want to die in honey.

LE MIEL NOUS INVAHIT

ou
mieux laisse
car nous voulons mourir à cause de miel.

SNOWFALL
There is a white snowfall all over nature
and puffy breaths get lightly out of our souls
the earth is waiting for the sky to fall on it
whilst in the air there is a limpid silence
of a snow.
The clouds are down and seem to press
on us
it's better my sweetheart to stay indoors
sticking our blunt noses against the windows
and telling you how much I love you
you too you'll tell me how much you love me
the two of us will look at that out of a distance
hill
which seems to split this
world in two:
here the two of us, the snow, the ﬁre,
and the house
there the rest of people, the life, and death, and
torture
You better stay near the window
with a blunt nose
just like a heavenly and mutilated painting
but happy, as happy as a mask in carnival
than there on the hill.

Pour Léna
Le miel nous invahit dans
les tombeaux d'autumne
les vagues de blé déscendent des champs
vers les marchés
nous nous aimons avec lourdeur et ﬁévreux et
jaunes
tandis que les abeilles rouillissent dans nos
corps.

V

L'automne est là, l'amour, l'automne qui nous
guette
le miel qui coule dans nos âmes,
nos logements,
nos yeux
regarde!
et condamnés au doux nous dormirons comme
des larrons
dans une ville l'où on jouait du piano
chopin la vie en rose mazurkas
oh, chère maman
que tu nous prennes
et nous amènes où tu le veux autant que
nous sommes vifs
dans des infers ou dans des lieux remplis de
peine et du ﬁel

TOMBE LA NEIGE
Tombe la neige blanche sur la nature
et les buées moeuleuses resortent de nos
âmes
la terre attend le ciel tomber sur elle
et l'air enveloppe le calme pur de neige.
Les lourds nuages sont bas et nous écrasent
ce serait mieux rester à la maison
les nez collés aux vitres
j'afﬁrme que je t'aime
et tu me dis que toi aussi tu m'aimes
donc regardons à la colline lointaine
qui fait semblant fendre le monde
en deux:
ici nous deux, la neige, le feu, la cheminée
là-bas le reste du monde, la vie, la mort,
la peine
Mieux que tu restes collée
à la fenêtre
comme un tableau céleste et mutilé
mais très heureuse comme une masque
au carnaval
que d'être au-delà de la colline.

YOU ARE BEAUTIFUL
You are as beautiful as
an apple tree
orchard in winter
when the white of the snow curves
the leaves of the branches.
you are as beautiful as
an apple tree orchard in spring
when the white of the ﬂowers invades
the sky like an explosion.
You are as beautiful as
an apple tree orchard in summer
when the beams of the sun melt
in the sweet crystals of the sugar.
You are as beautiful as
an apple tree orchard in autumn
when the fruit has the color
of all stars and the burden of the earth
and the smell of the virgins
who wait for the evil spirit.
You are more beautiful than an apple tree
Orchard –
my apple tree orchard.

TU ES BELLE
Tu es belle tout comme une pommeraie
en hiver
quand le blanc de la neige courbe
les cheveux longs des branches.
tu es belle comme une pommeraie
au printemps
quand le blanc des ﬂeurs invahit
le ciel comme une explosion.
tu es belle comme une pommeraie
en été
quand les rayons du soleil fondent
dans des cristaux doux de sucre.
Tu es belle comme une pommeraie
en automne
quand le fruit a la couleur de tous
les astres et la paiseur de la terre
et le parfum des vierges qui attendent
le sylphe.
Tu es plus belle qu'une pommeraie –
ma pommeraie.
(George Stanca, Angel radios / Beaming Angel,
translation from Romanian by Muguraș Maria Vnuck,
Editura Paralela 45, București, 2010, pp. 73, 75, 77)
George Stanca, Angel radios / Ange radieux,
traduction du roumain par Muguraș Maria Vnuck,
Editura Călăuza v.b., Deva, 2010, pp. 75, 77, 79)
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Dora Groza · Winter

The History of ‘’Mărțișor’
Mărțișor
This holiday has always been celebrated on March 1st. It is not a public holiday, but is widely observed in
Romania and parts of Moldova. In Romania it is known as 'Mărțișor' meaning “little March” / “little charm”.
‘Mărțișor’ celebrates the traditional ﬁrst day of spring.
March gets its name from the Roman Martius, which was the Latin name for Mars, the god of war. In
Roman times, the New Year was celebrated on March 1st. In addition to his military role, Mars was also an
agricultural deity, so having Mars mark the onset of spring and the beginning of the New Year was ﬁtting.
The day of March 1st as the beginning of a New Year was also used by the Dacians, the ancient
inhabitants of Romania and Moldova, so the tradition of ‘Mărțișor’ may predate its Roman name.
The most common tradition associated with this festival is ‘the Mărțișor’, which are red and white threads
tied in a bow and attached to a small trinket. ‘The Mărțișor’ will be on sale in every town and village in
Romania and they are bought as gifts for the female family members. The red is said to represent summer
(heat) and the white is winter (cold) with the combination marking the turning point in the season. Another
interpretation is that red represents love while white represents purity.
‘The Mărțișor’ is worn by women throughout the month of March as it is believed that they bring strength
and health in the coming year. At the end of March, ‘the Mărțișor’ threads are tied on a branch of a fruit tree
as that is supposed to bring wealth and prosperity.
(source: https://www.ofﬁceholidays.com/countries/romania/martisor.php)
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‘MĂRȚISOARE’ HAND-MADE
CREATED BY MARIA BARTAN
FROM CLEVELAND, OHIO, USA

ERATĂ
La textul „Geneza comunității române din Montreal sub lupa unui istoric – Despre recentul studiu al lui
Daniel Florin Predoiu” semnat de Wladimir Paskievici (Canada), „Destine Literare”, Anul 11, Nr. 106108, Oct.-Dec. 2018, pp. 160 – 163.
· p. 160 – în loc de cât şi în revista „Candela”, se va citi cât şi în revista „Candela de Montréal”
· în loc de Daniel Predoiu, un far care luminează istoria comunității române din Montreal, se va citi
Daniel Predoiu, un far care luminează istoria comunității române din Montreal
· în loc de Les premières présences roumaines à Montréal, se va citi Les premières présences
roumaines à Montréal
· în loc de Un moment-clé dans l'évolution de la communauté roumaine de Montréal : la
reconnaissance juridique de son existence par le Parlement du Québec (février 1914), se va citi
Un moment-clé dans l'évolution de la communauté roumaine de Montréal : la reconnaissance
juridique de son existence par le Parlement du Québec (février 1914)
· în loc de a 6 dintre acești 12 români, se va citi a 6 dintre acești 12 români
· în loc de publică pentru prima oară, după, se va citi publică pentru prima oară, după
· în loc de impecabilǎ şi se citeşte ca un basm, se va citi impecabilǎ şi se citeşte ca un basm
· p. 161 – în loc de Constantin Babi, Ion Boghean, se va citi Constantin Babi, Ion Boghean,
Dumitru Bratcu
· p.162 – în loc de Românii din America, se va citi Românii din America
· în loc de Calendarul Credinţa și Calendarul Glasul Bucovinei, se va citi Calendarul Credinţa și
Calendarul Glasul Bucovinei
Redacția revistei „Destine Literare” își cere scuze pentru erorile strecurate în acest text.

Data limită de primire a textelor pentru numărul următor va ﬁ 15 mai 2019. Textele vor ﬁ
scrise cu diacritice pentru limbile română și franceză și vor ﬁ însoțite de o poză tip pașaporta
autorului. Ele vor ﬁ trimise pe adresa de e-mail a Dnei Muguraș Maria Vnuck, redactorul șef
al acestei publicații:
muguras_maria@yahoo.com
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The deadline for the next issue will be May 15, 2019. All texts have to be written with
diacritical marks for the Romanian and French languages. They will be accompanied by the
writers' photos. They will have to be e-mailed to our Editor in Chief, Mrs. Muguraș Maria
Vnuck, at her e-mail address: muguras_maria@yahoo.com
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Ștefan Dumitrescu · Romania
Daniel Dumitru · Romania
Victorița Duțu · Romania
Gela Enea · Romania
Anatol Eremia · Moldova
Hasan Erkek · Turkey
Joseph Earl Franco · USA
Eduard Filip · USA
Harrison Forbes · USA
Petre Fluierașu · Romania
Karina Galvez · USA
Keith Garebian · Canada

Mariana Gheorghe · Canada
Ioana Gherman · Canada
Vasile Ghinea · Romania
Remus Giorgioni · Romania
Ana-Maria Gibu · Romania
Suparna Gosh · Canada
Nadejda Godoroja · Moldova
Dimitrie Grama · Sweden
Vasilica Grigoraș · Romania
Iury Gugolev · Russia
Ion Haineș · Romania
Valentin Iacob · Romania
Isabella-Elena Ioniță · Romania
Bill Jonke · USA
Laura T. Ilea · Romania
Jacob Isaac · India
Liviu Florian Jianu · Romania
Manuela-Cerasela Jerlăianu
· Romania
Dimana Ivanova · Slovakia
Hilal Karahan · Turkey
Maurice Lebeuf · Canada
Guofu Li · China
Amalia Licheva · Bulgaria
Mihaela Litvn · Romania
Florin Logreșeanu · Romania
Octavian Lupu · Romania
Dan Lupescu · Romania
Daniel Constantin Manolescu
· Canada
Luisa Marc · Romania
Netuța Mătasă · USA
Mihai Mălaimare · Romania
Nicolae Grigore Mărășanu ·
Romania
Mihai Merticaru · Romania
Irina Lucia Mihalca · Romania
Vasile Mic · Romania
Călin Mihăilescu · Canada
Silvia Miler · Romania
Elena Mitru · USA
Gheorghe Neagu · Romania
Tudor Nedelcea · Romania
Mihai Miltiade Nenoiu · Romania
Dragoș Niculescu · Romania
Emil Pădurețu · Romania
Marian Pătrașcu · Romania
Cornelia Păun Heinzel · Germany
Mariana Pândaru · Romania
Ionela Petercă · Romania
Ion Enescu Pietroșița · Romania
Dan Plăieșu · Romania
Alexandru-Grigore Pisoschi
· Romania
Doina Popa · Romania
Liliana Popa · Romania
Corina Popescu · Romania
Dan Predescu · Romania
Long Quan · China
Constantin Răuță · USA
George Roca · Australia
Victor Roșca · Canada
Cristina Sava · Romania
Virgil Sacerdoțeanu · France
Malak Sahioni · United Kingdom
George Sarry · Canada
Adrian Săhlean · USA
Cristian Săileanu · Spain
Octavian Sărbătoare · Australia
Heidi S. Simon · Israel
Carmen Stănescu · Romania
Emil Străinu · Romania

Passionaria Stoicescu · Romania
Victor Stroe · Canada
Irian Sautean · Romania
Tsvica Szternfeld · Israel
Ion Pachia Tatomirescu · Romania
Dumitru Tâlvescu · Romania
Ion Floricel Teicani · Romania
Flavia Teoc · Romania
Clementina Timuș · Romania
Mihai Tudor · Romania
Daniel Tudosiu · Romania
Mihaela Tudosiu · Romania
Al. Florin Țene · Romania
Titina Nica Țene · Romania
Bogdan Ulmu · Romania
Ion Iancu Vale · Romania
Isabela Vasiliu-Scraba · France
Le Verne · Germany
Ștefan Vișan · Romania
David Paul Vnuck · USA
Alina Voicu · USA
Daniela Voiculescu · Romania
Niculae Vrăsmaș · Romania
Dan Vulpe · Canada
Maria Zavati Gardner
· United Kingdom
William Zhou · China
THE MEMBERS OF THE
CANADIAN-ROMANIAN
WRITERS'ASSOCIATION
IN MEMORIAM
MEMBRI A.S.C.R.
IN MEMORIAM
Francisc Ion Dworschak
Eugene Giurgiu
Livia Nemțeanu
Antoine Soare
Sorin Sonea
Ortansa Tudor
Ion Țăranu
Cezar Vasiliu
Zoe Torneanu Vasiliu
THE HONORARY MEMBERS OF
THE CANADIAN-ROMANIAN
WRITERS'ASSOCIATION
IN MEMORIAM
MEMBRII DE ONOARE
A.S.C.R. IN MEMORIAM
Victor Crăciun · Canada
Gheorghe Culicovschi · Romania
Eugen Evu · Romania
Vasile Gorduz · Romania
Cezar Ivănescu · Romania
Corneliu Leu · Romania
Claudiu Matasa · USA
THE ASSOCIATE MEMBERS OF
THE CANADIAN-ROMANIAN
WRITERS'ASSOCIATION
IN MEMORIAM
MEMBRI ASOCIAȚI
A.C.S.R. IN MEMORIAM
Traian Gărduș · Canada
Ion Murgeanu · Romania
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