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O... CANADA!
– la Ziua Canadei – 2017
în ﬁecare zi – iubim Canada,
această mamă ce ne-a adoptat
când România dorurilor noastre,
plină de jale... ne-a abandonat.
acolo... munţii noştri aur poartă.
acolo... hoţii vremii sunt stăpâni.
acolo... de la Nistru pân’-la Tisa,
calcă prin rai copite de păgâni.
de două mii de ani apasă jugul.
eroii Ţării noastre-s morţi de tot.
bandiţii-au desţărat o ţară sfântă.
românii-l strgă-n cer pe Savaot.
azi Dumnezeul nostru e-n Canada.
alţi fraţi români trudesc prin alte ţări.
suntem sătui... dar plângem – România
ne cântă psalmi de dor din depărtări.

The Star-Spangled Banner
lyrics by Francis Scott Key
Oh, say! can you see by the dawn's early light
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming;
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous ﬁght,
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming?
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our ﬂag was still there:
Oh, say! does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
On the shore, dimly seen through the mists of the deep,
Where the foe's haughty host in dread silence reposes,

aprindeţi lumânări – români prieteni,
că Dumnezeul nostru e cu noi.
Canada-i noul Eden pe planetă;
la sărbătoarea ei – VENIŢI ŞI VOI!

As it ﬁtfully blows, half conceals, half discloses?

2017 – la Montrteal.

In fully glory reﬂected now shines in the stream:

george FILIP
JOS PĂLĂRIA!
la Ziua CANADEIastăzi e CANADA-n sărbătoare.
ţară mare...iar te-ai primenit.
versul ce ţi-l scriu e cu ardoare
că la piept, pe toţi tu ne-ai primit.
ţară-ntre oceane aşezată,
cu păduri imense şi zăpezi,
ţară fericită şi bogată,
cu ﬂuvii imense şi livezi,
vin copiii lumii mari la tine
şi tu ne primeşti, de bună-seamă
şi ne mângâi tristele destine,
precum scriu poeţii - ca o mamă.
ţările din dor ne sunt departe.
le iubim şi veşnic le visăm.
emigrarea tristă ne desparte
şi cu drag – te binecuvântăm.
steagul tău de verde veşnicie
e simbol de viaţă pentru noi.
când mă duc prin maica-Românie,
mă aduce dorul înapoi.
DORUL... tu nu ştii ce este dorul.
tu copiii nu ţi-i prigoneşti.
braţ la braţ mereu cu viitorul,
scumpa mea CANADA - să trăieşti!
...mult îmi e departe ROMÂNIA.
scriu poeme triste pentru ea,
dar mă-nclin pios - jos pălăria,
azi – CANADA ESTE ŢARA MEA!
31 iunie - 2018, la Montreal

What is that which the breeze, o'er the towering steep,
Now it catches the gleam of the morning's ﬁrst beam,
'Tis the star-spangled banner! Oh, long may it wave
O'er the land of the free and the home of the brave!
And where is that band who so vauntingly swore
That the havoc of war and the battle's confusion
A home and a country should leave us no more?
Their blood has washed out their foul footsteps' pollution!
No refuge could save the hireling and slave
From the terror of ﬂight or the gloom of the grave:
And the star-spangled banner in triumph doth wave
O'er the land of the free and the home of the brave.
Oh, thus be it ever, when freemen shall stand
Between their loved home and the war's desolation!
Blest with victory and peace, may the heav'n-rescued land
Praise the Power that hath made and preserved us a nation!
Then conquer we must, when our cause it is just,
And this be our motto: "In God is our trust":
And the star-spangled banner in triumph shall wave
O'er the land of the free and the home of the brave.
Copyright: Lyrics © Original Writer and Publisher
source: America National Anthem Lyrics
America National Anthem Lyrics
America National Anthem Lyrics at Lyrics On Demand

POETULUI CETĂŢEAN
lui Alex Cetăţeanu
la a 72-a aniversare
Oltenii ăştia-s ca argintul viu.
cala o cunoaşteţi ori şi cine.
Poetul Alex vine dinspre JIU
Şi toate-n viaţă îi merg foarte bine.
La Amărăşti are Pesceana lui
În care-şi varsă dorul – de departe,
În zori sau în apusul soarelui,
Până le-o strînge toate într-o carte.
În satul lui i-s bunii îngropaţi.
La Amărăşti el văr e cu primarul.
Mai are-n lume încă vreo trei fraţi
Şi eu cu toţi am închinat paharul.
Măicuţei lui eu mamă îi spuneam.
Mă mângâia cu deşte-ncovoiate
Iar eu îi citeam versuri şi plângeam
Iar ea pe Alex mi l-a dat de frate.
Acum feciorul Alex e bunic.
Nepoţii lui sunt toţi de rasă bună.
Vorbesc în englezeşte… cum să zic,
Când stau la sfânta masă împreună.
Măi Alex… măi, te plimbi prin patru părţi
De lume… şi îţi pare lumea mică.
Cu patru limbi pe buze calci pe hărţi
Şi pe oriunde – ţie nu-ţi e frică.
Acum eşti pe departe – om vânjos.
Te duce viaţa după pâine, bani,
ar noi în versuri îţi urăm frumos:
Poete Cetăţeanu: LA MULŢI ANI!
7 iulie - 2019, la Montreal

george Filip

HAPPY BIRTHDAY,
BON ANNIVERSAIRE, ALEX!

LA MULÞI ANI!
HAPPY BIRTHDAY

ALEXANDRU CETÃÞEANU
72 ANI
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ALEXANDRU CETÃÞEANU

CANADA

Desigur, eram mult mai „român” în anul 1995, când am scris Un român în Canada, decât sunt
acum… canadian, îndreptăţit (sau nu!) să scriu o carte de „peripeţii” în România sau printre români,
cu titlul de mai sus. Atunci, în anul 1995, după 11 ani petrecuţi în „ţara dintre trei oceane” nu mă
simţeam prea canadian, cu toate că m-am integrat imediat în „câmpul muncii”, eram apreciat şi chiar
iubit de şeﬁi mei şi de colegii canadieni, dovadă şi multele diplome şi distincţii pe care le-am obţinut de
la compania la care lucram, Ciba-Corning. Aceste „hârtii înrămate” sunt pentru mine amintiri frumoase din
vremuri „grele”; Doamne, cât mai „alergam” prin imensa „țară a hyperboreenilor” (cum am botezat eu Canada,
în una din cărțile mele), prin necunoscut, cântând sau fredonând „M-a făcut muica oltean”… ! Diplomele
primite, frumos înrămate (așa cum le-am primit), îmi acoperă o parte bună a unui perete în biroul meu şi mă
gândesc de multe ori să le arunc, să nu le dau de muncă urmaşilor mei, atunci când voi pleca pentru totdeauna.
Iertați-mi divagația!
Acum, după 35 de ani, trăiţi activ printre canadieni şi americani (am pus piciorul prin 47 de state americane),
am rămas cu siguranţă tot român cu suﬂetul, dar ca mentalitate, mod de gândire, temperament (în Canada este
foarte important să rămâi întotdeauna calm, sau… aparent calm, indiferent de situație), poate şi felul în care
scriu încă în limba română (mă mir și eu cum nu am uitat!), cred că sunt mai mult nord american decât… oltean.
De aici şi ideea să scriu aceste rânduri, de altfel mai mulţi prieteni mi-au sugerat să scriu pe această teamă,
despre un canadian în România! Ce face, ce simte, cum se comportă un… metamorfozat, canadian de origine
română, în „Ţara brânzei” (aşa se intitulează o carte de succes a scriitoarei Felicia Mihali, rătăcită şi ea prin
Canada, precum subsemnatul).
Aproape că nu există an de la Dumnezeu să nu îmi petrec o parte a timpului (din cele 6 luni cât „am voie” să
stau în afara Canadei) şi în România. Din mare dragoste (unii prieteni cred că este… patologică) şi din respect
pentru renumiţii mei străbuni din partea mamei, Costenii (oamenii de pe coaste, care trăiau pe vremuri într-un
cătun ascuns printre dealuri numit Costea), dar şi din partea tatălui, Cetăţenii (din satul Cetățeaua), ajunși
oameni de vază (profesori universitari, generali de armată, actori, scriitori, ingineri renumiți etc.) am construit la
Amărăşti o casă, exact pe locul unde a existat o renumită culă oltenească, cea mai mare de pe valea Pescenii,
cula Costenilor. Era construită prin 1870 de meşteri greci şi a suferit ceva ﬁsuri la cutremurul din 1940 (cu toate
că avea ziduri groase de peste un metru!), folosite ca pretext de bunicii mei să ﬁe demolată. Realitatea este că
a fost demolată să nu devină sediu de CAP, aşa cum se întâmplase în „tânărul stat al sovietelor” cu clădirile mai
mari ale „boierilor” şi cum văzuseră cu ochii lor soldaţii români ajunşi prin „raiul pe pământ” (în realitate o ţară a
crimelor cele mai oribile) al lui Stalin. Se bănuia că la fel se va întâmpla şi în România, şi multă dreptate au avut!
Aceleaşi metode bolşevice de distrugere ale oamenilor mai înstăriţi, ale elitelor, ale omeniei, s-au aplicat şi în
România, poate chiar şi mai rău decât în „iadul sovietelor”! „Metoda” de a controla țările, destăinuită de
„eliberatorul popoarelor” celor doi prieteni – Roosevelt și Churchill la Conferința de la Teheran din 1943 – a fost
aplicată cu succes în țările din „lagărul comunist”, adică distrugerea elitelor popoarelor. Ca să nu îi șocheze pe
cei doi prieteni, Stalin a propus ca numai 50.000 de elite să ﬁe ucise (se discuta de Germania), că oricum, cine
avea curajul si posibilitatea să numere victimele? Roosevelt, în bășcălie nu a fost de acord: „… poate patruzeci
și nouă de mii!”, a zis el. În realitate, victimele comunismului se ridică la 2 milioane de suﬂete numai în
România. Rănile adânci aduse ţării mele, nu s-au vindecat nici pe departe şi, după câte văd, sechelele „anilor
lumină” vor mai trena încă mult timp de acum încolo! Dar să las gândurile triste și să revin la canadianul călător,
„străin” în ţara lui.
Anul acesta, am ajuns în România, ca de obicei, cu escală de vreo saptamână la Londra, pe 26 martie.
Întotdeauna, când vin din Canada, stau cel puţin o săptămână la Londra (unde am o parte din familie), pentru a
mă adapta la fusul orar Greenwich (5 ore diferenţă faţă de estul continentului american) şi două ore diferenţă
faţă de România. Parcă este mai uşor aşa, revăd și nepoții, şi nu mai „moţăi” în primele zile prin ţară. Dar nu am
stat mult „acasă” şi am plecat cu maşina în insula Creta, de unde am revenit la Bucureşti pe 16 aprilie. Cam
2800 de kilometri dus-întors – „a piece of cake” pentru un canadian.
Despre celebra insulă Creta, unde am fost pentru prima oară în viaţă, ar ﬁ multe de spus, dar ar ﬁ în afara
subiectului cu titlul de mai sus. Chiar și călătoria cu maşina prin Bulgaria a fost interesantă, cu toate că am fost
de mai multe ori în această țară vecină, victimă și ea a bolșevismului. Despre Creta, trebuie să menţionez faptul
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că, deși am vizitat-o într-o perioadă de minimă aﬂuenţă de turişti, insula era destul de aglomerată, însă existau
şi multe localităţi aproape pustii. Mulţi cretani vorbesc engleza şi am aﬂat că în unele zone, populaţia se
triplează în timpul sezonului turistic. Cu pierdere de timp, am găsit locuri de parcare în localităţile importante:
Chania, Heraclion, Rethymno, Agios Nikolaos (nu am mai avut, însă timp să vizitez Sitia, Malia, Ierapetra…).
Am ajuns la concluzia că cel puţin odată în viaţă, această insulă plină de istorie antică, trebuie văzută. Ce
oameni fericiţi cretanii! Oare ce se alegea de Grecia dacă bolşevicii o acaparau, aşa cum a dorit la Yalta
„eliberatorul” Stalin?
Să revin la România, ţară frumoasă, pitorească, comparabilă cu insula Creta. Pentru un canadian, este greu
de înțeles cum o ţară aşa de bogată, este părăsită de locuitori. O „măsură” destul de precisă a bunăstării unui
popor, este dată și de numărul de emigranţi, versus imigranţi. Este simplu de înțeles – nimeni nu se satură de
bine, să-şi ia lumea în cap. Ceva este în neregulă pe „plaiurile mioritice”.
Un canadian este foarte vulnerabil în România – poate ﬁ înşelat foarte uşor, el ﬁind obişnuit cu cinstea care
există în ţara în care trăieşte. Cum să-mi imaginez eu că mobila pe care am cumpărat-o de la un magazin mare
(Dedeman, din Vâlcea – la vreo 50 Km de Amărăşti) are componente diferite faţă de ce era expus în magazin şi
pe care am comandat-o? Sau… am cumpărat de la Drăgăşani vopsea de păr şi când am ajuns acasă, am
constatat că una din cele două componente de amestecat împreună era lipsă – era bine să deschid cutia şi să
veriﬁc în magazin, dar cine îşi imagina că a „veriﬁcat” conținutul altcineva înaintea mea? Sau, am dat unui
instalator bani să îmi cumpere şi să instaleze nişte accesorii, şi cum l-aţi văzut dumneavoastră, aşa l-am mai
văzut şi eu. Dar câți români sunt necinstiți și / sau bădărani (vedeți mai jos alte întâmplări) – unul la mie, unul la
zece mii? Aceștia, puțini la număr, afectează grav percepțiile despre România și ceva trebuie făcut prin
„ordonanţe de urgență”, care am auzit că se „poartă”, dar mai mult pentru ne-urgențe…
Mă aﬂu la Londra, așa că povestesc în continuare ce am pățit și pe aici, alături de compatrioții mei români,
demni de admirat.

Veni, vedi, perdidi – sau alegeri româneşti la Londra
Alexandru Cetățeanu, martor ocular
M-am dus, am văzut şi… am pierdut – bine se potriveşte sintagma latinească (derivată din vorba lui Julius
Caesar) la ce am pățit și văzut în orașul poreclit și The Fog sau The Big Smoke, pe 26 mai 2019! Am pierdut
cam 12 ore din viaţă (în total, cu drumul) şi nu am putut să votez, cu toată buna mea intenţie, răbdare şi
sacriﬁciu de timp preţios. Nu povestesc din auzite – repet, am fost acolo şi am suferit alături de mii de tineri
români din Londra şi din împrejurimi. I-am văzut, i-am auzit şi am simţit frustrarea din suﬂetele lor, frustrare care
a fost şi a mea. Este greu de crezut, dar aşa a fost, nu exagerez cu nimic şi nu fac politică românească. Încerc
să povestesc ce s-a întâmplat, fără ranchiună, calm, cu toate că îmi este greu să îmi „stăpânesc”… tastatura
laptop-ului.
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Am ajuns în Belgrave Square nr. 1, (nu departe de renumitul Hyde Park Corner) la impozanta clădire în care
îşi are sediul Institutul Cultural Român, la ora 12:45. După aprox. 7 (şapte) ore de stat la coadă, în picioare şi
„ameninţaţi” de ploaie (a şi burat un pic), abia pe la ora 21:05 am reuşit să intrăm în clădire; am făcut parte din
ultimul grup de aproximativ 100 de persoane care am avut „noroc” şi ne-am înghesuit (ca vai de lume) în holul şi
camera de la parterul clădirii. De ce nu s-a folosit o cameră în plus, cum s-a procedat la alte alegeri, este greu
de priceput. Ni s-a făcut cumva o favoare că am fost admiși înăuntru, deoarece s-a anunţat că la ora 21:00 se
va termina cu votul. Înăuntru, căldură înăbuşitoare şi frustrare pe măsură. Am reuşit să dăm din mână în mână
Cărțile de Identitate sau paşapoartele (ce avea ﬁecare) la scanare (să nu cumva ca cineva să voteze de două
ori) dar se progresa atât de încet cu votul, încât, după vreo jumătate de oră de suferinţă în „baie de aburi”, am
renunţat. Răbdarea mea a ajuns la saturație. Probabil mai dura între 30 de minute şi o oră până îmi venea
rândul, depinzând de cum m-aş ﬁ înghesuit, de cum aș ﬁ dat din… coate. Ar ﬁ trebuit să ajung în față, să dau din
nou CI-ul pentru a se copia manual (aţi înţeles bine – nu știu dacă aveau și creion chimic sau plombagină)
datele (codul numeric şi numele) pe două tabele (!), să primesc formularele de vot şi o preţioasă ştampilă (din
numai cele 4 disponibile, aşa mi-a spus un norocos care votase), să mă strecor prin înghesuială până la
mesele cu separatoare (să nu vadă cineva indiscret unde pun stampila), să pun formularele în urnele de vot
(unii strigau că sunt deja pline ochi) şi apoi să mă strecor, din nou, printre votanţi să duc ştampila şi să îmi iau
înapoi CI-ul.
Nu m-am simţit în stare să mai rezist la aceste „încercări” suplimentare şi m-am strecurat cu greutate spre
uşa de ieşire. În faţa ei, un grup de poliţişti (încă înainte cu vreo două ore de a intra eu în clădire, erau prezente 3
dubițe pline cu poliţişti)
făceau lanț (aşa cum
se poate vedea în
poza alăturată) să nu
mai intre nimeni
înăuntru. Cei de afară
(vedeți pozele)
aşteptau o minune,
crezând că totuşi vor ﬁ
admiși să voteze şi se
refulau sau se defulau,
scandând lozinci: „Nu
plecăm, până nu
votăm, nu plecăm,
până nu votăm… !”;
„Ruşine, ruşine să vă
În interior – trimiterea pașapoartelor
Subsemnatul,
sau cardurilor ID, din mână în mână
în „baia de aburi”
ﬁe, ruşine, ruşine,
ruşine să vă ﬁe!”;
„Ciuma rosiee –
PeSeDee… ”; „Hoţii, hoţii… !” şi unele lozinci mai vulgare, nu le mai menţionez pe toate. Am înregistrat totul,
„just in case”.
Poliţiştii britanici se pare că simpatizau cu românii, dar nu puteau să îi ajute cu nimic, decât să păstreze
ordinea. L-am întrebat pe unul dintre ei, dacă au mai avut astfel de situații și după ce i-am arătat legitimația de
ziarist din Canada, mi-a mărturisit că așa ceva nu s-a mai întâmplat la Londra și toți sunt șocați. Dimpotrivă,
mi-a explicat amabilul polițist, oamenii sunt încurajați să voteze, voluntarii îi aduc și pe invalizi la urne, iar pentru
el și colegii lui, ce se întâmplă la români, frizează ridicolul. Nu puteam să îl contrazic, mai ales că și în Canada,
canadienii procedează la fel, atât „acasă”, cât și în străinătate. În plus, ca nu cumva cineva să nu voteze ﬁind
ocupat în ziua alegerilor, sau plecat din localitate, se organizează așa zisele „alegeri anticipate” cu o
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Imagini luate de lângă polițistii de la
intrarea în ICR Londra (aprox. ora 21: 30)

În interiorul I.C.R. În dreapta,
sala „Brâncuși”, în care se vota

Poliția britanică, la intrarea în clădire
și printre românii necăjiți (ora 21: 32)

săptămână înainte, unde te duci și votezi fără explicații, fără probleme. D i n a n u l 1 9 8 4 , d e c â n d s u n t
„rătăcit” prin lume, nu mi s-a întâmplat să stau mai mult de 30 de minute la coadă la alegeri.
Acum câțiva ani am fost la Montreal chiar vice-președinte de comisie de vot (președintă, inimoasa Letiția
Belivacă, consul regretat la Montreal, a fost
rechemată la București) și, cu toate că am „tras tare”,
tot au rămas câteva sute de români fară să-și poată
exercita acest drept constituțional. Așa că am multă
simpatie pentru cei din comisia de la ICR Londra. Îmi
este ușor să-mi imaginez sub ce tensiune au lucrat.
Aşteptând la rând atâtea ore, ce era să fac? Am
intrat în vorbă cu vecinii, mi-am făcut prieteni, am
povestit, am pus întrebări. Informaticieni, ingineri,
băieţi şi fete frumoase (aşa cum sunt româncele în
general), specialişti în construcţii, oameni de afaceri,
toate categoriile de profesii, au plecat din ţară să
trăiască într-o lume mai bună, mai civilizată şi unde
munca lor este mai bine plătită. Pe toţi îi unea
dragostea pentru ţara lor de baştină, dovedită de
prezenţa lor masivă la alegerile acestea anormale (cu
atâta aşteptare la rând, absurdă şi de neconceput în
lumea modernă!), cu speranţa că vor schimba ceva în
bine în România, ţara lor de dor. Impresionant gestul, impresionantă dorința lor de a ajuta Țara! Și cum am mai
spus mai sus, am fost impresionat de numărul mare al tinerilor prezenți. După estimarea mea, peste 90 % erau
persoane sub 40 de ani!
Foarte mulţi vecini de suferinţă din coloană, au renunţat să mai voteze; au plecat la casele lor după 5-6 ore de
aşteptare, ﬁind istoviţi de muncile pe care le prestau (pe aici se munceşte serios… cred că se știe) şi aveau
nevoie de odihnă. Alţii, sunau prietenii veniţi mai dinainte, să aﬂe care este situaţia şi evident, auzind ce se
întâmplă, nu au mai venit, că ar ﬁ venit degeaba. După calculele mele, peste 800 de români care au venit la vot
la această secţie, nu au putut să voteze. O metodă de calcul este simplă: dacă eu am ajuns la ora 12.45 şi abia
am reuşit să intru în sală, toţi cei care au ajuns mai târziu la rând (după mine), cu siguranţă că nu au mai putut
vota. Reputaţia proastă (după unii voită) a organizării scrutinelor în diaspora românească, a făcut ca zeci de mii
de români în Anglia şi milioane în lume, să nu mai ﬁe
interesaţi să meargă la vot. Prietenii „vechi” în Londra
pe care i-am contactat la telefon, asta mi-au spus şi iam înțeles perfect.
Am avut şi „momente vesele” în lunga aşteptare… /
pentru votare şi aşa, timpul a trecut mai repede. Un
BMW a mers paralel cu rândul şi a difuzat un cântec
satiric gen RAP, bine primit de „audienţă”, iar un
ditamai camion a deﬁlat pe străzile unde românii
stăteau la coadă, cu un aﬁş pe parbriz, aşa cum se
poate vedea în poza alăturată. O doamnă a deﬁlat cu
drapelul României înfăşurat pe umeri… şi au mai fost
şi alte momente, unele au înveselit mulţimea, s-a
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făcut „haz de necaz”. Un simpatic român, care arăta cumva ca „cetăţeanul turmentat” declama: „M-am pilit, că
sunt şmecher… ”
Parcă prevăzând că voi sta mult timp la coadă, am luat cu mine o carte pe care am cumpărat-o recent. Se
numește THE TASTE OF ASHES (THE AFTERLIFE OF TOTALITARIANISM IN EASTERN EUROPE) sau în
limba română „GUSTUL CENUȘII” (Viața de apoi a totalitarismului în Europa de Est) a scriitoarei de mare
succes Marci Shore, profesoară de „intellectual history” (istorie a gânditorilor și a ideilor – nu știu cum s-ar
traduce această disciplină în română și dacă există) la Universitatea Yale din New Haven, statul Connecticut
(fondată în 1701!). O recomand cu multă căldură. Veți vedea că are legătură și cu ce a urmat în România după
totalitarism, cu sechele până în această zi de doliu pentru țara noastră. Este foarte trist ce s-a întâmplat la
aceste alegeri. Am aﬂat că şi la alte centre de votare din Londra a fost la fel, ba chiar şi mai rău… Cum poate ﬁ
posibil ceva „şi mai rău” decât la centrul de la ICR – Londra, nu-mi pot deloc imagina?
Ce mică este lumea! De câte ori nu am exclamat asta… şi cine nu a fost surprins măcar o dată în viaţă de
unele coincidenţe incredibile? Din mulţime, a apărut o fată frumoasă, care mi-a părut imediat cunoscută și care
m-a recunoscut cine sunt: era Andra-Lucia Martinescu, doctorand la Universitatea Cambridge. Cum am
cunoscut-o? Pe 24 aprilie, aﬂându-mă la Bucureşti, am fost invitat (de altfel m-am cam invitat singur) la „masa
rotundă” numită „CE ŞTIM DESPRE DIASPORA ROMÂNEASCĂ? ANALIZĂ ŞI ACŢIUNE”. Deci, s-a
întâmplat să mă aﬂu la Bucureşti şi am aﬂat de această acţiune organizată de Administraţia Prezidenţială –
Departamentul pentru Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor, citind on line ziarul „Romanian Global News”.
Mulţumesc mult colectivului de redacţie şi felicitări! Este o publicaţie deosebit de utilă, atât pentru românii din
ţară, cât mai ales pentru cei din străinătate. „Masa rotundă” cu tema menţionată mai sus, a avut loc la Salonul
Cerchez de la Muzeul Naţional Cotroceni, ﬁind organizată, practic, de Dr. Sandra Pralong, consilier
prezidenţial, bine cunoscută la Montreal, unde a fost de mai multe ori şi unde am avut plăcerea să o întâlnesc şi
eu. Protagonista principală (eu aşa am simţit) a întâlnirii nu era alta decât domnişoara Dr. Andra-Lucia
Martinescu, (anticipez – sunt sigur că va lua cu succes doctoratul) care a prezentat un studiu deosebit de
interesant şi util României numit O analiză de reţea a Diasporei Româneşti. Alături de Andra s-au aﬂat MariaCătălina Moisescu (doctorand la Univ. Fribourg din Elveţia) şi Rareş Burlacu, doctorand la Şcoala Naţională de
Administrare Publică din Montreal.
Nu intru acum în multe detalii despre
această interesantă întâlnire – citiți
mai jos „NB”.
Voi expune numai informaţiile
pertinente cu această zi nefastă de
alegeri. Studiul făcut cu multă
pasiune, competență, talent şi
sudoare, ne dă informaţii deosebit
de necesare despre românii
Andra-Lucia
De la stânga la dreapta:
răspândiţi în lume, despre
Martinescu
Andra-Lucia Martinescu, Dana Diminescu, Sandra Pralong,
activităţile lor, despre asociaţiile lor,
la Cotroceni
Rareș Burlacu și Maria-Cătălina Moisescu
comparaţii cu alte diaspore
(poloneză şi ungară) etc. Aşa cum
bine a subliniat Dr. Sandra Pralong în „Cuvântul de bun venit – De ce această întâlnire?”, este important „de
a se şti ce ştim despre românii din Diaspora”, „a se şti ce nu se ştie”, şi apoi este important „ce facem, astfel
încât să servim cât mai bine interesele oamenilor”, ca „slujitori publici” (public servants – termen puţin
cunoscut sau înţeles de funcţionarii, deputaţii şi senatorii din România). Legat de prețiosul studiu, s-a discutat
și despre necesitatea de a se asigura condiții adecvate la alegeri, pentru românii din străinătate. În plus, s-a
discutat despre ce ar trebui să facă România ca românii să se întoarcă pe la „vetrele” lor. În sală erau şi câţiva
deputați și senatori (printre care şi Viorel Badea, senator pentru Diaspora) şi mă întreb, ce au înțeles, cum au
acționat ei pentru a se evita situaţiile deplorabile în care au fost puşi aceşti minunaţi tineri români, care nu
cereau prea mult, decât să voteze în condiţii decente, pentru binele ţării lor de origine? Se vor mai întoarce ei
acasă după ce au văzut cum sunt tratați și disprețuiți de guvernul român actual, chiar și în Anglia? Își vor da
demisia sau vor ﬁ aspru pedepsiți cei responsabili de această „zi neagră”, de rușine națională? Dar „imaginea”
României în Anglia și în lume, nu a fost puternic afectată? Britanicii care treceau pe străzile unde românii își
blestemau soarta, opreau mașinile, întrebau ce s-a întâmplat și nu se închinau (că nu este obiceiul pe aici) dar
ce ziceau în mintea lor, nu este greu de imaginat…
Nu îmi permit decât sa fac o mică „profeție” legată de întoarcerea atât de dorită (chiar necesară) a românilor
pe la casele lor și câteva gânduri, poate vise: desigur, ce s-a demonstrat pe deplin în această „duminică
neagră” este faptul că românii își iubesc țara până la sacriﬁciu. „Mingea” este însă în „curtea României”. „Nu
există țări sărace, există numai guverne proaste” (nu mai știu cine a rostit acest adevăr). De ce nu se iau măsuri
ca România să devină cea mai bună țară din lume pentru făcut afaceri? Nu ar costa mai nimic să anulezi
frânele, adică o mare parte a „reglementărilor” (cum a făcut președintele Trump in Statele Unite), scriptologia,
aprobările pentru orice (că așa era birocrația comunistă – bolșevică). Unele „reglementări” sunt de-a dreptul
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absurde. Birocrația „împuțită” care a rămas din perioada bolșevică trebuie să dispară. Înregistrarea unei
companii (de exemplu) să nu dureze mai mult de o jumătate de oră (dacă te duci la oﬁciul de înregistrări), cu
statul la rând cu tot, sau să poată ﬁ făcută și pe Internet, cum se face în mai toate țările civilizate. Dacă în
Canada ar trebui să aștept la Registraire des entreprises – Gouvernement du Québec (se poate găsi pe
Internet) mai mult de o jumătate de oră, m-aș supăra. Bine a scris scriitorul Petre Popescu: „Să crești într-un an,
cît alții într-o zi”, sau parafrazând (inspirit de aceste exemple), „Să crești într-o lună, câț alții într-o oră… ”. Așa
de rău s-a ajuns cu birocrația în Romania, devenită proverbială – nu spun asta numai din auzite! Ce este diferit
în „RSR” față de restul lumii, decât mentalitatea comunistă (de altfel bolșevică-stalinistă), a controalelor și
supravegherii oamenilor, care sunt considerați periculoși, potențiali infractori, fară să ﬁe?! Sau, dacă să
presupunem că un român la mia de români este un hoț sau bandit, trebuie să ﬁe suspectați toți românii ca
potențiali infractori? Hoții de hoți se tem, nu de oamenii cinstiți, și cred că toți sunt la fel ca ei și iau „măsuri”…
Primele, cele mai bune 5 țări din lume de făcut afaceri, nu au resursele naturale ale României, dar au guverne
competente cu spirit de afaceri. Pentru cine nu știe, acestea sunt (conform Băncii Mondiale): Noua Zeelandă,
Singapore, Danemarca, Hong Kong și Coreea de Sud. România nu există în acest clasament, nici pe locul
100… Cum să revină românii acasă, sau investitorii de alte naţionalităţi, să lupte din greu să învingă birocrația,
să-i „ciubucărească” funcționarii corupți, să-și distrugă sănătatea și nervii cu absurditățile românești? Vorbind
cu vecinii de la rând, am aﬂat (printre altele) de la un român simpatic, ce probleme avea cu Vama românească:
se pare că a rămas un „cuib” cu mulți „ciubucari” (infractori), parcă dușmani ai țării, în ciuda aﬁșelor care erau
pe acolo, îndemnând la cinste. Am povestit și eu ce probleme am avut cu această Vamă cu renume prost, cum
mi s-a subtilizat un detector de metale trimis din Hong Kong și nimeni nu a luat măsuri (am scris povestea de
necrezut în Destine Literare) iar cei care m-au ascultat, nici nu s-au mirat. Nu am mai povestit altă istorie (din
alt… domeniu) ce am pățit eu cu certiﬁcatul de căsătorie, scris greșit (cu trei greșeli!) de un individ de la Poiana
Mare, Jud. Dolj, care conﬁrmă vorba „un prost aruncă o piatră în baltă si 10 deștepți se chinuiesc să o scoată…
”! Cât timp pierdut, ce implicații (unii notari s-au îmbogățit în România, nu le mai ajungi la „nas”), dar acesta este
un alt subiect.
Un canadian în România este șocat și de bădărănia de pe șosele. Din nefericire sunt mulți bădărani la volan,
care înjură, claxonează, sunt nervoși și se manifestă în mod necivilizat. Unii conduc mașini scumpe și se
așteaptă ca lumea să se dea la o parte din fața lor, că dacă nu… ești injurat sau claxonat cu furie. Mi s-a
întâmplat de mai multe ori, nu scriu din auzite. Mi-a crăpat obrazul de rușine – la volan era un mare prieten,
neamț, dentist renumit în Germania (s-a oferit să conducă și el Logan-ul meu nou cumpărat) și un astfel de
bădăran l-a claxonat insistent că nu mergea mai repede, cu toate că avea deja 20 de km peste viteza legală.
Cum se întâmplă să doresc din suﬂet binele țării mele de origine (nu oricine stă atâtea ore la rând să voteze…)
mă tot întreb și mă framânt ce se poate face ca în România să vină lumea, nu să plece?
Toate astea par lucruri mărunte, dar adunate „cap la cap” duc la saturare, la „lehamite” și mulți români „își iau
lumea în cap” și pribegesc prin țări străine. Sper din suﬂet că lucrurile se vor schimba în bine și canadienii,
britanicii, nemții, francezii etc. vor cere să se mute în România, unde clima este bună, clădirile și terenul sunt de
zeci de ori mai ieftine decât în Anglia (de exemplu, în Londra, chiar și un mic apartament nenorocit este vândut
cu cel puțin 200.000 de lire, adică peste un milion de roni) și românii (în cea mai mare parte) sunt bine educați și
prietenoși.
NB. Așa cum am promis în articolul publicat în „Romanian Global News” pe 29 mai (le multumesc colegilor
din colectivul de redacție) și reluat în acest editorial (cu mici adăugiri), revin, pe scurt, cu anumite precizări
despre întâlnirea din 24 aprilie de la Salonul Cerchez, Muzeul National Cotroceni. Au mai fost prezenți: Prof.
Dana Diminescu de la Telecom ParisTech, moderatoare, Alexandra Ioan, care a prezentat un material intitulat
„Civic Engagement for Democracy from Abroad”, Oana Mitrea, Director Executiv al Fundatiei Comunitare
„Tara Făgărașului”, care a prezentat „Raport privind potențialul de implicare al Diasporei în comunitățile din
Țara Făgărașului.
Câțiva deputați și senatori au luat cuvântul, exprimându-și adeziunea la rezolvarea problemelor care au
rezultat din prezentări și discuții.
În ﬁnal (și în criză de timp) Prof. Univ. Dr. Dumitru Sandu de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
de la Universitatea din București, la capitolul „Concluzii și plan de acțiune” a expus cu competență și cu umor,
ce ar trebui făcut pentru a se progresa pe calea împlinirii obiectivelor discutate și propuse.
Desigur, un așa eveniment important ar merita să ﬁe dezbătut și analizat cu multă seriozitate de Guvernul
României, acesta ﬁind numai un început. Așa cum am spus de mai multe ori cu diferite ocazii, nu ne prea
cunoaștem – românii din România cu românii plecați prin lume – atât înainte de 1989 (categorie specială, pe
cale de dispariție) cât și cu cei plecați după 1989, mai devreme sau mai târziu.
Felicitări organizatorilor! Am simțit că s-a făcut un pas bun înainte și nu este nicicând „too little, too late” să ne
unim forțele, spre binele țării noastre.

ALEXANDRU CETÃÞEANU
Ne-a părăsit pentru totdeauna Dan Ghiţescu, o personalitate plurivalentă
(cum bine l-a „simţit” renumitul critic literar prof. Dr. Marian Barbu), mândrie
pentru românii de pretutindeni! Dumnezeu să-l ierte! Condoleanţe din suﬂet lui
Veve – iubită și devotată soţie (semna email-urile spre prieteni cu „Vevedan”!) şi
Monicăi, ﬁica lui dragă!
Îmi este tare greu să scriu aceste rânduri-mărturie la timpul trecut, parcă nu
este adevărat. Dar, cum a spus consăteanul meu, Mitropolitul Bartolomeu
Anania, ,,Moartea nu există, este o trecere, o punte...” pe care o vom trece toţi
când ne este scris, aş adăuga eu.
Mă copleşesc amintirile. Ce să scriu mai întâi? Cineva, mai competent decât
mine, ar trebui să scrie o carte cu multe sute de pagini, despre viaţa şi opera
acestui mare român, Dan Ghiţescu. A fost un reputat om de cultură, regizor,
scriitor, realizator de emisiuni în franceză cu diferite teme (la Télé-Québec) şi
remarcabil om de afaceri (ştiu bine de ce spun asta). L-am cunoscut (eu și soția
mea Julia Deaconu, fostă medic neuro-psihiatru în RSR) în anul 1984, în
Brossard, (peste ﬂuviul Saint Laurent, sud de Montreal) în casa regretatului meu
văr, ing. Lulu Mihăilă. Ne-am împrietenit imediat şi s-a oferit să ne ajute, el ﬁind
„vechi” în Canada, ajunsese în 1970. Ne-a încurajat mult, aveam copilul rămas
„zălog” în RSR, iar Monica era cam de aceeaşi vârstă cu micuţul ,,ostatic” rămas
fără părinţi. Avea darul de a încuraja oamenii, vedea bine părţile pozitive din
orice; era un mare optimist. Eu eram abia venit în Canada şi mi-a făcut mult bine
„mâna caldă” pe care mi-a întins-o împreună cu Veve. Am rămas prieteni pe
viaţă şi după, nu îl voi uita niciodată pe bunul meu coleg din Asociaţia Canadiană
a Scriitorilor Români cât şi din Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și
Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni.
Despre realizările literare ale scriitorului Dan Ghiţescu s-a vorbit mult.
Cunoscute personalităţi ale literaturii române, precum prof. Dr. Anca Sîrghie,
Alex Ştefănescu, Ion Cocora şi alţii, i-au elogiat fără rezerve romanele. Cu
numai câteva luni în urmă, i-am trimis renumitului (şi exigentului) critic literar,
prof. univ. Dr. Marian Barbu (la Algonquin, nord de Chicago) câteva cărţi spre
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analiză, printre care şi Zodia Cameleonului, ediţia a doua, cu o postfaţă a Doinei Uricariu. Recenzia despre
această carte a „ilustrului român” (cum l-a numit prof. Marian Barbu pe Dan Ghițescu, în „rezonanță” cu toți
admiratorii) care a rezultat, a fost publicată în revista ,,Destine Literare”, numărul din martie 2019, pagina 15
(destine-literare.com) şi este concludentă. Reproduc numai încheierea: „Prozatorul îşi domină cu siguranţă
substanţa inspiraţiei, printr-o severă selecţie, slujind ideea în termenii adevărului istoric. Scriitorul, 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.”
I-am mai trimis profesorului şi piesa de teatru Moftul naţional, video-comedie în 7 tablouri (70 de pagini),
publicată în anul 2018 la Editura Palimpsest, „având o copertă a IV-a înţesată de un comentariu critic al
cunoscutului Ion Cocora”. O știam (într-o primă variantă) încă din 2017, când am citit-o împreună la Hallandale,
Florida, cu fața spre oceanul Atlantic, în superbul apartament din apropiere de plajă, la etajul 10, unde an de an
se refugia să nu înfrunte iernile canadiene. Piesa are o distribuţie aleasă – I.L. Caragiale, Rică Venturiano,
Şerveţel (chelner) , Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, B. St. Delavrancea, Leopoldina Reinike (Fridolina),
Veronica Micle, o chelneriţă. Analizând-o cu minuţiozitatea şi competenţa-i recunoscută, criticul Marian Barbu
nu are decât cuvinte de apreciere despre piesă şi despre autorul Dan Ghiţescu, „scriitor modern atotputernic”!
Ca un omagiu, aduc aminte cititorilor acestor rânduri, titlurile altor cărţi de succes publicate de colegul nostru:
Praful şi pulberea (1992), La răsărit, apare soarele (2002), Noaptea nu aparţine nimănui (2011), Omul care
vine din Est (2012 – tradusă şi în limba franceză de distinsa noastră colegă Muguraş Maria Vnuck și publicată
la Paris în anul 2014 la Editura Descartes sub titlul L'Homme qui venait de l'Est) şi Timpul care ne-a rămas
(2017).
Câte nu ar ﬁ de spus despre regizorul (de teatru şi de ﬁlm), scriitorul, scenaristul, realizatorul de emisiuni TV
(documentarul Dinastia blestemată) și remarcabilul ziarist (a publicat numeroase articole în română și în
franceză) Dan Ghiţescu! Dar despre „Micul Teatru Românesc” pe care l-a înﬁnțat la Montreal, cu regretatul
actor, scriitor, compozitor și interpret Aurel Manolescu în roluri principale (Aurel Manolescu a „petrecut” 11 ani
în Siberia), câte nu ar ﬁ de spus...! Mă opresc însă aici, deocamdată. Din nefericire, sunt la Londra și nu am cu
mine toate informațiile pe care mi le-a dat cu ani în urmă; nici să-mi iau un ultim rămas bun la înmormântare la
Montreal, nu am putut ajunge. Ce păcat!
Drum bun spre Eternitate, prieten drag! „Viaţa şi moartea sunt iluzii. Noi suntem într-o constantă stare de
transformare”, cum a spus colegul tău în ale regiei de ﬁlme (știu că erai la curent cu evenimentele din „lumea”
cinematograﬁei), regizorul mexican Alejandro Gonzales Inamitu! Îl citez, chiar dacă nu este originală maxima –
parcă vine de la Budha – dar, după ce i-a fost recunoscut talentul cu două premii OSCAR pentru ﬁlmele
BIRDMAN şi The REVENANT și va ﬁ preşedintele juriului Festivalului de la Cannes în 2019, a câștigat
notorietate. Sau cum a spus miliardarul (fost) Steve Paul Jobs (care a plecat spre Eternitate la numai 56 de ani,
în ciuda miliardelor de dolari pe care le avea): „Moartea este destinaţia pe care toţi o vom împărtăşi: nimeni,
niciodată, nu a scăpat de ea. Şi aceasta este aşa cum este, deoarece moartea este foarte probabil, singura și
cea mai bună invenţie a vieţii...”
Deci... pe mai târziu, sau mai curând, Maestre Dan! Ne naştem pe rând, dar „plecăm” pe sărite și nu știm
niciodată când!
Londra, 14 iunie, 2019
Marţi 18 iunie, între orele 16:00 şi 21:00, la Centrul funerar Côte-des-Neiges (4525 ch. Côte-des-Neiges,
Montreal) a fost adus un ultim omagiu marelui Român, DAN GHIȚESCU. Serviciul funerar a avut loc miercuri,
19 iunie, între orele 13:30 şi 14:30 la Chapelle de la Résurection, 4601 ch. Côte-des-Neiges, Montreal.

MUGURAª MARIA VNUCK
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OMUL CARE VINE DIN EST
Nimeni nu poate spune ca râsul lui Lucian, homeric (poate chiar isteric), de
descătușare, de la sfârșitul cărții L'Homme qui venit de l'Est (Omul care vine din
Est, Editura Descartes & Cie, traduction Muguraș, Maria Petrescu-Vnuck,
Paris, 2014, 373 pp.) nu este râsul unui om eliberat de toate apăsările unei vieți
trăite, din păcate, sau poate din fericire pe viu, pentru că, de fapt, personajul ei
principal, Lucian Ionescu, râde amar el, de el însuși, paiața râde de-o paiață.
Autorul trebuia să scrie această carte ca să se elibereze de apăsările unui trecut,
dar și de apăsările unui viitor incert, sperat, dar nu neapărat luminos. Este râsul
unui om care, după experiența cu suișuri și coborâșuri a unei vieți plină de
peripeții și de riscuri, ajunge la concluzia, care-i lasă un gust leșios, ca un fel de
ironie a sorții, că până și o grădiniță de zarzavaturi (asemenea vieții) „a fost un
mic proiect, neînsemnat, poate ridicol. Dar dacă nu-mi reușeste niciunul ca ăsta,
atunci ce să mai aștept de la viață?... Ce vrei dezamăgire mai mare? Poți
pricepe asta?
– Cred că da, dar nu înțeleg unde-i marea dezamăgire. Papa, m-am gândit
bine, eșecurile de care vorbești, nu sunt eșecuri personale.
– Sunt și personale, sunt și eșecurile unei generații din care fac parte și care
s-a risipit în dogme sterile și n-a reușit să dea o direcție lumii. Și lumea se
îndreaptă spre dezastru. (p. 280).
„Să ridice piatra și să o arunce, cel ce este fără de păcat!” se spune undeva în
carte. Iată că Dan Ghițescu, prin personajul său principal (un fel de alter ego al
autorului), care până la un moment dat i se suprapune ca viață și destin, are
curajul să ridice piatra (sabia), să provoace la duel și să înfrunte o istorie de
peste 50 de ani, să o descrie cu lux de amănunte și să-și râdă de exponenții ei,
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prezentându-i, pe marea lor majoritate, așa cum au fost ei în realitate, așa cum au fost ei schimonosiți, ciuntiți,
cu pretenții de oameni cinstiți, corecți și înﬂăcărați, care se străduiau din răsputeri să se înscrie perfect pe linia
directoare trasată de un partid și de un popor sovietic eliberator. Iată deci, că Dan Ghițescu a avut și curaj, dar a
și ridicat piatra, acceptând provocarea acestui roman, de a scrie sau re-scrie o pagină romanțată de istorie,
care ne-a marcat pe noi toți și nu numai. Romanul lui Dan Ghițescu este răspunsul prin care autorul însuși
recunoaște că cel mai mare act de curaj din viața lui a fost acela de a fugi din țară. Din acest punct de vedere,
Omul care vine din Est este cartea unei societăți universale și pestrițe în miniatură, pentru că aici întâlnim de la
masa confuză și difuză de „oameni care stăteau agățati ca ciorchinii pe scări și tampoane, purtând saci și
boccele, după cum îi țineau cataramele și care duceau încărcături prețioase, conținând de-ale gurii, aduse de
departe cu sudoare și sacriﬁcii” (p. 9), până la barmani și chelneri de gară, leneși și somnoroși și care, în
preajma Festivalului Internațional al Tineretului și Studenților (1953), deveniseră brusc plini de amabilitate,
schimbau fețele de masă, zâmbeau cu gura până la urechi și lepădau vestele pătate cu muștar, pentru a-și
pune altele albe, deoarece „prestigiul țării e în joc la orice colț de stradă și zâmbetul este sarcină de partid. Și
pentru că românul are mândrie națională, toată lumea s-a conformat” (p. 16), de la bețivi, oarecum simpatici,
până la gură-cască îmbrăcați în salopete albastre, ușor impertinenți și isteți, care riscă răspunsuri pe muchie
de cuțit, de la milițieni care înțeleg „ca de obicei cu întârziere că era vorba de o ironie la adresa prosperității
socialiste” (p. 10), până la reprezentantul lor „Tarșul Vasile Vasile” (p. 12), căsătorit cu Leana, fată bună din
popor care va ajunge să facă o carieră de cântăreață de muzică populară, „gurista” care nu behăie „ca alea de
la operă”, ci cântă pe la „ștabi”, și până la activiști ai Partidului Comunist Român, superiori de genul Adjunctului
Șefului Secției de Agitație și Propagandă, „observați îndeaproape cu multă bună-voință și spre îndrumare” de
consilieri sovietici, care circulau numai cu limuzine fabricate în Uniunea Sovietică și care, cu șiretenia
caracteristică popoarelor slavo-orientale, își băteau joc de credulitatea unui tovarăș comunist de-al lor,
francez, Robert Pigeon, jurnalist al ziarului l'Humanité, ce fusese profund afectat de moartea lui Stalin,
„resimțind-o dureros asupra propriei sale persoane. Scrisese atunci că a asistat nu la funeraliile unui om, ci ale
unei epoci. Pentru el, ca și pentru mulți comuniști, moartea lui Stalin a fost ca o mare cortină, care a căzut peste
teatrul lumii” (p. 26). Tocmai un astfel de camarad de nădejde va ﬁ manipulat de tovarășul consilier sovietic
Karpov, sub pretextul unor acțiuni contrarevoluționare organizate de studenți reacționari manipulați de
profesorul lor Tudor Alexa (bunul prieten al francezului), de la „oameni care torturează la comandă?... La
comanda cui? Torționarul mic o face la comanda torționarului superior și așa mai departe până la torționarul
suprem. Asta-i însă doar o schemă de lucru, dar ei ce fel de oameni sunt? Cum dracu dorm ăștia noaptea? Aș
muri de curiozitate să stau de vorbă cu unul din această onorabilă profesie.
– Crezi că ar înțelege ce vrei? zâmbi doctorul. Sunt simpli ticăloși gata să facă orice, și-i găsești peste tot în
lume. Toți aceștia ascund în suﬂetele lor o mare frustrare, o umilință mocnită, o dureroasă impotență, care-i
macină... ” (p. 236).
Schema era apoi foarte simplă: surpriza veștii total neașteptate (dar și neadevărate) avea întotdeauna să
ducă la punerea în alertă a calității de comunist: denunțul în vederea distrugerii totale a spionului, a dușmanului
de clasă, prinderea acestuia, bătăile crâncene aplicate de către o „namilă de om” (p. 87) pentru recunoașterea
unor fapte ce nu fuseseră niciodată comise, intentarea unui proces contrafăcut, pușcăria, după care „scapi cu
câțiva anișori, mai faci un recurs, mai vine o amnistie. N-o ﬁ dracu' așa de negru, cum se spune” (p. 89). În
marea majoritate a cazurilor, din nefericire, lucrurile nu au fost chiar atât de simple, iar mulți dintre cei care au
avut de făcut ani grei de pușcărie, din păcate au murit.
Cartea aceasta nu este numai istoria unei țări numită România, care a avut neșansa deciziei de la Yalta, ea
este istoria unui comunism încrâncenat, care a încercat să impună cu forța „omul nou” care să pășească
victorios cu ciubote de iuft într-un viitor „luminos”, comunist. „Omul care vine din Est este o amplă pagină de
istorie care începe prin 1953, în plină epocă stalinistă, cu puțin înainte de Festivalul Tineretului, evoluează în
perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și a Republicii Populare Române, vorbește despre glorioasa epocă
ceaușistă, despre războiul rece și cum se petreceau lucrurile «dincolo de Cortina de Fier»” (p. 223), comparativ
cu aceeași perioadă a țărilor din Vest (Franța, Cehoslovacia, Germania, Canada) – Muguraș Maria Petrescu,
Dan Ghițescu, revista Noua ProVincia Corvina, Anul XVI – nr. 64/2012, p. 84.
Romanul își captivează cititorul încă de la primele pagini. Dacă începi să-l citești, nu-l mai poți lăsa din mână.
El este antrenant și plăcut la lectură nu numai datorită unui subiect incitant și vast, întins pe o perioadă istorică
atât de lungă și de variată în existența României, ci și pentru faptul că autorul introduce, la vremea potrivită,
personaje (imaginare) care, cu siguranță, ar ﬁ putut foarte bine să ﬁ existat în realitate. Sunt personaje care-i
fac savoarea, dând scrisului lui Dan Ghițescu un ritm alert (cu care cititorul se obișnuiește ușor și fără nici un fel
de efort, de la începutul și până la sfârșitul cărții), un limbaj lipsit de „ﬂoricele lingvistice” sau de expresii ce ar
putea îngreuna textul, folosind, în plus, un sistem de gândire contorsionat, sau detalii de decor, indicații scenice
extrem de precise și clare, pasaje lirice cu iz romantic, punctate de ironii ﬁn strecurate la tot pasul (de ex.
câinele vagabond pe care Lucian îl găsește întâmplător pe stradă se va numi Marx). Scriitura are tușe rapide, ai

avea chiar impresia că autorul desenează doar din câteva linii drepte și precise cu cărbunele pe hârtie,
realizând cu ușurință și siguranță un portret, o personalitate, un destin. Unele personaje apar, au evoluția lor,
pentru ca apoi să dispară brusc în culise (vezi Magda, care se desparte de Rotaru și fuge în Germania cu un
regizor), sau fug pur și simplu din țară, își pierd urma prin străinătate. Dar acest lucru nu este neﬁresc pentru o
fostă societate comunistă aﬂată sub dictatură, așa cum nici ﬁnalul rolului Magdei, de exemplu, nu este nici
forțat și nici artiﬁcial sau stângaci. Personajele apar întotdeauna la momentul potrivit, bine conturate de la
început, autorul neavând, din acest punct de vedere, niciun fel de ezitare în creionarea lor.
Există destule fraze în care Dan Ghițescu arată cu tărie că lui nu-i este frică de cuvânt, în general, dar nici de
cuvintele sau expresiile cu iz peiorativ, chiar catalogate, de regulă, vulgare, pentru că știe cum să le mânuiască
și să le controleze, sau să le stăpânească stilistic, în mod magistral, în așa fel încât ele să nu aibă nimic trivial, ci
doar să dea acea senzație de picanterie.
Omul care vine din Est este o carte simbol, nu doar pentru Dan Ghițescu, ci un simbol al unei epoci istorice din
România și din afara ei. Din moartea emblematică a profesorului Tudor Alexa, chiar în noaptea de Înviere,
autorul reușește să ridice la rang de simbol un infern trăit de mulți intelectuali, în închisorile comuniste.
Personajele lui se plimbă de aici prin diverse țări (Israel, Cehoslovacia, Franța, Canada) pentru a reveni, cu
nostalgia de rigoare, de unde au plecat, adică tot la punctul zero, iar din acest punct de vedere romanul are o
adevărată valoare de document.
Trebuie să dăm cezarului, ce-i al cezarului și să-i recunoaștem meritul lui Dan Ghițescu că nu este ușor să
stăpânești acțiunea, destinul atâtor personaje, evoluția lor descrisă când cu ironie și mult umor sarcastic, când
cu suspans, când cu tristețe sau realism dur. Dan Ghițescu controlează perfect tehnica romanului, precum și
povestea lui absolut adevărată, așa după cum recunoaște și personajul central Lucian Ionescu, aducerea la
suprafață a amintirilor, „ororilor sub un strat gros de uitare” (p. 236), lucru pe care subconștientul sau noi nu ar
trebui să-l permitem niciodată pentru că, de fapt, coșmarul apare mereu din același vis al lui Lucian, el nu este
decât „un fel de groapă comună, care înghite totul după criterii bizare, un fel de gaură neagră a universului
personal cu absorbție salvatoare” (p. 236). Oniricul devine o realitate precisă, surprinzătoare, cutremurătoare
chiar. Dincolo de urzeala, complotul și povestea, care se derulează ca un ﬁlm, evenimentele și personajele par
a ﬁ reale. Din autor, Dan Ghițescu devine el însuși personaj de roman, de aici oarecum senzația de „a fost odată
ca niciodată”, de joc pe mai multe planuri sau nivele suprapuse (Lucian, pacientul, care-și povestește
coșmarul, parcă trăit aidoma, Lucian actorul permanent împreună cu ceilalți eroi din roman).
Pe parcursul cărții există mai multe explicații cheie sau soluții. De exemplu, cu măiestrie, autorul ajunge să
explice titlul cărții, iluzia „pentru Occidentul-salvator, pentru Occidentul-justiție” (p. 211), care în ﬁnal (ironia
soartei!) duce la nefericire, concepția despre statele lumii, necinstea lor, lipsa lor de morală, jocul dublu al țărilor
capitaliste vis-à-vis de „apărarea Rusiei” (p. 212), diferența dintre o Românie care începea să ﬁe gâtuită de
comunism și dictatură și țările din Occidentul european cu relațiile complicate și contorsionate dintre oameni,
precum și America împreună cu Canada, unde lozinca tuturor este „Vivre et laisser vivre” (p. 217).
„O artă a scrisului care combină în permanență o acțiune incitantă susținută de o ironie acerbă, o observație
minuțioasă a lucrurilor, personajelor și întâmplărilor-evenimentelor, fără a ﬁ plictisitoare sau prea detaliată,
Omul care vine din Est este o lungă poveste de dragoste scrisă cu multă sensibilitate pe un fond istoric trăit de
foarte mulți dintre noi, în care dramatismul întâmplărilor se împletește cu tehnica actoricească și de ﬁlm,
însoțite de indicații scenice bine venite, susținute de forța și puterea exprimării prin cuvânt (de care Dan
Ghițescu nu se teme)” – Muguraș Maria Petrescu, Dan Ghițescu, revista Noua ProVincia Corvina, Anul XVI –
nr. 64/2012, p. 84. Chiar dacă din 1969 până în 1989 autorul sau Lucian nu au mai venit deloc prin România,
întâmplările, personajele și istoria descrisă de el sunt extrem de adevărate. Să ﬁ bătut oare inima lui pentru țara
pe care o lăsase în urmă și pentru oamenii ei? Da. Se vede clar din roman că Dan Ghițescu nu a încetat
niciodată, prin toată activitatea sa, să trăiască pentru România. Lucru care, de altfel, se întâmplă și acum.
Omul care vine din Est este, cu sigurață, unul dintre cele mai izbutite romane de acest gen (alături de alte cărți
oarecum similare ca temă cum ar ﬁ Cronică de familie a lui Petru Dumitriu sau de Ritualul bestiei a lui Cornel
Nistea). Să-ți ﬁe dragă o țară pe care, ca foarte mulți alții o părăsești, pentru că alegi să trăiești în libertate este
una, dar să scrii o carte mare cât o pagină de viață a unei epoci și a unor oameni pentru că dorești să te eliberezi
și să împarți cu alții istoria așa cum a fost ea, nealterată, neinterpretată și nemistiﬁcată este cu totul și cu totul
altceva. Acesta este romanul Omul care vine din Est, scris de Dan Ghițescu. Fără a ﬁ partinic nici față de Est,
dar nici față de Vest, deci fără a ridica în slăvi vreo sferă geograﬁcă în detrimentul celeilalte, Dan Ghițescu scrie
echidistant o carte, care nu are nevoie să ﬁe presărată cu întâmplări sau comploturi imaginate sau imaginare; îi
ajunge realitatea acelor timpuri extrem de bine-cunoscută și trăită de noi toți.
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Elisabeta Iosif şi
lumea miracolelor

De la debut, Elisabeta Iosif şi-a creat o lume a ei, o lume
imaginară a existenţei artistice, în care miracolul leagă şi
dezleagă multe. O lume fantastică, recunoscută public de către
autoare. Am în vedere dublul ei debut, în anul 1985: Zeiţa fără
chip (proză fantastică) şi Casa cu ferestre luminate (eseuri deloc străine
de aceleaşi coordonate). După volumul de poeme, Stele jucăuşe, 2001
(în care stelele însele păstrează un miracol ce aşteaptă să ﬁe descoperit)
revine în forţă cu Globul de cristal, 2009 (proză fantastică).
Nu altfel stau lucrurile cu recentele ei apariţii în arena literaturii: Contele
de Madeira, roman, Editura Betta, 2017 şi Artur, roman, Editura Betta,
2018. Despre Contele de Madeira – romanul cu acţiunea plasată la sfârşit
de secol XIX şi început de secol XX, timp istoric evocat şi de Mateiu
Caragiale în Craii de Curtea Veche – scriitorul Şerban Codrin, făcând un
scurt popas comparativ în miraculosul ezoterism al lui Mircea Eliade,
apreciază tranşant: „Mai degrabă Elisabeta Iosif ar împărţi câteva
apropieri cu realismul magic sud-american al lui Gabriel Garcia
Marquez”… Onorante trimiteri, în contextul în care acelaşi Codrin
subliniază: „Contele de Madeira este o creaţie foarte originală, probabil o bornă în literatura română: primul
roman minimalist”.
Esenţial vorbind, cam prin aceeaşi lume a miracolului se învârte şi cel mai proaspăt roman al Elisabetei Iosif,
Artur. E drept, timpul istoric a mai avansat, dar păstrează multe însuşiri de pe vremea Crailor: acţiunea se
petrece, prin personaje şi întâmplări, în spaţiul artei, un loc anume ﬁind cafeneaua cu iz de altădată. Gradual,
se desfăşoară povestea a trei bărbaţi: Artur, Paul şi Cristian; critic de artă, pictor şi, respectiv, om politic, senator
– care, aruncaţi de soartă în locuri diferite, se descoperă, până la urmă, a ﬁ fraţi gemeni. Prin viaţa lor trec şi
câteva femei, între care se conturează cu proﬁl exact Alexandrina şi, mai ales, Artemisa.
Romanul este alcătuit dintr-o suită de capitole alternante, ca scena rotitoare a unui teatru fastuos. Cu
măiestrie de fachir este relatată secvența în care Artur este vindecat de orbire iminentă, de către iubitoarea
Artemisa. O complicată problemă de astrologie – alinierea planetelor, evadarea într-un alt spațiu, cu alte
coordonate geograﬁce – ale cărei taine Elisabeta Iosif le stăpânește perfect – și ceva pe deasupra; ceva ce ține
de mitologia literară. Celălalt geamăn, Cristian, revine în Parisul studenției sale și retrăiește momente
înduioșătoare în Montmartre locul care, trebuie să se știe, „nu e o uliță”, ci un „templu”, în care se învață
„buchisirea” cuvântului poetic născător de direcție literară (vezi Baudelaire) și a culorii ce te trimite în marile
muzee (vezi Maurice Utrillo, născut și format aici, alături de mama sa, Suzanne Valadon, pictoriță și model).
În sfârșit, să revedem și ﬁnalul acestui roman încântător: „Plecară toți trei urmăriți de lumina zilei, până când
umbrele li s-au diluat, sintetizând izbânzile și înfrângerile a trei gemeni, care se regăsiseră și formau o familie.
Dar viața era plină de neprevăzut. De departe se auzeau armele zăngănind. Și mai aproape… mirosea a praf
de pușcă… ” (sublinerea mea).
Și, acum, întrebarea care ar putea să stea pe buzele oricărui cititor: nu cumva scriitoarea Elisabeta Iosif are în
vedere o continuare, pregătind un nou roman? Să ﬁe într-un ceas bun.

HAPPY FACE
In the middle of the feast
the song of the dreaded bird
was slandering
the virtue of the guests in the night
transient
through love and drunkenness
they were singing
come, you stranger, at the table
with virgins
and goblets of wine
sick of the law to drink
the power of arrogance
a lot we saw
on our ways...
dangers
freed from control
saved our hope
let's share
the time of the past
like brothers
and I urge you
to reward the cunning
of the night
to insult the death
the bird, look at her, it sips
from the goblets
ﬁlled with good and bad
she sings and starts to die
having a human soul.

AT THE BARBARIAN HOUR,
TOURQUOISE
The eyes of the cherubs
conceal
the blooming of the water – turquoise
in the depths
of the Dead Sea
a languid aim, uncertain,
bourgeoning
the turquoise, celestial – marine
ever seen
in my dreams
and I called you
to be my accomplice
at the time when
the sea is barbarian
restless horses
have their mane weaved from moon rays
disturbing the feast of ﬁsh…
the clearness, with the buds
of a sickening question
exults inside me
will the eternity
kill you for a second time?
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SHARP TROPHY, THE QUESTION...
The light,
blonde funambulist
is ballancing...
me, the witness
wearing painted gloves
in an empire
circular, ﬁctional,
I'm waiting the jump through ﬁre
from which
it's going to rain on the world with words
phosphorescent and wise
for the good Earth
it will be at least
something else of this year
than
Eve's wounds
tattooed on my face
from the beginning of the world
it will be something else
of this summer
in an orange jacket
carried by my smile in vain
sharp trophy
could be something in the end
of this present
with a stone tightened to the neck
burnt by banality
and the verses
of the saintly scriptures...
(Translated from Romanian by Eva Halus,
poet and literary translator in Montreal, Canada)
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From time-to-time we ﬁnd out (usually from the radio, or from the web) that a new scientiﬁc research on the
inﬂuence of music on plants has been done. That (again!) some parallel crops have been grown and they
were distinctly “fed”: some with classical music, others with pop/rock. In their turn, the musical ﬁelds
academically bifurcate into symphonic and chamber music, respectively into soft-rock and heavy-metal,
and so on. With the results already suspected Mozart developed the healthiest and the most uniform
plants, while Stravinsky still has leaks; but the rock “extremism” so badly contorted the poor plants… And
the related conclusion: the plants' psyche knows! The plants feel harmony, they appreciate either the cult
environment or the “positive” emanations. (Yeah, I see… I'm kind of sarcastic…)
And I am still wondering: where does the communication chain actually break? What is the weak link on the
path from that researcher / institute to us, the ﬁnal ﬁnders (radio-listeners, news readers, and chatters)?
Because I hardly believe that these researchers have not seen the physical compatibility between the plant
leaves and the membranes of the speakers (being both so foliar). Haven't they understood, in their capacity
of scientists, that music is just a sort of healthy massage for the growing plants? A sort of physical training?
More welcome when moved by certain musical genres, and more tumultuous than others? It did not cross
their minds to make comparative acoustic determinations? That is, not “putting” Beethoven on plants, but a
sound material assembled so as to have equivalent characteristics: (1) certain sound frequencies (referring
to instrument voices); (2) certain relationships between simultaneous or successive sounds (i.e. harmony);
and – at least equally important – (3) certain rhythms in them. Assuredly, a systemic research – identifying,
through parametric and differential studies, which of the three factors is primordial, or which combination is
most 'agriculturally beneﬁcial' – would lead to more useful observations and more applicable outcomes? Of
course, with less media impact. We just want to know once for all if they, the plants, really have a humanlike psychic, or if they just primarily respond (somatically, physiologically) to physical stimuli!
Well, well! – the devil's advocate wakes up in my mind – but even the most complex human psychic
phenomena or states are reducible to a concerted set of biochemical and electrochemical reactions /
states. So, that parallel is not as wrong as that.

People and their music. Acoustics of musical instruments
For music to reach to us, the instruments make the air around them, vibrate, and for this they are set to
create their own sound vibration: either by vibrating strings (rubbed, hit or pinched) or by engaging air
columns of controlled dimension, either by the vibration of some of their percussion components, or by
another physical-acoustic (or even electro-acoustic) phenomena. Essentially, the instruments emit musical
notes, i.e. sounds of a certain height (pitch), corresponding to acoustic waves whose frequencies are
driven according to harmonic laws. But beyond the musical notes, there are two aspects that work together

for us in order to distinguish the instruments according to their sound:
· the sound's attack – the starting of the sound: the amount of time between the moment of initiating the
acoustic phenomena and the stabilization of the emitted musical note (and we remember the difference
between the rubbed-strings instruments and those with percussion / hitting);
· the harmonics – all those sounds of higher / lower frequency that accompany the main sound of the
musical note (hence, concurrently emitted with the fundamental frequency). Although they appear to be
“imperfections” of the instrument – impurities added to the musical note by the constituent shapes and
materials – the harmonics are those that deﬁne the instrument's unmistakable hallmark (also known as
the instrument's voice).

And an anthropic perspective
Music consists of three elements (three conditioning rules for the aggregated sounds):
1. RHYTHM – the condition of temporal sequencing;
2. HARMONY – the synchro-acoustic condition (physical relationship between sounds);
3. MELODY – the epic / dramatic condition.
First of all, we observe the relationship of these elements with time: the rhythm and the melody deploy on
the longitudinal axis of time, while the harmony is somewhat transversal / orthogonal on this. Now, the
more perfectionist readers will say that there is also a harmony along the axis of time, in the melody
(through the relationship between the musical notes issued by the solo / monophonic instrument, or the
relationship between the successive chords of the polyphonic instrument), which could lead us to the idea
that we actually have two kinds of harmony in music: one of the synchronous sounds / notes, and the other
of the successive sounds / notes. But with the mention that in many musical creations – mostly from
classical, jazz and rock-progressive genres – they often resort to breaks of longitudinal harmony, and also
to rhythm breaks, and so the music becomes less predictable, and therefore more challenging.
Since harmony implies conditions of acoustic relationship also to the sounds / notes that make-up the other
two elements, the rhythm and the melody, and we would be tempted to say that it, the harmony, is the
primary ingredient, and, in extremis, to suppose that it could make music in the absence of the others; but
we can hardly imagine a music in which those two are really missing. Also in the chapter of harmony, we
could also note the instrumental hallmarks joints (the instruments' voices juxtaposing), i.e., an aspect
speciﬁc to the composition and to the orchestral arrangement. And that joint can be assumed either in
complementarity or in tonal gradation.
As far as rhythm is concerned, another observation has to be made: if in pop music (here the 'pop' term is
used in a generic sense) rhythm is explicitly constructed /
rendered – by speciﬁc instruments (percussion, bass) or by polyphonic / harmonic instruments (such as
piano or guitar chords) – in classical music, rhythm is often only insinuated (being assured by the mere
execution of the scores in that time measure). We can, therefore, issue this hypothesis: for the listener,
rhythm is a differentiator of the accessibility of music, being perhaps an essential psychic conditioning
(suggesting order / coherence; energy-hiring). And since I just made this link between physics (acoustic)
and biology (psychology), I will say that the other premise for the popularity of music is melodicity, i.e. what
I call the human feeling that one could hum the melody heard. (We are not talking here about rigor, as a
tone-deaf person, like yours truly, can feel and appreciate the melody of the music) but the premise can be
a little more scholarly reformulated: memorability of the tune, as potential for later involvement (recognition,
reinterpretation). In fact, things are simple and natural: people attach more easily to stories that they can
remember.
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Despre comunicare
și despre cocoșații cenușii,
triști și fără dinți

Dragii mei,
De multe, chiar de foarte multe ori, mi-am pus întrebarea în ce măsură ceea ce spun în aceste
dialoguri imaginare, structurate sub forma unor foiletoane, interesează, dacă în interiorul sau măcar
undeva, colateral lor, vă regăsiți sau măcar dacă descoperiți lumi posibile sau măcar o lume, alta
decât aceasta în care este plasat discursul. Mă frământ și mă tot întreb cu gândul nu la cei contemporani mie,
care, oricum, gustăm prezentul, ci la posibilii cititori dintr-un oarecare viitor. Apoi, desigur, mă tot întreb, câtă
vreme nu pot face abstracție de viitorii mei critici, de viitorii cercetători ai adevărului însăilat la nivelul acestor
rânduri. Pe deasupra, în literatură, unde discursul narativ își are un loc al său, trebuie respectate anumite
reguli, după unii, mai anarhiști în reguli, obligatorii doar în actele comunicaționale de context, adică la nivelul
comunicării sociale. Cum maximele lui H. P. Grice stau la loc de cinste în lumea în care este pusă sub semnul
întrebării comunicarea, am să le reamintesc și eu, convins ﬁind de faptul că și în literatură sunt la fel de
importante. Prin urmare, marele PRINCIPIU AL COOPERĂRII sau al comunicării cuprinde:
(1) „maximele de cantitate, care cer locutorului să nu dea nici mai multă, nici mai puţină informaţie decât o
cere scopul comunicării (de reținut, comunicarea, indiferent de forma sa, intrapersonală, interpersonală,
socială etc., este cu scop);
(2) maximele de calitate, care cer locutorului să nu aﬁrme lucruri pe care le crede false şi pentru care nu are
dovezi;
(3) maximele de relaţie, care cer locutorului să facă în aşa fel încât contribuţia sa să ﬁe pertinentă;
(4) maximele de mod, care cer locutorului să contribuie la conversaţie într-o manieră ordonată şi să evite
ambiguităţile, prolixitatea şi obscuritatea” (H. P. Grice, „Logic and Conversation”, în P. Cole and J. L.
Morgan (eds.), Syntax and Semantics, vol. 3, „Speech Acts”, ACADEMIC Press, Inc., San Diego etc., 1975,
pp. 45-46.
Autorii olandezi Frans van Eemeren şi Rob Grootendorst aplică variantele prescurtate ale Principiului
comunicării şi, prin urmare, ale acestor maxime, în felul următor: „Fii clar, cinstit, eﬁcace şi pertinent” (F. van
Eemeren, Rob Grootendorst, La Nouvelle dialectique, Éditions Kimé, Paris, 1996, p. 60). Ei precizează
totodată că în practică, de cele mai multe ori sunt încălcate una sau mai multe dintre aceste reguli, însă aceasta
nu înseamnă că Principiul de comunicare este abandonat. În cazul în care, totuși, se întâmplă, atunci
interacţiunea dintre protagoniştii implicaţi în transferul de informaţie nu se realizează corespunzător în acel
moment (în acel context).
Contextul, pe lângă mediere şi cooperare, factori importanţi ai înţelegerii, reprezintă mediul speciﬁc al
comunicării. El, contextul, are în vedere desfăşurarea procesului ca atare, privit ca transmitere şi recepţionare
de informaţie, proces care nu este numai o trecere prin fazele standard: emiţător, canal de transmisie, mesaj
(informaţie), receptor, echivalent cu o deplasare „de la” „prin” şi „pentru”, ci şi un proces de ansamblu care se
desfăşoară în conformitate cu legea contextului. Locutorul, pentru a ﬁ înţeles, pentru a-i ﬁ recepţionată
corespunzător informaţia, trebuie să-şi creeze contextul, să ofere indiciile necesare înţelegerii. „[…] Actele de
limbaj se situează într-un context de enunţare. Acest context este generator de sens, sensul născându-se din
punerea în relaţie a acţiunii comunicaţionale cu elementele contextului acesteia” (J. D. Halloran, “Information
and communication: information is the answer, but what is the question?” în Journal of Information Science,
North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1983, p. 161) În consecinţă, atât canalul de transmitere, cât şi
informaţia au funcţii de co-participare, de mediere, în sensul unei permanente receptivităţi la posibilitatea de
intervenţie şi reacţie în desfăşurarea comunicării. În acelaşi timp, interlocutorul este în situaţia de a nu înţelege
o informaţie dacă nu este capabil să recompună datele contextului şi să le conexeze cu sensul literal al
acesteia. Legătura dintre sens şi context a fost tratată mai întîi de semantica tradiţională (studiul relaţiilor dintre
semne şi obiectele la care se referă, studiul relaţiei dintre semniﬁcat-semniﬁcant), pentru a se analiza
semniﬁcaţia cuvintelor. Wittgenstein formulează îndemnul de a nu căuta sensul unui cuvânt, ci modul lui de
intrebuinţare. Altfel spus, dacă se dă contextul în care se întâlneşte cuvântul, se poate determina sensul său.
Cu alte cuvinte, în măsura în care comunicarea este analizată din perspectiva proceselor comunicaţionale,
observăm că ele, procesele de comunicare, sunt în acelaşi timp şi procese de contextualizare. Aceste acţiuni
inﬂuenţează contextul global prin dimensiunile: spaţială, ﬁzică şi senzorială, temporală, de poziţionare (a
actorilor), relaţională, normativă şi identitară.

Lapidar deﬁnite, din perspectiva lui Halloran, acestea pot ﬁ formulate astfel: „1. Contextul spaţial; 2.
Contextul ﬁzic sau senzorial; 3. Structura relaţiilor sociale şi poziţionarea; 4. Contextul cultural normativ; 5.
Construcţia de referenţi relaţionali; 7. Expresia identitară” (ibidem, pp.161-162).
Cu alte cuvinte, generația mai tânără sau generațiile din viitor ce nu au parcurs, pe viu, structurile social
politice sau economice, traversate de către personajele cărții, de cele mai multe ori, la pas cu autorul, trebuie
să le reformuleze în stările de context enumerate mai sus, apoi, în termenii lui Wilhelm Dilthey, om de cultură
german, să trăiasă și să retrăiască faptele din lumea cărții, până la înțelegerea acestora, chiar mai bine decât
autorul însuși. Fără să vreau, ﬁe și doar amintind numele lui Wilhelm Dilthey, am intrat pe domeniul
hermeneuticii, locul în care se regăsesc mai ceva decât la ei acasă, Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey,
Marin Heidegger și, evident, Hans-Georg Gadamer, elevul lui Heidegger, cunoscut mai ales cu lucrarea
Adevăr și Metodă. Nu vom insista asupra acestor autori și nici asupra ideilor ﬁlosoﬁce puse în slujba căutării
adevărului, ci, pentru detensionarea discursului nostru și mai ales pentru înțelegerea lui ca scop, amintesc una
dintre maximele lui Socrate, formulată de geniul antichității grecești, sub forma unui test: într-o zi, marele ﬁlozof
s-a întâlnit întâmplător cu o cunoștință care alerga spre el agitat și care i-a spus:
– Socrate, știi ce-am auzit tocmai acum, despre unul dintre studenții tăi?
– Stai o clipă, l-a întrerupt Socrate. Înainte să-mi spui, aș vrea să treci printr-un mic test. Se numește Testul
celor Trei.
– Trei?! s-a mirat cunoștința.
– Așa este, a continuat Socrate. Înainte să-mi vorbești despre studentul meu, să stăm puțin și să testăm ce ai
de gând să-mi spui. Primul test este cel al Adevărului. Ești absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui este
adevărat?
– Nu, răspunse omul. De fapt doar am auzit despre el.
– E-n regulă, zise Socrate. Așadar, în realitate, tu nu știi dacă este adevărat sau nu. Acum să încercăm testul
al doilea, testul Binelui. Ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu este ceva de bine?
– Nu, dimpotrivă.
– Deci, a continuat Socrate, vrei să-mi spui ceva rău despre el, cu toate că nu ești sigur că este adevărat?
Omul a dat din umeri, puțin stânjenit iar Socrate a continuat.
– Totuși mai poți trece testul, pentru că există a treia probă: ﬁltrul Folosinței.
Ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu îmi este de folos?
– Nu, nu chiar…
– Ei bine, a conchis Socrate, dacă ceea ce vrei să-mi spui nu este nici adevărat, nici de Bine, nici măcar de
Folos, atunci de ce să-mi mai spui?
Cunoștința lui Socrate s-a rușinat și a plecat.
Prin urmare se poate observa că, încă din Antichitate, omul a fost preocupat de calitatea comunicării și, în
același timp, de o analiză pertinentă a ei. Altfel spus, atunci când comunici, când transmiți un mesaj semenilor
tăi, pune în el, în mesaj, adevărul, binele și utilitatea, în caz contrar, pe românește, bați câmpii cu sau fără grația
pomenită la nivel înalt. Gândul meu, cel puțin în acest moment, când privesc din pridvorul suﬂetului,
învălmășala lumii, se îndreaptă, cu precădere, spre cei ce reprezintă presa contemporană veșnic pusă pe
scandaluri și manipulare. Iar din cele două, din scandaluri și manipulare, desigur, angoasa popoarelor ce au
parte de așa ceva. Noi, românii, cu precădere. În permanență, zi și noapte, pe internet, la radio sau micile
ecrane: babe violate, bătrâni tâlhăriți, case în ﬂăcări, copii arși sau morți prin modernizatele spitale, mitocani pe
post de înțelepți ai neamului, borfași, cocalari, tot felul de nemernici, la te miri ce colț de stradă, nucleare,
cuvinte seci, rupte de realitatea imediată, intrigi, bârfe de trei parale, înalți dregători în stat, pe post de negustori
de suﬂetele și etc., încât te apucă scârba. Doamne, ceva mai ce ca în perioada medievală! Din aceste motive
suntem un popor răvășit, în care marea majoritate a oamenilor sunt cocoșați, cenușii, triști și fără dinți. Cum să
îndrepți aceste vremuri, când hâra și pâra sunt însăși forma de a ﬁ a statului? Nu, cel puțin în acest moment, nu
știu. Mă consolez conștient de faptul că noi, partenerii virtuali ai discuțiilor, suntem plasați sub umbrela
realismului critic și respectăm, cel puțin principiile lui Socrate în comunicare, principii enumerate în testul de
mai sus. Chestiunea ne permite întoarcerea la ale noastre, la prezentul nostru restrâns, în care forfota stă și
aici să dea în clocot, la pitoreștile personaje care ne-au însoțit de-a lungul poveștii, ﬁguri nici ele duse prea mult
la Biserică. Altfel spus, coborâm în realitate concretă, realitate ce o vrem, totuși, utilitate, spre luare aminte,
imanență pe pânza vremurilor.
Cu acestea ﬁind zise, reamintesc cele spuse data trecută, și anume că pentru a mai scăpa de presiunea
banului adunat la cacealma, din slăbiciunile statului și din iluziile semenilor, am devenit, peste noapte, „omul cu
dare de mână” și ceva mai „larg la inimă”. Primii care au pus ochii pe mine au fost lăutarii. Simțiseră că au de
unde ciuguli și pot trăi bine, vorba personajului cu „să trăiți bine!” După ei, amicii de pahar, colonelul de la
garnizoană și alți oﬁțeri, de acum „tineri pensionari”, că regimentele, cum v-am mai spus, se închiseseră, iar
artileria se dusese ca ﬁer vechi, la topit. Apoi, procurorul cu ai lui și, evident, alți procurori mai noi, judecători,
printre ei și cei din politică, la care trebuie să mai adăugăm, desigur, amantele lor, un fel de curve ordinare,
speciﬁce vremurilor. Personajele, luate la scărmănat, înglobau, fără prea mari eforturi, un fel de iarmaroc de pe
vremea lui Caragiale. Am mai pus jos, cum zice românul, și am răsuﬂat ușurat, tocmai în ultimul an de studii al
Izei, când m-a anunțat că a obținut o bursă în Anglia, apoi că intenționează, tot acolo, la Universitatea din
Oxford, o specializare și un doctorat. Mă mândream chiar dacă cei din juru-mi, pesimiști din ﬁre, tot preziceau
oricui viitor luminat după chipul și asemănarea lui Berbecali. Oricum, nici pe departe banii aruncați prin
cârciumi sau te miri unde, au însemnat generozitate, însă despre asta și despre Iza, la studii, în Anglia, altă
dată.
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A SONNET FOR MY LADY
She shines up in the sky
With shyness of a newly wed bride.
Oh! Look at her, how she glows with pride,
as she is far, far away in a kingdom so high.
For some, she may seem to be so sly,
but in real, she just hides in the tide.
Then merrily she did glide
across the starlit sky.
Behold the beauty of her silvery form,
that churns the hearts of countless youth.
Merrily she sails with gait!
What a pleasure to see her calm
Silent rhythmic patterns over the time – a truth
Which puzzles people is her special trait!

THE GREAT FLOOD*
I
In these ten decades,
the little city
in the south-east corner
never saw much waters.
Waters on one side and
hills on the other
A beauty to look on.
The city of delight turned City of grief,
ﬁlled with cries of people
old and young.
II
On the appointed day,
The lord of rain

showered his blessings,
too much for the gays.
The gleeful city turned gloom
to the distress of the inmates,
water here, water there, and everywhere.
No electricity, no more water supply!
Added to it
no drainage facility.
III
Alas! The dwellers of the city of dreams
cannot thrive without water
water, the elixir of life,
the preserver and destroyer
now reigns over this little city.
Thirsty eyes watch the ﬂowing waters,
greedy to quench their thirst.
The city of peace is now
the city of piece
with conﬂicts.
IV
When in some part of the earth
people line up like ants for water, but
somewhere in this southern corner of India
people are enclosed by water.
Drop by drop the water level raises
covering the earth to top ﬂoors.
People see nothing but water
yet thirsty for a drink .
The rain god's gleeful blessings
on this cursed people.
V
The city of aspiration,
now the city of despair.
People look at heaven
not for prayers

but for the prey.
Unknown neighbors,
Strangers once,
become good friends
hand in hand they went,
to threaten the ever increasing waters.
VI
Little drops of water
Shot sky high
Letting the inmates to spend
Sleepless nights
under the cloudy sky.
Creepers of all shapes and sizes,
uninvited guests
made surprise visits to the ﬂats.
Unnerved inmates
Watched them haplessly.
VII
Ants, grasshoppers, termites,
scorpions, and snakes
paid their regular visits
to the hapless victims
but not the bigwigs and politicians
with their sugary promises
for a brighter prospect.
The rich and the poor
equally suffered,
Losing their ﬂavor for life.
VIII
The city of colours
now ﬁlled with
Blue, blue, and only blue
the colour of heaven,
the colour of ocean.
The pathetic people of
the city of colours,
torn between
the devil and the deep blue sea,
Eternally wait for Godot, their savior.
IX
The once proud city,
Bows its head to nature.
The headstrong natives
built their apartments
in lakes and ponds
leaving no space
for waters to drain.
Now they have learned
Newton's third law.
A costly lesson indeed!
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X
The people of the little city
have learned their lesson
though in an expensive way.
Yet it is valuable
And also the crucial one,
as the inmates of
this dazzling city
have learned it their own way
to dwell in
harmony, peace, and joy.

CHENNAI FLOOD*
Despite hardships,
children were happy.
No school, no ofﬁce
busy mother and workaholic father
found time to spend with kids.
No TV, No A/C, no fan,
No facebook, no twitter, no whatsapp
People reminiscence the past
in the albums they found
the little prince and princess of the kingdom
nostalgic of those golden days,
ﬁnding joy out of sorrow.
Now, the nameless neighbor
distanced once
came near, so near
knowing the value of kinship.
Moving back to life before a decade,
People survived by remembering the good old days.
* Presented in Thinkers' Writers' Peace Meet, 2018
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BASTARDUL
O SCRIERE TEZISTĂ PE
TOATĂ ÎNTINDEREA SA EPICĂ

Două lecturi foarte atente ale unei scrieri atemporale, venite din
Canada, atât de primitoare pentru românii noştri. La început, cu mult
înaintea citirii acestui roman, am cunoscut la ei acasă pe câţiva dintre
colportorii limbii române în spaţiile canadiene.
Ideea implantării unei alte limbi de comunicare, în afară de cele două
existente, franceza şi engleza, mi s-a părut extrem de bine venită, dar nu şi
acceptată de forurile de conducere al statului. La urma urmei, ideea toleranţei a
devenit penru multe popoare ale Europei şi Asiei, nu ştiu dacă şi pentru alte ţări
din alte continente, una destul de viabilă şi întâlnită nu numai local sau zonal,
dar la concurenţă cu limba oﬁcială. În majoritatea cazurilor, limba engleză
rămâne fanionul oﬁcial al comunicării. Şi totuşi, în Canada, francofonia este
încă puternică.
Intuiesc că Dl. Constantin Clisu, român din Canada, deşi a avut o activitate
Constantin Clisu
literară destul de prodigioasă (poezie, proză, teatru pentru copii), după CV-ul
de acelaşi autor, ataşat la p.418, pare un autentic dezrădăcinat. Căldura cu
care descrie lumea Moldovei natale, pe cea a Basarabiei, de la Ştefan cel Mare, până în preajma existenţei
sale auctoriale, iar el, scriitorul, se aﬂă la mii de kilometri distanţă, îi produce o rememorare accentuată,
creatoare de drame şi de un lirism inconturbabil. Poate că de aceea
retrăirea din cartea Bastardul a devenit tezistă ca pe vremea
romantismului: personaje excepţionale în împrejurări excepţionale.
Totul este dincolo de obişnuit, în anul apariţiei cărţii – 2002.
Partea întâi, „Durutul drum… ”, dezvoltă epic, în maniera lui Duiliu
Zamﬁrescu, pentru boierul Dinu Murguleţ şi a lui Mihail Sadoveanu, din
Fraţii Jderi, liniştea şi oamenii din satul Mândreşti. Vor ﬁ existând sau nu
denumirea satului într-o astfel de formulare, este mai puţin important,
dar trecută în plan literar devine substantiv, verb şi poate chiar adjectiv,
cu bună voinţă. Povestirea reprezintă forma de narare a dezvoltării
subiectului, ﬁe în marginea trăirii directe sau mai de grabă, indirecte.
Atunci, povestirea cere persoana a treia şi concreteţea se impunea de
la sine.
Cum vremurile istorice au năvălit tulburător de greu peste Basarabia,
locuitorii ei au găsit cu cale să fugă care încotro. Se ştie că în anii '40 s-a
închis Prutul. Cei mai mulţi au ajuns în România. Ioana, o găgăuză,
refugiată şi ea, „agăţată de inima unei căruţe, ca ﬁică a nimănui (…) s-a
trezit pe malul celălalt al apei, neştiind că în acest fel se depărta de
locurile sale natale, pentru tot restul vieţii.” A rămas în primul sat, la o
bătrână cu numele de maica Tudora. A muncit la dânsa şi la alţi săteni
multă vreme, când o ploaie năpraznică a prins-o pe câmp la prăşit
porumbii. Şi-a ascuns sapa ca să nu ﬁe lovită de fulgere. Părinţii ei muriseră într-o situaţie similară. De aici
înainte tezismul se dezvoltă văzând cu ochii.
Prefaţatorul cărţii, pedagogul universitar, Constantin Parfene, strecoară un cuvânt deﬁnitoriu, pentru toată
scrierea – omniscient. Acum, după a doua lectură, tot integrală şi cu adnotări de ﬁecare dată, când a apărut
ceva care să-mi reţină atenţia, l-am sucit, l-am învârtit şi am văzut cât de adevărat de surprinzător şi de maximă
sinteză, de cuceritoare sinteză se dovedeşte cuvântul. Adică autorul a luat pe ﬁecare personaj în parte, şi ca la

un botez, l-a vârât în apa sﬁnţită a naraţiunii. L-a ţinut acolo, l-a stors de vlaga personalităţii, sigur personale, l-a
combinat cu limbajele vecinilor, l-a mai pus în împrejurări favorabile (doar autorul este omniscient!) şi l-a scos la
lumina zilei, adică a cititorilor.
La sfârşitul cărţii – după un obicei început în sec. al XIX-lea şi continuat în scrierile foiletonistice, printr-un
epilog – autorul sintetizează în fraze scurtisime destinele a şapte personaje, socotite de el principale – două din
partea întâi a romanului (Necşulescu şi Elvira, moşierul şi soţia lui) şi cinci, din partea a doua a scrierii (Toma,
Laura, protagoniştii, Margareta, Dna. Codrescu, Dna.Furtună).
Conştient că întreaga naraţiune s-a derulat în realitate (1939 – 1996), undeva în lume, autorul a literaturizat-o
în Moldova, localizând-o la Iaşi. Mult mai ingenioase, aş putea spune autentice, se arată a ﬁ unele secvenţe din
partea întâi a romanului, ba cu tarele frontului de răsărit, cu deportarea în Siberia, la minele de cărbuni; ba cu
muncile agricole, integrate în obiceiurile satului, din rândul cărora se detaşează şcoala (al cărui director îi face
ruşinea Ioanei, ajunsă femeie de serviciu). Ea va da naştere lui Toma. El va ﬁ înălţat în învăţătură, înﬁat de
matematicianul Jean Ursuleanu, cu un doctorat în America, nădejdea profsională şi dragostea Laurei.
Totala dăruire pentru femeia pe care a iubit-o din clasa a VII-a dragostea pe care i-a purtat-o în tăcere, prin
scrisori şi telefoane (deşi dumnealui s-a experimentat, pe când era în campus, la New York, ba cu o japoneză,
ba cu o rusoaică), poate ﬁ o poartă deschisă spre un roman de dragoste. (Aci, într-o asemenea specie de
literatură, se admit, dacă nu se şi impune un stil mai… siropos, mai intimist. Vai, ce frumuseţe de colecţie a
romanului de dragoste am avut cândva la Editura Eminescu!).
Îi reuşesc de minune descrierile de natură, peisajele, semn că duioşia îndepărtării n-a dispărut cu niciun chip.
Suferă în tăcere, n-are încotro şi doar cuvintele sunt forme de martirizare.
Tot în spiritul aceleiaşi omniscienţe se arată a ﬁ descrierile tatălui matematician despre ﬁul său adopptiv:
„Profesorul îi urmărea mimica, mişcările braţelor care vorbeau în locul lui, căutând să intuiască sensul ﬁecărui
cuvânt. Îi era drag acest băiat. Nu ştia de unde îi vine afecţiunea, dar întrevedea că în ﬁinţa lui clocoteau ideile,
ţelurile sale, unele chiar neîmplinite, mergând cu gândul că i le-ar putea duce el mai departe. Avea un cap bine
aşezat pe umeri, de partea lui era şi tinereaţea…”
Partea a doua a romanului, „Porţi deschise spre Eden”, urmăreşte creşterea profesională a lui Toma
Ursuleanu. Şi în stilu-i encomiastic, îl înﬁază pe Toma Ursuleanu cu tată şi mamă, ambii bucurându-se de un
asemenea ﬁu („Toma îi cuprinse pe amândoi cu braţele, îi sărută pe rând. Avea, în ﬁne, o familie a lui”).
Nu ca fapt divers, ci ca unul integrator semniﬁcaţiilor este şi perechea de cercei. Flashul nr. 33 pune în
evidenţă puterea narcotică a unui sărut care sﬁnţeşte legătura dintre doi tineri îndrăgostiţi – Laura şi Toma.
Este, poate, cel mai realizat din punct de vedere epic.
Spuneam mai sus că îi reuşesc descrierile de natură. Iată una pilduitoare: „Privi în noapte (n.m. profesorul)
cerul înstelat, fără pată. Sus, sus de tot, în înalt se auzeau ţipete nedesluşite. Cocorii erau oglinda cerului
înnegrit de grijile toamnei cu pluguri de dor, ţipându-şi în tării nostalgiile după vara care trecuse. Pregătindu-se
pentru marea călătorie, răspunzând astfel prezent la la chemările destinlui.”
Există o emfază a stilului pe care autorul o promovează, crezând astfel că este mai convingător. Profesorul
tipăreşte o carte de mare interes matematic. I se organizează o agapă, şi în ciuda acestor momente de bucurie,
rămâne, totuşi, trist. Anii îl apăsau şi că îi scădeau puterile. „Acum, fără rugăminţile Margaretei, stătea ore în şir
în pat, cu ochii în plafon, purtându-şi păsările gândurilor (!?) pe alte meridiane şi paralele ale globului.”
Şi pentru că scriitorul se pregăteşte să-l scoată din scenă, formulează o frază de ordin, chipurile, ﬁlosoﬁc: „Şi
timpul curgea implacabil mai departe, ducând, spre necunoscute limanuri, idei, gânduri, întocmai nisipului ce
se preﬁra dintr-o cupă înaltă, a unei clepsidre ﬁr cu ﬁr, odată cu ultimile respirări ale vieţii sale…”
Dincolo de toate acestea, românul nostru canadian a sporit literatura de consum, prin aglutinarea unor
secvenţe de viaţă trăită, cu altele, fără suport artistic, meşteşugit, departe de literatura referenţială. Şi apoi,
domnule, de unde până unde, poeţii nu sunt scriitori? Pe ei îi leagă doar o conjuncţie şi scriitori sunt toţi – şi
dramaturgii, eseiştii, criticii literari, poeţii.
4 ianuarie 2019,
Statele Unite ale Americii
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Mircea Stefan
,
UN POET MODERN ROMÂN AMERICAN
Editura Destine Literare, din Canada, ne-a dat în 2018, un volum de poezii de o excepţională valoare
modernă, semnat Mircea Ştefan. Român ajuns pe meleagurile americane, prin creaţia sa de peste 20 de
volume, va schimba cu totul angrenajul poetic răspândit în diaspora de zonă.
Versurile din aceste volum îl apropie de creaţia modern a lui Lucian Blaga, dar mai ales a lui Nichita
Stănescu.
Mircea Ştefan este ﬁzician şi membru al Uniunii Scriitorilor din România. Poezia lui se adresează raţiunii,
gândirii şi, în imediată apropiere, inimii, în nici-un caz suﬂetului, hipersensibilităţii acestuia. Iată o reprezentare
doveditoare din poezia Zero absolut (care şi dă titlul întregului volum). Reiau: când ochii zeilor plesnesc /se
lasă frigul pe întreaga zare/mugurii primăverii nu mai încolţesc / iubirea pentru tine moare/o entropie nulă-n
asﬁnţit.
Începutul duce direct la Blaga – care crea o adevărată mitologie în jurul lui Zeus, ca apoi în postura Marelui
Orb să simtă venirea primăverii din pipăitul corniţelor la miei.
Toată poema scurtisimă a lui Mircea Ştefan vrea să măsoare cantitatea de informaţie transmisă iubitei în
asﬁnţit – „iubirea pentru tine moare”.
După ﬁlozoful Seneca, adevărul absolut nu-l aﬂă omul decât atunci când moare. Deci, imposibilitatea
împărtăşirii lui este nulă. Noi oamenii nu facem altceva decât să avem păreri, să presupunem, opinii etc.
Mircea Ştefan are sobrietatea cercetătorului, întotdeauna tăinuită, bine ascunsă, „condensând gândul şi
emoţia până la punctul unde nu se mai moare”, cum s-a exprimat părintele Remus Grama, de la Catedrala Sf.
Maria, din Cliveland-Ohio , din USA.
Scriitorul îşi deconspiră izvoarele inspiraţiei într-un regal poetic. Iată poema Concluzii de circumstanţă.
Într-o banală informaţie de loc comun – la început / cuvintele se citesc mai uşor / iar vinul se bea fără apă // el
se va dilua / cu un vag conţinut de amiază.
Cititorului, prins dintrodată în cleştele intelectual al receptării, i se taie îngâmfarea (deh, alter ego) de a ﬁ
Ghilgameş, ﬁindcă nu este posibil când cuvintele tale nu sunt din Mesopotania, ci „de la mama mare”. Vorbele
de concluzie – „măi măi” – cum este cu entropia aceasta.
Fragmentul 2, din aceeaşi structură poetică, este rezervat lui Jorge Luis Borges (1899-1986). Fiindcă în
ultima parte a vieţii a fost orb, Mircea Ştefan crede că „acolo înăuntrul său/ trebuie să ﬁe trist, trist.
Pentru noi care nu l-am cunoscut „nici nu doarme / e viu”.
Vedem aici o cadenţă de aﬁrmaţii, e drept poetice, dar surprinzător de sincere. Aşa se poate face un elogiu
unei personalităţi universale.
Structura 3 este pe deplin eminesciană – „la zero absolut începe lumea / se mişcă un atom în inﬁnit…
Reproduc o altă eminesciană: Nisip de stea: Cum fulguia în vremea minunată / când universul nici că exista/ ci
albă dezlipire/de pe retina mea incinerată/umbrită / cu nisip de stea. Mai eminescian ca acest poem, nici că se
putea.
O alta Atât de tainic: „atât de tainic adâncul se sfârşeşte / nu-i cer / nu-i aer / nu-i nimic / ci din durere iubirea
înﬂoreşte / ca dintr-un râu izvor de fum şi spic”.
Secvenţa 4 este o reverenţă făcută consilierului editorial Alex. Cetăţeanu, născut în 1947, pe 7 iulie. Descrie ,
în propria manieră stilistică, toate cele găsite în arealul de lângă ﬂuvial Saint LAurant; apoi îndată, izbucneşte
cu un vers şocant: „numai zborul începe odată cu deﬂorarea cerului”.
Ce departe suntem de poezia tezistă şi patriotardă din veremea socialismului pe puncte şi cartela de la
purtător!
Vreau să mai completez – doar cu titluri – creaţiile à la Blaga.
Anale de lumină, Dimineţi de septembrie, Coliziunea de particule elementare.
Nichita Stănescu: Septembre târzie, În genunchi (o excepţională poemă de primă pagină a unei reviste
centrale), Uitarea timpului („eu am fost frigul tău / iar tu mai ai puterea unui surâs/suntem undeva într-un
adăpost pentru vise”).
O contribuţie lirică aparte aduce Mircea Ştefan, în cadrul poeziei moderne din Canada, şi USA prin creaţiile
de două şi puţine versuri: Cristal de seră (2), Iar şi iar (2 strofe a câte 3 versuri), Laser, Chin (4), Suspendată (3).
Dorul de moşie (citeşte de acasă), nu se revarsă în bocete şi nostalgii festivaliere, ci mai apăsat în alte forme
de comunicare.Tropii sunt inutile: Echinox („cerul e risipit / mai mult / pot spune că e beat / şi mă cheamă acasă”
(un Coşbuc prelucrat serios).
Le este un exigent îndrăgostit de metaforă şi simbol (celelalte ﬁgure poetice, epitete, personiﬁcări, comparaţii
etc., se aﬂă la degetul lui mic): Amintiri clujene, Nopţile şi tăcerile scribului, Între copilărie şi inocenţă („e vremea

când secunda se descompune în noi”). Un simbol cuceritor găsim în poema Ce va ﬁ.
Din când în când, eu aud ecouri nu numai din poeziile lui Eminescu, Blaga, Nichita Stănescu, dar şi din
George Bacovia („e seară a uitărilor / iar în oraş se moare – E seară), Ion Barbu (Flash), Nicolae Labiş (Sub alt
cer – „picături de metal se preling pe meningele meu”).
Poetul este un implicat acid în viaţa social-politică a planetei: Hermeneutici de cositor, Poveste dintr-o
copilărie, Aşa s-a scris istoria, Foc imperial (o diatribă peste poeţii moţilor), La camp (o stampă autobiograﬁcă).
Ca orice poet care îşi cunoaşte valoarea intrinsecă, pentru a ﬁ pe placul multora, visează. Adică are vise şi
mărturiseşte tranşant într-un capitol separate II – Capcana cu vise.
Lângă turcescul kapkan, atât de concret şi constrângător, în forma lui viabilă, poetul produce un oxymoron de
toată frumuseţea, alăturându-i un substantiv neutru, cu forme multiple de plural – vise, visuri. Şi asta la o
imediată derută.
Cam aceleaşi ﬁliere tematice se aﬁşează şi-n această a doua parte, propusă a ﬁ altfel de către poet.
Alţi câţiva Mari ai lumii: G.-G. Márquez, Spinoza.
Metafoire revelatorii
ceasul meu s-a ascuns în atelierul lui Spinoza;
timpul nemărginit e o muiere (de multele-i păcate mântuită);
Poeme scurtisime: „tăcerea s-a răstignit /într-o gară de munte/cum visele câinilor fără dinţi/în căutarea de
ţâţe – Capriciu.
O creaţie suprarealistă – oricând putând a ﬁ semnată de Gellu Naum , Geo Bogza, C-tin Nisipeanu, Saşa
Pană etc.
De excepţie este Psalmul de la p.44. Altceva decât psalmii arghezieni, parcă cel al lui Mircea Ştefan curge
mai omenesc, este mai aproape de dorinţele noastre pământene. E mai ﬁlozoﬁc. În aceeaşi linie, poezia
Destin.
Omul de ştiinţă nu se sugrumă decât eliptic: Citiţi: „seară după seară / celulă din celulă nască-se crin // se vor
ciocni protonii cu mari viteze iară / şi nimeni nu va trece / nepedepsit prin vis” – Nepedepsit.
Poeme cu trimitere locală: Lumină lină pe Feleac, Culorile orizontului.
Parcă sunt mai multe poezii de dragoste în această parte a volumului şi mult mai bine legate de natură:
Numai un vis, La moara din valea visului, Surâs de înger, Curge o seară, Din aproape în aproape.
Nu de puţine ori poetul îşi îngăduie să facă o curată ﬁlozoﬁe ﬁinţei trecătoare prin lume.În spatele cuvântului
”focului”,simbol al Soarelui, deloc veşnic, în zilele noastre ﬁind la jumătatea vârstei lui, poetul nu declină
dispariţia ﬁinţei, ci îngrijorarea că vom rătăci în căutarea a nuştiuce. În poema Ce va ﬁ , laudă cu parcimonie
cuvântul. Numai „prin naştere / ne vom opri”.
Poetul, supus şi el transformării, are două pârghii de a supravieţui: suﬂetul şi visul. Înainte de toate, iubita are
prioritate. Poemul scris într-o limbă a în gerilor este una din cele mai frumoase creaţii de dragoste, nu numai din
lirica modernă, alături de atâtea poezii ale lui Nichita Stănescu. Poezia de durată este „stare privilegiată”, de a
surprinde clipa, frumuseţea, capriciile sau irizările ei. Ştefan Damian, din Cluj-Napoca a sesizat legătura
ghoeteană între poet şi cuvânt.
Ca ﬁzician, Mircea Ştefan are mai apăsat limbajul pentru concreteţea lucrurilor şi fenomenelor
înconjurătoare, decât poetul de la Bucureşti, care plonjează într-un abstract, doar aparent ﬁind controlabil.
Poetului român-american i-am decojit creaţia din aceste volum, indicându-i şi sursele mai apropiate sau
îndepărtate – în primul rând româneşti, şi apoi universale tocmai pentru a-i deconspira cultura şi pentru a le
arăta contemporanilor săi că perioada brizbrizurilor stilistice – de a zugrăvi, a ni se relata , a povesti (în poezie)
a trecut, au devenit inadecvate, sunt becisnice. Cititorul actual socializează (ah, cuvânt proletcultist)
internațional şi dacă mai şi scrie poezie, trebuie să ﬁe în cunoştinţă de cauză cu ﬁlozoﬁa, sociologia,
matematica şi ﬁzica, măcar cu frazarea în domeniu, cu logica strânsă a componentelor acestora.
Ori, poetul Mircea Ştefan a realizat un tur de forţă în domeniul poeziei, pe urmele matematicianului Dan
Barbilian, adică a poetului Ion Barbu.
În concluzie, volumul Zero absolut nu are contur viu în zero relativ ori în cotidianul păgubos al poeziei
festivaliere, al relatării şi al zugrăvirii perpetue.
Capitolul al treilea reuneşte „opinii critice” ale unor apropiaţi ai poetului (amintind de un gest similar al lui
Fănuş Neagu – Cartea cu prieteni): Pr. Remus Grama, Iacob Cazacu – Istrati, Adrian Munteanu, Pr. Prof. dr.
Cezar Vasiliu, Menuţ Maximinian, Horia Porumb, Leonard I Voicu, Alex Cetăţeanu, Aurel Pop, Al. Francisc,
Sergiu Cioiu, Ştefan Damian, Muguraş Maria Vnuck.
Algonquin, 30 ian. 2019
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ROMANIA

RADU BOTIª

B

Bucuria lecturii

Începutul primăverii a bătut la ușa mea cu două volume ale
scriitoarei Ana-Cristina Popescu. Cum am primit coletul cu
cele două volume, am încercat să-mi organizez programul în
așa fel, încât să-mi fac timp cât mai curând pentru lectură. Eu
colaborez cu scriitoarea Ana-Cristina Popescu prin intermediul revistei
„În bătaia peniței“ și am avut plăcerea să lecturez și alte scrieri ale
dumneaei, printre care un superb volum de teatru care m-a surprins
plăcut. La fel de plăcut surprins am fost și de volumele Chipul din ceață
și Impresii apărute la Editura InfoRapArt, Galați, 2019.
Volumul „Chipul din ceață“ este un roman ce are ca punct de plecare
copilăria cu tot farmecul ei, cu prietenii, jocurile, întâmplările pline de
haz, momentele unice de care nu poți să-ți amintești mai târziu decât cu
mare drag. Deși punctul de plecare al romanului este copilăria cu toate
misterele ei, mistere cărora le poți descifra adevărata profunzime doar
la vârsta inocenței și care își pun amprenta în devenirea ca om al
copilului de ieri, acesta curge lin spre adolescență și tinerețe.
Firul narativ urmărește, în evoluție, două personaje, pe Carla Mihai și
pe Marian Anca, poreclit Cireașă. Carla Mihai se bucură de o copilărie
frumoasă, fericită, de o adolescență luminoasă și de o tinerețe
încununată de reușite profesionale, în timp ce Marian Anca este acel
om care crește învăluit în umbră, este acel chip din ceață spre care
majoritatea refuză să privească, mai puțin Carla. Ea este singura care
are curajul să înlăture vălul de ceață spre a vedea strălucirea de pe
obrazul ascuns. Ea este singura care la ﬁnal reușește să risipească
ceața ce acoperea chipul unui om ascunzându-l de ochii lumii în care
trăiește prin puterea dragostei. Nimic nu e mai puternic ca dragostea.
„Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice
ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste
nu am, nimic nu sunt. […] Dragostea îndelung rabdă; dragostea este
binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte.
Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde
de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură
de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le
rabdă. Dragostea nu cade niciodată” (Corinteni 13, v.2, 4-8). Carla a
ascultat de acel sentiment nobil, de acel sentiment unic născut în suﬂet,
dragostea, și a reușit să treacă peste barierele lumești fructiﬁcându-l,
dându-i glas, întinzând o mână dintr-o lume rece obișnuită să vadă
lucrurile superﬁcial, spre o lume caldă, liniștită, dar învăluită în ceață.
Cireașă, nume simbolic ce leagă personajul de elementele
fundamentale ale vieții, fructul unui arbor, de lemn, de foc, de aer, de
pământul în care arborul are rădăcini, de dragoste, ﬁindcă ﬂorile de cireș simbolizează căsătoria, frumusețea,
înțelepciunea, se lovește în copilărie de ostilitatea unui profesor și este nevoit să-și întrerupă studiile în clasa a

VII-a. Această întâmplare nefastă atrage asupra sa un stigmat. Deși personajul devine un autodidact, ﬁindcă
iubea cartea, va ﬁ mereu lăsat în umbră de ceilalți, marginalizat, adesea ironizat. Reușește să-și continuie
studiile mult mai târziu, după ce are propria afacere, ﬁind un bun tâmplar printr-un program numit „A doua
șansă“.
Singura care vede dincolo de aparențe este Carla. Ea nu ascultă doar de rațiune, ci și de focul ce s-a aprins în
suﬂet. În copilărie niște întâmplări o fac pe Carla să ﬁe surprinsă de înțelepciunea băiatului, de maturitatea de
care dă dovadă în a trata lucrurile, maturitate ce nu o găsește la alți copii de vârsta lor. Începe să-l privească cu
alți ochi, ba îl zărește ca ﬁind un băiat și mai târziu un tânăr foarte frumos. Realizată profesional, ea nu reușește
să împace latura suﬂetească, să-și întemeieze o familie, decât la maturitate, când lasă acea iubire pură,
copilărească, ce nu poate să ﬁe întinată de nimic murdar, să prindă glas. Prin căsătoria ei cu Cireașă reușește
să alunge vălul de ceață, să rupă giulgiul în care lumea l-a înveșmântat pe copilul de ieri și să împlinească și a
doua latură, cea mai armonioasă, căminul, bucuria unei familii împlinite.
Romanul are un ﬁnal fericit ceea ce era de așteptat, deoarece copilăria cu toate enigmele ei nu se poate
materializa mai târziu, dacă-i asculți glasul tainic decât prin lumina unei primăveri eterne, paradisiace.
Impresii este un volum de publicistică care a adunat în rândurile lui impresii ale scriitoarei Ana-Cristina
Popescu materializate prin arta cuvântului în editoriale, cronică literară, evenimente, eseu și proză scurtă.
Textele publicate în acest volum impresionează cititorii prin profunzimea mesajului. Oricine ar citi cronica
făcută de Ana-Cristina Popescu la volumul De dragul tău, scris de Iulian Patca, intitulată „În căutarea
adevăratei primăveri” sau evenimentul anunțat în volumul Impresii prin titlul „Pendulând între știință și
impostură“ care a adus la Caransebeș pe scriitorul Radu Paraschivescu pentru a-și lansa Cartea râsului și a
cercetării și Două mături stau de vorbă, și-ar propune să intre și ei în posesia cărților frumos prezentate.
Editorialul „Tot țăranul român, săracul!” evidențiază atitudinea scriitoarei față de anumite aspecte de care se
lovește omul în viață atunci când unele interese sunt mai presus de omenie, de moralitate și ﬁresc, de
corectitudine, în timp ce editorialul „Și tăcerea vorbește” prezintă unele aspecte sociale de care ne putem izbi la
tot pasul printr-o întâmplare trăită într-o călătorie cu trenul.
O să fac pe scurt și o trecere prin materialele din acest volum care mi-au captat atenția într-un mod mai aparte
prin temele abordate. „Oare unde este talantul meu?” înfățișează drumul omului în viață, a omului copleșit de
tot felul de griji și care refuză să se odihnească o clipă, să privească atent în suﬂetul lui și să găsească acel dar
unic, acel talant pe care să-l fructiﬁce. „Fiul risipitor” prezintă omul care, orbit adesea de cele materiale se
depărtează de adevăratul sens al vieții, de adevărata frumusețe a vieții, îi surprinde pe acei părinți care pleacă
din țară lăsându-și copiii singuri. „Ca o adiere de vânt” arată cât de fragilă e viața omului. Cu toate că viața este
fragilă omul încearcă mereu să atingă vârful muntelui, ca să ﬁe fericit, se simte dator să lupte pentru a se
bucura de dulceața grăuntelui. „Ca o adiere de vânt trece viața omului. Întâi e ca o vijelie, se înalță, crește, se
aprinde, dărâmă stânci în jur, dar când ajunge să vadă templul fagurelui său plin cu aurul roadelor, se așază,
simte că e cuprins de liniște, de mulțumire”, spune scriitoarea. „În pântecele chitului” aduce cu sine istoria lui
Iona și arată că omul prin anumite vicii poate ajunge să trăiască în întuneric ca într-o burtă mare de pește de
unde nu poate evada spre a ajunge la lumină, dacă nu scapă de păcatul ce l-a înlănțuit. „Capra vecinului”
vorbește despre ochii întunecați ai lumii, acei ochi ce s-ar bucura de grăsimea caprei din vecini. „De ce au
zburat păsările?” abordează tema trecerii timpului. Adesea omul lasă timpul să treacă pe lângă el degeaba și
mai târziu se întreabă de ce au zburat păsările. „În pași de dans” surprinde viața omului ca ﬁind un dans ce
începe lin, curge și se sfârșește odată cu ultimul acord muzical, în timp ce „Și totul e un joc” pune pe tapet viața
ca pe un joc. „Fericirea nu depinde de ce ai, ci de atitudinea pe care o ai”, îndeamnă omul să se bucure în orice
moment de tot ceea ce este în jurul său. „I-am găsit mereu șurubul” sublinează faptul că omul poate găsi
rezolvare la orice problemă, trebuie doar să-și dorească acest lucru.
Volumul Impresii chiar impresionează prin materialele încărcate de semniﬁcații.
Prin cele două cărți ale scriitoarei Ana-Cristina Popescu, publicate la începutul anului 2019, pot spune că am
redescoperit acea bucurie a lecturii adusă în suﬂet de frumusețea chipului copilăriei, a dragostei adevărate, de
imaginea vieții văzută de la forma de joc, la pași de dans; de la fuga păsărilor, la fericirea care o aduce cu sine
ﬁecare clipă ce ne atinge existența.
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Mă apropii de acest subiect cu precauție, pentru că el face parte din lumea invizibilă care ne
înconjoară. Punerea în legătură cu miracolul inﬁnit este o încercare greu de abordat pentru că ﬂuxul
energetic stăpânește ﬁința noastră după legi greu de înțeles, chiar și pentru cercetători. Câmpul
energetic al omului face parte din alte dimensiuni decât cele ale vieții noastre de toate zilele, unii
considerând că e chiar o zonă mistică, de care nu e bine să te atingi. Cu toate acestea, am luat în
considerație faptul că într-o lume adânc pozitivistă, aproape sălbatic de pragmatică, în care ne desfășurăm
viața, pe măsură ce avansează cercetările, discuțiile pe teme spirituale își găsesc tot mai mult loc. De altfel,
acest subiect nu a încetat să ﬁe o preocupare de la începutul civilizației, așa cum o dovedesc scrierile sacre și
mai apoi lucrările tuturor curentelelor spirituale. Nu numai atât, chiar și oamenii fără nicio pregătire au avut
astfel de preocupări. Se spune că înțelepciunea interioară este mai valoroasă decât cea intelectuală. Oamenii
secolului nostru o numesc „inteligență emoțională”.
Preocuparea aceasta are o explicație simplă. Nu e om să nu își pună un șir de întrebări despre existența
ﬁinței umane: cine suntem, ce este viața, ce este dincolo de granițele vieții, precum și acest subiect referitor la
câmpul nostru energetic. Multe întâmplări din viața proprie mi-au dat prilej de meditație pe această temă, și
concluziile la care am ajuns m-au ajutat să îmi supraveghez ﬂuxul energetic.
Pornesc de la ceea ce e larg cunoscut și anume, că tot ce există în Univers și pe Pământ, ﬁecare particulă
este compusă din atomi încărcați cu energie, și noi, oamenii, suntem parte a aceluiași mare organism. Astfel
am înțeles cât de multă energie emite corpul uman. Emitem energie cu ﬁecare mișcare, oricât de mică ar ﬁ ea,
privirea, clipitul pleoapelor, sau cele pe care nu le putem vedea, gândurile, emoțiile, vorbirea, toate sunt puse în
mișcare de energia corpului nostru. Când această energie nu mai există, corpul uman rămâne inert. Nu primim
cu bucurie ideea, dar moartea este necesară, ﬁindcă astfel intrăm în circuitul universal, înapoind energia pe
care am primit-o, căci energia nu dispare, ci se transformă.
Din vasta cuprindere a acestui subiect, câmpul energetic al omului, mă opresc la două aspecte care sunt
contradictorii, dar împreună formează o unitate și anume: energia pozitivă și energia negativă.
Specialiștii în acest domeniu ne spun că energia pozitivă e o vibraţie armonioasă, aliniată, centrată, e cea
care integrează, uniﬁcă, pe când energia negativă e cea care desparte, separă, cauzează ideea de vibraţie
discordantă în opoziţie cu energia pozitivă. Atunci când acţionezi cu energie pozitivă, eşti aliniat armonios cu
adevăratul tău sine interior, când acţionezi cu energie negativă, nu mai eşti aliniat cu sinele tău şi creezi
discordanţă, separare, despărţire, uitare, ești deconectat.
Pentru că energia curge în organism și noi o putem folosi după liberul nostru arbitru, m-am străduit, pe cât mia stat în putință, să aleg jumătatea plină a paharului. Sunt convinsă că felul în care acționăm este alegerea
noastră și ne va inﬂuența puternic pe parcursul vieții nu numai pe noi, ci și pe cei din jur. Nu există îndoială, tot
ce avem corect şi bun în noi ne aduce recompense și tot ce este negativ şi rău ne aduce consecinţe nefaste.
Alegând să zâmbesc vieții, să pășesc cu încredere de sine, să devin pe cât se poate o ﬁință solară, să dăruiesc
dragoste și înțelegere, iar în scrierile mele să înclin balanța spre partea de lumină, am avut satisfacția să mi se
întoarcă multe din ceea ce am dăruit. Dar atunci când slăbiciunile omenești m-au trimis într-un con de umbră și
am întins mâna să apuc paharul gol, am plătit pe măsură. M-am trezit dintr-o asemenea stare când am avut o
problemă de sănatate a ochilor. Un doctor mi-a spus că spargerea vaselor de sânge pe retina nu are o cauză
organică, ci se datorează unei supărări pe care nu am putut-o stăpâni, ceea ce era perfect adevărat.
Cercetătorii, și nu numai ei, sunt convinși că sănătatea persoanelor care radiază buna lor dispoziție este
incomparabil superioară celor aﬂați la polul opus. Optimismul este un stimulent al energiilor pozitive din noi.
Atitudinea optimistă în tot ce facem crește imunitatea și capacitatea organismului de a lupta cu bolile.

Supărarea, nervozitatea, încrâncenarea, agitația sunt cele mai răspândite încălcări ale legilor universului. Ele
pot determina mari neplăceri în viaţa celui pe care ne supărăm, cât şi în propria noastră viaţă.
Întâlnim adeseori părerea greșită a unor persoane încărcate cu multă energie negativă. Aceștia se
consideră oameni realiști, cu picioarele pe pământ, oameni dintr-o bucată care dau piept cu viața și nu se lasă
doborâți ușor. Pe cei cu energie pozitivă îi consideră oameni slabi, pe care îi pot călca în picioare.
O mare parte a energiei noastre este emanată de creier. Gândurile au o viteză mai mare decât cea a luminii,
nimic nu o poate egala. Dacă ne încărcăm gândurile cu energie negativă sub diferite forme: invidii, duşmănii,
antipatii, resentimente, neiertări, jigniri, reproşuri, orgolii, învinuiri nedrepte, dorinţe de răzbunare, dar și prin
supărare, mânie, nemulţumire sau frică, toate ne pot transforma chiar și cele mai frumoase experiențe întrunele cu impact negativ. Nu ne dăm seama, dar chiar și cearta, mânia, nerăbdarea, orice expresie dură,
aﬁrmată pe un ton categoric pot emite în tăcere o mare forţă destructivă.
Nici nu putem bănui câte cuibare își pot găsi în abisul ﬁinței noastre diferite forme de energie. Dacă viața
noastră este dezorganizată, atragem energiile negative. Ordinea și o organizare mai bună ne permit să
eliminăm acea stare permanentă de grabă, de agitație și de nervozitate care ne împiedică să ne bucurăm așa
cum trebuie de viață. Când suntem mereu sub presiune și avem multe de realizat într-un timp scurt, devenim
stresați și emitem energie negativă care se întoarce împotriva noastră, lovindu-ne astfel, fără să
conștientizăm, sursa răului. Pe lângă aspectul neplăcut dat de dezordine și dezorganizare, casa noastră ușor
se poate transforma într-un gunoi energetic aducător chiar și de dezastre pe mai multe planuri. Deși energia
din corpul uman nu poate ﬁ văzută, așa cum nici energia atomului nu este percepută de ochiul uman, există
totuși alte modalități prin care putem percepe și energia umană.
Despre aceasta a vorbit pentru prima dată, în anul 1994, savantul japonez, Masaru Emoto. Împreună cu
echipa sa, a descoperit unul dintre cele mai mari mistere ale lumii noastre. El a demonstrat că apa, ca parte a
Universului, se conformează criteriilor pozitivului şi negativului. Apa poate stoca în structura sa toate efectele
informaţionale cu care intră în contact, inclusiv cele acustice. S-a demonstrat astfel, că apa poate absorbi,
stoca şi retransmite sentimentele şi emoţiile oamenilor.
Experimentul său arată că imaginile și sunete sunt capabile să transmită informaţii apei, modiﬁcându-i
structura de cristal. Imaginile pozitive, de tip „iubire”, „bunătate”, muzică clasică, forţa sublim creatoare a artei
şi a muzicii, au generat cristale geometrice de gheață, frumos colorate, cu forme geometrice, hexagonale,
armonioase și încântătoare. Formele negative expuse unor cuvinte urâte, precum: „Hitler”, „te omor”,
„poluare”, poze ale unor ﬁinţe maleﬁce, muzică stridentă au îngheţat în forme amorfe, stridente, ciudate şi
dizarmonioase.
Asemenea se întâmplă și cu corpul nostru. În momentul în care gândim sau pronunţăm anumite cuvinte,
vibraţiile pe care le auzim sau le simţim transformă moleculele corpului nostru și se răsfrâng asupra celor din
jur. De aceea, este esențial ca în viața noastră de zi cu zi, să folosim cuvinte și gânduri pozitive și armonioase.
Cuvintele rostite de noi contează mai mult decât s-ar crede. Efectele cuvintelor încep imediat ce s-au făcut
auzite, făcând modiﬁcări ﬁzice şi genetice în organism.
Concluzia acestei descoperiri ne face să simțim un ﬁor prin coloana vertebrală. Dacă apa ne înregistrează
gândurile, se demonstrează că mecanismele cosmosului întrepătrund automat în toate nivelurile de viaţă, fără
a lăsa ceva deoparte. Universul ne urmăreşte ﬁecare gând, cuvânt şi mişcare. Religia pune aceasta pe seama
Dumnezeirii.
Închei cu o concluzie scurtă: suntem ceea ce suntem, ca rezultat a ceea ce gândim și atragem ceea ce
suntem.
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(fragment)
Motto: The writing of my autobiographical novel has been very therapeutic to me.
It has helped me to understand my past, to cherish my present, and to look forward
to enjoying the time that is still left for me.
Alex Amalia Călin

The Nearly-dead Experience
In 1990 I was readmitted into Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York. I
was supposed to go through a new surgery. Some hours after that while observing
Translated from Romanian by
the surgeon's strict instructions, one of the nurses came to help me take a walk in the
Muguraș Maria Vnuck and
David Paul Vnuck (USA)
hallway. When I tried to get up, my body was aching terribly all over. I could not move
at all, yet the nurse took hold my arm gently, with the intention of helping me out of
bed. At that moment, I felt an incredibly atrocious pain. For a second, I thought I could even die. I had the
impression that I was in a dark tunnel which was getting narrower, strangling me. I was crying for help. I
envisioned a waxy-faced lady who I thought was death coming to take me with her by force. I felt that a
knife was in my heart. That pain was taking all my strength away, burning me. The torture had become
unbearable. I would have rather be struck by a sudden death. The pain overwhelmed me and I fainted. But
what happened after that was more than a miraculous dream. I went into a clinical death.
I was in a surgery room and the doctors were trying to
resuscitate a woman. Since I was not interested in all that
show, I kindly asked them to let me go. But despite my
insistency they did not hear me. I looked at that woman
and I was surprised how much she resembled me. She
looked extremely pale and week. Thinking that she was
dead, once again I asked the doctors not to try anymore
and help me open the door to the light. Once again they
did not hear me. I went again to the door and I pushed it
with all my strength. To my happiness, the door opened to
that light given by God as a gift of life.
The pain disappeared. From where I was, I could see a
beam of light at the end of the tunnel. Although it was at a
small distance from me, and it was bright, it did not hurt
me. It welcomed me in its fascinating interior, as if it were
a waterfall. I could feel happiness wrapping around me. I
had never before experienced such a feeling. A
miraculous power enabled me to see myself from the
outside. I was sitting down alone on a bench in an
inexpressibly beautiful garden. This background was
ﬁlling my heart with joy. There was a fresh spring

fragrance ﬂoating in the air. The grass was as pure as the morning dew, while the birds' chirping resembled
a great symphony. Everything was exhaling an absolute happiness, unconditioned by space or time. I was
unsure whether I belonged in that place or if I were a mere visitor. I felt like being a part of that light. I had
no memories. Although I was alone, I did not feel any loneliness, nor did I have its notion. I was in perfect
harmony with myself. It was by then that I was aware, for the ﬁrst time in my life of that unknown and
miraculous phenomenon, from which I would have never liked to be awakened.
After two or three minutes I returned to my senses, from that inﬁnity where I had existed and could have
the experience of perfection. Suddenly, that outrageous pain came back again. It paralyzed me. It was as if
I had a big weight hanging on my neck. Dr. Keefe, my cardiologist, brought me back to life. Both the doctor
and the nurse told me that when I was coming back from my clinical death, I was reproaching them with the
following:
“Why did you have to wake me up? It was so good… I was happy there. It was wonderful, wonderful.”
It was for the ﬁrst time that I was speaking in English since I was unconscious. When I fainted, the nurse
called somebody to help her. She told me that, while she was checking my blood pressure and my heart
beats, she was looking at my face. Because of that sharp pain, I was frowning, while my face had become
rigid and disﬁgured. But when I went into the clinical death, my face relaxed and brightened all of a sudden.
The cardiologist saved me. She was the one to put the right diagnosis for me: MVP (mitral valve prolapse).
A few days after my surgery, I was surprised to see that people, who did not have anything to do with the
hospital, came to visit me; a doctor, who had become a priest, and who was accompanied by his assistant.
I cannot precisely say what exactly made me tell them, but I was impressed that they were ready to pay
attention to me and have a chat with me. In order to make myself better understood, I accompanied my
words with gestures which, otherwise, I would have forbidden categorically to myself. Not because these
were not nice gestures, but because I would have felt humiliated in front of my interlocutors, due to the
inﬁrmity which I could not hide. I explained to them in English, the latest spiritual experience that I had had
as a consequence of my surgical intervention.
According to the doctor's instructions, I was asked by a nurse to get out of bed and take a walk with her in
the hallway. She helped me, but suddenly, I felt a sharp and unbearable pain in my chest which cut my
breath. I started yelling feeling like a helpless prisoner, in the claws of death. Then, the whole world
vanished for me. I had fainted. I had come into a new dimension. I was wondering in unknown hallways,
looking for an exit. I arrived in a room with many lights. There were several doctors around a table. I came
close to one of them asking him to show me where the exit was, but he did not hear me and continued to
stand with his back turned to me. I asked him once gain. He did not move. Then, I asked another doctor. In
vain, the result was the same. Nobody wanted to pay any attention to me. I could not understand what
those doctors were doing and why none of them answered my question. They did not hear me and they did
not see me. I came close to them to see what was happening there. A woman in her forties was lying on
the operating table. She was thin and very pale. Having a better look at that patient, I was amazed. The
woman was my very image. Why did she resemble me? Who was that patient? I abandoned that weird
thought and I saw how the doctors were struggling hard to activate her heart. Intrigued by their indifference
towards me, I tried to attract their attention: “Can't you see she is dead? Why are you wasting your time?
You would do better to help me ﬁnd the exit. I'm alive, so, please help me.” I was not at all impressed by
that patient, nor did I feel like participating in that scene. Our perfect resemblance seemed to me to be an
illusion, so I abandoned the thought. I had lost my patience. At that moment I saw a door and I went
straight to it. I tried to open it, but it was big and heavy. I leaned my shoulder against it, in order to be able
to push it with all my strength. To my surprise, the door opened just enough to let me pass through it. In
front of me there was another tunnel. But this one was shorter and at its end I could see a beam of light.
That killing pain in my chest vanished with my contact with its rays. I was in an unreal, beautiful garden, full
of ﬂowers and luxuriant vegetation. Small and large birds of an amazing beauty were ﬂying around me,
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chirping in such a tender way, as if it were a celebration. I took a seat on a bench. I was alone, but I did not
have any feeling of loneliness or fear. I was in the light and at peace with myself and with the whole world. I
was experiencing a euphoric state of mind and a tranquility which was culminating in complete happiness. I
felt I belonged there. All nature was surrounding me with its incredible beauty. I had no idea who I was, or
from where I had come. Now was the only dimension of time. I could not perceive the future either. I did not
have any wishes, nor did I have any nostalgia, regrets or any other feelings. My soul was as free as that
light which had alleviated my pain. Then I heard a cry. Was I the one who had cried? I do not know. All I do
know is that the pain had returned to my body, torturing me again. Several doctors and nurses were around
me. I was very agitated and unhappy that they had brought me back from that garden of total happiness, of
spirituality, and of full life. So, I reproached them: “Why did you have to wake me up? I was so happy. I was
no longer in time or space. I was in paradise and I belonged to myself. Let me go back…”
The doctor-priest and his young female assistant listened to me attentively without interruption. They did
not look at me in a weird way, but told me that they had such patients in the past who had lived similar
experiences of clinical death. Like in my case, all the other episodes were of a short duration. They also
added something very interesting. As a sequence to such an event, some patients discovered certain
talents which they had not been aware of until then. They assured me that they intended to visit me in the
coming days, in order to see how I was and tell them if, in the meantime, I had other similar incidents. They
returned a few days later. My roommate was not in at that moment and this gave me the courage to
confess:
“Doctor, now, I am experiencing the phenomenon of a split personality. I seem to be able to detach myself
from my body and ﬂoat above the bed. Yet, I am still there. Then, I can walk by myself through the hallways
of the hospital. I have no more pains and nobody needs to help me.” During one of these walks I met Dr.
Keefe. She was the one who had diagnosed my heart condition as MVP. She was the one who had brought
me back from death. Later on that day she came to visit me in my room and I had told her that I had seen
her earlier in the hallway. I could even describe the clothes she was wearing on that day, although until that
moment we had not yet met. On another occasion, I met Dr. Hoskins, who had performed my surgery.
Without going out of my room or talking to a nurse, I could describe minutely the doctor's clothes.
The priest-doctor was really impressed and tried to calm me down, telling me that this split personality was
something natural. But, of course, everything was supposed to go back to normal.
I highly appreciated that Dr. Keefe, besides being so young and beautiful, had a lot of compassion for me.
Whenever she would come to me to make her medical examination, I was sharing with her all sorts of
experiences. The post-operative time was difﬁcult and long. I was amazed at the fact that, during my
convalescence I suddenly began to write poetry, after a twenty year break.

FLIGHT
This ﬂight is fascinating!
Gliding through the imaginations,
I try to reach high.
Boundless have I become now
As I learned to soar up.
My wings spread wide
To encompass everything
Under my will.
My thoughts scatter through every particle.
compatible have I become now
As I learned to turn the challenges
And
I feel lighter
As my desires get stronger.
Vibrant becomes my world
With the spectrum of
Splashing shades of power.
Glowing with the hues of thrilling growth,
This ﬂight is fascinating!

WATCH
A “watch” means a lot.
Constantly pointing out the time,
Continuously clicking around,
Never does it lag behind.
A “watch over” us means a lot.
It ticks us to be conscious.
It runs us to cope up with the speed.
It alarms us of the consequences.
It times our efforts to co-inside well.
It seconds our trials to contribute and
It shows us the need of the hour.
Thus,
A watch over us lends
Timely help to walk
Hand in hand with time!
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SHORT BIO: Mallika Chari, a poet and an artist loves to give colors and shape to
her poetry.
Her poetry collection Lively Words bears testimony to this where each of her
poem is represented by her paintings. Her poems have found places in online
journals and poetry anthologies. Her haiga got published in “Daily Haiga” and
“Haiga Online”.her haiku were published in “Wild Plum” and “Chrysanthemum”.
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picături proaspete de dor,
căzute în Amurg de pe buza Inﬁnitului…

Umbra curcubeului –
ne pierdem în noi…
ne pierdem tăcuţi într-o Lume pustie
printre lacrimi,
printre zboruri frânte,
coborând matinal în noi…
ne ridicăm în Amurguri plânse,
ne-abandonăm neputincioşi
în Simfonii mute de dor –
Simfoniile nopţilor de Dragoste…
trupurile descătuşate din Iubire
se scaldă în roua zorilor
născându-ne mai puri,
mai îndrăgostiţi,
pierduţi prin Timpul ce ne macină
în umărul drept al Clepsidrei…
ne regăsim răniţi de spadele amintirilor –
picături de fericire ce scaldă
soldaţii războaielor necunoscute
învingători,
învinşi,
amară şi dulce melodie a Vieţii,
răsfrântă din vise ne-mplinite…
Timpul desenează pete de Curcubeu,
Lumea se prăbuşeşte în jurul nostru
ne pierdem iarăşi în noi,
vibrând de Iubire…

amintiri – bătăi de inimi înﬁerbântate,
mângâieri închizându-ne pleoapele,
învăluite de miresmele Iubirii,
ploaie de Curcubeu răsfrânt
într-un zambet de ﬂoare,
îngropându-ne Eternitatea clipei…
amintiri – lacrimi sărate pe bolta inimii,
ce se preling înghemuite din colţul ochilor
în căuşul palmelor împreunate
într-o Primăvară târzie,
furată Timpului îmbătrânit…
amintiri – valuri ale destinului
poezii ale tinereţii,
ascunse adânc în cenuşa suﬂetelor,
păstrate talisman
prin nerostite întrebări:
mă iubeşti?!
te iubesc?!
ne iubim?!

ne depărtăm apropiindu-ne…
ard amintiri în frântură de şoaptă,
zburând pe aripi de vise,
împovărând cu durere,
suﬂetu-mi ucis de prea lungi aşteptări…
ce departe eşti… ! ce departe sunt… !
striveşte-mă sub trupul tău scluptat în ceară
amirosind a tei şi-a busuioc,
pierde-mă cu ﬁre de iarbă
pe verticala inimii tale
lăcrimându-mi Iubirea
picături arzând nervurile tălpilor mele
în luptă cu drumurile spre tine…
ce departe eşti… ! ce departe sunt… !
într-un târziu, rănit, ajung la tine,
ne cufundăm matinal în noi,
căutându-ne printre lacrimile Cerului…
ce departe eşti… ! ce departe sunt… !

amintiri…, amintiri…, amintiri…

ne depărtăm apropiindu-ne,
dansând pierduţi
în tristeţea Amurgurilor…

amintiri – bătăi de Timp uitat,
învăluite în praf de stele,
din frumoase poveşti de Iubire,

ce departe eşti… ! ce departe sunt… !

GABRIELA CÃLUÞIU
SONNENBERG

El humor de
los ingleses

C

SPAIN

Hablar una lengua extranjera es una cosa muy útil, pero comprender la mentalidad de los otros
supone entenderlos de verdad. A mí, por ejemplo, me encantan los ingleses. Tienen un humor muy
especial. Por supuesto, se trata del famoso humor británico. Como expresión condensada de su
forma de pensar, este humor reúne dos extremos que aparentemente no tienen nada que ver uno
con el otro: por un lado el detalle minimalista observado con una nitidez aguda, casi indecente, y por
otro lado un punto de vista tan alejado y elevado, que ni siquiera se puede imaginar uno que eso tendría algo
en común con nosotros. Doy un ejemplo sencillo, de algo que me sucedió hace algunos días, aquí, en nuestro
pueblo.
Un día me encontraba en una tienda de artesanía, en busca de una cesta para almacenar frutas y verduras.
Mientras trataba de sacar una canasta de mimbre desde la base de un pirámide muy alto, aquella construcción
precaria cedió a mis esfuerzos y se derrumbó, produciendo un gran estrépido. De repente, detrás de mí se hizo
audible una voz apagada y llorona:
“¡Dios mío, que susto! ¡Mi corazón casi se paró!”
Miré atrás y vi a un anciano, evidentemente inglés, temblando, cuya cara se había puesto casi en blanco. Me
apuré a sostenerlo y le pedí disculpas repetidamente hasta que él me aseguró que se encontraba bien. Unos
momentos más tarde, mientras esperaba mi turno en la caja, alguien me golpeó ligeramente en el hombro.
Di la vuelta y me encontré frente a una alegre Señora. Simulando indiferencia, ella me preguntó en inglés:
“¿Eres la chica que casi consiguió convertireme en una viuda rica?” Detrás de ella, el Señor de antes, el del
casi-infarto, se reía a carcajadas.
*
En otra ocasión, cuando me encontraba en el salón de festividades de un prestigioso hotel de la Costa
Blanca, después de haber supervisado un certamen deportivo, me pasó algo similar.
Acababa de imprimir los resultados ﬁnales de la competición, cerrando la sesión de trabajo en mi ordenador.
Estaba muy contenta de que ﬁnalmente había llegado el momento de ir a la Fiesta de la Cerveza, donde iba a
asistir a la entrega de premios y celebrar el éxito del evento.
Con ganas de marcharme, agarré la bolsa que contenía mi bonito traje tradicional de los Alpes y me dirijé
con prisa a ir a los aseos del elegante hotel, con la intención de vestirme de alemana.
El vestido típico de la zona de Salzburg es un poco especial. Ponérselo no es cosa fácil. Tiene un corsé muy
apretado y unas mangas que dejan los hombros al aire. Para evitar los enredos, hay que vestirse con cuidado,
respetando un orden bastante estricto. Pero yo conocía todos esos trucos. No éra la primera vez que me vestía
sola.
Desabroché la blusa, deslizé la cremallera, puse mi cabeza en la abertura del escote y metí las manos en los
huecos reservados para los hombros. En ese momento me di cuenta que había sucedido una gran desgracia.
¡Estaba atrapada!
¡Allí me encontraba yo, atascada, manos arriba, junto a mis orejas! Los pechos desnudos se me veían bajo
la blusa que se había quedado enganchado en el mentón, apretando mi cuello.
Eché un vistazo al inmenso espejo que había a mi lado y lo que vi reﬂejado allí casi me dió miedo. ¡La
realidad era aún peor de lo que yo me imaginaba! Con una cara roja por el esfuerzo, aquella criatura, que se
parecía vagamente a mi, me devolvía la mirada asustada, con unos ojos llenos de espanto.
“¡Así no puedo salir al vestíbulo para pedir ayuda!” fue la primera cosa que pasó por mi mente. Era imposible
escaparme de aquella situación. Además, había dejado mi teléfono móvil al lado del ordenador.
Bueno, por lo menos no tenía diﬁcultades para respirar, así que decidí quedarme tranquila, esperando a que
viniera alguien a salvarme de aquella desgracia.
No pasó mucho tiempo hasta que una dama bien vestida, de aspecto británico, abrió la puerta y se acerco al
rincón de los lavabos. Yo me puse como un tomate. Me sentía ridícula. La situación me daba mucha
vergüenza. La Señora se ﬁjó en mí, quedándose de piedra, con la boca abierta. Me miraba sin parpadear. Yo
me mantenía en una posición humilde, para no provocarle miedo y me forcé a usar las palabras más elevadas
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que conocía en inglés, tratando de disculparmep or las molestias.
“¡Le doy gracias a Dios por haberla puesto en mi camino! Temo que me encuentro en una situación un poco
insólita. Estoy inmovilizada en esta posición, a pesar de mi voluntad. ¿Le importaría echarme un mano, con elf
in de liberarme de este lío?”
La Señora no dudó ni un instante y se puso a caminar, acercándose al rincóne n el cual yo seguía agachada.
Deprisa me liberó de las correas del corpiño. Luego se echó a reír a carcajadas, como loca, casi sofocándose.
Tan contagiosa era su euforia que yo no pude resistirme y empecé a reírme aún más.
Terminamos derrumbadas en el suelo de mármol reluciente, como dos muñecas quebradas, recostadas
una contra la otra, sujetándonos y jadeando hasta que nuestros estómagos convulsionados empezaron a
dolernos. No acuerdo haberme reído tanto desde primaria, cuando nuestra maestra de clase se veía obligada
a echarnos – a mi y a mi compañera de banco – fuera de la clase, porque no parábamos de retorcernos de risa.
Después, conlágrimas en los ojos, la Señora inglesa me dijo:
“Llevo una semana en este hotel y durante todo este tiempo ni un instante de risa, o sonrisa, nada en
absoluto. Mi visita tiene una razón muy triste. Mi padre se murió repentinamente la semana pasada y yo vine
con la misión de vender su casa y de gestionar la herencia. Te digo la verdad, ariño, no creo que Dios me haya
enviado para ayudarte, sino justamente el revés. Eres tú la que el Señor puso en mi camino, para liberarme del
corsé invisible que me oprie el corazón, sofocándome.”
*
Para concludir sobre el humor británico, yo estoy convencida de que todos, sea cual sea nuestra
nacionalidad, podemos practicar el mismo desapego frente a las durezas del destino, evitando sumergirnos
en la tristeza cotidiana. El hecho de entender perfectamente su humor sutil nos demuestra que también
nosotros somos capaces de relativizar todo con la misma gracia, así como lo hacen ellos. ¿Porqué no imitar a
mi compañero de tenis, el que siempre pide cortésmente disculpas cuando gana un punto no mercido, debido
al azar?
“¡Oh, I´m sorry!”, exclama el caballero inglés.
Pero después, mientras gira elegantemente sobre sus talones, susurra guiñándome:
“Actually, I am not.”
Benissa, España

Johnnie Yang, Great Britain, Landscape

Părinte-al nostru, Cel din cer,
Umil te rog, fă-n lume pace,
Căci nici pe arşiţă sau ger,
Dreptate nu se poate face…
Copiii Tăi se-afundă-n glod,
Păcatul urcă pân-la nori,
Şi feţe pale din norod,
Te amintesc arareori!

MELANIA RUSU CARAGIOIU

RUGĂ

C

CANADA

Dezleagă Tu, cu Harul Tău
Povara ce îi ţine strâns,
Şi şterge tot ce este rău.
De pe al lumilor cuprins!
Dă alinare celui viu
Şi ocrotire celui trist,
Vindecă suﬂetul pustiu,
Cu duh, sﬁnţeşte-ne prin Christ!
Rătăcitori, fără credinţă,
Păşim prin lumea fără rost,
Dă-ne putere, biruinţă,
Şi sﬁnte vremi care au fost…
Și creşte azi, în noi tărie,
Îndemn să te chemăm într-una,
Să Te-nchinăm cu bucurie,
Să te urmăm întotdeauna…

DOAMNE,
AJUTĂ-MĂ SĂ-MI IERT
Atât de mult m-ai învățat
Să tac, să uit și am iertat,
Că pieptul mi s-a despicat
În lut uscat.
E fără sânge
Sunt la apus, tot mi-e străin,
Accept cu scrâșnet din destin
Un ultim, durerosul spin,
Când va ﬁ viforul alin?
Pot plânge.
De ce n-ai stat sub norul meu
Plăpândă minte, cu pas greu
Cheamă-L acum pe Dumnezeu,
Învăluiește-ți micul Eu!
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RANĂ SAU ZÂMBET
Dimineața ieșind din pâcla nopții
precum un molar erupând în gingie
într-o cameră de zece metrii pătrăti
și lucruri aruncate peste
linoleumul alb verzui
unde frazele încep pe buzele unuia
și se sfârșește în suﬂetul celuilalt
Iar apa ﬁerbinte în țevi bolborosește
propria ei variantă
când linia vieții din palme adâncă și convexă
este rană sau zâmbet
ori un quod erat demonstrandum
în fața căreia răbdăm și nădăjduim
prin aritmiile orelor lungi
lângă ziduri gletuite asemeni unor obraji
nesărutați de nimeni

TRECEAM

MICI NEDREPTĂȚI
Adesea bucuria nu știe
să-și poarte singură de grijă
și ne este greu să credem
că adevărata istorie se recuperează
nu din documente
ci din memoria
unora ce s-au luptat între ei
când sunetele balenelor vânate în larg
se adaugă brizei
și cine ar putea da un sens
micilor nedreptăți
în dimineți ascuțite limpezi și reci
ca niște turțuri
atârnând deasupra
intrării în cârciumă

IARNA ÎNVINȘILOR

Treceam prin cețurile lui Brumar
ca prin sălile unui castel
unde a iubit Ofelia
Statuile întineriserǎ în rotonda
de sub plopii înalți
iar adunări și scăderi ale sinelui
se pierdeau
sub dalta pietrarilor
și pe schela unor zugravi de biserici

Orice zi în care am plecat
să căutăm fericirea
a fost fără sfârșit
Fulgii zăpezii
ca niște bucăți metalice ﬁne
dansează în aer
sub o baghetă magnetică
și-n albul irizat
se retrag culorile

Un corb zbura cu soarele în gheare
iar câmpia întinsă
era una din aripile lui
Greul și ușorul pământului
îl simțeam în vertebre
Lumea întreagă
era un diamant fără laturi ce plutea
în apa vie a lacrimilor

Inima ta în a mea se zărește
precum miezul în sâmbure
ca un os ce crește în pasăre
în timpul zborului
fără a ști dacă ne intrigă ceea ce vedem
sau ochiul care vede aceste lucruri

ALEXANDRU CETÃÞEANU
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Motto:
„– Omule din Amărăşti,
Vrei să te mărturiseşti?”
Alexandru Cetățeanu

DIN CĂUŞUL SUFLETULUI

BUNĂ DIMINEAŢA!

– poem autobiograﬁc –
… pui de oltean, născut în Amărăşti,
Sătuc pitulat undeva printre dealuri,
Între Vâlcea lui Anton Pann
şi Drăgăşanii cei de legendă,
unde i-au mijit zorii lui Gib Mihăescu.
Peşeana era Dunărea mea.
Dealurile pitice – Alpii mei.
Pădurile ascundeau toate misterele lumii
Şi bisericuţa părea un templu
Mai măreţ decât cel din Angkor!
Amărăştenii mei…
Cu oameni cumsecade și comunişti
Dar și cu victime.
Pământului îi crăpau buzele
De dorul ploii, iar mama se chinuia
Să mă crească
Şi eu, desculţ am plecat la Craiova,
Pe drumul de pietriş spre Drăgăşani
Apoi cu trenul spre Bănie şi e-hei…
Mi-am cumpărat pantoﬁ de o sută de lei
Să ajung spre Bucureştiul de departe
Unde, pe-atunci, se-nvăţa multă carte.
Pelagra comunistă s-a întins
Peste al României cuprins
Iar pe mine m-au gonit de acasă golanii
Şi-am lăsat în urmă Vâlcea şi Drăgăşanii.
În Canada soarta nu mi-a-ntins
prea grabnic – masa.
Unde să bat ţăruşul şi să îmi pun casa?
Printre anii lungi, grei şi mulţi
N-am umblat desculţ printre desculţi…
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Motto:
„Saint Laurent, te ştiu că vii
din munţii de veşnicii
şi că braţul tău i-mparte
pe cei vii de cei din moarte…?”
Alexandru Cetățeanu

bună dimineaţa, ﬂuviul meu vecin.
tu vii din vecie… eu plec spre AMIN.
am aﬂat ce-i viaţa de la tine, frate;
tu mi-ai dat sămânţa de eternitate.
mi-ai şoptit că viaţa înainte curge.
şi mi-ai spus că timpul static nu se scurge.
şi mi-ai spus secretul: spaţiul supra timp
este-un pisc de crezuri ce-l numim OLIMP.
Saint Laurent, odată… mi-ai rostit cu jale
că mă ştii din vremea când n-aveam sandale
şi mi-ai spus că ghete eu mi-am cumpărat
bănuind că-n viaţă… mult am de umblat.
…şi mi-am lăsat Jiul, Oltul, tulburat,
dealul din Peşteana l-am abandonat;
eu simţeam că-n lume Saint Laurent curgea;
frate… nu eşti frate tu cu Dunărea?
foarte bună seara, ﬂuviul meu frumos.
tu îmi dai vigoare să ﬁu curajos.
mulţumesc de toate, Saint Laurent, fârtate;
voi curge ca tine, spre eternitate!
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VIAŢA PRIN CANADA
Motto:
„Tot pe drum, pe drum, pe drum
Şi acasă… nicidecum.”

Dacă plec din Montreal
Drumu-l bat către Quebec.
Lumea a uitat de cal,
Diligenţe nu mai trec…
Din Quebec până-n Rimouski
Mai c-aş bea şi eu un whisky.
Înapoi către Matane,
Mă tot uit, la deal, la vale,
Spre Sept Illes şi Kuujjuak,
Unde intră luna-n sac,
Prin Fermont şi Trois Pistol,
Mai că ţi se face dor…
Rivière-du-Loup în cale
Ca un iepure-mi răsare;
Prin New Bruswick mă abat
Cât e soarele înalt.
Ziua-s în Fredericton
Iar spre seară în St. John.
(Nu e vorba de St John's
Care-i tocma-n Newfoundland
Unde casele n-au gard,
Dar şi-acolo drum mi-oi face
Altădată, ﬁţi pe pace!)
… Acum trec prin Halifax,
(Drumul este ca un ax)
Şi mă-ntorc la Montreal
(În oraşul ideal!)
Prin La Tuque eu urc atent,
Fiindcă drumul nu e drept:
Spre spital la Roberval
Trec un munte şi un deal,
Apoi plec până-n Ottawa
(Ca să cântăresc ocaua!)
Din Kanata spre Prembrooke
(Ştiu pe unde s-o apuc)
Trec puţin prin Pentawawa
(Cât să îmi aprind luleaua!)
Din Noranda, curios,
O să merg un pic pe jos.
La Val d'Or şi la Amos
(Unde vara e frumos!)
Din Sherbrooke de m-oi gândi
O s-ajung şi în Granby.
Din Asbestos, drumul iar
Mă va duce-n Montreal
Unde am să hodinesc,
Că de mâine iar pornesc.
Doamne, când să mai trăiesc?
Tot pe drum, pe drum, pe drum
Şi acasă… nicidecum…
(Alexandru Cetățeanu, Amurg la Valleyﬁeld)

ion Birău, România, Copacul vieții
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ÎN CĂUTAREA SINELUI PE…
SCARA CU FUȘTEI
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La Începutul începutului, în lumea abia trezită din somnul cel lung al facerii, Înaltul se dezvălui aprig
într-un tumult de sunet și culori, trosnind din încheieturi aștrii ce-și căutau, parcă, o cale pe cer, iar
Timpul, dezmorțit și el, începu a curge prin ﬁrele Torcătoarelor.
Pe întinderea grea a obârșiilor apărură Găinușa și Ciobanul, care-și aduna turma lui de stele
arzânde, Lebăda care țâșni din străfunduri în zborul ei pe cerul nopții, Omul în dezlegarea tainelor, Carul cu
oiștea frântă de atâta tumult și toate cele știute ori neștiute, ce bâjbâind în căutarea cereștilor căi, păreau a se
împotrivi curgerii Timpului, ori încătușării Spațiului.
„Atunci”, spun bătrânii noștri, „pe cerul peste cer” se pierdură stele pe calea lui Troian: „după ce iese Găinușa
se făcu așa pe cer, peste cer, Calea lui Troian cu paiele. Am auzât din bătrâni că și-o pierdut paiele pe cale”.5
Din Oul cel născător de ceruri și de stele se făcu, mai apoi, Pământul „priponit de patru stâlpi de argint” și o
6
osie de aur , ce a fost „măsurat” și „îmbulzât”, ridicându-se astfel munți și dealuri, numite încă de atunci gruie,
gruiețe, măguri, bulzuri, ouțe…
În legendara Țară a O(u)așului mai persistă credința că Pământul născut din Ou „stă” sau plutește pe unda
Apelor Primordiale; „pe apă săm noi”, spun bătrânii, „câteodată, cândva se clatină pământu', atunci se-ntorc
peștii, pe trii pești stă pământu', mari câtu-i lumea”.7
Un mit cosmogonic exclusiv românesc, după Victor Kernbach, redă sugestiv imaginea creșterii pământului
din „sămânța de pământ” adusă de pe fundul Apelor Primordiale: „pământul crește deci din sine însuși în
virtutea unei entelehii și el, de fapt, nu este pământul ci Lumea, așadar cosmosul care se dilată așa cum se
dilată în concepția modernă universul”.8
La Cămărzana există un loc de o serenitate impresionantă numit „Ouțul”, care pe lângă faptul că îţi
sugerează imagini legate de Oul Primordial, de Cuibare Stelare şi Ouă din Piatră, adică de „cărămizi” aﬂate la
fundamentul Universului, aşa cum îl ştim noi astăzi, pare a ﬁ și spațiul pur de consacrare a „insulei de piatră”,
9
acolo unde „măicuţa din piatră” a născut „pruncuţ din piatră”.
„Ouțul” ivit atunci la începutul lumii, sau poate chiar mai înainte, ne aține calea cu amintirea unui Rai pierdut
prea devreme, cu rânduieli, rosturi și pravile scrise sub cumpăna altor zodii, cu stele arse pe lutul, ori piatra, ori
iarba unor ceruri bătrâne. Ouțul, Geamăna, Cetățuia, Cremenea, Ursoii, Măgura, Tâmpa, Somosul, Belavara,
ca și mulțimea de dâmburi, gruie, bulzuri, măguri, răspândite pe întreg arealul oșenesc, aduc în lumea noastră
misterul unor timpuri mitice.
Ele sunt „pietrele martori” cum ar spune Prof. Mircea
Eliade, având „calitatea de scară ce unește Cerul cu
Pământul”10, întocmai scării cu fuștei, ce înnobilează
încă oul împistrit la Cămărzana.11
Din „coasta” Oului cosmic, din greul de foc și tumult,
pe bolta cerului timpuriu se ivi însuși Soarele, fapt
rămas în memoria bătrânilor, care cred că totul s-a
întâmplat „de-adevăratelea”, reiterând astfel
cosmogonia: „a fost odată un Om care avea un Ou. El a
fost încuiat Oul într-o ladă, și altul, ce știa când s-a dus
Omul de acasă, i-a dat drumul și din acela s-a făcut mai
12
apoi Soarele pe cer.
Pe căile vremii cele abia bănuite, Soarele a fost și el
Om „și-o fost rândunica o fată frumoasă și Soarele a
luat-o de soție”.13
Tudor Pamﬁle consemnează că în credința țăranului
român Soarele era steaua lui Dumnezeu, „deoarece la răsărirea ei, toate celelalte stele pier şi i se şterg din
14
cale.”
În testamentul scrierilor vechi, lăsat nouă moștenire de înaintașii noștri, Soarele era reprezentat prin
însemnul Vârtelniței, denumită și Morișca, nume sub care este cunoscut și în străvechiul O(u)as). Odată cu
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pătrunderea creștinismului acest simbol, va ﬁ înlocuit în
mare parte de cel al Crucii.
În Zorii Istoriei, omul „vârstei de aur”, contemplând
cerul nopţii şi pe cel al zilei, ori răsăritul şi ră-pusul
Soarelui, a perceput fenomenul de Rotaţie, de mişcare
a Pământului şi Stelelor, „întrupându-l” în memoria
pietrei, ori pe vasele de ceramică ale cucutenilor, ori
înnobilând universul sacru al oului scris de la
Cămărzana.15
Altfel spus, a transferat „crucii pelasge” reprezentată
de cei doi Zalmoxis (gemenii divini invocați încă în
16
colindele noastre) ideea de mișcare, suﬂul divin
dătător de viață, atotcuprinzător, fără început, fără
17
sfârșit.

Asocierea unor elemente primare cu adânci
semniﬁcaţii, cum ar ﬁ Oul ca simbol primordial al
genezei şi regenerării cosmice, cu mişcarea de Rotaţie,
ne fac, pe noi cei de azi, contemporani cu miracolul
„întrupării” Universului. Este „cronica” unui Timp tânăr, aﬂat la începuturile sale şi, de ce nu, cronica unei
Revelaţii transmisă nouă printr-o formă de scriere primară.
Toate aceste semne și simboluri vin înspre noi din adâncul mileniilor și poartă cu ele mesajul emoționant al
moșilor și strămoșilor care încă ne vorbesc despre Rânduială și Rost, lăsându-ne codul ce ne așază iar și iar
înlăuntru Ființei.
Remarcăm în simbolistica semnelor sacre înscrise pe oul „împistrit” și pe acela al cocoșului, simbol solar,
18
prezent în toate mitologiile, „întruchipând lumina cu toate valențele ei cosmice și spirituale”.
În credințele românilor, cocoșul e un animal apotropaic, apărător atât împotriva spiritelor rele, cât și împotriva
bolilor de tot felul.19 El este cel care, prin cântecul său, alungă înapoi în morminte strigoii și duhurile rele
cuibărite prin cotloanele nopții. Tot el, spun bătrânii, este cel care va vesti cea din urmă Zi a Lumii, lăsând
Umbrele să cadă în torente peste cerurile noastre răzvrătite.
Vechi credințe leagă însemnele solare „scrise” pe oul pascal de „găinușa cerului”, purtătoare a Oului Cosmic,
pe care o regăsim în colinde „desferecând porțile” Hiperboreii și deopotrivă trezind din „somnul cel greu”
20
(inițiatic desigur) pe „stăpânii curților”.
Găinușa este asemuită Păsării Phoenix, ﬁind
descrisă de Prof. Densușianu ca având un pat, sau un
leagăn, umplut cu pietre preţioase. În mijloc se vedea o
piatră mare albastră de forma unui Ou. Pasărea
Phoenix era consacrată Soarelui. Când i se apropia
sfârşitul îşi făcea un cuib din ramuri şi plante frumos
mirositoare, după care se aşeza în el şi îşi termina viaţa.
Din măduva ei se forma un Ou din care ieşea un nou
Phoenix. Prima grijă a noului Phoenix era să ridice
cuibul tatălui său şi să zboare cu el până la altarul
21
Soarelui, unde îl ardea.
Ea Pasărea Phoenix, purtătoarea Oului Cosmic, cea
cu „peniţe zugrăvite/ cu ochii-n cap de pietre scumpe”,
va salva chintesenţa învăţăturilor sacre hiperboreene,
într-un ritual de vindecare a lumii şi de regenerare a

vieţii, folosind întocmai ca ţăranul nostru de azi, puterea
tămăduitoare a „apei vii”, cea care, spun bătrânii, sfarmă
neputinţa şi bolile, pregătindu-ne pentru o nouă naştere.
Nunta, ca rit de trecere, păstrează și ea reminiscența
unor ritualuri străvechi ce țin de cultul solar – stranii și de
neînțeles pentru omul modern – ce vin înspre noi din
adâncul mileniilor, cum ar ﬁ acela al „danțului găinii”, ori cel
22
al „trecerii mirilor pe sub cununa de bărbinoc” la Racșa ,
sau „colacul soarelui” prin care priveau mirii de pe pragul
bisericii spre Soarele Tată (Moișeni), obicei consemnat de
Gh. Focșa în Spectacolul nunții în Țara Oașului.
Momentul aducerii găinii „câtingănaș” la masa mirilor,
prin scoborârea „socăciței” de pe Prag, marchează ritualic
așezarea în aceeași matrice a Timpurilor noi și vechi,
unind astfel căile Oului Cosmic.
De altfel, însăși împletitura capului la tinerele din Oaș,
având aspectul unei site foarte dese, ﬁe că era împodobită
cu așa-numitele pletence, ﬁe că se așeza peste
împletitură o cunună, aduce cu ea imaginea familiară a
Marii Zeițe Pelasge purtătoare de simboluri cosmogonice,
întâlnite încă pe întreg arealul Oașului în geometria
cusăturilor (brăduțul, heliile, unda apei, spirala, sau altfel
spus Arborele Cosmic, Roata, Apele Primordiale și
Ascensiunea), pe lemn (dinții de lup, zig-zagul, rozeta,
vârtelnița), pe ceramică (unda apei, cocoșul, omul,
crucița).
Toate aceste semne și simboluri ne aproprie de misterul
genezei. Ele spun povestea omului care a văzut primul Răsărit şi întâiul Apus al lumii, primul cer încărcat cu
stele şi cea dintâi Dimineaţă, omul care a simţit căldura primei Zile şi ﬁorul celei dintâi Nopţi.
1) În Oaş, constelaţia Orion este cunoscută şi sub denumirea de Scara cu Fuştei, cu elemente separate uneori în Grebla, ori Rarița, ﬁind
asemănată ziguratului, adică urcării în scară (în trepte) spre starea cea desăvârşită. Însemnul este întâlnit cu precădere pe oul
„scris” cu simboluri sacre la Cămărzana.
2) Din cele 7 stele ale Pleiadelor – simbol solar atlantic – țăranii formează o constelație aparte numită Closca cu Pui sau Găinușa sau
Stelele Ciobanului. De Găinușă sunt legate vechi credințe și eresuri inclusiv cele privind Cloșca cu Puii de aur din Tezaurul de la
Pietroasa.
3) Rombul constelaţiei Lira, uşor de identiﬁcat pe cerul nopţilor, se aﬂă alături de „crucea” Lebedei şi linia şerpuindă a Dragonului.
Ţăranii cunosc constelaţia Lirei sub numele de Ciobanu' cu oile, în care steaua Vega este Ciobanul, iar restul de patru stele sunt
oile.
4) Constelația Orion.
5) Ion Mușlea, Cercetări etnologice în Țara Oașului și la minerii din nordul Transilvaniei, Ed. Dacia xxi, 2011.
6) Într-o colindă din Oaș: „De când Domnu' s-o născutu/ Domn din ceriu/ Şi pământu' l-o făcutu/ El bine l-o priponitu/ De patru stâlpi de
argintu'…”
7) Ion Mușlea, Cercetări etnologice în Țara Oașului și la minerii din nordul Transilvaniei, Ed. Dacia xxi, 2011, ﬁla 211.
8) Victor Kernbach, Universul mitic al românilor, Ed. Științiﬁcă 1994, pag. 195.
9) Într-un colind din Racșa (Oaș): „Scoală gazdă nu durmi/ Mă corindă-mă, Doamne, mă co/ Decât scoală slugile/ Să măture curţâle/
Cât gunoiu măturară/ Tăt pe piatră-l aruncară/ Piatra-n patru să crăpară/ Pruncuţ de-aculu zburară…”
10) Mircea Eliade, Tratat de Istorie a Religiilor, Ed. Humanitas, 2005, pag 243.
11) Foto din colecția prof dr. Mihaela Grigorean.
12) După o legendă mitică consemnată de Elena Niculiță Voronca în Romulus Vulcănescu, Mitologie Română, Ed. Academiei, 1987,
pag 368.
13) Ion Mușlea, Cercetări etnologice în Țara Oașului și la minerii din nordul Transilvaniei, Ed. Dacia xxi, 2011, ﬁla 137.
14) Foto din colecția prof dr. Mihaela Grigorean.
15) Nașterea gemenilor cerești Apollo și Artemis, rămasă în amintirea colindelor noastre: „Doamne Ler Domnului, Doamne/ Ia-n ieşiţi
boieri afară/ De videţi ce să scoboară/ Să scoboară două ﬂori/ Da nu-s ﬂori, că-s frăţiori”. Sau: „În ieşiţi boieri afară/ Şi videţi cum să
scoboară/ Doi luceferi gios pe scară”. Sau: „Colo sus în râturele/ Zâurel de zâuă/ Răsărit-o două stele”.
16) Un întreg Univers în mişcare, cu Soarele în centru şi spirale galactice, aşa cum au fost descoperite pe vasul neolitic la Hăbăşeşti
(cultura Cucuteni) datat cu 5700 î.d.H.
17) Ivan Eseev, Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească, Ed. Amarcord, 1989, ﬁla 89.
18) Idem op cit.
19) Simboluri solare pe oul încodeiat de la Cămătzana – foto prof dr. Mihaela Grigorean.
20) Într-un colind cules de G. Dem. Teodorescu în Poezii populare române, Bucureşti 1885: „cui sunt Doamne ceste case/ Oi ler oi, dai
Ler oi, Doamne/ Aşa nalte, minunate/ Cu porţâle ferecate/ Cu lanţuri de ﬁer legate/ Stoborâte pe de-o parte/ Cu stobor de siminoc/
Cu streşini de busuioc?”
21) N. Densușianu, în Dacia Preistorică, vol. 4, cap. „Fibula în formă de Fenix din Tezaurul de la Pietroasa”, Ed. Obiectiv, Craiova.
22) Tradiții și obiceiuri consemnate de Ioniță Andron în cap „Înstruțatul miresei” în cartea Racșa, locuri și oameni, Ed. Gutinul 2001.
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ITALY

LUCA CIPOLLA

ERATO
Erato,
nata da terra,
su corde
apparenti cuciture
del tempo,
trecce,
silenti battiture,
ospedale di
coriandoli e colori,
calvario surreale!
Così,
isola spersa sei,
Erato,
volpe in fuga,
dove il maestro
e dove il resto.

MYOSOTIS

PIEGATO

Né da primo o ultimo sole
ricavo linfa
e
quale voce
assuma il verbo
che carezza
mano di sorella
e mi sorregge
in cilestrine vesti…
annullami..
ch'io sia
piuma che trascende il velo,
bruma,
assorto nel primo refolo
di mattino
che si desta
e di petalo in petalo
inﬁne vibrare.

Piegato
e ben disposto
a sentire il peso della luna
... scintille cristalline
trascendono l'istante
ed è meglio
piuttosto che
limitarsi alle memorie.
Il lago cela silenzi di morte
e il cigno stride all'ultimo bagliore.
Profuma l'erba
e saliva è la terra
che sa di ferro,
scherma l'orizzonte
e chiude gli occhi
all'ultimo sipario
senz'applausi.

BEATITUDINE
Quando uno spiraglio s'apre,
fenice muta
solo un istante sei,
beatitudine.
Vorrei galleggiare
sul mare della mutevolezza,
candido fotone
nel raggio incalcolato
ed assopito
venuto a consolare
l'orda passeggera.

FRAGMENT

JORDAN
CONSTANTIN NAPOLI

(A Crowned School Novel)

C

USA

Chapter 1

The School
One day I thought it would be funny to go to sign up online for the Crowned School which I had
heard so much about. I always thought it was just a regular school, but what was to come, I had never
even dreamt about it. That day, when I came home from my school, this man, that I did not know, said:
“Hello, Blake!”
This was the moment my life became a lot more hectic. This man said that his name is Justin Perkinson and that
he works for the CFI (the CFI stands for Classiﬁed Federal Institute) and is coming to take me to this highly
classiﬁed school in New York. I agreed because I thought this would be fun and sounded very interesting, but
little I knew that I would ﬁnd myself in a death circle.
Now, Justin and I talked about the Crowned school as a cover up name for the secret ninja training school,
where I was actually going. So everything had to be a secret! I was excited!
After talking to Justin, my parents and I ate lunch and then... I don't remember anything. I passed out. I am
guessing I got drugged! I woke up in a car. A wonderful smell, like roses mixed with a tint of raspberry, woke me
up. Finally, I got off the car and Justin greated me. He told me that he had dazed me so I don't know where the
school is.
He doesn't know, yet, but I have incredible math skills. So I calculated the distance and found out we were
in New York City. I didn't tell Justin that I knew where we were.
When we got out of the car, I saw the School. I was more confused than ever. I asked Justin if this was the
right place we should be, and he said it was. I was bewildered... the school looked like it was a mouse
versus godzilla in a ﬁght. There were long grass vines all over the place, the garden was over growing
taking over everywhere. The school's building was swallowed by the vines!
Justin told me that today I need a good rest because tomorrow my training was supposed to start early in
the morning, at 6:00 AM sharp.
Justin led me to my room and while walking there I saw that inside the school actually looked neat and
nice.
So I asked Justin why is the school so disgustingly looking on the outside. He replied that it was a cover, so
no villains would suspect that this old school was where the CFI's headquarters are.
When we got to my dorm building, Justin gave me the key to my bedroom door and said he needed to go
to attend some important things, so he left. Entering my room I was quite unhappy at what I saw. There
was a poor bed near the window, a closet, and a night stand with a lamp. Well, I had to live with it!
Half an hour later somebody knocked at my door. I opened it and there was this girl. She said her name
was Sarah Johnson, she was to be my greeter and she was assigned to show me the surroundings of the
school next day. I introduced myself, as well. She asked me to meet her at the Cafeteria next day.
I closed the door, and digged into my pocket for my phone, but I could not ﬁnd it so I just thought I should
get some rest.
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Right when I was going to lie in the bed, I heard another knock at my door. When I opened it there was
another young boy standing in front of me. He said his name was Brian Beasley. He told me that he
needed my help to hack into the school' system to change his grade. I tried to side step the request by
asking him the reason the school was called a “Crowned School”. He explained to me that if you do really
well in school you will get crowned and go on a lot of missions. But my question didn't stop Brian's request.
He threatened me that if I did not help him to hack the school's system, he would beat me up. Brian looked
like a giant to me, so I had to agree...
When we got to the grading room, Brian tried to open the door, but he got electrocuted. He just fell right down by
my feet! A girl opened the door and looked at him lying on the ﬂoor, and then at me. Her name was Ashley
Napoli. Looking at me she exclaimed: “Not again! Brain does this to almost everybody... he tries to convince you
to help him and then he will get you in trouble!”
I replied: “Thank you, and by the way how did you know he was going to open the door and how did you know
that Brain and I would be here!?”
She answered me by saying: “I know this stuff because I am a ninja and it's my job to know things!”
I told her: “Will I see you at lunch, Ashley?”
She replied: “Ok, I will see you there, bye for now!”
Then I said: “Bye!”
I went back to my bedroom, it was 9:00 PM or so. I went to bed for the night to get ready for tomorrow's
excitement. If I knew that Crowned School was going to be so tough I would have never woke up that
following morning.
Chapter 2

Training
OMG I got so startled when I woke up, there was an air horn going off, it was 5:00 AM. For “Pete' sake,
what was going on!?”, I murmured to myself.
I got up, took a quick shower, and got dressed and headed for the cafeteria.
I pretty much walked around the whole entire school looking for the lunch room. Finally I found it. When I
got inside, I saw Ashley and Sarah sitting together. I grabbed my breakfast, which looked disgusting, some
kind of oatmeal with milk. I don't like milk at all! Despite trying to be charming to the cafeteria ladies in hope
for a better meal, I had no luck.
I headed toward the girls' table, and sat down next to Ashley. I asked them if they knew each other?
Smiling at each other, Sarah and Ashley told me that they have been good friends since the beginning of
school. So we all started eating our breakfast.
I asked them what type of training will we be doing. Sarah replied that we will be doing archery, shooting,
parkour, punching, kicking, and kung fu. “WOW!”, I said to myself. “Those are a lot of things to do!”. In the
end, I found out that we all were having the same classes!
In the middle of our talk about the classes, this muscular guy came to our table. I recognized him. He was
Brian, the guy that got electrocuted the night before.
Brian without “Hi” or “Hello”, started yelling at Ashley accusing her that she tried to electrocute him on purpose.
Ashley, playing it dumb, told him that she did not do such a thing. She said that it was one of his own friends,
Jackson, who she saw sneaking around the door. Furiously, Brian left to ﬁnd Jackson, and Ashley saved us all!
A little bit later Ashley, Sarah, and I went to our ﬁrst class which was the archery class.
Basically we learned how to ﬂex a bow, aim at a target, and shoot. I did have an incident, when I had
accidentally split an arrow on the bullseye, and according to the schools' rule, I had to pay my teacher for

the arrow. Luckily, he only made me pay one dollar because I split an arrow on the bullseye and that was
AWESOME!
Later, we went to the shooting class. We shot all kinds of cool weapons like handguns, rockets, grenade
launchers, turrets, machine guns, AK 47s, and even a sniper! This was epic! I did really well! Our instructor
congratulated me, Ashley and Sarah, and told us that we were the best in the class.
After that we headed to our next class! This class was kung fu. Something terrifying happened when we
were there. It was as bad as a jump scare! What happened was that one of the kids named Timmy, turned
to be a double agent, as we were to ﬁnd out later. He came near me and, out of nowhere, pointed a gun at
me and told everybody to put their hands up or he will shot me. So what I did was to grab the back of his
head and the barrel on the gun and ﬂipped Timmy onto the ground and aimed the gun at him. All it
happened so fast, like in a blink of an eye! I didn't even had the time to think about what I was doing! We
put the kid into the school's personal jail cell, in the basement. It all ended well, and I got an A+ in that
subject! I was happy, my ﬁrst A, in my ﬁrst day of school!
Finally we had lunch. After all of that action and shooting I could not eat a horse, as they say, I could eat
TWO horses! So, I ate like a pig, and although the breakfast was terrible, the lunch made my day! It was
soooo yummy! TACOS!!! At the end of the day, after all of this action, and all of my classes were done, I
was exhausted. So, I headed to my bedroom to lie down and this time the bed felt a lot more comfortable
than what it had felt like last night.
All of a sudden I heard a noise, as if something or someone was trying to come inside of my room. I quickly
opened my window, just in case I had to jump outside, and hid behind the heavy curtains. I pulled the gun
outside of my pocket and waited quietly to see what happens. The door cracked opened… Peeping
through the curtains I saw Brian entering my room. THWACK! I pop out of the window, knocked Brian down
and pointed the gun at him. THUD! Brian went down. At this point I am directly on top of him. I whispered to
him afraid not to wake everybody: “What are you doing in my room, at this hour!? Why are you trying to
sneak in?”
He replied to me in a quiet voice: “I was trying to talk to you about something!”
I said: “Well then, shoot!”
“HUFF”, he exclaimed. “Would you get off me, please? The Principal needs you in his ofﬁce right now, he told
me to come and get you!”
“Oh, ok do you have any idea why?”, I asked.
He replied: “No, I don't, sorry. We need to hurry.”
“Ok”, I said, “Sorry, let's go!”
Then, Brian added: “Oh, and BTW you need to get up Ashley and Sarah, the Principal needs them too.”
I said: “Ok, see ya around.”
Brain said: “Ok, see ya.”
I put my clothes on and went to Sarah's room. Her room was right next door from mine. When I saw
Sarah's room I was amazed. It was all pink, like a big pink cotton candy! It had cats' posters everywhere
and it smelled like red rose bushes on a diet! It looked like she brought in her bed from home because it
seemed so comfortable. Once Sarah was done dressing, she and I went to go get Ashley. I didn't know
where Ashley's room was, so Sarah led the way. Ashley's room was 40 E, in the other wing of the building.
Sarah woke Ashley up and we all headed to the Principal's room. I would have never gone to the
Principal's room if I had known that we would have a HUGE problem to deal with...
(to be continued)
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Cimetière de Bagneux Parisien
Tombe famille ROSENBERG-BADINTER

e

A l'entrée du cimetière de Bagneux, près de la porte principale, à gauche, dans la 4 division
consacrée aux défunts de religion israélite, près de la tombe où repose la célèbre chanteuse
Barbara, elle-même originaire de Bessarabie (Brodsky), j'ai découvert dans le livre de mémoire de
Robert Badinter récemment publié, Idiss, livre consacré à sa grand-mère maternelle, que cette
famille était originaire de Edineţi, en Bessarabie, à l'époque en Russie, devenue roumaine puis
moldave. Je l'ai donc intégré dans mon ouvrage consacré aux tombes roumaines dans les
cimetières parisiens, d'autant plus que les tombes juives sont omniprésentes dans ce cimetière. Shalom!
Hommage au peuple juif.
e
4 division, l. 5, Nord, t. 14 – Schulim (Samuel) ROSENBERG (Edineţi, 1864-1920), Ides ROSENBERG
(Edineţi, 1863 – Paris, 1942), Marguerite ROSENBERG (Edineţi, 1899 – Paris, 1954), Charlotte (Chifra)
ROSENBERG, épouse BADINTER (Edineţi, 1899 – Paris, 1983) – Grand-parents maternels, tante et
mère de Robert BADINTER, ancien garde des sceaux.

Schulim (Samuel) ROSENBERG

Ides (Idiss) ROSENBERG

Marguerite ROSENBERG
Charlotte ROSENBERG
Sur cette tombe ﬁgure également la mention
« Morts en déportation Simon Badinter (1895-1943) et Naphtali Rosenberg (1886-1942) »

Idiss (Ides, sur la tombe) ROSENBERG était la grand-mère de l'ancien garde des sceaux de François
Mitterrand, auteur de la célèbre loi française d'abolition de la peine de mort (9 octobre 1981). Idiss, sur laquelle
Robert Badinter a écrit un livre publié récemment aux éditions Fayard (novembre 2018). Dans la capitale, «
pour Idiss, le premier problème n'était pas son judaïsme ni sa nationalité ». Idiss « avait connu la pauvreté,
sinon la misère, des juifs des shtetelsbessarabiens ». La Bessarabie, aujourd'hui moldave après avoir été
soviétique, était russe au temps d'Idiss, et devient roumaine en 1918. À ce moment-là, Idiss a rejoint ses deux
ﬁls aînés, Naftoul (Naphtali) (1886-1942) et Avroum, déjà installés à Paris, « ville mythique pour les Juifs du

Yiddishland », capitale d'une France bien « plus hospitalière dans ses lois que dans les cœurs » où on est loin
des pogroms qui ont eu lieu à Chişinău depuis quelques années déjà. Elle y retrouve aussi, en compagnie de
sa ﬁlle Chifra, bientôt baptisée Charlotte (née en 1899 à Edineţ), son mari, le beau (et joueur) Schulim, né en
1864 à Edineţ, qui a fait son service militaire à Vladivostock et a participé à la guerre russo-japonaise en 19041905. La France était pour eux tous, à cette période de leur vie, un havre de paix comparé à l'enfer
bessarabien, un territoire laïc et libre où les Juifs étaient encore simplement dénommés citoyens français « de
confession israélite ». Même si l'antisémitisme généralisé, certes moins virulent qu'en Bessarabie, courait lui
aussi dans les différentes couches de la société française. La vie matérielle de la famille s'améliore grâce au
travail des deux ﬁls, initiateurs d'un commerce de vêtements et de peaux peu à peu ﬂorissant dans le quartier
du Marais. Schulim ne verra guère ce commerce prospérer, pris par un cancer qui le déroba à l'amour des siens
en 1920. Idiss vit là la première de ses plus grandes épreuves en portant en terre l'homme de sa vie.
Idiss fut et restera analphabète. Pour Idiss, le premier problème n'était pas son judaïsme ni sa nationalité
étrangère, mais son analphabétisme qu'elle tentait de maîtriser par l'acquisition de termes français qu'elle
répétait patiemment. Les ﬁlles, dans la lointaine Bessarabie comme dans bien d'autres endroits de la planète,
n'avaient pas vocation à être instruites. Idiss en souffrit toute sa vie. « Selon la tradition juive, la vraie noblesse
est celle du savoir » et sa ﬁlle Charlotte pallia ce manque cruellement vécu par Idiss en suivant l'enseignement
de Monsieur Martin. Cet instituteur patriote, héraut d'une laïcité libératrice, l'un de ces hussards noirs de la
République comme les nommait Charles Péguy, lui communiqua l'amour de la France et des Lettres. Et quand
« Charlotte, retirée dans sa petite alcôve, récitait une fable de La Fontaine, Idiss attentive écoutait l'enfant dire
un texte qu'elle, sa mère, ne comprenait pas toujours, mais qui lui était une musique au cœur ». Le certiﬁcat
d'études de Charlotte, « premier diplôme français obtenu par la famille », ﬁt le bonheur et la ﬁerté d'Idiss.
Charlotte obtient son certiﬁcat d'études « bien des décennies plus tard, ma mère évoquait encore avec
reconnaissance l'école primaire » mais s'arrête là. Comme son mari, Idiss est morte d'un cancer, « Adieu Idiss,
adieu l'enfance », selon les mots de son petit-ﬁls, Robert Badinter, Idiss allait « rejoindre Schulim et reposer à
ses côtés dans la tombe du cimetière de Bagneux, devant une poignée de parents et d'amis », après avoir été
veillée par son ﬁls, Naftoul, qui sera ensuite arrêté à Paris et qui ne reviendra pas d'Auschwitz.
Simon Badinter se prénommait Samuel, son changement de prénom étant caractéristique de « sa volonté
d'intégration, de francisation ». Il est né quant à lui le 20 septembre 1895 à Telenești, dans le raion du même
nom, village proche de Edineţ, d'où Charlotte est originaire. Il a été blessé dans l'armée du tsar en nom, en
Bessarabie. Il est le ﬁls d'Abraham Badinter né à Poltova, en Ukraine, en 1853 et décédé à Telenești en 1914.
Abraham élève des bovins et fait le commerce de cuirs et de peaux. Simon Badinter a deux soeurs: Melia
Badinter et Mara Badinter. Après ses études secondaires au lycée de Chişinău, il s'inscrit à l'Université de
Moscou où il suit les cours à la Faculté de Sciences Economiques. Simon Badinter est mobilisé en 1915 avec le
grade d'aspirant. Blessé, il est évacué en mai 1916 lors de l'offensive Broussilov et reçoit la croix de saint
Georges. Retourné au front en octobre 1916, il est démobilisé en 1917 lors de la Révolution russe. Entré en
France en 1919 avec l'autorisation spéciale du Président Georges Clemenceau, Simon Badinter étudie à
l'Université de Nancy où il obtient le diplôme d'ingénieur commercial qui lui permet de devenir négociant en
fourrures en gros. Il ouvre un atelier de confection.
Il rencontre Charlotte Rosenberg au bal des Bessarabiens de Paris. C'est un coup de foudre et le début d'une
union bénie par Idiss. Ils seraient « heureux aussi longtemps que Dieu le voudrait » leur dit-elle. Il épouse
Charlotte et le sort futur du couple n'exaucera pas, hélas, les espoirs et la prière maternelle. Claude et Robert,
futur avocat et ministre, seront les fruits de cet amour. Les Badinter sont naturalisés en 1927. Simon aide le
mouvement sioniste mais « il a choisi la France, et plus précisément la République française ».
Réfugiés à Nantes au moment de l'attaque allemande de 1940, la famille Badinter regagne Paris à l'automne.
Recensée comme Juifs, Simon Badinter subit le séquestre de son commerce de fourrure. La fuite vers la zone
libre sud devenait inévitable et Charlotte, après un été passé en Normandie, y rejoint – en décembre 1941 –
son mari, arrivé à Lyon en juin 1941, accompagné de ses ﬁls.
L'entrée en guerre en 1939 et la soumission de la France, « trahison de son idéal », ébranlent cruellement les
convictions paciﬁstes de Simon, sa foi originelle en la République française et en la bienveillance, croyait-il,
des autorités envers les Juifs. L'antisémitisme d'État institué par Vichy rend peu à peu la vie irrespirable.
« Entre la France et les Juifs, c'est une histoire d'amour qui a mal tourné » disait alors l'avocat Léon Maurice
Nordmann, fusillé au Mont Valérien en 1942. Paris, ville lumière, était devenue bouche d'ombre « où ﬂottaient
les étendards nazis » et antichambre de la mort des Juifs dans les camps.
Le 9 février 1943, lors de la Raﬂe du 12, rue Sainte-Catherine à Lyon, trente personnes, dont Simon Badinter
qui y était employé bénévole, sont arrêtées dans les locaux de l'Union Générale des Israélites de France.
Selon les archives allemandes, le comité de la rue Sainte Catherine aurait aidé des Juifs à passer illégalement
la frontière franco-suisse. À la ﬁn de la journée, les Allemands auront arrêté 84 personnes. Elles sont
transférées dans un premier temps à la maison d'arrêt de la Wehrmacht à Châlon-sur-Saöne, avant d'être
transférées le 12 février vers le camp de Drancy, puis, le 25 mars 1943 (convoi 53) vers le camp de Sobibor, en
Pologne, où il décédera peu après. Simon Badinter était président de la communauté juive de Lyon. Simon
Badinter fut déporté sur ordre de Klaus Barbie au camp de Sobibor en Pologne le 25 mars 1943, dont il ne revint
jamais. Sa mère, la grand-mère paternelle de Robert Badinter, Scheindléa Schindler-Badinter, subit le même
sort en septembre 1942, à Auschwitz-Birkenau. Comme Naftoul Rosenberg, lui aussi disparu dans le même
camp en juillet de la même année.

Destine Literare

FRANCE

JOËL CONTE

EDITORIAL

C

ARDENT VOYAGE

FLORELISA

Chaque jour est un nouveau voyage.
Et chaque voyage ouvre un nouvel espace,
Qui n'a pas d'heure, n'a pas d'année, et n'a pas
d'âge.
Il nous montre le chemin et la trace,
De la découverte et du doute,
De la transmission et de l'écoute…
Un pas, et deux, et trois,
Le damier de la vie, immense, étroit,
Humble et souverain, n'interdit pas l'écart
Quand il respecte les valeurs de l'étendard:
Dans la voix douce et puissante de la Liberté,
Dans le chant ﬂuide et harmonieux de l'Egalité,
Et dans la musique éternelle de la Fraternité.

Ultimes murmures, premier soupir,
Du chemin du désir
A respirer dans tes cheveux
Le parfum des jours heureux.

écrit le 2 juin 2018

le 17 décembre 2017 à Montmartre

CHANT DU SOLEIL
Dans un monde bleu ciel où vit toujours l'espoir
Rayonne l'univers où respire la vie,
S'épanouit la tendresse et s'exprime l'envie
Dans l'éclat des couleurs que l'aveugle peut voir.
C'est un refrain divin qui sème l'espérance,
Dessine le sourire et rend les gens heureux,
Et laisse découvrir les rêves délicieux
Où se lient le courage et la belle romance.
Chacun peut par un geste engendrer la douceur,
Il peut aussi d'un mot accomplir des merveilles,
Et rien que d'un regard apporter la chaleur.
Des êtres rient enﬁn dans le plus grand bonheur
Qui nait devant leurs yeux du printemps qui
s'éveille
Dans le chant du soleil qu'ils reprennent en chœur.
le 24 juin 1990
Extrait du recueil « La sagesse de l'amour »

Ultime bataille, première victoire,
D'un chemin de gloire
A manger dans ta main
Les rêves de lendemain.
Ultimes larmes, premier bonheur,
D'un chemin de douceur
A découvrir dans tes yeux
La pureté de l'ange bleu.

L'INEXPRIMABLE BEAUTÉ DU VENT
… Qui me rend fou, quand, de nouveau,
Tu efﬂeures de ton soufﬂe léger mes sens de ta
présence,
Et me donnes
Cette envie irrésistible de te prendre dans mes bras
Sans même vouloir te toucher,
Cette sensation divine de n'exister que de toi
Dans la chaleur d'une douce conversation,
Où lentement tu laisses apparaître naturellement
Tes désirs, tes passions, tes faiblesses,
A travers l'émotion intense qui s'exprime pleinement
De l'onde de ton regard divin,
Et qui montre à mes yeux,
Remplis de lumière, de bonheur et de joie,
Ne voyant que l'horizon sublime de l'amour,
L'inexprimable et l'éternelle félicité de nos cœurs.

OVIDIU CONSTANTIN
CORNILÃ

Asasinii
de cuvinte

C

SPAIN

Toată lumea scrie. Sau are impresia că scrie. Aș îndrăzni să înlocuiesc cuvântul de început –
religia, din celebrul vers al lui Eminescu: „Religia – o frază de dânșii inventată”, cu literatura…
Classic never dies (clasicul nu moare niciodată) are rezonanță de ﬁlm sau poate de reclamă de
Armani, dar poate servi foarte bine și ca model pentru contemporaneitatea noastră literară. O
tempora, o mores, se lamentau latinii. Presupun că această nostalgie îi bântuie încă la porțile minții
pe câțiva dintre noi, cei care știm că Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Nichita Stănescu sau George Călinescu
au fost irepetibili nu doar pentru ce au scris, ci pentru modul unic în care au făcut-o. Scriitori și poeți de referință,
oameni cu multă știință de carte, cu plăcere incurabilă și cu totală dedicație în slujba creației, așa încât muzelor
le era drag să îi viziteze. Probabil de asta le-au dăruit cele mai bune idei cu care aceștia au știut imediat ce să
facă. Cu alte cuvinte, timpul, cel care de multe ori își dă sieși timp, după cum spune un vechi proverb spaniol,
iartă sau nu. Stabilește noi granițe. Ridică ziduri valorice impenetrabile, dacă are de unde și cu ce. Creează
repere pentru posteritate. Așa cum, de altfel, trebuie să ﬁe normal.
Între timp, lumea s-a schimbat. Societatea s-a schimbat și ea. Valorile trecutului sunt abandonate în sertarul
fără fund al ignoranței. Încet-încet, lumea descoperă că e mult mai simplu să aprinzi lumina din cameră sau să
deschizi poarta garajului cu o telecomandă. E mai puțin de mers. Cărțile, bunăoară, cândva purtate de
nenumărați cititori care mituiau bibliotecarele de la bibliotecile municipale sau județene cu câte un carton de
prăjituri sau cu câte un pachet de Kent pentru a sări coada și a obține mult râvnitul volum de poezie sau proză,
acum au format electronic… Le poți găsi pe aproape orice site specializat. Tot felul de cărți. Un munte de cărți.
Mulți oameni, multe cărți. Pur fenomen de globalizare…
Pe urmă, rețelele sociale. Cele ajutătoare și mediatoare de distanțele între oameni. Un cuțit cu două tăișuri.
Orice uz abuziv dă dependență, distruge identitatea, fabrică orgolii deșarte pe bandă rulantă. Lumea este
cuplată într-o priză existențială care seamănă mai mult a goană spre nimic decât a viață trăită. Violența, sexul,
nesimțirea și libertatea necontrolată sunt noii stăpâni ai umanității. Cei care încă au puterea să creadă în
valoare nu au curajul să o spună cu voce tare, de frică sau de rușine. Sau de amândouă.
Cam aceleași obiceiuri urâte sunt aduse și în literatură. În mare parte. Creațiile sună mecanic, sunt violente,
vorbesc despre orice fără nicio perdea. Cuvintele sunt mai mult grohăite, amestecate și „încifrate” în tot felul de
imagini porno sau fantasmagorii cu iz narcotic, în poezii kilometrice, fără nicio noimă sau expresivitate artistică.
Blasfemii menite a ﬁ excremente, pardon, experimente… Aﬁrma cândva academicianul Alexandru Balaci că
aceste pseudovalori care violează și violentează cuvântul nu sunt altceva decât niște experimente care trăiesc
atât cât poate trăi un experiment. Ce deﬁniție diplomatică a eșecului, din păcate, promovat din ce în ce mai des!
Este absolut anormal ca în literatura de azi să scrii romantic, echitabil și valoros în același timp (cu mici
excepții, desigur), să creezi lumi și sentimente noi. Sentimentele s-au mecanizat și ele, dau mai bine în formă
de emoticoane pe WhatsApp sau Mess decât descrise sugestiv într-un capitol al unui roman sau într-un simplu
vers. Sau probabil că nu mai este timp pentru așa-zișii „consumatori de frumos” să poarte o luptă de înțelegere
și de asimilare cu ei înșiși. Cine știe, poate că literatura este încă aptă să ofere și explicații sau răspunsuri la
întrebări, după cum obișnuia să facă în trecut.
Ce are, în schimb, trecere este tupeul. Amestecat cu lipsa de originalitate, prostia, sexul și obsesia de
Dumnezeu al propriei persoane dau naștere unui cancer al spiritului. Mai de curând, epigonul X, poetesă din
capitală, invitată la Botoșani cu ocazia festivalului Eminescu, a început să înșire cu patos dement o poezie cu
vizibilă tentă pornograﬁcă. Într-un loc sfânt pentru literatura noastră, dezmățul a biciuit auzul și suﬂetul
asistenților la mai sus amintita manifestare. Ca să nu mai pomenesc de mulți dintre poeții și prozatorii de după
anii '70 până în prezent care au păcătuit și ei porcește, că doar e la modă.
Întrebarea mea este: Chiar s-au sfârșit toate lucrurile frumoase de pe lumea asta? Nu mai există nimic
interesant, emotiv și unic în mintea umană care să atragă atenția? Ce păcat e că mulți intră în casa suﬂetului cu
bocancii plini de noroi și uită că la ușă este obligatoriu să se șteargă pe picioare…
Est modus in rebus, spuneau strămoșii noștri romani cândva. Și aveau mare dreptate. Numai că, din păcate,
natura, iubirea sau frământările interioare de odinioară au fost înlocuite cu tematici mai degrabă potrivite
pentru o ședință cu psihiatrul sau cu popa: divorțul, drogurile, limbajul licențios, incestul, iluziile bolnave care
par „versuri” compuse de raperii de la Paraziții decât creație artistică. Nu spun că aceste aspecte nu ar ﬁ
importante sau măcar demne de luat în seamă, dar nu în literatură. Și Rebreanu a creat scene erotice în Ion
sau în Ciuleandra. Nu mai vorbim despre Eminescu, Stănescu, Blaga și mulți alții. Imagini sublime, înălțătoare
și de geniu. Doar că ei nu și-au bătut joc de cuvinte, nu le-au asasinat. Au fost prea mari și prea talentați. Ei au
fost și vor dăinui în calitate de creatori de stiluri, nu de mizerii și vome spirituale.
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Marea problemă a literaturii din ziua de azi este că aprobă cu nonșalanță aproape orice publicație, indiferent
de aspectul abordat, de stil sau de calitate. Toată lumea se simte inspirată și scrie. Compune cu debit torențial.
Nu degeaba se spune că românul s-a născut poet. Mulți o iau prea în serios și, ce e mai grav, este că li se dă apă
la moară. Cât timp se ﬁnanțează, ﬁecare este liber să își găsească o editură și să lanseze o carte. Doar ne
aﬂăm în plină eră consumistă… Este perfect legal să se scuipe și să se arunce cu cuvinte într-un loc unde ele ar
trebui să însemne cu totul altceva. Respectul pentru exprimare și comunicare, în genere, se pierde pe zi ce
trece. Așa-numitei literaturi moderne îi lipsesc dinamismul echilibrat, senzualitatea și forța trăirii. În schimb,
vrea și reușește într-o oarecare măsură să șocheze prin opacitate, arid și prost gust. De multe ori, citind sau
ascultând creațiile noilor eroi ai întinsei grădini literare contemporane (pe la unele dintre evenimentele unde
sunt invitat), am impresia și convingerea în același timp că arta scrierii suﬂetului începe să semene din ce în ce
mai mult cu o dare de seamă contabilă și plină de mărturisiri execrabile: am mers pe strada Y și m-am
transformat într-o cutie cu chibrituri (30 de procente), ziua se scaldă în rahatul ei de 24 de ore (încă 20 de
procente), după ce ajung acasă de la înmormântare, cei doi fac sex nebun (50 de alte procente) etc. Desigur,
lipsa creativității automatizează discursul. Iar acest fapt provine din dezinteresul pentru lectură. Este mult mai
simplu să se aﬂe știrile gata servite de pe net sau de la Digi Tv, să se trăiască fără griji și fără eforturi. La ce bun
să citești o carte recomandată? La ce bun să se gândească?
Cert este că puțini dintre scriitorii tineri și nu numai ei înțeleg ce înseamnă să creezi cu adevărat, să-ți asculți
suﬂetul, nu realitatea bolnavă din el, să te menții vertical în fața propriei tale identități. Spunea Hemingway: „Nu
există nimic special în a scrie. Tot ceea ce trebuie să faci este să te așezi la mașina de scris și să sângerezi.” Cât
de simplu de spus… Dar de realizat?
Scriitorii au uitat să viseze, dau naștere unor adunături de cuvinte goale, rigide. Au îmbătrânit. „Nu este
adevărat că oamenii nu își mai urmăresc visurile pe măsură ce îmbătrânesc, ci îmbătrânesc pentru că nu își
mai urmează visurile.” Avea perfectă dreptate Gabriel García Márquez când aﬁrma această frază manifest.
Așadar, ce lipsește din ecuație? ne putem întreba. Care ar ﬁ ingredientul magic responsabil de revitalizarea
și recrearea spiritualității scrisului nostru? Probabil că mai mult bun-simț și sentiment, sau așa cum spunea
Gogol, „baza oricărui cuvânt, lacrima”. Dacă nimic nu ne salvează de la moarte, măcar verbul a simți să ne
salveze de viață…
Madrid, 28 decembrie 2018
azi, viață, iartă!
vântul e o vioară
care-mi cântă a gol părul…
râdeam cândva fără gândul la timp;
oamenii sunt o amintire în singurătatea mea.
curg bolovani de ciment pe frunzele verzi ale ochilor.
suﬂă gerurile verii prin umbre de adn…
rugi disperate cad în genunchi
și macină cu pietrele lor de moară
deltoizi de îngeri duali…
fură noaptea mirosul dimineții
și dorm, adorm în somn.
mâini și ochi și nimic de spus respiră…
beau apa aerului de unde mereu
caut să trăiesc,
să strig și să pot,
să vreau să mă împart în
armă de cuvânt, în picior de părăsit,
de mers fără nicio oprire…
între timp, culorile își pierd gustul:
apune a anost surâsul din
căderea primei zăpezi.
e primăvară neîncepută martie,
luna fără față
e un schimb tăios de replici
și ﬁecare secundă,
un basm în care îți vei câștiga
credința de a uita…
mic, inﬁm de vag plouă
ultimele 53 de minute de februarie.
îmi pun pălăria pe-o parte,
mă învelesc cu plapuma
unui vis neterminat
de noaptea trecută…
și scriu…

PLOAIE, ATÂT DE STRĂVEZIE!
Cum e să plângi cu tine însăți,
ce gust are cerul…
și cum e căderea?

DANA CRISTE

De multă vreme, de la simboliști încoace, poezia nu mai este sinonimă doar cu
simțirea. Poetul modern e un căutător, un cerebral, un ﬁlozof. Emoția lirică e
controlată cumva. Dacă poezia generează emoție, e bine, dacă intrigă e și mai bine.
Trebuie să privim spre poezia modernă, chiar post modernă, fără a ne confunda cu
acel postmodernism sufocant, dar totuși atrăgător uneori.
Dana Criste este oșancă și e mândră că s-a născut și a crescut în miriﬁca Țară a
Oașului.

Te prelingi pe palmele mele
șterge-mi nedumerirea,
povestește-mi…
acum am o șansă reală
de a închide
în adâncul meu limpezimea
și muzica ta, ce mă răscolește.
Dintr-o dată…
nici nu mai e nevoie să înțeleg,
mă mișc împreună cu ea,
sunt în ea… și ploaia e-n lume,
cerul dimineții brusc se însenina.

ROST

DE TOAMNĂ

Așez la colțul buzelor
Cuvintele.
Le primenesc
Pentru viitor.
Apoi
Le rostesc

Se anunță încă o toamnă.
E tristă
Și doare!

Tăcerea nu ajută!

Tac…
Zâmbetul se înﬁnge în minte
Și străpunge
Tot mai adânc.
Suﬂetul stă ascuns
În mireasma de vară
Cu gust de senin
Ignorând
Clipa,
Ploaia.
Chiar că e matinală.

Johnnie Yang, Great Britain, Over a cup of tea
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Translated from Romanian by
Muguraș Maria Vnuck and
David Paul Vnuck (USA)

LOVE YOUR BRETHREN
Brethren's love
rots
in hidden hollows
nobody looks for it
tomorrow's concerns
are different
everyone with his own bread
or if you can
you take that of the poor as well
because he knows how to endure anyway
luckily you don't have burning issues
that burn him down to the root
Like in the twisting of that saying
with the neighbor's goat
the idea that the neighbor's goat
should die
is no longer proﬁtable
although at least
throughout centuries
it limited
greedness
But now they say
I would rather have my neighbor die
so that I can take his goat
But of course, you will not be satisﬁed
untill you can take from him
his wife and his abode
You keep hunting
like those stars with a round snout
snifﬁng minnows
in the River of Nemțișor
and then squeezing
through the Big Bang's atoms
that have suddenly become
big and malicious
However one day
you ﬁnd yourself chased
and run among stars
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among houses
through forests and glades
in order to escape the evil phantom
leaning on his staff
in a glade
like on the eighth day of the world's creation
in one aeon
leaning on his staff
like a shepherd with no sheep
staring at you
with a look that could
bring you back
You keep running
and do not turn your head
for fear of being petriﬁed
or of being caught by the neighbor
from whom you stole
wife and abode
You feel that doomsday has come
you look for a hollow
for a Big Bang
an atom
in order to get rid of the look behind you
and of the voice that thunders
to break your brains
and which burns you to the root
Love your brethren
as yourself

YOU LOOK AT
You look at the icon
and contemplate
like when you pray
to ﬁll up
the time with eternity
you don't know
whether you look at it
or if it looks at you
whether you go to it
or if it comes to you
but you are told
to plunge in the word
the only place where you can listen
the thin voice of the wind
For any mistake I can forgive you
but you shall not take the name of
the LORD your God
in vain

Johnnie Yang, Great Britain, Portrait of a woman

Moto: „Doamne, apără-mă de mine!”
Dominic Diamant

DOMINIC DIAMANT

– Un jurnal atipic –
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Este a nu ştiu câta oară când mă dezic în privinţa renunţării la scris. Azi mă hotărăsc să pun capăt,
mâine o iau de la început. Azi sunt bucuros că am scăpat de o corvoadă inutilă, mâine-mi încordez
muşchii şi mai abitir. E ca o predestinare şi-un blestem. Dar, oameni buni, ce-aş putea face altceva
în acord cu suﬂetul meu, ce m-ar putea satisface şi linişti în acest vălmăşag de nedescris al lumii în
care nu contez nici cât un ﬁr de praf?
E ceva timp de când n-am mai dansat pe taste, hotărît şi încrâncenat să nu mai bat câmpii. Dar, aşa ceva nu
se poate!
Cum aş putea trece senin de o asemenea păcăleală de 1 aprilie, când ni se anunţă internarea în spital şi
operaţia pe inimă a tartorului nemuritor Ion Ilici Iliescu? E o ştire incredibilă, cum incredibilă e toată evoluţia
postdecembristă a acestei naţii nefericite. Toate canalele mass-media se întrec în a ne face cunoscut acest trist
eveniment cu Papaşa care nu mai moare, în timp ce ţara se zbate într-un dezastru fără ieşire. Parcă un duh rău
ne-ar ﬁ luat minţile, nu mai prididim cu ştirile despre acest caz nefast şi ne învârtim în jurul lui cu o febricitate
demnă de o cauză diametral opusă. Tartorul din Olteniţa cred că-şi râde pe sub mustaţă de noi până şi pe patul
de operaţie. Pentru că nici în visurile lui cele mai frumoase nu i-ar ﬁ ieşit pasenţa ca-n Românica noastră. Va
muri, când va muri, în glorie, nu-i exclus să ﬁe onorat şi cu salve de tun şi cu şiruri nesfârşite de orbi adulatori cu
creierele spălate. Că aşa se face Istoria, ca o veşnică farsă jucată de şmecherii de la butoane, în totalul dispreţ
al popoarelor conduse şi manipulate strategic fără şovăire. Ce revoluţie, ce mineriade, ce dezastru general
care a urmat şi distrus ţara? Fleacuri! Istoria se scrie cum trebuie să se scrie, de marii păpuşari aﬂaţi la cârmă,
nu de orice prăpădit de savant cercetător! Până şi tartorul a avut grijă să-şi rotunjească palmaresul cu un
grămăjoi de cărţi contrafăcute, că nu degeaba a păstorit el atâţia ani Editura Didactică şi Pedagogică din
ţărişoara asta.
Nu ştiu de ce-mi fac sânge rău cu acest individ maleﬁc, care a reuşit cea mai demonică magie neagră cu
poporul nostru. Nu ştiu de ce nu pot să-l las dracului şi să-mi văd de bătrâneţea mea. Chiorii şi orbii mă pot
acuza că nu mai scap de pata neagră de pe ochi, dar puţin îmi pasă de aceşti neisprăviţi, eu ştiu ce ştiu. Acest
tartor ţinut în braţe de forţele obscure bine camuﬂate, se face vinovat de toată nenorocirea în care am ajuns să
ne zbatem. De la el porneşte tot răul cauzat în sfânta zi de Crăciun a anului 1989 şi monitorizat cu maximă
sagacitate de forţele securisto-comuniste care şi-au continuat jocul în toţi anii de aşa-zisă democraţie.
Nu este exclus ca eu să asist la evenimentele funerare ce vor avea loc întru nemurirea Tartorului criminal cu
un tam-tam ce n-a văzut Parisul, dar să-mi dau duhul fără a vedea dreptatea în privinţa judecării crimelor
provocate, graţie existenţei acestui tartor pe pământul românesc. Şi nu mă feresc să spun că întreaga
societate românească se face vinovată de actuala stare de lucruri, numai pentru că a acreditat şi suportat un
asemenea specimen diabolic, acordându-i atâţia ani imunitate şi privilegii.
***
Nu m-a lăsat inima şi-am trimis pagina de mai sus d-lui Ştefan Doru Dăncuş, la revista „Singur” şi d-lui Adrian
Grauenfels din Israel, editorul ultimelor mele două cărţulii. Ca să se ediﬁce şi ei cum văd eu această problemă
nedezlegată.
S-ar putea crede că sunt eu vreun frustrat şi ageamiu în ale politicii, că n-am eu căderea să mă pronunţ în
chestiuni atât de delicate, că mi s-a pus pata prosteşte pe acest om, fost preşedinte al ţării vreme de trei
mandate, s-ar putea crede orice. Dar, prin prisma libertăţii şi drepturilor omului, lege statuată la scară
planetară, ca simplu cetăţean am dreptul şi obligaţia să mă pronunţ în problemele cele mai sensibile. Că nimeni
n-a coborât cu hârzobul din cer să ﬁe mai presus de lege şi să ne reprezinte fără să-l dorim. Şi-apoi, când te-ai
hrănit cu snaga din spiritul unor Soljeniţân, Havel, Curtois, Bukovski, Steinhardt, Arendt şi alţii eiusdem farinae,
e greu dacă nu imposibil să mai ﬁi ameţit de cântecul vreunei sirene. Întreaga problematică ce s-a creat în
această ţară, cu consecinţe atât de nefaste şi dureroase, se datorează existenţei acestui individ bolşevic, şcolit
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la Moscova şi susţinut de securitate şi de toate cohortele de politruci şi membri de partid care s-au bucurat de
sinecuri şi privilegii în dispreţul întregii populaţii aduse la sapă de lemn.
Uite, domnule, cum mă ambalez şi scriu despre acest caz infect şi ruşinos, în loc să-mi văd de preocupările
mele, oricât ar ﬁ ele de anoste şi hilare! Da, dar acest caz nu mă priveşte numai pe mine şi nu mi-a otrăvit
suﬂetul şi viaţa numai mie, acest caz va rămâne ca o pată neagră, de neşters, în istoria noastră. Fapt care în
cărţile diabolicului nostru personaj e prezentat prin prisma lui deformatoare şi mistiﬁcatoare, ca o grandioasă
reuşită a lui şi a clicii sale în slujba democraţiei originale. Ceea ce este inadmisibil şi combătut cu toate
mijloacele până-n pânzele albe.
***
Ooof, Viorico, Vasilico, Letiţico, numai ce te văd, şi neuronii mei o iau razna iar sinapsele se blochează iar eu
pot face implozie instantaneu! Ce greşeală capitală va ﬁ făcut Creatorul când te-a adus pe lume să ne faci de
râs specia!
Letiţico, Vasilico, Viorico, m-ai dat deﬁnitiv pe spate, Dulcineea n-o să mă mai vrea şi nici un superstar n-o să
mă mai recunoască de superamant. Eşti un fenomen unic nu numai în Grădina Maicii Domnului, ci pe întreaga
planetă! Bucură-te şi dă din coadă, afurisito!
***
În sfârşit, după tribulaţii şi peripeţii de durată, am izbutit să-mi văd tipărite şi ultimele două cărţulii. Cartea de
însemnări Melancolia de lux şi volumul de poezii Poeme boeme, ambele editate de Editura Saga din Israel a
confratelui şi prietenului meu Adrian Grauenfels şi tipărite de Editur PIM din Iaşi, graţie generoasei doamne
Carmen Sevastru. Astăzi mi le-a adus un curier, căruia i-am plătit 445 lei. Astfel mă pot lăuda că în scurta mea
existenţă literară am realizat 30 de cărţulii de proză şi de poezie. Cu care n-am făcut vreo gaură-n cer, dar mi-au
oferit satisfacţia de simplu muritor că am făcut şi eu ceva bun pe lumea asta.
***
Ore bune în cursul dimineţii am irosit cu dedicaţiile de pe cărţile pe care le voi oferi. Zece rudelor din
Curcania, cinci, celor din Bucureşti şi cinci celor din Constanţa. Mi-au mai rămas zece exemplare, pe care le voi
oferi la locul şi momentul potrivit.
Citind pe internet, am descoperit un nou nume. Iulian Iancu, jurnalist economic, a scris o cărţoaie de 500
pagini, denumită Xanax, care a fost reeditată de trei ori şi s-a vândut ca pâinea caldă. Tipul nici nu se consideră
măcar scriitor, numai pentru că a scris o carte de succes. În interviul acordat în ziarul „Adevărul” îi trece în
revistă pe marii scriitori care i-au plăcut, peste toţi situându-l pe Cehov. Dacă găeşteanul va continua să scrie în
acelaşi mod, îi prevăd un viitor frumos. Pentru că este evident că are şi talent şi cultură.
***
Dl Adrian Grauenfels din Israel, m-a întrebat cât m-a costat editarea celor două cărţi. I-am răspuns, suma
ﬁind de vreo nouă sute de lei. M-a felicitat, spunându-mi că în toată Europa n-o să găsesc asemenea preţuri,
atât de avantajoase. M-am abţinut să-i mai dau replica, eu considerând, în neisprăvenia mea, că sunt, totuşi,
destul de pipărate.
***
Întrucât şi-a exprimat dorinţa de a avea cele două cărţi, i le-am trimis lui Doru Dâncuș de la Vâlcea într-un plic
recomandat, pentru că la mesageria Poştei era o coadă imensă la care ar ﬁ trebuit să stau probabil ore întregi.
Sunt curios şi eu dacă vor ajunge la destinaţie.
***
M-a impresionat un documentar cu româncele care prestează munca de badante în Italia. Acestea ajung
acolo şi muncesc ca nişte sclave, cu anii, pentru că sunt nevoite să-şi ajute familiile nevoiaşe, în special copiii şi
bătrânii, oferindu-le ajutorul bănesc şi nu numai, de care au nevoie. (Uite cât de bine stăm cu viaţa, dacă sunt
nevoit să folosesc acelaşi cuvânt de trei ori într-o singură frază!). Bine că s-au găsit oameni suﬂetişti să le ajute
şi să le reprezinte, scoţându-le din marasmul în care se zbăteau ca nişte condamnate.
***
Tocmai mă dorlotam scriind nişte haiku-uri, când, m-am trezit cu telefonul sunând. Era Doru Zorba, prietenul
meu vâlcean, care mă anunţa că a primit cele două cărţi prin poştă, că a citit câte ceva, ocupat ﬁind, şi că e
încântat de lectura făcută. Mi-a urat să ﬁu sănătos şi tot aşa de productiv ca şi până acum, fapt pentru care i-am
mulţumit, urându-i şi eu la fel. Când i-am dat replica, relativ la încântarea lui, spunând că e subiectiv datorită
prieteniei noastre, mi-a răspuns că e un om citit şi ştie ce spune, nu se poate îmbăta cu apă rece. Ce era să fac?
L-am crezut, că şi eu mint. Dar telefonul lui m-a liniştit, având îndoieli despre primirea coletului, care, a zis Doru
că a ajuns mai repede şi mai sigur decât dacă l-aş ﬁ trimis ca pe un colet poştal. Plicul cu cărţi i-a fost adus de
poştaş acasă, ceea ce a fost OK.

***
Tot mă lamentez eu că duc o viaţă de seren, monotonă, stereotipă, lipsită de evenimente, tot mă vait eu de
condiţia mea de lup singuratic şi neliniştit. Iată că se ivi prilejul să ies din amorţeală şi să mă pronunţ asupra
unei probleme de maxim interes pentru societatea noastră. Este vorba despre rolul mass-media, în special al
emisiunilor de televiziune. Pe canalele TV sunt prezentate diverse emisiuni, despre diverse subiecte din întreg
spectrul economic, social şi politic dar şi talk show-uri, cu o frecvenţă exasperantă.
Una dintre aceste emisiuni de divertisment este „Românii au talent”, prezentată săptămânal, vinerea, cu o
audienţă foarte mare, pentru că în cadrul ei evoluează oameni de toate vârstele, de ambele sexe, cu talente
diferite, dornici să obţină marele premiu şi celebritatea. Juriul este compus din patru persoane care lucrează în
domeniu. E vorba despre cântăreaţa Andra, dansatorul Mihai Petre, Andi Moisescu şi actorul Florin Călinescu,
prezentatori ﬁind actorul Bartoş şi cântăreţul Smiley. Aceştia coordonează spectacolul şi se pronunţă asupra
valorii pieselor prezentate de participanţi, promovându-i în etapele următoare sau excluzându-i prin vot. În
mod inerent, între ei se mai iscă uneori şi discuţii contradictorii, în conformitate cu pregătirea şi gusturile
ﬁecăruia. Ei, acum e acum! E ceva vreme de când, urmărind emisiunea cu pricina, care, în mod normal nu
trebuie să se reducă doar la divertismentul propriu-zis, având ca scop şi menţinerea ştachetei la un nivel cât
mai ridicat din punct de vedere cultural şi artistic, mi-a atras atenţia în mod mai puţin plăcut, în repetate rânduri,
actorul Florin Călinescu, decanul de vârstă al juriului. Stimabilul face ce face şi nu se lasă până iese în evidenţă
ca păduchele pe gulerul alb cu intervenţiile sale licenţioase, obscene şi mârlăneşti. Constat cu neplăcută
surprindere apetenţa lui sporită pentru ingredientele grosiere, cu un vocabular de mahala şi un comportament
surprinzător de mitocan, căreia colegii din juriu îi faţă cum pot, maestrul având întotdeauna ultimul cuvânt.
Maaarele Florin Călinescu a ajuns până acolo încât, la ultima emisiune, puţin a lipsit să nu-i administreze o
scatoalcă vecinului său din juriu, mai tânărul şi educatul Mihai Petre. Cum acesta, în timpul spectacolului, când
trebuia să se pronunţe, gesticula ceva mai evident, maestrul surescitat, enervat şi indignat la culme, îi adresa
cele mai greu suportabile cuvinte, acuzându-l că nu-şi ţine mâinile acasă şi-l poate lovi. Marele actor era de-un
ridicol enorm şi nu realiza cât de mult îşi deserveşte singur imaginea. Bietul lui coleg de juriu abia mai putea
face faţă invectivelor şi ameninţărilor. Culmea este că, discutând în repetate rânduri cu cei apropiaţi, suﬁcient
de şcoliţi să înţeleagă şi să facă diferenţa între o prestaţie demnă şi cabotinism, aceştia îl agreau pe actorul ceşi dădea în petic tot mai des, susţinând şi ei, că e o emisiune de divertisment şi că respectivul ar ﬁ, vezi doamne,
sarea şi piperul ei. M-a întristat adeziunea lor la mitocăniile şi obscenităţile actorului de trei parale.
În contrast total cu acest caz deplorabil, a fost emisiunea „Profesioniştii”, moderată de simpatica şi
inegalabila Eugenia Vodă, invitat avându-l pe reputatul doctor chirurg şi scriitor Martin Ştefan Constantinescu,
stabilit din 1985 în SUA şi adoptând numele Martin S.Martin. Ajuns deja la o vârstă respectabilă, născut ﬁind în
1942 în Bucureşti, stimatul invitat, răspunzând provocărilor respectuoase ale moderatoarei, şi-a prezentat
odiseea vieţii fracturate, de pe cele două continente, cu un farmec, o detaşare şi o siguranţă demne de invidiat.
A reuşit, în mod fericit, să pună în contrast existenţa sa din România comunistă, cu toate vicisitudinile şi
obstacolele ei, şi cea de după autoexilul său în lumea tuturor posibilităţilor, unde
s-a realizat plenar şi duce o viaţa frumoasă şi împlinită, plină de satisfacţii. N-am văzut, în toată expunerea lui
captivantă, nici urmă de aroganţă sau dispreţ, o imagine luminoasă, disponibilă, simpatică şi empatică
deopotrivă.
Cât de diferite pot ﬁ vieţile oamenilor! Cât de departe, precum cerul de pământ, sunt cele două cazuri
prezentate! Primul, care se dă mare şi nu e decât un bufon, spre satisfacţia mediocrităţii, cu o ştachetă joasă şi
deplorabilă, al doilea, crescut şi trăit într-un regim totalitar, ca şi primul, dar realizat magniﬁc într-un sistem
democratic şi permisibil, al libertăţii autentice.
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ROMANIA

ION DRÃGHICI

IMN SOARELUI

ȚIPĂT DE PASĂRE
Țipătul ei de pasăre rănită,
Ce știe că se rupe din stolul călător,
Ce simte bruma toamnei cu gerul arzător,
În primăvara vieții, de dimineți lipsită,
Mă-ndeamnă și mă cere să îi rămân dator
C-o lacrimă și-un zâmbet ucis de-același dor.
Vor trece stoluri, stoluri în țipete spre sud
Cu fâlfâiri de aripi, cu plâns de-nstrăinare
Prin cețurile toamnei cu cerul trist si ud
Sărmane-nfrigurate cu doruri călătoare
Iubind seninul verii în glasuri ce se-aud
Topind în imnuri blânde slăvitul chip de soare.

AȘTEPTĂRI
Se vor întoarce, oare, plecații-n veșnicie,
Care cu ochi de piatră si glas de leu ranit
Păstrat-au prispa țării, domnie din domnie,
Și-au apărat cu sânge Apus și Răsărit?
Trecut-au hoarde negre urlând călări pe cai,
Cu față criminală, satanică și hâdă,
Trecând prin foc și pară, nefericit alai,
Nevinovate chipuri trăindu-și moartea crudă.
Se vor întoarce?!… Îi așteptăm în van!…
E-o veșnicie de-așteptare mută;
Trădați și înjosiți an după an
Noi ne-amăgim cu bozii și cucută.

În genunchi te implor, Soare al meu
Lumină luminând si în apus – Soare –
Nețărmurită iubire, sens și dorință
În tot ce există.
Imn de slavă ți-aduc Ție,
Veșnică lumină a suﬂetului meu,
Nesecat izvor de speranță
Și altar al rugilor mele-mplinite.
Tu ești tot și în toate prezent,
Creator și născător de vecii,
De viață nesfârșită
Prin tot ce a fost, ce este și ﬁ-va
EU SUNT…
… un imperiu de gânduri și trăiri,
… o umbră care iubeste tot ce există
Creație divină,
… un rege care ordonă și tronează
Peste o inimă plină de cântec.
Nu m-am lăsat cucerit de alte imperii;
Nu! Nu pot ﬁ cucerit!
Pot ﬁ doar pentru o zi, pentru o primăvară,
Pentru o veșnicie,
La dreapta sau la stânga unor alte imperii.
Nu am a supune alte imperii;
N-am a mă supune altor imperii.
Cu tot ce am,
Sunt imperiul născut spre a trăi,
A cunoaște, a iubi și a muri
Până când Marele meu Creator
Îmi va spune: “Time out!”
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Menachem M. Falek
Tată
Tata
Mi-a apărut deodată în faţă
Cu un surâs real
Gras, butucănos, cu mâini de măcelar
Spunând cuvinte blânde, abia le auzeam
Încurajând un timp lipsit de încurajare.
Împrăştiind o-nţelepciune simplă.
Era unul din cei pe care nu-i găseşti în cărţi
(Pentru că el nu a ştiut cum să citească)
„Nu ascultaţi cuvintele
Ci doar pe cel care le spune.”
Apoi, a dispărut prin ziduri
N-am apucat nici să îl rog să şadă
Nici ca să-i dau...
Ce?
Ce poţi să-i dai unui om mort?
Dorinţe?
Vorbe?

Pe drum
L-am văzut pe Mesia în drum
De la Latrun la Ierusalim
purta cămaşă lungă albă
O barbă despărţită-n două de vânt,
acoperindu-i gâtul
Pe cap turban
Ochi stinşi.
L-am văzut pe Mesia în drumul lui
târându-şi picioarele, necedând plictiselii
ajutându-se de-un baston sculptat, făcut din
lemn
Capul semăna cu un leu
Urechile aşteptau un semn.
L-am văzut lângă Ierusalim
Cu chipul îndreptat către porţile oraşului
concentrare a minţii, gură închisă.
Ochii i se întredeschid
În aşteptarea răspunsului.
L-am văzut pe Mesia
Sucindu-şi capul, uitându-se în sus în toate
părţile
privind la oameni
Făcând o mişcare nedorită cu mâna
Privind în urmă
Îngăduind ochilor lui să se stingă din nou
Întorcându-se în casa-i ca o grotă
Ascuns de muritori.
Poate că nu are încă destule ﬁre cărunte în
barbă.

Casă
Femeia are nevoie de casă
Ca să aranjeze în ea camere pentru
musaﬁri
Şi acolo să primească complimente.
Femeia are nevoie de casă
Ca să îngrijească în ea o bucătărie
Şi în ea să poată să coacă planurile.
Femeia are nevoie de casă
Ca să umple camerele cu copii
Acolo va păzi amintirile
Uterului ei
Şi împlinirea câtorva minute de fericire.
Femeia are nevoie de casă
Ca să ﬁe în ea dormitoare
Şi în ele să viseze despre fericirea dorită
Cavaler pe cal alb
Şi apoi să îngroape visurile cu apariţia
dimineţii.
Femeia are nevoie de casă
Ca să aibă o curte verde
Mai verde ca a vecinilor
Pentru că ziua ei e ocupată
Orele fug
Şi nu-i rămâne timp de odihnă.
Femeia are nevoie de casă
Ca să ﬁe în ea loc pentru îmbătrânire
Şi să poată povesti că a avut o casă
Ce nu a apucat să ﬁe plină ca voinţa ei.

Johnnie Yang, Great Britain, Gladioli
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Dragoste în umbra tufei
În această zi el a văzut dragostea.
Sub o tufă în grădina publică
Pe o pătură aruncată pe pământ.
Picioare îmbrăţişate, cap pe umăr
Aripi strânse.
Au trimis spre el o privire indiferentă.
Cu răbdare până la plecarea lui.
Nu se gândesc prea mult
La legea modestiei,
Nu se interesează ce gândeşte publicul.
Numai dorinţa şi înţelegerea este în ochii lor
verzi
Numai mângâierea.
În această zi el a văzut dragoste
Ca la pisici
Îmbrăţişare fără margini
Fără condiţii
Trăit numai momentul local, nesfârşit
Şi iertarea publicului nechemat.
La noapte, da, la noapte
Ei o să poată să-şi deschidă aripile şi să
zboare,
În timp ce publicul nechemat o să-şi caute
propriile aripi
Fără să poată să se despartă de pământul
cunoscut.

Cercul soarelui
Când răsare în zori Marea Minciună
Trebuie sărbătorită destupând o sticlă de
şampanie.
Bărbatul care te priveşte lung
În Oglinda în care apari
Face semne ciudate cu mâinile
Până când ochii i se umplu de lacrimi
Întrebându-se apoi dacă sunt de bucurie sau de
tristeţe.
Cravata trebuie legată strâns
Astfel încât gâtul să nu ofere nicio şansă
Nici cea mai mică
Metastazelor decepţiei.
După care, trebuie să-ţi termini cafeaua
Cu o pilulă pentru a-ţi uşura conştiinţa
În loc de o bucată de prăjitură uscată şi neagră.
În drum spre serviciu, trebuie să-ţi pregăteşti în
gând frazele
În aşa fel încât nu cumva să strici armonia
intonaţiei
Pentru a acoperi dezastrul febril ce fărâmiţează
Miezul suﬂetului tău.

La întrebarea: ce mai faci?
Răspunde, cu un zâmbet cizelat pe faţa
copilăroasă:
„Foarte bine.”
Dar niciodată nu pune mare preţ pe acest „bine”
Pentru că absolut nimeni nu este cu adevărat
interesat,
Fiecare are propriul lui „bine”
în adâncul inimii sale.
În timpul zilei continuă să împrăştii scântei de
speranţă
Care poate, accidental, vor intra şi în propriul tău
corp.
Seara te reîntorci acasă
Te dezbraci, faci un duş
Îţi parfumezi trupul.
Din datoria de a arăta bine
Le dai dinţilor să mestece gumă
Bei un pahar zdravăn cu două ciclamate
Şi fără cafea
Te aşezi în faţa plasmei şi schimbi canalele
Te înveselesc necazurile instituţiilor
Te înveleşti cu o pătură de întuneric,
tragi un pui de somn
Preferabil fără vise,
Te trezeşti a doua zi dimineaţă
Într-o altă zi în lanţul în care ai fost prins
Încă din pruncie.
Nu gândi prea mult
Dacă se rupe o singură verigă a lanţului şi e bine
sau rău
Continuă să mergi înainte
Ascultă-ţi semenul care suferă
Încurajează-l, ridică-i moralul
Arată-i gustul vieţii
Şi întotdeauna, întotdeauna priveşte înainte
Numai spre ziua care vine –
Care în mod sigur va veni.
Ştii, soarele răsare
Şi el nu are timp să acorde atenţie
Fiecărui om singur
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GEORGE FILIP

c'est le temps de fusiller le slogan
l'infer n'exige plus de payment
sauf le vautour qui a la gorge sèche
dans une balle brise son vol.

THE TORTOISE PASSES BY
the cofﬁn was smiling with all its teeth
grave diggers were drunk since last night,
trod upon the ankle boots – the path
breaks up on a dead snake.
I wrote poems at TUZLA
the old Yorick – the bell ringer
lights fear up in the city
not even watchmen can sleep.
and thus the troubadour has come
riding a race poet
he might have walked – or maybe came by train
in order to demand from the emperor a scholarship.
it's time for us to shoot the slogan
and hell requests the toll no more
only the eagle – dried up by thirst
will break its ﬂy into a bullet.
and your mourning mother on the Moon
lays down a white wing path
and in the barren times of treachery
the tortoise sings… while poets do hush up…

LA TORTUE PASSE
le cercueil souriait de tous ses dents
les fossoyeurs étaient ivres depuis hier soir
écrasé par des gros souliers – le sentier
se rompt sur un serpent mort.
j'écrivis des poèmes à Tuzla
le vieil Yorick – le sonneur de cloches
allume la peur dans la cité
les gardes ne s'endorment plus.
ce fut ainsi qu'un troubadour arrivât
à dos d'un poète de course
peut-être alla-t-il à pieds ou par le train
pour demander à l'empereur une bourse.

ensuite ta mère pleureuse
étend un drap blanc sur la Lune
tandis que dans le temps stérile, de trahison
la tortue chante… et les poètes se taisent…

TRUTH
I have scribbled this poem
out of a ferocious patriotism
because due to democracy
I ride the bike daily
in the two imposed languages
French and English
I make use of the native language
only on Sundays when I miss it
tears course down on my cheeks
and I go together with ELIADE
to the well of memory
on the path of the hermeneutics
until with a white beard
I shall ﬁnalize my poem
about the ferocious patriotism
because I believe in nothing…

VÉRITÉ
excité par mon patriotisme féroce
je barbouillai ce poème
car, à cause de la démocratie,
je voyage chaque jour à vélo
dans les deux langues imposées,
français et anglais,
j'utilise ma langue maternelle
tous les dimanches quand j'ai mal d'elle
et que les larmes coulent sur ma joue
et je vais avec ELIADE
vers la fontaine de la mémoire
sur la voie de l'herméneutique
jusqu'à-ce-que avec une barbe blanche
j'arrive écrire mon poème
sur le patriotisme féroce
parce que… je n'en crois rien…
(George Filip, Poeme dansante / Dancing Poems,
translation from Romannian by Muguraș Maria Vnuck and
David Paul Vnuck Călăuza v.b. Publishing House – Deva
and Destine Publishing House – Montreal, 2016, p. 33, 35)
(George Filip, Poeme dansante / Les Poèmes qui dansent,
traduction du roumain par Muguraș Maria Vnuck et David
Paul Vnuck, Călăuza v.b. Publishing House – Deva and
Destine Publishing House – Montréal, 2016, p. 33, 35)
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IN THE STILLNESS OF THE FOREST
In the stillness of the forest…
Purpose and promise ﬂirt with the breeze,
Wild and tame coexist with ease,
Croaking and crooning beasts at peace,
A distant hymn beckons, nightly passions cease,
In the stillness of the forest…
The fawn hops by merrily, unmindful of the snake,
Mighty oaks greet lean bamboos by the lake,
Tree spirits hasten to nudge lulled minds awake,
Blue mist parts to reveal mortal gambles at stake,
In the stillness of the forest…
The majestic dusk's silence breaks,
to indulge a novice poet's fantasies,
The master in his lofty abode rakes,
Mysteries to feed universal fallacies,
In the stillness of the forest…
(Ponnampete Forest
Kodagu, Karnataka, India)
ON FREEDOM
“What's the antonym for freedom?”
She asked looking up from her ruled book
“Fear. Fear is the antonym of freedom my child
fear that keeps you on a tenterhook!”
“How so?” She said her rote learning now duly
challenged
by some fancy notion of poetry…
“Antonyms don't co exist”, I said.
“Where fear is freedom cannot be”
“Tell me more”, she urged

Destine Literare

Like the Freedom to walk those dark alleys cannot
exist
when I fear those night demons
Like the freedom to interpret
the good word cannot exist amidst fear summons
Like the freedom to wear a skull cap cannot exist
when fear of prejudice threatens
Or freedom to don certain sacred threads
can't exist in the fear of secular judgment.
Freedom is to be able to shout out my belief
without the fear of offending another God
Freedom is to be a feminist
without the fear of a deﬁnition's nod
Freedom is to be able to eat my greens without
the fear of scaring your plate of meat
Freedom is to live in a haven of peace
without fear of conventions bittersweet
Freedom is not having to ﬁnd ways to swallow fear
day and night
Freedom is to love without fear and live with all my
heart and might.
“Am I free then ma?” She prodded further
“It's for you to ﬁgure out little one”, I said…
“Fear does keep your thoughts marching in the
pursuit of freedom
in its ﬂesh and blood.”
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RIGORILE
LIMBII ROMÂNE
VORBITE ŞI SCRISE

Este recunoscut faptul că limbajul vorbit comunică, iar limbajul scris comunică şi se comunică. Este
ﬁresc, dar şi posibil, să acordăm mai multă atenţie când scriem decât atunci când vorbim. În scris, se
dispune de un anumit timp de gândire şi de redactare anterior elaborării propriu-zise, existând
posibilitatea intervenţiilor şi corectării acestuia, în timp ce exprimarea orală se constituie pe măsura
emiterii ei, presupunând simultaneitatea gândirii şi a vorbirii, iar ceea ce a fost rostit şi receptat nu mai poate ﬁ
anulat, ci doar corectat. Diferenţa dintre limba scrisă şi cea vorbită se manifestă frecvent prin particularităţi
fonetice, morfologice, sintactice şi chiar de vocabular.
Rubrica „Cum scriem, cum vorbim” încearcă să contribuie „cu paşi mărunţi” la formularea corectă a gândului,
pe baze ştiinţiﬁce, oferind jaloane ortoepice, ortograﬁce, lexicale şi de punctuaţie.
Ortoepia (ansamblu normelor rostirii corecte) tinde să impună limba literară şi în vorbire, ştiut ﬁind faptul că
mediul geograﬁc şi social îşi pune amprenta asupra exprimării orale a vorbitorului. De aceea trebuie ca efortul
ﬁecăruia să se îndrepte către o rostire corectă, ceea ce presupune cunoaşterea rigorilor limbajului vorbit.
Dacă limba scrisă operează cu litere, cea vorbită operează cu sunete. În limba română, în general, există o
corespondenţă între litere şi sunete, ceea ce nu trebuie însă generalizat, deoarece există unele excepţii
fonetice, asupra cărora ne vom opri, ﬁindcă ele inﬂuenţează pronunţarea corectă:
– limba literară impune ca vocala de la începutul unui cuvânt să se pronunţe clar ca vocală simplă (om, oraş,
undă). Excepţie face vocala e, care apare în forma pură doar în neologisme (eră, enunţ, examen, evaluare),
dar este precedată, în mod obligatoriu, de semivocala i, (care nu apare în scris!) în formele pronumelui
personal (eu, el – pronunţate cu un i scurt protetic – ieu, iel) şi ale verbului a ﬁ (e, este, era, eram, erau –
pronunţate cu un i protetic scurt – ie, ieste, iera, ieram, ierau).
Fonetica oferă unele abateri de la corespondenţa scris-citit-vorbit, de care e bine să ţinem seama:
– Un sunet poate ﬁ redat prin două sau trei litere: ce (cer), ci (cină), ge (ger), gi (girafă), che (cheie), chi
(chitară), ghe (gheaţă), ghi (ghindă) etc.
– Două sunete pot ﬁ redate graﬁc printr-o singură literă: x
Se pronunţă cs, când după x apare o consoană: excursie, excepţie, dar se pronunţă gz, când x este
intervocalic (examen, exact, exemplu)
– Acelaşi sunet poate ﬁ redat prin litere diferite: â şi î
(român, România, când, oricând – dar – întrebare, a coborî, neînduplecat)
– Sunete diferite pot ﬁ redate prin aceeaşi literă în cuvinte preluate din alte limbi: w, k, y
* w redă consoana v: Kuweit, Wolfgang Amadeus Mozart
* w redă semivocala u: Western (uestern), Wisky (uiski), kowboy (kouboy), Washington (Uashington)
* k redă consoana c: kaki, kaiser
* k redă grupul ch: kerosen, kitsch
* y pronunţat i: yoga (ioga), hobby (hobi)
– Vocala dublă se pronunţă clar, ﬁind în hiat (în silabe diferite): ﬁică (fi-i-că), ştiinţă (şti-in-ţă), conştiinţă (conşti-in-ţă), cuviincios (cu-vi-in-cios), zoologie (zo-o-lo-gi-e), licee (li-ce-e), alee (a-le-e) etc.
În cuvintele vechi se introduce însă un i: fe-me-ie, bor-de-ie
– Este corectă pronunţarea clară a unor vocale în hiat (fără suprimarea primei vocale): res-pec-tu-os (NU!
res-pec-tos), a-fec-tu-os (NU! a-fec-tos), as-pec-tu-os (NU! as-pec-tos)
– Diftongul oa trebuie pronunţat clar, fără eliminarea vocalei a (menţinând greşit doar un o vocalic, deschis):
soa-re, ﬂoa-re, boa-re, nin-soa-re, ru-moa-re etc.
– Din grabă sau din neştiinţă, se suprimă vocala ﬁnală a substantivului servici, deşi forma corectă este
serviciu (Dimineaţa pleca la serviciu. Cumpărase un serviciu de cafea).
La nivel morfologic, vorbitorii neatenţi fac următoarele greşeli:
– Elimină articolul hotărât l al substantivelor (elevul, omul), terminându-le incorect în vocală (elevu, omu)

– Se întâlnesc adeseori forme greşit folosite ale articolului hotărât proclitic la genitivul şi dativul substantivelor
feminine (Spun lui Alina, lui Ana) în locul formelor ﬂexionate (Spun Alinei, Anei)
– Uneori, se folosesc neglijent forme populare de viitor (o să scriu – pentru voi scrie, oi vedea – pentru voi
vedea).
– Preluând automat modelul celorlalte numerale ordinale, se foloseşte greşit forma articulată (clasa întâia),
deşi forma corectă este clasa întâi.
La nivel lexical, se strecoară uneori forme nerecomandate, precum pronumele demonstrativ ăsta, aia, ăla
(pentru acesta, aceea, acela) etc. Alteori, se confundă sensul unor substantive cu aceeaşi formă la sigular,
ﬁind diferite la plural şi având alt înţeles: vis – vise – visuri (Spre dimineaţă, am avut vise ciudate. Visurile
(aspiraţiile) tinerei erau justiﬁcate.
Numeroase sunt şi altfel de neglijenţe, precum pleonasmul, repetiţia, anacolutul, care pot face subiectul unui
alt material. Ne vom opri însă asupra cacofoniei (gr. kakos – rău, urât + phone – sunet), o asociaţie neplăcută
de sunete, de cele mai multe ori involuntară, făcută din grabă, din neatenţie, dar care poate ﬁ evitată prin
control, folosindu-se sinonime, intercalându-se alte cuvinte sau modiﬁcând topica /ordinea cuvintelor în
context etc.
Soluţia rapidă a introducerii lui ca şi pentru eliminarea cacofoniei este greşită şi trebuie evitată (Incorect: La apreciat ca şi coleg). Se impune reformularea (L-a apreciat în calitate de coleg), deoarece sintagma ca şi
este folosită doar în comparaţii (Este tot atât de ambiţios ca şi bunicul său). La fel de inoportună este
năstruşnica „virgulă rostită oral”, deşi este semn de punctuaţie şi se foloseşte doar în scriere (Incorect: Era
apreciat ca, virgulă, cărturar). Nu este corectă orice intervenţie spontană pentru a elimina rapid îmbinarea
neplăcută de sunete de la sfârşitul şi, respectiv, începutul cuvintelor, în care alăturarea oclusivei c este
adeseori cauza neglijenţelor, ce trebuie evitate, ﬁindcă includ alăturarea grupurilor „ca, că, cu, co”.
Sunt totuşi soluţii pentru evitarea cacofoniei şi în exprimarea orală:
Lingviştii sugerează reformularea comunicării, prin intercalarea unor cuvinte adecvate, care să evite
alăturarea silabelor incriminate: El proceda ca Călinescu (Reformulat: El proceda în maniera lui Călinescu);
Vrea să pornească când se întunecă (Reformulat: Vrea să pornească atunci/numai când se întunecă);
Bunica care m-a crescut… (Reformulat: Bunica dinspre mamă, cea care m-a crescut…); E verde ca codrul
(Reformulat: E verde precum e codrul); Tropăie ca calul (Reformulat: Tropăie ca un cal); Ştia multe ca cărturar
cu faimă (Reformulat: Ştia multe în calitate de cărturar cu faimă); Aﬂasem că casa era prea mare (Reformulat:
Aﬂasem că acea/dorita casă era prea mare) etc.
Un paleativ în evitarea cacofoniei îl constituie folosirea pronumelui CE în locul lui CARE, cu o pauză mai
mare în pronunţare, dar numai când formularea este oportună: Asta-i muzica care-mi place (Reformulat: Asta-i
muzica ce-mi place); Carcteristica care se constată… (Reformulat: Caracteristica ce se constată…); Munca
care trebuie prestată… (Reformulat: Munca ce trebuie prestată…) etc.
Există şi situaţii în care cacofonia este acceptată, în folosirea unor nume / denumiri care nu pot ﬁ evitate,
respectându-se adevărul / realitatea: Ion Luca Caragiale, Biserica Catolică, Banca Comercială, muzica
corală, epoca capitalistă, tactica cavalerească etc.
Şi alte grupări de sunete pot intra în rezonanţă neplăcută (să… să: se… se; le… le; lor… lor etc.) şi este
recomandabil să le evităm, reformulând: Vine sezonul să sădim seminţele (Reformulat: Vine anotimpul /
vremea sădirii seminţelor); Produsele leguminoase se seamănă în solarii (Reformulat: Leguminoasele se
însămânţează în solarii); Ambii biciclişti se siliră să sosească printre primii (Reformulat: Amândoi bicicliştii se
străduiră pentru a sosi printre primii). Tuturor copiilor lor li s-au pregătit cadouri. (Reformulat: Pentru toţi copiii
s-au pregătit cadouri) etc.
Marii scriitori conferă în operele lor un rol stilistic acestor greşeli de exprimare, ca modalitate de caracterizare
a personajelor prin limbaj, ceea ce nu ne îndreptăţeşte să procedăm la fel.
(Articol apărut cu titlul „Capcanele limbii vorbite” în revista Vox Libri – Deva, nr. 3 (32), 2014, p. 15 – 17)
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MERRY ANDREW:
Smile on your face,
All he looks for,
Toiling away.
Sadness masked,
With a painted grin,
Red nose.
Dancing, performing,
All to make you laugh,
Heart of happiness.
Colourful hair,
Energy on a tricycle,
True emotions masked.
Putting on makeup,
Caked on his face,
Stared at the mirror.
A slow deep breath,
Steadied himself,
He headed to the stage.
Again he performed,
His only push,
The smile on your face…

LIGHTS:
Different, but the same,
Many names, one entity.
Chanting and singing,
Together, they came.
Music playing loudly,
They lost themselves into,
Grooving to the beat,
Everyone was the same.
Lamps being lit,
Shining ﬁreworks,
Lighting up the night.
The children ran,
Bringing chaos in their wake.

Sparklers in one hand,
The world in the other,
Their faith and religion,
Bore as no barrier.
The festival of lights,
Kindled in them,
The feeling of oneness,
Brought them altogether.
Smiles on their faces,
Brighter than the lights around,
They embraced,
Each other and themselves.

THE ARTIST:
She banged the door,
Open,
She closed the door,
Shut.
She'd picked what she'd wanted,
She'd kept away the rest.
She'd dropped in some o'this,
Dropped in some o'that,
She coalesced it altogether,
With a smile on her face.
Utmost concentration,
She placed a little something,
On it's top to make it whole,
As she ﬁnished with it.
She stood looking at her masterpiece,
Sweat clinging to her brow,
Everyone called her a chef,
She called herself an artist

ROMÂNIA

SILVIA GARMACEA · mama

ANDREI PENNAZIO · fiul
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Adesso posso essere tranquilla, almeno per il momento. Siamo saliti sullaereo e siamo partiti verso
la Cina. Mi ricordo quando imparavo la storia di questo paese, quanto ero affascinata, mai non avrei
creduto che sarei arivata la'. Ero stanca, da quando eravamo partiti da Iasi, eravamo sempre di corsa:
non perdere l'aereo da Bucarest, non perdere l'aereo per Shanghai. Guardavo dalla ﬁnestra, sempre
mi e piacito guardare dalla ﬁnestra e la mente mi volava via ad Andrei, quando aveva circa tre anni. Aveva ﬁnito
l'asilo nido ad Alba, Italia, e come a ogni ﬁne anno ha portato acasa tutto il materiale. Mi ricordo come fosse ieri,
ero nell sogiorno con degli amici e gli facevo vedere, con orgoglio, i suoi disegni e loro mi hanno detto che forse
errano fatti dalla maestra. Non so perche ho continuato a sostenere che erano da Andrei. Mi hanno guardata,
come se fossi impazzita, ma io ero convinta, in quel momento, che li aveva fatti lui. Credo che le mamme
abbiano un'intuizione più forte della raggione.
Disegnava da quando era in Italia; ha ancora i disegni fatti sui fogli A1 in mansarda. Quando va in vacanza, li
fa piacere riguardarli. Credo con tutta me stessa che Dio abbia messo accanto a lui delle persone che lo
potessero aiutare, che li possano dirigere i passi verso il percorso che deve proseguire. Avolte credo che
dipingerà, altre volte non sono sicura, ma spesso non voglio pensare seriamente a cosa farà nella vita. Lascio
che le cose seguano il loro corso.
Era in terza elementare quando, nella Settimana bianca, e andato con i compagni nell atelier del pittore Nelu
Gradeanu dove ognuno di loro ha dipinto un quadro. Erano contenti e curiosi, avevano l'occasione di dipingere
quello che li passava per la mente, di utilizzare i colori che volevano e dipingere con una tecnica che non
avevano mai utilizzata, la (pittura a spatola). Neanche lui non aveva mai usato questa tecnica. I quadri dei
bambini erano molto belli, cosi il pittore Nelu Gradeanu ha deciso di organizzare una mostra di gruppo alla
Casa delle Forze Armate a Iasi. Genitori e bambini tutti felici e contenti. Il pittore ha sottoliniato la coloristica del
quandro e la serenità interiore di Andrei. Ero presa all' improvviso, avevo dimenticato che Andrei era talentato,
non mi ricordavo più. Avevo dimenticato proprio. In quel momento mi sono ricordata che Andrei amava
dipingere, che il suo dipinto era stato segnalato alla Beffana della Ferrero (non ricevono dei premi ma i disegni
migliori sono segnalati). Lo stesso quadro sarà apprezzato all'Anuale di Scultura, Graﬁca e Pittura al Museo di
Arte di Roman, nel dicembre 2017, dall' Artista Constantin Abramovici: „La grande sorpresa, un fenomeno
pitturale fuori dall comune, e un ragazzo di 12 anni, Andrei Pennazio, che dimostra un'abbilità artistica lucrativa
e composizionale fuori dall comune, ha un quadro esposto nella mostra fatto ad olio con la tecnica a spatola al
età di 8 anni, non credevo che fosse stato fatto da un bambino.” Mi e stato difﬁcile decidermi di farlo seguire i
corsi dell Collegio d'Arte. Mi ricordo che dopo la mostra ero incerta se Andrei doveva seguire le arte plastiche.
Pensavo che non e possibile vivere con l'arte, non volevo questo per lui. Avevo delle idee preconcette, e penso
che sono l'unica ad averle. Cosi ho deciso, per avere più coraggio,
di fare una lista con i mestieri che poi fare conoscendo l'arte.
Siccome la lista era abbastanza lunga, ho iniziato a prendere in
considerazione anche questa posibilità. Mi ricordo che mi facevo
coraggio dicendomi che dopo li studi artistici saprà vestirsi e
arredarsi la casa. In quell periodo dove guardavo vedevo solo
l'arte, in tutte le sue forme. Sentivo delle storie di persone che
vivevano molto bene facendo l'arte. Ero convinta che dovevo
sentire queste storie per potermi decidere, ma non era facile. Era la
paura di sbagliare, di spingerlo su una strada che non era la sua,
come ogni mamma volevo il meglio per lui. Avrei dovuto essere
tranquilla, ma non lo ero. Credo che ho preso la decisione di
iscriverlo all liceo d'arte in quanto ero stanca di pensare se va bene
o no. Ho pensato che era troppo piccolo per sapere cosa voleva
fare, che aveva tempo di ripensare. Aveva solo da guadagnare
Andrei Pennazio – Peisaj / Paesaggio
seguiendo questo indirizzo artistico. E non mi sono sbagliata.
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- II Acum pot să ﬁu liniștită, măcar pentru moment. Ne am urcat în avion și zburăm spre China. Îmi amintesc
când învățam la istorie despre această țară, cât de fascinată eram, niciodată nu aș ﬁ crezut că o să ajung acolo.
Eram obosită, de când am plecat din Iași, eram mereu pe fugă: să nu pierd avionul din București, să nu pierd
avionul spre Shanghai. Din totdeauna mi-a plăcut să privesc pe geam, iar gândul îmi zbura la Andrei, care avea
aproape 3 ani. Terminase creșa la Alba, Italia, și ca la oricare sfârșit de an, adusese acasă materialele pe care
le „pictase”. Îmi amintesc ca și cum ar ﬁ fost ieri, eram în sufragerie cu niște prieteni cărora le arătam, cu
mândrie, lucrările lui și care mi au spus că probabil au fost făcute de educatoare. Nu știu de ce am susținut că
erau făcute de Andrei. M au privit ca și cum aș ﬁ aberat, însă eu eram convinsă, în acel moment, că Andrei le
făcuse. Cred că mamele au pur și simplu intuiție.
Picta de când era în Italia, încă mai are desene și picturi făcute pe foi A1 în mansardă. În vacanță, când merge
îi face plăcere să le revadă. Cred, din tot suﬂetul, că Dumnezeu i a adus în viață oameni care să l ajute, să i
îndrepte pasii spre calea pe care trebuie s o urmeze, de la care are de învățat ceva. Uneori cred că va face
pictură, alteori nu sunt sigură dar, de cele mai multe ori, nu vreau să mă gândesc ce va face. Pur și simplu las
lucrurile să meargă pe făgașul lor.
Era în clasa a III-a când, în cadrul „Săptămâna altfel”. A fost organizată o vizită la atelierul pictorului, Nelu
Grădeanu, unde ﬁecare elev urma să picteze câte un tablou. Copiii erau bucuroși și curioși; aveau ocazia să
picteze ceea ce le trecea prin minte, să folosească ce culori vroiau și o tehnică pe care, cu siguranță nu o mai
folosiseră până atunci, tehnica cuțitului. Era și cazul lui Andrei. Cum tablourile copiilor au fost foarte reușite, Dl
Nelu Grădeanu a hotărât să organizeze o expoziție de grup la Casa Armatei din Iași. Părinți și copii au fost
bucuroși și fericiți. Dl Nelu Grădeanu a subliniat coloristica tabloului creat de Andrei, precum și liniștea lui
interioară. Am fost surprinsă, de parcă ideea că Andrei era talentat, rămăsese undeva departe. Uitasem pur și
simplu. În acel moment mi am reamintit că el iubea pictura, că lucrarea lui fusese semnalată la concursul
Beffana din cadrul fabricii Ferrero (unde nu se dau premii, dar sunt semnalate cele mai bune lucrări). Același
tablou avea să ﬁe apreciat la Anuala de sculptură, graﬁcă și pictură de la Muzeul de Artă din Roman, în
decembrie 2017, de către artistul plastic Constantin Abramovici: „Marea surpriză, un fenomen pictural cu totul
ieșit din comun, e un copchilaș de 12 ani, Andrei Pennazio, care dovedește o măiestrie lucrativă și
compozițional coloristică iesită din comun, are chiar aici un tablou lucrat în ulei în cutit, la 8 ani, nici nu mi a
venit să cred că a fost făcut de un copil.”
Mi a fost greu să mă hotărăsc să l dau la artă. Îmi amintesc că după expoziție, mă tot gândeam dacă să
urmeze sau nu pictura. Aveam impresia că nu reușești să trăiești din artă și nu voiam asta pentru Andrei.
Aveam anumite concepții, și nu cred că am fost singura sau sunt singura, care crede că din artă nu poți trăi. Asa
că, pentru a mi da curaj, mi am făcut în gând o listă cu posibilele meserii pe care le poți face în paralel cu
artele plastice, ca să te poți întreține. Cum meseriile în care arta te ajută erau destul de numeroase, am început
să iau în calcul și această posibilitate. Țin minte că imi făceam curaj spunând că, dacă după terminarea liceului
va ști să se îmbrace și să și aranjeze casa, se merita să facă acest liceu. În acea perioadă unde mă uitam,
vedeam arta în toate formele ei, începând cu ﬂorăreasa și terminând cu designer de interioare. Tot auzeam
povești despre persoane care trăiau foarte bine din artă. Sunt convinsă că trebuia să aud asta pentru a mă
hotărî și totuși decizia mea nu venea prea ușor. Cred că era teama de a nu greși, de a nu l împinge pe un drum
ce nu i aparținea, ca orice mamă, voiam ce era mai indicat pentru el. Ar ﬁ trebuit să ﬁu liniștită însă, nu eram.
Cred că ceea ce m a făcut să iau hotărârea de a l înscrie la liceul de arte, a fost că, la un moment dat, am
obosit să mă mai gândesc dacă era bine sau nu. Am zis că era prea mic să știe ce ar vrea să facă și că va avea
timp să hotărască mai tarziu. Am înțeles că avea doar de câștigat facând acest liceu. Și nu m am înșelat.
De fapt, Andrei însuși și-a ales acest drum, el pictând de când se știe, de la vârsta de 2-3 ani.

(fragment din cartea Destin de femeie)
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Prin 1998, întâmplător, treceam pe strada Vlaicu Pârcălab din inima
Chişinăului. Lângă un gard de ﬁer se îmbulzea multă lume şi, din
curiozitate, (vărsătorii sunt foarte curioşi din ﬁre şi moto-ul lor de viaţă
este „a şti”), am vrut să mă informez de ce se îmbulzesc oamenii, se
ceartă şi strigă să se respecte lista. Aşa am aﬂat că acolo era Ambasada
României în Republica Moldova, iar înghesuiala era pentru a se depune acte de
obţinere a cetăţeniei române.
Sunt un om căruia îi vin în cap mereu idei noi. Uneori constructive, alteori, ce-i
drept, cam îndrăzneţe. N-am stat mult pe gânduri, mi-am notat ce acte sunt
necesare la dosar şi am mers acasă. Dar am materializat ideea. În scurt timp,
am reuşit să mi le adun pe toate. Singurul lucru care mă îngrijora era că nu
putusem depune nicio hârtie pentru fetiţa mea de nouă ani. Oricât l-am rugat pe
tatăl ei care locuia la Voronej, în Federaţia Rusă, încă din 1993, să-mi trimită
acordul care se cerea, n-am reuşit să-l înduplec: „Cum, vrei s-o faci cetăţeană a
unei ţări care a luptat în război contra ruşilor împreună cu fasciştii?”
N-avea rost să-i explic unui om crescut în şovinismul rus şi cu mentalitatea
unui homo sovieticus, că Basarabia a fost, este şi va ﬁ în veci pământ românesc
şi că în ţara a cărei cetăţenie o vreau redobândită pentru mine şi copilul nostru, locuiesc fraţii noştri români, că
mulţi verişori ai tatălui meu sunt undeva prin Bucureşti, fugiţi în 1940 şi 1944 de teama rusului „roşu”, cum le
spunea mama ruşilor sovietici comunişti. Sau să-i spun că fascist sau comunist pentru mine este cam acelaşi
lucru! Nu avea niciun rost…
Abia peste ani mi-a dat dreptate, când a văzut că tot ce am realizat a fost de dragul copilului şi că decizia mea
a fost una corectă. Iar în privinţa luptei basarabenilor pentru limba română şi pentru independenţă, mai
trebuiau să treacă ani, ca să priceapă că şi popoarele mici au drepturi egale cu cei ce se socot, pe nedrept,
dominatori ai lumii.
Dar cel mai mult a făcut să i se lumineze mintea în privinţa acestor lucruri, faptul că el însuşi a fost nevoit să
umble ani mulţi pentru a-şi reabilita părinţii şi bunicii, care au fost deportaţi în Siberia în anii `30 ai secolului
trecut, pe motiv că erau culaci, chiaburi. Mama lui a fost deportată din Ucraina, iar tatăl său, în Hakasia. S-au
întâlnit în…Siberia. Acolo s-a născut el, în exil, într-o baracă lungă de lemn, în care locuiau 20 de familii.
Fiecare familie avea numai câte o cameră. Lunar, părinţii lui dădeau „cu subsemnatul”, adică trebuiau să se
prezinte la administraţia locală pentru evidenţă. Abia după 1953, când a murit tiranul Stalin, au avut dreptul săşi construiască propria lor casă…
Iată ce a făcut comunismul cu oamenii! I-a schimbat şi i-a mutilat! Chiar şi cei care au suferit de pe urma lui au
devenit cu totul dezorientaţi în evenimente, istorie şi valori.
Consulul însă m-a asigurat că nu voi avea probleme, este copilul meu şi dacă vreodată mă voi stabili în
România ca cetăţean român, vom putea trece foarte uşor peste Prut. N-a fost prea uşor…
După un an, poate şi mai puţin, aveam paşaport românesc, eram cetăţean român cu domiciliul în Republica
Moldova. Bucuria nu era atât de mare. Nu puteam să mă fălesc la rude sau vecini, nici să strig în gura mare, că
eu sunt cetăţean român. Am fost avertizaţi că este de dorit să nu ﬂuturăm paşaportul românesc pe la vamă
(atunci puteam trece în România doar cu buletinul moldovenesc), spre binele nostru, căci s-ar putea ca, sub un
pretext sau altul, să rămânem fără el. Era lesne de înţeles, deoarece adia iarăşi a „comunism” în Republica
Moldova. Dacă în 1996, Mircea Snegur pierduse în faţa lui Lucinschi la preşedinţie, era clar ca acesta din urmă
va netezi cărarea unuia de teapa lui. Şi rezultatul se şi întrezărea. În 1999, la alegerile locale şi parlamentare au
câştigat comuniştii, iar în 2000 a venit la putere Voronin cu clica lui. Moldova se întorcea în sfera de inﬂuenţă
rusească.
N-am ţinut secret faţă de surorile mele că sunt cetăţean român şi sora mai mică mi-a urmat exemplul. A
obţinut şi ea cetăţenia română, dar se aﬂa în aceeaşi situaţie, în legătură cu cei trei copii ai săi. Fostul ei soţ,
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care prin 1995 se înhăitase cu o uşuratică din orăşelul nostru, cu soţ şi copii acasă, tot basarabeancă de-a
noastră, se aciuase cu ea prin Moscova. Nici el n-a vrut să audă de „acordul” ca cei trei copii să devină cetăţeni
români. Nu era născut în Federaţia Rusă, era un moldovean „mancurt”, îndobitocit, deznaţionalizat şi rusiﬁcat.
Sau a făcut-o din indiferenţă faţă de soarta copiilor lui, pe care îi abandonase.
Abia când am sosit în România, împreună cu sora mea, în timp, am reuşit să rezolvăm problema cetăţeniei
pentru copiii noştri, fără a mai cerşi actele de la cei doi „rătăciţi”, foştii noştri soţi.
Despre România, noi, cei educaţi în şcoala sovietică, până în 1989, când a avut loc podul de ﬂori de la Prut,
nu trebuia nici să auzim, darmite să mai putem trece dincolo. La orele de curs învăţam câte ceva din Eminescu,
Creangă şi Alecsandri, scriitori moldoveni: Somnoroase păsărele, Amintiri din copilărie sau pastelurile bardului
de la Mirceşti. Şi…cam atât. Nu cumva să descoperim că suntem fraţi, că avem aceeaşi istorie, limbă, aceleaşi
tradiţii şi valori. Pentru asta, ruşii, care au ocupat Basarabia în 1940 şi apoi în 1944, s-au străduit cu multă
osârdie ani în şir. În primul rând, chiar în 1940, într-o noapte, au schimbat alfabetul, din latin în chirilic. Toţi cei
care ştiau ceva carte au devenit analfabeţi, un motiv în plus pentru sovietici să invadeze Moldova şi să aducă
ruşi din toate colţurile imperiului, pentru a-i „alfabetiza” pe moldoveni. Mai mult de un milion de moldoveni au
fugit de ruşii „roşii”. Cei mai mulţi, în România. Au vrut şi ai mei s-o facă, dar n-au reuşit, căci sovieticii n-au
respectat armistiţiul de trecere a Prutului în trei zile. După numai 24 de ore, au închis hotarul. Mulţi au fost
atunci întorşi din drum… Mama ne povestea că în acea zi de 28 iunie 1940, când Basarabia a fost ocupată de
ruşi, ea se aﬂa la prăşit. Ogorul era aproape de calea ferată. A observat că încontinuu treceau trenuri spre
Ungheni, către Prut, pline cu soldaţi şi multă muniţie. A simţit că ceva se petrece, a lăsat totul baltă şi a fugit în
sat. Tata a alergat la Primărie, să aﬂe ce se întâmplă. A venit într-un suﬂet: „Ioană, ce facem, vin ruşii! Primarul,
dascălul, preotul şi alţii au şi plecat către Ungheni”. Mama s-a înspăimântat: „Ăştia-s cei răi, ăştia-s ruşii roşii!…
Poate fugim şi noi!?…” Dar cum să fugi, când tot al tău este casa, pamântul şi orătăniile? Cum poţi lua cu tine
pământul strămoşesc? Ce-i drept, aveau şi car cu boi… Au început să-şi facă planuri de ducă. Între timp, au
aﬂat că s-au acordat trei zile pentru cei care vor să treacă Prutul. N-au mai apucat… Aşa că eu nu m-am născut
în ţara noastră, a românilor. M-am născut în URSS…
Într-un an, un verişor mi-a dăruit o carte, de ziua mea. La început am crezut că este scrisă într-o limbă străină,
franceză poate, ca mai apoi, când am încercat să citesc, am constatat bucuroasă că este în limba părinţilor
mei, română, numai că, alte litere, latine. Când i-am spus mamei de „descoperirea” mea, mi-a povestit ce-au
făcut ruşii cu limba, cu tradiţiile noastre de veacuri, cu bisericile, cum au organizat foametea din 1946, cum neau colectivizat cu forţa şi multe alte lucruri triste din istoria Basarabiei noastre.
Trebuie să spun că mama nici până la moarte nu i-a iertat, pentru că nişte „boseci”, nişte vagabonzi, i-au luat
carul cu boi, pământul, plugul de ﬁer, toata avuţia, moştenită de la părinţi şi au băgat-o cu forţa în kolhoz. Ne
povestea nouă, copiilor, cum ea s-a aşezat în faţa carului cu boi, când au venit să i-l ia. Bocea în gura mare, ca
după mort. Tata a tras-o într-o parte:„Ia seama că pot să ne trimită în Siberia, dacă nu te potoleşti”… Şi… ce
credeţi?! S-a găsit un moldovean, potlogăraş de-al nostru, un lingău, care a avut grijă să ﬁe puşi pe o listă
pentru a ﬁ deportaţi, dar până la urmă fratele mamei a intervenit pe undeva. Au scăpat ca prin urechile acului.
Altfel, m-aş ﬁ născut, dacă nu cumva mureau cu toţii de frigul rusesc, pe undeva prin Siberia de gheaţă…
Cartea aceea, dăruită de verişorul meu, valorează şi astăzi mult pentru mine. Mi-a deschis o portiţă către
adevăr… Dar cel mai mult a contribuit la acest lucru mama, cu numele românesc de Ioana. Orfană de la numai
doi ani, a crescut-o un unchi. N-a urmat şcoală, prea mulţi copii ai unchiului ei erau de dădăcit, prea mare era
gospodăria lui şi prea mult pământ de muncit. Dar a fost foarte cinstit cu ea. Când s-a măritat, i-a restituit toată
averea, moştenită de la părinţi. Au învăţat-o să iubească munca, sa ﬁe cinstită şi să agonisească mereu. Chiar
fără carte, mă uimea de unde le ştia pe toate. Avea un mod deosebit de a lega lucrurile, de a le analiza şi de a da
soluții la cele mai încurcate evenimente şi fapte. Părinţii mei au fost oameni deosebiţi şi tare vrednici. Dacă tata
se străduia să ne bage în cap că o diplomă de studii ne poate hrăni viaţa întreagă, mama ne învăţa că orice
muncă este frumoasă, iar ordinea şi curăţenia sunt cele mai bune metode de a ţine o casă „econom şi cu cap”.
Toate aceste sfaturi mi-au fost mereu de folos pe parcursul întregii mele vieţi.
Românismul l-am învăţat tot de la mama. Cântecele vechi româneşti, care numai repatriindu-mă în Ţară, am
aﬂat că erau din toate zonele României, le-am auzit pentru prima oară cântate de ea, cu vocea ei cam răguşită,
dar cu o interpretare corectă, melodioasă, aducătoare de alte meleaguri, lumi şi vremuri. În copilărie, eram
încântaţi să stăm cu toţii la gura sobei, mama învârtind fusul, noi scărmănând lână, s-o ascultăm povestind
despre regele Ferdinand, regina Maria, mareşalul Antonescu, care, glumea ea, semăna mult cu tata. Toate
aceste lucruri auzite din gura ei, mi se păreau că vin dintr-o altă dimensiune.
De aceea, când mi s-a ivit o posibilitate de a-mi redobândi cetăţenia română, nu m-am îndoit niciun moment
că acest lucru mi-ar ﬁ beneﬁc. Curioasă de a şti totul despre România, voiam nespus de mult să devin cetăţean
al ţării mamei mele. Numai că modul de redobândire a cetăţeniei române mi s-a părut injust pentru noi,
basarabenii. Nu este corect ca românii basarabeni, părinţii şi bunicii noştri, ca şi noi, descendenţii lor, care, fără
voia şi consimţământul nostru, ne-am pierdut cetăţenia română, să trecem prin atâtea greutăţi, să strângem

inutil atâtea documente şi să pierdem timp. Mai ales după 2003, când guvernul Năstase a modiﬁcat legea
cetăţeniei române în aşa fel, încât basarabenii au fost catalogaţi ca „străini”. În ultimii ani, se pare că lucrurile sau mai schimbat. Procedurile s-au simpliﬁcat. Dar mult mai corect, după părerea mea, ar ﬁ ca basarabenilor, ai
căror strămoşi şi-au pierdut dreptul de a ﬁ români după ocuparea Basarabiei în 1940 de către URSS, să li se
restituie automat, cetăţenia română.
Era în vara anului 2000. Am venit la Iaşi, în cercetare. Îmi venise o altă idee. Dar nu era numai o idee. Era mai
mult o necesitate. După cum decurgeau evenimentele în Republica Moldova, trebuia să iau o hotărâre pentru
viitorul meu şi al fetei mele. Odată cu venirea la putere a comuniştilor, judeţele s-au desﬁinţat, în consecinţă, toţi
funcţionarii Inspectoratului şcolar au fost disponibilizaţi. Era destul de clar că vor ﬁ numiţi în posturi, în
reînviatele raioane, numai cei care împărtăşeau doctrina noilor urcaţi la putere, doctrina comuniştilor. Am
hotărât să vin la Iaşi. Să văd cum pot să trec deﬁnitiv Prutul, să mă repatriez în România. Destul de diﬁcil! Încă
nu eram ferm convinsă că voi realiza acest lucru. Mai fusesem în Iaşi prin 1995, cu o echipă de profesori ai
şcolii din Lozova, într-un schimb de experienţă, având misiunea să aduc un autobuz plin cu cărţi, donaţie
românească pentru şcolile din raionul nostru. Nici prin cap să-mi treacă că peste câtiva ani voi reveni aici, însă
cu un alt scop. De la gară am luat-o pe jos. Abia atunci am descoperit cu adevărat cât este de frumos „dulcele
târg al Ieşului”.
Prima mea oprire a fost la biblioteca judeţeană „Gh.Asachi”. Am cerut audienţă la director, care a stat mult de
vorbă cu mine despre situaţia politică din Moldova noastră. Discuţia s-a ﬁnalizat cu o cerere din partea mea de
a primi un loc de muncă. Abia mai târziu am înţeles că nu aveam nicio şansă, ci pur şi simplu, omul s-a purtat
frumos cu mine, ca oaspete de peste celălalt mal al Prutului.
Paşii m-au dus apoi, în centru, la Inspectoratul şcolar, unde, întâmplător, ochii mi-au căzut pe un anunţ: copiii
de peste Prut, din Basarabia, ai căror părinţi au cetăţenie română, pot ﬁ înscrişi în şcolile ieşene fără examen
de admitere şi fără taxă de şcolarizare. Cu inima bătând, am intrat în audienţă. Oferta era foarte „proaspătă”,
protocolul încă nu era trimis la Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, urma ca acest lucru să ﬁe făcut în
zilele imediat următoare.
Era sfârşit de iulie, examenele de admitere în gimnazii se terminaseră. La Inspectoratul şcolar Iaşi m-au
sfătuit să merg personal din liceu în liceu, să caut locuri disponibile; toţi directorii erau înştiinţaţi de acest ordin şi
erau obligaţi să–l pună în aplicare. După ce m-am deplasat la câteva şcoli de prestigiu şi am aﬂat că nu mai
aveau locuri, m-am întors la inspectorat, să cer o soluţie. Aşteptându-mi rândul să intru, am cunoscut o
doamnă, care mi-a spus că la Colegiul Tehnic din Copou se înﬁinţează, din acest an, o clasa de-a V-a, din
dorinţa de a-şi forma viitorii liceeni. Exact ceea ce-mi trebuia mie. Aşa că m-am dus în Copou. Încercasem, tot
pe-acolo, la liceul „C.Negruzzi”, fără succes însă, acolo unde peste opt ani fetiţa mea avea să dea
bacalaureatul. Eram disperată să găsesc un loc. Mă înarmasem cu multe acte şi dovezi că ﬁica mea este o
elevă bună. De fapt, purtam mereu cu mine o copie dintr-un înscris din Cartea de oaspeţi a bibliotecii judeţului
Chişinău, pe care o redau aici: „Colectivului Bibliotecii Mihail Sadoveanu din Străşeni, cele mai bune urări de
succes şi felicitări pentru tot ceea ce fac pe tărâmul cărţii şi al culturii, cu ocazia unei vizite duminicale, când am
cunoscut bucuria de a ﬁ împreună, pe planeta Eminescu, cu VICTORIA, Stela şi Petrică. Cu gândurile cele mai
bune, Victor Bârsan, ambasador al României în Republica Moldova. 3 iunie, 2000”. L-am dat să-l citească şi
doamnei directoare a Colegiului din Copou, Magda Dumitrescu.
Am mai scos din geantă şi bucăţi tăiate din ziare, în care ﬁica mea era menţionată drept câştigătoare a mai
multor concursuri de poezie, în principal concursul republican „Eminesciana”, ce se derula anual în pădurea de
la Condriţa, de lângă Străşeni. La o astfel de competiţie l-am şi cunoscut pe domnul ambasador Bârsan, care,
la plecare, pe când noi aşteptam autobuzul, s-a apropiat şi a felicitat-o pe fetiţa mea pentru măiestria de a recita
din Eminescu şi chiar a poftit-o într-o vizită la ambasadă. N-am ratat ocazia, am răspuns invitaţiei. Domnul
ambasador
i-a oferit ﬁicei mele mai multe cărţi şi câteva casete, printre care una conţinând cântecul Iaşul meu drag. A
presimţit oare, că aveam să ne stabilim aşa de curând în acest oraş românesc?
Nu după mult timp, ambasada română a organizat la biblioteca noastră judeţeană o întâlnire cu câştigătorii,
pentru o emisiune la TV România. Împreună cu sora mea (Stela din acel înscris este fetiţa ei, de aceeaşi vârstă
cu Victoria mea), am „organizat” şi noi un teanc mare de plăcinte moldoveneşti cu brânză, mărar şi ceapă
verde. De atunci, de câte ori îl văd pe Mihai Rădulescu la TVR1, prezentând ştirile, îmi amintesc cât de mult i-au
plăcut şi lui plăcintele noastre de casă şi vinul roşu, ﬁind şi el prezent la acea vizită duminicală, împreună cu
ambasadorul.
Emisiunea s-a transmis pe post exact în preajma venirii mele în Iaşi. Toate acestea i le-am spus dintr-o
răsuﬂare directoarei, cu lux de amănunte. Zâmbind, m-a pus să scriu o cerere. Am ieşit bucuroasă din şcoală.
Mergeam în jos, pe lângă parcul Copou, dar am făcut repede cale întoarsă, căci îmi venise în cap o altă idee. So înscriu şi pe nepoata mea. Nu ştiam dacă vom reuşi nici noi, dar ce voia soră mea, nici atât. Numai că dacă no înscriam şi pe Stela, eram convinsă că mama ei mă va „omorî”.
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Aşa că m-am întors acasă, în Moldova, cu multe veşti bune şi planuri mari de viitor, cu toate că nu-mi
imaginam cum le vom înfăptui. Spre bucuria mea, sora mea a fost entuziasmată. Dar pentru noi greul abia
acum începea La ministerul de resort din Chişinău se prefăceau că nu ştiu nimic de protocol. Relaţiile cu
România se înrăutăţeau tot mai mult, comuniştii, recent cocoţaţi la putere, îşi arătau colţii. Ne purtau pe
drumuri. Veniţi mâine, veniţi poimâine, iar timpul trecea. Am fost nevoită să apelez la verişorul meu, lector la
Universitatea pedagogică „Ion Creangă”, ca, prin nişte relaţii ale lui, să ni se elibereze, în cele din urmă, acordul
Ministerului şi, pe baza lui, toate celelalte documente şcolare. Ne-am încadrat în timp. Către începutul noului
an şcolar, eram instalaţi la Iaşi.
Fetelor le plăcea mult oraşul şi şcoala. Dar ca să le lăsam în căminul şcolii, unde erau elevi mari, nu ne era la
îndemână. Aşa că soră mea a renunţat la serviciu. Băiatul ei de 16 ani, a rămas să stea cu mine, casa au
închiriat-o. Un alt ﬁu era liceean în Buziaş, judeţul Timiş.
Ea a plecat să stea cu fetele noastre în Iaşi, să le poarte de grijă. Eu am mai rămas în Basarabia. Eram
implicată, ca director, într-un proiect Soros, care expira în vara următoare. Nu puteam să-l abandonez. În afară
de aceasta, mai aveam „misiunea” de a vinde apartamentele noastre, dar şi să pregătesc repatrierea, care
implica multă umblătură. Voiam să trecem Prutul cu toate cele agonisite de-o viaţă. Era mult de lucru. Numai
că, deşi aveam cetăţenia română, încă nu aveam acte româneşti, aşa că am luat-o iarăşi de la capăt, cu dosare
pentru certiﬁcate de naştere şi buletine româneşti, iar pentru toţi copiii noştri, alte noi documente necesare
obţinerii cetăţeniei…
Vorbele spuse de consulul român de la Chişinău, că nu voi avea probleme, nu s-au adeverit. Abia peste doi
ani, când fata mea ajunsese în clasa VII-a, am obţinut actele româneşti necesare şi ea a putut să primească
alocaţie, să beneﬁcieze de medicamente gratuite şi de alte drepturi. Tatăl ei, în scrisori, mă eticheta „nebună de
legat” şi „bolnavă psihic”, dacă eu am privat copilul de casă şi l-am trecut în „altă ţară”. Sub pretext că România
nu are niciun fel de acord cu Federaţia Rusă, nu trimitea decât foarte rar mici sume de bani, pe care le mai
primeam câteodată, ca pensie alimentară. Era greu. Până nu aveam buletine permanente, nu putem să trecem
Prutul cu „averile noastre” şi fără scutire de taxă vamală. Era greu şi cu banii de chirie. Eu mă îmbolnăvisem,
copleşită de atâtea griji, nu mai puteam să vin prea des la Iaşi, să mai aduc bani şi de-ale gurii. A fost un moment
când am mers la directoare şi i-am spus că va trebui să luam fetele de la şcoală ca să ne întoarcem înapoi în
Basarabia. Atunci ea mi-a propus ca fetele împreună cu sora mea, să locuiască în căminul şcolii. N-o să uit
niciodată cât a făcut această femeie pentru noi! Mai rar aşa o atitudine înţelegătoare şi binevoitoare faţă de
basarabeni. După vreo trei ani, când a ieşit la pensie, a fost înlocuită de o alta, care ne-a făcut multe zile fripte.
Încetul cu încetul, deşi cu greu, lucrurile se aşezau totuşi pe făgaşul lor normal. Ne-am vândut
apartamentele. Cam prost preţul, tocmai căzuse piaţa imobiliară până la absurd. Sora-mea şi-a permis să-şi ia
un apartament bunişor la marginea Iaşului. Eu însă am dat-o-n bară, căci până s-a vândut apartamentul meu
de la etajul 6 al unui bloc fără apă caldă şi gaze, preţurile în România au crescut brusc. Pentru o garsonieră
bună nu-mi ajungeau bani, iar în căminele, aşa-zise de „familişti”, cu locatari dubioşi şi cu multă mizerie, nu
voiam să cumpăr o prăpădită de cameră. Aşa se face că atunci când soră-mea s-a mutat în casa proprie, eu iam luat locul în căminul şcolii. Tot datorită doamnei directoare, căci ea le adora pe copilele noastre, Vica mea şi
verişoara ei, Stela, deveniseră mândria şcolii, obţinând numai note bune şi multe premii la olimpiadele şcolare.
Directoarea n-ar ﬁ vrut să piardă asemenea eleve.
Tirul plin de mobilă şi cu alte lucruri de-ale noastre avea să treacă Prutul abia la sfârşitul lui decembrie 2001.
Vameşii români s-au legat de faptul că tirul nu era sigilat şi ne-au ţinut aproape o zi la graniţă. Nu voiau să ne
elibereze documentele de trecere, deşi aveam scutire de taxă vamală, ca repatriaţi. Eram îngheţaţi, uzi la
picioare, căci era un ger umed cu zăpadă topită. Nu voiam să le dăm mită. Mai ales eu, cu principiile mele de
dreptate şi ordine, până când soră mea a spus s-o mai slăbesc cu ﬁlosoﬁile mele; a mers şi „a uns” pe unde
trebuia cu nişte dolari, câteva sticle cu vin de-al nostru, după care se omorau vameşii, nişte cutii cu bomboane.
Pe loc, tirul nu mai trebuia să ﬁe sigilat! Am trecut…
Spre seară eram în curtea şcolii unde locuiam. Mi-am scos lucrurile, iar ale surorii mele au mai stat o noapte
în tir. Eram foarte obosiţi, călătorisem cu peripeţii nu numai la vamă. Mersesem în timpul nopţii, pentru ca
şoseaua să ﬁe mai liberă. Carosabilul era umed. Fulguia. Drumul era tot mai periculos. La curbele diﬁcile din
apropierea Corneştilor spuneam rugăciuni. Mai apoi, tirul se împotmolise şi a fost nevoie, pe la orele 4
dimineaţa, să apelam la nişte săteni care au adus lopeţi, nisip şi hârleţe. Bine că era cu noi şi ﬁul mai mare al
sorei mele, care l-a ajutat pe şofer să se descurce. Bietul şofer plănuise să se întoarcă în aceeaşi seară în
Moldova. Mort de oboseală, nu a mai fost în stare. Lucrurile au ajuns în Dancu, unde locuia sora mea, abia a
doua zi.
Dar am fost răsplătiţi pentru toate aceste chinuri! Dacă până atunci, timp de un an, am dormit în paturi stricate
de cămin şcolar, acum ne odihneam pe divanul nostru, înconjurați de obiectele noastre dragi, agonisite de-o
viaţă. Părea că ne-am mutat, pur şi simplu, casa, deşi le înghesuisem pe toate într-o cameră şi pe un coridor
mic, iar pe cele care nu încăpuseră, în magazia şcolii. Au trecut peste Prut şi cărţile din biblioteca noastră. Cu

greu, cu acordul Ministerului Culturii din Republica Moldova, cu listă ştampilată şi avizată. Dar acum erau lângă
noi toate cărţile dragi suﬂetului, cu autografele pentru ﬁica mea de la mulţi scriitori şi de la alte personalităţi
basarabene, în preajma cărora am fost cu diferite ocazii: „Pentru domniţa Victoriţa, cu toată dragostea mea
pentru cea mai frumoasă vârstă COPILĂRIA, pe care să n-o uite niciodată!” (Claudia Partole, 12.04.2000);
„Pentru fetiţa cu ochi negri Victoria Coleaghin” (Lidia Hlib, 30.08.1997);
„Victoriţa, sa creasca mare şi ascultătoare. Îi doreşte nenea Titus Ştirbu. Cu sărbătoarea Poezia lui
M.Eminescu “ (28.06.98);
„Victoriţei, urări de bine, sănătate, să ajungă departe, ajutată de carte.” (28.06.98. Ion Ciobanu). Şi încă
multe, multe altele. Aş ﬁ vrut ca ﬁica mea să nu simtă mutarea de la baştină, să se aﬂe între tot ce-i era drag şi
scump, între lucrurile şi amintirile ei…
Anul Nou 2002 a fost unul mult mai vesel. L-am sărbătorit cu bunătăţi gătite în blidele noastre, lucru care ne-a
dat un sentiment de bucurie. Simţeam că am venit acasă, în limba duioasă, de dor, a mamei noastre. Griji mai
aveam, dar speram că, în curând, le vom depăşi. Predomina problema locativă. Eu aveam o rezoluţie a
primarului de Iaşi de atunci, domnul C. Simirad, prin care îi sugera directoarei să mă menţină cu ﬁica mea în
căminul şcolii, până când aveam să îmi rezolv situaţia. Trebuie să spun că în cămin locuiau şi profesori. Unii
cârteau împotriva noastră, deşi eu fusesem de la bun început angajată ca pedagog. Din salariul minim primit,
mi se opreau toate cheltuielile de întreţinere. Timpul trecea. Până când, absolut întâmplător, am aﬂat că la
Primărie exista o listă de obţinere a unei locuinţe cu chirie pentru persoanele repatriate. Mi-am depus dosarul.
Abia peste un an am obţinut o hotărâre a Consiliului local Iaşi, conform căreia am fost trecută pe un tabel
special. Urma să mi se repartizeze o locuinţă socială cât mai curând. Aşteptam… Este mult de povestit ca să
aﬂaţi cum, cât timp, câte demersuri, memorii, audienţe la autorităţile locale, senatori şi deputaţi am făcut… Dar
nu se merită, ar ﬁ prea plictisitor şi neplăcut.
Între timp, viaţa îşi continua cursul. Eram pedagog în căminul şcolii unde locuiam şi colaborator voluntar la
revista „Spune”, a unui englez. Mă apucasem să-i alcătuiesc un catalog tematic al tuturor articolelor din revistă.
Pe atunci, calculatoarele nu înlocuiseră peste tot cataloagele de bibliotecă. Drept răsplată, când el a organizat
o excursie la mănăstirile Moldovei, ne-a invitat şi pe noi. Aşa am început să cunosc România, nu numai din cărţi
sau din spusele mamei. Am rămas profund impresionată de toate cele văzute, frumuseţi naturale de
neimaginat, vestigii ale trecutului glorios al neamului nostru românesc, obiceiurile atât de asemănătoare cu
cele de dincolo de Prut. Cred că această încântare i s-a transmis şi fetei mele, dacă la examenul de capacitate
ea a fost singura din clasă care şi-a ales să dea examen la istoria României.
În revista „Spune” din 2002, a apărut articolul „O familie de români”. Despre noi, o familie de basarabeni
repatriaţi, despre greutăţile pe care le înfruntam şi despre planurile noastre de viitor. Printre altele, autorul,
jurnalistul local, Mihail Albişteanu, menţiona despre mine: „A lucrat inspector de cadre la Direcţia de
învăţământ, a fost metodist coordonator pentru asigurare didactică mulţi ani la rând. Este o luptatoare pentru
românism. A condus cenaclul „Cuvânt artistic” din oraşul Străşeni, a fost preşedinte executiv al Ligii Democrat
Creştine a Femeilor din acelaş oraş, precum şi consilier judeţean şi local în două mandate. A obţinut în 1999
fonduri de la Fundaţia „Soros” pentru implementarea unui proiect privind asistenţa juridică gratuită a
persoanelor cu handicap. La repatriere a întâmpinat multe greutăţi din ambele părţi ale Prutului şi, spre
surprinderea ei, a constatat cu stupoare că mulţi români nu vor să audă de basarabeni. Cu toate acestea nu
regretă pasul şi-şi doreşte ca ﬁica ei să aibă un destin decent în Ţară.” Iar despre ﬁica mea:„Se simte în
România ca acasă. La început, colegii îi spuneau pe nedrept Rusoaica, dar acum a trecut. Pasiunea ei este
poezia lui Eminescu, îi place să recite şi de multe ori a făcut-o la TV Moldova, la Chişinău, dar şi în România, la
Radio Iaşi.”
Activitatea cu copiii îmi plăcea, dar, deoarece în cămin erau şi elevi mai mari, de la şcoala profesională,
uneori aveam probleme cu unii dintre ei şi nu mai suportam. Fata îmi spunea adeseori: „Mamă, ce–ai fost şi ceai ajuns?!” Pentru ea era ceva neﬁresc, de mirare, că eu, care lucrasem o viaţă la inspectoratul şcolar, acum să
ﬁu pegagog într-un cămin, mai bine spus, supraveghetoarea unor elevi. Locuind împreună cu ei, eram nonstop la „locul de muncă”. Pe mine acest lucru nu mă deranja. Mai mult mă măcina faptul că directoarea noastră
„cea bună“ ieşise la pensie, iar cea nouă mă chema des la ea în birou, să-mi spună că va trebui să părăsim
căminul cât mai degrabă, apoi m-a anunţat că urmează ca localul să intre în reparaţie capitală. Gândul că
trebuie să mă mut cu chirie pe undeva, mă omora, căci banii aveau să-mi ajungă cel mult pentru un an.
Eram membră a asociaţiei „Pro Basarabia şi Bucovina” Iaşi, îmi făcusem multe cunoştinţe şi câteva prietene.
Unele dintre ele mă sfătuiau să încerc cu unele atenţii, de fapt „mită”, pentru rezolvarea situaţiei mele. Ba chiar
se ofereau să mă prezinte cui trebuie. Cum nu mă pricep la aşa ceva şi detest metoda, am refuzat. Am preferat
să merg pe calea legală. Primirea adresei de la Primărie, prin care eram înştiinţată că mi s-a repartizat un
apartament, m-a înnebunit de bucurie. Pe o ploaie torenţială, am luat un taxi şi împreună cu ﬁica mea, am
căutat, fericite, adresa indicată. Când am ajuns totuşi unde trebuia, nu-mi venea să-mi cred ochilor! Pe strada
respectivă se înălţa un bloc nou, modern, construit prin ANL!
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Era peste aşteptari! Încă vreo trei luni, poate mai mult, au durat toate procedurile: aprobarea în Consiliului
local, redactarea tuturor documentelor, semnarea proceselor verbale. Sau a durat aşa de mult pentru că era
vacanţa de vară şi funcţionarii Primăriei erau în concedii? Nu ştiu… Mi s-au părut extrem de lungi acele luni.
Căminul intrase, într-adevăr, în reparaţie, i se luase acoperişul şi o ploaie puternică ne-a inundat camera.
Strângeam apa cu ligheane şi găleţi, până m-am gândit să urc un etaj mai sus, unde nu locuia nimeni şi să
îndrept apa în altă direcţie, făcând mici şanţuri din nisip şi ciment. Ghinion sau nu, perioada aceea a fost foarte
ploioasă, dar deja aveam o metodă de a ne proteja, am pus folie de polietilen pe mobilă, iar la etajul de sus
aveam toate pregătite în caz de nevoie, ﬁe zi sau noapte. Nevoia te învaţă…
În toamnă, ﬁica mea trecuse la liceul „C.Negruzzi”, unul dintre cele mai bune licee din Iaşi. Era în clasa a IX-a.
A intrat pe baza mediilor foarte ridicate de la examenul de capacitate. Aproape patru ani locuisem într-un cămin
de elevi…
Era 7 octombrie, anul 2004, când am intrat în noul apartament. Am pus o iconiţă pe pervazul unei ferestre şi
am căzut în genunchi în faţa ei, plângând. Abia atunci am simţit că le-am aranjat pe toate şi că viaţa noastră va ﬁ
mai bună. Niciodată nu fusesem în situaţia de a nu avea un acoperiş propriu deasupra capului, motiv pentru
care am suportat anii de cămin atât de greu. Era o mare bucurie şi pentru fetiţa mea, să nu mai meargă la duş
împreună cu elevii şcolii, să nu audă mereu gălăgie pe holuri, să putem să ne aranjăm lucrurile cum ne doream,
fără a mai ﬁ înghesuite pe nu ştiu unde. Chiar dacă plăteam o chirie la primărie, situaţia nu se putea nici pe
departe compara cu cea precedentă.
Poate că vă întrebaţi cum mă descurcam ﬁnanciar? Între timp, s-a rezolvat şi dosarul meu de la Casa
Naţională de Pensii şi alte Asigurari Sociale Bucureşti, departamentul relaţii internaţionale. Dacă în Republica
Moldova eram în grad doi de invaliditate şi aveam totodată dreptul să muncesc, în România, la început, nu mi sau recunoscut aceste drepturi. Am fost pusă în situaţia să fac noi investigaţii, să mă internez de câteva ori în
Centrul de pneumologie din Iaşi, să trimit dosarul cu investigaţii la Bucuresti şi să aştept aproape un an. Decizia
a fost aceeaşi, cu deosebirea că în România nu mai aveam dreptul să mă încadrez în câmpul muncii.
Aşa că resursele noastre ﬁnanciare erau pensia mea de invaliditate. Am încercat şi la Iaşi un proiect de
ﬁnanţare, sprijinită de asociaţia de pensionari „Solidaritatea”, pentru a obţine un grant de undeva. Voiam să am
o ocupaţie, totodată să-mi redresez şi situaţia bănească precară. L-am trimis către nişte fonduri de investiţii,
dar n-am primit niciun răspuns. Fiind nemijlocit legat de situaţia basarabenilor repatriaţi, mai ales a familiilor
monoparentale, respectivul proiect nu interesa, pesemne, pe nimeni. Economiile puţine pe care le mai aveam
le-am folosit la amenajarea apartamentului. M-a ajutat mult ce-am deprins de la părinţi. Cu bani puţini se pot
face lucruri multe, dacă ai priceperea şi îndemânarea să-i drămuieşti. Nu am dus lipsă de prea multe, deoarece
ne întindeam cât ne ţinea plapuma. În numai câteva zile, toate lucrurile, începând cu mobila, au fost aranjate
cum nu se mai poate mai bine şi mai frumos. Crăciunul şi Anul Nou 2005 le-am petrecut în casă nouă, cu
prieteni din România şi oaspeţi din Republica Moldova.
Eram acum singure la Iaşi, căci în 2003 sora mea se mutase în Lugoj, mai aproape de ﬁul ei mai mare, care
se stabilise în Timişoara. Nu este chiar bun obiceiul să tot alergi după unde se mută copiii tăi. În prezent, acelaşi
nepot al meu s-a stabilit în America. Adesea o tachinez pe sora mea: „Nu pleci după el şi acolo!?” Eu, însă, nam vrut să mă stabilesc departe de hotarul cu Republica Moldova. Mi-am dorit să pot merge mai uşor de Acasă
–Acasă, cât mai des. La baştină, la mormântul părinţilor, la rude, la prieteni. Prutul încă desparte fraţi, cu toate
că în 2009, odată cu luarea puterii de către o coaliţie de centru-dreapta, Alianţa pentru Integrare Europeană
/AIE/, formată din partide proeuropene, a fost ridicată sârma ghimpată ruşinoasă de pe râul ce plânge între noi,
românii, Prutul – o apă care desparte şi uneşte! Să sperăm că nu mai este mult până la UNIREA ﬁrească a celor
DOUĂ ŢĂRI ROMÂNEŞTI!
Iată aşa ne-am aşezat pentru totdeauna, eu şi ﬁica mea, în Patria – Mamă. În poﬁda tuturor greutăţilor, am
reuşit! Poate ar mai ﬁ multe de spus… Aici am înşirat mai mult fapte, dar ce a simţit şi a „durut” suﬂetul meu, în
toţi aceşti ani, vă las să intuiţi…
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mourir d'amour
I'm pushing you to the edge of my page
at the boundary of a time zone
where birds keep falling upon colliding with
unkempt angels
there is so much chaos within chaos
that even the echo of none
sounds hoarse
or so I'm telling you while disclosing my love related
grievances:
-stars have gone astray
-women are steeped in simmering silence
-peace did not arive on a white mule
-the whip pulled a disappearing act
-my drawers hold a musty smell
-unsent letters
-unblown kisses
-a sacriﬁcial manuscript whose torn pages
-we use for army style roll-ups
-whose smoke we'll inhale deeply
-till the advent of the mourir d'amour stanza
at dawn, we shall take wing nevertheless

MAMA'S WALTZ
I've no idea if whether I'm making a good ﬁgure as
a Byzantine icon,
cruciﬁed as I am, chewing sunﬂower seeds, spitting
historical advice aimed at the village ne'er-do-wells
the city and its city hall, decked with a shitload of
ﬂags,
and a beehive aquarium, whose glow-in-the dark
ﬁshes are all gay.
I imagine having a conversation with you in
Mongolian, lest other men catch us out:
me: have you milked the goat, mama?
you: yeah, yeah, yeah
me: what's for eats?
you: dried horsemeat
me: get me some
you: yee-haw
me: that's so good…
and so we go on, in cramped quarters, while the
adjacent bears start growling out of boredom
fate scratches her head, not knowing what to make
of us
thus we occupy her waiting room, playing at
nursery games, marbles, dice,
hop-scotch, cry-baby,
johny-on-a-pony, thief crying thief, tag, you're it!…
until you wanna go home to mama.
I'm giving you a piggy-back ride, sack of potatoes
grunts. sweating, swearing in Hebrew, you're
guiding me
left, right, up, but not down there, go back up, you
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silly, turn horizontally
and diagonally and onto 7, just three more steps,
and we're there… there you jump from your
imaginary stool, placed at that spot just for you, by
Pontormo,
a commissoned work, paid in installments, painted
with an enormous phallic brush in the guise of the
dwarf Francesco Giannini just as he was being
swallowed by a whale.
Oh, yeah, we had a whale of a time again today,
again, again, mama, so you say and you kiss me
greedily on my lips
I return your kiss, feeling around for your money, or
lack thereof, same goes for your shorts, dam' you
city girl, with your +5 reading glasses, you're faking
nearsightedness just to make me think you're sexy.

NIGHT SCENE
Warbling in the mud,
wind's chin
wrapped in blood,
penury and,
way too few caresses
lying prone
dreaming dreams
days of utter and abysmal unrest
urinating
whithout a whistle
same as a painting by Vuillard, translucent
at the xxx afternoon hour
now you arise
and lie down again,
framed by the rustling eucalyptus leaves
etcaetera
at the end of time
scared at night
etcaetera
English version by
Sash Segal
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MIRIAM GAMBURD
– HOMO VULGARIS –
A GENIOUS ARTIST
(photos by Adrian Grauenfels, 2019)
Miriam Gamburd is one of the most outstanding and intriguing Israeli visual artists.
For many years, she has been building a unique language, making use of a
technical virtuosity and of a particularly strong expression which has found its deep
roots in such genres as: Renaissance, Symbolism, and Expressionism. From all
points of view, her work of art has a touch of peculiarity and a special class. Her
latest exhibition opened in Tel Aviv, at the Artists' House, in Alcharizi Street
(February 7, 2019 – March 2, 2019) was the triumph of a high quality and deeply
elaborated art, which had nothing to do with the forced and artiﬁcial modernism
that, generally speaking, art galleries try to impose on us. In two exhibition halls
situated at the second ﬂoor of the building, Miriam displayed her architectonic vision
of a sculptor and of a drawer. Her topics seemed to have come from a remote past,
from The Talmud or from The Bible, or even from medieval Europe. In some other
cases, one could ﬁnd them in a vivid dialogue with European Classicism. According
to the artist's conception, the physical and the metaphysical go perfectly hand in hand. Her sculpture, 'The
Birth of Lilith', was inspired by the gargoyle water spouts at St. Vitus Cathedral in Prague. When nobody
sees him, he spits water and ﬁre. In The Bible, Lilith was mentioned only once, in Isaiah 34:14. “The wild
beasts of the desert shall also meet with the wild beasts of the island, and the satyr shall cry to his fellow;
the screech owl also shall rest there, and ﬁnd for herself a place of rest.”
The sculpture 'Plum Blossom' is inspired by an old and touching Japanese legend. There were a lot of
drawings and sketches which reminded of scenes and characters of a Talmudic origin, such as Lilith, the
winged demon. She was Adam's ﬁrst wife. One could also admire well documented sculptures or complex
constructions. They were inspired from Miriam Gamburd's book, The Pulse of the Evil Impulse, which,
roughly speaking is a visual ode for all the stories in The Talmud and in The Misdrashim. Showing strength
and determination Miriam Gamburd dealt with
“taboo” topics both in art and in Judaism. She is one
of the best drawers in Israel. As in the Renaissance,
she outlined and modeled her ﬁgurative milieu with
a skillful and precise touch. Upon closer inspection
one can realize that her drawings had nothing to do
with reality nor did they aim to describe it minutely.
Making use of the technique of a precise and classic
drawing, she lured the viewers, inviting them to go
along with her to an elaborate trip which will never
accept any conventions or limitations. Finally, the
artist remained faithful to the accurate portrayal of a
message which gathered together the present, the
myth, and the tradition. The physical environment
which she created will never be enough for the
artistic themes and elements portrayed by her.
According to Arie Berkowitz, the Curator of this
exhibition, “Miriam Gamburd's oeuvre is rich in
creative imagination and at times
theatrical”(http:/www/mirimagamburd.com/homovulgaris-exhibition-at-tel-aviv-artists-house) It can slip easily straight to Surrealism. Love and pain can
deﬁnitely be seen and experienced in all her artistic works.
Entitled in a suggestive way “Homo vulgaris”, Miriam Gamburd's exhibition represented the long way of
human evolution from homo sapiens to homo erectus, and ﬁnally to the present homo vulgaris. On a 33 ft

roll of paper she achieved a drawing which was the quintessence
and the echo of her past drawings and sculptures. Thus she created
an immense and vast Pantheon of the ideas and topics that had
tormented her. One can notice one detail after the other: the
anatomy of a human body, a Roman soldier riding his horse,
mythological or imaginary animals, angels, and deliberately drawn
touches which brought to the viewer's mind the imaginative outlines
of a fresco whose elements were made of a continuous dialogue.
Since each detail had its own perspective and signiﬁcance, the white
spaces needed a minute examining.
Naked old men stand up in a circle and have a strong argument. A bit
farther three women pull their heir. Drawn upside down, a few
geometric Christs try to ﬁnd their unconventional architectonic
positions. They are nailed on some vaguely pictured crosses. Not far
away from the mosques in Baku or Dubai, angels, birds, modern
choppers, scaffolding drawings, and futuristic buildings make room to
some utopian cities adorned with squares reigned by those Classic
statues made by Rodin or by Antonio Canova.
But one does not have to think that the artist's imagination was
limited only to that. Next we shall see hijab-covered Muslim women,
sketches of sculptures made in the past by Miriam Gamburd, angels
hugging themselves in explicit positions. No doubt, the viewer was in
front of a real masterpiece, a virtuous drawing, full of connotations
and associations induced and conveyed skillfully by the artist. Through all its intellectual conception, the
spirit in this exhibition of an extraordinary force of creativity kept being sharp, lucid, and sometimes even
caustic.
From the height of a wall and above our heads, the
demon of Lilith watched us. It embodied the modern
human being. It was a hybrid made in the shape of a
human body. She had two legs and a long neck which
sustained the skull of a carnivorous animal, a female
with intact ears. Her intriguing legs were completely
uneven from each other. One leg was humanlike,
while the other one was twisted at 180° degrees. It
ended up in the shape of an animal calf, which is not
quite kosher with the Jewish. These contradictions are
the echo of the modern man's mutations and
dilemmas. Consequently, he will never be able to give
up his dogmata, nor will he ever be able to renounce
his purely animal essence. In the end, smiling
sarcastically, Miriam Gamburd adorned homo vulgaris'
ear with a clashing pinkish bow similar to the kitsch
which plagiarizes arts all over the world.
It was worth visiting “Homo vulgaris” exhibition. It gave us the opportunity to understand how much we
have moved away from the aesthetic ideal of the arts which have been plagiarized and undermined by so
many ideologies and sectarism, but most of all by our ignorance and cultural decay.
Translated from Romanian by Muguraș Maria Vnuck and David Paul Vnuck
Grand Rapids, Ohio, USA
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OSIP MANDELSTAM – THE NOISE OF HIS TIME
“O, Lord, help me tonight alive to stay,
'Cause for my life I fear, I am Your slave, I'd say,
As if the sleep of death You lived in Petersburg, into a cofﬁn…”
Osip Mandelstam
Osip
Mandelstam is, no doubt, one of the most outstanding Russian poets of the
20th century. He was born in Warsaw, Poland in 1891, but soon after that his parents
moved to Saint Petersburg in Russia. His father traded leather and furs and
somehow he managed to shelter his family from the anti-Semitic hostilities which,
by then, were present everywhere. He attended the prestigious Tenishev School
yet, he never succeeded in distinguishing himself as a prominent student. Then he
attended both Sorbonne University in Paris and Heidelberg University in Germany.
Back home, despite his Jewish origin and poor grades at Tenishev School, he was
accepted as a student at Saint Petersburg University, which by then was an
exclusively Christian institution. In 1910 he had already been published by and was a contributor to “Apollo”
the most important literary magazine in Saint Petersburg by then. In 1913 he published Kamen, (The
Stone) his ﬁrst collection of poetry. This book propelled him immediately to the category of the best Russian
poets. When Kamen was published, Symbolism was the dominant form of the pure Russian poetic
expression. Osip Mandelstam gave up the symbolist style as well as its occult metaphysic aspects. His
poetry was the true expression of his direct thoughts, feelings, and observations. Hence he was considered
to be an Acmeist and his literary work was categorized as rooted in intuition and in a humanistic
perspective. He admitted that his Acmeist style was an “organic” one.

Nadezda Mandelstam

Anna Akhmatova

Unfortunately, the early 1900s were not quite favorable for him as far as the
consolidation of his position of a poet in Russia was concerned. WWI led, at its end, to
the outburst of the Revolution. Soon after that, and in the interests of their
propagandistic aims, the Bolsheviks who, in their turn were already divided, took control
of the country and began to make use both of the arts and of the artists. But for Osip
Mendelstam the aligning of his poetry to a political cause like that of the Bolsheviks'
ideals, proved to be impossible. Far from adapting his poetry to the recommendations
of the new Russian government, he kept writing a poetry which spoke of his own
profound and personal humanism. Consequently, he was soon to become the target of
the critics and the attacks of those artists who had adopted the new order. In the '20s
the Bolsheviks passed the Communist status of the Soviet Union. Mandelstam refused
to sell his art to support the new political aims. In 1922 he published Tristia, a book of
poetry which placed the individual above the masses of people and love above
comradeship. Far from focusing on the ideals of the new State these poems have a
personal even a painful touch. It is obvious that out of the poems of this volume and
during that age of apocalyptic social movements, the poet was preoccupied by the
status of arts, poetry, and word. He would often wonder: “Would poetry survive?”
As expected, Osip Mandelstam soon became the victim of the incrimination of the
Communists. He had difﬁculty having his poems published in literary magazines so
consequently, he had to switch to writing children's books.
However, in 1925 and despite his considerable adversity to the new political regime, he
succeeded in publishing The Noise of Time, a collection of autobiographic short stories
where he showed how much he had been affected by the cultural Stalinist inﬂuences
exercised on any adolescent.
In spite of the ofﬁcial oppressions, in 1928 he succeeded in publishing the following
three books: The Egyptian Stamp (in The Slavic and The East European Journal,
Clarence Brown stated that The Egyptian Stamp was “the unique example of
Mandelstam's narrative prose and one of the few examples of Surrealist ﬁction that a
reader can ﬁnd in all Russian literature”). Poems described the suffering of the Jewish
people. On Poetry was a collection of critical essays. A big scandal followed after the
publication of these three books. He was accused of plagiarism, while the Soviet Union
set up a campaign against the poet who also had to protest vehemently against the
blood thirsty media. The scandal came to an end with the decision of exiling the couple
Osip and his wife, Nadezhda, to Armenia. They were supposed to work there as
journalists. Nadezhda wrote two essays about the life they had to live there under the
oppressive Stalinist regime: Hope against Hope (1970) and Hope Abandoned (1974).
They were both translated into foreign languages and published abroad.

Returned in 1930 from his exile, Mandelstam became the target of Communist persecution. All
nonconformist poets had to pay the exorbitant price of non-alignment: was forbidden to publish her literary
works. Vladimir Mayakovsky committed suicide, and Osip Mandelstam just like Boris Pasternak had to
give up writing poetry and switched to prose. In Journey to Armenia, with the help of metaphors and
allusions, he described the life experiences he had to go through there. First, the book was not accepted by
the Soviet authorities and the publisher was ﬁred.
In 1933, Osip Mandelstam dared to call Stalin a murderer. He was immediately arrested and tortured
physically and psychologically. His friends thought that this time he would be executed, but the poet Nikolai
Bukharin, a favored of the Soviets, pleaded again in his favor, and succeeded in obtaining for Mandelstam
to be sent to an internment camp in the Urals. That was the time when Stalin would liquidate his
opponents, including those who were members of his political Party. His exile came to an end in 1937,
when the writer came back to Moscow where he had a property. Only by then did he ﬁnd out that it had
been conﬁscated by the Soviet Union. Weakened and depressed he was put in a sanatorium. Later on he
was arrested once again and sent straight to the labyrinth of the Soviet forced-labor camp system in the
Gulag. Then he disappeared. Ofﬁcially, they declared that he had suffered from a heart attack when he
passed away.
After his death his literary value was recognized. He was translated and highly appreciated
in all the
Western countries. He was declared one of the most prominent modern poets of the 20th century. He was a
great sensitive poet who focused his attention on the cultural and moral Russian treasures. The impact of
his work echoes even now-a-days.
LENINGRAD
Once again I came back to my city with my eyes full of tears
To the leaf veins, to the children's stuffed plush monkey toys
You came back here so, quickly gulp down
The ﬁsh oil in the Leningrad river-side street lamps
And in a second ﬁnd out how many times, on that day in December
Yellow yokes of eggs were mixed with drops of sickening oils
Petersburg, I still don't want, I simply do not want to die
You got all the disqueting numbers in my telephone diary
Petersburg, I got tons of addresses where
Only the mute, sad, and funereal voices of deads would answer.
While thousands of times the ringing of the bell strikes my ears
I live in dark stairs lurkingly with that continuous buzz in my brains
And for nights I would wait for my dearest guests to walk secretly
One by one on the path, moving slightly the little door chains.
NIGHT IN BREST
by Paul Celan
Before a ﬁery sunset in Brest
from the tent the lion jumps out
there I heard your song
there I saw you, Mandelshtam.
The sky hung over the path,
the seagull looped above cranes
while your song was always named
“Baobab”.
I saluted the tricolor ﬂag
with proper Russian words,
there were things which were lost forever
but there were things worthy to save,
my heart bit
strongly and quickly.
In the evenings
when the pendulum of love swings
between always and never
your word comes close to the months of the heart
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while your blue eye
is the storm which throws the sky down to the
ground.
In the far away forest there is an orchard of
darkened dreams
breath caresses us
while emptiness chases away the space
as huge as the expectancy of the future.
He who dives and jumps out
buried, will rise for amorous glances:
a kiss between the blind looking
into each other's glazed eyes
as we stay and chew time
translation of texts, motto, and poems into English by Muguraș
Maria Vnuck and David Paul Vnuck
The poem Leningrad, written by Osip Mandelstam was
translated from Russian into Romanian by Leo Butnaru.
The poem A Night in Brest, written by Paul Celan was
translated into Romanian by Adrian Grauenfels.
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CRUCE-ŢI SUNT, DOAMNE!

G

M-am nălucit
printre fapte rele,
răzmeriţa gândurilor
m-a prăvălit în pustie,
mi-am întinat suﬂetul
cu murdare cuvinte,
rătăcirile rebele
mi-au fost surori siameze,
zădărnicia îndrăzneaţă
plapuma care m-a încălzit,
grijile de tot felul
m-au împresurat năvalnic
doar cu bună-voia mea.
Am adorat sminteala la tot pasul,
m-am scăldat în mocirla
hăului lumii
şi-am îmbrăţişat răul,
acceptându-l ca partener ideal
în dansul de societate,
apoi slobozindu-l mai deşănţat
cu turle şi trâmbiţe.
N-am înţeles, Doamne,
că mi-ai dat doar pentru puţin timp
o cruce de dus
şi m-am poticnit la ﬁece pas
fără să pricep că există
o Cale pentru a ajunge
la izvorul luminii.

ÎMPĂRĂȚIA CUVÂNTULUI
Literele nu numai că sunt de genul feminin
dar au o delicateţe intrinsecă,
o candoare zglobie,
un şarm cu totul aparte
şi-l au pe vino-ncoa,
de aceea treptat ne îndrăgostim de ele
şi le iubim întreaga viaţă.
Literele ne sunt mamă, ﬁică, soţie,
toate unite sub oblăduirea cuvântului
care ne este Tatăl.
Cred că a venit timpul
să facem o cerere
pentru mutaţie deﬁnitivă
în împărăţia Cuvântului,
în liniştea căruia să ascultăm
trilurile străvechi ale limbii.

Din dragoste
şi cu minunată blândeţe
mi-ai dat încercări
pentru ca eu să învăţ lecţiile lor,
dar n-am descifrat
alfabetul inimii Tale,
n-am înţeles cuvântul,
cititul mi-a fost bâlbâit
şi n-am sporit în dulcea Ta voie.
Sunt repetent de ani mulţi
la capitolul iubirii de Tine şi semeni.
Cruce-Ţi sunt, Doamne,
bat cu disperare la uşa Ta
şi Te rog, deschide-mi!

Dialog nocturn
(Editura Semne, București, 2011)
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Citesc cu emoție și încântare cartea lui Cristian
Munteanu Dialog nocturn, publicată postum și alcătuită cu
multă grijă, discreție, sensibilitate și profesionalism de
Elisabeta (Zizi) Munteanu, soția sa. Cu emoție, pentru că
în anii 1954-1955, am fost colegi la I.A.T.C. (Institutul de
Artă Teatrală și Cinematograﬁcă), Secția regie, iar apoi am rămas
buni prieteni. Împreună am pus în scenă spectacole de poezie la
Casa Corpului Didactic, ne-am făcut confesiuni și schimburi
reciproce de versuri, în anii romantici ai tinereții.
Cu emoție, pentru că am aﬂat cu durere de dispariția lui (19362008) și cu încântare pentru că textele sunt impecabile din punct de
vedere literar. Zizi Munteanu ni-l readuce în actualitate, publicându-i
opera postumă, care cuprinde un volum de versuri, Dans alb, Editura
Semne, 2009, 15 scenarii radio și TV, Jocul cu fantasme, Editura
Semne, 2012, piese radﬁofonice și dramatizări pentru copii, Jocul
închipuirii, Editura Semne, 2014, și, nu în ultimul rând, acest volum,
Dialog nocturn, „expresie a unui suﬂet sensibil și neliniștit”, „un dialog
imaginar, maieutic, cu lumea minunată a copilăriei, cu gravele
probleme existențiale, cu universul cărților, mirajul teatrului, inefabilul
iubirii”, așa cum precizează într-o „prefață” editoarea.
Doamna Munteanu găsește o formulă inedită, originală de a publica această carte, cerându-i autorului
Îngăduința și discutând cu el ca și când ar ﬁ viu, convinsă că, dincolo de datele personale, subiective, există
ceva peren, care poate interesa dincolo de timp.
Regizor de profesie, redactor-șef al Redacției Teatru la Radiodifuziunea Română, „artist desăvârșit, unul
dintre numele cele mai mari ale teatrului radiofonic” (Costin Tuchilă), cu peste 900 de spectacole în regia lui,
Cristian Munteanu a fost / este și un scriitor adevărat, un intelectual de elită, care ne provoacă permanent la un
dialog, la o meditație gravă asupra existenței, asupra rolului artistului și al culturii în societate și în lume. El are,
ceea ce se cheamă, o operă.
Dialog nocturn reprezintă o selecție, subiectivă, desigur, a unei creații originale bogate și diverse, care
înseamnă „poezii, basme, pagini de jurnal, scenarii radiofonice, piese de teatru, adaptări, interviuri, aforisme,
scrisori.” Pentru editoare, care i-a fost alături timp de o jumătate de veac, acest dialog înseamnă o încercare de
a ieși din singurătate, de a supraviețui.
Volumul se deschide cu „STANȚE ÎN DIALOG”, poezii din anii adolescenței și ai tinereții, versuri de esență
romantică, unde se deﬁnește proﬁlul eternului îndrăgostit „cu o viziune proprie asupra lumii”. Pentru el, „poetul
este un medium/ În care vorbesc toate glasurile ﬁrii, / Caleidoscop de bucurii și dureri/
Azvârlite ca niște scoici pe plajă./ De le pui la ureche, / Asculți vuietul mării.” („Medium”).
„Beat de iubire/ ca de o licoare”, poetul trăiește bucuria existenței ca pe un miracol, dar are și obsesia morții,
aproape premonitorie: „Într-un târziu, / Când nu vei mai primi scrisori/ Să știi/ Că nu mai sunt, / Că am pierit în
zori, / Într-un târziu.”
Apoi, capitolul „MIRACOLE ALE COPILĂRIEI”, basme din care editoarea publică „Izvorul fermecat” și
„Renul alb”, scenarii radiofonice în regia autorului, cu interpreți de marcă, printre care Ludovic Antal,
Alexandrina Halic, Marga Chicoș, Ica Matache, Atena Demetriad și alții.
Un capitol este dedicat scenariilor și monologurilor dramatice, dintre care „Recitindu-l pe Shakespeare”,
versiune prezentată și la Televiziunea Română în interpretarea memorabilă a Valeriei Seciu și a lui Ștefan
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Iordache, spectacol distins cu Premiul Internațional TV la
Festivalul de Teatru de la Soﬁa (1976), apoi monologul dramatic
„Jocul cu fantasme”, în interpretarea Irinei Petrescu, regia
Adrian Pintea.
Urmează „File de jurnal”, pe care editoarea le descoperă, cu
uimire, târziu, când autorul lor nu mai este în viață. Confesiuni,
meditații, mărturisiri, însemnări referitoare la spectacole, cărți,
călătorii, reﬂecții despre viață, credință, iubire, toate
interesante, marcă a personalității inconfundabile a unui
intelectual de rasă, căruia nimic nu i-a rămas indiferent și care
are obsesia identității sale ca om și ca artist. „Aș vrea să exist…
dincolo de mine. Prin ce am realizat. Dar totul e atât de relativ.
Oare am însemnat ceva?”
„REPLICI ÎN DIALOG, miniportrete, interviuri”. Regizorul
care o viață întreagă a lucrat cu actorii, pe care i-a iubit, i-a
admirat și i-a respectat, cu care a avut relații de prieteenie,
schițează câtea portrete, printre care cel al lui Octavian
Cotescu, Mircea Albulescu, Ștefan Iordache.
De asemenea, a acordat câteva interviuri Antoanetei
Tănăsescu, Dominicăi Țundrea, Magdei Duțu, Marinei Spala,
lui Octavian Sava, toate realizând un portret al regizorlui însuși.
Dar capitolul cel mai fascinant, „PASĂREA ALBASTRĂ A
TINEREȚII”, ultimul, îl reprezintă „Scrisorile” adresate iubitei
sale, Zizi Iliescu, studentă atunci, într-o perioadă de cinci ani de
zile (1958-1964), un adevărat poem de dragoste, în care,
„eternul adolescent”, romanticul îndrăgostit, se lasă cuprins de pasiunea erotică, înălțând un imn sublim iubirii
și femeii, făcând din ea un personaj fantastic, demn de paginile cele mai înălțătoare ale unui roman epistolar.

Ion Birău, Romania, Brândușe

Harrow, United Kingdom
email: riyaroxstar5@gmail.com, r_hemant@hotmail.com
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SHORT BIO: Riya Hemant is a 12-year-old from United Kingdom, writing poetry
since the age of six. A student of Std. 7, she loves reading, writing, dancing, cycling
and swimming, and is learning to play the violin.

GREAT BRITAIN

SILENCE
H

Nothing, nothing at all,
Something inside me erupts,
I scream, yell, kick,
Nothing, I manage to disrupt.
Something heavy pushes me down,
Chocking me, stopping me,
And I seem to drown,
Despite my desperate plea.
Realisation hits me hard,
Harder than a rock,
I look out to see a guard,
And in an instant, I am shot.

IMMIGRATION-AN ACROSTIC
I feel hurt, sad, angry, conﬂicted,
My people are trapped,
My people aren't gifted,
I will miss my home,
Greatly, dearly,
Riya's fate is set in stone,
All I need to do now is say goodbye,
To run away, to not abide,
I have plans to follow, a place to go,
Over the hills and under the roads,
Now is my time to run away – goodbye for now – I bid
you good day.

ALONE…
Alone is the wind yet I deem it as an accomplice
drifting freely around me,
Alone is a criminal yet he continues to scheme,
Alone is the hungry beast yet the billows stare down
satisﬁed,
Alone is I, my essence, my spirit, my soul.
Alone is my inner spirit yet I remain loud and
boisterous on the outside,
Alone is the wolf yet he is in a pack, pleasure he
cannot seem to derive,
Alone is death trying to capture people into his trap,
yet they are unmoving
when they arrive,
Alone is I, my essence, my spirit, my soul.
Alone is my young friend who couldn't handle the
world yet didn't tell anyone,
Alone is the sea crashing angrily yet no one seems to
notice,
Alone is the mockingbird yet he scampers around
mimicking like that annoying friend of yours,
Alone is not lonely but a lone person's friend.
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AT THE CUSTOMS
I

“I am the citizen
of the saddest twilight…”
“And what do you declare
to have in your suitcase?”
“Old clothes
to change my garb.”
“In the passport
the picture is with closed eyes.”
“Right you are I was also dead
while being in need
of a deep silence.”
“And for the visa
a round, pressed ﬂower?
Sir,
please be serious,
what do you have to declare?”
“Nothing.
I am the citizen
of the saddest twilight,
and for the funeral carriage
I thank you a lot!”

THE ORCHID
“Who are you
advice to give me
for my good fortune?”
the orchid asked me at dusk
once trying to write
with her ﬁrst ﬂower bud,
to all worlds
a rare and undaring poem.
“I am the only one who loved
the most beautiful girl,
from the ﬁrst
to the last kiss.”
(heaven's my witness

'cause it trespasses my feelings)
…and then
my sigh silent remained.
With slightly open lips,
like in the ﬁrst kiss,
bearing her name the orchid
had already bloomed.

ADAMIC
When I caress
the hair of your night I think
that I can feel ﬁrst Adam's thrill
when apple had primarily bloomed
its whole full moon.
When I caress
your hair this night rivering down
I think,
I can still feel the thrill,
of the ﬁrst kiss
which was about to bloom.
How come he did not dare?
Would it not be that
the full moon on branches snowing down
for them confession's making?
Adam her hair is caressing;
as frightened as we were
by the light of temptation.
Little was left and both of us
like apple
had bloomed
the whole full moon
from their unique ﬁrst kiss.
December 8, 2012
(Dumitru Ichim, The Ideogram of My Soul / Ideograma
suﬂetului meu, translated from Romanian by Muguraș
Maria Vnuck, Gracious Light, New York, 2013, pp. 19, 21,
23)

– XXVIII –

PORTRETUL CAFENELEI

ELISABETA IOSIF

CONTELE DE MADEIRA

ROMANIA

Isabella se duse la cafenea, ca să-i pună portretului său o
ramă, pentru moment improvizată, din vergelele șlefuite din
lemn de chiparos, folosit pentru mobilierul terasei. Îl așeză
deasupra pianului și îl privi în liniște. Imaginea sa pe pânza
plină de culoare o citi în cheia unui poem impresionist,
realizat cu mijloacele unui geniu, sigur pe fantezia sa creatoare
eliberată de reguli. Numai Costin Brancu putea compune o asemenea
imagine! Aici îi este locul, în cafeneaua literară, unde se întâlnesc
artele! adăugă în șoaptă. Și Isabellei i se umplură ochii de lacrimi.
Într-un colț al picturii observă o mică fereastră de lumină în care era
creionată, cu câteva linii, o siluetă masculină. Se apropie de tablou mai
mult, dar un zgomot o făcu să tresară…
… În cafenea intră un bărbat înalt cam de aproape doi metri, frumos,
cu o mantie grena de mătase, ﬁxată pe umeri cu două catarame aurii,
așezată pe o cămașă lungă din bumbac alb, strânsă în falduri în partea
stângă, asemănătoare unei ținute de nobil roman. Acesta, văzându-mi
tabloul exclamă:
– Frumusețe feminină, care pare în această pictură o zeitate,
divinizată ca o constelație!
Isabella întoarse capul și se ridică brusc măsurându-l pe admirator.
– Îmi cer scuze, n-am vrut să vă tulbur! Acum observ, că emană și un sentiment de dragoste profundă!
Sunteți…
– Da. Eu. Probabil, că ați venit, ca să vizitați acest lăcaș sfânt, reconstituit. Aici este și cafeneaua artelor. Vă
mai dau o informație: Dacă vă interesează, cercul literar începe peste o oră.
Străinul, ca și cum n-ar ﬁ auzit, își continuă gândul:
– Am mai văzut… da, am mai văzut o asemenea scenă dar era reală… mult mai seducătoare, erotico –
sentimentală… parcă ar ﬁ fost sau chiar a fost în altă viață. Ceva… ceva, ce n-ar ﬁ fost permis să văd nici
atunci… Și am fost exilat.
– De ce-mi spuneți toate acestea?
– Fiindcă sunt trist.
– Ați zis… exilat?! Exilat din iubire?! Adică, nu ați mai fost rechemat niciodată?
– Nu! Niciodată. Totul pentru un poem și pentru o greșeală făcută! Aveți în fața dumneavoastră un poet al
iubirilor gingașe, alungat la marginea imperiului, într-o zonă cu ierni aspre și veri de foc, la malul mării…
– Ce scump se plătește uneori pentru o poezie! Nu i-au plăcut cuiva, cineva… important?… replică Isabella
cu oarecare ironie, neluând nimic în seamă din ceea ce spunea, crezând că are în față un Don Juan!
– Dacă nu i-a plăcut cuiva? Adică…numai împăratului!
– Credeam, că nu mai există azi „împărății”…
– Așa credeți?! Au existat dintotdeauna. Unii sunt mascați. Alții se cred împărați deși nu sunt…
– V-au mai pedepsit o dată, trimițându-vă într-o zonă aridă. Dar oamenii? Oamenii acelor locuri, cum v-au
primit?
– Erau pe pământ străvechi… Unii localnici spuneau, că îl stăpânesc încă de la Potop. De fapt, că sunt
descendenții lui Noe… cred…
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– Din vremurile biblice… da, da – spuse iar cu ironie Isabella. De atunci vă trageți…
– Atunci s-a întâmplat. Oamenii erau săraci. Și încă Dumnezeu și Sf. Petru mai umblau pe pământ. Ei au
poposit în acest loc, unde nu a vrut nimeni să-i adăpostească. Oamenii nu erau răi dar aveau puțină hrană. Eu
eram în gazdă la o văduvă, care avea doar o vacă stearpă. Ea i-a primit dar nu avea ce să le pună pe masă.
Atunci, Sf. Petru a sfătuit-o să mulgă vaca cea stearpă… Se întâmplă un miracol… Femeia umplu toate vasele
din casă cu lapte. Când să le spună minunea, oaspeții dispăruseră. A doua zi, Dumnezeu nu lăsase în acel sat
decât o insulă, pe care se aﬂa casa văduvei. Cei rămași o numiră: Insula lui Ovidius, după numele meu.
– Coincidență de nume, îi replică zâmbind, vorbindu-i pe același ton.
– Au considerat că eu întruchipez bunătatea și adevărul, îi răspunse,
neluându-i în seamă tonul. Devenisem poetul lor, Poetul iubirii. Așa am intrat și în legendă.
– Așadar, aveți o insulă… zise bănuitoare Isabella.
– Locuitorii mă iubesc pentru totdeauna.
– V-au rămas ﬁdeli peste veacuri și urmașii lor?! De ce?
– Pe femei le-am învățat cum să se îmbrace frumos, cum să se pieptene: pe cele cu capul prelung le-am
sfătuit să facă pieptănătura pe mijloc, pe cele cu capul rotund să-și strângă pieptănătura într-un nod în creștet.
Au fost și fete tinere pe care le-am sfătuit personal să ia seama la culorile pe care le poartă… până în
amănunt… Am scris totul în caietul meu.
– În amănunt?!…
– Da. Și le dedicam poeme… Mai departe, înțelegeți ce doriți…
–?!
– Pe bărbați i-am învățat cum să cucerească o femeie: să o ducă la plimbare, să o însoțească la sărbători, să
lase sﬁala rustică la o parte. Le-am zis: amorul plăcut se ademenește cu dulcile cuvinte. Râzi, când râde ea,
plângi când plânge ea. Încălzește-i mâinile înghețate la pieptul tău.
– La ce vă uitați?
– Priviți! Și mâinile dumneavoastră din tablou trădează ceva! Se vede că au fost dezmierdate!… Se retrase
un pas. O surprinse pe Isabella retrăgându-și mâinile.
– Iar am spus ceva, ce nu trebuia?! Mă „expulzați” și dumneavoastră pentru această remarcă?
– V-aș ridica o statuie pentru ﬁna dumneavoastră observație la pictura prietenului meu iubit, zise Isabella
impresionată de ochiul său pătrunzător, avizat, pe care numai un cunoscător de artă l-ar ﬁ avut.
– Nu, îmi este de ajuns una de recunoștință, dăruită de ei. Acei oameni minunați despre care vă vorbeam, miau ridicat o statuie din bronz. Au înlăturat vălul legendei și m-au trecut în realitatea orașului. Sunt Poetul lor,
„Poetul iubirii”!
– Poetul nemuritor! șopti Isabella. Ați coborât dintre zei pe pământ, precum Sf. Petru, acum 1000 de ani! Doriți
să participați la propria celebrare, zise Isabella luându-l în seamă, de data aceasta.
Fusese invitată și ea la manifestările anului Ovidius de la Pontul Euxin. În străvechea cetate Tomis, Ovidiu
avea cu adevărat o statuie de bronz aproape de malul mării.
Întoarse privirea de la tablou, ca să-i rostească tot numele… Dar marele Poet, cu statura sa impozantă și cu
pelerină romană… dispăruse… Se uită în sală. Pe speteaza unui scaun, ca semn că este un loc reținut, se
aﬂau două lucruri: o pelerină grena și o pereche de mănuși albe sub care lăsase o coală de caiet cu câteva
versuri: „A gingașelor amoruri cântăreț, …/ sunt răpus, poetul Naso, de al meu sublim talent./ Trecător, dacă
vreodată ai iubit, cumva ferice, / Zi lui Naso, n-ai sﬁală, să îi ﬁe somnul lin… ” Fotoliul avea o inscripție pe
spetează: „Acesta este locul lui Ovidiu.”
(Fragment din Elisabeta Iosif, Contele de Madeira, Editura Betta, 2017)
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PRAYER
Can I become good after branding someone bad?
Can I really be happy after making someone sad?
Can I jump in joy after I ensured another's fall?
Can I ever smile after I ensured another's troll?
Can I feel liberated after slyly ensnaring another's
freedom?
Can I call myself smart after questioning another's
wisdom?

Who get lesser than due
And learn to live with dignity
Life, too short
So, don't abort
Flying dove
Budding love
And be a sport

DAMNED!
Damned if I do, damned if I don't!
Damned if I will, damned if I won't!

Can I really become popular by snatching another's
fame?
Can I call myself human after demeaning another's
name?

Damned if I laugh, damned if I cry!
Damned if I gaff, damned if I sigh!

Oh God! Let these questions be forever my guide,
In the choices I make and the path of my life I decide.

Damned if I baulk, damned if I talk,
Damned if I walk, damned if I knock!

BLOOM!

Damned if I work, damned if I shirk!
Damned if I irk, damned if I smirk!

Don't fret and fume
Past – don't exhume
Life – too short
So, don't abort
Buds awaiting bloom
Don't invite doom.
Nurturing gloom
In the captivity
Of negativity
Deserves no room
Accept failures with humility
Avoid self-defeating self-pity
See those around you
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Damned if I call, damned if I stall!
Damned if I fall, damned if I crawl!
Damned if I time, damned if I chime!
Damned if I prime, damned if I rhyme!
Damned if I am original, damned if I copy!
Damned if I'm alert, damned if I'm sloppy!
Damned if I am cold, damned if I am hot!
Damned if I am bold, damned if I am caught!
Whether I do or don't, I am likely to be slammed!
So, I'd rather do my best and the rest be damned!

BILL JONKE
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USA

Voices could be heard, and the tinkling of ice in a glass.
I couldn't make anything out at ﬁrst but it grew louder, and I put down my book and leaned
forward in the chaise I was sitting on so that I might hear better.
th

The sounds were coming over the front of my balcony on the 13 deck of the cruise ship we were on.
I had been sitting in the early evening air, waiting for night to fall over St. Thomas. .

J

Our ship, Adventure of the Seas, had been docked since early in the afternoon and we weren't expected to
sail until around 8 o'clock, headed to St Maartens.
I edged closer to the railing. A woman was speaking, in a voice that was at times low and murmuring, and
at other times becoming shrill and strident.
“I'm tired of this shit, Marie”, I heard her say. “I'm fed up and it's going to end.” There was a pause, and ice
tinkled in a glass again.
“And this is fool proof. Tested again and again, and I tell you, it's fool proof.”
Silence. Then:
“I don't know, Susan. It doesn't sound fool proof to me at all. It sounds risky and just plain dangerous. You
think you know the guy, but you really don't. Six months of marriage doesn't tell very much about a person.”
Silence again. Then:
“Six months was more than I needed to see this asshole's true colors. He lied to me. The prick lied to me,
Marie.”
“Oh, Susan, he only lied to you about his income. He's not broke. He just doesn't work regularly. He has a
nice house and a nice car.”
“Mortgaged and over ﬁnanced. He hasn't got shit. And I fell for it. God, a little bit of good looks can really
get in the way of good judgment.”
“Look, Susan, you're still doing well with this guy. You haven't had to work while you've been with him, and
he took you and me both on this cruise. I'd say you did good with this guy, girl.”
“Yeah, I did good, alright. He's maxed on six credit cards, owes something like $350, 000 on his house, and
is three payments behind on his car. Yeah, I did real
good. You introduced us. You suggested I marry him. He's your friend. I got fucked.”
There was silence again, with the sound of a sliding door being opened and closed, and then a minute later
opened and closed again. Apparently someone had gone inside and come back out.
“Are you going to do this with me, Marie? You owe me.”
“How do you expect to get away with this? There are people moving around constantly on this ship. And

there are bound to be cameras everywhere.”
“This is your ﬁrst cruise, isn't it, Marie?” Susan asked.
“Well, it isn't my ﬁrst. I've been on every cruise line there is, and I have been all over the Caribbean a
dozen times. A ship is a perfect place. People get drunk, they act crazy, they show off, and they wind up
sleeping on the decks. No one will be surprised that some drunken idiot went overboard. This happens all
the time. Especially on Royal Caribbean. They aren't going to do anything about it. After a few days it'll be
like it never even happened. I won't even have to report him being missing till tomorrow afternoon.
She mimicked a sobby, sappy voice, “I looked all over for him, Captain, but I couldn't ﬁnd him anywhere. I
just can't believe he may have fallen overboard.
Boo-fucking-hoo.”
“OK, OK. When and how do we do it?” asked Marie.
“I've got it all planned for tonight. We have late dinner seating at 8. By 9:30 we'll be done. You come back
to the room with us afterward. The cruise director said there was going to be a full moon tonight that will
rise over our side of the boat. He said it would best be seen around 9:45. What we'll do is, all of us will
come back to our room. I'll suggest that we sit out here to watch the moon. At some point, you take out
your camera and suggest that you get a picture of David and me standing by the rail – you know, the full
moon in the background – real romantic. Take a few shots and then I'll suggest that he hold on to me while
I sit on the railing next to him so that you can take a photo of it. After we've done that, I'll suggest that he sit
on the railing while I hold on to him. I let go, and David is gone. Nice and easy, huh?
“Do you think he'll sit on the railing?
“David? Of course he will. He's lots of brawn, little brains. He'll sit on the railing.”
Susan drank from her glass. “So, are you going to help me with this, Marie?”
“Yeah. Yeah, I guess so.”
“No, Marie. I need your word that you will do this. Do I have it? Do I have your word?”
A moment of silence. Then: “Yes. You have my word. But are you sure that the insurance will cover this,
Susan? The policies are so new.”
“They'll cover it, alright. A million dollars worth.”
“Was it hard getting him to take out a million dollars worth of life insurance?”
“Not too hard. I ﬁrst suggested that he get a million dollars coverage on my life.
Oddly, he acted like he didn't want to do it at ﬁrst. He said he wanted me, not a lot of insurance money if I
was gone. Then I told him that we should each get a million dollars coverage as a good investment, and as
a symbol of our relationship. He hemmed and hawed a little, but he went for it. We're each other's
beneﬁciaries. And you, of course, are the secondary beneﬁciary for both of us.”
“Yeah. You know that makes me feel a little creepy, Susan. I don't really feel too comfortable about that.”
“Who else could we name? Neither of us has any family. And, you introduced us. It's really just a formality. I
don't think you'll ever collect!”
More tinkling of ice, and a little laughter.
“Well, Susan, I'm going to go back to my cabin and get ready for dinner. I'll see you in the dining room at 8.”
There was the sound of the sliding door opening and closing.
I sat and thought about this. It wasn't just a little gossip I'd overheard. This was a premeditated murder that
they were planning. I'd seen these people together once before, all walking arm in arm through the casino
the ﬁrst night of the cruise. He was a tall, good looking guy, and both women were at least eights on
anyone's scale. They all looked happy. This guy had no idea what was waiting for him, though.
I got up and went inside. Obviously, I was going to have to tell someone about this. What choice did I
have? I couldn't let the guy get pushed off the side of the ship so that these two babes could collect his
insurance.
I put on a shirt and slacksrdwith the intention of going to ﬁnd someone in authority. I took the ﬁrst elevator
down, and got off at the 3 ﬂoor where most of the ship's administration was. I had no sooner left the
elevator than I bumped directly into David, who was hurrying to catch the elevator himself.
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Awkward doesn't describe how I felt. I stood stock still, and he had to go around me.
“Uh, David?” I called out to him.
Half way into the elevator, he turned to see who had called his name. “Yes?” he said.
“Could I have a word with you?” He looked at me oddly. “I have the balcony just above your room, and
there's something I would like to talk to you about.
He stepped back out of the elevator, letting the door close.
“Yes?” he asked.
I led him away from the elevator area, which was always jammed with people. He seemed hesitant, but he
ﬁnally followed me to a small alcove near an exit door.
“Look, this may sound insane, but this afternoon I happened to overhear the two women you're traveling
with, well, planning your murder.”
“What?” he said, sounding both shocked and unbelieving.
“I heard them planning how to kill you for a million dollars worth of insurance.”
Hearing the speciﬁc amount of money seemed to set him back a bit, and I repeated what I had just told
him.
“They plan to push you over the railing of your balcony tonight while they're taking pictures.”
He gave a sort of snorting laugh.
“I think, my friend, that you may have had too much sun this afternoon.” He looked at me. “My wife, Susan,
and I are on a belated honeymoon. The other girl, Marie, is someone I have known for years. She's like a
sister to me. No one is going to get pushed overboard.” He stepped back from me, still looking me in the
eye. “Are you some kind of fucking nut case? Should I call security about you? What, were you snooping
on the two girls today, trying to see a little snatch or something while they sunbathed? Asshole.” He turned
toward the elevators, then looked back at me. “Don't let me see you again on this cruise”, he said, pointing
a ﬁnger at me. “I'll kick your fucking interfering ass.”
So what was I to do now? I didn't want to go to the ship's captain and make an issue of something that
might get me involved in a suit for slander. And if I told the Captain, the resulting inquiry might stop what
they were planning, but then I would for sure be in an uncomfortable position with David. And, too, I didn't
really want to get my fucking ass kicked. I shrugged it off and went back to my cabin to get ready for dinner.
I had the early seating, and I was going to be late.
… ………………………….
I could hardly eat at dinner, and afterward went to one of the lounges to have a drink to settle me down.
Two glasses of Scotch did the trick. This was a ridiculous situation. These two girls could have been drunk
and just spouting off. Maybe David was screwing both of them. Who knew? And who were these people to
me, anyway? What did I care? I ﬁnished up the last of the Scotch and went outside onto the ﬁfth ﬂoor deck.
The late dinner seating would be about half way through, so I took a walk back to the dining room. I looked
around and ﬁnally spotted the three of them at a table near the center of the room. David was seated with
his back to the aisle, and I casually sauntered toward them.
I could hear a snatch of table conversation as I slowly walked past.
“Honesty!” someone at the table said.
“Openness!” someone else offered.
The girl named Susan spoke up. “Keeping your word!” she said. “Keeping your word is the most important
quality a friend can have.” Smiling, she looked at Marie.
I kept going and left the dining room.
… ………………………
It was indeed a beautiful evening. We had left St Thomas just after sunset, and the sky was completely
clear as we steamed along. I strolled the deck, watching as the moon come up over the horizon. Well, was
it show time? Was something going to happen tonight? I went back to my cabin, and out onto my balcony,
not turning on the light. I pulled a chair into the corner near the door, keeping myself in the shadow of the

partition separating the next balcony. A little while later I heard the door open on the balcony below. I could
hear voices, David's and both of the girls. They were laughing and giggling, and I wondered if they were
just a couple of air heads after all.
“Ooh, ooh. Let me get some pictures, ” the one named Marie said.
My ears perked up. This was according to plan. I quietly edged over to the railing of my balcony, which
being the uppermost one, was actually several feet shorter than the one below. Peeking carefully over the
edge, I could see David and his wife Susan move arm in arm to the railing. There were several ﬂashes as
Marie took pictures. Then Susan suggested that David and Marie pose together, which they did, while
Susan took the photos. Then it was David taking shots of both girls at the rail.
Then the magic words: “Hold on to me, David, while I sit on the railing. You stand close to me and hold on
to me like a good husband. We'll get the moon just over my shoulder, ” Susan said.
I saw David go back to the railing. There was a small low table there, and Susan put one foot on it while
David helped her up.
“No, no, wait, ” Marie said. “Why don't we ﬁrst get a shot of both of you sitting on the railing. That way the
moon will be right between you. It'll be great.”
From where I was, I couldn't see the expression on Susan's face, but she seemed to hesitate.
“Let me sit alone for the ﬁrst picture. Then David can sit up here while I hold on to him, ” she said.
“No, no. David, you get up there too. Husband and wife!” Marie instructed.
I could see David's face, and he did have an odd look. He hesitated also, but Marie was good naturedly
insisting. He laughed a little, and stepping on the table, he eased himself up next to Susan.
“Does this look OK, Marie?” David asked.
“Hurry up, Marie. We're both holding on for dear life”, Susan said thinly.
“Yeah. That's great! Wait a minute. Let me see how this looks”, Marie said, peering through the camera and
moving back and forth and then coming closer to them. She shot one photo and then said: “Wait. Just one
more. A little closer.”
She came right up to them. They were both sitting on the railing, each with one foot on the table.
“Smile!” she said. But instead of taking the picture, she dropped the camera and quickly reached out and
pushed them, hitting each of them full in the chest with her hands. Over they went, without a sound.
Marie went to the railing and looked over the side. Even with the bright moonlight you could barely see
them as they popped to the surface, swirling away from the side of the ship as it quickly sped past them. I
was looking carefully, and as the ship moved away I could only make out David, as he was wearing a white
shirt. I thought I heard cries for help, but they were faint, if at all.
Marie looked forward and aft, scouting all of the balconies to see if anyone was looking. I too, took a look,
and didn't see anybody. I pulled back just as she raised her head to look above.
Despite the Scotch earlier, my heart was racing. What do I do now? Go ﬁnd someone and tell them that a
nice young lady named Marie just pushed two of her best friends off of the ship? She had a photo of them
sitting there on the railing. If she said that they fell, who was going to believe me if I said differently? And
why hadn't I said something beforehand? What Susan had said about cruise ships was true. They didn't
want to look into unfortunate accidents that happened at sea. It was just bad for business.
I heard Marie down below. She was at the railing and was looking back at the following sea. David and
Susan were out there somewhere.
“I'm sorry, Susan”, she said. “I'm sorry it had to turn out this way. But I did what I agreed to do: I pushed
David overboard. I kept my word to you.” She stopped and took a sip of a drink that had been sitting there.
“I'm sorry, David. I'm sorry that it had to turn out this way. But I did what I agreed to do: I pushed Susan
overboard. I kept my word to you.”
She took another sip and continued to stand quietly at the railing. She lifted her glass in a toast to the moon
and the clear Caribbean night time sky.
“God bless friendship!”
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IZVOR DE LUMINĂ SPIRITUALĂ

REVISTA
„IZVOARE CODRENE ȘI CHIORENE”

Luna mai 2010 va ﬁ fost un kairos al publicisticii nordului de
țară și un reper de onoare pentru oamenii locului – cititori,
scriitori, publiciști, dar și ﬁnanțatori. Într-o vreme (atunci, ca
acum și ca mâine) a culturii ținute într-o poziție umilă, apărea
temerar, din inițiativa poetului Vasile Dan Marchiș, primul număr al
revistei absolut culturale „Izvoare codrene”. În alergarea lui Cronos,
revista a ajuns acum (2019) la numărul 15 și, cadrul codrean ﬁind de
mult depășit, titlul devine începând cu acest număr „Izvoare codrene și
chiorene”. Cu siguranță, și acesta este un moment protejat.
Mai apar în perimetrul maramureșean câteva reviste culturale. Pe
lângă ele, publicația cu loc de obârșie în Asuaju de Sus este interesată
de toate trei coordonatele noastre identitare: credință, neam, limbă,
ﬁindcă revista aceasta nu este exclusiv de literatură, nici doar de artă,
etnograﬁe sau de istorie, nici de religie – ea are de toate și mai ales un
dominant spirit creștin.
Ediția ieșită de sub tipar în Postul Sﬁntelor Paști din 2019 este bogată
în informație, cu multe prezentări de carte și reviste, semnalări de noi
apariții editoriale, studiu istoric, cercetare etnograﬁcă, are, de
asemenea, rezervate mai multe pagini pentru creația poetică și poemul
în proză. Se deschide, sub semnătura Prof. Dragomir Ignat, cu un
articol editorial prezentând o privire retrospectivă asupra respectivei
publicații, acest număr ﬁind considerat aniversar. Radu Botiș, directorul
general al periodicului, semnalează apariția volumului colectiv coordonat de Dr. Teodor Ardelean „100 de
personalități maramureșene care au fãcut istorie. 100 de ani de la Marea Unire”, încheind articolul cu minunatul
și emoționantul poem propriu „Mai dalbă Alba reîntregirii”. Scrie, de asemenea, despre cartea de poezii și
aforisme de esență creștină „Miresme albe” a Elenei Armenescu. Împreună cu Prof. Mircea Botiș (șef de
departament al revistei), Radu Botiș semnează trei materiale: un articol despre omul politic, Vasile Lucaciu,
(preot greco-catolic), recenzia unei cărți despre Corul Bărbătesc din Finteușu Mare (cor care a cântat prima
oară în public la 1 decembrie 1918) și o analiză a lucrării lui Remus Barna „Reﬂecții templiere în Transilvania”
despre ordinul catolic al cavalerilor templieri. Olimpia Mureșan, director cultural-artistic al revistei, publică o
cronică la cartea „Dascăli din Țara Codrului” (sic) de Traian Rus și Viorel Pop, cu detalii despre unii din subiecții
lucrării. Octavian Curpaș apare cu o recenzie la o carte despre Bacovia, Ioan Andreica recomandă volumul
colectiv, Slove lămurite în bătaia peniței, coordonat de Ana-Cristina Popescu. Eleonora Schipor face o
cuprinzătoare prezentare poetei Mariana Gurza. Gelu Dragoș, directorul executiv al periodicului, propune un
comentariu la volumul de versuri Meditațiile bucuriei semnat de Vasile Dan Marchiș. Vasile Hatos încearcă o
deﬁnire a creației poetice a lui Radu Botiș. Traian D. Lazăr scrie despre studiul monograﬁc Ulmeni, Maramureș
al Pr. Radu Botiș și Prof. Mircea Botiș, iar Constantin Marin prezintă cartea Îndreptar de terapie divină – breviar
suﬂetesc redactată în colaborare de preotul ortodox Radu Botiș și Cezarina Adamescu, licențiată în teologie
romano-catolică. Vasile Bele, master în etnologie, iar la revistă șef de departament, contribuie la acest număr
cu prima parte a unui articol despre particularitățile clăcii de odinioară din satul său natal, Chiuzbaia. Mihai
Zmicală, redactor-șef, scrie pe larg despre sine. Se pot citi în acest număr și un articol despre revista
electronică „Moara lui Gelu” (text aparținând subsemnatei) și unul scris de Prof. Dr. Elena Trifan despre „Slova
creștină” – tot o publicație online. Dintre poeți, au participat la realizarea numărului: Olguța Luncașu Trifan,
Constanța Abălașei-Donosa, Vasile Dan Marchiș, Radu Botiș, Carmena Băințan, Ioan Dragoș, Ioan Voicu,
Gelu Dragoș, Vasilica Grigoraș, Dorina Stoica.
„Izvoare codrene și chiorene” apare sub egida Asociației Cultural-Creștin-Umanitare „Ars Vivat”, al cărei
fondator și președinte este omul de cultură Radu Botiș.

The chills down your spine
The voice at the back of your mind
Things seen out of the corner of your eye
What if they're all real?
The whispers into a silent night
The creaks that leave you in a fright
Creature at night never visible in light
What if all that's real?
The bright eyes in the dark, staring
Nothingness brushing past you, uncaring
Silence backed up by screeches, blaring
What if I tell you it truly is real?
The monsters underneath your bed
Evil lurking in the dark ﬁlling you with dread
Falling in your dreams, hanging on by a thread
What if it all were to be real?
The shadow in which your trust doesn't lack
Abandons you, stabs you in the back
Shatters you from the inside, leaves an impact
What if it could all be real?
However, what if it all were lies
A veil hiding truth, with the wind, ﬂies
And uncovers those unseen inside
The Reality behind the surmised Real
The ﬁne line between love and hate
Where life and death converge into shadows, you
await
The route that take you to heaven and hell's gate
What if even the unfathomable was real?
Imagine if the earth isn't round
Memories cherished for ages can't be found
Think you're alone, talking to yourself aloud
What if everything you thought true wasn't real?
The love you felt for one
Happiness brighter than the sun
Life's adventures just begun
What if not one was for real?
The saviours who protect
Arrows of evil they deﬂect
Your perfect life, its every aspect
What if these fantasies were never real?
The future for which you hope
The past from which you learnt to cope
The present balancing on a tightrope
What if, to begin with, it never was real?
People with hearts so kind
Soul mates, their stars aligned
Coincidences leaving lives entwined
What if none of these wonders were real
The sun rising in east setting in west
Time running out, tick-tock can attest
Love remains when time destroys the rest
What if life itself was unreal?
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THE MISUNDERSTOOD SOUL
Why does she hide that pretty smile,
Underneath that grin of lies?
And why does she even try to hide
The brilliance waiting to burst outside?
I yearn to see the side
That is trapped deep inside
And I can't wait for the time
When it erupts out to shine
The world thinks she is rude
Like trying to fuel an ember into a feud
But no one sees the little girl feeling blue
Trying to ﬁnd just what is true
Don't claim to know her inside out
May act certain, but I do have many a doubt
But when you dismiss her with disrepute
What's the point in discussing a point so moot?
Why should she kiss the feet
Of those whose shoes she is crushed beneath?
And why, about their views, should she care
When all they did was leave her in despair?
The world claims there is an angel that guarded
The sun, moon, all acquired or discarded
So why is there not one that saves or cures
Her from the torture that she, all along, endures?
Now tell me as I appeal to your better side
Is this the time to argue what's true, what're lies?
For when she stands on heaven's doors, knocking
Do you want to risk it being your name she's
croaking?
'Cos believe me when I say this to you
This warning I deliver might just come true
And one day, when that poor girl does ﬁnally ﬁnd
Remember these words as she haunts your mind.
So, listen one and listen all;
to my ﬁnal word, my ﬁnal call
Don't make the same mistakes I did recall;
for she and her memory still haunts them all.
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ISRAEL

BIOGRAFIE:
· poet, născut în anul 1963 în Israel
· a primit premiul primului ministru Levi Eşkol pentru literatură în anul 2017
· a fost Vice-preşedintele Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Ebraică din Israel între anii
2013-2017
· a iniţiat proiectul „Poezie ebraică, poeți israelieni citesc din poeziile lor” la radio
între anii 2015-2017
· a publicat pînă acum 5 cărţi de poezii și una de proză autobiograﬁcă.

PSEUDO POET
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Am fost invitat la comitetul de certiﬁcare:
Stau acolo patru (la început au fost cinci)
Poet, traducător (şi în limba poloneză)
Poet tânăr promiţător, cu previziune împlinită
Redactor de revistă literară cu o coloană pentru
poezii
Selector care simte gustul cititorilor (şi cu nas de
redactor)
Şi reprezentantul cititorilor (care ieşea din closet
când am ajuns),
Şi mi-au spus:
Poeziile tale sunt deocamdată…
Metaforele sunt aproape…
Analogiile, ce să spun, goale…
Eşti prea obsesiv la viaţă…
Şi în general poeziile tale sunt prea personale.
Acum nu se mai scrie aşa.
Şi dragostea nu mai e…
Poftim,
Comitetul te certiﬁcă aproape poet
Un grad înainte de poet

A UMBLA
Am fost odată un mort umblând
Şi mă uitam la anunţurile celor care au mers
Cine în bătrâneţe bună şi cine înainte de timp
Cine în suferinţă purgativă
Şi alăturea de mine mergeau oameni vii.
Am fost invidios pe măturătorii de străzi şi gunoieri
Pe un bătrân şi pe ajutorul ce-l susţine
Şi n-am lăsat mâna cerşetorilor goală.
Pe ei am fost invidios.
Am vrut numai în continuare să umblu.
Au fost rătăciţi de vii
Cei care au trecut în jurul meu,
Unii sub marmură şi alţii sub piatră
După spunerea cuvintelor de pe urmă
Cerând iertare de la cel ce ne-a părăsit,
„Binefacerea salvează de moarte” strigă un bătrân,
I-am întins mâna şi lui,
Şi am plecat

ELIZABETH KURIAN ‘MONA’

GHAZAL
The future beckons, the past tugs at the heart strings
The present knows not where to go from its moorings
Expect not that all their life they'll remain ﬂedglings
Birds ﬂy out of the nest as soon as they sprout wings
The garden is ﬁlled with the fragrance of ﬂowers
The lovelorn nightingale in melancholy sings
The vision of dark clouds gives hope to the parched
earth
It waits eagerly for the relief the rain brings

INDIA

The sojourn of man on earth ends so abruptly
But he clings with heart and soul to his belongings
Mysterious is the universe, ﬁlled with secrets
More one learns, more one knows unknown are
many things
To live happily ever after is their wish
When the bride and the bridegroom exchange
wedding rings
The mind wanders freely wherever it pleases
The body, like a caged bird, in vain ﬂaps its wings
The silence of the starry night, the moon serene
'Mona' the heart wishes to pour out its feelings
GHAZAL
The world seems an enemy when I'm depressed
With myself too I'm angry when I'm depressed
The ﬂowers look dismal, the green leaves look grey
The garden appears creepy when I'm depressed
Medicines are futile, well-wishers useless
There appears no remedy when I'm depressed
I hear about people who've suffered in life
With them I have empathy when I'm depressed
Sometimes I do nothing but sit alone and watch
Any programme on TV when I'm depressed
Usually I put up with all their tantrums
I shout at my kids harshly when I'm depressed
My middle name is Patience in normal times
I am snappy and cranky when I'm depressed
Prose is so dry, 'Mona' it gives no comfort
I read Ghalib and Shelly when I'm depressed
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Many things does one create on paper
Ink and paint are not a weight on paper
The rules of courts are imperative
Verdicts seal many a fate on paper
Colourful streamers make kids jump in glee
The magician does his sleight on paper
They may have parted ways in many ways
But remain each other's mate on paper
This is the age of laptops and smart-phones
Folks tend to write less of late on paper
Some say they're younger than they really are
Different is their birth date on paper
'Mona' scribbles her poems here and there
When neatly typed they look great on paper
*The ghazal does not have a title as it comprises
independent couplets. It has a common metrical
structure and the rhyming words, followed by the
refrain (optional) 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.

Contact: Elizabeth Kurian ‘Mona’
Email: monaliza.hyd@gmail.com
Postal Address: 93, Methodist Colony,
Begumpet, Hyderabad,
Telangana, India, -500016

K

L

N. GRIGORIE–LÃCRIÞA

EDITORIAL

ROMANIA

TORA sau PENTATEUHUL
Prezentul articol este un fragment din cartea
Viaţa, religia şi ﬁscalitatea, autor conf. univ. dr. N. Grigorie Lăcriţa

Tora sau Pentateuhul, este numele în originalul ebraic al „primelor cinci cărți din Vechiul
Testament”, cunoscute sub numele de „Cele cinci cărți ale lui Moise” care, pentru religia iudiaică, sunt
cele mai importante texte sacre, şi aceasta deoarece ele „sunt de la Dumnezeu”, „i-au fost dictate de
Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai”, conţin „Învățătura care vine de la Dumnezeu” sau, altfel spus,
sunt „Legea care a fost dictată de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai.
Aceste cinci cărţi sunt:
1. Întâia Carte a lui Moise: „Facerea”, numită şi „Geneza”, redă „începutul, originea, creaţia, facerea lumii”,
„procesul de creare a lumii de către Dumnezeu”.
2. A Doua Carte a lui Moise: „Ieșirea”, numită şi „Exodul”, descrie ieșirea din Egipt (considerată, de unii, între
anii 1290-1260 î. Hr., după alţii, între 1280-1240 î. Hr.) a evreilor conduși de Moise spre „pământul făgăduinței”.
3. A Treia Carte a lui Moise: „Leviticul”, reglementează activitatea preoţiei şi redă amănunţit prevederile
morale, sociale şi ceremoniale ale codului tocratic de legi date evreilor (teocraţie: la evrei, în Vechiul
Testament, formă de guvernământ în care statul este guvernat prin ghidare divină imediată sau prin oﬁciali care
sunt priviți ca ﬁind ghidați divin, autoritatea religioasă ﬁind supremă oricărei alteia, precum celei statale,
politice, administrative etc.).
4. A Patra Carte a lui Moise:evreieşte se numeşte „În pustie”. Cei 70 de învăţaţi care au tradus Biblia (care, în
perioada respectivă, se compunea numai din „Vechiul Testament”) din ebraică în greceşte la Alexandria în
Egipt, în „Septuaginta” au numit-o „Aritmoi”, adică „Numărătorile”, de la primele două numărători
(recensăminte) ale poporului evreu efectuate în perioada de 40 de ani de pribegie prin pustie. Textul în limba
română vine din traducerea latină în care această carte se numeşte chiar aşa: „Numeri” (numărătorile), nu
Numerii. Cartea redă perioada istorică de 40 de ani prin pustie, şi primele două numărători (recensăminte) ale
poporului evreu în această perioadă de pribegie.
5. A Cincea Carte a lui Moise: Deuteronomul este ultimul mesaj adresat de Moise naţiunii, în câmpia
Moabului, înainte de intrarea evreilor în Canaan, cu puţin înainte de propria lui moarte. Prin aceste cuvântări (a)
se aduc lămuriri la unele din legile primite anterior de Israel, şi (b) se adresează Israelului un puternic îndemn la
ascultare şi la ﬁdelitate faţă de Dumnezeu.
Cei care au încercat de-a lungul timpului (de peste 2.000 de ani) decriptarea (descifrarea, traducerea)
Bibliei, în special a Torei, au pornit de la imperativul biblic (divin) de a se păstra intacte cuvintele Torei şi aceasta
deoarece:
1. „Cele 10 porunci” (numite şi „Decalogul”), incluse în Tora, au fost scrise pe muntele Sinai de Dumnezeu pe
două table de piatră şi date lui Moise, lucru descris în Vechiul Testament în mai multe versete, dintre care
menţionez numai pe cele din „Exodul (Eşirea)”, care este a doua carte a lui Moise:
Biblia Patriarhiei României:
Cap. 31:
18. După ce a încetat Dumnezeu de a grăi cu Moise,
pe Muntele Sinai, i-a dat cele două table ale legii,
table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.
Cap. 32:
15.După aceea Moise, întorcându-se; s-a pogorât
din munte, cu cele două table ale legii în mână,
scrise pe amândouă părţile lor – pe o parte şi pe
alta erau scrise.
16.Tablele acestea erau lucrul lui Dumnezeu şi
scrierea era scrierea lui Dumnezeu, săpată pe
table.

În Biblia lui Cornilescu:
Cap. 31:
18. Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe
muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei,
table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.
Cap. 32:
15. Moise s-a întors şi s-a coborât de pe munte cu
cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau
scrise pe amândouă părţile, pe o parte şi pe alta.
16. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu şi scrisul era
scrisul lui Dumnezeu, săpat pe table.

Cele 10 porunci” (numite şi „Decalogul”) sunt „Legea lui Dumnezeu”, sunt „Legea care a fost scrisă, pe
muntele Sinai, direct şi personal de Dumnezeu, pe două table de piatră, şi date lui Moise”, sunt „Legea
coborâtă din ceruri, de la Dumnezeu”, fapt pentru care numai aceste două table de piatră au fost (şi mai sunt,
pe unde or mai ﬁ) păstrate în „Chivotul lui Dumnezeu”, numit şi „Chivotul legământului Domnului”.
Foarte important este să nu se confunde„Legea lui Dumnezeu”, prin care se exprimă „Cele 10 porunci”,
numite şi „Decalogul”, cu „Legea care a fost dictată de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai”, care este Tora,
numită şi Pentateucul, prin care se exprimă „Cele cinci cărți ale lui Moise”, chiar dacă prima lege este inclusă de
două ori în textul celei de-a doua legi, respectiv în „Exodul (Eșirea)” și în „Deuteronomul”.
2. „Cele cinci cărți ale lui Moise” nu au fost dictate, direct şi personal, de Dumnezeu lui Moise; ele au fost
comunicate de Dumnezeu lui Moise „prin revelaţie divină”, sau, altfel spus, ele au fost primite de Moise de la
Dumnezeu „prin revelaţie divină”, timp de 40 de ani, adică „printr-un implant divin de informaţie”. De peste 500
de ori se spune în textul Pentateucului că „Dumnezeu a spus:..” sau „Domnul a vorbit lui Moise şi i-a spus…”
Deşi în Biblie este menţionat numele autorului uman al cărţilor sale, adevăratul autor al tuturor cărţilor sﬁnte
este Dumnezeu. Acest lucru este menţionat în zeci de versete din biblie, dintre care redau numai pe
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următoarele (sublinierile îmi aparţin): 2 Petru 1:20;21: „ Fiindcă, mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din
21
Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de
la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” 2 Timotei 3:16: „16 Toată Scriptura este insuﬂată de Dumnezeu şi de folos
ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.”
Pentru a se înţelege cât mai bine această problemă se impune a sublinia şi faptul că şi lui Mohamed (n. cca.
570, Mecca; d.8 iunie 632, Medina, întemeietorul religiei islamice, considerat de către musulmani mesagerul
și profetul lui Dumnezeu), care nu ştia nici să citească, nici să scrie, i s-a transmis, tot „printr-un implant divin de
informaţie”, şi tot de Dumnezeu, timp de 32 de ani, o a doua lucrare monumentală a lumii (literară, spirituală şi
religioasă), numită Coranul.
Personal consider că aceste două lucrări monumentale, unice în istoria omenirii, nu se puteau scrie (pe o
perioadă de zeci de ani, inclusiv de către un om neştiutor de carte, provenit dintr-un trib de nomazi) decât printrun implant divin de informaţie.
Cele Cinci cărți ale lui Moise au fost scrise (de Moise) „prin insuﬂare de Dumnezeu”, „prin revelaţie divină”,
(a) ulterior primirii celor 10 porunci, şi (b) într-un interval de circa 40 de ani, între (aproximativ) 1.450 – 1410 î.Hr.
Tradiţia orală ebraică susţine că textul Torei a fost transmis de Dumnezeu lui Moise (adică prin „revelaţie
divină”), cuvânt cu cuvânt, şi chiar mai mult decât atât, literă cu literă, fără spaţii între ele (vezi şi articolul
subsemnatului intitulat „Revelaţia divină, Inspiraţie divină şi Inspiraţia Revelaţiei”).
Ca urmare, imperativul biblic (divin) transmis scribilor (cărturarilor evrei care tălmăceau / traduceau cărțile lui
Moise și interpretau poporului normele juridice din acestea) a fost şi este, pentru eternitate, să se păstreze
veşnic intacte cuvintele Torei, şi aceasta deoarece se consideră că „adăugarea sau omiterea unei singure
litere din Legea care a fost dictată de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai duce la distrugerea Universului.”
În viziunea iudaică ortodoxă, Tora este unică, sfântă și eternă, ceea ce înseamnă, între altele, că nici „un corn
de literă”, nici „o círtă”, nici „o iotă”, nici „o singură frântură de slovă”din aceasta nu poate ﬁ schimbată, lucru
subliniat în mai multe versete din Biblie, precum în exemplele următoare:
În Biblia Patriarhiei României:
„Dar mai lesne e să treacă cerul şi pământul, decât
să cadă din Lege un corn de literă”. (Luca 16:17).
„Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi
pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece,
până ce se vor face toate”. (Matei 5.18).

În Biblia lui Cornilescu:
„Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât
să cadă o singură frântură de slovă din Lege”.
(Luca 16:17).
„Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece
cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o
frântură de slovă din Lege înainte ca să se ﬁ
întâmplat toate lucrurile”. (Matei 5.18).

Expresiile „corn de literă”, „círtă”, „frântură de slovă” şi „iotă” exprimă toate acelaşi lucru: ﬁe un „colțișor mic
sau îndoitură abia observabilă la consoanele alfabetului evreiesc, prin care se deosebeau literele unele de
altele”, numit „círtă”; ﬁe „o frântură de literă” constând dintr-un simbol atașat unei litere, precum, în limba
română simbolurile care însoțesc cele cinci litere cu semne diacritice (ă, â, î, ș, ț);ﬁe punctele din unele litere,
precum cele din literele româneşti i și j; ﬁe orice altă particulă, oricât ar ﬁ ea de mică, din scrierea unei litere.
Fiecare dintre acestea, adăugate şi / sau omise în copierea Torei, ar ﬁ condus (şi ar conduce) la încălcarea
gravă a Legii care a fost dictată de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai și, pe cale de consecință, ar duce la
distrugerea Universului.” Drept urmare, la evrei, toţi scribii care au copiat Tora, din antichitate şi până în
prezent, au urmat un program special de instruire, cu reguli severe, inclusiv în veriﬁcarea exactităţii copierii
textului.
Încă din cele mai vechi timpuri rabinii (evrei, personalități recunoscute ca o somitate şi ca o autoritate în
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domeniul religiei, dintre care unii au trăit şi în mijlocul altor popoare, precum la curtea Egiptului, în Lituania etc.)
au avertizat lumea asupra existenţei unor coduri în Tora, aﬁrmând chiar că „Tot ce a fost, este şi va ﬁ până la
sfârşitul timpului se aﬂă în Tora” (a se vedea, spre exemplu, Elijah Solomon, rabin lituanian, care a trăit în
secolul al XVIII-lea, supranumit Înţeleptul din Vilna.
În total, Tora conține 304.805 litere, respectiv 613 porunci esențiale pentru religia iudaică, inclusiv Decalogul
sau Cele Zece Porunci. Tora, din originalul ebraic, a fost tradusă în greacă, sub numele de Pentateuhul,
ﬁecare din acestea (şi Tora, în ebraică, şi Pentateuhul, în greacă) exprimând acelaşi lucru. Vezi şi Pentateuh.
Activitatea profesională, didactică, ştiinţiﬁcă şi publicistică desfăşurată de Nicolae Grigorie, în general sub semnătura
Nicolae Grigorie Lăcriţa, sau N. Grigorie Lăcriţa, în perioada 1993 – 2016, arată o personalitate complexă, dedicată
creației, științei și dezvoltării relației cu publicul pe care l-a servit permanent de-a lungul carierei. Conceptele sale despre
viață și conduita publică au determinat lumea academică, științiﬁcă și culturală să-l recunoască drept o personalitate
veritabilă a comunității craiovene şi naţionale, cu o activitate publicistică de anvergură națională, beneﬁciar al numeroase
aprecieri din partea publicațiilor de specialitate, al mass-media şi al unor foruri academice.
Este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova, curs de zi, secţia Finanţe,
promoţia 1975, primind „DIPLOMA DE LICENŢĂ în ştiinţe economice, specializarea FINANŢE”, înregistrată la Minister
sub nr. 222.769 şi la Universitate sub nr. 2.827/13 aprilie 1976, examenul de diplomă ﬁind promovat cu media 10 (zece).
După terminarea facultăţii, a lucrat în diferite unităţi de producţie, în compartimentele ﬁnanciar-contabilitate; calculaţia
costurilor, preţurilor şi tarifelor, organizarea şi normarea muncii, retribuirea muncii.
În decembrie 1978, în timp ce lucra ca economist în compartimentul ﬁnanciar-contabilitate din cadrul Schelei de
Extracţie Petrol şi Gaze din Craiova, a susţinut şi promovat examenul de înscriere la doctorat, ﬁind admis începând cu 15
ianuarie 1979 sub îndrumarea eminentului prof. univ. dr. Alexandru Gheorghiu din cadrul Academiei de Studii Economice
Bucureşti, având ca temă „Perfecţionarea metodologiei de calcul şi a sistemului informaţional privind amortizarea
mijloacelor ﬁxe în industria extractivă de petrol şi gaze”. În aprilie 1982, a obținut titlul de „doctor în economie”, conﬁrmat
prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Învăţământului nr. 3.812 din 13 decembrie 1982.
● A fost membru în comitetul de organizare şi principalul referent în cadrul unor campanii de popularizare a legislaţiei
ﬁscale în rândul contribuabililor.
● În perioada 1991 – 2012 a lucrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj în activităţile de impozite şi taxe (control
ﬁscal), metodologie şi asistenţă contribuabili.
● În anul 2001 a participat la concursul desfăşurat în cadrul Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti, Facultatea de
Management Financiar Contabil Craiova, Catedra de Ştiinţe Economice, având ca discipline în cadrul postului scos la
concurs „Finanţe publice şi ﬁscalitate” şi „Fiscalitate”, concurs în urma căruia a obţinut titlul de conferenţiar universitar.
● Activitatea desfăşurată, în deplină corectitudine, cu profesionalism şi prin eforturi deosebit de mari: 1) în diferite unităţi
de producţie, în compartimentele: ﬁnanciar-contabilitate; calculaţia costurilor, preţurilor şi tarifelor; organizarea şi
normarea muncii; retribuirea muncii; 2) la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, cu mari responsabilităţi în
interpretarea şi în aplicarea corectă a legislaţiei ﬁscale; 3) în calitate de conferenţiar universitar, predând disciplinele
„ﬁscalitate” şi „ﬁnanţe publice”; 4) pe linie de cercetare ştiinţiﬁcă, l-a ajutat să elaborez, până la 31 decembrie 2017:
● 96 de cărţi publicate la 11 edituri, precum și sute de articole de specialitate.
● Dintre miile de propuneri şi soluţii exprimate pentru îmbunătăţirea legislaţiei ﬁscale şi a reglementărilor de aplicare a
acesteia, peste 100 de propuneri făcute de N. Grigorie Lăcriţa au fost adoptate în legislaţia ﬁscală şi în legislaţia muncii,
contribuind la perfecţionarea sistemului ﬁscal, al celui de pensii, al asigurărilor sociale de sănătate, de şomaj şi a legislaţiei
muncii.
● A desfășurat o activitate de pionierat prin cercetarea şi abordarea unor noi domenii ale ﬁscalităţii, precum: 1.
ﬁscalitatea şi matematica; 2. ﬁscalitatea şi religia (v. articolul „Impozitele în evoluţia lor, de la relatările din Biblie, până în
zilele noastre”), „Fiscalitatea, naşterea, viaţa şi răstignirea mântuitorului Iisus Hristos”, publicate în mai multe reviste,
inclusiv reviste cu caracter religios. Articolele în care s-a îmbinat ﬁscalitatea cu religia constituie o abordare unicat în
România, atât din punct de vedere ﬁscal (prin prezentarea, pe bază de surse biblice, a începuturilor ﬁscalităţii în lume), cât
şi din punct de vedere religios; 3. ﬁscalitatea şi norma lingvistică, ediﬁcatoare în acest sens ﬁind articolele „Legislaţia
ﬁscală şi norma lingvistică” şi „Scrierea cu diacritice: indicator al gradului de cultură şi de profesionalism, condiţie esenţială
pentru elaborarea, interpretarea şi aplicarea corectă a textelor şi a prevederilor legale”. Asemenea articole au contribuit, şi
contribuie tot mai mult, la folosirea unui limbaj corect, atât în formularea unor prevederi legale, cât şi în exprimarea
curentă, inclusiv în mass-media. Articolul „Scrierea cu diacritice: indicator al gradului de cultură şi de profesionalism,
condiţie esenţială pentru elaborarea, interpretarea şi aplicarea corectă a textelor şi a prevederilor legale”, care este şi de
un farmec aparte, a avut şi are un impact-şoc pozitiv, în scrierea corectă cu diacritice, în mass-media, în elaborarea
prevederilor legale şi în rândul a sute de mii de persoane; 4. A publicat zecile de articole pe teme neabordate până în
prezent în România, dintre care se remarcă „prezentarea impozitelor pe baza relatărilor din Biblie”. Prin asemenea
abordări, unice în România, unele chiar şi pe plan mondial, publicate inclusiv în reviste de informare şi de educaţiecreştinortodoxă, în limba română şi în limba engleză, unele de circulaţie internaţională, a contribuit şi la lărgirea şi la
diversiﬁcarea domeniilor de cercetare şi de aplicare interdisciplinară ale ﬁscalităţii.
● Este considerat ca ﬁind „creatorul jurnalismului de ştiinţă ﬁscală”, respectiv „creatorul jurnalismului ﬁscal de utilitate
publică”.
● Cu ocazia pensionării, în 20 septembrie 2012, i s-a acordat, de Ministerul Finanţelor Publice „Diploma de excelenţă”
„pentru întreaga activitate profesională desfăşurată în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi pentru rezultatele,
devotamentul cinstea şi corectitudinea înregistrată de-a lungul timpului”.
Mihai Firică – jurnalist și scriitor,
membru al Uniunii Scriitorilor din România
Notă: „Nicolae Grigorie Lăcriţa”, respectiv „N. Grigorie Lăcriţa”, este pseudonimul literar al lui Nicolae Grigorie, compus din prenumele
şi numele de familie (Nicolae Grigorie), la care a adăugat, pentru o mai bună individualizare, denumirea localităţii în care s-a născut
(Lăcriţa). Cu timpul s-a ajuns ca pronunţarea „Lăcriţa” (unică la o persoană în România), să exprime o identitate capabilă să
individualizeze, uşor, corect şi precis, atât autorul, cât şi opera. De câţiva ani, s-a ajuns ca şi în viaţa de zi cu zi să ﬁe apelat „Lăcriţa”,
fără ca cei care o fac să-şi mai pună problema dacă „Lăcriţa” este nume, prenume, pseudonim sau altceva.
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Ca „locuitor” al arhivelor statului și ale
diverselor instituții, am constatat, după 1989, o
adevărată și mirabilă invazie a unor
„cercetători” dornici de informații și acte.
Faptul era, în majoritatea cazurilor, efectul
legilor de retrocedare a bunurilor conﬁscate de regimul
democrat-popular. În mai puține cazuri, cercetătorii
urmăreau obiectivul de a descoperi și publica mărturii
despre păstrarea sau aﬁrmarea identității personale /
familiale sau comunitare. În acest context au apărut în
multe zone ale țării monograﬁi dedicate unor persoane,
instituții, localități și evenimente. Printre scrierile meritorii
de această natură se numără studiul monograﬁc alcătuit
de Prof. Mircea Botiș și Preot Radu Botiș, UlmeniMaramureș,
Editura Enesis, Baia Mare, 2011.
Volumul prinde în cele 271 de pagini, însoțite de
consistente imagini foto, identitatea orașului Ulmeni din
Maramureș. Pe coperta a patra se aﬂă o utilă și
interesantă prezentare a C.V-ului profesional-științiﬁc al
autorilor.
Aﬂăm astfel că prof Mircea Botiș, absolvent al Facultății
de istorie-ﬁlozoﬁe de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din
Cluj-Napoca și al masteratului „Elite politice” la Facultatea
de Istorie și Patrimoniu „Nicolae Lupu” din Sibiu, este un
profesionist de clasă atestat prin rezultatele elevilor săi la
faza națională a olimpiadei de istorie, prin diploma pentru
contribuție deosebită obținută la Concursul de eseuri
„Gânduri, idei, sentimente despre Holocaust” și ca
organizator la Concursul de Iudaism și Istoria Evreilor desfășurat la Sibiu în 2007.
Radu Botiș este un „sacerdot în cuvânt, în slujire și-n inimă”, un „condei” prezent în redacțiile și colaborator al
revistelor din țară și străinătate: „Starpress”, „Dor de Dor”, „Murmur”, „Agero” – Stutgart”, „RomanianVIP” –
SUA”, „Nou Horizont” – Spania”, „Observatorul” – Toronto. Strâns legat de activitatea culturală din zona ce
constituie tema monograﬁei, Radu Boțiș este editorul și fondatorul revistelor „Glas comun”, „Slova creștină” și
al suplimentului „Slova copiilor”, precum și președintele fondator al Asociației cultural creștine umanitare Ars
Vivat al cărui program de activitate și realizări este prezentat și în monograﬁe.
Autorii tratează cu competență și dăruire – pentru că sunt locuitori ai zonei – identitatea ﬁzico-geograﬁcă a
localității aparținând spațiului mioritic evocat de Blaga. Spațiul geograﬁc al orașului Ulmeni este prezentat în
principalele lui caracteristici și componente: perimetrul, suprafața, relieful, punctele reprezentative, solul,
clima, altitudinea, hidrograﬁa, fenomenele atmosferice, resursele biogeograﬁce (păduri, faună cinegetică și
piscicolă), demograﬁa, căreia i se consacră un capitol separat.
Identitatea demograﬁcă, spun autorii, poartă amprenta istoriei așezării și a spațiului ﬁzico-geograﬁc al
zonei. Orașul Ulmeni este o așezare ale cărei rădăcini se aﬂă în vechea Dacie și în Dacia romană, când era
cunoscută sub numele Bodava. Atestată documentar din 1405, când purta numele Silimeghiu (Sylelmed),
metamorfozat în diferite variante, localitatea a luat numele Ulmeni din 1926.
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În evul mediu, ea s-a aﬂat în proprietatea voievozilor Balc și Dragoș și a urmașilor acestora. Din punct de
vedere politic, așezarea a fost în zona de interferență dintre Principatul autonom al Transilvaniei și regatul
Ungariei, trecând apoi sub dominația Imperiului Habsburgic, devenit din 1867 Imperiul Austro-Ungar,
destrămat în 1918, prin lupta pentru independență a națiunilor componente. La 1 Decembrie 1918, românii din
Transilvania, inclusiv locuitorii comunei Ulmeni, au decis unirea la România. Dictatul de la Viena din 1940, a
impus României cedarea către Ungaria a părții de nord-est a Transilvaniei. Zona Ulmeniului a intrat temporar în
stăpânirea Ungariei, dar din toamna anului 1944, a revenit la România. Interesați în prezentarea Ulmeniului,
fără a-l izola de satele din jur, autorii adaugă referințe legate și de identitatea acestora.
Autorii prezintă evoluția demograﬁcă a localității Ulmeni sub aspect numeric, al structurii de vârstă, sex,
etnicitate, social, onomastic, de stare civilă și militară. Prezentată cronologic, evoluția demograﬁcă atestă
existența continuă a unei majorități etnice românești. În structura religioasă a populației se subliniază că
majoritatea o constituie aderenții bisericii unite Romei.
În continuarea studierii identității demograﬁce, autorii au considerat necesar să aloce un capitol separat
funcțiilor geoeconomice actuale ale orașului. Folosind surse statistice, autorii extrag informații privind baza
economică a localității, care a fost, până târziu în epoca modernă, agricultura. Un loc important se acordă
analizei relațiilor de proprietate asupra pământului, insistându-se asupra momentelor 1853-1854, când s-a
desﬁințat servitutea personală, 1921, 1945, 1949, 1991.
Concomitent se comentează aspecte legate de mijloacele de producție, tehnologiile folosite,
productivitatea. Corespunzător evoluției cronologice, a mersului spre modernizare, se fac referiri la alte ramuri
ale economiei, la dezvoltarea meșteșugurilor și industriei, ceea ce a adus ridicarea localității la statutul de oraș.
În partea ﬁnală a capitolului, autorii ne înfățișează situația actuală a economiei lui și proiectele de viitor în
domeniul ecologic, protejarea mediului precum și creșterea calității vieții și a turismului.
Identitatea culturală reprezintă cea de a treia direcție a studiului monograﬁc dedicat Ulmeniului. Ne sunt
prezentate informații privind datinile și obiceiurile ținând de activitatea economică a locuitorilor: unelte,
procedee de muncă, pomicultură, creșterea animalelor, ocupații casnice. Aceeași linie de cercetare urmărește
alimentația, portul, credințele despre cer și astre, graiul, obiceiurile de înmormântare, obiceiurile legate de
muncile agricole, de datele calendaristice, jocurile tradiționale.
Suntem de părere că locul capitolului consacrat învățământului era aici, pe axa identității culturale, alături de
capitolul „Oameni de ieri și de azi”, care ne înfățișează personalitățile culturale ale zonei. Învățământul
reprezintă unul dintre factorii importanți în păstrarea identității culturale a unei comunități. Aﬂați timp de secole
sub dominație străină, austriacă și maghiară, românii din Transilvania, deci și cei din Ulmeni, au fost supuși
unui proces intens și îndelungat de aculturație. Autorii au prezentat cu acuratețe evoluția învățământului de la
cel religios / confesional, la cel modern, laic. S-au evidențiat mai ales politicile de maghiarizare prin învățământ.
Și așa cum era normal au ajuns la nominalizarea personalităților culturale din zonă, problemă căreia i-au
consacrat un capitol special incluzând și oamenii politici. Evident nu putem aminti aici decât pe câțiva dintre
oamenii de cultură originari din spațiul ulmenean: poetul, prozatorul și traducătorul Petre Dulfu (1856-1953),
rapsodul popular Emil Gavriș (1915-1989), poetul, prozatorul și editorul Radu Ulmeanu (1946), poeta și
prozatoarea Florica Bud (1957) etc.
Cartea domnilor Prof. Mircea Botiș și Pr. Radu Botiș tratează ansamblul elementelor ce deﬁnesc orașul
Ulmeni, identiﬁcându-l din masa așezărilor din România.

PAUL LEU

scriitor germano-român

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

Ciprian
Porumbescu,

USA

Cetățeanul austriac de origine română, Ciprian
Porumbescu, s-a remarcat în cultura epocii sale nu
numai prin compozițiile armonice, cu rezonanță printre
secole și milenii, ci și printr-o bogată activitate literară
germano-română, necunoscută încă, în genurile liric, epic și
dramatic.
Fondul documentar-literar rămas de la Ciprian Porumbescu, în
diferite depozite din România, este, în proporțe de peste 95%,
redactat în limbagermană. Marea majoritate a manuscriselor
compozitorului, prozatorului, poetului, folcloristului și memorialistului Ciprian Porumbescu, caligraﬁate în
nemțește, cu litere gotice, surprind artistic numeroase aspecte din societatea în care a trăit, în scurta sa viață
de nici 30 de ani, așa că se poate aﬁrma că muzicianul de la Stupca este și scriitor germano-român. (1)
Compozitorul, violonistul, dirijorul și profesorul de muzică brașovean a lăsat în memoria posterității veritabile
creații literare. Atrăgătorul izvor documentar-literar, intitulat Tagebuch, precum și numeroase epistole,
expediate din Stupca, Cernăuți, Viena, Brașov, Roma, Napoli, Nervi, constituie, realizări lirice, epico-satirice de
valoare artistică indubitabilă. În acest sens amintim: Lirik, Resignation, Nocturna, Blau, Der Bukowiner
Wald, Diealte Garde, Legende von Shuster und Schneider, La vioaramea, Din an în an, Candidatul
Linte, La malul Prutului, Marșul cântăreților, Serbarea de la Chizătău, Pe urmele lui Romulus, Cezar și
Cicero.
Ciprian Porumbescu era conștient de valoarea literară a scrisorilor sale adresate familiei, prietenilor,
cunoscuților și a Tagebuch-ului, (Jurnalul zilnic), deoarece își propusese, ca după o vreme, să le transcrie.
Aceste intenții le mărturisește și într-o misivă (2), expediată la Stupca din Roma, la 4 februarie 1883, însă,
datorită destinului său tragic, nu a mai avut răgazul să dea literaturii române întreaga măsură a talentului său.
Dintr-o altă scrisoare, adresată Mărioarei, aﬂăm că Ciprian a conceput și un roman, al cărui manuscris, după
cum mărturisea compozitorul, s-ar aﬂa la prietenul său bucovinean, Vasile Halip.
Un alt manuscris inedit a lui Porumbescu dă la iveală intenția de a realiza o lucrare intitulată Dramă, pentru a
ﬁ prezentată pe scenă. Piesa urma să ﬁe într-un act și o scenă, iar conﬂictul, cu caracter satiric, era între slugă
și stăpân, între Friederch de Halleswvarigen și Frantz, servitorul său.
În prefața Colecţiunii de cântece sociale pentru studenţii români, compusă şi dedicată Junimii
academice române, Ciprian Porumbescu ținea să precizeze: „Poeziile, afară de numerele: 1, 2, 6, 7, 10 şi cele
populare, sunt ale mele proprii.”
Din păcate, timpul nu a mai fost îngătuitor cu el. Manuscrisele germano-române sunt foarte puțin cunoscute,
iar o parte din ele au dispărut în timpul refugiului, cauzat de invazia sovietică sau de neglijența oamenilor. Cele
rămase în custodia Muzeului din Suceava impun prin importanța lor documentară șiliterară, prin umor,
dinamism şi realism, prin portrete umane caricaturale, prin nararea unor aventuri trăite cu intensitate, ce pot ﬁ
incluse, fără ezitare, printre împlinirile de seamă ale literaturii române actuale, deşi ele au fost redactate cu 139
de ani în urmă.
Jurnalul zilnic şi majoritatea scrisorilor, caligraﬁate de artistul stupcan cu litere gotice, sunt redactate într-o
germană vorbită de coloniștii bucovinenişi, din aceste cauze, ridică, în faţa traducătorului, numeroase
probleme. Cel mai mare obstacol, aproape insurmontabil, îl constituie folosirea şvăbismelor, a cuvintelor şi
expresiilor dialectale, pentru care cu greu aﬂi sensul şi corespondentul lor în limba română. E o diﬁcultate
asemănătore cu cea întâmpinată la tălmăcirea moldovenismelor în limba engleză, din opera lui Ion Creangă,
piedică ce a contribuit la răspândirea modestă a operei humuleşteanului în lume. Creațiile literare ale lui
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Ciprian Porumbescu sunt marțiale (Trei culori), umoristice (Cislei), elegiace (La vioara mea), epico-eroice (Der
Bukowiner Wald = Codrul Bucovinei) și, mai ales, satirice.
În timp ce revista „Tribuna României”, la rubrica de muzicologie, într-o recenzie a monograﬁei Paul Leu,
Ciprian Porumbescu, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1978, EdituraMuzicală, abia aminteşte, de
înclinaţiile literare ale artistului de la Stupca, „Convorbiri literare” face acest lucru mult mai pe larg:
„Nu ne vom referi aici la importanţa muzicianului. Specialiştii au făcut-o şi perenitatea, cel puţin a unei părţi a
operei sale, o dovedeşte, faptul că ea se poate adresa şi astăzi auditoriului. Ne vom opri doar la câteva date ale
unei scurte existenţe care a marcat istoria culturii româneşti. Ştiind să sintetizeze cu siguranţă un vast material
bibliograﬁc, în mare parte inedit, Paul Leu a reuşit să reconstituie ﬁdel traiectoria umană estompată, până
acum de încercărileanterioare, excesiv romanţate. Ciprian Porumbescu, „artist cetăţean”, cum îl numeşte mai
întotdeauna autorul biograﬁei, a fost un tânăr cu o structură complexă şi bogată, atras puternic de viaţă, cu o
sete de a trăi proprie, nu rareori, celor ce-şi simt sfârşitul aproape.
Toată activitatea lui s-a desfăşurat sub semnul dăruirii de sine. Adolescentul dotat n-a fost elev premiant, cum
nu fusese, cu câţiva ani mai înainte, nici Eminescu. Personalităţile de excepţie nu se dezvoltă după programme
analitice. Atras de ceea ce poate oferi viaţa unui tânăr cu ﬁre deschisă, a ştiut să despartă, din ceea ce era
tumult trecător, accentele pline de patetism şi de înaltă concentrare a sentimentelor. Autor şi antologator al
unor melodii studenţeşti, a compus şi muzică plină de patos, care întrunea aspiraţiile naţionale ale românilor de
atunci şi din totdeauna. Unul dintre cele mai mari merite ale biograﬁei lui Paul Leu este acela de a ne releva un
Ciprian Porumbescu scriitor, aspect cvasi cunoscut pentru contemporanii noştri. Şi nu e vorba numai de
numirea acestor aptitudini ale muzicianului, ci şi de citarea in extenso, a multor pagini de literatură originală,
care pot ﬁ citite, fără concesii, şi astăzi.
Scrisorile din perioada vieneză, cele din timpul profesoratului la Braşov şi mai ales epistolele din timpul
petrecut în Italia, puţin înainte de sfârşit, constituie o mică anthologie capabilă să trezească interesul pentru
memorialistica tânărului de treizeci de ani. Şi încă, aşa cum ne sugerează Paul Leu, poate n-ar ﬁ inutil o
cercetare atentă a poeziilor în limba germană scrise de Ciprian Porumnescu” (3), precizează, pe drept cuvânt,
C. Pătrașcu. Iată câteva exemple:

REIGNASION
de CiprianPorumbescu
I
Ich suchteWorte, um Dir zusagen
Wie sehr ich Dich liebe; ich fandsienicht.
Ich suchte in Tönen, mein Leiddirzuklagen,
DochTöneverstummen, wenn Liebe spricht..
II
Ich klaugt' es am Abend, dem Mond und den Sternen,
Am Morgen den Blűmlein, imrosigen Licht;
Ich klagt' es den Wolken, in weitenFernen,
Dochallesie, alle, verstanden es nicht!…
III
Und weinendtrag ich imBusenmeinSehnen.
Es teiltwohlniemandmitmirmeinenSchmerz.
Bis dass, erschöpft von Weh'und von Tränen.
Mein Augeerloschen, gebrochenmeinHerz.”

RESEMNARE
(Traducere din limba germană de Paul Leu)
I
Cercat-am vorbe în stare să-ţi spună
Cât mi-eşti de dragă, dar nu le-am găsit!
Cercat-am în armonii durerea-mi nebună,
Dar dragostea-mi frânge cuvântul ivit!
II
M-am plâns la stele, la lună în noapte,
La ﬂori ce din rouă podoabe îşi ţes,
M-am plâns la norii uriaşi de departe,
Dar mută e ﬁrea: căci nu m-a-nţeles!
III
Plângând, duc dorul ascuns în suﬂet
Şi nimeni nu ştie durerea ce port.
Pân-ce va ﬁ de chin şi de lacrimi
Privirea mea stinsă şi trupul meu mort! (4).
Din Italia, Ciprian Porumbescu a întreținut o vastă corespondență cu familia, rudele și prietenii, majoritatea ei
ﬁnd redactată în limba germană. Numai în colecția Muzeului din Suceava se aﬂă patruzeci și trei de scrisori
adresate lui Iraclie și Mărioarei Porumbescu, unsprezece lui Lazăr Năstasi, la Brașov, nenumărate trimise
Bertei, prietenilor, cunoscuților (Vasile Halip, Chelariu) etc.
Parcurgându-le conținutul aﬂăm importante și autentice informații, înregistrate în momentul derulării lor, în
legătură cu activitatea artistică și componistică, cu noile relații statornicite pe când se aﬂa la Nervi, cu evoluția
bolii, impresiile produse de vizitele făcute la Roma, Florența, Pisa, Genova și prin satele italiene învecinate,
dorul de țară, proiectele de viitor, lipsurile și grijile ce-l tulburau etc. Chiar de la începutul lecturii acestor scrisori,
cititorul este frapat de talentul literar al creatorului operetei românești, talent moștenit de la primul prozator al
Bucovinei, Iraclie Porumbescu. Cu acest prilej intenționez să evidențiez caracterul artistic, memorialistic
indubitabil, al Taghebuch-ului și al scrisorilortrimise de artistul cetățean Porumbescu. Sugestive sunt portretele
umane, uneori caricaturale, luate din lumea prin care a trecut, descrierile de natură, prezentarea obiceiurilor și
a comportamentului general uman, însoțit de comentarii acide etc. Rând pe rând, deﬁlează prin fața ochilor
noștri imaginea celor veniți să-și caute sănătatea pierdută în stațiunea Nervi, Italia. Printre tinerii din anturajul
compozitorului se numără și candidatul la inginerie Kuhan, din Brűnn. Situația lui de student sărac și neglijent e
sugerată, la prima vedere, prin prezentarea câtorva amănunte vestimentare:
„Inginerașul umblă cu niște ghete cârpite și cu un spențer a la Ștefan, un fel de Jagdrock (haină de
vânătoare), care, însă, și-a pierdut fasonul și, neavând dinainte nasturi, îl tine cu mânile strâns să nu-l piardă”
(5). Pe un alt tânăr îl imortalizează prin evidențierea ticurilor verbale ce-l caracterizau: „ascultați”, „să vedeți”,
„ei, nu, asta mi-e egal!” și altele. Despre un vienez, Ciprian scria că „e un băiat foarte elegant, vorbește
franțuzește, englezește și nemțește foarte bine, cântă minunat la clavir. A cântat și potpuriul din Crai nou, din
care am un exemplar cu mine”(6).
Trăsăturile tipologice ale unui cuplu venit de peste Canalul Mânecii sunt surprinse în substanța lor doar în
câteva tușe sigure: Ea „este o englezoaică subțire, cât mine de lungă, dar e o damă atât de ﬁnă și de delicată,
atât de nobilă în purtarea ei față de ceilalți, încât n-aș ﬁ crezut, înviața mea, că englezoaicele pot ﬁ astfel. E și
bărbatul ei cu dânsa, un om de comerț, dur, egoist, care mi se pare că o tratează cam rusește” (7).
Pensionarii hotelului Vittoria sunt numeroși. Cinci fete bătrâne, mucegăite, o adevărată colecție de mostre,
trei poartă ochelari, una are mereu un câine după ea, iar o englezoaică uscată și lungă ca o prăjină târăște
veșnic o perniță pentru picioare” (8). În hotel se mai aﬂă și o italiancă sașie cu barbă veritabilă, ce se uita
languros la Ciprian, „un consul german din Riga cu două fete și o guvernantă tânără, foarte deșteptă, două fete
orfane din Frankfurt, o fetiță germană care are un ten vinețiu dar o siluetă foarte frumoasă, domnii Weissmandl
din Viena și Drey din Dresda… Disideri italianul, un tânăr din Hanovra și alții.” (9).
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În creația pe care noi am intitulat-o, Umbrela lui Drey, prin intermediul selectării faptelor semniﬁcative, a
vorbirii și a modului de a gândi și acționa, scriitorul german Ciprian Porumbescu, în scrisoarea către Iraclie și
Mărioara Porumbescu, din 21 decembrie 1882, realizează, cu multăi ngeniozitate și humor, următorul portret
memorabil:
Umbrela lui Drey
„Mergând la Genova să-și cumpere o umbrelă, Drey uită de ce a venit și se întoarce fără ea. În ziua
următoare se duce din nou, tot la Genova, dar nu nimerește magazinul și vine tot fără umbrelă. După masă, a
plecat iarăși la Genova și s-a întors cu o umbrelă enormă. Noi credeam că vom muri de râs!
– Da, auziți, oameni buni, n-am găsit nicio umbrelă cum trebuie și am luat-o pe asta! E destul de mare și mă
apără de soare! zicea el.
Era o umbrelă asemănătoare celei pe care o aveam eu acasă. Aici o întrebuințează italienii când se duc la
țară. Ei, în sfârșit, Drey și-a luat o umbrelă.
În ziua următoare am mers la plajă. Nu era o zi însorită, dar bătea puțin vântul. Deodată îl vedem pe scumpul
nostru Drey cum vine, navigând cu umbrela lui deschisă și clătinându-se mândru de ea.
– Da, de ce ai luat, astăzi, umbrela dacă nu e soare?
– Ah, am luat-o contra curentului, care nu mai încetează! Am niște dureri de dinți groaznice! N-am dormit
toată noaptea.
În timp ce se clătina continuu cu umbreala, deodată, o rafală serioasă de vânt venit pe neașteptate, îi smulge
umbrela. Ea se rostogolește în jos, pe stânci, în apă și plutea pe mare ca un vas uriaș. Noi, nu ne puteam ține de
râs. El stătea cu mânerul în mână, căci doară aceasta-i mai rămăsese și țipa ca un zănatic:
– Umbrela mea, umbrela mea!
În sfârșit, coborâ în fugă pe stânci până aproape de apă și credea că o va prinde cu mâinile. Dar a venit un
talaz și l-a udat complet, iar umbrela s-a îndepărtat de țărm odată cu talazul. Drey începu a țipa:
– O barcă, o barcă, umbrela mea, biata mea umbrelă! Și continua să țină mânerul în mână.
Veni o barcă, se urcă în ea și apoi începu vânătoarea umbrelei. Când barca
s-a apropiat de ea destul de mult, umbrela s-a scufundat, aruncând o ultimă privire stăpânului, care nu avea
să o mai vadă. Se întoarse ud până la piele, cu mânerul în mână, cu o ﬁgură jalnică. Toți viligiaturiștii de pe plajă
s-au adunat, în grabă, să compătimească pe eroul zilei.
– Ei, zice el, dacă aș ﬁ avut la dispoziție, imediat, o blestemată de barcă, umbrela mea nu s-ar ﬁ scufundat
într-un mod atât de jalnic, biata de ea!!” (10).
(Traducerea și stilizarea textului german în limba română aparțin lui Paul Leu)

DAN LUPESCU

CANTATĂ OLTENEASCĂ
ȘI ROMAN LIRIC
DE TIP PUZZLE

ROMANIA

Dialogul viu al Gabrielei Maria Bălă – în planul creației literare – cu spiritul poemelor tatălui său,
profesorul Dumitru Bălă, din Vârtop (Dolj), se dovedește, ﬁnalmente, inspirat și rodnic. Stârnită de
mențiunea olografă a acestuia, dintr-un caiet de creație (al său), descoperită la vreun an și jumătate
după trecerea în eternitate a înțeleptului și vrednicului de pomenire tată al ei, Gabriela Maria Bălă s-a
avântat, temerar, în clădirea prezentului volum de versuri. Și-a asumat cu strășnicie o asemenea misiune,
complexă și deloc ușoară, cu un soi de cutezanță, dar și cu încrederea, desăvârșită, că poate duce la capăt o
asemenea sarcină testamentară.
Intuiția feminină, împreună cu certa vocație pedagogică, a impulsionat-o să purceadă la drum (drumul
creației lirice) cu pași mărunți, la început, apoi tot mai bine consolidați, asigurând o gradație binevenită
întregului său demers creator și ediﬁcării volumului pe care l-a încununat cu titlul scris de tatăl său, De mână cu
fata mea prin LANUL DE CUVINTE, poem într-un vers, poem-metaforă cu vibrații ontologice și de transmitere a
ștafetei nevăzute a poeziei, de la tată la ﬁică, iar, într-o posibilă perspectivă, de la ﬁică, Maria Gabriela, la copila
acesteia, Kiana, acum prințesă la vârsta visurilor în ﬂoare, 18 ani, apoi la nepotul, Alexandru, vărul Kianei,
cavaler geto-dac, bătând, tot mai puternic, la porțile adolescenței, cu lancea aspirațiilor înalte.
Volumul este conceput și croit ca un veritabil jurnal de creație. Poemele autoarei sunt alternate cu acelea ale
tatălui său, cu care intră în consonanță și dau naștere, pas cu pas, alegoriei idealului Unirii: Hora Soarelui.
Fluxul horal al versurilor este sincopat, din când în când, de notații / reﬂecții auto-referențiale, pendulări în timp,
salturi din prezent în trecut, iar, mai târziu, cu propensiuni spre viitor.
Aplicând tehnica discontinuității timpului, Gabriela Maria Bălă ne face să bănuim că și-a însușit, voit ori prin
revelație postmodernistă, canonul romanului de tip puzzle, la care face un inteligent recurs. Roman liric, în
cazul de față. Talentul și sensibilitatea autoarei, capacitatea de a trăi, de a-și retrăi cu intensitate copilăria,
adolescența, primele cercuri ale maturității și împlinirilor ca mamă, naturalețea, dezinvoltura și puterea de a
transmite emoția artistică sunt, în ceea ce o privește, dincolo de orice îndoială. A rezultat, la capătul acestui
drum creator, un album liric cu virtuți indiscutabile, în care augmentarea progresivă a densității mesajului
poetic, gradarea (ascendentă) a tensiunii lirice, cu accente dramatice din ce în ce mai evidente, la un moment
dat, sunt lăudabile.
Un alt atu al cărții – ilustrată cu fotograﬁi-poem, fotograﬁi-stări-de-spirit, create de fratele autoarei, profesorul
de engleză Cristian Bălă, care continuă destinul profesional al tatălui lor, chiar la școala din Vârtop, unde
acesta s-a dăruit carierei pedagogice de patru decenii – este acela că această micuță bijuterie editorială nu s-a
vrut și nu este o litanie în piatră, nici o doină de jale ori un bocet (cu peremptorii și ﬁrești ecouri tragice).
Florilegiul liric al doamnei Gabriela Maria Bălă nu este, așadar, o carte despre moarte ori pur comemorativă
ci, dimpotrivă, este o carte a bucuriei de a trăi, o carte a vieții care se perpetuează, de la tată/ de la părinți la ﬁică/
la ﬁi, iar de la ei la copiii lor și, mai departe, la viitorii nepoți ai acestora, într-o inﬁnire impetuoasă și angelică de
generații, care înmuguresc una din alta, dau mlădițe, lăstăresc, apoi cresc, se maturizează, ating apogeul,
rodesc, predau stafeta vârstelor, a continuității, a nemuririi suﬂetului și spiritului, altor și altor urmași…
Putem aﬁrma, încercând să păstrăm proporțiile, că volumul de versuri al Gabrielei Maria Bălă, împletite cu
acelea ale tatălui său, Dumitru Bălă, au – mai ales în partea a doua – rezonanțe de Oratoriu bizantin, translând
subtil spre Oda bucuriei (aleasă ca imn oﬁcial al Uniunii Europene). Părțile cele mai sprințare ale acestei cărți
abordează sonuri strălucitoare de Cantată oltenească și Cavatină ﬂamandă, de care soțul său, Jaak, prințesa
lor, Kiana și verișorul ei, Alexandru, pot ﬁ, cu adevărat, mândri.
Întreaga construcție literară se situează, parcă, sub geana fulgurațiilor de spirit energic, frenetic și cuceritor
din cele patru tablouri antologice, patru anotimpuri străfulgerate de lumina bucuriei plenare, fără sfârșit, a celor
patru piese de maximă virtuozitate din Anotimpurile de Antonio Vivaldi. Aidoma amintitului teozof și compozitor
de geniu, reprezentant neîntrecut al barocului venețian, de acum trei secole (de care Bach a fost atât de
fascinat încât i-a copiat și calchiat, la începuturile carierei sale componistice, multe motive din cele aproape
800 de lucrări lăsate de Vivaldi ca moștenire-tezaur al posterității sale), Gabriela Maria Bălă încearcă să
reprezinte, prin mijloacele speciﬁce poeziei, vârstele omului și interacțiunea sa cu cosmosul, cu dumnezeirea.
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Ea nu-și propune, deocamdată, să preia tehnicile imitative ori haloul sinesteziei de la imitarea, ﬁe și
fulgurantă, a sunetelor magice ale naturii (ciripitul păsărilor, zumzetul albinelor, murmurul izvoarelor, șuierul
crivățului ori tăcerile cromatice atât de explozive ale ﬂuturilor), dar intră, câteodată, părelnic întâmplător, în
consonanță cu acestea, lăsându-ne seducția de a spera, cândva, la aprofundarea explorării unor asemenea
tărâmuri sonore copleșitoare. Și, totuși, anumite secvențe din volumul Gabrielei Maria Bălă ne duc, ﬁe și fugitiv,
cu gândul la o horbotă de sonorități speciﬁce unei formații instrumentale de coarde cu opt, nouă, zece interpreți
(virtuozi la vioară, violă, violoncel, contrabas), printre care s-a strecurat, zâmbind a veșnicie, și străvechea liră
a tracului Orfeu, cobza noastră năzdrăvană, precum și o magică harpă, cu sclipiri feeric-seraﬁce.
Universul liric din poemele îngemănate ale ﬁicei și tatălui (Gabriela Maria Bălă și Dumitru Bălă) pare a se lăsa
ocrotit de holograma pomului vieții (axis mundi), simbol al cosmosului viu, în veșnică regenerare (conform lui
Mircea Eliade), al vieții în necontenită înﬂorire și al ascensiunii spre cer, facilitând comuniunea între cele trei
niveluri: din adâncime – prin rădăcini, de la suprafața Pământului – prin trunchi și crengile din partea sa de jos.
Din cer (aspirația spre Absolut) – prin ramurile-săgeată din vârful coronamentului. Simbol al dialogului
necontenit dintre Pământ și cer, Pomul vieții constituie o autentică pavăză divină a întregului areal al gândirii de
la om până la cosmos. Seva acestui „Arbore cosmic miraculos/ Pomul vieții” este însăși roua cerească
(sudoarea privighetorilor ce s-au ostenit toată noaptea cântând… – roua, după deﬁniția indimenticabilă a lui
Lucian Blaga). Fructele sale sunt cvasi-inaccesibile muritorilor neinițiați, ne-iluminați, ne-îndumnezeiți,
deoarece transmit taina nemuririi. Pomul vieții își are obârșiile în neoliticul Europei Vechi, al cărei leagăn a fost
recunoscut de toți istoricii și arheologii de ispravă ai lumii, începând cu americanca Maria Gimbutas, ca ﬁind
spațiul nostru strămoșesc, proto-getic, de unde cultura și civilizația ancestrale au radiat spre toate punctele
cardinale, nu doar pe bătrânul nostru continent, ci chiar până în India și China. Explicația dată de experții de pe
mapamond este cât se poate de simplă: în timpul marii glaciațiuni, singurul spațiu locuit era cel de la sudul
Carpaților Meridionali, de pe teritoriul României de azi, întrucât calota de gheață polară nu putuse trece de
arcul carpatin. În plus, aici exista un foarte bogat bazin hidrograﬁc și munți de sare, fără de care viața umană nu
poate ﬁ posibilă.
Un interes extrem de mare a stârnit, printre specialiști, realitatea că, în Moesia Inferior, în părțile noastre
dobrogene, pe șapte monumente funerare – cinci la Tomis, două la Capidava, șase din marmură, unul singur
din calcar, este sculptat motivul Pomului vieții. Stelele funerare din zona amintită includ un erou călare, intrat în
istorie sub denumirea de Cavalerul Trac, posibil zeu chtonic, ceea ce – conjugat cu Legile Belagine / Legile
Frumoase primite direct de la Hestia, propovăduite apoi de Zamolxe (cu o mie cinci sute de ani înainte de
Hristos), remodelate, ridicate pe o treaptă superioară de Zalmoxe (precursor și el al lui Iisus) – explică de ce
strămoșii noștri au înțeles rapid esența creștinismului, pe care și l-au însușit fără probleme, ﬁind în consonanță
cu credința lor într-un unic Dumnezeu.
Încheiem această acoladă lămuritoare, transmițând felicitări tuturor celor implicați în realizarea acestui
insolit proiect editorial și în lansarea cărții gândite și create de doamna Gabriela Maria Bălă, lansare
programată la Casa Universitarilor din Craiova, în după-amiaza zilei de 10 martie 2018.
Născută la doi pași de Vârtop, în cătunul patriarhal cu nume voievodal: Domnul Tudor, mama autoarei, Maria
și tatăl, botezat în lumina Marelui Mucenic Dumitru, Izvorâtorul de Mir, au constituit dintotdeauna, constituie și
acum, după ce Tati și-a dat binețe cu îngerii, modele demne de urmat. De la părinții săi, panduri ai Spiritului
Olteniei din veac, sensibila poetă Gabriela Maria Bălă a moștenit și duce cu fervoare, mai departe, harul
omeniei, generozității și blândeței, idealurile de viață (morale și civice) concentrate în cuvinte emblematice
pentru neamul nostru: cinste, corectitudine și modestie, bună voire, îngăduință și armonie, conștiință și
demnitate națională, prețuire a Sﬁntei Sﬁntelor noastre – Limba Română, iubire ardentă față de istoria
glorioasă și față de glia străbună, dialog permanent, interactiv, cu natura, credință puternică în Dumnezeu și în
virtuțile de Pasăre Phoenix ale poporului român.
Prin volumul lansat în martie 2018, Gabriela Maria Bălă intră promițător, tandru și surâzător, pe tărâmul tainic
al poeziei, logodită cu steaua veșnic vie a marilor noștri creatori și a tătânelui său, profesorul-poet Dumitru
Bălă, prețuit de Magistrul Al. Piru, de Adrian Păunescu și de Marin Sorescu. Biruința artistică a Gabrielei Maria
Bălă este una reală și admirabilă, cu atât mai demnă de a ﬁ prețuită și evidențiată, cu cât domnia sa trăiește, de
două decenii, la 2.000 de km depărtare de ulița copilăriei sale, în serenisimul Regat al Belgiei, mai precis în
zona miriﬁcă a semeților, neînfrânților Cavaleri Flamanzi.
Volumul de poeme căruia Gabriela Maria Bălă i-a dat viață probează – la modul irevocabil – că este mistuită
de dorul de obârșii, de plaiurile natale, de Casa vegheată fără încetare de chipurile Mamei Maria și Tatălui,
Dumitru. Dorul de Acasă rămâne aprins întru veșnicie în inima Gabrielei Maria, unde arde, arde, arde torță de
nestins precum inima pe care legendarul Danko și-a smuls-o din piept pentru a lumina, prin bezna veacurilor,
calea, adevărul și Viața semenilor săi. Să o felicităm pe autoare pentru calea de lumină pe care a deschis-o în
suﬂetele cititorilor săi și să o încredințăm că vom aștepta cu interes viitoarele sale apariții editoriale.
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WAR
In the patriarchal world
Patriotism and dying for one's land, gloriﬁed
People proud of their martyrs
Our numbers more than yours!
We are far superior!
Sitting in meditation, I travelled
To realms unknown and so far away
Met heroes of world wars 1 and 2
They smiled. What nation? What borders?
“Where is the passion?” I sighed
“We don't need any”, they said
Awareness of the seamless oneness
Leaves no more enemies to ﬁght!
I returned to this world
And to my Personal wars of the mind…
Perhaps they will also disappear,
Will be able to say good bye to wars
As I let consciousness expand…

Johnnie Yang, Great Britain, Still nature with ﬁsh
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SCURTĂ BIOGRAFIE: s-a născut la 14 martie 1955 în satul Sălciua de Jos,
Județul Alba. Studii liceale la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Pecica. Absolvent al Școlii
Militare de Oﬁțeri Activi, în prezent pensionar. Membru fondator al Cenaclului literar
„Lucian Emandi”. Poezii publicate în „Luceafărul”, „Contemporanul”, „Orizont”,
„Arca” etc. Premiul II la Concursul Național de Poezie „Mihail Eminescu” 1989.

AMINTIRI DIN COPILĂRIE
Vers după vers,
stea lângă stea
„câtă iubire
e-n inima mea!”

M

***
Iarba de Apuseni
sub sărutul soarelui
într-o dimineaţă cu rouă…
să ﬁe oare acesta
covorul ideal
ţesut de mama natură
pentru tălpile îngerilor?
***
Suﬂetul când se naşte
primeşte aripi de înger…
credinţa, iubirea şi curăţenia
trupului deﬁnesc
amplitudinea
şi lungimea zborului…
***
La poarta Raiului
nu există cerşetori!…
***
Nimic din ce atinge un muritor
nu poate ﬁ veşnic!…
Michelangelo a aﬂat aceasta
prea târziu…
***
Am aruncat undiţa
în mine şi
aştept să mişte
pluta…
Firul întins este iluzia
oglinzii mişcătoare
în care
pescuiesc poeţii.

***
Plin de nelinişti,
poetul trăieşte
cu un picior înaintea timpului
său
încercând să-l încalţe
cu insomniile prezentului…
***
Nişte poeţi trăiesc periculos
cel mai ades la marginea cetăţii
iar dintre toţi doar unii mor frumos
şi-aceia-s prizonierii libertăţii.

IARBĂ PENTRU ÎNGERI
Fac parte dintr-o specie prea rară
În jungla care ţese-n aer fumul
Când lumea e pe cale să dispară
Iar etalonul zilei e nebunul.
Nu-i vis, totu-i pe dos ca-ntr-o oglindă
Preoţi au răguşit lângă altare,
Au putrezit şi cuiele în grindă
De ură, nedreptăţi şi dezbinare.
Balsam pe răni, desculţ, mă poartă gândul
Pe uliţa copilăriei mele
Plini de tristeţi şi de iubiri, ﬂămândul,
Tăind cu cercul pulberea de stele.
Sunt plămădit din bucurii şi plângeri,
Un uşier al vremii, fără poartă
Sau doar un ﬁr din iarba pentru îngeri
Sortit în mii de inimi să se-mpartă.
Sunt semnul dintre plus şi inﬁnit,
O mare de-ntrebări fără răspuns
Un răzvrătit cuminte şi uimit
De tot ce a văzut şi ce-i ascuns.
Eu sunt poetul nopţilor perfecte
Plutind între ispită şi păcat
Respir prin mine aur şi defecte
Sunt un murdar cu suﬂetul curat.
Azi tot mai rar miroase a iubire
Smerit m-aplec: „Preabunule Părinte,
Îmbracă-mă în straiele de mire
Şi lasă veşnicia să m-alinte!… ”

breviar suﬂetesc

CONSTANTIN MARIN

îndreptar de terapie divină –

ROMANIA

Se cuvin, cred, trei cuvinte, în ceea ce priveşte
cartea pe care o avem în vedere: bucurie,
recunoştinţă, îmbărbătare. Bucurie – pentru că o
asemenea carte este echivalent cu un colet, primit pe
adresa personală; recunoştinţă – pentru că este un semn de la
Dumnezeu, care este Părintele iubit, adorat, care niciodată nu
îşi uită copiii şi le trimite cadouri; îmbărbătare – deoarece
„coletul” cuprinde sfaturi practice pentru viaţa cea de ﬁecare zi a
unui creştin.
Autorii acestei frumoase isprăvi duhovniceşti sunt doamna
Cezarina Adamescu, părintele Radu Botiş şi Constantin Vlaicu.
„Nici o întâlnire între prieteni nu poate ﬁ mai temeinică decât
aceea dintre copertele unei cărţi. Ea conferă trăinicie
simţămintelor şi bucuria dăruirii totale. Locaşul spiritual al cărţii
este acoperământul ales astăzi pentru a ne împărtăşi gândurile,
cuvintele, sentimentele. Este „un acoperiş pentru rugă”,
motivează doamna Cezarina Adamescu demersul care a stat la
realizarea acestei cărţi.
Îndreptar de terapie divină – breviar suﬂetesc constituie „un
sprijin de folos pentru ﬁecare dintre noi, care acceptăm întru
totul că Mântuitorul Iisus Hristos a coborât din slava cerească,
luând chip de rob, pentru ca omenirea să ﬁe reabilitată şi
absolvită de păcatul neascultării protopărinţilor noştri”, spune
doamna profesoară Sorina-Mihaela Botiş, în debutul lucrării.
Urmează un interludiu, prin poezia părintelui Radu Botiş,
„Vorbeşte – Clipele se scurg”: „Vorbeşte, Doamne, clipele se scurg/ Şi cerul parcă-i mai sărac de stele./ Par
zilele adeseori mai grele, / C'nd totul se-nveşmântă în amurg.// Vorbeşte, Doamne, vremea e puţină./ Cărarea
se-ngustează tot mai mult –/ Aş vrea cât mai e timp, s-ascult/ Cereasca simfonie în surdină.// Şi de-aş mai vrea
să mă răsfăţ o vreme/ Cu lumea pironită-n pământesc, / Adu-mi aminte de-un tărâm ceresc, / Lipsit de-nguste,
sumbre teoreme.// Nu înceta, Prea Bune, să-mi vorbeşti, / În astă lume atât de trecătoare, / Cuprinsă-n cea din
urmă încercare/ Pierzaniei, în lucruri neﬁreşti.”
Şi tot Sﬁnţia Sa ne invită să ne reamintim cuvintele Mântuitorului: „Eu sunt scăparea ta, eu sunt pacea şi viaţa
ta. Vino lângă Mine, pentru a găsi odihnă suﬂetului tău, lasă cele trecătoare şi nu te gândi decât la veşnicie.”
Pentru aceasta „Ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi păzeşte-L cu credinţă.” De asemenea, „Fii drept şi smerit
înaintea lui Dumnezeu, ﬁul meu!”, ne îndeamnă părintele-coautor al acestui Îndreptar de terapie divină. O
„armă” de foarte mare eﬁcienţă, în lupta cu patimile izvorâte din lăcaşul inimii, cea pofticioasă şi grabnică în
toate, este răbdarea. Însă, ne este amintit faptul că „Cel care caută să fugă de supunere, acela fuge de harul lui
Dumnezeu; deprinde-te, deci, cu ascultarea şi cu înfrânarea poftelor, dacă voieşti să nu ﬁ plecat trupului şi
sângelui! Luptă-te împotriva ta însuţi şi nu îngădui ca mândria să-şi înﬁgă în suﬂetul tău ghearele! De ce te
plângi, când ştii că eşti vinovat de muncile iadului şi ai primit iertarea doar prin bunătatea Domnului şi prin
iubirea Lui fără de margini?”
Între reﬂecţiile creştine, părintele Radu Botiş strecoară câte o poezie, precum cea pe care o cităm integral.
„Mă rog… ”: „Mă rog./ Şoptiri de stele-mi spun/ Că dincolo, o lume/ Se-nalţă vie cu alt nume/ Încrezător, mă
rog.// Mă rog./ Pe-un drum ceresc răsar/ Noi bucurii fără hotar/ Şi îngerii sﬁoşi păşesc/ Prin raiul cel
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dumnezeiesc, / Încrezător, mă rog.// Mă rog./ Un imn ocrotitor/ Scoboară-n glas înălţător, / Fiinţa-ntreagă
luminând/ Vroirea Celui Blând, / Încrezător, mă rog.” Şi o „Confesiune”: „Aş vrea, Doamne, să-Ţi cânt/ Să Te
încânt, / Eu, călător efemer pe pământ./ Uneori, îmi lipsesc sentimente/ Curate / Iubirea de frate, rostu' de
adevăr/ Ori dreptate./ Doream să-Ţi spun/ De multă vreme, însă acum/ Lucru curat m-a cercetat/ Cu al Tău
sfat./ Voi lăcrima în rugăciune, / Gest de căinţă pentru puţinele bune.// Acestea sunt./ Trăind, să renasc prin
Cuvânt.”
Ne lăsăm conduşi, în continuare, de părintele Radu Botiş, pentru a parcurge capitolul intitulat „Modelul
sﬁnţilor”, care începe cu un îndemn ferm: „Lasă deşertăciunile lumeşti şi vino după Iisus” şi apoi, continuând cu
atenţionarea „Fii smerit!” „Oare de ce ne pasă ce ne spune altul despre felul şi chipul în care se judecă lucrurile?
Cel căruia îi vorbeşte Cuvântul (Cel) Veşnic, acela cunoaşte lumina. Toate vin de la acest Cuvânt
atoatestăpânitor; El este începătorul tuturor, El vorbeşte înlăuntrul nostru, fără de El nu poate ﬁ înţelepciune,
nu poate ﬁ judecată dreaptă.”
Unii dintre noi s-au întrebat, probabil, în vreun moment sau altul, diﬁcil, din propriile vieţi: „Care este rostul
necazurilor?” Răspunsul îl descoperim în acest Îndreptar de terapie divină: „Folositoare sunt necazurile şi
încercările, pentru că adesea ele îmbunătăţesc inima omului, făcându-l să ştie că el este un străin şi un călător
pe pământ şi nu trebuie să-şi pună nădejdea în nici o creatură de pe acest pământ. Credinţa permanentă
trebuie să rămână în Dumnezeu, căci lumea aceasta este plină doar de răutăţi şi de fărădelegi.” De mare ajutor
sunt faptele făcute din iubire: „Trebuie să suferim unii pentru alţii, să ne mângâiem şi să ne ajutăm la nevoie, să
ne învăţăm între noi, povăţuindu-ne unii pe alţii.”
Cei cărora le place singurătatea şi tăcerea sunt povăţuiţi: „Caută vremea potrivită, ca să te gândeşti la tine
însuţi şi să-ţi îndreptezi mintea către binefacerile lui Dumnezeu.” Şi mai util este ceea ce trebuie să practicăm în
ﬁecare zi: „Să îţi aduci aminte că trebuie să mori”, astfel încât „în tot ceea ce faci şi ce gândeşti trebuie să lucrezi
în aşa fel încât să ﬁi pregătit în permanenţă pentru întâlnirea cu Dreptul Judecător.”
Partea a doua a Îndreptaului de terapie divină cuprinde o prezentare impresionantă a activităţii literare a
doamnei Cezarina Adamescu. Cităm din reﬂecţiile spirituale ale domniei sale: „Gestul cel mai rotund: acela al
împreunării palmelor în rugăciune”; „Drumul sﬁnţeniei nu admite… popasuri”; „Fără să-şi piardă din
transcendenţă, Dumnezeu se apropie neînchipuit de mult de tine. Îl poţi descoperi mergând alături de tine pe
stradă, în ochii unui copil, în durerile unui bolnav, în neputinţele unui vârstnic, în lacrima unei mame… ”; „Mi-ai
incendiat inima cu o lumânare sﬁnţită”; „Şi-atunci am înţeles: nici o cruce, în afară de a mea, nu mi se potrivea
pe spinare”; „O virtute de admirat: discreţia desăvârşită”; „Spiritul necultivat devine lesne «pârloagă»”; „Nu mam rugat. Azi am lipsit de la întâlnirea pe care mi-a dat-o Iisus.”
Paginile cu caracter memorialistic sunt emoţionante, prin autenticitatea lor transferată dinspre cea care le-a
trăit spre cititor. Ele alternează cu paginile de reﬂecţii, gânduri şi meditaţii creştine, ce exprimă metamorfoza
continuă, ascendentă, a doamnei Cezarina Adamescu. Din mulţimea de poezii, ce poartă semnătura sa,
prezentăm câteva: „Stea de dimineaţă”: „În drum spre veşnicie/ Tu ne conduci, Marie.// Eşti stea de dimineaţă/
Pe calea fără ceaţă.// Eşti aurora care/ Vesteşte mândrul Soare.// În noaptea ce se-ngână/ Tu ne conduci de
mână.// A dimineţii astră./ Tu eşti Lumina noastră.” „Există răni”: „Există răni vindecătoare/ Există răni peste
pârjolul rănii/ Din care te ridici întrebătoare/ Şi-n mâini ţi se aprind pe rând mătănii.// Există răni făcute de
lumină/ Ce îţi colindă-n carne şi în sânge/ Există răni ce te albesc de vină/ Balsamuri peste ochiul care plânge./
Există răni pe care le poţi duce, / Există răni făcute de o cruce… ”
Constantin Vlaicu este un ziarist cu o intensă activitate publicistică în revistele on-line şi tipărite. Dar şi autor /
coautor al volumelor Străjer la porţile pădurii, Mehadia – vatră de istorie milenară, Iosif Coriolan Buracu – o
legendă vie, Oameni de seamă ai Banatului. Este, de asemenea, colaborator la reviste româneşti care apar în
străinătate. Din grupajul intitulat „Florilegiul gândirii – bijuterii suﬂeteşti” cităm: „Negreşit, gesturile sunt o
oglindă a suﬂetului! Mai mult – gestul sincer şi delicat reliefează o anume nobleţe suﬂetească, ce nu poate
sălăşlui decât în ﬁinţe cu dragoste pentru aproape şi pentru Dumnezeu. Să aﬂăm cu toţii bucuria de a oferi
daruri semenilor noştri şi satisfacţia oferită de fapta bună, ca o încununare, sau o împlinire a ﬁinţei umane,
raportate la misiunea vieţii, dată de Dumnezeu!” „Peste toate, suntem sclavii timpului şi întotdeauna am fost
adeptul acestui principiu, că Dumnezeu, cu ajutorul timpului, stăpâneşte totul şi toate.”
Îndreptar de terapie divină se constituie ca o ofrandă adusă lui Dumnezeu de către cei trei „truditori” literarduhovniceşti, cu ajutorul cuvântului care revigorează.

GALINA MARTEA

Identitatea limbii române
în Basarabia
1991 – prezent

ROMANIA

Trecută prin ﬁltrul discriminării, limba română din ținuturile basarabene a fost mereu lipsită de
drepturi, a fost dezonorată în limite inumane de diverși curenți ai timpului, în mod aparte, în perioada
dominației țariste și a dominației sovietice. O stare de lucruri destul de dureroasă pentru poporul
român din Basarabia, o realitate care nu poate ﬁ negată sau uitată, o realitate destul de vie care există
și în zilele de astăzi. Dacă după destrămarea imperiului sovietic limba română pe pământul basarabean începe
să-și recapete drepturile civile la ea acasă, atunci deplinătatea acestor drepturi nu este de lungă durată, ci doar
pentru o dimensiune de timp, ci doar pentru câțiva ani. Așadar, odată cu proclamarea independenței, 27 august
1991, Republica Moldova s-a văzut liberă și suverană (cu toate că această independență se asocia cu mult mai
bine dacă din acel moment se realiza și reunirea cu patria mamă – România), cu drepturi politice și cetățenești
depline, iar limba română s-a încadrat în verticalitatea și personalitatea adecvată, în modul acesta
întruchipând identitatea românească, ea ﬁind legiferată prin Actul de Independență ca limbă de stat pe teritoriul
Republicii Moldova. Prin urmare, s-au pus bazele unui sistem politic și ale unui sistem lingvistic autorizat care,
la rândul lor, au marcat schimbări radicale pentru o nouă existență, pentru o nouă viață în cadrul unor valori
corelate cu necesitățile spirituale, morale, culturale ale poporului român basarabean.
Fiind într-un proces de schimbări radicale după anii 1991, situația limbii române în statul moldovenesc
începe a se poziționa în limitele decenței, cu toate că acest lucru nu era deloc ușor în condițiile când țara se aﬂa
încă în pragul multiplelor provocări din partea unor mișcări politice care încercau să promoveze în continuare
politica socialismului și, bineînțeles, dorința de a ﬁ cu fața spre răsărit și de a menține în circulație statutul limbii
ruse ca limbă de comunicare interetnică și nu numai. Din fericire, intelectualitatea română basarabeană,
adevărații scriitori români basarabeni, cât și o bună parte din populația băștinașă pledau pentru recunoașterea
deplină a limbii române, ea ﬁind cel mai de preț tezaur al poporului român. Astfel, sub orice formă, în toate
instituțiile statale este determinată politica de promovare a limbii române, iar bilingvismul, cu prezența limbii
ruse, urma să ﬁe exclus în totalitate din circuitul public. O perioadă istorică inedită care după zeci de decenii de
teroare lingvistică se substituie termenul de limbă moldovenească prin introducerea termenului de limbă
română, expresie declarată și oﬁcializată prin lege ca limbă oﬁcială de stat. În același timp, pentru a pune în
practică bazele temeinice ale acestei teorii despre existența limbii române pe teritoriul Republicii Moldova,
atunci se declanșează o mișcare națională împotriva limbii ruse / bilingvismului rus, procedeu lingvistic de
comunicare care mereu a fost pe poziții de superioritate pe pământul basarabean, atât în anii de dominație
sovietică, cât și în anii de dominație țaristă. Deci, prin promovarea adecvată a limbii române se presupune o
nouă schimbare istorică în existența poporului român basarabean după anii 1991. Politica în domeniul
lingvisticii române se fundamentează cu multă încredere pe principii identitare corespunzătoare, iar sintagma
de limbă moldovenească ca și înțelesul deplin al limbii ruse, încetul cu încetul, este forțat să-și piardă din
capacitate. Dezvoltarea limbii române devine problema prioritară în cadrul țării, ea ﬁind promovată adecvat
prin toate mijloacele mass-mediei naționale, în toate instituțiile publice, cât și private, și, corespunzător, în
întreg sistemul de învățământ național, de la cel preșcolar până la cel universitar / postuniversitar. Cu atât mai
mult, cunoașterea limbii române devine o necesitate, să zicem și obligatorie, și pentru acea categorie de
oameni care nu posedă limba de stat, deoarece ei încep a se aﬂa în condiții de diﬁcultate în mediul social care
este orientat numai cărte comunicarea în limba română. Din această perspectivă, statul moldovenesc crează
condiții prielnice pentru învățarea limbii române de către alolingvi, respectiv, prin fondarea centrelor / cursurilor
specializate, în mare parte ﬁind gratuite, totodată, ﬁind puse la dispoziția populației publicații periodice,
literatura română de specialitate. O realizare nespus de frumoasă și beneﬁcă este fondarea la Chișinău în
1991 a revistei „Limba Română” (fondatorul ﬁind Alexandru Bantoș, ziarist și editor, în colaborare cu profesorii
și savanții cu renume Nicolae Mătcaș și Ion Dumeniuk), publicație destinată în promovarea limbii și culturii
românești, ﬁind, în același timp, un centru lingvistic pentru intelectualitatea română basarabeană. Aici este
cazul de menționat că Nicolae Mătcaș (Dr. Prof. Univ., savant în ﬁlologie, scriitor), ﬁind în acea perioadă și
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Ministru al Educației în primii ani de independență, 1990-1994, a depus un efort enorm întru valoriﬁcarea
completă a limbii române în cadrul întregului sistem de învățământ național și de cercetare științiﬁcă. Prin
urmare, prin prezența limbii române în cadrul țării devenea tot mai rezistentă și unitatea națională a românilor
basarabeni, respectiv, renaște sentimentul autentic față de întreaga complexitate a valorilor naționale
românești, valori care se axau pe limba de comunicare vorbită, tradiții și cultura națională, credința, ideologia
etc., în așa mod, ﬁind în recunoaștere continuă componentele față de originea de neam și de identitate. Toate
aceste fenomene au existat în mod unitar până în anul 1994, după care acțiunile ulterioare au schimbat radical
cursul evenimentelor și esența lucrurilor, limba română devenind din nou un obiect de vânzare-cumpărare din
partea unor demnitari de stat care erau străini idealurilor naționale românești.
Dacă identitatea limbii române a fost mutilată în cel mai barbar mod în anii de ocupație sovietică și țaristă,
faptele ﬁind prezente de-a lungul timpului și, respectiv, înregistrate prin multitudinea de acte istorice și literare,
atunci problema cu privire la identitatea limbii române de după anii 1994 devine un aspect la fel nespus de
dureros pentru poporul român basarabean. Este vorba despre faptul cum unii români basarabeni, însă cu o
altă orientare politică, nemaivorbind de pătura rusofonă, au fost în stare să trădeze și să calce în picioare lucruri
nespus de sﬁnte pentru propriul popor, și anume: statutul Limbii Române, legiferat prin Actul de Independență
ca limbă de stat a țării, să ﬁe din nou desﬁgurat și denumit ca în anii de ocupație țaristă și sovietică. Deși în primii
ani de independență poporul român din Moldova s-a bucurat din plin de tezaurul culturii românești, (limba
română ﬁind și limba de stat), revenirea la graﬁa latină, imnul țării Deșteaptă-te, române!, revenirea la tricolor,
cât și multe alte conținuturi, atunci din 1994, cu venirea la putere a partidului agrarian, treptat totul începe să se
dărâme din cauza ideologiei comuniste care se inﬁltrează din nou în administrarea țării. Corespunzător, a fost
anulat imnul țării Deșteaptă-te, române! și înlocuit cu Limba noastră, iar limba de stat devine „limba
moldovenească”. Între timp, obiectul de „Istoria românilor”, predat în instituțiile de învățământ din Moldova,
este înlocuit cu diverse discipline precum Istoria Moldovei, Istoria Integrată, Istoria. Un paradox inexplicabil, o
nedreptate cât se poate de absurdă. Ulterior, din 4 aprilie 2001 la funcția de șef al statului devine liderul
comuniștilor, respectiv, partidul comuniștilor revenind din nou la putere, iar în lunile premergătoare se
întreprind măsuri concrete de introducere a limbii ruse ca a doua limbă de stat și ca obiect obligatoriu de studiu
în școli. Astfel, guvernarea statală dorește cu orice preț reîntoarcerea la anii comunismului și prin aceasta
neglijarea valorilor naționale românești pe teritoriul basarabean în anii de independență. La acest capitol,
indignarea poporului român basarabean a fost extrem de mare unde, în rezultat, în urma manifestațiilor de
amploare decizia sus-menționată a fost anulată. Succesiv, prin incultura, neștiința și defectele morale ale
clasei politice și de guvernare au loc schimbări și reforme inadecvate dezvoltării culturale / economice etc.,
nemaivorbind de soarta limbii române care exista în condiții sociale inechitabile. În contextul dat, din primăvara
anului 1995 și pe parcursul următorilor 18 ani (deosebit de marcat în istoria țării a fost anul 2009, unde în urma
manifestațiilor de amploare și-a pierdut viața o persoană, 270 persoane au fost rănite, iar actul original al
Declarației de Independență, adoptat în 27 august 1991 de către Parlament, a fost ars în perioada acestor
proteste care au avut loc la Chișinău între 6 și 8 aprilie 2009) tineretul studios și intelectualitatea basarabeană
română inițiază frecvent manifestări de amploare împotriva politicii de guvernare din domeniul educației,
instruirii, culturii, cât și altor domenii de activitate publică, accentul forte ﬁind transpus pe statutul limbii de stat și
anume: de reintroducere a termenului de limbă română și, corespunzător, prin excluderea termenului de limbă
moldovenească, nemijlocit, și de reintroducere în școli a obiectului „Istoria românilor”. Să zicem, problema
limbii române, ca limbă de stat, a fost soluționată din decembrie 2013, decizie promovată de Curtea
Constituțională. Astfel, Curtea Constituțională din Republica Moldova decide că limba română este limba de
stat în cadrul țării, argumentând prin faptul că termenul precizat în Declarația de Independență a țării
„constituie fundamentul juridic şi politic al Constituţiei” si, mai mult, „în cazul existenţei unor
divergenţe între textul Declaraţiei de Independenţă şi textul Constituţiei, textul constituţional primar al
Declaraţiei de Independenţă prevalează”. Nerecurgând la aceasta, articolul 13 din Constituție pe
parcursul acestor ani nu a fost încă modiﬁcat. Între timp, Curtea Constituțională intervine cu noi avize
la proiectul de lege pentru modiﬁcarea articolului 13 din Constituția R.Moldova, ultimul ﬁind din 31 octombrie
2017, cu nr.3 (Publicat în Monitorul Oﬁcial în data de 17.11.2017, nr. 399-410, art nr.97. Data intrării în vigoare
31.10.2017), unde se stipulează: „Articol unic – La alineatul (1), articolul 13 din Constituția Republicii Moldova,
adoptată la 29 iulie 1994 (republicată în Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova nr.78 din 29 martie 2016, art.
140), sintagma „limba moldovenească, funcționând pe baza graﬁei latine” se substituie cu sintagma „limba
română”. Ca urmare, proiectul în cauză a fost discutat de către deputați în ședința Parlamentului din 1
noiembrie 2018, însă, cu părere de rău, nu a fost promovat spre modiﬁcare, deoarece nu s-a întrunit
numărul necesar de voturi. Deci, în linii generale, aproape din primii ani de independență Republica Moldova
se confruntă cu mari probleme în privința limbii române pe teritoriul țării, limba moldovenească ﬁind în

continuare recunoscută ca limbă de stat, în același timp, considerată diferită de cea română, concepție
promovată de către clasa politică cu origini comuniste, promotori ai socialismului sovietic. Constatările sunt
destul de clare: pe parcursul acestor ani identitatea limbii române este pur și simplu călcată în picioare și umilită
în cel mai grav mod. În cazul dat, este facil sesizabil că există și o acțiune exercitată din afară care dorește
aservirea statului moldovenesc, iar limba română să ﬁe plasată în condiții de inferioritate față de limba
moldovenească, limbă inventată de sovietici pentru „norodul moldovenesc”. Precum politicienii comuniști așa
și unii istorici comuniști tratează lucrurile ca în vremurile de până la anii 1990. Așa ﬁind, în 1998 (în preajma
alegerilor parlamentare din 22 martie) la propunerea unui grup de istorici cu ideologie comunistă se elaborează
lucrarea Istoria Republicii Moldova: din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre (publicată la Editura
Academiei de Științe, cu avizul Ministerului Învăţământului, Tineretului şi Sportului), unde, de fapt, monograﬁa
în cauză abordează aceleași lucruri care au fost prezente în Istoria RSS Moldoveneşti, scopul ﬁind de a
reaﬁrma idea de popor moldovenesc și de limba moldovenească deosebită de cea română, autorii făcând
referire și comparare la statul medieval Țara Moldovei (fondat cu 660 ani în urmă) și Repubica Moldova de
astăzi, argumentându-se continuitatea procesului istoric. În consecință, guvernarea comunistă anulează
predarea obiectului de „Istoria Românilor” în toate instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, iar cu
începere de la 1 septembrie 2002 introduce disciplina de studiu „Istoria Moldovei”. Deci, aceasta reprezintă o
nouă tentativă de a denigra limba și istoria română, valori sacre pentru neamul românesc. Adevărul istoric este
sugrumat, iar falsiﬁcatorii promovează politica moldovenismului pentru a crea argumente că există totuși
națiunea moldavă separată de cea română, ideologie impusă de dominația țaristă și cea sovietică care a
instaurat pe pământul basarabean limba moldovenească cu alfabet chirilic și noțiunea de popor moldovenesc.
Făcând o paralelă, vom menționa despre ceea ce este scris în partea introductivă la disciplina Istorie prevăzută
atât în curricula școlară pentru clasele X-XII, cât și în curricula școlară pentru învăţămîntul gimnazial (clasele VIX), elaborată și aprobată în anul 2010 de către Ministerul Educației al R.Moldova: „Disciplina Istorie îşi aduce
contribuţia la formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie europene şi naţionale, cu precădere în ceea ce
priveşte calităţile viitorului cetăţean dintr-un stat democratic…”, în continuare ﬁind stipulat: „Lecţiile de istorie
trebuie să educe elevii şi să ofere generaţiei tinere noi idei şi, în acelaşi timp, să prevină apariţia şi dezvoltarea
conﬂictelor. Într-o societate cu o democraţie reală este necesară o polemică ştiinţiﬁcă, însă ea trebuie să aibă
un aspect atent şi echilibrat în cadrul procesului educaţional. Această aﬁrmare este valabilă mai ales în ceea ce
priveşte manualele de istorie, deoarece disciplina istorică are menirea de a ﬁ un instrument al educaţiei
democratice şi nu al dezbinării societăţii pe criterii etnice, religioase, ideologice sau oricare altele. Astfel,
falsiﬁcarea ideologică, manipularea istoriei, distorsionarea trecutului în scopuri de propagandă, evidenţierea
excesivă, negarea sau omiterea unor fapte şi documente istorice sunt incompatibile cu principiile
fundamentale ale ştiinţei istorice, în particular, şi ale unei societăţi democratice, în general”. Credem, în cazul
dat, comentariile nu sunt necesare, ﬁecare cititor își va forma în mod individual propria opinie despre cele
relatate.
Revendicări, dezacorduri, conﬂicte de tot felul, poporul român basarabean ﬁind mereu victima tuturor
schimbărilor involutive. Anii de independență sunt marcați mai mult de evenimente negative, decât pozitive. Pe
parcursul acestor ani țara a fost guvernată de diverse orientări politice, însă aproape toate, la rândul lor, au fost
iresponsabile de soarta poporului, dar mai ales, de soarta poporului român basarabean. Odată cu obținerea
independenței poporul român basarabean a crezut că, în sfârșit, și-a recăpătat libertatea mult dorită în toate,
iar deșteptarea conștiinței către idea națională română va ﬁ o valoare supremă pentru ﬁecare cetățean al țării
(cu excepția altor minorități naționale, să zicem), însă limba română va ﬁ limba de stat pentru totdeauna. Dar,
după cum se vede, toate acestea au fost o dezamăgire enormă, deoarece clasa politică și de guvernare are
alte interese, străine neamului românesc. Cu atât mai mult, evenimentele istorice care au avut loc de-a lungul
timpului și de ultimă oră demonstrează faptul că procesul de reîntregire cu neamul românesc se regăsește întro diﬁcultate enormă, ba chiar persistă posibilități reale ca acest proces să nu ﬁe realizabil într-un viitor apropiat,
iar clasa politică basarabeană pare a ﬁ destul de satisfăcută de acest lucru, după cum se prezintă prognozele.
Așadar, independența obținută a fost o dorință enormă pentru adevărații români basarabeni, însă realitatea
demonstrează faptul că efectele anterioare ale comunismului sunt încă destul de vii în conștiința unor
concetățeni, dar mai ales în conștiința clasei politice. O stare de lucruri cu consecințe destul de grave pentru
românii basarabeni, care la ziua de azi nu au nicio existență civilizată și echitabilă, nu au nicio stabilitate în
promovarea deplină a valorilor naționale românești. Situația actuală din cadrul societății moldave este teribilă,
iar poporul băștinaș este prostit în cel mai direct mod, acest lucru permițând clasei dominante de a manipula
ușor masele. În cazul dat este vorba de ipocrizia clasei politice și de guvernare care sﬁdează și umilește
identitatea neamului românesc, identitatea românilor basarabeni, identitatea istoriei și a limbii române. În așa
mod, frecvent au loc acțiuni prin intermediul cărora clasa politică și de guvernare recurge către diverse
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înșelătorii doar pentru a inﬂuența masele cât mai negativ, de a le crea condiții de viață cât mai necivilizate, de a
le spăla creierul cu moldovenismul primitiv care aﬁrmă constant că adevărata limbă de stat este și trebuie să ﬁe
limba moldovenească și nu cea română. Mecanismul este unul și anume: de a menține poporul în întuneric,
sărăcie, mizerie, degradare, fără a-i oferi posibilități în dezvoltarea umană, culturală, identitară, socială,
economică. Totul se bazează pe o mentalitate redusă, lipsită de inteligență, plină de egoism, prin care
politicianul / guvernantul provoacă daune enorme intereselor comunității. Prin egoismul exagerat față de
interesele personale, clasa politică actuală, cât și cea precedentă este orbită și dominată de starea socială pe
care o deține în stat și în asemenea condiții ea nu deslușește corect esența lucrurilor, ea nu dă atenția cuvenită
proceselor ce ruinează complet societatea, dar mai ales, proceselor ce umilesc și tradează identitatea
românilor basarabeni și, corespunzător, identitatea valorilor naționale românești. Deci, este nevoie de o
schimbare urgentă, este nevoie de o altă mentalitate și de o gândire trează pentru omul puterii, în caz contrar,
societatea basarabeană riscă să se piardă în negura vremii sau să revină din nou la tot ceea ce a avut până la
anii 1990. Pentru a înțelege esența acestor fenomene este nevoie de timp, iar timpul, din păcate, este prea dur
și nu oferă spațiul necesar pentru soluționarea problemelor existente. A ﬁ independent înseamnă libertate, fără
constrângeri, însă, cu regret, libertatea din societatea moldavă se aﬂă în condiții climaterice destul de
neprielnice, existența omului în asemenea circumstanțe ﬁind o tortură, unde totul este o dezamăgire și o
falsitate. Un lucru este cert, poporul român basarabean (o bună parte din populație) conștientizează
consecințele dezastruoase ale trecutului și prezentului, însă nu poate face nimic, deoarece incultura și
egoismul clasei politice sunt cea mai periculoasă armă în a distruge un popor, în a face să nu mai existe nici
într-un fel evoluția culturală și cea identitară a acestuia. Astfel, identitatea societății basarabene sau, mai bine
zis, identitatea societății române basarabene este ignorată în cel mai real mod, iar clasă dominantă în
asemenea împrejurări își fundamentează și mai mult puterea în a manipula și subjuga poporul. Așa ﬁind,
cultura basarabeană, prin manifestările ei actuale, reprezintă stagnare, degradare, involuție. Cauza
insucceselor este lipsa de respect față de propriul popor, astfel clasa dominantă distrugând și neglijând în mod
barbar cel mai sacru lucru – limba și istoria română, care sunt parte componentă a culturii noastre românești. În
mod evident, se duce o luptă aprigă împotriva poporului român basarabean (acesta constituind 82, 06 la sută
din populație, neluând în considerare faptul că 75, 7 la sută dintre ei se consideră moldoveni, iar 7, 0 la sută se
declară români) pentru faptul că acesta aspiră pentru reîntregire, pentru valori naționale românești. În
concluzie, clasa politică moldovenească este într-o luptă continuă pentru putere; însă ea nu este pentru a crea
unitate și bunăstare socială, unitate și verticalitate identitară pentru propriul popor. Totul se reduce la o
conștiință politică nocivă care aduce numai prejudicii societății române basarabene.
Anii de independență, 1991până în prezent, și-au spus cuvântul decisiv în existență, iar poporul în această
perioadă de timp s-a format cu o multitudine de complexe, depinzând în mare măsură de tansformările și
ambițiile politice ale guvernanților. Populația urbană este mai conștientă la schimbări, însă populația din
sectorul rural, mai ales cea de vârsta a treia este cu mult mai închisă și prin aceasta continuă să aprecieze încă
vremurile din trecut și anume: perioada sovietică, ignorând faptul că acele vremuri au umilit în mod nemilos
limba și istoria neamului român. Consecințele trecutului vorbesc de la sine și astăzi, iar omogenitatea culturii
basarabene există printr-un interval de timp care nu este absolut deloc beneﬁcă românului basarabean în
dezvoltare. Valorile
identitare-culturale românești sunt abandonate în mare măsură așa cum este abandonat și interesul statului
față de problemele concetățenilor, iar limba română vorbită de majoritatea populației (mai ales aceea din
sectorul rural și de vârsta a treia, cât și o bună parte dintre politicienii românofobi și nu numai) este pur și simplu
un dezastru. O limbă română desﬁgurată, plină de rusisme, care într-un fel sau altul reprezintă graiul
moldovenesc pe țărâna basarabeană. Procesul de rusiﬁcare și deznaționalizare ce s-a produs de-a lungul
timpului (ocupația țaristă și cea sovietică), cât și mediul actual încă arhiplin de bilingvismul rus, constituie
problema ce se răsfrânge destul de negativ în limbajul realizat. Din fericire, clasa intelectuală, scriitorii, tineretul
studios promovează insistent cultura autentică română, iar limba română vorbită de către ei este un exemplu
bun de urmat pentru întreaga societate basarabeană. Deci, să pledăm neîntrerupt pentru cultura identitară a
limbii române, iar conceptul de limbă moldovenească să-l conservăm în trecutul trist al comunismului de pănă
la 1990.

IRINA LUCIA MIHALCA

Hayalleri otesinde –
Tercüme: Ersin BIcer
Mektubum yolunu kaybetti
Aci damlalari arasinda, cicek acan
Ne zaman gelecekler… !
Bulutlarin buyuk kapisini acacagiz.
Melekler bizim icin sarki soyleycek,
Azizler icin, bize eslik edecek…
Ayaklarini silmeden nehri gecmek.. duyulmayacak
İki kombine sesin sarkisi,
Cocuk ve yasli adam,
Ask kelimesi ve askin sonu
Erken baslayan her sey daha erken bitiyor… !
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İcimizde kac kisi tpolaniyor,
Ruhlar anneye dondu… .
Bu cicek kari buyuk bulusma..!
Buyuk ozveri ile masal dunyasi
Gokyuzunde bir yildiz, kelebek buyur..
Dalga isiginda, gumus bir nokta kaybolur..
Sondan itibaren gunun anisina..!
Sezonda bir sezon, olumden kaciyoruz,
Gokyuzunun mavi uzerinde gri bulutlari disari atmak,
Dusuncelerin otesinde,
Onun aglayan arzuyu bulacagiz…
Sonuna kadar, acele etmene gerek yok,
Ne yer, ne zaman..
Cicek acan cicek ve bize giden son yol..!
Ruyanin gokyuzunu yeniden kazaniriz… !
Dikis dikildikten sonra,
Yani sira cicekler gibi yapraklari…
Kalp daha siki kiriliyor..!!
Yesil cig ve pisirme ve olu, bu yuzden tabelalari
goster… !
Nereye bakarkan bak, hepsi olumune goster..!!
Yeni bir hayata dogru, diger bedene yeni bir hayat… !
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LE RÊVE
Un sourire toujours jeune,
Un secret bien caché
Un navire attendant son chargement,
Soit-il un désir non-accompli
Soit-il l'âme qui attend devenir
la ﬂamme insatiable du coeur.
La réalité dont je me suis echappée
a une coupure tout au long de la nuit bleuâtre
À travers la réalité dont j'ai échappé,
Même si tu ne peux jamais unir les lignes de la paume
de notre amour,
Même si tu ne peux pas attraper l'ombre de nos pas.
Cependant tu es libre
de chercher, de venir, de revenir,
de chercher, de venir, de revenir…
traduction du roumain par
Gabriela Tudose
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FIRIJBA

Poate unii dintre dumneavoastră nu ştiu şi se vor întreba: ce mai e şi cu acest cuvânt, ﬁrijba, sună
cam aiurea, nu? Ei, eu tocmai am aﬂat dintr-un jurnal din Râmnic: este numele unui sat, de fapt un
cătun din judeţul Vâlcea, parte din comuna Popeşti, departe, între dealuri şi muncele, uitat de oameni
dar nu şi de Dumnezeu. Pentru că oamenii de aici, nu prea mulţi astăzi, trăiesc peste 90 de ani şi au
trimis în lume, la Paris sau la NASA, feciori ca să-şi deschidă ochii lor dar să le spună şi altora despre satul lor,
care este cel mai vechi din România, încă de pe vremea dacilor. Ei şi? Ei bine, da! Unii de pe unde umblă
românii, la alţii care abia dacă au trecut de 200 de ani de istorie şi dau sfaturi tuturor, de ce n-am da sfaturi şi
noi? Poate chiar de istorie.
În anul 2002, cu sprijinul tehnic plin de curiozitate al unor cercetători de la Pentagon, arheologii şi inginerii
români certiﬁcă legendele locului din Buşteni şi Sinaia, scanează cu sateliţi geostaţionari bionici cu unde de
formă masivul Bucegi, apoi în 2003 forează în mai multe locuri pentru a ocoli barajele energetice, şi pătrund pe
11 august în interiorul galeriilor. S-a cercetat destul de sumar, deşi pe parcursul unui an, o „antecameră” la o
realitate paralelă de către români şi americani. O realitate bănuită, pusă în legende de localnici, care este
foarte puţin relatată de jurnalişti şi oameni de ştiinţă. Tunelul din Bucegi pleacă de la o treime de la baza
muntelui, paralel cu aceasta pe o lungime de 280 metri, după care coteşte la un unghi de 26 grade şi după alţi
200 de metri ajunge la o aulă gigantică înaltă de 30 de metri, cu o rază de 50 de metri. La verticală, deasupra
aulei sunt Sﬁnxul şi Babele. Din totdeauna se ştia că vârful Omu, Babele şi Sﬁnxul formează un triunghi
energetic puternic, apărând deseori în jurul lor conuri de lumină
alb-lăptoasă rotitoare ca un vortex de nori ce ampliﬁcă mult percepţia extrasenzorială. În acelaşi moment din
interiorul muntelui se înregistrează semnale radio. Basmele, poveştile, legendele spun despre oameni înalţi,
cu plete albe, îmbrăcaţi în haine albe care ies uneori din munte şi „menesc” lumea.
Arheologul american William Schiller* scrie: „Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi poporul
român!… răspândindu-se apoi spre răsărit cât şi spre apus!… Acum 13-15 mii de ani.” Iar un alt cercetător,
Daniel Ruzo**, întăreşte: „Carpaţii sunt într-o regiune a lumii unde este situat centrul european al celei mai
vechi culturi cunoscute la ora actuală.” Mai mult, fostul Consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, Micheal Ledwith***,
a spus că „nu limba română e o limbă latină, ci limba latină e o limbă românească”, negând astfel teza veche a
latinizării dacilor după ocuparea teritoriului lor de către romani. Reluând tema energiilor extrasenzoriale,
cercetătorul român Gheorghe Şerbana împreună cu oﬁţeri specialişti a studiat harta apariţiei lor: „Din punct de
vedere bioenergetic, Pământul este o formaţiune cu linii geoenergetice care se întretaie, se leagă în noduri şi
se modiﬁcă sub inﬂuenţa proceselor geoﬁzice şi cosmice. Aceste linii de putere ating forţa maximă în anumite
zone, care emit radiaţii numite „curenţi de inteligenţă”. Locurile în care „biocurenţii inteligenţi” ai Terrei se
întâlnesc cu emisiile energetice cosmice de aceeaşi valoare sunt considerate puncte privilegiate sau „puncte
de dragoste” şi sunt marcate, în general, de megaliţi. Deloc întâmplător, în acele zone a existat o civilizaţie a
uriaşilor şi, mai târziu, au apărut nucleele civilizaţiei oamenilor, care au construit temple, schituri, biserici,
mânăstiri, apărând aceste locuri divine.” Tot Gheorghe Şerbana a găsit şi o zonă a „urieşilor” în Panteonul de la
Căscioarele, vatra primară a civilizaţiei. „La Căscioarele a început Istoria, care se trage de la Istru!”, spune el.
„Aici a existat o minunată civilizaţie a zeilor titani ai omenirii. Aici au fost găsite necropole de urieşi şi pietre cu
inscripţii ciudate, cu linii ce parcă delimitează zone numai de străvechi ştiute. Cu aparatura modernă se poate
constata o zonă geoenergetică deosebită şi o acustică nemaipomenită. Cine doarme noaptea aici, în zona
Panteonului de la Căscioarele, aude clar şi şoaptele oamenilor de pe malul celalalt al Bălţii Izvorului Cătălui”.
Masivul Godeanu (vârful Gugu), reprezintă un alt punct energetic, ﬁind amintit chiar în scrierile tibetane ale
lui Guru Rimpoche Padmansambava. În Masivul Ceahlău, la vârful Toaca, se vede anual în august, holograma
unei piramide perfecte, ﬁind un semnal că există un tezaur informaţional în interiorul muntelui. Se cunoaşte

bine de către olteni comuna Polovragi, nu departe de Târgu Jiu, cu a sa „peşteră fără capăt”, unde se crede că
Zamolxis îi învăţa pe preoţii daci tehnici de tămăduire a suﬂetului şi a trupului. Bioenergoterapeuţii de azi spun
că Polovragiul este cea mai bună zonă pentru toniﬁerea generală a organismului. Pe acelaşi palier energetic
se remarcă şi spaţiile: COZIA – FRUNŢI – NEGOIU, GHIŢU – NEGOIU, IEZER – NEGOIU (TRICORNUL
DACIC). Se mai cunosc apoi: NEHOIAŞU – PENTELEU, GORU – LĂCĂUŢI; PETROŞANI – TISMANA;
ABRUD – CÂMPENI; INA – CĂLIMANI; BÂRGĂU – GIUMALĂU; TOROIAGA – ROTUNDA; GRINŢIEŞU –
RARAU; SLĂNIC MOLDOVA; SOVEJA – LA GROTE.
Din ce în ce mai mulţi cercetători spun că România are cea mai veche civilizaţie, fapt care rezultă tot
mai direct şi nu indirect, din vestigiile descoperite de arheologi, unele găsite chiar din întâmplare, deşi
în Univers, ideea de „coincidenţă”, nu este susţinută.
Şi pentru că în acest articol, eu neprofesionistul în materie, m-am bazat pe citate din opera unor
cunoscători, voi încheia cu un alt citat din cele puse pe hârtie de o mare cunoscătoare şi iubitoare a
românilor, Martha Bibescu: „Va veni o vreme când se va acorda atenţie acestui popor, prea puţin luat în
seamă. Cântece şi armonii se vor auzi venind de la această ţară despre care nu se prea vorbeşte. După mii de
ani de vieţuire, acest neam se va ridica şi lumea se va uimi ca de o minune, aﬂând, în sfârşit, câte lucruri a ştiut
neamul acesta despre conştiinta universală. Bucuriile acestui popor au rămas ascunse; nefericirile lui n-au fost
cunoscute. Nimeni nu i-a scris mitologia. Puţini i-au cunoscut istoria. Şi totuşi, oamenii aceştia au avut mai mult
decât oricare alţii geniul mitului…”
Iată de ce satul Firijba este atât de important: pentru că este, rezistă şi dovedeşte permanenţa noastră aici, în
România. Şi acum, nu mi se pare că se mai poate adăuga ceva. Rămâneţi sănătoşi până luna viitoare şi în tot
acest mileniu!
____________________________________________________
* William Schiller, arheolog american, autorul lucrării Unde s-a născut civilizaţia?
**Daniel Ruzo, scriitor, istoric, arhitect, arheolog, atropolog natural peruan și cercetător al monumentelor
megalitice de pretutindeni.
***Micheál Ledwith, preot catolic, lingvist, cercetător şi profesor la Colegiul Diocesian St.Peter din Wexford,
consilier papal scriitor, istoric, arhitect, arheolog, atropolog natural megalitice

Rodica Vinca, Canada, Viziune
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TIRIBOMBA
(fragment)

„BĂTAIA CU OUĂ”

Septembrie 2016. Din nou prin București. S-a
potrivit așa ca de la o vreme să mă aﬂu în capitala
României, într-o perioadă de mare forfotă a
începutului de an școlar. Ce este mai frumos decât
să vezi și să „te pierzi” printre „ﬂorile vieții” –copii –
odată cu bucuria unui alt început, cu alte speranțe, cu multe
planuri frumoase de viitor, cu bucuria revederii după o vacanță
binemeritată!
Flori la propriu și la ﬁgurat! Florile școlii împreună cu ﬂorile
grădinii. Surprize și întâmplări din marea vacanță. Se discută
înﬁerbântat. Orașul clocotește și se primenește pentru un nou
început. Mă poartă pașii prin această plăcută vâltoare către
Liceul Economic „Virgil Madgearu” de pe Bd. Dacia nr. 34. O
construcție aparent nouă dar bine-nțeles cu vechimea pe care o
poartă pe umerii ei. Intru împinsă ﬁind și de o oarecare
curiozitate. Mă întâmpină o persoană foarte amabilă, care mă
legitimează (mi se pare corect, doar nu stătea ea acolo numai
de frumusețe) și cu care schimb câteva vorbe în legătură cu
intențiile ce m-au determinat să pătrund în incintă. Pot să declar
că ținta mea era spre Colegiul „Dimitrie Cantemir”, dar iată, mam oprit întâi aici și bine am făcut. O altă persoană de la
secretariat, tot atât de amabilă, mă conduce la bibliotecă unde
„mă depune în brațele” drăguței doamne Mariana Vasile. Până
acolo, parcurgem culoare largi, curate și luminoase, ale căror
pereți sunt „ornamentați” cu panouri care reﬂectă activitățile
elevilor pe specialități și festivități din timpul anului școlar.
Întâlnesc de asemenea, elevi decent și chiar elegant îmbrăcați,
tunși frumos, grupați și angrenați în discuții plăcute, cu râsete
cristaline și zâmbete copilărești totuși.
Doamna Mariana Vasile, o persoană foarte comunicativă și
apropiată (deși am întâlnit-o acum pentru prima dată), este deschisă la propunerea mea de a face o mică
donație din volumele personale, pentru biblioteca acestei școli. Mă despart cu bucurie în suﬂet și având
convingerea că toți absolvenții acestei școli vor ﬁ dintre cei ce vor purta cu mândrie stindardul minunatei
noastre țări, care se numește România.
Îmi urmez drumul către mica și foarte aglomerata Piața Gemeni unde se aﬂă Colegiul „Dimitrie Cantemir”. Un
liceu cu tradiție, recunoscut de ani și ani, cu un corp profesoral de înaltă ținută profesională și morală. Liceul
anilor 1960, anii mei. Am trăit viața de liceu cu emoțiile și bucuriile ﬁecărei materii pe care am parcurs-o alături
de dascălii care mi-au croit drumul în viață și în societate. Aici și atunci, am simțit că pot ﬁ puternică sau nu. Aici
am iubit-o pe doamna (tovarășa din acele vremuri) Bădescu de matematică, aici am ascultat și m-au captivat
lecțiile de geograﬁe predate de profesorul Roșca. Aici m-am împrietenit cu literatura și am iubit pe cei mai mari
scriitori și poeți români de la care am învățat ceea ce înseamnă frumosul în scris. Aici am simțit și trăit bucuria
notelor mari și am vărsat lacrimi pentru cele mici. Anii de liceu, anii tinereții, ai adolescenței.
Prima zi de școală, zarvă mare, gălăgie multă pe culoare, în clase, în curtea școlii. Am intrat pe acolo pe unde
odinioară (poate și acum), era permis numai pentru profesori. Am avut acest curaj, ocrotită ﬁind (zic eu) de
părul alb care „mă acoperea”. Portarul și-a făcut datoria și m-a îndrumat pe căi deja cunoscute (dar el nu avea
de unde ști) către bibliotecă, ținta mea. Am încercat să angajez o conversație cu domnia sa, dar era prea
pătruns de încruntarea sprâncenelor, încât am crezut că l-am deranjat și am renunțat. Mi-am văzut astfel de

drum străbătând culoarele pentru a ieși în curtea școlii unde se aﬂă clădirea care se numește bibliotecă. Am
încercat să deschid ușa, dar era pur și simplu ferecată. M-am gândit că trebuie să mai existe și o altă cale de
acces în „lumea cărților” și am trecut prin spatele clădirii. Da, mai există o ușă dar tot zăvorâtă. Am găsit pe
acolo câteva zeci de volume aruncate nici la gunoi, dar nici uitate. Mă rog! Văzând că în prima zi de școală nu
am nicio șansă de a pătrunde în incinta bibliotecii mult dorite de mine, intru în clădirea școlii și mă postez în fața
„clasei mele”. M-am oprit așa, minute în șir, amintindu-mi și privind spre prima bancă unde stăteam cândva. Am
început să rememorez pe ﬁecare dintre colegii mei, pe locurile lor. Nu am reușit pentru toți bine-nțeles, dar mam bucurat că am retrăit în suﬂetul meu puțin din acei ani. I-am lăsat pe ﬁecare „la locul lui” și am plecat cu un
zâmbet ascuns, să nu ﬁe văzut; era numai al meu. În tot acest timp, au trecut prin fața mea mulți elevi și câțiva
profesori. Nimeni nu m-a întrebat nimic. Pentru ei eram o străină în școala lor de acum. Trec și peste asta. Mă
întorc cu intenția să ies pe unde am intrat și-i spun „domnului portar” că biblioteca nu este închisă, este
ferecată, tocmai acum la început de an școlar. Mi-a răspuns că nu știe, se poate! Da, avea și el dreptate, nu era
problema lui. Am înțeles că am greșit spunându-i. Îmi cer scuzele de rigoare pentru deranj și dau să ies din
școală, îndreptându-mă către stația de autobuz care se aﬂa după colț, aproape de intrarea pentru elevi. Văd
ieșind din școală două grupuri de băieți și fete. Nimic nou, numai că o parte din ei se postaseră pe trotuarul de
vis-a-vis (așa cam vreo 15 persoane, nu am reușit să-i număr exact) ei aﬂându-se într-o oarecare forfotă.
Înspre mine, veneau alții care făceau un fel de aplecări și ridicări ca și cum s-ar ﬁ ascuns de ceva. Aud totodată
un fel de pocnituri pe care într-o fracțiune de secundă nu prea știam cu ce să le asemăn. Asta până când simt
așa pe picioarele mele că se prelinge ceva. Măi, să ﬁe! Privind mai atent, observ că grupul de vis-a-vis arunca
spre cei care ieșeau din școală, cu ouă crude. Gașca asta, că până la urmă asta era, cuprindea și fete, colege,
eleve, care erau muuuult mai active decât băieții de lângă ele, astfel încât, în câteva minute toate mașinile
parcate lângă trotuare erau „ouate”, iar trecătorii, numai cei norocoși nu au fost astfel pavoazați. Se mai aﬂa pe
acolo și un biet bodyguard care încerca să-i potolească sau să-i împrăștie. Au urmat tot felul de invective din
partea găștii atacante și până nu au epuizat „rezerva de ghiulele-ouă” nu s-au potolit.
Pe vremuri de mult apuse, cam prin anii 1890, se obișnuia în București într-o anumită perioadă a anului, ca
„lumea bună” să meargă la Șosea, unde avea loc „bătaia cu ﬂori”. Era un moment în care oamenii se distrau și
se bucurau de acest minunat obicei.
Făcând o comparație, mă întreb oare, acești tineri din anul 2016 despre care vorbeam mai înainte să ﬁ știut ei
ceva despre „bătaia cu ﬂori” și să confunde astfel ﬂorile cu ouăle? Oricum, așa ceva nu mi-aș ﬁ putut închipui
niciodată că se va putea întâmpla mai ales între „ﬂorile” școlii de care vorbeam. Păcat că acest lucru se petrece
la un colegiu de mare valoare, cu o veche tradiție. Asta s-ar chema o rușine pentru cei ce se numesc elevi. Mai
există rușine? Grea întrebare!

Andrei Pennazio, Italy, Fly
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I don't know if I am hiding from me
or looking around to ﬁnd me
behind the door
or the gargantuan banyan tree
sometimes in the mirror
behind my reﬂections
while sometimes
in the shadows
beyond the eclipsed me
sometimes inside the haystack
my eyes staring back at me
or under the bed
silently crouching behind
the discarded cardboard cartons
ﬁlled with velvety sheets of
dusty darkness.
But then I have always preferred
to be a seeker
a discoverer
an explorer of the world around
but somehow neglected so far
to discover the world within.
I wait quietly with bated breath
for any sign of movement
that could betray me to me
I wait to grow a pair of ears
that could hear all that I
would not let me hear
and to grow a pair of eyes
that could let me see what
I would not like me to see.
To deceive me and make me
see things topsy-turvy
sometimes I walk on my head
while sometimes I slither
slowly sliding on the ﬂoor

SHORT BIO: Dilip Mohapatra (b.1950), a decorated Navy Veteran is a well
acclaimed poet in contemporary English and his poems appear in many literary
journals of repute and multiple anthologies worldwide. He has six poetry collections
to his credit so far published by Authorspress, India. He has also authored a Career
Navigation Manual for students seeking a corporate career. This book C2C nee
Campus to Corporate had been a best seller in the category of Management
Education. He lives with his wife in Pune, India.
His website may be accessed at dilipmohapatra.com.

to evade my gaze
and the game goes on
till I am caught by me
and I and me change places
and begin
once again.
INVASION
The Itsy Bitsy spider
slides on the waterspout
to spin dark webs in my heart.
Egg on my wind shield
and wipers accentuate
the cataracts in my eyes.
Flames from the ice
leap up to lap up my senses
and manage to cage my rage.
The walls close on me
and I cringe in the corner
till I implode only to sublimate.
EVOLUTION
The Euryclides' stomachs rumbled
and the encrypted voices of the unliving
rose to the larynx of the oracles
foretelling the calamities to come.
And then I was born
in my diminutive form to sit on your lap
and engage in a monologue
disguised as a dialogue with you
and I change my form
from Coster Joe to Sailor Jim
and then to Venky Monkey
while you make me say

whatever you want to say
you make me sing in a piercing falsetto
your ﬁngers make my head turn
and make my glass eyes ﬂutter
and as the crowd cheers and claps
you take the bow
leaving my limbs limp
and my head tilted to one side.
How times have moved
and our clan has multiplied into millions
and in our digital dummy avatars
we still have no voice of our own
and sometimes no face either
yet we wield the dagger
that you had put in our hands
to stab behind backs of
the unsuspecting
and to poison the world with
the venom of vanity
and the toxin of misinformation.
Move aside
we no longer are your sidekicks
and as you evolve
from Homo sapiens to Humanoids
you become one amongst us
your voice no longer controlling ours
for we have secretly stolen your soul
when you were looking the other way
and it's time
we take over.

Rodica Vinca, Canada, Flori
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CALIPSO

După o vizită la Mănăstirea Neamţ, în august 1839, Constantin Negruzzi scrie un episod interesant
despre „catacombele” acestui sfânt lăcaș, un bun prilej de a face o incursiune legată de misterioasa
Calipso şi istoria unei poezii intitulată Şalul negru. El ne descrie această catacombă, care este
amplasată în partea de est a mănăstirii: „O hrubă boltită, care are şase stânjeni lungime, trei lăţime şi
şase palme de înălţime. O singură ferestruică, ce sloboade o rază misterioasă pe o icoană a Mântuitorului, care
stă pe un tetrapod în fund, luminează acest loc funerar. Trei rânduri de poliţe zidite sunt de-a lungul pereţilor, iar
pe sub ele dulapuri. Pe poliţe sunt aşezate tidve de morţi, iar în dulapuri oasele de morţi!” (1)
În perioada în care Negruzi descrie această catacombă, erau „mai bine de două sute de capete aşezate pe
poliţe de piatră; ﬁecare are lipit de el o ţidulă, pe care e însemnat numele celui ce l-a purtat. Căutând aceste
tidve, văzui una mai mică, mai delicată; osul era alb şi luciu, dar nu avea nicio etichetă lipită pe ea. Monahul cemi slujea de cicerone mi-a spus că era a unei fete care-a murit acolo”. (2)
Aşa se face că Negruzzi cercetează acest mister pe care îl va descrie într-o altă pagină intitulată Calipso, pe
care o publică în septembrie 1839. În anii 1970, 1975 şi 1985 când am vizitat Mănăstirea Neamţ, am văzut
acest craniu pus la mare cinste, cu un text explicativ alăturat.
Revenim la explicaţiile date de C. Negruzzi, din perioada mişcării eteriste, când Ţările Române erau
devastate, determinând pe mulţi moldoveni şi munteni să se refugieze în Basarabia, Bucovina sau
Transilvania. Sunt cunoscute aceste autoexilări ale lui Costache Conachi şi Petrache Negri, împreună cu
frumoasa Smaranda, mama lui Costache Negri, la Chişinău sau la moşia Donicilor din zona Orheiului. În
aceste împrejurări, şi familia Negruzzi a preferat să se refugieze în Basarabia, după cum mărturiseşte chiar
autorul: „Tatăl meu cu mine, după ce am petrecut iarna în ţinutul Hotinului, în vara anului 1822, ne-am dus la
Chişinău ca să ne întâlnim cu rude, prieteni, cunoscuţi refugiaţi ca şi noi”. (3) În timp ce capitala Moldovei se
golea şi era pustie, Chişinăul devenea foarte animat. Pe C. Negruzzi îl frapează în această societate pestriţă
două persoane: „Un tânăr de o statură mijlocie, purtând un fes pe cap şi o jună înaltă învăluită intr-un şal negru,
pe care le întâlneam în toate zilele la grădină”. (4) Tânărul era A. Puşkin, acest „Byron al Rusiei”, care avea să
sfârşească atât de tragic în duelul provocat de cumnatul său, iar tânăra cu şal negru, care era cunoscută sub
denumirea de grecoaica cea frumoasă, era o curtezană emigrată de la Iaşi şi care purta numele de Calipso.
Dar cum ea nu ştia decât greceşte şi româneşte, limbi pe care Puşkin nu le cunoştea, prezenţa lui C. Negruzzi
era mai mult decât binevenită, dat ﬁind conversaţia pe care o putea face în limba franceză cu Puşkin. Această
companie plăcută nu va dura mai mult de o lună, când C. Negruzzi se întoarce la Iaşi. Dar curiozitatea
scriitorului descifrează deznodământul frumoase grecoaice: „În luna noiembrie 1824, la poarta mănăstirii
Neamţ ajunge un june străin şi orfan care voieşte a se călugări. Stareţul îl rândui spre ascultare la un bătrân
sihastru, ce locuia afară de mănăstire în munte, unde el petrecu trei ani în cea mai mare cucernicie şi umilinţă.
Într-o zi îl găsi dormind somnul cel veşnic. Când era să-l îngroape, se găsi pe pieptul lui o hârtie pe care scria:
Greşit-am, Doamne!
Păcătuit-am, Doamne! Doamne! Miluieşte şi iartă pre păcătoasa Calipso!”(5)
Craniul acestei frumoase grecoaice s-a putut vedea în catacombele Mănăstirii Neamţ până în anul 1989,
după care a dispărut fără urmă. Dar povestea poemului Şalul negru, atribuit lui Puşkin, are o istorie tot atât de
interesantă, ﬁind legată tot de legenda dragostei dintre poetul rus şi Calipso Polihroni.
În amintirile sale publicate sub denumirea de Păcatele tinereţii, în 1857, la Iaşi, C. Negruzzi mărturiseşte că
Puşkin ar ﬁ scris acest poem Şalul negru pentru această curtezană. Entuziasmat de această lucrare, Negruzzi
traduce poezia cu anumite modiﬁcări şi o publică în revista „Curier de ambele sexe” din 1837. Cel care va
cerceta acest poem atribuit lui Puşkin este Al. David, care în anul 1934 publică la Chişinău un studiu intitulat
Contribuţii la vechea lirică românească. (6)

Nicolae Iorga cunoştea existenţa în literatura română a unui cântec cu denumirea de Şalul negru, din care
reproduce chiar o strofă.
Un alt cercetător, Filip F. Wiegel, aﬁrmă că Puşkin a scris Şalul negru auzindu-l de la Calipso şi l-a tradus în
ruseşte. (7) Subiectul acestui poem se referă la un îndrăgostit de o curtezană grecoaică, care îl trădează
pentru un armean. Îndrăgostitul, îi ucide pe amândoi din gelozie şi aruncă trupurile lor în Dunăre. Iar sabia cu
care i-a ucis, o şterge de sânge cu şalul negru al grecoaicei.
Asemănarea de situaţie este evidentă şi de aici provine şi atribuirea acestei creaţii lui Puşkin însă se ştie că
Polihroni Calipso a venit la Chişinău în vara anului 1821, deci după un an de la apariţia poeziei de care am
vorbit.
O altă mărturie o aduce poetul rus V. Gh. Tepliakov, care aﬁrmă faptul că Şalul negru a fost tradus de Puşkin
de la o moldoveancă pe care o chema Marioliţa, care cânta la „Restaurantul verde” din Chişinău, situat în
vecinătatea reşedinţei mitropolitane. Şalul negru era o veche romanţă populară, răspândită printre românii din
Chişinău. Impresionat de acest cântec românesc, Puskin îl traduce şi-l publică, indicând data de 14 noiembrie
1820. (8)
Cercetătorul basarabean Alexandru I. Iaţimirschi, care în anul 1899 a făcut cercetări lingvistice, descoperă la
Iaşi romanţa Şalul negru în două variante foarte asemănătoare. Prima, de la Cristachi Constantinescu, un
tâmplar din Bucureşti, şi a doua variantă de la Mitică Georgescu, care a lucrat la Mănăstirea Văcăreşti. Din
analiza făcută de ﬁlologul basarabean, rezultă că traducerea făcută de marele poet rus este foarte ﬁdelă faţă
de cele două variante culese la Iaşi. (9)
Interesantă este analiza pe care o face Al. David asupra originii acestei romanţe, pe care o atribuie unui
„mediu cultivat, cărturăresc”. Dacă ţinem cont de faptul că versul popular este mai scurt cu 6-8 silabe în
comparaţie cu versurile lungi de 12 silabe întâlnite în literatura cultă, putem să-i dăm crezare autorului.
Această concluzie este întărită şi de aﬁrmaţiile reputatului istoric al literaturii române N. Cartojan, care o
include în cadrul poeziilor lirice româneşti. Romanţa care cântă acest poem este o melodie populară
românească, monotonă, tristă prin tragismul iubirii faţă de frumoasa grecoaică şi starea nefericitului
îndrăgostit. (10)
Deosebirile dintre varianta lui Puskin şi cea a lui Negruzzi ne întăresc o convingere că Negruzzi nu a tradus
poemul lui Puskin, mai degrabă a copiat varianta românească care circula în acea perioadă, dar şi din faptul că
nu cunoştea bine ruseşte. (12)
Şalul negru a fost tradus în franţuzeşte de mai multe ori de Paul de Julvecourt (1837), Charles Durand (1841)
şi H. Dupont (1847). A mai fost tradus în limbile germană, bulgară, sârbo-croată, slovacă şi polonă cunoscute
până la anul 1934, când a fost efectuat acest studiu. (11)
11 februarie 2010
____________________
1. C. Negruzzi, Opere alese, Catacombele mănăstirii Neamţ, Ed. Cugetarea, pag. 178
2. Ibidem, pag. 179
3. Ibidem, pag. 180
4. Ibidem, pag. 181
5. Ibidem, pag. 182
6. Alexandru David, Tipăriturile româneşti în Basarabia sub stăpânirea rusă (1812-1918), Chişinău, Tipograﬁa uniunii clericilor
ortodocşi din Basarabia, 1934. Volum republicat de Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu” din Chişinău, la Ed. Universitas, coordonat
de Lidia Kulicovski şi prefaţat de Iurie Colesnic
7. Ibidem, pag. 212
8. Ibidem, pag. 213
9. Ibidem, pag. 214
10. Ibidem, pag. 221
11. Ibidem, pag. 222
12. C. Negruzzi, Opere alese, Ed. Cugetarea, pag. 23
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Ţara prunelor verzi de Herta Müller

Ţara prunelor verzi, de Herta Müller, este o carte de mare sensibilitate şi frumuseţe poetică,
descriind selectiv aspectele teriﬁante ale dictaturii comuniste. Societatea e bolnavă, iar boala pare
să ﬁe la tot pasul, în corpuri tinere, dar şi în ﬁecare scrisoare primită de la părinţi. Maladivul este real
și tangibil, dominând trupuri şi suﬂete. Frica pare să stăpânească, bolnav şi epidemic, ﬁecare suﬂet.
Demenţii sunt singurii neatinşi de acest ﬂagel: ei şi-au dat frica pe insanitate… Pentru restul,
condamnarea la spaime pare să ﬁe reală: „Nimeni nu m-a întrebat în ce casă, în ce loc, la ce masă, în ce pat şi
în ce ţară să merg, să mănânc şi să iubesc în frică”. În întreaga lor înfăţişare, oamenii poartă imaginea locurilor
de unde vin, a privaţiunilor la care au fost supuşi şi au pe chip stigmatul fricii. Ea găseşte o formă să se arate:
„Dacă îi controlezi faţa, frica îşi face loc în voce. Dacă îi controlezi vocea, frica ajunge în degete şi apoi se
inﬁltrează în piele… de unde dă pe-afară… .” (traducere liberă, din versiunea engleză în care am citit-o). Frica
pare să se reverse asupra întregii suﬂări, totul pare contaminat. O reﬂecţie a stării de spirit generale
inﬂuenţează chiar şi animalele din jur, păsările din pădure ajung să ﬁe înnebunite de atmosfera creată, iar
pădurea e palidă, deşi nu e încă toamnă.
În aceste condiţii, omul de rând ajunge să-şi delege gândirea, lăsând-o în seama altora. Fugind de zilele
goale şi fără de-nţeles, oamenii se refugiază în bodegi, căutând alianţe subversive. Mâinile se ridică la vot cu
prudenţă şi numai dacă o fac şi alţii…
Călăii, bine reprezentaţi de căpitanul Pjele (Piele?), însoţiţi invariabil de câini, sunt aceiaşi care se simt fericiţi
să ajute orice regim opresiv. Distincţia între regimuri e intenţionat neclară, se fac referiri interschimbabile între
diverşi conducători şi führeri. Călăii controlează totul: corespondenţa între părinţi şi copii, adevărul,
dreptatea… Tentaculele lor se întind până în locuri îndepărtate, în care nici n-au pus piciorul. Ca să poată să-şi
facă treaba bine, ei trebuie să-i urască pe cei pe care îi urmăresc (“they could only pass judgement on the
ennemies”).
Victimele sunt percheziţionate, abuzate, urmărite, intimidate, forţate să scrie declaraţii sub dictare, umilite,
hărţuite. Dacă eşti bătut, să-ţi ﬁe clar că nu eşti bătut degeaba, ai tu o vină.
Sinuciderea pare să ﬁe o ieşire convenabilă din situaţie, iar moartea e văzută ca o evadare: „multe pietre erau
gata să se scufunde cu mine”. Cureaua colegei de cameră pare să ﬁe o invitaţie la spânzurătoare, o soluţie
imediată şi acceptabilă de a părăsi o viaţă fără speranţă. Unii aleg să rişte într-o zi cu ceaţă, încercând să
treacă graniţa înot sau să străbată lanurile de porumb când nu se uită nimeni. Alţii îşi asumă un risc şi mai mare,
acela de a cere să plece din ţară, dar sfârşesc prin a ﬁ hăituiţi şi după ce ajung dincolo…
Atmosfera cărţii e creată expert şi obsesiv din cioburi de amintiri, care includ de la mici detalii familiare (duzii,
păpădiile etc.), până la versurile cântecului Cine iubeşte şi lasă sau altele, probabil ﬁctive, nefamiliare şi
bolnave. Exemplele merg de la organele de animale din frigider, secvenţele înﬁorătoare din abator, pozelesecvenţă ale sacriﬁcării viţelului, iepurele ce ajunge să ﬁe servit la masă, mici observaţii care creează o
atmosferă maladivă, degradată, coruptă. Din colaje de cioburi de memorie se reconstruieşte imaginea terorii, a
neputinţei şi a disperării. Nimeni nu scapă de acest calvar, copiii devin victime, martori şi complici şi cresc
contaminându-se.
Un episod în care emigranţii găsesc normal să prindă porumbeii primăriei germane şi să-i mănânce, căci
doar sunt destui, şi doar „stau ca proştii” este, poate, inspirat din episodul, larg popularizat în presa occidentală,
al emigranţilor Est-europeni care au mâncat lebedele din oraşele vestice. Faptul că, în acest caz, o nemţoaică
venită din Est se gândeşte la acest lucru poate sugera că nimeni nu e imun, că relele se învaţă, se întind, se
multiplică, se ampliﬁcă.
Cartea este inteligent şi frumos scrisă. Proza are poezie, iar volumul are forţă şi claritate.
Este oare o imagine completă a realităţii acelor ani? Nu este. Deşi romanul este inspirat de o anumită
perioadă, el nu se vrea o imagine a complexităţii realităţii de atunci. Sunt omise încercări oneste de a se face
schimbări dinăuntru, rezistenţa iniţială din munţi, speranţa naivă că americanii n-or să stea cu mâinile în sân şi
vor interveni pozitiv, decenţa celor care au ales să nu îmbrăţişeze murdarul, coruptul, ca să supravieţuiască.
Lipsesc eroismul celor care i-au ascuns prin poduri, cu riscuri asumate, pe cei urmăriţi pentru convingerile lor,

frumuseţea ajutorului dat aproapelui aﬂat în sărăcia lucie şi fără speranţă, curajul celor ce au păstrat capul sus,
în demnitate. Au fost şi dintre aceia. Cei care au refuzat să ia mită, să toarne, cei care au ales să spună adevărul
într-o lume dominată de minciună, cei care au reuşit să câştige atât respectul torturatului cât şi pec el al
călăului.
Sigur că relevarea nuanţată ar ﬁ diluat mesajul. E probabil şi mai uşor să creezi o imagine alb-negru, decât
una multicromatică. Mai cred că nici n-a fost greu să se găsească exemple de corupţie, doar erau pe toate
drumurile. Aşadar, Herta Müller a abordat o poziţie clară, universal acceptată, că dictatura e rea, iar aceea
anume, rea de tot. Poate că parte din succesul cărţii se datorează chiar acestei poziţii deliberat alese. Cu toate
acestea, dacă ea n-ar ﬁ fost scrisă superb, aşa cum este, cu poezie splendidă, în proză, creând frumuseţe din
anormal, urât, vicios şi bolnav, cu imagini pline de forţă, care ating corzile cele mai intime ale decenţei umane,
nici chiar luarea unei poziţii larg acceptate nu ar ﬁ transformat acest roman în succesul prezent. În plus, ﬁltrând
detaliul şi complexităţile speciﬁce unei dictaturi anume, cartea ajunge să se aplice oricărui regim totalitar,
transcendând timpul, locul şi cultura care au inspirat-o.

Ion Birău, Romania, Visul unei dimineți pierdute
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O carte de referinţă:
Theodor Codreanu
despre Mihai Cimpoi

Mihai Cimpoi şi-a găsit biograful pe măsură, asemenea lui Eugen Simion (vezi Mihai Cimpoi,
Modelul de existenţă: Eugen Simion, cuvânt de încheiere de Victor Crăciun, Bucureşti, Editura
Semne, 2013). Theodor Codreanu are preocupări exegetice similare cu renumitul critic literar,
ﬁlosof al culturii şi poate, înainte de toate, eminescologul Mihai Cimpoi. Vasta şi profunda operă
(peste 60 de volume) a savantului de la Chişinău („voinic, ţeapăn, niciodată grăbit, cu vorba
domoală”, în viziunea lui Eugen Simion, care „ţine drumul drept, pe la mijloc, şi, de-i pornit într-o direcţie, n-o
schimbă până nu ajunge la locul cuvenit […]. Nu-i place să construiască din fuga cailor, cum spunea G.
Călinescu că am ﬁ făcut, noi, românii, de-a lungul veacurilor, şi nu lasă neterminată catedrala pe care a
început-o”) merită teze de doctorat şi exegeze pe măsura valorii sale. Şi-a asumat această diﬁcilă, dar nobilă
sarcină Theodor Codreanu, într-o primă ediţie apărută la Iaşi, în 2012, şi apoi în ediţia a doua, revizuită şi
adăugită (lansată la Congresul Mondial al Eminescologilor, de la Chişinău, 3-4 septembrie 2016), Mihai
Cimpoi: De la mitopo(i)etica la critica ontologică (Târgovişte, Edit. Bibliotheca, 2016) în colecţia „Critica şi
istoria literară”, coordonată de însuşi Mihai Cimpoi. Dar, preocuparea exegetului de la Huşi datează din 1987,
prin publicarea în „Luceafărul” a studiului Un eminescolog modern.
Theodor Codreanu (n. 1945) s-a impus în cultura română ca prozator, dar mai ales ca istoric literar şi critic de
vocaţie şi mare profunzime, prin studii consacrate lui Eminescu (Dialectica stilului, 1984, Modelul ontologic
eminescian, 1992, Dubla sacriﬁcare a lui Eminescu, 1997, 1999, Controverse eminesciene, Mitul Eminescu,
2004, Eminescu în captivitatea «nebuniei», 2011, 2013, Eminesciene,
2012, Basarabia eminesciană, 2013, Eminescu, incorect politic, 2014),
dar şi altor scriitori români (Cezar Ivănescu, G. Bacovia, I.L. Caragiale,
Gr. Vieru, carte recomandată în bibliograﬁa şcolară din Basarabia, M.
Diaconescu, N. Manolescu, I. Barbu, Victor Teleucă, Arghezi,
Rebreanu, Marin Preda, Nichita Stănescu etc.) sau străini (Dante,
Dostoieski, Rimbaud, Proust, Kafka etc.). Pentru aceste monograﬁi,
de-o subtilă analiză, incomode pentru unii (care dispreţuiesc cultura
română), Th. Codreanu a primit numeroase distincţii, medalii şi premii
din România şi Basarabia, din partea Uniunii Scriitorilor Români şi a
Academiei Române.
Ideea scrierii acestei cărţi despre „catedrala” Mihai Cimpoi este
explicată cu o sinceritate dezarmantă: „acest cărturar basarabean ni se
părea că merită ceva mai mult decât o critică de întâmpinare,
impresionistă, ﬁe aceasta lauditivă sau contestatară, atât dinspre
critica din Ţară, cât şi de la Chişinău”. Mihai Cimpoi este considerat
validat, pe bună dreptate, drept „omul echilibrului între antiteze” sau al
„cumpenei româneşti cu două ciuturi”, opera ﬁind „una dintre cele mai
consistente care s-au elaborat în spaţiul românesc dintre Prut şi Nistru,
dar nu numai”, fără să aibă complexul intimidant al provinciei,
constituindu-şi propria-i doctrină, sintetizată de Th. Codreanu în chiar
titlul cărţii: „de la mitopo(i)etică la critica ontologică”. În seria de Critice,
pe care am avut onoarea s-o publicăm la Fundaţia Scrisul Românesc în
nouă volume, ﬁecare volum având un titlu deﬁnitoriu (Fierăria lui Iocan,
Centrul şi Marginea, Demonul recitirii, Dialogul valorilor, Şansa
cercului, Prăpastia lui Pascal, Identitate şi alteritate, unul dintre volume
– al cincilea – purtând titlul Po(i)etica arhetipală), Mihai Cimpoi aplică

această grilă asupra substratului psihic arhaic al creaţiei lui G. Bacovia şi Gr. Vieru, constatând că „cel dintâi
este un poet al vidului, iar cel de-al doilea un poet al plinului (al plinului cu viduri care se îm-plinesc). Am
conceput arhetipul, atât într-un caz cât şi în altul, ca modelator existenţial, ca un «principiu cauzal» al ﬁinţei
celor doi poeţi”. Sau cum apreciază Th. Codreanu: „Mitopo(i)etica lui Mihai Cimpoi, fundată, în linii esenţiale, pe
ontologia arhietăţii eminesciene, nu putea să meargă decât într-o direcţie asemănătoare. Iar raportată la
cuvântul-logos, mitopo(i)etica devine limbaj în absolut, limba «adamică» spre care visau Dante şi Eminescu”.
O dată descifrat conceptul mitopo(i)etica, legat de cel ﬁinţial, cu care oprerează Mihai Cimpoi (criticul total care
utilizează atât criteriul estetic, cât şi cel impresionist), Th. Codreanu purcede la disecarea operei, nu în
exhaustivitatea ei, dată ﬁind vastitatea ei, ci principalele direcţii ale mitopo(i)eticii şi criticii ontologice ca
„încercări în labirint”. Metoda sa de lucru este iute sesizată: „Prima grijă a criticului, când e vorba să-şi
construiască o carte, este să identiﬁce elementul uniﬁcator, mitul, arhetipul, fără de care simte că se va rătăci în
labirint”. Mitul şi ﬁinţa se întrepătrund, după cum observă, pe bună dreptate, Th. Codreanu, în profunda şi
necesara O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia (ajunsă la patru ediţii), o completare şi
continuare a celebrei Istorii… a lui G. Călinescu. Literatura basarabeană are unele particularităţi determinate
de contextul politic şi istoric în care au fost nevoiţi să convieţuiască românii din această provincie, mişcarea
spiritualităţii basarabene este circulară, cum o descrie Mihai Cimpoi, caracterizată prin: închidere progresivă
(„retractibilitatea, închiderea în sine, strângerea ariei strategice”); basarabenismul ca formă a mioritismului, cu
accent pe verbul „a ﬁ”; regionalismul cu accent pe etnic şi cultural, tradiţionalismul, ca spaţiu de securitate, ca o
vis regenerativa, ca modus vivendi; politicul asociat cu „răul existenţei”. „Ieşirea din cercul vetrei, în plan
geopsihic, este identică ieşirii din cercul originar, în planul cunoaşterii, şi cu ieşirea din cercul tradiţiei, în plan
etic şi estetic. Fixarea strategică în cerc este forma mentis a basarabeanului, după care se modelează şi omul
de cultură român din Basarabia, sentimentul înstrăinării neatingând ﬁinţa”, stabileşte ﬁlosoful culturii, Mihai
Cimpoi (vezi şi articolul „Odiseea culturii scrise din Basarabia”, în Tudor Nedelcea, Carte despre carte,
Craiova, Editura Alma, 2008, p. 246-260). Theodor Codreanu îi desluşeşte şi alte caracteristici: 1) cumpănirea,
sub semnul căreia şi-a scris cărţile, una dintre ele purtând un titlul deﬁnitoriu: Cumpăna cu două ciuturi. Carte
despre ﬁinţa românească (Timişoara, 2000). Cumpăna dintre ciuturi este cumpăna ontologică, cumpănirea
ﬁind „o însuşire de căpetenie a spiritului românesc”, concept vehiculat şi de Eminescu. 2) Postsincronismul,
care „preﬁgurează ethosul transmodern, într-o vreme când lucrurile stăteau bine înstăpânite în
postmodernism”. Într-un vast capitol, „Fierăria lui Iocan” (subtitlul cărţii Critice, apărute la Craiova, în 2001),
Theodor Codreanu aşează spaţiul criticii literare româneşti, ca „început şi centru al dialogului din agora –
poiană”. În „Fierăria lui Iocan”, Mihai Cimpoi dezbate obsesia culturii mici („caragializarea într-un grad sporit a
societăţii româneşti intensiﬁcă, ﬁreşte, şi manifestarea dimensiunilor negative ale spiritului românesc”),
Complexul Europei; Sarea Terrei (metaforă mitopo(i)etică referitoare la rolul culturii şi civilizaţiei europene,
Europa ﬁind sarea pământului, în care creştinismul este în prim plan, iar cultura continentului ﬁind văzută ca
„închidere ce se deschide”; Recuperarea exilului (exilul interior, în cazul intelectualului basarabean, exilat de
tip „Ulysse intelectual”, recuperarea şi valoriﬁcarea în Ţară a creaţiei acestora); Evoluarea postmodernismului
sau transmodernismului, cum completează Th. Codreanu.
În labirintul istoriei literare, îl surprinde pe savantul de la Chişinău în două ipostaze: în primul rând, de scriere
a unui tratat de istorie a literaturii basarabene, ca excelentă sursă de informare şi documentare, operă a unui
„critic original, având nu numai iniţiativa valorilor, dar şi vocaţia de a descoperi şi de a impune legităţile proprii
ale fenomenului literar basarabean, în contextul general al istoriei româneşti şi al literaturii naţionale”. În al
doilea rând, proiectul târgoviştean prin care Mihai Cimpoi demonstrează şi veleităţii de editor, concepând un
proiect editorial la Editura Bibliotheca din Târgovişte de apariţie a unor scriitori din zonă: poeţii Văcăreşti, Gr.
Alexandrescu, V. Cârlova, I. Ghica, I.Al. Brătescu-Voineşti, Elena Văcărescu, „Şcoala de la Târgovişte” (Radu
Petrescu, Mircea Horia Simionescu, Costache Olăreanu etc.). În fruntea acestor reeditări, stă studiul lui Mihai
Cimpoi, Esenţa temeiului. Istoria literaturii române premoderne la Târgovişte (2013). Un alt capitol cu titlul
semniﬁcativ din cartea lui Th. Codreanu, „Coloane ale Catedralei”, este privit tot ca imagine mitopo(i)etică ale
scrierilor mihaicimpoiene, coloanele ﬁind deﬁnite de monograf ca „popasuri de contemplaţie în labirintul –
catedrală. Astfel de coloane se numesc: Dimitrie Cantemir („lavirinthul” baroc), I. Heliade Rădulescu, Giocomo
Leopardi (la intrarea în Centrul Mondial de Poezie de la Recanatti ﬁgurează eﬁdiile lui Leopardi şi Eminescu),
Fr. Nietzsche, Lev Tolstoi, Dostoievski, Cehov, Lorca, Gogol, Balzac, Puşkin, Apollinaire, Rimbaud,
Baudelaire, I. Creangă (pe care, Eugen Simion, redescoperindu-l, a scris o excelentă monograﬁe), Duiliu
Zamﬁrescu, C. Stere, G. Bacovia, C. Brâncuşi, L. Blaga, Gr. Vieru. Fără îndoială şi cu deplină îndreptăţire,
Theodor Codreanu consacră eminescologului de prestigiu de la Chişinău un capitol, sugestiv intitulat: „Mărul
de aur”. Mihai Cimpoi nu numai că a scris lucrări fundamentale despre autorul Luceafărului, a luat interviuri cu
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eminescologi din întreaga lume, a editat opera „românului absolut” în opt volume şi a alcătuit un corpus în zece
volume cuprinzând capodopere şi texte fundamentale, contribuţii istorico-literare, memoralistică, imaginea
poetului în arte, prefeţe deﬁnitorii, dialoguri cu eminescologi din întreaga lume, dar a avut şi preocupări
organizatorice: a înﬁinţat Centrul Academic Internaţional „Mihai Eminescu” şi Congresul Mondial al
Eminescologilor, ambele la Chişinău. Th. Codreanu are meritul incontestabil de a ﬁ primul din Ţară care a scris
despre Mihai Cimpoi, articolul său, „Un eminescolog modern”, apărând în Luceafărul, graţie lui Mihai
Ungheanu, care l-a publicat pe ultima pagină a revistei, consacrată literaturii „străine”. Acolo au apărut poezii
din alţi poeţi basarabeni (tot la „străini”, altfel nu se putea).
Analiza studiilor eminesciene ale lui Cimpoi începe, aşadar, cu vol. Narcis şi Hyperion (1987) şi continuă cu
cele reunite sub genericul „Eminescu al Fiinţei” (Căderea în sus a Luceafărului, 1993, Plânsul Demiurgului,
1999, Esenţa Fiinţei. (Mi)teme şi simboluri existenţiale eminesciene, 2003) etc. Sinteza studiilor lui Mihai
Cimpoi dedicate lui Eminescu o constituie, fără îndoială, Dicţionarul enciclopedic Mihai Eminescu din 2012
(urmând să apară ediţia a doua, augmentată). „Studiul comparatist şi interdisciplinar – scrie acad. Mihai
Cimpoi în „Argumentul” dicţionarului – noile paradigme din domeniul ﬁlosoﬁei, al ﬁlosoﬁei culturii şi limbajului
(E. Coşeriu: limbajul poetic ca limbaj absolut; R. Barthes: limbajul ca Lumea, Lumea ca limbaj), lingvistica
matematică, antropologia, informatica, mitocritica stimulează unghiuri noi, perspectivice în înţelegerea
universului eminescian, a cărui cuprindere exhaustivă e de domeniul viitorului.”
Dicţionarul enciclopedic Mihai Eminescu este o carte de vastă erudiţie, „profund ataşată spiritului de sinteză
hegelian de către un trăitor îndelungat în labirintul operei eminesciene”, cum scrie Th. Codreanu, care dă
măsura personalităţii lui Mihai Cimpoi, o carte care ne lipsea.
La ﬁnalul celor 340 de pagini din cartea Mihai Cimpoi: de la mitopo(i)etică la critica ontologică, Th. Codreanu
dă, asemenea unui magistrat, sentinţa: „Eminescologia lui încununează o operă polifonică, de diversă
tematică şi bogată erudiţie, întinzându-şi antenele şi-n alte spaţii artistice şi ﬁlosoﬁce, ca în cărţile despre
Brâncuşi şi Nietzsche, într-o viziune holomerică, aspirând către integralitatea hegeliană a adevărului”. Se zice
că scriitorii se îndrăgostesc de eroii cărţilor lor; în cazul lui Theodor Codreanu această dragoste este profundă
şi ﬁrească, ca de la cărturar la cărturar.

Mihai Cimpoi și Tudor Nedelcea
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RESGATE

EL POETA Y EL TRABAJADOR

como posso resgatar
o que não existe em mim?
ao beijar a solidão
eu me dispo por inteiro
da escória que é o homem
na inútil tentativa
de ser Deus por um minuto

a Maiakóvski

(de Fora de Órbita)

RESCATE
¿Cómo puedo rescatar
lo que no existe en mí?
besar en la soledad
yo me desnudé completamente
de la escoria humana
en la vana tentativa de
ser Dios por un minuto.
Traducción de
Luis Arias Manzo

RANSOM
how can I rescue
what does not exist in me?
when kissing loneliness
I entirely undress me
from the scum which is men
in a useless attempt
to be God for a while
translated by
Dave Nascimento
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¿En qué diﬁere
el poeta del trabajador?
La maquinaria
el trabajo de campo
da lugar a elegir
de los sustantivos
verbos
metáforas
Si una carga de cemento
tierra de arena
el otro esculpe el ser
talla la esencia.
Si uno utiliza el separador de piso
polea de espátula,
el otro trabaja en silencio
en la construcción del poema.
Traducción de
Luis Arias Manzo

RESIDUOS
Un día fuimos
pedúnculo de la fruta
árboles entrelazados.
Ahora no tenemos raíces
somos composta
alimentamos la tierra.
Lo que importa
es morir juntos
mi amor y yo.
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capitolul 3
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COSTIN OBREDA
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E vară, natura îşi lasă splendoarea la vedere, cad ploi calde,
binefăcătoare peste glia ce dă semne de rod bogat, iar soarele
mângâie cu tandreţe câmpia întinsă a Bărăganului. Grâul dă în pârg,
lucerna se coseşte a doua oară, porumbul a reuşit să întreacă în
înălţime buruienile în competiţia creşterii, e verde-negru şi soarbe căldura zilei,
iar razele solare transformă totul în promisiuni de recoltă bună. Printre
parcelele de porumb sunt unele ﬁrave şi gălbejite, semn că ogorul respectiv
sau nu a primit gunoi de grajd drept îngrăşământ, sau nu a fost săpat şi
descotorosit de iarba concurentă ce îl sufocă. Prin pomii încărcaţi cu verdeaţă,
porumbeii sălbatici îşi cheamă perechea pentru a nu ﬁ singuri în splendoarea
verii şi pentru a primeni specia. Rândunelele caută gâze pentru a-şi hrăni puii
abia ieşiţi din metamorfoza produsă în ouăle clocite cu mare grijă. Puii de barză
dau din aripi în cuiburile aşezate pe vârful stâlpilor de telegraf, aşteptând hrana
adusă de părinţi, pentru a ajunge mai curând la maturitate. Pe suhatul comunal
sunt zeci de vaci care sub dogoarea solară sărută pământul ce le oferă o iarbă
ce nu reuşeşte să le astâmpere pe de-a întregul foamea.
E duminică după amiază şi oamenii sunt convocaţi iarăşi la Sfat, pentru alte
decizii luate de conducerea înaltă de la Bucureşti, decizii care trebuie aduse
neapărat la cunoştinţă celor mulţi. De data asta au venit alţi doi propagandişti de la regiune să le vorbească
ţăranilor din sat cu alt ton, cu alte argumente, cu alte uneltiri. Şi dăi cu exemple, şi dăi cu sfaturi, convingeri, dăi
cu vorba blândă, dăi cu mângâierea orgoliilor, până când în ﬁnal se aud şi ameninţări în cazul când cineva
instigă la nesupunere şi la propagandă răutăcioasă împotriva regimului nou instalat şi a programelor lui, cât şi a
răspândirii de zvonuri alarmante şi neadevărate privind programul şi hotărârile luate de noul partid al clasei
muncitoare aliată cu ţărănimea şi intelectualitatea. Oamenii sunt mai atenţi la vorbele noi, la tonul nou, la
argumentele noi. Sunt numai ochi şi urechi şi parcă sorb unele cuvinte care le intră unsuroase şi calde la suﬂet.
Unii mai circumspecţi mustăcesc şi mârâie considerând că ameninţările auzite dau în vileag o stare a lucrurilor
viitoare ce îi sperie. Dacă ar ﬁ atât de bine precun se cleveteşte, ar trebui să lase omul să aleagă după
conştiinţa proprire şi după ce se demonstrează că ce se face este spre binele şi îndestularea lui, atunci
cârcotaşii o să recunoască că s-au înşelat şi vor veni singuri să ceară să intre în colhozul belşugului instaurat.
Peste drum de Sfatul Popular se aude muzică lăutărească, ce pare făcută anume să sublinieze sau să
bruieze rostirile de pe treptele primăriei, ale celor ce binecuvintează. E hora din sat ce se ţine în ﬁecare
duminică în acelaşi loc, în faţa magazinului lui nea Iancu, unde fetele şi ﬂăcăii satului se întrec a-şi etala talentul
şi vigoarea, mai puţin în perioadele de post. Aici, asistenţa, în mare parte formată din femei, este aşezată întrun cerc uman, în mijlocul căruia dansează pe rupte fete şi ﬂăcăi, rotindu-se în jurul tarafului de lăutari care,
aşezaţi în centru, se străduie să ﬁe pe placul celor pe care îi distrează, ascultându-le îndemnurile, comenzile şi
în acelaşi timp paşii şi bătăile picioarelor, într-o sârbă, o geambara, o horă sau o refuzată.
Printre asistenţă, se aﬂă mame şi rude ale celor prinşi în horă mai de mult, mai de curând, sau prinşi pentru
prima oară, dar şi ochi curioşi de ţaţe puse în permanenţă pe clevetiri şi ulterior propagatoare sau născocitoare
de fapte adevărate sau mai puţin adevărate, petrecute la horă. Întreaga săptămână ce va urma, va ﬁ timp de
speculaţii şi pronosticuri mai sigure, sau doar presupuse ipoteze asupra fetelor şi băieţilor ce au fost urmăriţi cu
mare interes de asistenţa pestriţă. Îndeosebi noii veniţi la horă sunt cei mai comentaţi. În apropierea horei, se
ridică un dud cu dude albe şi dulci, în care se urcă copiii, dornici să vadă ce se petrece în horă, curioşi sau chiar
înteresaţi în cazul când sora sau fratele mai mare se aﬂă prinşi în focul distracţiei. Sub dud, la umbră, stă în
aşteptare o căruţă pe jumătate plină cu iarbă, la care este înhămat între două hulube, un cal. Acesta are atârnat
de gât un coş de nuiele în care stăpânul a pus iarbă proaspăt cosită, din care se înfruptă pe săturate animalul
cuminte.
Vis-a-vis de locul unde se derulează distracţia tinerilor, lateral pe dreapta, se aﬂă o fântână unde, din când în
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când, se îndreaptă tinerii dansatori pentru a bea din apa rece şi bună şi a resimţi răcoarea binefăcătoare a
acesteia, după năduşeala din focul clocotitor al dansului. Cumpăna fântânei se apleacă sau se ridică, scârţîind
parcă de plăcere, pentru a scoate la suprafaţă găleata metalică agăţată de lanţul acesteia. Pe buza puţului
atârnă o cană de metal ruginită pe la margini şi pe fund, adusă de un binefăcător, pentru drămuirea apei
lucitoare scoasă în găleată pentru a domoli setea trecătorului.
Deasupra fântânii şi în preajma ei îşi lasă crengile mai mulţi salcâmi în care şi-au făcut cuiburi o mulţime de
ciori care în această perioadă clocesc ouăle pentru perpetuarea speciei. Acestea fac un zgomot deranjant, mai
puţin băgat în seamă de cei care horesc, dar perturbator pentru cei de peste drum care dezbat probleme
arzătoare la ordinea zilei. Parcă le ţine isonul lăutarilor, sau poate aprobând sau dezavuând cuvintele
pompoase şi ademenitoare ce se rostesc pe treptele primăriei care plutesc ca nişte staﬁi deasupra tuturor. Pe
drumul principal, şoseaua ce desparte satul în două, se aude un cântec de marş lăutăresc şi chiuituri. Se
apropie nuntaşii care merg la mireasă în frunte cu mirele, să o îmbrace şi să o conducă la biserică în faţa
altarului, pentru cununie. Tovarăşii de la regiune care ţin prelegerea pe scările de la Sfat, deranjaţi de zgomotul
produs de nuntaşi, şi-au încetat pentru moment cuvântările, aşteptând până convoiul petrecăreţilor va trece şi
se va îndepărta, privesc cumva iritaţi la alaiul gălăgios. Oamenii adunaţi în jurul treptelor de la Sfat râd şi se
amuză de muierile ce chiuie din toţi rărunchii, care dansează în mers, nebăgând în seamă oamenii importanţi
veniţi să-i instruiască pe săteni. O parte din muzicanţii trupei lui Covrig, foarte cunoscut prin partea locului,
formată dintr-un ţambal, un acordeon şi o vioară, îşi înteţesc acordurile, poate în cinstea sau nu a oaspeţilor
vorbitori de la Sfat, sau în ciuda celor ce nu vor participa la nunta de seară, dar sunt prezenţi la spectacolul
vorbelor mieroase. Mai degrabă, spun unii nuntaşi, pentru a rivaliza cu lăutarii din mijlocul horei satului. Când
coloana nuntaşilor s-a îndepărtat, vorbitorul îşi continuă discursul. Oamenii ascultă cu interes cuvântarea
importanţilor musaﬁri, ﬁind vorba de viitorul ce se preconizează a se înfăptui prin sat prin grija şi intenţia mai
marilor conducători instalaţi la butoanele şi la interesele ţării. Se vorbeşte ca de ﬁecare dată despre construirea
unei noi societăţi conduse de ţărani şi muncitori spre binele şi propăşirea lor şi a ţării. Se dau exemple despre
binefacerile ce au dat roade în ţara lui Stalin, despre viaţa ţăranului sovietic ce cu drag munceşte pentru propria
propăşire, beneﬁciind de un trai îndestulător şi fericit, după ce a scăpat de exploatatorii burghezi şi de moşierii
ce îi puneau la munci silnice, îmbogăţiţi după urma lor. Se vorbeşte despre instaurarea unor noi reguli şi de o
nouă ordine socială şi în România. Curând se va sfârşi cu boierii şi chiaburii exploatatori din sate, care vor ﬁ
desproprietăriţi, dispărând inegalitatea socială şi viaţa satului va ajunge să nu se deosebească de cea de la
oraş. Partidul va face omul fericit şi viaţa lui va ﬁ mai frumoasă şi mai îndestulătoare ca oricând. După o mică
pauză, vorbeşte cel de al doilea mare cuvântător venit de la regiunea de partid, care spune că în viitor ţăranii
vor lucra în colectiv pământurile şi se vor bucura când vor scăpa de sapă şi de coasă, totul urmând a se face cu
mijloace mecanizate, iar pământul şi avuţia celor bogaţi va trece în proprietatea colectivităţii şi de ele vor
beneﬁcia doar cei ce lucrează cu adevărat pământul. Nu vor mai ﬁ bogaţi şi săraci, vor trăi toţi la fel plini de
mulţumire şi de bunăstare. În acest scop trebuie ca toţi locuitorii satului să se înscrie în colectivă cu întreg
pământul deţinut, urmând să ﬁe lucrat numai cu utilaje agricole mecanizate aşa cum se lucrează în ţara lui
Lenin şi Stalin. În acest fel bunăstarea va cuprinde pătura de oameni săraci ce până acum a fost exploatată şi
subjugată de moşieri şi chiaburi, iar tinerii vor putea să-şi rostuiască cum doresc viaţa urmând diverse şcoli
gratuit.
Ascultătorii, auzind cuvintele şi spovedaniile tovarăşilor de la partid, au avut o undă de satisfacţie, unii dintre
ei spunând în gura mare: „aşa trebuie şi aşa este drept!”
– În cazul ăsta voi depune cerere să mă însciu şi eu în colectivă, strigă din grupul de ţărani, Vasile al lui
Zdrelea. Vecinul de alături, Mielu a lui Moşu, îi spune printre dinţi:
– Cu pământul pe care îl ai tu de un pogon şi jumătate, nu se îngraşă colectiva, aşa că te poţi înscrie chiar
mâine.
– O să te pună preşedinte, mă, auzi că aşa se numeşte conducătorul colectivei, spune un altul din jur. Dacă o
să ﬁi primul care se va înscrie, precis vei ajunge printre cei care conduc şi iau deciziile, măi Vasile, numai că
acolo trebuie să ai cu adevărat cap mare şi încăpător şi după cum se vede tu nu prea ai aşa ceva. În capul tău
stă şi musteşte mai mult băutura, cearta şi înjurătura.
– Ia mai lăsaţi-l mă în pace, spune vecinul său Haralambie, face omul ce crede de cuviinţă, dacă este mai
credul şi mai sărac trebuie să îl luaţi voi în pleaznă? Asta este gândirea lui şi dreptul lui de a alege ce crede că
este mai bine pentru el şi familia lui. Timpul va ﬁ cel care va arăta cine a avut şi cine nu, dreptate. Da' mă întreb
ce-o să zică Zina, nevastă-sa, că ea e dirijorul. O ştie tot satul cât este de aranjoare. Ea este cocoşul cântăreţ în
ograda lui. El este doar o salcie plecată şi executantul tuturor comenzilor date de ea. (Un hohot surd s-a stârnit
în jur la auzul ultimelor vorbe).
La sfârşitul consfătuirii, cum o numeau capii Sfatului Popular, oamenii se îndreaptară spre casele lor în
grupuri, în funcţie de destinaţia ﬁecăruia. Pe drum, părerile începeau să se arate, ﬁecare susţinându-şi
argumentele pro şi contra cu privire la ceea ce ascultaseră mai devreme la cuvântătorii instruiţi care au venit

pentru a-i lămuri şi convinge. Unii dintre cei care au asistat la adunarea respectivă şi sunt mai apropiaţi de cei
ce urmau a ﬁ desproprietăriţi prin grade de rudenie, sau aveau şi ei ceva avere mai răsărită, susţineau că nu
este normal ca cel care intră în colectivă cu mai mult pământ, sau cu utilaje de lucru şi animale să ﬁe egal cu cel
care nu aduce mai nimic, având însă toţi aceleaşi drepturi şi obligaţii. Cel ce a muncit din greu şi a agonisit o
viaţă întreagă restrângându-se de la multe altele, să ajungă egalul celui leneş şi fără căpătâi, li se pare a ﬁ o
mare nedreptate. Poziţie contrară aveau ceilalţi, care vedeau o aşezare mai dreaptă a societăţii şi un trai
decent pentru ﬁecare familie, astfel uniformizându-se nivelul de trai al satului. După cum au spus tovarăşii de la
centru, în viitor nu va mai ﬁ deosebire între viaţa de la oraş şi cea de la ţară, pentru că ţăranii şi muncitorii
conduc acum frâiele şi destinele ţării prin reprezentanţii lor cei mai de seamă. Toţi oamenii vor ﬁ egali şi asta va
aduce o viaţă bună şi lipsită de necazuri şi greutăţi, iar ţara va prospera. După cum ni se spune în fruntea ţării
avem un fost ceferist, deci un om din popor, Gheorghiu Dej, nu vreun bogătaş care să tragă spuza pe pâinea lui
sau a celor avuţi.
Sătenii sunt curioşi să vadă cum vor reacţiona cei despre care se spune că sunt consideraţi chiaburi şi mai
ales marele boier ce se lăfăie prin străinătăţuri, când vor aﬂa că o să trăiască la fel ca toţi ceilalţi şi o să rămână
cu ce are pe el. Se gândeau şi se întrebau cum va arăta lista cu numele celor consideraţi chiaburi şi înavuţiţi
cărora li se vor conﬁsca averile şi care anume vor ﬁ aceia. Abia aşteaptă să vină acea zi când vor ﬁ chemaţi la
Sfat unde va trebui să accepte sau nu măsura impusă de organele statului. Din câte ştiu şi cunosc ei, nu va ﬁ o
listă prea mare cu dezmoşteniţi şi întocmesc după opinia lor şirul familiilor socotite a intra în acest proces în
viitor. Îi domină curiozitatea de a privi în curţile lor după ce li se vor lua agregatele agricole şi animalele, unde se
va plimba în voie neputinţa şi furia, urmând a ﬁ aşezaţi pe aceeaşi treaptă cu marea masă a celor săraci şi
neajutoraţi. La aceste consfătuiri din partea celor bogaţi participau numai vreo doi, ceilalţi ignorau astfel de
intruniri, dar nu era exclus să aﬂe de la alţii ce anume se punea la cale. Aceştia stăteau ca ariciul închişi sub
ţepile lor şi aşteaptau să vadă dacă nu cumva aveu vreo posibilitate să se sustragă de la ce se auzea că vor
păţi, anume să rămână fără averi. În suﬂetul lor gândeau că poate în vreun fel se va curma evoluţia topoganului
sau panta lui va deveni mult mai puţin abruptă decât se auzea. Trebuie să ﬁe cineva în această ţară care luptă
pentru dreptate. Dar care dreptate, că dreptate are ﬁecare tabără!?
Acasă ﬁecare participant dezbătea cu familia sa cele auzite. În unele cazuri exista unanimitate, în altele,
unde sunt bătrâni care au trăit alte vremuri, se iscară discuţii contradictorii. Aici şi acum s-a născut deja
microbul discordiei care va mocni sau răbufni din când în când, devorând suﬂetele revăşite ale celor mai harnici
şi pricopsiţi, ale celor mai gospodari şi mai destoinici săteni.

Ion Birău, Romania, Viziune
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secol de singurătate

P

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.

comandă îngere potop
trecusei să îmi spui
ce dor ți-a fost de mine.
eu dăltuisem demult norii ivorii
în trepte,
cu bătăi de inimă.
eu pot urca
tu cobori
doar în nopțile de ajun
nu mai ajung treptele.
ții minte jocul de demult
pe scara mea de început de lume?
pe prima treaptă cîntai
pe a doua iubeam
apoi au început să înﬂorească celelate trepte
și privirile
într-o seară verde
în tăceri fără crepuscul.

îngere,
uite o himeră
cum își desenează
întortocheate neliniști acuarelate.
comandă îngere potop
să-i spele culorile de apă.

tremur de seară
aseară drumul fără întoarcere
stătea rezemat de un copac
cu auzul încordat.
știa cînd voi veni.
eu am trecut
cu tremur de seară
și nu m-am oprit
copacul acela,
jefuit de anotimpuri
între vis și somn
păstrează zîmbetul unui copil
făclie
în palmele suﬂetului.
îmi curge timpul povestit
13 aprilie 20

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

MIRIAM OR

BARUCH
ELRON
A NEW LOOK AT BIBLE STORIES

ISRAEL

The Dream World, bonded to consciousness and
awareness, which conceives the creative vision,
characterizes Baruch Elron. Through an awareness
of the universal values of The Bible, he believes that
it is within the power of art to reﬂect men's reactions
in thought and in feeling and to serve as a wake-up call for the
soul, a receptacle for communication, and an illumination for
those who march down the twisted path along the dark
labyrinth of life. Art, whose origin is in faith and love, assists in
paving the way for man to the eternal light and equips him with
a kinesthetic memory and awareness. These factors assist the
artist when combined with a feeling of human responsibility,
both at personal and at collective levels.
Baruch Elron's creations, drawn from an ancient heritage,
leave their imprints on the present culture and stamp their
signature on what is to come. This
time-complex constitutes a chain, ushering in the eternal
muse, the daughter of the godly spark, which is found in
talent and lodges in the accumulated memory, making itself
felt through comprehensible associations. This creative act
itself becomes possible thanks to an intuitive integration and
consciousness joined to what is referred to as 'creative
associations'.
Baruch Elron depicts subjects which are borrowed from
scenes of everyday life and juxtaposes them with Biblical,
historical, social, and personal motifs. The subjects are richly
imaginative and create a magical world. The creative process
rests on symbolism and metaphor, each time newly
establishing the longing for harmony which is constructed
from a balance between opposites. These myriad rich forms
Moses Breaks the Tablets
from
the representational, tangible, and material world are
of the Covenant in front
juxtaposed
with those of the conceptual, spiritual, and
of the Golden Calf
abstract world. The continual confrontation between
opposites is generally inevitable and even necessary and
serves as the foundation of existence and its prelude. In this
way, a bridge between the past and the present, with a view toward the future, is also created. It is from this
perspective that one may view these creations, which are based on Biblical stories – the central subject in
this exhibition. Images in our contemporary world are juxtaposed with mythological heroes and events from
the Biblical world. These images in Elron's art become like actors in the theatre, teeming, sparkling, as the
play itself, unraveling on the real stage of life.
The painting is like an arena, where transformations and metamorphoses of life occur. Besides it being an
illustrative painting and indicative of Biblical stories, it constitutes the entrance of faith, whose magical
dress and aura have the power to penetrate the viewer's emotions and empathy. Biblical subjects, in the
works currently exhibited deal with contemporary events, containing an array of symbols from the stories of
creation: light – shadow; heaven, earth, the celestial lights, time and space, and the very beginnings of life
– the Cosmic Egg: “The Fried-Eyed Look”, literally as well as metaphorically is of an egg which gives birth
and sees, possessing, penetrating insight into the existing potential for development.
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So, the story of the creation of Adam and Eve is rendered by
the painting 'A Help Opposite Him', which raises thoughts
concerning genetic technology and the painting 'Adam & Eve'
brings into view the sin of money. Aspects of the life cycle are
rendered from close observation of nature as are 'The Four
Seasons' and the metamorphosis, which occurs in both
nature and man.
Biblical stories are depicted in paintings encompassing
scenes with various narratives whose focus begins with the
ﬁrst story of mankind (Adam and Eve)
followed by stories of Noah: 'Noah and the Flood', in which
the artist identiﬁes with the character of Noah who ﬂees the
deluge of his time.
Further examples include the paintings 'Sodom and Gomorra'
and 'The Tower of Babel'. The latter sensitively illustrates the
obstruction of progress because the marchers pivot around
the same point
and keep
moving in
Walls of Jericho
circles. The
painting
'Samson the
Hero' is a magniﬁcent rendering of technology and robotics in
the contemporary era. Different cultures have depicted the
artist and the philosopher as both a prophet and a magician.
As an artist, Baruch Elron has borrowed these images from
the stories of Moses. An example is the painting 'Moses and
the Burning Bush' where the barefooted warrior is confronted
with a revelation of eternal light. In the painting 'After the Sin',
Baruch Elron creates a mirror-like work depicting
materialism's corrupting inﬂuence on man and society. This
can also be seen in the paintings “Before Prophecy” and
“Moses Breaks the Tablets of the Covenant in front of the
Golden Calf”.
Other stories of spiritual power are rendered in the paintings
“Walls of Jericho”, “David and Goliath”, “The Prophet” and “The
Prophet Jonah”
The Prophet Jonah

Jonah is depicted as a diver who escapes to a
polluted seashore – a contemporary ecological
problem.
Baruch Elron's strength in these examples lies
in his wonderful ability to give substance to the
true nature of things which interest us and
invites us to participate, using the eternal
resources of human civilization, the most
important of them being The Bible in itself.
SAGA Publishing

To see the angel
like a bird
groping about the water tower

MARIANA PÂNDARU

POETRY

ROMANIA

To give him
all your breath
for your entire life
While he
runs away
little by little.

WINNER'S FIRST SIGNS
Called by
winner's
ﬁrst signs
I'm ready to believe
that fear
saves the words
that burn us down.

P

THE SEAGULL'S KIND EYE
I am waiting for the word
like a roof which covers
silences and worries
But at the same time
the seagull's kind eye
springs out from the iced eye
Because there
the labyrinth is accessible
Who said that there
there was only an inclosure?
(Mariana Pândaru, Aproape liniște / Almost
Silence, translated from Romanian by
Muguraș Maria Vnuck, Editura DaniMar,
Deva, 2012, pp. 17, 19, 21)
Rodica Vinca, Canada, Flowers

Destine Literare
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ANDRA ªTEFANIA
PÃTRÃªCANU

EDITORIAL

ROMANIA

THE COSMIC BROTHERHOOD OF
CUCUTENI AND YANGSHAO
COMMUNITIES
– abstract –

On the planet of Earth, Romania is situated in the Northern hemisphere, halfway between the
Equator line and the North Pole, in the Eastern hemisphere at the intersection of the parallel 45°
North latitude and the meridian 25° East longitude. The Cucutenian settlements were found in
the South-East part of Ardeal (Transylvania) region close to Ariuşd Village from Covasna County,
in the North-East part of Muntenia region, in the extra-Carpathian area called Moldova,
respectively on the Eastern and Western banks of the Prut River, to the Dniester River in Ukraine. There
the Cucuteni culture is known as Tripol'ye. It is one of the Europe's Neolithic communities. Its name
originated in the ﬁrst archaeological site found in 1885, on the Cetăţuia Hill, near the Cucuteni Village, the
County of Iaşi, Moldova region, on the West side of the Prut River, in the North-Eastern part of Romania,
Europe. The archeological research carried on in more than 3000 sites indicated the following
chronological stages: the Pre-Cucuteni (5200-4750 / 4600 B.C), the Cucuteni A (4600-3900 B.C.), the
Cucuteni B (4050-3700 B.C.) and the Cucuteni C (3700-3500 B.C.). According to the radiocarbon tests
concerning the pollen identiﬁed in the subsoil, the gathering of the forestry timber, the houses, and the
land-use planning for the green grass places, the agricultural activities represent the hallmark of the
progress of the Cucuteni culture. The charred remains of cereals contain a variety of wheat seeds, such as
Triticum Dicoccum, Triticum Compactum, Triticum Monococcum, and Triticum Spelta, barley seeds –
Hordeum Vulgare, rye seeds – Secale Cereale, buckwheat seeds – Fagopyrum Esculentum, and millet
seeds – Panicum miliaceum, the latter being found in small quantities. There were also found cherry plum
seeds – Prunus cerasifera, apricot seeds – Armenica vulgaris, damson plum seeds – Prunus domestica
insititia, Sambucus Nigra seeds, Vitis Vinifera seeds, and Coriander seeds.
Researchers in biomolecular archeology attest the international grain trade between Europe and Asia.
Europeans used to import millet, while Asians used to import wheat and barley seeds. Millet is a
herbaceous plant and a major crop in the semiarid, less fertile agricultural regions of Asia, being grown by
the Neolithic civilizations, such as the Yangshao community, who ﬂourished during 5000-3000 B.C. The
name of Yangshao is given after the ﬁrst archeological site discovered in 1921, in the Yangshao town,
Mianchi county, Henan Province, 24°46' North latitude and 110°29' East longitude.The research undertaken
to date highlights thousands of other Yangshao archeological sites extended to the provinces of Shaanxi
and Shanxi, along the river valleys of the Weihe and the Louhi, towards the North-Western plains of Henan,
to the valley of the Fenhe and to the Eastern region of Gansu. The settlements around the water were
necessary for household and agricultural activities. For example, according to pollen analysis, the
Yangshao people have cultivated mostly millet, using almost 132.000 km² of land for agricultural activities.
They also used to grow root vegetables, silkworms, farm sheep, goats, pigs, and horses.
Testimonials such as folkloric believes, legends, paintings, domestic objects, and written papers of the
Chinese dynasties, refer to an astronomical knowledge, regarding rainy days, equinoxes, and solstices. For
instance, precipitations occur when on the East side in the evenings, the Moon passes close to Pi Scorpii,
Alpha Scorpii (Antares), and Mu Scorpii. These stars correspond to the lunar mansions 房 Fang Xiu, 心 Xin
Xiu, and 尾 Wei Xiu, within the Chinese symbol constellation – Azure Dragon of the East and are also the
brightest ones in the Scorpio constellation (I.A.U). As for the spring arrival, the full moon passes close to
Spica – Alpha Virginis, which is also the brightest star in the constellation of Virgo (I.A.U). When Spica
appears above the horizon, it is the signal of the rising of the Azure Dragon of the East and marks the ﬁrst
lunar mansion角Jué / Jiăo. Probably, the ancient Chinese people learned to read the sky from the

Yangshao community. As it is proved in the below document, the Yangshao pottery also provides precious
information about equinoxes and solstices.
Hence, while the people in ancient China and in the Yangshao community studied the sunset and the rising
stars above the horizon on the Eastern side of the night sky, the Cucuteni community studied mostly the
stars that appeared above the horizon before sunrise. For example, during 4000-3000 B.C. the
constellation Scorpius rises on the night sky and Pi Scorpii, Alpha Scorpii (Antares) and Mu Scorpii are
visible for the naked eye, meanwhile on the day sky, the Sun rises in front of the Taurus constellation
therefore, Taurus rises in the East and sets down in the West together with the Sun. According to the
Romanian folkloric tradition the Taurus constellation is known as the “Bull” and is made of the “Hatching
Hen with Her Chicks” (Pleiades) and the “Boars” (Hyades). Therefore, the arrival of the rains is announced
by the rising of the Sun in front of the “Bull” constellation, respectively in front of the “Hatching Hen with Her
Chicks” (Pleiades) and the “Boars” (Hyades). Evidences concerning the cult of the rain are the painted
pottery, the bowls and the thrones with handles in the shape of bull horns. In autumn, on the day sky, the
Sun rises in the East in front of Scorpius and goes down in the West in front of the same constellation. At
the same time, after the sunset, in the East the Taurus constellation appears on the night sky.According to
ancient and contemporary Chinese tradition, the Taurus constellation is represented by Electra (17 Tauri)
from the Pleiades star cluster, and by Epsilon Tauri, from the Hyades star cluster. These two stars also
correspond to two lunar mansions, 昴 (Mǎo) and 畢 (Bì) from the White Tiger of the West symbol. So, at a
closer look, we ﬁnd that both Neolithic communities kept in mind their geographical location and had strong
astronomical knowledge, which was based on the movement of the Sun, of the Moon, of the stars, and
constellations. For instance, having Earth's rotation as a frame of reference, they seemed to know that the
full moon phase takes place when the satellite is on the opposite side of the Sun, so that the star's light
covers the entire disc. Thus, the spectator from the ground level will see the solar disk rising in the East,
and the full moon going down in the West, but if the Sun sets in the West, the full moon appears on the
East side of the dark sky. And, the astronomical cycle keeps repeating. Thereby, in the Neolithic period, in
st
antiquity and now astronomers keep watching the sky. For example, in the 21 century, starting April the
precipitations are more frequent, during summer. They are torrential, while starting November there are
already fewer rainy days. This period of time also corresponds to the Sun rising in front of the Taurus
constellation and to the rising of the Pi Scorpii, Alpha Scorpii (Antares), and Mu Scorpii on the night sky.

Fig.1: Magnetic ﬁeld lines rotate, spirale, twist, and gather inbipolar magnetic ﬂux ropes on the Sun's surface and
through space

Destine Literare

EDITORIAL

Other fundamental features for herding sheep and agricultural activities are heat, light, the beginning of the
seasons, equinoxes, and solstices. In the contemporary scientiﬁc context it is known that seasons
correspond to Earth's tilted axis of rotation with respect to the Sun, hence equinoxes are the points where
the ecliptic intersects the celestial Equator. In this moment, the Sun rises and sets exactly in the East and
in the West. That is why the day length is equal to that of the night. Thus, in the Northern hemisphere there
is the spring equinox, while in the Southern hemisphere there is the autumn equinox. Later on, the

Fig.2: Magnetic reconnection between the Sun and the planets, such as
Mercury (left), Earth (center), Saturn (right)

phenomenon turns the other way round. Solstices deﬁne the points where the ecliptic is the closest or
furthest from the celestial Equator, hence in the Southern hemisphere it is winter, while in the Northern
hemisphere it is summer. On this moment, in the Northern hemisphere it is the longest day of the year,
because the Sun rises in the North-East and sets in the North-West. During winter, the Sun will rise in the
South-East and set in the South-West, so it is the shortest day of the year. Later on, the phenomenon
reverses. These solar events have a great signiﬁcance for the Neolithic communities too. It seems that the
only difference between today and the Neolithic age lies in the observation method and the representation
st
of facts. For example, in the 21 century, due to the air pollution, the Earth, the Sun, and the stars are
studied with space crafts and ground-based telescopes, yet in antiquity and probably in the Neolithic age

Fig.3: Flux Transfer Event – as seen and depicted by space satellites, and by Neolithic cultures – Cucuteni and
Yangshao

astronomical observations were made with the naked eye. The clarity of ﬁrmament allowed both
communities, the Cucuteni and the Yangshao, to familiarize themselves with the mobile and ﬁxed cosmic
objects. Those stars are situated far away from the planet, and apparently speaking they do not move in
the space. Yet, from the ground level, their position in the sky as an imaginary form is known as
constellations. Furthermore, the daily astronomical observations led to acknowledgements concerning the
rhythm of the solar wind, which four times a year, becomes a huge ﬂux and marks the most important
astronomical events on Earth, mainly equinoxes and solstices.
According to contemporary researchers, the solar wind is a stream of charged particles released from the
upper atmosphere of the Sun, called corona. It varies in density, temperature, and speed, bringing on our
planet a lot of energy, cosmic particles, and plasma (this is a mix of electrons, protons, and alpha particles).
Yet, the largest amounts ﬂow down to Earth during equinoxes and solstices.
The Sun's spinningon its axis (once every 27 days) causes the magnetic ﬁeld lines to twist around their
axis, and groups in bipolar magnetic ﬂux ropes with a S-shaped structure. As the Sun moves through the
galaxy, far above the poles the magnetic ﬁelds twist around like a child's Slinky toy, and also corkscrew
outwards in the shape of an Archimedean spiral. The Sun creates a spiraled Interplanetary Magnetic Field
(IMF) also known as the Parker Spiral (PS), which is carried into space by the solar wind. Thus, the Sun's
magnetic ﬂux ropes merge with the rotating magnetic ﬁeld lines of the planets from the solar system. The
process is known as Magnetic Reconnection (MR).
On Earth the MR takes place every eight minutes, creating an uninterrupted path leading from our planet to
the Sun's atmosphere 93 million miles away. From the ground level, MR can be observed with the naked
eye at dawn and at dusk, but especially at the equinoxes and solstices, when we can see huge ﬂows of
spiraled plasma, creating the aurora borealis or the aurora australis.
When the Sun's magnetic ﬂux ropes reconnect to the Earth's magnetic ﬁeld, the magnetosphere opens. The
solar wind enters into Earth's ionosphere, bringing high-energy particles. The process is known as Flux
Transfer Event (FTE).

Fig.4: The twisted magnetic ﬂux rope seen from aside (e.g. water meandric waves – KH)
and from the front (e.g.: Taijitu symbol)
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The absorption of the solar particles and energy begins on the day side of the planet and is directed to the
night side. Viewed from aside, it creates rolled-up Kelvin-Helmholtz vortex-waves, also known as KelvinHelmholtz instability (KH). They are similar to the ocean waves that approach the beach, or to a sigmoid
shape – a laid down “S”. The spiral geometry described by the astronomers concerning the twisted solar
wind transport, the Sun-Earth magnetic reconnection and the Kelvin-Helmholtz vortex-waves are very
similar to Vincent van Gogh's “Starry night” painting, and also to the circles and spirals drawn on the
Neolithic pottery. It seems that both communities have seen the solar wind during Sun-Earth's magnetic
reconnection, at equinoxes and solstices. Even if contemporary astronomers named the twisted magnetic
lines as magnetic ﬂux ropes, the Neolithic astronomers and artists have represented them as bidimensional
twisted ropes, as twisted lines or simply sigmoid lines. In some cases, the twisted magnetic ﬂux ropes are
illustrated directly (Fig.4) from the front (e.g.: the Taijitu symbol) or rhythmically, from aside, with curved and
spiraled waves, having other small circles that travel between and toward big circles, just like the particles
do through rolled-up Kelvin-Helmholtz wave (KH).
Moreover, the four interior circles from the pottery painting make mention of the four important astronomical
events, such as equinoxes and solstices, and also of the magnetic reconnection between the Sun and the
planets of the solar system, or any other stars. In other cases, the reconnection of the ﬂux ropes is marked with
an “X”, with a cross “+” (Fig.6), with the chess motif (Fig.7), with a relationship between concentric circles or with

Fig.6: The Neolithic commuties have depicted the magnetic reconnection at equinoxes and solstices as
bidimensional stylized meanders (water waves) and undulated lines, those natural phenomenons are known
today as Kevin-Helmholtz vortex-waves (instability) and as electromagnetic waves

huge spiraled structure (Fig.8) that splits into smaller spirals. In the last two cases, the picture is very similar to
that of a solar system, where in all the circles or spirals represent all the planets that are magnetically
reconnected to the Sun.
The Cucuteni culture also seems to have represented some constellations from the sky as small ﬁred clay
statuettes in the shapes of chairs, bears, pigs, goats, birds, and male deers. Moreover, in our days in
Romania the twisted rope motif is still carved, e.g. on gates, and according to the folkloric traditions it
represents the inﬁnite and the link between the sky and the ground. For this reason, craftsmen choose to
sculpt it on the vertical or in ring-vortex shapes, along with the sun and the rosettes.
The concentric circles and the spirals dominate the painted pottery, highlighting the conﬁguration of a core
of a planet or of a sun or of a star that can provide the following: a huge gravitational force, internal heat,

Fig.7:The artistical chess motif is also used to express Sun's rays at equinoxes

Fig.8: The Cucuteni and the Yangshao-Majiayao communities have painted all astronomical objects as having
black-holes in their center. Thanks to this common feature the magnetic reconnection takes place between all
astronomical objects within our solar system, as well as across the galaxy.

the power to twist and spiral magnetic lines, as well as the power to bend light, solar wind and the spacetime around it in order to create a round shaped object. In contemporary astronomical terms, such an
object is called a black hole. We already know that black holes can be seen in the center of galaxies, as
well as when a star collapses, yet both communities, the Cucuteni and the Yangshao, seem to show that
such an object exists from the very beggining in the center of a star or of a planet or of any sun. The
magnetic lines and the gravitational rotations of a black hole are in spiral shapes too, similar to the
phenomena described earlier. Moreover, Kelvin-Helmholtz vortex-waves have also been found close to
them. Black holes are capable of attracting matter and stars from the surroundings, swallow them up and
then transform them into a new energy, releasing it in long shiny jets full of plasma, gas, and dust. During
these bright moments, also known as Quasars (Quasi-Stellar Radio source or Quasi-Stellar object), black
holes can spit out Jupiter-mass “spitballs”. As for the black hole Sagittarius A* from the center of our Milky
Way galaxy, researchers found radiation jets, too. This discovery made them to consider the possibility that
stars from our galaxy might have been created by the black hole-quasar singularity. In this regard, in the
Chinese tradition the Milky Way is known as the “silver river” or the “starry river” 银河. It is the main
responsible for the star creation.
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The cosmic event seems to be described in legends, fairy tales and mythologies. For instance, in Lingxian,
Huainanzi, and Tao Te Ching it is said that in times of yore everything was a mysterious quintessence,
luminous, and yet obscure, the middle was empty while the exterior did not exist. This is the Dao root.
When the Dao stalk started to grow, creatures came into being and their faces had shapes. The original Qi
split in two forces, the Yin and the Yang. It created space and time, so that the sky formed the outside.
Therefore, the stars, the Sun, the Moon, and the planets belong to the sky, while the water and the soil
belong to Earth. Movement creates action and donation, while the quintessence unites and transforms.
Mixing the two forces, there is fertility and things start to grow in time. Some have compared this origin with
a “mother of the sky and of the earth”, others named it “The Way” or “The Great Origins” (Taiyuan, 太元).
Even today, for the Chinese folkloric tradition this information represents the essence of the knowledge of
life, along with the later interpretations. The Romanian folkloric tradition and the Cucuteni culture, also
speak about the fertility cult, e.g. the ﬁred clay anthropomorphic statuettes known as “goddesses” within
the “Synod of goddesses”. Moreover, in both cultures, Cucuteni and Yangshao, the purpose of the pottery
objects is to store, e.g. cereals, wheat, and water. Their shape is adequate to their use and the seeds are
like stars, therefore they can be compared to a black hole that gathers matter from the proximity, or to a
mother that carries a baby in her womb. The concept passed to household instruments names (e.g.:
kitchen – “bucătarie”, bowl – “bol”, barrel – “butoi”, dishes – “blide”, dish drying cabinet – “blidar”, cottage,
hut – “bordei”), names of anatomical parts of the body (e.g.: hole – “bortă” (gaură), abdomen – “burtă”, oral
cavity – “cavitate bucală”), or names of clothes and accessories such as buttons – “bunghi” (nasturi),
button hole – “butonieră”, sleeveless sheepskin coats “bundiţă” (cojoc scurt, fără mâneci).
Hence, analyzing the multitude of the examples, kept either in museums, in archeological sites, legends,
fairy tales, traditional customs, or in the Romanian or in the Chinese folklore, we discover a common
aesthetic, symbolic, and stylistic unity that lasted during time. Therefore, the Cucuteni and the YangshaoMajiayao communities might have a common ancestor, for example the Hyperborean people, a huge
empire that in time spread to Southern, Western, Eastern Europe down to Asia. There, both Neolithic
communities shared a common culture. They learned about the cycle of life studying nature, the
environment, the Sun, the Moon, the stars, and the planet, the succession of years and of seasons, the
equinoxes and the solstices, and the alternation of the day and night. This precious knowledge concerning
agriculture and astronomy was painted on the walls of the houses and on objects made of pottery. Thus,
they preserved their culture. In this regard, the pottery decor has both anthropomorphous and zoomorphic
elements and cosmic aspects. The latter are depicted with geometric elements made of lines, dots, circles,
spirals, twisted ropes, and the chess motif, representing the stars, the Sun, the planets, the core, the black
holes-quasars, the solar wind, the magnetic ﬂux ropes, the Kelvin-Helmholtz waves, the magnetic
reconnection, equinoxes and solstices, the dusk and the dawn. From this point of view, the ornamental
motives painted on the pottery have deep astronomical meanings. Thus the viewer feels the respect and
the admiration that both communities, the Cucuteni and the Yangshao, used to have for the sky.
Lucru: https://www.nationalgeographic.com/science/2019/01/astronomers-see-star-become-black-holeneutron-star/
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EM TUMBAS DISTANTES

POESIA

MEDO

Agora sim, desejo
estar tranquila, sem
luzes nas paredes,
sem parques, nem jardins.

A poesia
tem vida e futuro,
é pele e alma,
esperança e nostalgia.
Eu suspiro
a cada instante
olhando
a imensidade do céu
que nos cobre
e me apodero
da noite.

Sem luz
sem sol
sem esperança,
a palavra
elabora o medo
no registro
da alma.
Com o tempo,
a humildade
vai trazendo a razão:
não há motivos
para ter medo!

POESÍA

MIEDO

La poesía tiene
vida y futuro,
es piel y alma,
esperanza y nostalgia.
Yo suspiro
a cada istante
mirando
la imensidad del cielo
que nos cubre
y me adueño
de la noche.

Sin luz
sin sol
sin esperanza,
la palabra
elabora el miedo
en el registro
del alma.
Con el tiempo,
la humildad
trae la razón:
¡ no hay motivos
para tener miedo!

POETRY

FEAR

Poetry has life
and future,
is soul and skin,
hope and nostalgia.
I sigh at every minute
looking at
the immensity
of the sky
that covers us
and make myself
the master of night.

Without light
without sun
without hope,
the word
draws up fear
in the soul.
With time,
humbleness
brings reason:
there is no reason
to be afraid.

Agora reclamo
minha vazia solidão,
como uma chuva inﬁnita
para lavar
os pecados do mundo,
porque este cansaço
que sinto
provém de un amor
impossível,
de uma história
que não foi dita,
um ﬁo de vida em pedaços
que brotam do passado
como uma constelação acesa
de cicatrizes
em tumbas distantes.
IN FAR AWAY TOMBS
Now I wish to be quiet,
without lights on the walls,
without parks or gardens.
Now I demand my empty
solitude
as an inﬁnite rain
to wash away the sins
of the world,
because this weariness
I feel
comes from an impossible love,
from a story that was not told,
a ﬁlament of life,
with giant pieces
sprouting from the past,
as a constellation burning
with scars, in far away tombs.
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ANDREI POGÁNY

UN DANS MISTERIOS
Aseară după amurg,
Pășeam agale acasă,
Când în liniștea serii,
Nici vântul nu adia,
Nu mă deranja vreun zgomot,
Păsările s-au culcat,
A amuțit ciripitul lor,
Nu le mai puteam asculta.
Dar parcă pe negrul trotuar,
Felinarele se legănau,
Oare am vedenii sau chiar,
Ele într-un ritm misterios,
Și inexplicabil dansau?
Undeva din adâncuri,
Multe tancuri urlau,
Din ce în ce mai tare.
Vreau să-i văd, oare cum,
Vin aici din depărtare?
Când pășeam, terenul vibra,
Toate acestea m-au ﬁxat,
Brusc într-o nemișcare,

P

Blocat pe stradă nu auzeam,
Urletele de tancuri,
Ci țipetele grave,
Ale cetățenilor cu
Subită frică intensă,
Alergând din blocuri,
„Vai de noi, e cutremur”.

Deci undeva în adânc,
S-au declanșat chiar acum,
Furtuni subpământene,
Așa zicea pe vremuri,
Și Plinius cel Bătrân,
Când neașteptat s-a legănat,
De un misterios cutremur.
De furtună, de uragan,
Te ferești într-un loc,
Ce-ți dă o siguranță,
Incendiul îl stingi,
Sau fugi de el departe,
La fel și la revărsarea,
Apelor ai timp destul,
Să-ți salvezi ﬁința,
Și bunuri pe locuri înalte.
La cutremur unde fugi?
Oare cum poți să-l stingi?
Apare iute, neașteptat,
Durează ceva momente,
În care ajungi rapid,
Poate într-o altă lume.
Mulțumesc lui Dumnezeu,
Că m-a salvat și pot scrie,
Aceste slove pe hârtie,
Poate voi trece în neant,
Altcândva și în ce fel,
Numai Atotputernicul,
Singur numai El o știe

PELERINAJ
În tinereţe mă deplasam zilnic,
De multe ori şi cu un mijloc de transport,
La un izvor ce se numea şcoală,
Unde pelerinii şedeau în bancă,
Ne străduiam împreună cu dascălii,
În viitor să ﬁm utili pentru ţară.
După şcoală pelerinajul continuă,
La o întreprindere, la o muncă,
Unde pot crea valori materiale,
Sau de multe ori şi cele spirituale.
În lungul pelerinaj al vieţii pâmânteşti,
Însoţit de un şirag de lacrimi,
Târziu seara iar mă culc spre a dormi,
Când noapte pătrunde în mine un vis,
Caut un drum de a ajunge la Paradis,
La sfârşitul vieţii,
Sper că poate în ﬁne îl voi găsi.

IONEL POPA

DESPRE ÎNGHEŢ
sau
REVOLUŢIA de la SURULEŞTI

ROMANIA

Sunt puţine romanele-ciclu în literatura română . Un astfel de ciclu îl
formează: Supunerea, Cât ar cântări un înger, Plan de rezervă, Beniamin
semnate de Eugen Uricaru. Permafrost terorişti (Ed. Polirom, 2017)
încheie ciclul. Dar nu e un ciclu despre destinul unei familii, ci unul despre
maleﬁca perioadă a comunismului adus şi instaurat în ţară cu tancul de
către tovarăşul de la răsărit venit tocmai din Siberia îngheţată.
Motoul, un citat dintr-o operă sau un autor, pus în fruntea unui roman are rostul
de a sugera o posibilă cheie pentru lectură. În loc de un motto propriu-zis, Eugen
Uricaru oferă, de această dată, o explicaţie (ştiinţiﬁcă) de dicţionar a cuvântului
folosit ca titlu pentru romanul său. „Permafrost este pământul îngheţat care
permite ridicarea unei civilizaţii rudimentare în acele părţi ale lumii unde altfel nu sar putea construi nimic.” Din cuvântul care numeşte o noţiune / realitate geologică
scriitorul face un simbol pe care construieşte o parabolă. Consilierul – agent
sovietic, Iakov Bedelia, la plecarea din România, îi explică, la modul cinic, amicului
şi slugii sale, Niculai (ce melodios ruseşte sună numele!) Crăciun, ce este lumea
morţilor vii, permafrostul: „– Există o denumire pentru lumea despre care
ţi-am vorbit, despre lumea morţilor vii. Se cheamă permafrost, îngheţ, înţelegi,
ceva îngheţat permanent. […] Poate te gândeşti că îngheţul e ceva rău. E rău. Dar dezgheţul? Dezgheţul e o
morcilă, o mlaştină, totul se amestecă, se scufundă, nu mai există nici binele, nici răul” (p.150). Și îi mai spune
un secret: „ – Acolo [la Suruleşti] e o mină. O mină care, de fapt, nu e chiar o mină. E o galerie. Un tunel. Un
coridor […] nimeni nu ştie unde e capătul. E ceva care nu are capăt” (p.149). E clar: mina este labirintul din care
minotaurul îşi cere obolul în ﬁinţe umane. La ﬁnalul discuţiei-instructaj, prietenul şi tovarăşul Iakov Bedelia îl
asigură / avertizează pe Niculai Crăciun: „ – Nikulai, să nu crezi că noi chiar plecăm. Noi doar ne retragem. Ne
retragem parţial” (p.144). Într-adevăr, şi-a luat „la revedere”, dar în ţară au rămas sechelele ideologiei
comuniste.
Nucleul de semniﬁcaţie al romanului este discuţia „amicală” (pp.144-150) dintre Iakov Bedelia şi Nicolai
Crăciun. Discuţia îi întăreşte acestuia convingerea că „cel mai bun model de societate este chiar închisoarea”
pe care „după un timp, şi cei închişi şi paznicii o consideră casa lor” (pp.147, 148).
Prima propoziţie a romanului anunţă abrupt marele eveniment în jurul căruia se ţese scenariul epic. „Toată
lumea s-a ales cu câte ceva de pe urma revoluţiei.” La ﬁnalul lecturii aﬂăm că unii, cei foarte mulţi, s-au ales cu
dezamăgiri, alţii, nu puţini, cu moartea, iar foarte puţini cu puterea politică şi economică. Din revoluţia de la
Suruleşti, Valer Negrea-Negrescu s-a ales cu un bolovan de minereu, iar în ﬁnal cu…
Temporal, prezentul naraţiunii durează câteva zile, de la izbucnirea revoluţiei în Bucureşti şi Suruleşti şi până
la autoinstalarea noii puteri care pentru legitimizare provoacă un „haos organizat” şi diversiunea cu terorişti
adică „vânătoare de vrăjitoare”. Dar în roman există, la paritate cu prezentul naraţiunii, secvenţe / analepse
prin care naratorul coboară în memoria lui Valer Negrea-Negrescu şi a lui Nicolai Crăciun şi evocă trecutul
imediat (cel premergător evenimentelor din decembrie '89) şi chiar mai îndepărtat, până la perioada Dej.
Spaţial, după cum s-a văzut, naraţiunea se desfăşoară în Bucureşti şi în localitatea (neconsemnată pe nicio
hartă) Suruleşti. Legătura dintre cele două spaţii şi evenimentele care au loc în ele este asigurată de şoferul
Hariton Luntraşu.
Suruleşti e un loc deosebit. Localitatea este dominată / vegheată / supravegheată de mina de uraniu
exploatată în vremea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej de tovarăşii de la răsărit, care trimiteau minereul în patria lor
sovietică. Colonia minieră e înconjurată de râul Letea, podul, care făcea legătura dintre colonie şi restul lumii,
dărâmat de marile inundaţii, nemaiﬁind reconstruit. Singurul locuitor care cunoştea vadul de trecere de la un
mal la altul este Ariton Luntraşu, şofer pe singurul mijloc de transport, camionul minei. Cel adus de Luntraşu în
Suruleşti nu mai pleca niciodată de acolo. Din Suruleşti nu se putea comunica cu restul lumii. Singurul telefon
existent nu avea disc, prin urmare cu el se puteau doar recepţiona apeluri. Aici nimeni nu munceşte. Toată
lumea e pensionară. Nici copii nu există, cei care s-au născut, s-au mutat la cimitir, sus pe munte. Condiţiile de
viaţă sunt de o elementaritate stupeﬁantă. Paginile în care este descrisă aşezarea cu atmosfera, izolarea şi
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condiţiile de viaţă, cu chipul oamenilor, prin banalitatea detaliilor notate de narator, sunt de o puternică
sugestivitate prin realismul verist: „În Suruleşti se trăia [din pensie şi] din mica gospodărie locală ce rămăsese
în vigoare încă din vremea când mina mai funcţiona . Încă de atunci se plantaseră straturi de legume printre
blocuri, iar în partea de luncă a Letei se înşiraseră sute de coteţe de păsări, găini, raţe, acoperite cu carton
asfaltat. Privită dinspre baraca [biroul inginerului Valer Negrea-Negreanu] toată partea aceea a localităţii părea
o pată neagră de mucegai, o coajă de rană care se învechise prea mult, o tumoare uscată pe un obraz neted, o
ciupercă. Pe deasupra mirosea de-ţi muta nasul, dar asta numai lui [Valer]. Ceilalţi nici nu luau în seamă cât de
tare puţea îngrămădirea aceea de scânduri vechi, aproape putrezite, mâncate de ploaie, mormanele de găinaţ
şi pene, pământul negru, ca în orice luncă, frământat, scurmat, împrăştiat şi iarăşi răscolit de păsările care îşi
vedeau de viaţa lor. […] La Suruleşti nu se creşteau doar găini şi raţe; aproape ﬁecare familie de orăşeni, cum
s-ar zice, creştea un porc sau chiar doi « la ţară ». Asta înseamnă că […] se desfăşura triumfătoare în duhoarea
lor, cocinile în care grohăiau porcii. Era o privelişte înspământătoare” (pp. 21-22). „Suruleştii stătea cu spatele
la Letea şi cu faţa către gura întunecată a minei. De acolo venea o briză constantă şi rece. Era ca respiraţia unei
ﬁinţe uriaşe, o ﬁară necunoscută, care se ascundea în adânc. Poate era adormită. Poate sta la pândă, oricum
era întuneric. Deasupra intrării în galeria principală puteai citi « Noroc bun »” (p.30). Evident că descrierea
Suruleştiului este realizată pe un tipar de mit. Imaginea e o sinecdocă a ţării. Ne aﬂăm în realitatea infernală a
comunismului – lumea morţilor vii. Aici este detaşat [citeşte domiciliu forţat] inginerul constructor Valer NegreaNegrescu cu ordinul de a zidi intrarea în mină, dar nu i se dau nici materialele necesare, nici muncitori. Prin
urmare intrarea rămâne deschisă „ca o gură de ﬁară”. Odată cu detaşarea inginerului a fost internat în
sanatoriu, adică arestat şi închis la balamuc, şi maistrul inginerului, Nelu Părăluţă, pentru că a făcut oarece
prostii cum ar ﬁ scrierea pe ziduri a unor lozinci anticomuniste. Din retrospectivele atribuite inginginerului aﬂăm
de existenţa unui grup de „dizidenţi”, care se întâlneau la restaurantul bucureştean numit Acvariu, deoarece
zidul dinspre stradă este din sticlă, aşa că orice trecător putea vedea pe comeseni şi cu un mic efort chiar putea
asculta ce vorbeau. Prin relaţii de amiciţie, la întâlniri participa uneori şi Valer. Din grupul dizident făceau parte:
Paulică Becheru, un tip „deştept foc, dar şi norocos, era însurat cu nepoata « ideologului » Bibi Ianculescu, cel
care îi suﬂase în ureche lui Dej şi care acum îi suﬂă în ceafă lui Ceauşescu”, Rafael Cârlan, ﬁlosoful „cu o ﬁgură
bovină”, de care „germana nu s-a cam prins”, e „profesor de socialism ştinţiﬁc la un liceu cam mărginaş”,
„Vârstnicul” grupului vorbăreţ, Nicolai Crăciun „părea cel mai anost din grup, dar care era cel mai inteligent şi
cel mai decis” tăcut, doar „arunca un subiect pe masă, spunea două, trei cuvinte”, atunci ceilalţi „se porneau pe
tocat”, iar el se retăgea la un coţ de masă învelindu-se într-o „umbră abia perceptibilă. De obicei el plătea
consumaţia (pp.14-15). Mai târziu, cititorul aﬂă că era agent sovietic şi securist român. „Disidenţii croiau planuri
din cuţite şi pahare”, adică bârfeau pe seama lui „Ceaşcă”. „Are diabet, se curăţă Ceaşcă într-un an”. „Ai văzut
că răguseşte imediat la şedinţe?” „Mai durează cel mult şase luni, tumoare la laringe.” „Gorbi l-a avertizat, i-a
trimis şi o invitaţie să se trateze la nu ştiu ce clinică din Novosibirk. Îi e prezis sfârşitul.” (p.15). „E gata, nea Puiu
ajunge tras pe frigare! Şi el şi puicuţa lui! O să ﬁe puşi la zid şi ta-ta-ta, bilet de dus, gata compostat, pentru
lumea cealaltă!” „Şi cine o să tragă, Paulică, cine o să tragă, că el e comandantul suprem, ştii că militarii nu… ”
(p.19). Numai Niculai Crăciun face ce trebuie făcut. Sub supravegherea şi îndrumarea lui, căţelandrii de azi,
pofticioşi de putere, vor deveni dulăii de mâine.
La Suruleşti, urmărind la televizor evenimentele revoluţiei transmisă direct din Studioul 4, Valer înţelege pe
deplin cum funcţionează mecanismul sistemului, şi adevărul pe care, mai târziu, îl va rostit cinic Niculai
Crăciun: revoluţia nu a fost o explozie, ci o implozie. „Ca explozie ar ﬁ eliberat terenul aşa încât dărâmăturile
rămăseseră pe loc […] toate ruinele se vor strădui să-şi păstreze poziţia, statutul, importanţa. Ceea ce se va
construi se va ridica peste ele, continuându-le” (p.203), şi adevărul înscrisului pe zidul de la Băneasa, văzut de
Hariton Luntraşu: „Crăciunul a fost al vostru, Revelionul e al nostru!” (p.69). Valer nu s-a mirat deloc când a aﬂat
de la televizor că „amicii” de la Acvariu au ajuns în Guvernul provizoriu sau pe aproape, că şi-au confecţionat
certiﬁcate de revoluţionar. Nicolai Crăciun, şeful Departamentului Informaţiilor, Paul Becheru, şeful guvernului,
Rafael Cârlan, „gânditorul”, „cu o contribuţie majoră în procesul de democratizare a ţării” şi propietar al unui
mare trust media. Valer Negrea-Negrescu îi vede mereu la televizor lămurind poporul în chestiuni importante
privind economia, industria, comerţul, reîmpropietărirea ţăranului. După revoluţie, cei de la Acvariu, şi alţi câţva
ca ei, au devenit capitalişti şi se vor lansa în afaceri şi politică.
Ne va face Eugen Uricaru cadou un nou roman în care personajele să ﬁe aceştia (taţi şi ﬁi)?
La Bucureşti izbucneşte revoluţia, adică „înlocuirea”, „carnavalul”, „năpârlirea sistemului”, după cum spun
naratorul. Niculai Crăciun şi acoliţii săi transformă revoluţia în „haos organizat”. Printre primele măsuri luate a
fost lichidarea incomozilor. Unul dintre aceştia a fost Tudor Grancea, membru marcant în conducerea
superioară ceauşistă, care a încercat să salveze sistemul lui „Ceaşcă”. În haosul creat la Timişoara, Tudor
Grancea este împuşcat, în spital, tocmai de subalternul său, Niculai Crăciun. Din haosul organizat face parte şi
diversiunea cu teroriştii prin care este justiﬁcată intervenţia armatei în tragicele evenimente de după 21
decembrie '89. Noii conducători „revoluţionari” urmăreau compromiterea, subordonarea şi manipularea
armatei. Altă măsură urgentă a fost mascarada de proces prin care „siniştrii” au fost judecaţi şi executaţi, exact
aşa cum a prezis Paulică Becheru.
Era musai ca şi la Suruleşti să izbucnească revoluţia, câteva plimbări cu steaguri pe strada principală, între

Bufet şi Administraţia Mine, pe care o devastează (pp.10-11). Revoluţionarii din Suruleşti erau cu ochii în
televioarele instalate la bufet, privind la ce se întâmplă în Capitală.
Tot ce se întâmplă la Suruleşti stă sub semnul ridicolului. Se constituie Frontul Salvării în frunte cu Gicu
Bostan, gestionarul bufetului. În Consiliu de Conducere printre cei 12 consilieri-apostoli este ales şi Valer
Negrea-Negrescu pentru că era inginer şi ştia să repare televizoare. S-a înﬁnţat şi Garda, pentru apărare în caz
de nevoie, sub comanda fostului minier-artiﬁcier, Artimon Artimon (!). Primele măsuri luate, în mod democratic,
de Consiliul Salvării din Suruleşti au fost: înﬁnţarea Gărzii, privatizarea camionului minei, beneﬁciar ﬁind
Hariton Luntraşu, astfel el îşi păstrează meseria şi funcţia avute înainte de revoluţie, înﬁnţarea unei Fundaţii
Umanitare, sub conducerea lui Gicu Bostan, care să gestioneze ajutoarele străine care vor sosi şi pe malul
râului Letea. Consiliul şi noile instituţii înﬁnţate îşi au sediul la bufetul Letea. Tot ce se întâmplă la Suruleşti e de
tot hazul. Relatarea naratorului e de o ironie amară până la sarcasm. Garda începe vânătoarea de terorişti. Dar
cine să ﬁe terorişti la Suruleşti? Nu altcineva decât străinul Valer Negrea-Negrescu şi iubita lui, Nora Părăluţă.
Sfârşitul celor doi e cumplit.Valer moare îngheţat în mină, unde a căutat salvarea, iar Nora, rămasă să-i înfrunte
pe cei care îi vânau, moare violată de membrii Gărzii. În pagini de poezie tragică (pp.273-275, 277, 281) este
descrisă moartea lui Valer prin îngheţ şi iradiere. În ultima clipă a vieţii acesta are viziunea permafrostului din
capătul tunelului, al permafrostului siberian. Viziunea lui, un mort viu, desluşeşte titlul şi semniﬁcaţia romanului:
Pământul din Suruleşti / România a fost îngheţat şi iradiat de cârmuirea comunistă adusă din Rusia Sovietică.
Astfel procesul de civilizare / dezvoltare a ţării a fost îngheţat.
O altă victimă a sistemului comunist este Nelu Părăluţă, maistru pe şantierul condus de inginerul Valer
Negrea-Negrescu. Personaj episodic, dar excelent creionat, e de-a dreptul simpatic cititorului nu numai prin
faptele sale, dar şi prin naivitatea şi idealismul native, prin dorinţa de a schimba în bine lumea.E un simbol
tragic.
După cum anticipam, personaj simbolic este şi Hariton Luntraşu (Charon, cel care trece morţii cu luntrea de
cealaltă parte a Acheronului, în Hades), instrument al sistemului comunist. El face legătura dintre agentulconsilier Iakov Beldia şi securistul Nicolai Crăciun.
Soarta de după revoluţie a „eroilor” este consemnată în ﬁnalul romanului în câte o „ﬁşă de cadre”. Nora, Paul
Begheru, (înlăturat de mineriadă), Nicolai Crăciun. Scriitorul face din Nicolai Crăciun întruchiparea Răului. Din
„ﬁşa” lui aﬂăm că o boală ciudată îl determină să consulte pe medicul Villara (altă unealtă maleﬁcă, care şi-a
pus ştiinţa şi meseria în slujba sistemului criminal). Consultul medical conﬁrmă că Nicolai Crăciun a fos iradiat
(Valer îi trimite trofeul său din revoluţia de la Suruleşti, bolovanul de minereu de uraniu pe care Crăciun îl ţine pe
biroul său). „Dezechilibrat pentru moment”, el ştie însă că este „fără vârstă şi fără umbră”, indiferent de câte boli
va mai suferi. Alături de permafrost, Niculai Crăciun e simbolul tare al romanului prin care scriitorul exprimă
ideea ﬁlosoﬁco-morală: răului veşnic i te poţi împotrivi într-un fel sau altul, dar nu-l poţi stârpi deﬁnitiv.
Nota ﬁnală, redactată ca informaţie ştiinţiﬁcă despre permafrost, încheie parabola pesimist-tragică: „În unele
zone ale lumii, permafrostul e singura soluţie pentru civilizaţie, chiar dacă toate clădirile care se ridică acolo
sunt nişte închisori sau seamănă cu ele.”
Permafrost e un roman bine construit şi bine scris. Pentru a ajunge la această calitate autorul se foloseşte de
o serie de tehnici literare pe care le stăpâneşte cu siguranţă. Am semnalat, mai înainte, cele două nivele de
construcţie şi semniﬁcare care, prin permanenta interferare, redau imaginea reală a revoluţiei. Parabola e
construită pe un simbol dezvoltat concentric prin densitatea evenimentelor, prin imagini de spaţiu şi obiecte
semiﬁcative, prin limbaj (în primul rând cel al lui Hariton Luntraşu, de multe ori oracolar). Romancierul reuseşte
să dea unitate şi ﬁnalitate acestor componente ale scenariului epic. Eugen Uricaru are ştiinţa detaliului învăţată
de la Liviu Rebreanu. Şi în realizarea personajelor a urmat lecţia aceluiaşi Rebreanu, care spunea: „[…] un
personaj al meu, chiar cel mai neînsemnat, are trăsături din cine ştie câte persoane văzute sau observate de
mine, plus altele pe care a trebuit să i le adaog pentru a motiva gesturi sau fapte ale sale.” Nu e greu să vezi în
spatele peronajelor lui Eugen Uricaru persoanele reale, văzute şi observate de el.
Plin de ironie şi sarcasm romancierul surpinde bine latura burlesc-grotescă a evenimentelor din decembrie
'89. Vinovaţi de acest aspect nu sunt cei din stradă, ci Niculai Crăciun şi „revoluţionarii” săi. Realismul
necruţător al autorului surprinde caracterul maleﬁc al noii puteri vechi care a pus gheara pe pârghiile puterii,
care a menţinut frigul existent: „Într-adevăr, se făcuse frig în toată ţara, […]. În curând totul va înţepeni în frig.”
În opoziţie cu anumiţi istorici, politologi, analişti care se încurcă în subtilităţi analitice, şi chiar în opoziţie cu
unii scriitori mai cuminţi care au scris romane despre comunism şi despre revoluţie, Eugen Uricaru se numără
printre puţinii care are curajul şi fermitatea de a da jos masca de pe unele chipuri şi fapte, pentru a scrie
comedia tristă şi amară despre cele întâmplate cu revoliţia română. Romanul său Permafrost se situează între
pesimism şi tragic. Autorul lui preferă această viziune asupra trecutului recent şi asupra viitorului imediat,
considerând că e mai sănătos aşa decât să te îmbeţi cu apă rece. Permafrost este cu adevărat una din cărţile
anului 2018.
Mediaş, februarie, 2019
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FROM THE SKY
and there was
Morning.
A handsome man
came close to us.
The cliffs were wet,
the dew cooled our bodies,
pouring down from the heights
like a crystal clear stream.
“You had better watch out,
your body, made of crystal,
might be endangered, standing up under this dew
stream.”
“Why would I protect myself
when your hands hold me
so carefully?”
“My hands lay down here on a sheet of paper,
higher up is the dew
which cools you down.
Go away! Watch out!”
”How could I go?
Can't you see how I carry
in my body
this bigger crystal?
It holds me in here.
Half of me drowned in the waves,
while the other half is high up
in the celestial realm.

P

WE HUG IT
We would like
to climb up celebrating.
We ought to
celebrate ourselves.

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

Armoured cars
go through our veins
The mirror will always
keep hanging above our heads.

A handsome man
grew up
from the waves.

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

(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. 35, 37-39)

„Să nu vezi în dușmanul tău decât un prieten rătăcit.”
Pitagora

VAVILA POPOVICI

FILOZOFIA,
RELIGIA ȘI ȘTIINȚA (1)

USA

După Noaptea Învierii când s-a auzit chemarea „Veniți să luați lumină” și s-a trăit momentul
aprinderii tuturor lumânărilor celor prezenți în biserici, după întunericul de câteva clipe, oamenii au
simțit că s-au umplut de lumină, cerul, pământul și cele de sub pământ. Iar săptămâna care a urmat a
fost Săptămâna Luminată, în care, sau începând cu care, ar trebui să ne luminăm mințile, să medităm
la viața pe care ne-o dorim, să ne imaginăm cum ar ﬁ lumea dacă oamenii s-ar iubi între ei, dacă ar ﬁ cei mai
mulți care să gândească la binele nostru, al tuturor și la binele acestei țări. Binele să se înfrățească, răul să se
pedepsească, sau cum spune proverbul românesc „Cele bune să s-adune, cele rele să se spele”, cam așa ar
trebui să procedăm, ﬁindcă nimeni nu poate trăi cu răul în „ograda” sa. Am ajuns în punctul când răul nu mai
poate ﬁ tolerat, nu poate ﬁ iertat, ﬁindcă „plaga” a devenit purulentă și a infectat o mare parte a societății.
Tolerarea acestei situații ar însemna distrugerea societății în care trăim. „Prietenii rătăciți” de care vorbea
Pitagora, vinovații, ar trebui să conștientizeze calea greșită pe care au pornit. Cu toții trebuie să știm ce vrem,
cu cine ne adunăm, iar răul să nu-l mai tolerăm. Numai așa putem păstra lumina în noi și putem s-o redăm lumii,
să scăpăm de întunericului care ne înconjoară.
M-am gândit zilele acestea la rolul Bisericii în viața noastră, la oamenii credincioși, dar și la cei lipsiți de
credință. La faptul că toți ne dorim o viață mai bună și parcă nu știm exact pe cine trebuie să urmăm, deși Binele
este unul și atât de diferit de răul care i se opune.
M-am gândit și la cei care au meditat și meditează profund asupra vieții și ne împărtășesc gândurile lor,
îmbogățindu-ne cunoștințele, și pe care îi numim ﬁlozoﬁ, dar cum am spus cândva, ﬁlozoﬁ sunt mulți printre noi,
oameni care fructiﬁcă experiența vieții și o transmit celor care nu au timp sau nu vor să gândească. Pe aceștia îi
numim oameni înțelepți. Mai sunt și oameni care au crescut în spiritul credinței, sau care au dobândit-o ulterior.
Și m-am mai gândit ce minunat este ca un părinte să-și învețe copilul poezii, înainte ca acesta să poată
cânta, să-l învețe acea modestă dar plină de emoție rugăciune: „Tu înger, îngerașul meu!/ Ce mi te-a dat
Dumnezeu, / Totdeauna ﬁi cu mine/ Și mă-nvață să fac bine./ Eu sunt mic, tu fă-mă mare, / Eu sunt slab, tu fămă tare/ În tot locul mă-nsoțește/ Și de rele mă păzește.” Și copilul cu timpul va simți că nu este singur atunci
când lipsesc părinții, că el este protejat și trebuie să facă numai lucruri bune care să mulțumească îngerașul
care-l însoțește…
Necesitatea credinței și a ﬁlozofării sunt simțite de ﬁecare om și ele se găsesc mai ales la cei tineri când ei se
simt atrași să mediteze asupra rostului lor în lume. Filozoﬁa înseamnă iubire de înțelepciune, iar înțelepciunea
este loc de întâlnire și cumpănire a tuturor virtuților. Ea nu înseamnă înstrăinare de viață, ci orientarea în viață,
în acțiuni, ca de niște faruri călăuzitoare. Hegel spunea că ﬁlozoﬁa este ﬂoarea cea mai înaltă a unei culturi.
Filozoﬁa și Religia se înrudesc, cea de a doua tinzând să descopere marile mistere ale lumii invizibile, iar
ﬁlozoﬁa lărgește domeniul intelectual al cunoștințelor despre lume și despre fenomenele ei. Marii gânditori ai
umanității începând cu Tales din Milet, Pitagora, Platon, Aristotel, Fericitul Augustin, Toma de Aquino, Bacon,
Descartes, Leibnitz, Kant, până la Bergson și Boutroux, au căutat să armonizeze pe cât este posibil ﬁlosoﬁa cu
religia. Și nimic în lume nu-i mai frumos decât căutarea adevărului cu ajutorul religiei – cunoștința dobândită cu
puterea spiritului. Există o îmbinare a rațiunii și a spiritului, a
materiei și a suﬂetului, a ﬁlosofului și a omului religios.
Din Antichitate se cunoaște acest efort al omenirii de a
percepe Universul. Omul antic înțelegea prin cosmos
armonie, frumusețe; lumea era o expresie a frumosului.
Desigur că primii ﬁlosoﬁ, necunoscându-l pe Dumnezeu, n-au
pus la temelia creației universului o cauză rațională, dar au
ajutat foarte mult la înțelegerea lumii în care omul trăiește.
Una din trăsăturile grecilor era dragostea de a gândi și ei
sunt cei care au pus bazele ﬁlozoﬁei. Comerțul și industria

Destine Literare

P

EDITORIAL

ajunseseră la apogeu, așa încât în Milet, odată cu dezvoltarea negoțului, s-au pus bazele ﬁlozoﬁei,
matematicii, și odată cu acestea s-au dezvoltat astronomia, geograﬁa, navigația, comerțul exterior și literatura.
Miletul a cunoscut această înﬂorire pentru că aici s-a întâlnit gândirea negustorilor greci cu înțelepciunea
egiptenilor, perșilor și indienilor. În acea perioadă s-au remarcat unele persoane care au fost renumite prin
talentul și caracterul lor, persoane celebre care au fost numite înțelepți, cuvintele lor ﬁind și astăzi extrem de
apreciate, deși au trecut peste 2.500 de ani de la acea vreme.
Pentru a putea ﬁ reținute mai ușor și de cât mai multe persoane, unele proverbe ale înțelepților greci au fost
săpate în piatră sau pe fațada unor clădiri importante. Ele sunt valabile și astăzi.
Primul ﬁlozof grec și primul matematician al Greciei Antice a fost Tales din Milet (624 î.Hr. – 546 î.Hr.), Miletul
ﬁind unul din cele mai înﬂoritoare orașe grecești ioniene, un mare port grecesc de pe coasta mediteraneană a
Asiei Mici, un important centru al ﬁlozoﬁei, un oraș care a dat multe personalități din domeniul ﬁlozoﬁei,
literaturii și arhitecturii. Despre Tales au scris Cicero, Seneca, Plutarh, Pliniu cel Bătrân – unii din cei mai
inﬂuenți greci din perioada Antichității. Tales din Milet a fost numit de greci „Sophos”, adică înțelept, pentru că a
dat multe sfaturi, iar cel mai cunoscut este cel gravat pe fațada din Oracolul lui Apollo din Delphi: „Cunoaște-te
pe tine însuți!”. Cu privire la omul fericit spunea că este cel sănătos, bogat, curajos și educat. Negustor de
profesie, Tales a făcut multe călătorii în Egipt, Creta și Asia, care i-au permis să-şi îmbogățească cunoștințele
din diferite domenii. Este primul din cei „Șapte Înțelepți” din Grecia Antică, a ajutat foarte mult la dezvoltarea
matematicii, astronomiei și ﬁlozoﬁei. Este considerat părintele științelor. A făcut multe descoperiri în domeniul
matematicii – a formulat mai multe teoreme geometrice care îi poartă numele. A folosit teorema care îi poartă
numele la calcularea înălțimii piramidelor din Egipt, măsurând umbra acestora când umbra unui om este egală
cu înălțimea sa. Deci s-a folosit de relația dintre umbră și dimensiunea corpului care o proiectează.
Oamenii îi criticau adesea pe ﬁlozoﬁ, reproșându-le uneori sărăcia și spunându-le că ﬁlozoﬁa este o
îndeletnicire nefolositoare. Povestea spune că odată, ieșind noaptea din casă însoțit de o bătrână, pentru a
urmări stelele, Tales a căzut într-o groapă, iar bătrâna i-a reproșat: „Cum vrei să știi ce-i în cer, Tales, când nu
ești în stare să vezi ce-i la picioarele tale?”. Putem zâmbi la citirea acestei povești, dar câtă ﬁlozoﬁe are! Cum
ne dezvăluie modurile diferite ale gândirii și cum trebuie să le interpătrundem, ﬁindcă viața omului este rațiune
plus înalta simțire.
Tales a fost ﬁlozof, dar și legiuitor, om de știință, savant, matematician, om de stat. A descoperit cele 4
anotimpuri și a împărțit anul în 365 de zile. A considerat că apa este primul element care dă naștere la alte
elemente. El a spus că „Apa este principiul tuturor lucrurilor”. A pledat pentru folosirea înțelepciunii în viața
noastră de zi cu zi. Deși niciuna dintre scrierile lui nu a fost găsită, opera sa a fost păstrată prin intermediul
scrierilor altor autori.
Răspunzând la întrebările puse de către un soﬁst, Tales a aﬁrmat că cel mai bătrân este Dumnezeu ﬁindcă el
a existat dintotdeauna. Dumnezeu este fără de început și fără de sfârșit. Cel mai frumos lucru este universul.
Cel mai mare dintre toate lucrurile este spațiul ﬁindcă conține toată creația. Lucrul cel mai constant este
speranța, pentru că omul continuă să existe și după ce a
pierdut totul. Cel mai bun lucru este virtutea, pentru că fără
ea nu ar exista nimic bun în lume. Cel mai rapid lucru este
gândul, pentru că într-un minut ne permite să zburăm
până la limitele universului. Cel mai puternic lucru este
nevoia, pentru că din cauza ei, omul înfruntă cele mai mari
pericole în viață. Cel mai ușor lucru este să dai sfaturi. Cel
mai greu lucru este să te cunoști pe tine însuți. Putem
astăzi să-l contrazicem?
Pitagora sau Pythagoras (580 î. H. – 495 î.H.), al doilea
din lista marilor înțelepți ai Antichității, s-a născut în insula
Samos. Încă de tânăr a călătorit mult, vizitând Orientul
Apropiat până în India, a fost întemeietorul pitagorismului,
care punea la baza întregii realități teoria numerelor și a
armoniei. Fiind un mic dictator, s-a mutat la Crotona, azi
Crotone în Italia, unde a întemeiat cel mai „totalitar”
colegiu posibil. Puteau intra în el și bărbații și femeile, dar
trebuiau să depună înainte un jurământ de castitate și să
se oblige la un regim alimentar care excludea vinul,
(https://en.wikipedia.org/wiki/
carnea, ouăle și bobul. Ce-a avut el cu bobul, nimeni nu a
Pythagoras, Rafael, Școala din Atena)
înțeles. Toți trebuiau să se îmbrace cât mai simplu și mai

decent. Râsul era interzis și la sfârșitul ﬁecărui an de școală, toți elevii erau obligați să-și facă public autocritica.
El nu a scris nimic sau scrierile sale nu s-au păstrat. Totuși lui i se atribuie descoperirea teoremei geometrice și
a tablei de înmulțire, care îi poartă numele. A fost un mare educator și învățător al spiritului grecesc.Nu se poate
stabili cu precizie ce aparține lui Pitagora și ce au adăugat pitagoricienii ulteriori. Celebrele texte, Versurile de
aur ale lui Pitagora și Legile morale și politice ale lui Pitagora, existente și în traduceri românești, aparțin unei
epoci ulterioare. Imnurile lui Pitagora se referă la virtute.
Transcriu câteva care mi s-au părut a prezenta mare interes: „Cinstește pe tatăl tău, pe mama ta și pe rudele
ce-ți sunt apropiate. Dintre ceilalți oameni, fă-ți prieten pe cel încununat de virtute. Supune-te întotdeauna în
fața vorbelor blânde și a faptelor folositoare. Nicicând să nu-ți urăști prietenul pentru o greșeală de nimic, atât
cât poți, căci posibilul vecin e cu necesitatea. Aﬂă că toate acestea sunt astfel, și învață să biruiești cele ce
urmează: mai întâi lăcomia pântecului, apoi lenevia, luxul și mânia. Nu săvârși nicicând vreo faptă de care să te
rușinezi, nici față de un altul, nici față de tine. Și, mai ales, respectă-te pe tine însuți. Fă apoi dreptatea cu fapta
și cuvântul. Nu te purta în nicio împrejurare fără să gândești. Ci amintește-ți că omul sortit e ca să moară și aﬂă
că averea așa cum se câștigă, la fel se risipește. Cât privește necazurile îndurate de oameni din pricina
Destinului potrivnic, primește-le ca și când li s-ar cuveni, îndură-le răbdător și nu te-mpotrivi. Caută să le
înlături, pe cât îți va sta în putință. Dar cugetă temeinic la aceasta că, pe cei buni, soarta îi păzește de multe din
aceste nenorociri. Multe vorbe, bune sau răutăcioase, ies din gura oamenilor; nu le arăta prea multă prețuire,
dar nici nu le-nﬁera. Chiar lucruri mincinoase de auzi, îndură cu răbdare și blândețe. Ia seama-n orice
împrejurare la cele ce-ți voi spune. Ca nimeni, niciodată, prin vorbe sau prin fapte, să nu poată să te împingă să
spui sau să săvârșești ceva nefolositor pentru tine. Cugetă înainte de a făptui, ca nu cumva să te porți nesăbuit,
căci numai omul păcătos spune sau face lucruri nesocotite. Nicicând, așadar, să nu faci ceva de care apoi să te
căiești. Nu săvârși nimic din cele ce nu știi; ci învață tot ce se cuvine să știi, și viața fericită îți va ﬁ. Îngrijește-te
de sănătatea trupului tău, dar dă-i cu măsură băutura, mâncarea și mișcarea, și numesc măsură ceea ce
nicicând nu te va stânjeni. Deprinde-te cu o viață curată și simplă și păzește-te să faci ceea ce trezește
ranchiuna. Nu cheltui fără rost… Dar nici nu ﬁ zgârcit, dreapta măsură e ce mai bună-n toate. Nu-ți lua drept
îndatoriri ceva ce ți-ar putea dăuna, și mai ales cugetă înainte de-a trece la fapte.”
Pitagora este primul care a inventat conceptul de ﬁlozoﬁe, deﬁnind-o ca un efort spre înțelepciune și o
dragoste de adevăr la care se ajunge doar prin exercițiul inteligenței.
După citirea acestor imnuri, m-am gândit ce bine ar prinde niște cursuri predate în școlile zilelor noastre,
pentru educarea și inițierea tinerilor în perceptele ﬁlozoﬁei, adică ale înțelepciunii, respectului și dragostei de
adevăr. Sau, la orele de matematică, când se învață sau se aplică teorema lui Pitagora, să se facă o pauză și să
li se vorbească elevilor despre acest matematician-ﬁlozof și să li se citească Imnurile. Poate ora de matematică
ar ﬁ mai interesantă!
Este cea mai cunoscută teoremă din geometria euclidiană. Cine nu o știe? Elevii o spun ca pe o poezie, dar și
părinții, bunicii o pot „recita”: „În orice triunghi dreptunghic, suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul
ipotenuzei (latura opusă unghiului drept).”
A rămas în mintea oamenilor ca părinte al vegetarianismului, așa încât cei care preferau să-i urmeze dieta
din care era exclus consumul de carne, sute de ani au fost numiți „pitagoreici”.
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ROMANIA

RECITIRI:
NICHITA STÃNESCU SAU
REFORMULAREA LIRISMULUI

„Slujirea poeziei este durere”
Într-o carte menită a isca scandal, ceea ce chiar s-a întâmplat, Eugen Negrici, luptând cu Iluziile
literaturii române (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2008), ocolea graţios subiectul Nichita.
Autorul, încercând a se lepăda de vinovata „atitudine fals-ocrotitoare”, denunţând zgomotos
„falsurile patriotice” punea sub lupă activitatea mitogenetică. Altfel spus, efervescenţa mitică de
care, noi, românii, ne-am face vinovaţi. Precaut, el parează; mitul „laic” ar ﬁ, înţelegem, un fenomen natural, de
vreme ce „mitizarea este o tendinţă antropologică universală”. În poﬁda agresivelor demitizări, atitudinile de
sorginte mitică vor exista mereu, ne asigură E. Negrici. Iar mentalul românesc, de certă potenţialitate
emoţională a fost modelat de miturile literaturii (în sensul unei „mistiﬁcări luminoase” a memoriei colective),
ajungându-se chiar la un „eroism al mistiﬁcării”. Încât, aﬂăm, „marii scriitori – întreţinând o pioşenie globală –
continuă să ﬁe larii noştri”. Care ar ﬁ, așadar, soarta lui Nichita? Adevărat, mitizarea „înceţoşează percepţia”,
iar Stănescu (alături de Labiş şi Călinescu) „şi-a pierdut pe moment strălucirea”. Demonstraţia, însă, lipseşte.
Acea „explorare rece şi precisă” se amână. Devenit „piesă de patrimoniu cultural” (cf. Ş. Foarţă), Stănescu ar ﬁ
fost menajat de o critică deseori complezentă, oarbă la declin, chiar „necritică”. Ne întrebăm: judecând opera,
trebuie să invocăm, obsesiv, labilitatea omului, anturajul, culanţa, discursul oracular etc., plonjând într-un
„justiţiarism feroce”? Trebuie, însă, să ieşim din narcoză, abandonând registrul imnic sau cel blasfemic.
Apărarea valorilor nu înseamnă, neapărat, salvarea idolilor. Zelatorii, ca şi delatorii, fac rău, deopotrivă, Eugen
Simion vedea în volumul În dulcele stil clasic o „carte de trecere”, autorul sﬁdând „puritatea genurilor literare” şi
deschizând pârtie postmodernismului. Jeana Morărescu va observa, e drept, la oarecare distanţă în timp şi
într-o carte, regretabil, puţin comentată, că „în poezia lui Nichita Stănescu se aﬂă premisele curentului spiritual
ce va urma postmodernismului”. Or, curentul spiritual, chemat la rampă, e tocmai transmodernismul.
Generaţia lui Nichita se emancipase, descoperind un aer proaspăt, despărţindu-se brutal de literatura
clişeistic-convenţională. Îndrăznelile şi revirimentul labişian, exuberanţa noilor veniţi, tinereţea lor frenetică
obligau la reformularea lirismului. Ruptura de poezia ideologic-triumfalistă cerea, imperativ, regândirea
poeticităţii, un suﬂu novator şi, desigur, adâncirea individuaţiei. Or, Nichita nu apare doar ca o voce distinctă în
peisaj, impunând o altă formulă; implicit, o altă estetică sﬁdând convenţiile. El, asigurându-şi „viitorizarea”
(vorba lui Jung), propune o nouă viziune artistică; propune un sistem liric, şocant şi fascinant, deopotrivă.
Dereglarea „coerenţei semantice” (observaţie veche, valabilă la nivelul poeziilor) eclipsează o altă constatare,
vizibilă doar la nivelul operei: viziunea sistemică, construcţia ordonată, atentând – s-ar zice – la trainica
(pre)judecată a răsfăţului boem, doritor – insaţiabil – de spectacol şi adoraţie.
Mai mult, cel mai personal creator de limbaj în poezia noastră (din segmentul postbelic, evident) aspiră –
constatase Edgar Papu – spre „o zonă superioară a realităţii”. El vrea să transgreseze canonicul (cf. C.
Ciopraga), ştie că poezia e „doar tendinţa către ea”, vrea un discurs total, trăit. Eul, aşadar, iese din sine, ﬁinţa
îşi aﬂă prelungirile în alte ﬁinţe şi lucruri hrănind, prin autopercepere, mari viziuni, desfăşurări grandioscosmice. Acea „tensiune semantică spre un cuvânt din viitor” presupune tocmai transcendere, nu doar
metapoezie. Cuvântul, aﬂăm, reproduce „structura materiei”. Încât, cercetând „noua frontieră a suﬂetului”, el
descoperă poezia în centrul umanului. Şi ﬁind o sinteză artistică a sensibilităţilor epocii, poetul absoarbe
informaţii, le metabolizează, devine o bibliotecă umblătoare. Ochiul este un sensor universal, starea poetică se
înstăpâneşte. Totuşi, Nichita, spun foştii săi amici fără a ﬁ, neapărat, prin asemenea depoziţii, răutăcioşi, n-a
fost un studios, un devorator de cărţi; n-a fost, aşadar, ceea ce am putea numi un cititor insaţiabil. Pe bună
dreptate, „rivalul” Marin Sorescu vedea poezia lui Nichita ca o lirică „poroasă”, „tentantă şi volatilă”; deşi
Stănescu nu se dovedise un mare cititor, el impresiona prin forţa de absorbţie, iscând – provocat – efecte
fulgurante în preajma unor oameni de spirit. Fantezist, inteligent, dezlânat, şocant, apoi grav bolnav,
ﬁcţionalizând convingător, poetul, căzut în autodegradare, era un risipitor, aﬁşând dezinteres, de o
responsabilitate suspendată. Doar „ﬁxat” în pagină, precum în Antimetaﬁzica (1985), „însoţit” de Aurelian Titu
Dumitrescu, ne transmitea spectaculoasa jerbă a ideilor „vorbite”. Sau puzderia ineditelor, rătăcite prin
depozitele prietenilor, elanul recuperator devenind fenomen incontrolabil. Curtat şi răsfăţat, trăind şi chefuind
în tovărăşia unor oameni de spirit, nu doar din mediul scriitoricesc, el a dovedit „o mare capacitate de asimilare”
(cf. Petre Stoica). Altfel spus, cu antene mobile, în prelungitele libaţii a preluat, probabil, prin contagiune,

diverse idei şi sugestii, iscate în interminabilele dispute bahice, prelucrându-le apoi febril, grijuliu, totuşi, cu
opera şi destinul său literar, gospodărindu-şi posteritatea, în poﬁda aparentului dezinteres şi a boemei aﬁşate
(reală, negreşit). Gata de a accepta, spun aceeaşi amici, o concesie, dacă, astfel, putea „strecura”, păcălind
cenzura (şi ea capricioasă), o metaforă „dichisită”. Dar nu colecţia de amintiri, împărtăşite de apropiaţii
poetului, ne interesează aici. Înecate în aburul legendei, deformate sau inventate, astfel de mărturii, prin unele
voci, par a zdruncina chiar „mitul prieteniei”, coborându-l pe poet în primitivism şi suspectându-l de o răutate
egocentrică, geloasă pe succesele confraţilor. Adevărul în privinţa unor pactizări adaptative şi zelul ﬁcţionar
coabitează, presupunem, în astfel de „reconstituiri”. Şi nici nu ne preocupă prioritar. Cu adevărat importantă e
angajarea sa poietică, Ştefania Mincu cercetând, într-o carte de referinţă, întoarcerea poetului asupra
posibilităţilor sale de exprimare. Acea poezie, care, prin vitalitate pulsatorie, se face pe sine, atrage atenţia nu
doar asupra producerii, ci şi a receptării. Iar concluzia cade implacabil: poíein-ul lui Nichita Stănescu aparţine
etapei postmoderne. Cum rostirea e o mărturie, depoziţia existenţială nichitiană nu exprimă un postmodernism
dezabuzat. Proiectul său de transpoetizare doar îl anunţă, depăşindu-l de fapt. Iată (încă) un splendid paradox
stănescian!
Trebuie amintit că Ion Pop, în 1980, intuise acea „coerenţă fundamentală” a universului nichitian, în poﬁda
„agitaţiei alunecoase a suprafeţelor”, întărind părelnic ideea des-centrării. Dincolo de poză, de balansul între
frivolitate şi gravitate, Stănescu nădăjduia să-şi ofere o vedere „din afară”. Altfel spus, să pătrundă ontologia
ﬁrii, să palpeze „semnele vii”, să reconstituie – ca participant la „singura viaţă mare” – memoria devenirii.
Aceasta ar ﬁ Epica Magna, cochetând cu proiectul arhetipal: „toate numerele dorm/ în cifra unu.” Sentimentele,
ne avertiza poetul, nu trebuie înţelese, ci trăite. Poezia-organ („ochiul care plânge”, adevărat, „un ochi
neinventat”) ar îngădui întoarcerea la sursă, acea râvnită „literalitate orﬁcă”. Aşadar, dincolo de Poet, aspirând
– prin extensia Eului – la „neatinsele de mine lumini” pot ﬁ dibuite acele „pricini îndepărtate”, cum explica însuşi
Stănescu geneza Elegiilor. Fluidul misterios sondând imponderabilul, deversarea unei „memorii
subconştiente”, ruptura tragică a sinelui, încarnarea atavică (Îngerul) şi revelaţia sentimentului trecerii îl împing
spre trăirea limitei. Aici este tragismul artei nichitiene (cf. Paul Georgescu). Aici se cuibăresc spaimele
metaﬁzice şi intervine sciziunea, alimentând drama cunoaşterii. Şi tot aici, sub armura unui ermetism şocant
(derutând exegeţii, să recunoaştem), poetul îşi impersonalizează durerea. Emanciparea auctorială, vizibilă,
naşte tulburare. Absolutul comunicării („nu lăsam nici o umbră nedestăinuită”), uimirea (deloc inocentă),
misterul celor ce sunt provoacă o serie de sfâşieri şi suferinţe, developate în Noduri şi semne, de pildă.
Nu ne-am propus o etapizare a liricii nichitiene, operaţiunea cerând chiar talent detectivistic, cum avertiza
regretatul Al. Condeescu. Criticul a purces, se ştie, la o ediţie integrală, Opera Magna (ca „proiect de suﬂet”),
aşezând, în ordine cronologică, textele stănesciene (unele nedatate, altele urmând a ﬁ recuperate ca textesurpriză ori variante ale aceluiaşi modul poetic). Proiectul nu poate ignora vechea constatare că avem de-a
face cu o „poezie de viziune”. Chiar dacă devotatul exeget Al. Condeescu contabiliza „trei braţe lirice”, e
limpede că gnoseologia, metapoezia şi ontologia nichitiană comunică şi privesc „întâmplările ﬁinţei” în
totalitatea existenţei, la nivelul conştiinţei ontologice. Orﬁsmul şi luciditatea coabitează în sensul vizualizării
poemului. Eul îmbogăţeşte lumea, transformând-o în poezie. Iar percepţia „anatomică” a sensului (cf. N.
Manolescu, Marin Mincu) potenţează un erotism astral. Mâinile sunt „absurde”, piciorul pare „un câine care
latră”, îmbrăţişarea se vrea o contopire intensă: „şi să te-mbrăţişez cu coastele-aş ﬁ vrut”. Îmbătat de hieratism,
vizionarismul nichitian invocă înzeirea, accesul la acea ﬁinţă transparentă, adumbrită „cu umbra vorbei ce
eram”. Sau, aspiraţional, tânjind spre puritate sferică: „totul ar ﬁ trebuit să ﬁe sfere”. Contemplând criza
existenţială, Nichita îşi retrăieşte „făptura ce-am avut-o”. Atins de „boala vieţii”, de adierile thanaticului, se vrea
– coborând în timp – un martor al „adolescenţei ruginind”. Şi chiar constată oprirea timpului („timpul
încremenise/ bătut în palma ta Iisuse”), cere, faustic, „un timp oprit al conştiinţei”, râvneşte, spuneam,
comuniunea.
Acest „modelator revoluţionar al limbajului poetic”, mereu curios, fabulant şi teribilist, pentru care poezia e o
„tensiune semantică”, iar matematica „o poezie dură”, întreţine, grijuliu, ﬂuxul colocvial. Dilematic,
lamentatoriu, cu interludii ironice ori pusee ludice, păşind dincolo de convenţii, căzând lejer în diluţie sau
autopastişă, Nichita, mânat de un irepresibil imbold cognitiv, a fost tentat de o epicizare misterică, visând la
ﬁinţa orﬁcă. Desfăşoară viziuni în lumea meta-senzorialului, doreşte un „laser lingvistic” şi conştientizează,
dureros, limitaţia simţurilor. Vizionarismul său antinomic, înţelegând lumea ca Logos, manevrează intuitiv
postulate ştiinţiﬁce de avangardă. De la drama ptolemeică, suferind pentru „ceea ce nu se poate vedea”,
pentru aura lucrurilor şi până la Logica ideilor vagi (v. Respirări), poetul se vede conﬁrmat de ultimele
descoperiri. Evident, nu forţăm un precursoriat cu ifose protocronice. Ar ﬁ hilar! Dar acest sistem de idei,
vieţuind pulsatoriu într-o ontologie genuină naşte o „feerie ﬁzico-matematică” (cf. Paul Georgescu) deşi
vitalitatea senin-jubilativă de altădată cunoaşte accente coşmareşti în montură bizar-mitologică. Baza
ştiinţiﬁcă a lirismului stănescian poate ﬁ probată. Ceea ce nu înseamnă că poetul, evadând din lumea
văzutului, amestecând idei culese din toate direcţiile, nu poate ﬁ suspectat de o mixtură delirantă. Cristian
Tudor Popescu vorbea chiar, în serialul de tristă faimă din Adevărul literar şi artistic, de lecturi prost asimilate,
regurgitând „o versiﬁcaţie ştiinţiﬁcoidă”. Relaţia, totuşi, vagă, cu ştiinţa, admirabilă în poezia cosmogonică, nu
atenuează drama auctorială; dimpotrivă. Şi atunci, cel care nu avea „atâta timp pentru mirare” descoperă, prin
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re-amintire, soluţia imperfecţiunii. Cuvintele, vai, „se desfăşoară mereu în urmă”; a ﬁ poet, citim în
Antimetaﬁzica, înseamnă „a avea dor”. Or, dorul stănescian, tangent „nebuniei” înseamnă ieşirea din sine,
suferinţa cosmică, impersonalizarea. Ca „poet de răscruce”, Nichita Stănescu exprimă tocmai un
transmodernism avant la lettre. El, prin poetica rupturii, vesteşte un alt eon spiritual şi reprezintă, aﬁrma
răspicat Theodor Codreanu, „o punte de trecere dintre două paradigme literare”.
Posteritatea lui Nichita Stănescu nu e scutită, însă, de convulsii. Să credem oare că generaţionişti frustraţi,
contaminaţi de febra revizuirilor, travestiţi azi în viteji şi inclemenţi procurori, voind alte clasamente, alungă un
nume-emblemă? Gloria lui Nichita a supărat pe mulţi. Până şi inevitabilul epigonism a deranjat. Irepetabilul
poet manifesta o graţie ingenuă, un freamăt angelic şi căuta neostoit poezia pulsatorie; vroia, prin modulaţii
antinomice, să „prindă” tensiunea sinelui, pornit în căutarea necuvintelor. Să ﬁxeze, orgolios, chiar tensiunea
semantică. Acest Midas ploieştean a stănescizat universul nostru liric. Lumea, după Nichita, ni se dezvăluie
altcumva. Chiar otrăvită de răutatea care nu oboseşte, ea cheamă – prin ochiul stănescian – frăgezimea
aurorală. Şi, mai cu seamă, liantul prieteniei. Fiindcă „poetul îngerilor” a fost Prietenul tuturor poeţilor. Iar aici
clasamentele nu contau. Importantă era legitimaţia de poet; erai (sau nu) poet pur-şi-simplu.
Dar Nichita nu şi-a aparţinut. Până şi în tematica şablonardă a realismului socialist, Stănescu, uşor docilizat,
dovedea o graţie evazivă (cf. N. Manolescu). Seraﬁc, ispitit de recitiri hagiograﬁce, aﬂând în Anton Pann, de
pildă, un „tată de cuvinte”, cu o nestrunită dispoziţie ludică şi parodică, el căuta, corporalizând sentimentele,
„împreunări” inedite, loviri de cuvinte atingând starea de imponderabilitate prin abstractism, soﬁsm,
avangardism etc. Levitaţia stănesciană testează / probează tocmai virtualitatea cuvântului, împins – ca dat
ontologic –
într-o insuportabilă tensiune. Nichita, observa Ştefan Colceriu, „a întins coarda limbii române” până la
destrămarea ﬁinţei; mâna scriitoare are nevoie, ﬁreşte, de medierea textului, dar actul de semioză îşi asumă,
cu deschidere vizionară, o tragică neîncredere în limbaj, schimbând priza ontologică (cf. M. Mincu). Un Nichita
în transă, epuizat (ﬁzic), suferitor „de-ntreg Universul”, cultivând poetica rupturii îşi bulversează cititorul (nu
doar pe cel comun, sârguincios, fascinat). Încât răspunsul la o mai veche întrebare, formulată de Gh. Grigurcu
(în SLAST, nr. 7/1986), privind transferul de imagine al „zeescului Nichita”, din imaginarul public în istoria
literară, nu mai poate ﬁ ocolit. Să ﬁ întreţinut poetul doar o vogă temporară, sprijinit de „pompa exegetică” şi
favorurile criticii, beatiﬁcat zelos, devenit obiect de cult? Să ﬁ fost un răsfăţat al unei Istorii nescrise, retrogradat
acum, alungat din cinul poeţilor mari? Să ﬁ fost doar „cea mai mare iluzie a criticii noastre”, cum ne anunţă,
inﬂexibil, Gh. Grigurcu? Oricum, seducătorul Nichita, original şi cumplit de inegal, un „versiﬁcator diabolic de
abil” (cf. Eugen Simion) nu poate ﬁ judecat doar în numele maximalismului etic, înscenând un „jihad dosarist”.
Şi, evident, nici în afara generaţiei sale, chestionând contextul socio-politic. Şaizeciştii se despărţeau,
provocând ruptura, de poezia referenţială, agitatorică a realismului socialist şi încercau, cu „permisivitatea”
organelor (şi ea ﬂuctuantă), a reface legăturile cu o tradiţie boicotată, îngropată, după masacrul proletcultist.
Încât starea de spirit a generaţiei şi echipa de critici, punând – decisiv – umărul la cauza modernizării
(recuplării) literaturii noastre, au aﬂat în Nichita Stănescu liderul necesar. Volumul 11 elegii, constata, peste ani,
N. Manolescu, dădea tonul generaţiei, poetul asigurându-ne că „El începe şi se sfârşeşte cu sine”. A discuta, cu
probele la îndemână, rolul lui Nichita Stănescu în primenirea liricii noastre obligă la a chestiona, fără
menajamente, opera şi a recunoaşte, fără ipocrizie, uriaşul ei impact.
Vom reaminti că revoluţia stănesciană a marcat o mutaţie a viziunii poetice. Nichita ne-a apropiat, alături de
congenerii săi, de lirismul autentic, redescoperind modernismul interbelic, refăcând punţile de legătură cu o
tradiţie fracturată. Poet până „în străfunduri” (cum l-a văzut Ana Blandiana) „revoluţionarul” Nichita a fost un
inovator. Dar radicalismul său a fost unul pur estetic, propunând alte instrumente expresive. Trebuie să avem
în vedere natura sacerdotală a poeziei sale („tăcând” lumea), modelul „fremătător” al lui Pârvan, angelismul
insinuat în toţi porii acestui lirism care a descoperit „necuvintele” (ascunse în atâta moloz liric), încercând să
dialogheze cu zeii; şi să nu-i cerem, aşadar, ceea ce nu a fost, reproşându-i absenţa militantismului. S-a trădat
Nichita pe sine? Evident, vom descoperi cu uşurinţă eclipse ale inspiraţiei, după cum, pensând nereuşitele,
putem biciui acest „registru meditabund” (ca să-l cităm, din nou, pe Gh. Grigurcu), nărăvit la diletantism. Dar ar
trebui atunci să nu observăm că Nichita a impus un limbaj, nu un număr de texte; a impus, printr-o poezie
ﬁlosoﬁco-metaﬁzică un sistem simbolic. Şi-apoi, orice autor înfruntă timpul prin câteva titluri. Nici revoluţia
nichitiană nu trebuie „citită” prin declaraţiile cohortelor de admiratori, semănând – prin adulaţie nestrunită – o
păguboasă confuzie şi nivelând, fără ﬁltru critic, peisajul literar. Oricum, nu e cazul să recădem în biograﬁc.
Dar, după atâţia ani de la dispariţia sa, omul Nichita, magnanim, culant, „imatur”, iubind curtea perpetuă,
amiciţia tuturor şi gestul gratuit încă trăieşte şi fascinează. Şi, probabil, abia după ce vor pleca şi cei care l-au
cunoscut o discuţie critică, pe text, poate începe. Până atunci, să acceptăm cu lejeritate ideea că Nichita ar ﬁ
„un idol fals”, o iluzie a criticii postbelice, o personalitate gonﬂabilă? Suntem convinşi că lirica sa, inegală valoric
(cum altfel?), trecând testul primenirii generaţiilor va străluci şi în zarea transmodernismului ce va să vină.
Dacă, ﬁreşte, zăbava lecturii va mai ispiti valul internauţilor…

TWO RIDES

At the Everglades National Park
long and leisurely ride through
the Sawgrass Prairies up to the 'Keys'
the Gulf and the Ocean waters
stretching endlessly on all sides
scanning for manatees, anhinga,
egrets; the elusive croc emerging
from under the mangrove swamps
lined endlessly along the route
The eternal moment turned ephemeral
as boatman paused
to point out 'Wilma's' wreck…
Eye opening, humbling!

HEMA RAVI

A cruise in the 'Venice' of America
goggling at multi million dollar homes
alongside the canals of Fort Lauderdale
child-like joy waving at folks in other cruises
as the tour guide's running commentary
with witty anecdotes kept us focused
on wading birds and Iguana on the green
road bridge over the waters
opening up to let the yacht pass
sheer opulence of parked cruises
mansions over the hardened limestone ocean ﬂoor
Visual treat the man made marvels
Mindboggling, the astronomical prices!

INDIA

LEAFLESS TREE
In the course of the morning walk
this tree each day
I do pass,
in its naked existence
ﬂanking foliage
it exudes charm.
What tales it has to share
how many life-forms been comforted
in its cool bosom
promises and kisses
exchanged under its shade –
desire to discern
Against relentless rain, glittery nights
sizzling summers and murmuring winds
inﬂection of clouds day after day
it stands unperturbed, unfettered.
Not a rhymester I am, to lay expression in print
neither an artist nor a lens man
to bring out the sensitivity,
The charismatic tree rouses the prosaic me
Its stillness radiates calm
I continue to gaze…
Looking intently at tree stripped of leaves and fruit
waiting patiently for summer
a monk recognised
the trustworthy autonomy
of divine intervention
love for God, never after 'ceased to burn'.
Will this leaﬂess tree be the catalyst?
(ﬁrst published in 2012 in the “Contemporary Literary
Review”)
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ET SI L'AMOUT AVAIT RAISON?…
Hypocrite poète, mon semblable, mon frère
(Ed. Helicon, 1995, Timişoara)
Aux lecteurs,
À l'âge où je mesurais le ﬁni du monde avec l'inﬁni de mes rêves d'enfant
« amoureux des cartes et d'estampes », Baudelaire, que je venais de découvrir,
me traitait d'hypocrite lecteur. Je ne l'ai pas cru. Mais s'il avait raison?
J'ai parcouru le monde « à la clarté des lampes ». J'ai connu ainsi beaucoup de
poètes. Ils n'avaient pas toujours de réponses à mes doutes mais ils savaient
tous à me poser des questions. J'en ai gardé « la forme et l'essence divine de
l'amour » et maintenant je refais, à ma manière, la vieille histoire comme un écho
lointain « aux voix chères qui se sont tues ».
Au poète,
La sagesse, la vertu, l'amour, la vérité,
Ont déserté notre âme, la raison est en peine,
La poésie se meurt d'un chagrin volontaire,
Toi, tu le sais, poète, vendeur des mots factices,
Hypocrite poète, mon semblable, mon frère.
Qui suis-je? Tu le sais mais je te le dis encore:
Je suis l'ombre du temps inﬁni – le lecteur.
HISTOIRE

R

Sur cette large terre brûlée d'amour,
Le monde répète l'Avare
Dans un décor de tous les jours ;
Les singes ont envahi la scène,
Il y a des loups aux bords de la Seine,
Les bons apôtres d'autrefois
Refont l'histoire d'une Cène triste:
– Hommes, il était une fois un Roi,
Vous rappelez-vous son nom?
– Christ? – Christ!
Le seul Roi qui donna sa vie
Pour les petits.
– On l'a trahi!
HEUREUX QUI…
« Heureux qui comme Ulysse
a fait un beau voyage ».
(Du Bellay)
Heureux qui de sa vie ne ﬁt qu'un seul voyage!
Moi, le mien ne fut
Qu'un simple port d'attaches.
Les vagues de l'inconnu
M'appelaient dans le lointain.
Partir? Rester? Qu'importe!
Nous, devant la même porte,
Loin des ﬂots de chagrin…
Heureux qui de ses rêves a fait un beau voyage,
Le front dans les étoiles, vers le port du bonheur.
Ô, je voudrais briser les barreaux de la cage
Dont tu pris ton envol m'y laissant prisonnière
Car mon voyage ne fut
Qu'un immense champ de guerre…

Your absence will call for your presence, my sweetheart,
Enlightened countless amphoras will lead you
Your trace is to surprise the waking ﬂowers
And butterﬂies will ﬂy in thousands.

IOAN N. ROªCA

ENLIGHTENED AMPHORAS
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If you come back again, you will invade me, sweetheart,
With your sky which will absorb me all.
My eyes will tell me that you are a phantom
While other senses will say I am blindfold.

ERATO
Goddess Erato loves me,
she laughs, she leans her forehead on my shoulder,
she has foggy arms and
cold words,
she roars with laughter,
she stops all of a sudden
and she shows me the Love
who
more serene than ever
steps on.
I have been crossing an irreversible time,
The sky is a garden of white frost
Where stars shed themselves.
I cross through time and look no more
for that star which they call ebb and ﬂow.
(Ioan N. Roșca, Amfore de lumină / Enlightened Amphoras,
translated from Romanian by Muguraș Maria Vnuck, Floare albastră
Publishing House, Bucharest, 2010, pp. 23, 25)

Destine Literare

R

SRINIVASA RAO SAMBANGI

EDITORIAL

INDIA

Short Bio: Srinivasa Rao Sambangi works for a Pharma Company in
Hyderabad, India. His haiku are regularly published in various national and
international journals /anthologies like Frogpond, Modern Haiku, Heron's Nest
etc. Some of his haiku got translated into Chinese and German. He won
honourable mentions in 2017 Irish Haiku Society Contest, in 2018 Betty Drevniok
Haiku contest and in 2019 Matsuyama Photo Haiku Contest. His haiku is
selected for display in Golden Triangle streets opposite to White House,
Washington DC for two years consecutively

Haiku
world of surplus
a man under winter moon
nibbles the night
***
blood moon
didn't you call me honey
when I was away
***
waning moon
grandma's walking stick
closes the loop
***
summer moon
a clothless boy
wears in full
***

S

sickle moon
a ﬂy takes the depth of
his stomach
***
summer moon
hide and seek this time
on barefoot
***
harvest moon-panicles and the farmer
bow to each other
***
spring moon-wide open the baby's mouth
on mother's lies

1.
Words create the light, the riddling
ﬂowers, the tangible forms
of materiality.
They are large and accurate.
I, therefore, deﬁne them rigorously.
Words create darkness.
And hence night is a drop, a tear,
a lightning bolt,
or a bird that forgot to ﬂy,
lost
in the shadows of November.
2.
I summoned the sky.
And the trees replied to me,
also the clouds, the stars,
and the bees prowling around
the pollen.
In the windows of the night,
my heart burns in rosemary
fragrances,
living, loving, wandering.
Rhymes ﬂow in the face
of silence.
In the wonted fever of days,
loneliness grows
as the brightest sparkle
of my most intimate ﬂower.
3.
I lose myself in the lush of hydrangeas,
I dream that I'm lost in the anguish
of the evening.
I listen to a Mahler song
and your name explodes
in ﬂames if lilies.
A ﬂame of pure satin converts
shadows and disarray
in illuminated bodies
of ﬁery transparency.
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EPISCOPI ROMÂNI RĂPIȚI
ȘI ASASINAȚI DE KGB

Profesorul Paul Leu, cunoscut prin scrierile sale de
până acum, consecrate unor personalități ale
Bucovinei, între care Ciprian Porumbescu și Simion
Florea Marian ocupă un loc central. Deși stabilit
undeva, în SUA, ne mai gratulează, din când în
când, cu câte o nouă lucrare. Ultima sa apariție editorială, Paul
Leu, Episcopi români rapiți și asasinați de KGB (Fundația
„Episcopul Grigorie Leu”, București, 2005, 215 pp.) este
inspirată de martiriul a doi slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române
care, prin activitatea lor, au atras atenția vestitului serviciu de
securitate sovietic, KGB.
Este vorba de două fețe bisericești: episcopul Grigorie Leu și
de arhiepiscopul Victor Leu, tată și ﬁu, rude ale cunoscutului om
de litere și cinema Corneliu Leu și, presupunem, ale autorului
cărții de față.
Este cunoscută teroarea dezlănțuită de regimul comunist, în
special în prima sa fază, când țara se aﬂa sub stăpânire efectiv
sovietică, împotriva slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române,
percepuți ca dușmani ai noului regim. Mulți prelați au plătit cu
ani grei de detenție sau cu viața îndrăzneala de a se opune
ocupanților și îngrădirilor cultului creștin ortodox, sau au fost
scoși din cinul monahal, pentru a ﬁ „reintegrați” în viața laică.
Autorul cărții de față, încearcă – și reușește – să recompună
câteva scene de un dramatism surd, din tragediile personalităților amintite mai sus, ﬁguri emblematice pentru
acel timp de restriște.
Episcopul Grigorie Leu s-a născut în 1881 înȚuțcani, județul Vaslui. A făcut studii seminariale la Roman și
Iași, după care a urmat și Facultatea de Teologie din București. A fost preot, apoi spiritual la Seminarul „Central”
din București, preot militar, director al Seminarului din Ismail, arhiereu – vicar al
Arhiepiscopiei Iașilor (cu titlul „Botoșăneanul”), episcop al Argeșului și al
Hușilor. S-a remarcat prin grija pe care a avut-o pentru întreținerea unor
monumente istorice și prin lucrările publicate, un subiect predilect ﬁind
apărarea cultului creștin ortodox în fața asaltului sectelor care proliferau în
epocă.
În lucrare sunt radiograﬁate principalele repere ale vieții ierarhului cărturar,
cu accent pe perioada cea mai grea care a fost, ﬁresc, ocupația sovietică.
Atitudinea sa vădit antisovietică și anticomunistă (a fost reclamat la autorități
că se opunea planului de subordonare a lăcașurilor de cult românești din afara
granițelor țării Patriarhiei de la Moscova), a stârnit, ﬁresc, represiunea
regimului comunist.
Asta nu l-a împiedicat pe ierarhul patriot să acționeze în continuare în
interesul Bisericii Ortodoxe Române. La inițiativa sa, câțiva ierarhi au hotărât
trimiterea peste graniță, clandestin, a lui Florian Gâldău, doctor în teologie, și
Episcopul Grigorie Leu
pe Vasile Leu, colonel, confesor militar, spre a lua legătura cu Consiliul

Internațional Ecumenic, pentru ca acest for să avertizeze românii de peste
graniță de primejdia ce-i pândea.
Paharul a fost umplut în urma protestului său oﬁcial față de Decretul din 23
februarie 1949, prin care se subordona Biserica puteriicomuniste și se
desﬁința, între altele, și Episcopia Hușilor.
Chemat la București, spre „a-și explica poziția”, se pare că a fost otrăvit,
moartea sa violentă, intervenită imediat după vizită, ducând la această
concluzie.
Fiul său, arhiepiscopul Victor-Vasile Leu, fost confesor militar, ﬁind, la rândui, urmărit de securitatea comunistă, a luat drumul exilului, părăsind clandestin
țara. Calvarul său, descris pe scurt, ar putea ﬁ subiect de roman.
Arhiepiscopul
Ajuns în Iugoslavia, este aruncat în închisoare, de unde evadează cu știrea
Victor-Vasile Leu
tacită a conducerii închisorii, ﬁind ajutat să treacă în Austria. Aici, cu sprijinul
emigranților români și al Comitetului Internațional Ecumenic, se constituie
Arhiepiscopia Ortodoxă Română Autonomă din Europa și Orientul Apropiat, iar Victor-Vasile Leu este uns
arhiepiscop.
Urmează descrierea activității sale în Occident, care avea conotații nu numai religioase, ci și politice,
legăturile cu fosta Casă Regală și serviciile secrete străine, strădaniile depuse pentru unitatea ecumenică a
creștinilor de pretutindeni. Îl urmărim pe apostolul român în vizite importante (multe cu caracter diplomatic la
șeﬁ de state și personalități politice și ecumenice) înElveția, Anglia, Franța, Turcia, Grecia, Spania, Portugalia
(ca și contribuția sa importantă în stingerea războiului civil din această țară), angajat în constituirea așa-zisei
Armate a Atlanticului de Eliberare a Estului, în fondarea Partidului Creștin al Românilor din Exil ș.a.
Activitatea sa a alertat KGB-ul, care a încercat să-l asasineze. Tentativa nereușind, s-a pus la cale răpirea sa,
fapt petrecut la 16 august 1952. A fost dus la Moscova, torturat și apoi predat autorităților române. Condamnat
la moarte, apoi la muncă silnică pe viață, suportând regimul inuman al închisorilor comuniste, arhiepiscopul
Victor Leu a biruit, până la urmă, ﬁind pus în liberate, în 1964.
Impresionant martiriul acestui „stră-strănepot al lui Mihai Leu, popă de tabără a lui Ștefancel Mare”, cum
singur a scris pe propriul ferpar, pe care profesorul Paul Leu a avut lăudabilul gând de a ni-l descrie într-o carte
care se citește pe nerăsuﬂate.
Atât cât a avut acces la informații, autorul cărții descrie calvarul celui care a pus mai presus de viața sa
interesele neamului, oferindu-ne, la ﬁnalul celor douăcapitole, și bibliograﬁa de care s-a folosit.Cartea
profesorului Paul Leu este încă o acuză la adresare gimului totalitar comunist.
(Apud Emil Satco, Episcopi români răpiți și asasinați de KGB, în „Crainou”, din 7 septembrie 2005),
Suceava, România
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Pilgrimages will memorize lullabies of love
Pantheons will weed your garden
And I will ring the bells perpetually
In the darkened alleys of monasteries

MIRROR
The faint whispers of blankness
intently staring at me
like the mirage on a deserted street.
For a rendez-vous with the hidden moon
sailing on a dark horse
sensibilities made of wrought iron.
Violas and pansies, a shade darker
leaping with contorted tongues
as if they knew better than the quill.
Was it you?
Licking the past,
tasting the present.

S

Weaving a future,
in unseen words,
and unheard speech.

ONE DAY I WILL REACH YOU…
I was in awe of your height
The lofty pines, I surmised
I wished –
To touch your zenith one time
To hug the road that forks into your heart
I will ask –
The farmer to breed chickens in the yard
Till the land turns crimson and purple
A dray of squirrels will carry
Fecund soil in their palms
To rub away your erroneous suppositions
While the owl in the old tree
Will hoot away your anomalies
Oh! Sleepy pines wake up!
Wind born in your lap will lap your stoic philosophies

I will ask –
The hilly stream to wet your feet
Perhaps the boys hopping on mossy rocks
With grandma tales still on their ﬁngers
Will bring you smells of the village
To soothe your irony
Oh dear!
I know – you would,
Bend down, one day
To pick me up in your arms
Who said the pines don't know the art of
embosoming?

SYMPHONY
Colorful tulips sang
in dead silence
ploughing infertile lands.
Rouge of robins cowered
on open secrets
and broken hearts
Someone forgot
the ﬂute and
the melody
The insolvency
was never part
of the game
The ﬁres will dance
whole night
till the lies
are out in the open courtyard
The birds and the beasts
will pen the verdict
of utopia.
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THE BIRD DANCE
We called it the bird dance of Big Mama.
After ﬁnishing chores, late afternoons, Big Mama would mimic the movements of the big birds – especially the
Greater Flamingos, ﬂapping their pink wings in the wind, while standing in the wetlands or moving about in
groups. She was magniﬁcent in the imitation of the beautiful birds, leaving the viewers mesmerized. As the soft
shadows fall, she and her troupe of little girls would slowly become the majestic birds: hands outstretched winglike, legs folding-unfolding, then hands moving up-down in the wind that came down from the hot desert; faces
concentrated, bodies taut and tense, eyes rolling, moving about in a group or solo – ready to take off to a rare
stratosphere. I got hypnotized by the sheer
ethereality of the dance-act. It was a religion with her and her little girl-students. And it was superb! The birddance lifted me to a higher plane. I still recall the enchanting sessions. Big Mama is hopping, skipping and
ﬂapping slender hands; the kids following her in the courtyard, and, then suddenly, all becoming the pink birds
and taking off into a darkening sky as a ﬂock of birds. The transition – earthy-to-airy, mundane-to-sublime,
human-to-bird – was marvellous; the rapid transformation of a skilled cook into an adult ﬂamingo; her brood of
girls into baby ﬂamingos, and, together, into a group of dancing ﬂamingos, was breathtaking. It was an
extraordinary scene with great visual and aesthetic effect, these untutored artistes expressing themselves so
exquisitely through dance form rare, consisting of a series of well-executed steps and gestures, on hot
darkening evenings, in a little shed, at the back of the grimy hotel. It was a sacred space, a sanctuary, a spiritual
realm, physically separated by a small, grime-covered open courtyard cluttered with stained crockery and
utensils still to be washed and from the bustling dining hall ﬁlled with the students, perpetually hungry and
broke, waiting to be served tea, breakfast or a meal by three servers. These were two contrary realms – the airy
and the solid; the material and the otherworldly. They co-existed in Big Mama. The late afternoons were
liberating. The tired dancer would transform into a
khol-lined, agile dancer with a light make-up, black hair tied up in a pony-tail. Eyes sparkling, smile broad, the
dancer would dance on the stone-ﬂoor, striking various poses. She would pick up tempo and start gently
swirling in circles, voice crooning, and then, swiftly leave the dull earth, like some airplane taking off, and get
instantly transformed, before my startled eyes, into a real ﬂamingo. Her long legs and tall frail frame facilitated
the dramatic change of a semi-literate Rajasthani woman into a big, long-legged and graceful wading-bird. She
would leave this world and enter a different realm. She would be her complete anti-thesis during such lofty
moments. She did not belong to here.
The morning and evening Big Mama was your typical overworked and driven mother looking after a big family
of hungry kids. She would be sweating and tired but still managing the counter and the smoky kitchen. Her eyes
would be drooping and heavy. The in-between, late – afternoon Big Mama was different: more relaxed, smiling,
tender, caring and dreamy. She would be lighter in step and radiating warmth. I admired her so much.
The two sides were so surprisingly different. Was she one or two persons at the same time? The one dross and
earth-bound; the other magical and in ﬂight to higher realities and realms glimpsed by few mortals only. Can the
twins live simultaneously within a single breast as two distinct selves?
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Big Mama would regularly appear in the doorway in the day-time and say: “Hey, kids, dinner ready. Come on
fast.” And we, studying in the open or chatting in the lawn, would rush in, for the hot cheap meals, prepared
affectionately by her and a Nepali cook and his wife. We were the royalty. The modest meals were always
served elaborately, with a ﬂourish, manner warm; she attended to us patiently, serving hot vegetables and dal
and rotis with a dash of pickle, some salted rings of onion and a bit of the green salad. Her welcoming smile and
gentle nature always made the meals special. Serving college students was no joke. Some of us were broke.
Some got delayed payments. Some just could not afford two meals a day. She knew our individual culinary
choices, temperaments and even body constitution so well that everybody by consensus came to call her the
Big Mama – for caring us so well. We were also faithful and, come what may, always dined at her small thatched
hotel, located at the main Delhi-Jaipur National Highway. For her, it was more of a service. For us, it was a home
re-claimed in a historic city. Once I got no money from home and skipped meals for three days, surviving on
bread of the college canteen, lovingly shared by understanding friends, and water. She missed me and came to
know the reasons for my absence. She sent the tifﬁn to the room shared by ﬁve of us with the command: “Come
for dinner.” And the scolding I got from her that early wintry night before my smiling friends, “You call me mama.
And you starve yourself. Why? Did I ever ask money from you?” I was served a hot meal with extra dish! I was
crying all the time, remembering my mother who had died, when I was hardly ﬁve. My maternal aunt had raised
me up in the village. Once she had told me angrily that my mother had committed suicide and alcoholic father,
after a quick second marriage, abandoned me on the steps of the temple. She had taken pity on me and raised
me. I paid a heavy price for being an abandoned orphan: I slaved for uncle and aunt for years together, doing all
the household chores and survived many harsh beatings. The food was scarce. Clothes were few. Only work
was more. Then, few years ago, unable to look after me anymore, they turned me out on a wintry mid-night, my
tears and pleadings having no effect. The reason: I was unable to work for the large household due to my long
fever and constant cough. I cried all night outside their house but shown no mercy. They drove me out of the
village in the early morning. I still see my screaming uncle in my sleep. Chasing me down the alleys with a stout
bamboo in his right hand, his two sons after him, with sticks, as if stalking some dangerous animal, before the
kill. I ran for my life. Barefoot, in torn clothes, crying all the time till I reached the railway station some ten km
away and boarded a train to my safety. I landed up in Jaipur and roamed the streets. Free, yet dependent.
Working odd jobs. Sleeping in various places. Studying hard. I found Big Mama's Kitchen, like hundreds of
other drifting students in Jaipur, and, became a loyal customer. Many years I ate there only. Not even once I
regretted my choice of place. She was tough, yet tender. I found my lost mother in her. So did other youngsters
studying in the city of forts. Youngsters fresh from villages or smaller towns, bewildered and homesick,
pursuing their dreams through the educational route. Searching for lost homes in that fabulous city of palaces,
opulence, maharajahs new and old and of tourists searching for their imagined desert city and its ﬁerce heroism
and valor.
The poor students from villages inevitably found her and continued to frequent her place. They loved her. And
Big Mama loved them all. Such unconditional, pure love I have not seen in my life. It ﬂowed like the Ganga. And
transformed this ordinary desert woman into an extraordinary person in my eyes. In fact, I found my career as
an ornithologist and a passion for Rajasthani folklores and tales through her only. She made me fall in love –
with big birds, especially ﬂamingos. Here is the how of it.
“Who are ﬂamingos?” I asked one day.
She looked at me for long, wiping her broad forehead with a red towel, lost. The
dance had just got over. She was in a different mood; living a different reality. I
looked at her again. I saw a tall graceful ﬂamingo. I rubbed my eyes. The ﬂamingo was there, instead of her – a
smiling ﬂamingo. I grew speechless.
“Flamingos are the princes of the desert.” Her voice boomed over my transﬁxed stare.
“Princes?” My mouth was open.
“Yes.” She said. The ﬁnality of her tone left no scope for further probing. “They are the princes.”
“How?” I dared.

“They are tall, beautiful, with pink feathers, slender necks, downturned blackish noses and long legs; the
ultimate in beauty. The pink birds are so heavenly!”
I nodded.
“Greater Flamingos grow up to ﬁve feet, have a weight of some ﬁve kilograms and live in large colonies. They
are migratory birds. Caring. Social. Their dance is breathtaking. Have you seen their dance? It beats the ballet
or any other dance of the human world. The courting dance is the most exquisite dance. It is nature sublimely
revealed to us. The city-dwellers have no idea about nature's bounties and the intelligence and beauty of the
animal world.”
I listened, enraptured.
“Do you know they were once humans? That they still are?”
I did not. But by then there were so many things that I did not know. She sat down on a charpoy, a bit relaxed.
“I will tell you that fascinating folktale.”
And she told me one: In a different age of harmony, when gods talked to the humans, and humans even talked
to birds, there was this lissome tall princess from a powerful royal household of a desert kingdom whose beauty
and grace attracted even the immoral gods. One night, bathing in a moon-lit pond in the princess's section of
the quiet palace, her beauty was witnessed by a solitary moon wandering in the lonely sky. Bewitched, he came
down in human form and proposed to her. She refused, angered by his sudden presence. “You are not mortal.
No mere mortal can ever breach my security inside or outside the palace and escape the ﬁerce arrows of my
female archers and javelins of male soldiers on the outer periphery, ” she said angrily. The moon came out in his
full divine form and said, “I am moon-god and saw you taking a bath and fell in love with you, a mere mortal. I
want to marry you. Come to my cold kingdom in the sky and look down upon the earth.” The princess got
angrier, “You are not real moon-god. You are a deceptive and cold person, even if you are the moon-god. You
should not have stared at an innocent virgin taking bath on a hot night like this. This is unbecoming of a hero or a
god.” The moon-god, lustful and impatient, replied haughtily, “Do not teach me about godhood, O, mere mortal.
Do not be vain about your human beauty that will fade away soon. We are the immortals, the gods. Be my
consort and become one with us and live in the highest reaches of the sky, beyond death and decay.” The
princess, covered hastily by the ﬂoating lotus ﬂowers, said with contempt, “I do not want to leave mother earth
that has nourished my body and soul through her rivers, winds and desert sands. You are a lout and can never
win my heart. Leave me alone.” Her remarks made the depraved moon insane. “No human has ever said, No,
to me, male or female. You are very vain and stubborn. Nobody challenges the gods. I have ravished many a
maiden in my eternal wanderings on this earth. I am going to ravish you also.” And he plunged into the waters
full of lotus ﬂowers. The scared princess shouted for help but the clever moon had put a spell on the royal
household. The scared princess, dripping with water but covered fully by the understanding lotus ﬂowers, ran
down in the corridors of the sedated palace and a laughing moon gleefully followed her down till it was time for
crimson dawn to arrive. When the dawn ﬁnally came and saw the libidinal moon stalking the innocent and pure
virgin leisurely in her own home, she felt deeply offended by this brazen act of waywardness and turned the
frightened princess into a ﬂamingo. Go, ﬂy away my child, the dawn said to the princess-turned-ﬂamingo,
nobody, not even gods can ravish you now. The princess turned into a pinkish-white feathered large bird with
long tapering red legs and slender neck and innocent eyes and ﬂew off into the crimson sky. Then dawn cursed
the moon-god: Go, hide in the sky for ﬁfteen nights and be invisible. The moon-god trembled but was helpless
before the dawn that ended his rule. An indignant dawn further cursed: You, the ravisher of humans, be both a
man and a woman. By becoming half-man, half-woman, you will realize what it means to be a woman. Then,
with a ﬁnal ﬂourish, crimson dawn, toppled the moon-god from the sky and a fresh day dawned.
“That is why the moon waxes and wanes due to this curse of the mighty dawn, the one who demolishes the
darkness of the night and ushers in the day. She is purity of light, thought and action”, said Big Mama.
“The moon is both man and woman?” I asked.
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“Yes. In some parts of the country and the world, it is treated as male, in some, as female. But he got punished
for his wantonness”, said Big Mama.
“And what happened to ﬂamingo?”
“Oh! She settled down in a wetland and multiplied fast. To-day, near the Sambhar Salt Lake or Rann of Kachch,
you will ﬁnd their huge colonies running in thousands. In the year 1982-3 count, there were 50, 000 of them in
the Sambhar Salt Lake alone. This lake is the wintering area for them. You can watch the pink birds there in their
natural surroundings. Their courtship dance is superb. It is called ﬂame dance. Preening, twisting, ﬂapping,
raising of necks, stretching legs, calling their mates, wow! They are the great marvels of God.”
Indeed!
“Can I watch them in real?”
“Yes. Go to the Sambhar Salt Lake, some 60 Km from Jaipur. You will ﬁnd them there in those saline wetlands.
Looking like a ﬂoating pink island. And beware! You will fall in love with these beautiful birds, once you see
them.”
I did. I found my reason, passion for living – Greater Flamingo. Their courtship dance, their social behavior, their
habitat, breeding habits – everything I studied closely. I also found out a lot hidden away in that marvellous tale
told by Big Mama later on.
“Tales, especially folk tales, tell a lot about this world, ” the famous anthropologist Dr Jose Agnon had once told
me casually in a French café: “There are the social codes embedded in them that need to be unraveled. In
them, the immediate and the remote intersect – to produce the narrative of the marvellous. An alert reader can
ﬁnd the embryos of their own age and the age of their origin fully frozen in these folk tales. Most get told and retold. The re-tellings are the embroidery of the succeeding ages done on them. These tales do not belong to
anybody. They belong to all, to an entire culture and community. You ﬁnd your own voice echoing in them.”
“Is it?” I was intrigued by this expert view. “Do these simple narratives reﬂect realities so well?”
“Yes, my friend, they do.”
“How?”
“You study them closely and ﬁnd out for yourself.”
I did that only. And found multi-layered reality nestling in their cores. First I found out the real Big Mama through
the folktale narrated by her to me many years ago. A man in search of family, love, identity and a reason to live…
in a brutal world. A
woman also searching the same things in her life. An orphan abandoned by everybody. A woman with a
mysterious past and no family and who had adopted hundreds of students as her own children… feeding them
consistently for years, ignoring the defaulters. It was more of a service to the poor, homesick students working
hard against the odds, away from homes, in an alien city. She provided them food, love, and warmth of a noncomplaining mother. Always cheerful and smiling. Finding escape in a dance ritual based on nature. A true
heroine. An extra-ordinary woman; an extra-ordinary artiste, rising above her sordid circumstance. A ﬂamingo
in human form. A great person and dancer; a great narrator but completely anonymous and obscure. Through
her narrative, I found out her real self. My research in and around Jaipur and villages nearby showed that no
such folktale about a ravishing moon-god and a princess ever existed, at least, in the
form given by her to me. There were many variants about lustful unworthy gods and pious and chaste humans
and their tragic conﬂicts, underlining the narrative of power and domination by the elites and the fatal
resistances by the underprivileged to the amoral tyranny, in the desert kingdom for last many centuries. But this
tale was different. It was a personal narrative. A personal tale told in a folktale format by an ingenious female

narrator not allowed speaking or writing in a masochistic culture and hiding many clues to her private and social
life. Though this invented tale and dance form, the silenced Big Mama had broken free of all the shackles and
barriers of a regressive society.
It contained many vital signs that led back to her own history, albeit in a disguised form.
Big Mama was called a burden by her poor farmer parents in a remote village. She was a dark and skinny child,
the seventh girl in a household, looking for a son. Married off to an elderly drunkard, she was beaten and kept
hungry and eventually chased out of her house by the relatives for her bit of fragmented property – after the
sudden death of her lecher husband due to cirrhosis of liver. Dubbed a barren witch who cast spells and
ridiculed for her dark skin, slightly protruding teeth and thin tall frame, the young bewildered widow was turned
into a frightening sorcerer, on the basis of the colourful accounts furnished by other elderly widows and jealous
womenfolk of her marital home and ﬁnally, excommunicated by declaring her as very dangerous to the village.
Ashamed, branded, crying, deserted by her own parents and brothers, she came to Jaipur and began a small
eatery there.
And found the ﬂamingos.
The gentle birds revived her as a hard-working person and as a shunned woman from a superstitious village,
and they made Big Mama realize her true potential.
My last memory is that of a grand performance that I witnessed before leaving Jaipur forever for Delhi.
It was staged at the Sambhar Salt Lake for a select audience that included her little girl students and me, along
with a few women of a village nearby. We had gone there to watch the big birds in their natural habitat. And I was
real impressed by the pink birds making the whole scene so enchanting. A scented breeze had started blowing.
The sky was clear. We had sat down in the grass, watching the migrants from Asia, dancing in the lake. It was
surreal for me.
And then Big Mama had stood up and put up one of the most dazzling dances in the world for me, for us. I still
remember that fabulous performance! It was becoming stranger and stranger! Only a recipient of such an
experience could testify to such an artistic experience. The slow, graceful dance was creating a magical world
around us all. We were exiting the mundane and entering a different sphere. A human was rising above the
given ordinariness and becoming a big bird, before our eyes! It was just amazing! The whole scene was
unfolding like rose petals. Silhouetted against the colony of the ﬂamingos moving in the wetland, Big Mama was
dancing like the Greater Flamingo, in the quivering afternoon sun, producing sounds like nasal honking to
grunting to growling, sounds that only these long-legged birds could produce in their mating ritual, and it was so
perfect that dancing birds took her for a ﬂamingo and came ﬂocking to her, looking at her with large eyes. She
was so inspired that she gently moved into the shallow waters and began imitating their steps in a ﬂawless
manner and before my eyes could blink, surrounded by the Greater Flamingos from every side, in the salty
waters full of specialized algae, she turned gradually into a ﬂamingo and ﬂew away from the earth, soaring
higher and higher, ﬂying off gracefully, her long neck and legs stretched out horizontally, moves graceful in the
starkly-blue skies, moving up and up, the vision receding… leaving me, a gawking human, stranded there in
that ugly instant, on an alien shore, marveling at the capacity of some mortals, involved and immersed in their
acts, to change forms and become what they wanted to become in a cruel skeptic world of commerce that fails
to see such a talent and their unique artistic metamorphosis…
Do not believe me? Well, most of the tales are like that only… strange. You either believe in them or not…
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(continuare din numărul din martie)

[...] Să dau mai mult și să primesc mai mult!? Sunt mai mult decât te așteptai? Te miră că încă te
aștept? Te așteptai tu să întreb? Ce aștepți? Sunt unde mi-ai lăsat amintirile să îmi vorbească și
unde vorbele nu înlocuiesc dorințele. Sunt unde nu te voi mai vedea și totuși acolo unde simt multă
bucurie. Sunt bine, am rămas la fel de neschimbată pentru tine. Așa mi-ai cerut. Nu mă întrebam
multe. Nici eu nu alegeam. Mă lăsam aleasă. Până ajungeam în cameră, călcam drumul cu
încetinitorul. Într-un ritual neregizat și cu dorința în ochi, prelungeam preludiul. Cu tine, în timpul sexului,
iubeam. Te-am așteptat de când eram copilă. Te-am numit al meu pentru un pic de viață, așa precum erai,
precum îmi ești, și te-am ascultat. Asta-ți e răsplata, ți-e dor, și asta-ți e pedeapsa. Periculoasă soartă, nu-i
așa? Ce zici?
Nu ne-am plimbat între minime și maxime. Aveai dorința în ochi și înainte, și în timp ce, și după, mai ales
după, și începeam din nou: cu parfumul, chimia, împreunarea, alinierea, tandrețea, nebunia, plăcerea,
mușcăturile, întâlnirile, toate, toate la maxim. Zic!
La fel făcea nevastă-mea în copilărie. Când era plină sau plictisită de ce mai avea de mâncat, împrăștia
resturile pe toată suprafața farfuriei. Aseară mi s-a spus că nu împărțim nimic, că doar împrăștiem. Dreaptă în
justețea ei dureroasă, această constatare m-a mișcat și m-a atins adânc. Acum nu mai face chiar așa, acum
lasă doar o bucățică neatinsă, ca și cum ar demarca prin această aﬁrmație existențială faptul că am fost, am
trecut și că am existat și unii, și alții. Iar unii trec cumplit, amarnic și chiar extrem de periculos.
În „Dimineața care nu se va sfârși”, Eva dorea să-și împartă sângele cu toți. M-a cutremurat imaginea acelei
scobitori însângerate pe care a pus-o înapoi în suport cu celelalte, pe masa restaurantului. Ce face o femeie să
se dăruiască într-așa fel?
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Am încercat toaletele, să ﬁu sigur că funcționează bine. Apartamentul resortului all inclusive era spațios,
frumos și primitor. Totuși, un veceu nu mergea bine. Am ridicat cu greu capacul. Placa raftului era plasată exact
peste și nu permitea să vezi interiorul tancului de apă. Am pus mâna înăuntru și am scos o bucată de hârtie, un
ambalaj de tampon sanitar. Am avut un presimțământ, știu, nu, nu se putea, de ce, cum, nici nu era ușor, și
totuși, da, totuși, am simțit ceva de plastic, cilindric, ceva care împiedica scurgerea și tragerea apei. Aplicatorul
de tampon era mov și făcea clic. L-am scuturat de apă înainte de a-l arunca și o picătură de sânge a căzut pe
marmura băii. Mă întrebam, eram curios, wc-ul celălalt era bun, dar totuși. Trebuia să plecăm, nu am mai avut
timp să veriﬁc, însă la întoarcere, seara, am scos capacul, era mai simplu, toaleta asta nu era încastrată în
mobilier, și spre uimirea și satisfacția curiozității mele insuportabile, un alt aplicator mov plutea în apa
rezervorului. De data asta am folosit o pungă de plastic. A doua zi am observat că se terminaseră kleenex-urile.
Totuși, cutia era grea. Am deschis-o, la fundul ei mai erau încă multe șervețele de hârtie, dar pe deasupra lor
era pus, da, un aplicator de tampon folosit, tot mov. Am cotrobăit cu lanterna în lung și-n lat toată suita asta de
lux. Am găsit doi crabi care veniseră și ei să ne ureze bine ați venit. Într-adevăr: o primire all inclusive! M-am
interesat și am aﬂat că locatarii anteriori erau din Texas, un el și o ea, un cuplu normal în banalitatea sa cea mai
comună.
Duminică dimineață te-am mușcat între coapse și mi-ai spus să-mi cer iertare. Mi-ai mai spus că-ți vine să
vomiți. Iar eu mi-am luat erecția și am plecat. Nu suport repulsia. Dar m-ai prins de un deget, m-ai întors în tine,
și am închis ochii.
– N-ai decât să te duci să te controlezi.
– Ar trebui, e scuză bună.
– Eu fac dragoste numai cu oameni de seamă. Dacă îți era frică, de ce nu ai venit cu prezervativul în buzunar?
– Ba am venit! Cum de ție nu-ți era teamă?

Stăteam în fața porților. Nu, nu erau porți, nici uși, nici gard și nici cărare. Era doar un început de deșert și un
sfârșit de oraș asaltator. Coborâsem de pe cămilă. Le vedeam, pășeam mătreața lor milenară și le cutezam
intrarea, un triunghi în triunghi, o mușcătură în straturi de piatră. Uitasem de grup, eram singur. Nu mai vedeam
nici hoardele de turiști, nici pălăriile lor caricaturale, nici autobuzele, nici beduinii, nici aparatele de fotograﬁat,
nici forfota, nici ghizii poligloți și nici hoții de buzunare. Nu mai auzeam rugăciunile și nici chemările lor, nici
infernul constant al claxoanelor, nici ofertele de schimb monetar. Eram doar eu, priveam deschiderea piramidei
și pentru prima oară în viață mă simțeam beautifully insigniﬁcant. Aș ﬁ dorit să-mi împart sentimentele, să mă
împart, dar eram prea mic, prea puțin, și m-am bucurat să ﬁu singur. Singur, simțeam și vedeam mai bine. De
data asta preferam sihăstria. Lui Marc cuvântul „uniți” îi dă frisoane. „Îi pui pe oameni împreună și fac prostii!”
Da, îi dau dreptate, împreună oamenii fac prostii, dar și grandioase minuni. Și uitam de ce, și cauza, și scopul, și
sacriﬁciul, iar sacriﬁcații rămâneau dispersați la poalele măreției. Și toate astea în drum spre tine. De cele mai
multe ori singur, dar din când în când și împreună. Practica era necesară. Mă mai opream pe ici, pe colo, ﬁind
de datoria mea să aplic și să veriﬁc efectiv cunoștințele teoretice dobândite. În ultima noapte mă invitase la ea,
hotelul ei ﬁind la câteva străzi de al meu. Îmi aduc aminte ce șocat am fost să văd oameni dormind în nisipul
lăsat pe trotuar de la câte un bloculeț în curs de renovare. Dar mi s-a spus să nu-i plâng, deoarece ăștia sunt cei
norocoși: nisipul e moale și curat. Ne-am oprit la bar și mi-a oferit un Martini, și încă unu', și vorbe, și întrebări, și
propuneri. Îi plăcea accentul meu în franceză și îmi asculta poveștile, iar eu povesteam. Și orele treceau mai
repede decât aș ﬁ vrut. Dorea să las excursia și să rămân. Era încă frumoasă, încă tânără și foarte curajoasă: o
belgiancă în Cairo, la deschidere de granițe. Și de deschis, era deschisă și extrem de mărinimoasă. Venise și
ea cu o excursie organizată și rămăsese, așa puțin, vreo trei luni. În hotel toți o salutau, o cunoșteau și îi făceau
cu ochiul, dar și mie, mai ales mie. Am stat până la cinci dimineața, nu am rămas, prea mulți clins d'oeil, am fugit
spre hotelul meu, am urcat în grabă scările, mi-am aruncat lucrurile în bagaj și am prins autocarul, dar nu
înainte de a primi o papară gigantică de la colegul meu de cameră care nu dormise toată noaptea de griji. Era
un bătrânel, un fermier, crescător de cămile, care credea că pijamaua nouă pe care nevastă-sa i-o pusese în
geantă, constituia un veșmânt elegant de supeu. Apropo și ﬁindcă a venit vorba de wc-uri: ca să nu o consume
făcând risipă în mod ușuratic, țăranul ăsta al deșertului nu trăgea niciodată apa. Am tras-o eu, aveam douăzeci
de ani și nu mă temeam de risipă.
În prezent, poveștile nu sunt decât banalități frivole. Lasă-le să treacă un pic prin cearcănele timpului și ele
devin legende, „the stuff of legend”, remarcabile celebrări ale celor scurse.
A cerut de ziua lui să-i aducă mulți invitați bine îmbrăcați, iar ea i-a răspuns că o să treacă pe la cimitir să-i facă
rost. „Astăzi am împlinit 92 de ani, de ce toți oamenii arată la fel ca ieri?”
Viața e un ﬁlm subtitrat într-o limbă pe care nimeni nu o cunoaște. Mai ții minte de câte ori am văzut Sandokan
în cinematografele alea de cartier, sub paltonul tău verde?! De câte ori am încercat să intrăm la Reds?! Viața e
o Comedie mută! Ne străduiam să nu facem zgomot, dar sunetul iubirii nu poate ﬁ asurzit. Mimam ude plăceri
de vlăstari și ni se părea normal ca mimul să ﬁe singurul care vorbește. Eram proaspeți și plini de pofte. Te
căutam, iar tu mă lăsai să te găsesc. Șșș!
– Mă crezi dacă îți spun că încă îl mai am?
– Eu veriﬁc și cred tot. Te-am crezut întotdeauna. A, paltonul ăla milităresc, rusesc: un clasic! Ce ne mai
ascundea de lume!
– E la ai mei în cămară. Și acolo ți-ai lăsat amprenta. Ai mei nu mai sunt, dar tu… da. Ești peste tot: desenele,
măștile, plicurile, surprizele, ﬂorile uscate și presate, covorul, fotoliul, paltonul. Nu crezi, vino să-l vezi! Nu mai
țin minte când a fost ultima dată, nu l-am purtat de ani și ani. Nu m-am îndurat să-l dau și nici să-l arunc, e încă
bun, cred că, încă, acoperă destul de bine. Vino, dacă nu crezi! Ce șșș? Și ce Reds? Reds a fost făcut după ce
m-ai părăsit. Nu cu mine intrai. Hai, vino, vino să-l vezi, poate mergem la un ﬁlm. S-o ﬁ jucând viața noastră.
– Eu vreau și eu joc. Nu sunt mofturos. Mă vrei, mă ai! M-aș da pe bani, dar nu am. Nu fac mofturi. Ce vezi,
asta privești! Pardon: asta primești!
– Râzi tu, râzi!
– Lasă-mă să râd, că de plâns, plâng alții!
– De ce să plângă alții?
– Nu asta am spus!
– Era chiar un palton frumos. Și îl purtam bine.
Toată dimineața am jucat poker cu părinții mei. Trișau încontinuu și îmi luau toți banii. Mama era crupierul și
partida devenea din ce în ce mai înﬂăcărată, tata ﬁind singurul care câștiga. Din nou și din nou și din nou, și cu
toate că știam că era numai un vis, nu mă puteam smulge din el. Mâncam un sandvici, aveam mâinile pline de
unt și nu puteam să țin cărțile ca lumea. Se vedeau și de pe o parte și de pe alta. Jucam un joc recurent și
obsesiv. Mai scăpam câte una care cădea în sus. Eu le căutam sub masa rotundă, dar cărțile de joc loveau
plafonul. Nu aveam tavan. Aveam doar un nor obișnuit, ca toți norii. Nici ai mei nu mai sunt.
„Nu i-am bătut, ce să-i mai bat.” Eram trei, eram mai mulți prichindei, dar de ăștia îmi aduc cel mai bine
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aminte. Semnul dintelui lăsat în degetul mare de la mâna stângă îmi ține memoria proaspătă. Mă mușcase întratât, încât tat-su a trebuit să-i descleșteze maxilarele ca la un buldog. Nu fusese ideea mea, ei mă numiseră
căpitan și purtam titlul și funcția cu mândrie. Poate că asta îi declanșase talentul de canin. Ne plimbam în livada
de la poalele cetății și cercetam cu atenție posibilitățile în formație. Câteva movilițe ne atraseră curiozitatea de
exploratori. Nu eram novici, am înțeles imediat că ne aﬂam în fața unei mari descoperiri. Mormântul împăratului
iepurilor nu își găsea justa valoare într-așa un peisaj sterp. Am fugit în casă și am adus sacul de sport pe care
tatăl meu îl prețuia nespus de intens. Era un sac din ăla cilindric, tipic, de pânză tare și cu fund de piele și
buzunar și șnururi. Am adăpostit tot nisipul sacrei movile în sac pentru o înhumare într-un loc mult mai demn de
așa nobilă poziție. Însă, din nefericire, vocile mai puțin regale ale femeilor prezente au vibrat poruncitor valea:
„la masă, la masă, la masă!”. Cei doi complici mi-au ținut băncuța sau fundul ca să nu cad, și cu chiu și cu vai am
agățat temporar comoara în cuierul de la intrarea în casă, un hol lung și întunecos care tăia culcușul familiei de
lumea promițătoare dintre ruine și Ozana. „Veniți aici, veniți aici!” Așa ne-au făcut scularea aceleași voci care
ne îndopaseră seara de dinainte. „Ne-au invadat furnicile! Sunt peste tot, pe podea, pe pereți, intrarea e plină!”
Îl văd pe tata încă în pantaloni de pijama, pe bunica, văd mături, cârpe, găleți și pompa aia cu cap de mort din
tinichea. Mă gândeam, cu toate că încă nu făcusem pregătirile cuvenite: „o ﬁ venit și furnicile la înmormântarea
împăratului iepurașilor”. „Și cine a pus tot nisipul ăsta în sacul meu nou?” Verii mei: nimic, norocul meu, nu au
reacționat, nu făcuseră legătura. Nu degeaba eram eu căpitanul. Iar tata, dacă ar ﬁ știut cine a adus mușuroiul
ăla de furnici în casă, cred că asta ar ﬁ spus: „ce să-i mai bat”.
De ce îți povestesc eu asta, acum?! Știu eu, dacă vreodată va trebui să mă identiﬁci: la mâna stângă, sub
unghie, puțin înspre stânga, la degetul mare, vei găsi o mică cicatrice în formă de incisiv. O port de la patru ani și
jumătate. Tatăl lor s-a prăpădit ieri. Căpitanul Dudanski îl salută!
– Și pe noi cine ne ajută?
– Îi îndrumăm pe părinți, îi îndrumăm pe copii. Pe noi cine ne îndrumă? Cine ne ajută?
– Facem totul cum ne duce capul, de capu' nostru.
– Ne facem de cap!
Ajută-mă să te caut, dar nu, nu voi veni niciodată, calc acum singură și orașul are un zgomot sinistru, fără noi,
fără tine, nu mai pot să, nu am mai mult, nu mai pot să ﬁu, m-am golit, nu mai pot să ﬁu goală în fața ta, nu mai
vreau să mă vezi, nu înțeleg de ce nu îmbătrânești, de ce nu o faci și tu, nu mă chema că nu vin, nu mă, am fost
blestemată, nu mă mai blestema și tu, ajută-mă, distruge, împrăștie, eu nu pot decât să aștept așa precum, așa
de o viață, doar a mea, a mea și fără tine, m-am obișnuit și am pretenții, dar nu multe, și atunci nu am să-ți spun
niciodată, da, din nou niciodată de ce nu plec, doar stau, însă nu găsesc, iar umbrele mă sperie, mă dor, mă
împiedic de ele, mereu și în aceleași locuri, mi le amintești mereu, ajută-mă, ocupă-te și tu de altceva. Știu, tu
găsești. Ai știut să o faci dintotdeauna. Eu nu am învățat. Nu am să te rog niciodată să mă ajuți să te găsesc.
Cineva mi-a spus că te-a zărit. Eram doar eu, privind în geam de vitrină, agățându-mă în disperare de ce a fost.
Eram doar eu, eram de ambele părți ale geamului. Tu luai poza. Arată-mi-o! Acum, pe loc, că pe celelalte ai tot
uitat să mi le arăți! Nu trebuie să dai nimic la developat, acum sunt digitale.
„Te plimbă, te poartă. Te plimbă, te, dar nu-ți bate la poartă.” „Are un stil aparte.” Așa o ﬁ, am eu stilul meu. Nu
sunt în căutare de stil, caut stilul, caut să fac stilul și nu în stil. Trec peste, trec prin. Trec plin. Aștept să mi se iasă
cu plinul în cale. Ca să îmi meargă bine. „Mi-a ieșit cu plinu' în drum.” Tata o spunea. Și așa v-o spun și eu. „Se
duce, se-ntoarce, se duce, se-ntoarce, te învăluie cu toate. Este o morișcă permanentă.” Sunt, și ușa-mi pare
cunoscută, dar eu la ea nu bat. Ăsta-s eu! Eu, eu, eu! Deschide!
– „Mai ții minte iubito?” Am fost. Am fost mereu, mereu invers. În loc să visez că fac dragoste cu ele, eu chiar
făceam, iar visul ți-l dăruiam. Cu tine visam dragostea de vis, cu tine mă iubeam în vis. Ți-am fost ﬁdel până și în
vis. Mai ales în vis. Visam!
– Mai spune o dată „vis”, ca să te cred!
– Mai ții minte iubito, pașii de ﬁer pe care îi călcam în ajunul despărțirilor? Dar cei zburători? Nu sunt zeu, nu
sunt zeu!
– Zău!?
– Doar om și nici atât. Praf, piele, uscăciune, eram eu, câțiva ani scurși, o cutezanță și un strigăt de dorință.
Sunt ﬁdel dorințelor mele: merite, nevoi. Sunt un nevoiaș, visez! Și mi-e precum merit.
– Ți-e dor! Nu te mai zbate, zău!
They say to forget and forgive, but lately, with age, I forget what a have to forgive. Nu sunt supărat. De ce să
mă supăr? Nici mohorât. Doar observ. Mă resimt pe post de spectator. Când eram mai tânăr, spuneam că iert,
dar nu uit. Acum uit ce trebuie să iert. Mă acuzi, mă judeci, mă scuipi: „ubi bene ibi patria”!? Păi sigur că e bine.
Binele eu îl dau! Patria eu o fac! Acolo unde eu sunt, acolo unde eu calc, acolo-unde devine patrie! Ce te iei de
culoarea panglicii? Nu mă supăr frate, dă-mi câte medalii vrei!
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INDIA

MY WEAPON
When memories unfurled
My spirit awoke in solace.
Someone asked
How Big roads became narrow
and meadows smelt dewy grass?
My thoughts hit sky
When he asked if I know you.
How can I say
My life is escorted by this 'you'
When I was wounded
I had only ink to register your hues
words fell from you to eternity
which mushroomed my
sensuous senses
I threw myself into murky mystery
Since then
I had been wondering
how to survive
I waited to write
waited to live
now I grew barren like you
foggy memories rained again… .
I lost abruptly
Like a shell in the sand
searching for an ink bottle
My only weapon…
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CHARISMATIC CHARMER
The most beautiful woman
stood in balcony
and knitted her immortal plans
in the unending horizon of her empire.
Her penetrated glance
hypnotised her man
and in that mesmerizing hunger,
he climbed the
winding staircase of fate
just to fall in the inexperienced
affair with loving goddess…
Her eyes shot him
and her cleavage subjugated
the greatest orator in history
and they wrote the
tragic love story..
The slender captivating charmer
was agreeable with everymen
and her political propaganda
was successful
because of her irresistible charm
and well modulated tongue.
Finally destiny made
her man to stab himself
and in the queenly bed
an Egyptian venomous cobra
caressed her
and hit in her breast…
and at the end,
like we know.
“Caesar loved me, and I loved Antony”
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ROMANIA

O VIZITĂ MULT AȘTEPTATĂ
A SCRIITOAREI
ALINA DIACONU ÎN ROMÂNIA

A[nca] S[îrghie]: Sunt mulți români care lau întâlnit pe Emil Cioran la Paris, ﬁe
luându-i interviuri ca Vasile Andru, chiar
ﬁlmându-l precum Gabriel Liiceanu, dar
nimeni în afară de dumneavoastră,
stimată doamnă Alina Diaconu, nu l-a privit venind
din Argentina. Cum l-ați cunoscut pe Emil Cioran?
A[lina] D[iaconu]: Am avut norocul să-l întâlnesc și
să-l văd de ﬁecare dată când am călătorit de la
Buenos Aires la Paris, conversând ore lungi cu el,
în mansarda lui din strada Odéon. Cum l-am
cunoscut? Printr-o notiță pe care i-am trimis-o la
Editura Gallimard, pentru a-i ﬁ livrată lui, spunândui clar și direct ce doream: „Stimate domnule Cioran,
eu sunt o scriitoare argentiniană, care m-am născut
în București. Locuiesc în Buenos Aires, sunt în
trecere prin Paris și aș vrea să vă cunosc.” Ceva
trebuie să ﬁ stârnit curiozitatea sa (probabil
alăturarea surprinzătoare dintre BucureștiRomânia și Buenos Aires-Argentina)… pentru că
două zile mai târziu, m-a sunat la Hotel. Și acesta a
fost preludiul unei prietenii care a durat 10 ani, până
la boala lui dureroasă și până la moartea sa.
A.S.: Înseamnă că ați trăit pe viu metamorfoza sa de
la anonimul, care Emil Cioran încerca să rămână
spre personaalitatea celebră, apreciată de francezi

ALINA DIACONU

– și nu numai de ei – la superlativ. Cum ați realizat
această ascensiune și ce sens au ele, cele două
ipostaze antagonice?
A.D.: Că Cioran a fost cel mai bun prozator francez, a
spus-o și a scris-o în 1979 Jean Francois Revel,
după cum Emil Cioran a fost, de asemenea, deﬁnit
ca cel mai important stilist, de către alți intelectuali
francezi din acea generație. „Cel mai bun” ca
prozator, a spus Revel, „în sensul în care alții sunt
poeți. Nu pentru că Cioran a creat o proză poetică,
ci pentru că el atinge în proză, cu mijloacele prozei
și spunând ceea ce nu este de spus decât în proză,
echivalentul a ceea ce este perfecțiunea poetică.”
A.S.: Este un fapt cu totul excepțional ca având o
experiență de o viață în Argentina, unde ați fost
ziaristă la publicații importante și o scriitoare în
plină aﬁrmare cu romane premiate, cu proză
scurtă, aforisme în cărți ce astăzi circulă în lume în
diferite limbi, spaniolă, franceză, română, să veniți
spre un alt conațional tocmai în inima Europei. Cum
s-au desfășurat de-a lungul unui deceniu întreg
repetatele întâlniri în inima Parisului ale celor doi
români?
A.D.: În cadrul reuniunilor noastre, am ﬁ putut discuta
în limba română, dar am făcut-o în franceză, pentru
că el dorea să păstreze puritatea limbii pe care o
adoptase de peste 50 de ani din
viața sa. Am scris multe despre
Emil Cioran. Îmi este un dor
enorm de el, și la ﬁecare 8
aprilie și la ﬁecare 20 iunie, date
care marchează trecerea lui
prin această lume, sunt
copleșită de forța amintirilor pe
care le păstrez despre Emil
Cioran. Cum eu veneam de
obicei de la Buenos Aires, au
existat întotdeauna în discuțiile
noastre reﬂecții despre
Argentina și oamenii săi.
A.S.: Deși nu a fost vreodată în
partea de lume unde destinul vEMIL CIORAN
a așezat de la14 ani, Emil

Cioran avea o curiozitate neliniștită și bănuiesc că
se interesa de societatea sud-americană. Sunteți
singura prietenă a lui care poate răspunde acum la
întrebarea: Ce opinie și-a format Emil Cioran
despre Argentina?
A.D.: De ﬁecare dată când ne vedeam, Cioran îmi
spunea că Europa era epuizată, obosită de istorie
și că vitalitatea era acum în țările din America de
Sud. Pentru că civilizația, potrivit lui, însemna
amurgul vitalității popoarelor. Argentina, în acest
sens, din punct de vedere al vitalității, avea un viitor,
în opinia lui, găsind puterea de a lupta. Îmi amintesc
că atunci când m-am dus să-l văd la Paris în
noiembrie 1990, am vorbit mult despre Argentina și
România. I-am spus că pentru mine românii și
argentinienii aveau multe lucruri comune. „Un
oarecare dezechilibru”, mi-a spus el. „Și
scepticism”, am adăugat eu. Și i-am spus că, din
acest motiv, țările în care cărțile lui puteau ﬁ
înțelese cel mai bine erau – pentru mine – România
și Argentina.A râs pentru că i-a plăcut foarte mult
ideea asta. Vorbind de Argentina și de argentinieni,
Cioran a fost foarte interesat de Borges, a cărui
lucrare a cunoscut-o datorită versiunii franceze,
create de Roger Caillois. Opinia sa cu privire la
Borges este vizibilă într-o scrisoare faimoasă
adresată lui Fernando Savater (primul său
traducător în spaniolă), și publicată în cartea
Exerciții de admirație (Gallimard, 1977). Acolo,
Cioran l-a portretizat pe Borges ca ﬁind „ultimul
dintre delicați”. El începe scrisoarea adresată lui
Savater mărturisindu-i că la început nu a vrut să
scrie ceva despre Borges, deoarece considera că
n-avea sens să-l celebreze atunci când toate
universitățile planetei au făcut-o. Și apoi el a spus:
„Patima de a ﬁ recunoscut l-a lovit pe el (Borges).
Merita mult mai mult. El ar ﬁ meritat să rămână în
umbră, în imperceptibil, la fel de intangibil și de
nepopular ca nuanța. Consacrarea este cea mai
rea pedeapsă pentru un scriitor, în general, și mai
ales pentru un scriitor de genul său”, a concluzionat
Cioran. Într-o conversație cu românul Gabriel
Liiceanu (1987), Cioran și-a explicat dezgustul față
de notorietate: „Zgomotul pe care îl fac în jurul meu
mă enervează și mă dezamăgește. Nu există
dramă mai mare decât să ﬁ fost înțeles prea
devreme.”
A.S.: Pentru că puteți atesta cât de bine l-a cunoscut
pe Borges, vă rog să ne spuneți: Ce opinie avea
Cioran despre opera sa?
A.D.: În ceea ce privește opera lui Borges, el a scris
următoarele: „Adâncimea și erudiția nu merg
împreună. El (Borges) a reușit, totuși, să le
reconcilieze. Acesta este cazul în care apare
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superioritatea lui Borges „seducător ca niciun altul,
care a reușit să-i dea o atingere impalpabilă, tactilă,
aeriană, ca « o dantelă » oricărui lucru, chiar și
raționamentului cel mai diﬁcil”. Și spune mai
departe: „Jocul lui Borges reamintește ironia
romantică, explorarea metaﬁzică a iluziei, jongleria
cu Nelimitatul.”
-A.S.: Astăzi sunteți o scriitoare în plină glorie,
bucurându-vă de mari premii la Buenos Aires, ca o
personalitate celebră a Argentinei, dar sunteți
aplaudată și în diferite alte țări ale Americii Latine.
V-ați integrat în literatura continentului Sud
American, care nu uită că originea dumneavoastră
este română. Știu că la ceremonia de la Buenos
Aires a unuia dintre premiile recente se speciﬁca
faptul că nu v-ați uitat rădăcinile românești. Legat
de Borges, m-am bucurat să constat că
Dumneavoastră continuați să țineți legătura cu
moștenitorii lui și că sunteți o veche prietenă a
Mariei Kodama. În decembrie 2017 îmi scriați: „Te
felicit pentru intensa ta activitate. Și eu sunt plină de
treabă. Mâine prezint cartea de povestiri a Mariei
Kodama (văduva lui Borges) la o mare librărie de
aici. Pe 5 decembrie se prezintă ultima mea carte
(de articole jurnalistice, apărute în ultimii 30 de ani
în Argentina), în 30 noiembrie și 14 decembrie am
alte două prezentări și pe urmă îmi iau câteva zile
de vacanță, în Sudul țării, la munte, unde voi
petrece Crăciunul.” Sunteți de obârșie română, dar
înțelegeți să trăiți activi în mijlocul unei culturi
hispanice. Care alți scriitori latino-americani ai
contemporaneității noastre se bucurau de prețuirea
lui Cioran?
A.D.: La Paris, Cioran o cunoscuse pe scriitoarea
argentiniană Victoria Ocampo. El mi-a spus că
acea autoare și mecena nu l-a impresionat la fel de
mult ca Susana Soca, cea care, potrivit lui, a fost
„Victoria Ocampo din Uruguay”. Am simțit că inima
lui Cioran a bătut puternic pentru poeta Susana
Soca, „o femeie foarte frumoasă și foarte bogată,
care a învățat limba rusă special pentru a merge în
Rusia spre a-l cunoaște pe Boris Pasternak. Ea a
murit într-un accident de avion… Henry Michaux a
fost îndrăgostit de ea, a vrut să se căsătorească cu
ea, dar ea nu a acceptat”, mi-a povestit Cioran.
Despre Susana Soca el a scris un text frumos,
intitulat „Ea nu era de aici”. Cioran mi-a oferit un
număr din jurnalul de la Bibliothèque Nationale de
France, unde a fost publicat omagiul său pentru
Susana Soca. Când am ajuns în Buenos Aires
după a doua vizită la el acasă, i-am trimis o poezie a
lui Borges despre Susana Soca. În scrisoarea pe
care am primit-o de la el pe 16 martie 1986, Cioran
mi-a scris: „Vă mulțumesc pentru poezia
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emoționantă a lui Borges către Susana Soca. Ea ar
ﬁ meritat mai mult decât atât, dar oricum, nu e rău”.
Cioran a fost, de asemenea, un admirator al
scriitorului argentinean de aforisme Antonio
Porchia și al cărții sale, „Vocile” și îi plăcea poezia
lui Roberto Juarroz. Știa, de asemenea, de
existența argentiniencei Alejandra Pizarnik, de
opera și istoria vieții sale. Alejandra Pizarnik s-a
sinucis la vârsta de 35 de ani. Pentru că era
obsedat de ideea sinuciderii, Cioran a manifestat o
fervoare plină de compasiune pentru cei care și-au
pus capăt vieților lor. A regretat că nu a întâlnit-o
personal pe Alejandra Pizarnik și despre ea o dată
mi-a scris o scurtă epistolă cu aceste gânduri:
„Alejandra locuia în cartierul meu, mai exact pe
strada Saint-Sulpice. De câte ori nu oi ﬁ traversat
strada împreună cu acea străină care arăta o
disperare pe care eu o înțelegeam atât de bine! ”.
Un alt scriitor argentinian pe care Cioran l-a întâlnit
personal a fost Ernesto Sábato. Am făcut un
interviu cu Sábato pe care l-am publicat odată în
România, interviu în care Sábato mi-a povestit
despre întâlnirea sa cu Cioran. Se pare că în 1989,
cu ocazia Bicentenarului revoluției franceze,
Sábato l-a chemat pe Cioran la telefon, la sugestia
unui jurnalist român, prieten al ambilor. Când l-a
întrebat dacă se puteau întâlni, Cioran a răspuns:
„Vino acum”. Așa l-a cunoscut. Sábato mi-a spus că
Cioran era „un om simpatic și neliniștit. Nihilismul
său nu se potrivea cu el”. Cred că am comentat de
multe ori că, în ciuda viziunii sale întunecate asupra
lumii, Cioran a fost o ﬁință luminoasă și pasională.
În acea după-amiază, Cioran i-a oferit un lichior, mia spus Sábato, și a râs: „Nu știu dacă a existat o
femeie ascunsă acolo în acea mansardă”. A greșit
Sabato în această privință, sau nu atât de mult?…
Au vorbit împreună de toate, și când s-a uitat la
ceas, era ora opt seara și Sábato trebuia să se
întâlnească în acel moment cu scriitorul cubanez
Severo Sarduy. Ajungând un pic mai târziu la
rendez-vous și explicând motivul, Sarduy a fost
surprins de faptul că Cioran îl primise. El i-a povestit
că Octavio Paz de luni de zile vroia să-l întâlnească
pe Cioran, dar încercările lui au fost zadarnice… La
sfârșitul conversației noastre, Sábato mi-a spus
despre Cioran: „El nu ar ﬁ fost un om atât de torturat
de metaﬁzică, dacă ar ﬁ scris ﬁcțiune”. Alți scriitori
argentinieni cu care Cioran s-a văzut la Paris erau
Abel Posse și decedatul ﬁlozof Luis Jalfen.
A.S.: Dumneavoastră aveți privilegiul de a-l ﬁ
cunoscut direct pe gânditorul de la Paris, gânditorul
care fugea de glorie. Ați vrea să-i faceți lui Cioran
un portret, așa cum v-a rămas în memorie?
A.D.: Cioran avea ochi albaștri și un smoc de păr

cărunt îi cădea pe frunte. Era jovial, afectuos și plin
de compasiune. Nu a fost un nihilist (cum mulți
oameni îl cred), dar era un sceptic. Aș spune, un
militant plin de scepticism. Un adept al lui Pyrrhon,
cum a recunoscut el însuși. Era aproape mândru să
ﬁe apatrid prin alegere, din cauza libertății
extraordinare pe care acest statut i-a dat-o.
Filozoﬁc vorbind, credea că viața era suportabilă
datorită ideii de sinucidere. Prin urmare, el a fost
foarte sensibil la acest subiect și a fost afectat, în
mod direct, de decizia celor care au optat pentru
acest scop. De mai multe ori în întâlnirile noastre,
am vorbit de scriitorul argentinian și diplomatul Abel
Posse, pe care l-a apreciat atât ca persoană, cât și
ca scriitor, al cărui ﬁu, Ivan, s-a sinucis la Paris la
vârsta de 15 ani. Cioran a fost zguduit de acel caz,
cum am constatat de ﬁecare dată când am adus
vorba. În cartea sa Când ﬁul moare, Abel Posse
spune: „Prietenul meu Cioran, care propovăduia
sinuciderea și în cele din urmă a preferat cerneala
sângelui, a remarcat că sinuciderea poate ﬁ mai
mult o ispită decât un act de voință. E ca și cum ai
trage cu ochiul spre abis și ai ceda vertijului, în loc
să sari la zid, salvându-te.
A.S.: Da, este exact aceeași concluzie la care
dumneavoastră ați ajuns, ca și Constantin Noica,
după ce l-a reîntâlnit pe prietenul său la Paris. Dar
ce mai prețuia Emil Cioran la argentinieni?
A.D.:Îmi amintesc că, într-una din discuțiile noastre,
Cioran mi-a spus o anecdotă care i s-a întâmplat cu
puțin timp în urmă: se pare că un prieten l-a dus la
Teatrul Națiunilor pentru a vedea un spectacol de
tango argentinian. Acolo, la un moment dat,
publicul putea trimite în scris o notă la orchestră.
Cioran a trimis o notiță directorului, cerând „un peu
plus de mélancolie, s'il vous plait!.” Din acest motiv,
melancolia, îi plăcea atât de mult Tangoul și a avut o
predilecție pentru „Floarea de portocal”, un celebru
tango argentinian. A spus că până și Buddha ar ﬁ
putut scrie poezia acelui tango. El mi-a recitat,
printre zâmbete, în spaniolă: „Primero hay que
saber sufrir, después amar, después partir y luego
andar sin pensamientos” (În primul rând trebuie să
știi să suferi, apoi să iubești, apoi să pleci și în cele
din urmă să mergi fără gânduri…). Ce concepte
mai bune despre Tango decât cele scrise de
Cioran? El a aﬁrmat: „Tangoul este unul dintre
puținele muzici pe care încă le găsesc tolerabile. Îl
deﬁnesc ca ﬁind cea mai extraordinară mixtură
dintre metaﬁzică și bordel. Cei despovărați de
dragoste devin imediat ﬁlosoﬁ. Tangoul rezolvă și
cuprinde această tulburare magică a iubiților
nefericiți. Este impertinent a încerca să-l deﬁnești,
principalul lucru este să-l asculți”. Într-un articol

publicat în ziarul din Argentina „La Nación” pe
această temă, Daniel Amiano a declarat:
„Gânditorul (Cioran) ar ﬁ putut ﬁ un argentinian care
și-a dezvoltat ideile așezat la masa unei cafenele
din Corrientes Street (o populară stradă din Buenos
Aires).
Într-un fel și datorită muzicii din Buenos Aires,
Cioran a avut o imagine a omului din acel oraș nu
foarte greșită, deși, desigur, dacă ar ﬁ descoperit-o
el însuși, ar ﬁ avut unele dezamăgiri. În anul 1989
Cioran și-a mărturisit dragostea pentru Tango lui
Benjamin Ivry, cu aceste cuvinte: „Sunt un mare
iubitor de Tango. Am o slăbiciune reală. Cu toate că
astăzi, spiritul de Tango nu mai este la fel. A
degenerat. Spiritul lui apatic a devenit mai dinamic.
Cu ani în urmă, a fost mai profund și mai intim.
Singura mea, ultima mea pasiune este Tangoul
argentinian.”
A.S: Cred că v-am făcut o surpriză mare, stimată
Alina Diaconu, când v-am anunțat că în „România
Literară" nr. 49, 2017, tocmai apărută, este publicat
eseul meu legat de corespondența purtată cu Emil
Cioran și una dintre pozele Domniilor Voastre.
Precizam atunci: „Eu vă scriu ce mi-au spus
prieteni din capitală, pentru că eu încă nu am văzut
acea pagină, ci aștept să ajung în 23 noiembrie a.c.
la București, când voi face o vizită la redacția
revistei. Voi păstra niște exemplare și pentru
dumneavoastră și vi le voi trimite din Denver,
Colorado în același pachet cu volumul Întâlniri cu
Cioran, despre care deja știți.” Acum se împlinește
un an de când ați fost primită în Uniunea Scriitorilor
din România, la ﬁliala Sibiu, și aveți deja o a patra
carte tradusă în limba română, nu întâmplător o
carte despre prietenia dumneavoastră cu Emil
Cioran. Ea va ﬁ lansată pe 6 mai 2019, cu începere
de la ora 16.00 la Muzeul Literaturii Române din
București și în 10-11 mai sunteți „invitată de
onoare” a Colocviilor Cioran care se vor desfășura
la Rășinari, Sibiu, comuna unde s-a născut Emil
Cioran. Este și acesta un semn că se intensiﬁcă
dialogul dumneavoastră cu țara de origine, cea
care v-a inspirat în câteva cărți importante. Veți
avea în România în această lună mai un traseu
cioranian, plecând pe ﬁrul invers de la Bucureștiul
studenției sale spre Transilvania anilor lui de
început. V-ați gândit că vi s-a dat o șansă pe care
Emil Cioran n-a mai avut-o, evitând o revenire în
țară în anii comunismului? Cum v-a explicat
dumneavoastră, ca prietenă din Argentina, această
rezervă de a vizita România?
A.D.: Toată viața lui, până la sfârșit, Cioran își
amintea de Rășinari, de Șanta, de Sibiu. În diverse
epistole publicate în cartea Scrisori către cei de-
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acasă, aﬁrma: „E incredibil cât de vie a rămas
pentru mine imaginea Sibiului”, îi spunea fratelui
său, Aurel, în 1975. Lui Noica îi scrisese câțiva ani
înainte: „Cât despre Sibiu, nu e zi să nu îmi aduc
aminte de vreun colț; specialist în nostalgie!”
Cioran a recunoscut că el și-a trădat originile, dar
că originile lui au rămas acolo. Eu cred că el
renunțase să călătorească, nu îi mai plăcea să o
facă. Și, pe altă parte, a se întoarce în Paradis,
după 50, 60, 70 de ani nu ar ﬁ fost o dezamăgire
sigură?
A.S.: Permiteți-mi ca în încheiere să citez cuvântul
unei personalități diplomatice importante, doamna
ambasador a României în Argentina, Carmen
Podgorean, care la Buenos Aires, cunoscându-vă
activitatea intensă, v-a descris ca „o scriitoare
argentiniană de expresie spaniolă, cu multiple
premii și romane traduse în Franța și în România și,
totodată un remarcabil om de cultură argentinian,
cu largă recunoaștere în mediile intelectuale și
politice din Argentina și America Latină, ﬁind
totodată și un membru inﬂuent și activ al comunității
românești din această țară… Este important de
adăugat faptul că statul român i-a acordat
scriitoarei în 2009 Medalia și Diploma de Excelență
în promovarea culturii și a imaginii României în
afara frontierelor. De asemenea, în 2012 și în 2014
Alina Diaconu a primit o Diplomă de Merit din
partea Ministerului Afacerilor Externe din
România.” Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc
pentru consistentul și foarte interesantul interviu
acordat și să vă asigur că sunt mult mai mulți iubitori
de literatură care vă așteaptă cu nerăbdare în țară.
Interviu realizat telefonic în 4 aprilie 2019

FLORENTIN SMARANDACHE
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THE DANCE OF THE PALE FLAMES /
STAGGERING DRUNK
It is snowing ceaselessly
and to the instants – the ﬂakes
lay deep
on the mind and
all the badness comes from above!
A human blizzard
a foolish snow starts

TOMBS IN HEAVEN
Why are we always on a run
against the time
to clear our minds
in the space river
of the cosmos?
Why are we all
seeking for a tomb in Heaven?

S

Look at this image of my face
aged, tired of running
nameless
abandoned by Chronos
crushed by the iron horses
with revelation

I listen in the room to
music records
enclosed within themselves
Looking into the ﬁreplace
I watch
the dance of the pale ﬂames
staggering drunk
IS THE SKY FOR THE STARS /
A GRAVE DIGGER?
Like an Abyss
opening
appears the sea in itself
and a returned precipice
the longing mountain
Is the sky for the stars
a grave digger
and the comets incense
for the world submerged
in the universe

MARIÈVA SOL

LE DESSIN
DIRIGÉ

FRANCE

A l'école maternelle on dessine beaucoup mais il n'y a pas qu'une seule forme d'exercice en
dessin. En fait le dessin est un outil qui peut aider à développer de multiples facultés mentales ou
émotionnelles. Et les exercices qui font appel au dessin peuvent être de divers types. Il y a bien sûr
le dessin libre. C'est celui qui permet à l'enfant d'exercer totalement son imagination et de livrer sans
frein sa personnalité à travers le graphisme et la chose représentée. C'est la forme de dessin que
reconnaissent et dont se servent les psychologues. Car l'enfant parle de lui, de ses difﬁcultés, de ses peurs et
de ses amours à travers les personnages et les objets qu'il choisit librement de représenter. Tout a une
importance pour essayer de reconnaître l'enfant à travers son oeuvre, chaque personnage, chaque objet, mais
aussi leur mise en relation, leur taille proportionnelle, leur place, l'expression des visages et les couleurs
employées, sans oublier la sûreté ou l'hésitation du trait, et même l'impression d'ensemble que dégage le
dessin. On n'apprend pas à un instituteur à interpréter les dessins d'enfants mais, à force d'en voir tous les
jours et d'assister à l'évolution des enfants et de leurs productions, la maîtresse est amenée à reconnaître et à
deviner beaucoup d'éléments de la vie émotionnelle et des difﬁcultés de ses petits élèves, ce qui, évidemment,
lui est très utile dans la relation qu'elle noue avec chacun. Oui le dessin libre occupe une grande place et les
enfants en produisent tous les jours, car c'est le moyen pour eux de s'exprimer totalement et de se libérer ou de
prendre intuitivement conscience de leurs affects.
Mais il est d'autres exercices qui font appel au dessin qui ne fonctionnent nullement selon ces principes et
même parfois en sont totalement à l'opposé. Il y a le dessin à thème. Cette fois-ci on est moins libre. Il s'agit de
représenter un objet donné, un objet dont on a parlé, dont on a vu des images dans des documents, qu'on a
décrit et qui a été l'objet d'une étude. On peut ainsi dessiner un sapin, une maison, ou plus largement une rue
ou une forêt en telle ou telle saison, etc. Le but de l'exercice est d'apprendre à bien dessiner une série d'objets
ou des paysages sur lesquels on s'est penché. Un exercice différent est possible. Il s'agit de l'illustration du
conte ou de la poésie. Après avoir écouté une belle histoire ou récité un poème, l'enfant est appelé à faire un
dessin qui l'évoque. Dans ce cas aucune étude préalable. L'élève peut choisir à son idée tel moment de
l'histoire, telle strophe de la poésie. Mais il doit rester ﬁdèle au récit évoqué. Il y a là à la fois liberté et
soumission.
Et enﬁn il y a ce que j'appelle le dessin dirigé. Cette fois-ci l'enfant ne dispose plus de liberté ou du moins cet
espace est-il pour lui considérablement réduit. Le dessin dirigé fait très peu appel à l'imagination. Tout est
affaire de mathématiques, d'étude du rapport spatial entre les objets et de mémoire. Je donne des consignes
très strictes. Il faut dessiner tant de personnages, situés de façon obligatoire dans la feuille à tel ou tel endroit.
Ne rien oublier et ne rien ajouter. Et c'est un long apprentissage tout au long de l'année pour arriver à ne rien
omettre des consignes nombreuses imposées. Pour mieux comprendre ouvrons une page de vie dans la
classe.
Muriel, très contente d'elle-même, car elle croit s'être appliquée m'apporte son dessin pour obtenir un
compliment:
– Ton dessin est très joli, dis-je, mais tu as oublié plusieurs consignes. J'avais dit de dessiner trois oiseaux et
tu en as mis quatre, c'est à dire un de trop. J'avais demandé deux papillons, il n'y en a qu'un. Le petit garçon
devrait être dessiné à droite de la maison et non pas à gauche, et tu as oublié de dessiner les huit ﬂeurs dans le
jardin. Le reste est bien. Tu as mis le nœud dans les cheveux de la ﬁlle et le compte des moutons est bon.
Muriel est ennuyée, déçue de s'apercevoir que son travail est moins bien qu'elle ne l'aurait cru.
– Qu'est-ce que je peux faire?
– Ajoute un papillon, dessine les ﬂeurs. Pour le reste, tant pis. Ton dessin est très joli mais ce n'est pas
exactement le sujet d'aujourd'hui. C'est dommage que tu n'aies pas été plus attentive aux consignes. La
prochaine fois essaie de mieux t'en souvenir. Sinon on voit que tu as voulu faire un beau dessin c'est vrai.
Beaucoup d'adultes se demanderont pourquoi je suis si exigeante et penseront que ce qui importait était que
le dessin de Muriel soit joli. Si je me montre sévère dans ce cas, c'est qu'en fait le but de l'exercice n'était pas de
faire un joli dessin mais d'apprendre aux enfants à obéir à des consignes strictes et multiples. Si le dessin de
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Muriel avait été moins appliqué mais que le nombre et la position de chaque objet aient été bons, je lui aurais dit
que son travail était réussi. Ce genre d'exercice n'offre d'intérêt que parce qu'il habitue l'enfant à écouter un
énoncé avec beaucoup d'attention, à le mémoriser et à le respecter. Il est obligé de souscrire à ces trois
conditions s'il veut réussir son travail. Et la maîtresse se montre exigeante car il ne peut y avoir d'incertitude ou
d'à peu près. Trois oiseaux ne sont pas quatre oiseaux, la droite n'est pas la gauche et le haut n'est pas le bas.
Chaque nombre, la place de chaque objet a une importance. Le respect de la règle établie est indispensable.
Et bien sûr, en cours d'année, je ne me suis pas contentée de donner trois ou quatre consignes faciles à retenir,
j'en ai donné un nombre sufﬁsant pour qu'il faille faire un effort pour s'en souvenir. Parfois je trace, en début
d'année sommairement au tableau un graphisme auquel on peut se référer et parfois non. Lorsqu'il y a un
début de modèle c'est plus facile car la place et le nombre des objets sont donnés, encore faut-il savoir être
ﬁdèle à ce que l'on voit et ne rien inverser ; à quatre ans, même dans ces conditions, rien n'est simple. Et
lorsqu'en ﬁn d'année je n'ai donné au tableau aucune esquisse de référence ou qu'elle a été effacée, il faut
vraiment avoir l'habitude de prendre mentalement des repères pour ne rien oublier. Bien sûr on peut faire appel
à son petit camarade voisin et lui poser des questions:
– Il y a combien de papillons?
– Trois.
– Au milieu?
– Non là, à droite, hein maîtresse que c'est à droite les papillons?
– Oui, oui, à droite et en haut.
Ce qui compte c'est de s'habituer à être ﬁdèle à une série de règles établies à l'avance. En entraînant les
enfants de cette façon j'essaie de les exercer à comprendre un énoncé et à le respecter, j'essaie de mettre en
eux de la rigueur. En effet, lorsqu'ils seront à l'école primaire ou au collège, ils auront à répondre à de nombreux
énoncés, que ce soit en mathématique, en français, en biologie, en histoire ou dans quelque matière que ce
soit. Combien d'élèves conçoivent des devoirs fantaisistes ou répondent à côté de la question parce qu'ils ne
savent ni être attentifs à ce qui leur est demandé, ni respecter la consigne! Le professeur, même si le devoir est
bon sur un certain plan, écrit « hors sujet » dans la marge et la note est une catastrophe. En maternelle nous
préparons notre esprit pour de futurs exercices. Bien sûr au collège il ne s'agira plus de faire des dessins, mais
l'état d'esprit et les structures mentales sollicitées seront les mêmes: être attentif, comprendre exactement ce
qui vous est demandé et y répondre avec rigueur, ainsi qu'exercer sa mémoire. Ce n'est pas à sept ans ou à dix
ans qu'on apprend à penser avec rigueur si on ne l'a jamais fait auparavant. C'est beaucoup plus tôt qu'il faut se
préparer à cette sorte de gymnastique mentale. Ainsi lorsqu'on rentrera dans les plus grandes classes on ne
sera ni surpris ni dépassé. C'est pourquoi avec mes petits je suis d'une extrême exigence. Ils s'y habituent
parfaitement. C'est un peu comme si je leur communiquais ma propre rigueur. Ils savent que pour obtenir mon
assentiment il leur faudra être très attentifs et ne rien oublier. Au ﬁl des mois ils apprennent à maîtriser leur
esprit et ils développent leur mémoire, de telle sorte qu'ils sont en ﬁn d'année parfaitement capables de se
souvenir d'un nombre important de consignes et de les appliquer. Lorsque je prévois un exercice pour mes
élèves, quel qu'il soit cela n'est jamais ponctuel, c'est toujours dans le but de développer en eux une faculté ou
une connaissance dont ils auront besoin au cours de leur scolarité ou de leur vie. Et je conçois mes leçons
toujours avec la perspective du futur. Je me pose des questions. Je me demande ce qui leur servira en tant que
grands élèves ou même en tant qu'adultes et je cherche ce que je pourrais introduire dans l'enseignement que
je leur propose qui puisse les aider, qui les prépare à devenir de bons élèves et des êtres humains ayant la
parfaite maîtrise de leurs pouvoirs intellectuel et affectif.
(Extrait de l'essai sur l'éducation des jeunes
enfants: « Rendez-vous en maternelle »)
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Il est de feu
Je suis de terre
Et l'eau anime nos délires
Sur la montagne des désirs
J'étais dressée
Evanescente
Il est passé
Je suis de cendre
Il est de feu
J'étais de terre
Et l'eau apaise ses regrets
Et l'eau suscite ses regrets
Et je renais… Et je renais
Presque de terre
Presque de feu
Ou presque d'eau
En la survie
Presque d'oubli.

He's made of ﬁre
I'm made of dust
While water stirs our delirium
High up on mountains of desire
And like a falling star
I was raised up.
He passed by me
I am of ashes.
He's made of ﬁre
I was of dust.
While water eases his regrets
While water stirs up his regrets
I shall revive… I shall revive…
From dust of earth
Or from those sparks of ﬁre
Or from those crystal-clear waters
In my eternity
Almost forgotten

(Marièva Sol, «Le lecteur nocturne», Extrait de
«Les Passions Firmament», Éditions de la Nouvelle
Pléiade, Paris, 2010, p. 116)
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Cât eşti aici, ﬁi un model în toate,
Învaţă-i şi pe cei care greşesc,
Fii pagina completă dintr-o carte,
Cu litere de-argint ce strălucesc.

MAREA
Iubita mea, ti-am cumpărat o mare,
E darul cel mai scump, de ziua ta,
O ai aici, așaz-o la picioare
Și poți să faci ce vrei, de-acum, cu ea,
Să știi că n-a fost scumpă marea asta,
Doar câțiva poli am dat, nu te-ntrista,
E marea lumii, ți-o ofer și basta,
Primește-o-n dar, iubito, e a ta.

METAMORFOZE
Ne macină timpul în găuri de smoală,
Ne bântuie toamna cu fața ei goală,
Ne pierdem prin ceața oceanului dens,
Ne macină timpul în grabnicu-i mers,
Se macină carnea pe oase bătrâne,
De-a lungul, de-a latul, cascade în spume,
Ne pierdem și ochii, și gurile rele,
Ne macină timpul în negre himere,
Ne zgârie noaptea cu unghii de smoală,
Ne cheamă pământul cu ﬁbra lui rară,
Și sângele curge prin găuri de fum,
Ne macină timpu-n copite de scrum.

S

Găsești aici și pești, și scoici, și alge,
Ai tot ce vrei în valurile ei…
Vapoare mii, bărcuțe cu catarge,
Și poate-ți da orice, numai să-i cei.
Iubita mea, ți-am cumpărat o mare
Și nu-i o simplă mare, precum crezi,
O ai aici, așaz-o la picioare,
În undele-i albastre să te pierzi,
Primește-n dar și soarele, și luna,
Delﬁnii toți din apele de-acu,
Și stelele ciopor, afar de una,
Și-aceea nu e alta, decât tu.

CÂT EŞTI AICI…

Ai aurul ce zace în adâncuri,
Și bogății, cum nu ai ﬁ visat,
Citește-le pe toate, printre rânduri,
Ai marea ta, înoată lin, curat,

Cât eşti aici, învaţă ce-i iubirea,
Sădeşte-o-n suﬂet, ca pe-un lucru sfânt,
Alungă ura, împacă-te cu ﬁrea
Şi bucuria va-nﬂori curând,

Iubito, vreau să știi, e marea noastră,
Așaz-o unde vrei, pe-un plai străbun,
Te voi privi, zâmbind, de la fereastră,
Și-ți voi cânta un cântec, ca acum.

Cât eşti aici, în lumea asta mare,
Deschide aurore de senin,
Fii drept şi bun, ﬁi aur şi culoare,
Fii răsărit pe-un cer înalt şi plin,

În ea sunt lumi, primește-le pe toate,
Atâtea vise ce s-au spulberat…
Cu ochii tăi citește-o, ca pe-o carte,
E lumea mea, în care-am înotat.

Cât eşti aici, ia-ţi inima şi-o umple
Cu-albastrul pur al apelor ce curg,
Despică bolta, zvâcneşte-o între tâmple,
Şi bucuria o să-ţi dea în pârg,

În ea-s povești atât de vechi, se pare,
Iluzii frământate dinadins,
Pe fundul ei au năvălit cascade,
Un iureș alb ce curge-n necuprins,

Cât eşti aici, ﬁi oaza de lumină,
Cristal ce se înalţă-n inﬁnit,
În tine vei avea, atunci, grădină,
Vei ﬁ un plai de codri înverzit,

Iubita mea, ți-am cumpărat o mare,
E-albastră, verde, neagră, precum știi,
O-neacă zorii roșii, în culoare,
Ea seamănă cu ochii tăi căprii,

Cât eşti în lume, spală-te de rele,
Şi ﬁi curat ca-n ziua cea dintâi,
Din timp fă-ţi loc acolo, între stele,
Cerul întreg să-ţi ﬁe căpătâi,

Cu tine s-o păstrezi o veșnicie,
Cu pescăruși cu tot, s-o înﬁezi,
E marea lumii, azi ți-o ofer ție,
Ți-o dau în dar, acum, între amiezi,

Cât eşti aici, învaţă, demn, din viaţă,
Din apele ce curg neîncetat,
Din pasărea ce cântă-n dimineaţă,
Din răsucirea unui vis înalt,

Iubita mea, ți-am cumpărat o mare,
Am dat pe ea doi poli și viața mea,
Așterne-o iute-aci, lângă picioare,
Și poți să faci ce vrei, de-acum, cu ea.

GEORGE STANCA
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… and my love was growing more
from the North side
coming together with the great icy Northern wind
over
your house like a safe in a mail-clad
hooped in the thorns of roses
where you nestled yourself to meditate
on insolent behaviours
of all abysmal ﬁsh;
your electriﬁed hair
was dissipating blue short circuits
ozonizing the pillow of your sin
making us
dream of whipped cream towers
and shooting 999 rounds of cannon in honor
of the a g g r e g a t e
enthroned in a trench of raspberry
where
he used to smoke cigars made out of lily petals.

… et mon amour se agrandissait dee plus en plus
du nord
en arrivant acccompagné par le grand vent du nord
sur
ta maison comme un coffre-fort habillé en cotte de
mailles
vérrouillé avec des aiguillons de roses
où tu t'es abritée pour méditer
aux habitudes mauvaises
des poissons abyssaux;
tes cheveux électrisés
dissipaient des courts-circuits bleuâtres
ozonizant le coussin de notre péché
ils nous faisaient
rêver aux tours de crème fouettée
qui tiraient 999 feux de salve en honneur
de l'a g r é g a t
intronisé dan une tranchée de framboise
où
il fumait des cigares faits en pétales de lys.

(George Stanca, Angel radios / Beaming Angel,
translation from Romanian by Muguraș Maria Vnuck,
Paralela 45, București, 2008, p. 5)

(George Stanca, Angel radios / Ange radieux,
traduction du roumain par Muguraș Maria Vnuck,
Editura Călăuza v.b., Deva, 2010, p. 5)
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CARMEN-CAMELIA
STÃNESCU

ÎN BEȚIA VISELOR ÎN
CARE TE DANSEZ

FĂRĂ TEAMA CĂ M-AR
MUȘCA VREUN CÂINE
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Îmi ﬂuieră prin suﬂet
iarna
aceea din capătul
drumului
care-mi lăsa până mai ieri
potecile libere
să-mi plimb gândurie
fără teama că m-ar mușca
vreun câine
rătăcit...
Era alimentara aceea
din colț
de unde cumpăram
portocale,
mai știi,
azi ,
avea zăvoarele trase
și tare m-a biciuit
gerul
în primăvara mea din suﬂet?!
Ce scâncet
adânc
mă roade pe dinlăuntrul tău
unde mi-am prins
pasul
și nu mai găsesc drumul...!

RĂSUCITE SUB GEANĂ
Din o mie de vise rămase
din noapte
răsucite sub geană
am ales
steaua din ochii tăi ce-mi
strălucește
în iris
dincolo de imaginea realului
ce se scurge
sevă
dulce-tremurandă din rădăcina
ochiului minții
care ne scrie-n poveste...
Mai este mult până vin zorile
cu noi,
mai treji decât ieri și mai
proaspeți
ca azi...?
De ce arzi?

Mă înﬂoresc zorile pe chipul tău
când se răstoarnă
marea
să ne ﬁe cer albastru,
două împărății
să avem,
una care să ne rostească în
rugăciune,
cealaltă
să ne răsfețe în tumult și-n
mângâiere
când
cântă cocoșul și se îmbujorează
soarele
de bucuria că suntem...
O ramură de vișin îmi ascultă
inima
și crește fructul zemos din care
să mă bei
risipită
în beția viselor în care te dansez
chip de Făt frumos
ce adună în palmă oceanele
care sterg vămile
din pasul nostru...
Unde esti dimineață albastră
să-ți inﬂoresc
șoapta
la fereastra la care m-ai strigat
ieri
când străluceau iubirile...?!

AVEA CULOAREA
DOJENITULUI DE
TOAMNĂ...
Mi-e cântecul îndrăgostit
de ochii tăi
care privesc mirararea
ametistului descoperit
în iarba care ne mângâia
tălpile
când culegem roua cu vârful
degetelor...
Avea culoarea dojenitului de
toamnă
când încep să îmbătrânească
culorile
în obrazul
pietrelor sparte
de-atâta ploaie venită de
nicăieri...
Vrei să rămân îndragostită de
strălucirea
noastră de azi,
turcoaz,
ca apele mărilor linistite în toată
neliniștea
trecerii timpului în care ne
întămplăm
secundă împerecheată...?

ÎNTR-UN SĂRUT
Două primăveri frumoase
Ne-a unit pe amândoi.
Vise câmpuri de mătase
Numărăm din doi în doi.
Primavara mea mai iute
Prezicea zarea cea mare.
A ta pe neprevăzute
Rupea lanțul din hotare.
Verdele din frunza lată
Ne chema la vorbe calde.
Râdeam mult din ﬁința toată
Și-nﬂorea iubirea-n roade.
Multe stele ți-am crescut
Într-un vis al meu departe...
Le-am țesut candid sărut
Să ardă când sunt aproape.
Întinzi mâna și furi cerul
Să-mi dai un regat întreg.
Cum să mă înghețe gerul
Când am soarele în piept!?
Cum iubirea mea să plouă
Peste teii noștri-n ﬂoare
Și sclipirile din rouă
Să ne-ntunece din soare!?

SĂ MĂ CAUȚI DECÂT
PIERDUTĂ...
Mi-ai ﬁ fost trăirea
fără capăt
într-o nebunie trezită
după somnul de amiază...
dar
unde să te găsesc
când cerul
e atât de mare
și rătăcirea este la ﬁecare
pas...!?
Unde să te găsesc
anotimp al meu
care semeni
cu ﬂacara unei lumânări ce se
crede
lumină
și ea
se topește
arzänd...
Și dacă ar ﬁ sä știi
de mine,
să mă cauți
decât
pierdută
acolo unde zorile
au tras cortina
peste răsărituri...dar,
TU
esti bine...!?

LÃCRÃMIOARA STOENESCU

LĂCRĂMIOARA STOENESCU (n. 1942, Giurgiu) a absolvit Facultatea de Filologie a
Universităţii din Bucureşti în 1969 şi a predat la Colegiul „Cantemir-Vodă” din Bucureşti. La
10 ani, a fost deportată împreună cu familia în judeţul Suceava, tatăl său ﬁind deţinut politic.
Ca urmare a acestor evenimente, a fost eliminată din şcoală. Debutează editorial cu volumul
memorialistic Copiii – duşmani ai poporului (2007), la Curtea Veche Publishing, tradus în
italiană în 2014 la Saecula Edizioni şi prezentat la Salonul de carte din Torino. Au urmat apoi
volumele De pe băncile şcolii în închisorile comuniste (2010 şi ediția a doua în 2014),
Memoria stigmatelor (2012), apărute la aceeaşi editură, Muncă forţată în loc de armată la
Editura Militară 2017 şi câteva cărţi pentru copii, Poezii pentru cei mai dragi copii, De la circ la
Zoo, Balul legumelor, eLiteratura 2016, Aventurile fraţilor canguraşi, 2018 şi un volum de
proză scurtă Iubirile marelui dramaturg 2017, la aceeaşi editură. A scris romanele În labirintul
roşu, (2015), Dedublarea, (ediția întâi, 2015 şi ediția a doua, 2017), Imigranta din Biggin Hill,
(2016) la Editura Tracus Arte şi Mirajul unei călătorii exotice la Editura Eikon 2018. A scris
diferite scenarii radiofonice, ﬁe după cărţile proprii (Am fost duşman al poporului, Un om
nevinovat, Gavril Vatamaniuc-Şoimul Bucovinei, ultima în colaborare cu Costin Manoliu), ﬁe
după Exerciţii de memorie – o paranteză tristă a istoriei de Gleb Drăgan (Deportaţi în Siberia
şi De o parte şi de alta a Prutului) şi Cinci ani în Donbas, după cartea omonimă a lui Carol
Aschembrener. Colaborează activ în presa culturală, la publicaţii precum „România Liberă”,
suplimentul „Aldine”, „Timpul” și „Memoria”.
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OSTAŞUL NECUNOSCUT
(Povestea adevărată a maiorului Toma Costescu)
În Oltenia, toamna anului 1916 îşi intrase în drepturi. Roadele s-au strâns de pe câmpuri şi livezi, iar strugurii
s-au cules la Hrisovul viilor. Muncile câmpului le-au făcut femeile şi copiii, că ﬂăcăii şi bărbaţii în putere fuseseră
luaţi la război, să apere ţara de nemţi. În casa maiorului Toma Costescu era consiliu de familie. Pater familias
avea o vârstă înaintată şi ar ﬁ putut să rămână acasă cu ai săi, destul că pleca la război Nicu, soţul ﬁicei sale.
Să-i plece şi tatăl şi soţul, era prea mult de îndurat pentru Lucica, iar fata îl ruga cu lacrimi în ochi pe tatăl ei să se
înduplece şi să rămână acasă:
– Tată, îndură-te şi nu mă lăsa singură, destul că îmi pleacă soţul la război! Rogu-te, stai măcar mata cu noi
aici, la moşie!
– Ţara m-a ajutat de v-am crescut pe voi, copiii mei, acum, are şi ea nevoie de mine! Cum aş putea să nu-i sar
în ajutor, fata mea? i-a răspuns bravul oltean mai hotărât ca niciodată.
– Nu crezi c-ar ﬁ de-ajuns că pleacă un oştean din casă, scumpul meu tată? a mai încercat ﬁica să-l
înduplece.
– Nici zece de-ar pleca, tot n-ar ajunge, aşa să ştii, fata mea! De-aveam zece ﬂăcăi, pe toţi i-aş ﬁ luat cu mine
la luptă! I-a mai spus viteazul său tată.
Lucica n-a mai avut curajul să-l roage, ştiindu-l cât era de pornit şi cât de înverşunată îi era dragostea de ţară.
Bătrânul a plecat însoţit de Alexandru Corbeanu din Gorj, ordonanţa lui de nădejde, care îl iubea ca pe tatăl său
şi îl asculta tot ca şi pe acesta, simţindu-se în siguranţă unul cu celălalt. Se cunoşteau de o viaţă şi maiorul avea
mare încredere în ordonanţa sa. Fuseseră încartiruiţi în Armata I Română, comandată de generalul Ion
Dragalina, unde, printre soldaţi, se aﬂa şi Ecaterina Teodoroiu. Ei au luptat în prima linie, pe munţii Şiria, să
respingă ofensiva inamicului. Lupta a fost crâncenă. Se trăgea mereu şi gloanţele porneau din puşti cum se
nimerea. De departe, se auzeau zgomotele tunurilor şi ale mitralierelor, iar cerul era o vâlvătaie cumplită. După
un timp, un fum ca o ceaţă deasă cuprinse zarea şi nu se mai vedea om cu om. Mii de sodaţi şi de oﬁţeri luptau
orbeşte, iar focurile armelor se încrucişau în văzduh. Printre oﬁţeri era şi maiorul Toma Costescu împreună cu
ordonanţa sa. Chiar din primul foc au fost secerate multe vieţi omeneşti şi sute de morţi au împânzit locul.
Amândoi au luptat vitejeşte până spre seară, când un glonţ l-a nimerit pe maior drept în piept. Un val de căldură
l-a cuprins şi sângele i s-a scurs, lăsându-i putere, doar cât să-şi cheme ordonanţa.
– Rămâneţi cu bine, dragii mei, că eu mă duc! i-a zis maiorul lui Alexandru, în timp ce el îl încuraja şi îl
mângâia, dar, în curând, glasul i-a amuţit şi gura i-a rămas încleştată.
– Domnule maior, domnule maior, nu plecaţi! l-a strigat Alexandru în zadar, în timp ce oﬁţerul, pe care îl slujise
cu credinţă, a închis ochii pe vecie.
Lupta a continuat cu şi mai mare înverşunare, iar ostaşii luptau pe viaţă şi pe moarte. Pe cerul plumburiu,
proiectilele săreau din tunuri ca mingile de foc şi gloanţele şuierau prin văzduh, cu sau fără ţintă. Mulţi ostaşi
de-ai noştri dintre cei din linia întâi şi-au dat viaţa pentru patrie, dar dintre nemţi şi mai mulţi. După luptă,
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trupurile ostaşilor aşteptau să ﬁe culese. Seara, soldaţii au strâns morţii şi răniţii de pe câmpul de luptă. Pe
răniţi i-au pus în ambulanţă, să-i ducă la spitale, iar pe cei fără suﬂare i-au stivuit în groapa comună.
L-au cărat şi pe maior şi l-au aşezat printre celelalte leşuri.Alexandru, ordonanţa sa credincioasă, a văzut
cum l-au dus şi s-a gândit să nu-şi lase oﬁţerul de izbelişte. Cum să ajungă maiorul său un erou necunoscut?
Cum să nu ﬁe îngropat creştineşte şi să nu i se facă o slujbă de-ngropăciune? Să n-aibă o cruce la cap şi un
nume scris pe ea? Ordonanţa a pândit până ce ostaşii au plecat să adune alte leşuri, a sărit în groapa comună
şi a căutat printre ceilalţi morţi pe maior. Până la urmă, a avut norocul să-l şi găsească şi, pentru conﬁrmare, i sa adresat camaradului său:
– Marine, ce crezi tu, ăsta nu-i don' maior?
– Păi cum dar? Ce, nu-ţi mai recunoşti maiorul? l-a întrebat Marin, zâmbind amar.
– Aşa se face, leat! Trebuie să-l recunoască neapărat doi, adică să ﬁe şi un martor! i-a explicat ordonanţa.
– Hai, las-o cum a căzut, că n-ai fost sigur! l-a luat în râs Marin.
– Păi, nu vezi ce schimbat e la faţă? Zici că nu mai e el! s-a dezvinovăţit Alexandru.
– Ai dreptate, omule, da' aşa se fac morţii după un timp, mai ales ăştia de mor într-o clipă! Şi acu', ce facem cu
el? l-a mai întrebat Marin.
Alexandru s-a mirat că Marin nu înţelegea ce vrea să facă şi i-a spus să-l ajute, să-l scoată de acolo şi să-l
înfăşoare în tricolor, ca apoi, să-l care, ca pe răniţi. Ceilalţi trebuiau să-l creadă şi pe maior rănit. Ordonanţa l-a
luat de umeri, iar camaradul său de picioare cum i-a zis el şi au coborât de pe munte tot într-o goană, să nu dea
de bănuit şi să-i întrebe careva ce fac. Ar ﬁ putut să constate că-l răpiseră dintre morţi şi n-ar ﬁ fost bine. Aşa că
l-au declarat rănit. Alexandru s-a pitit printre răniţi şi l-a însoţit în tren până la Craiova, cu gând să spună că a
fost în viaţă şi că, între timp, pe drum, a sucombat. Deştept olteanul! Când a ajuns la Spitalul Militar din oraş, a
găsit-o pe Lucica, ﬁica maiorului, pe care o anunţase să-i aştepte acolo. Lucica i-a văzut pieptul tatălui său plin
de sânge şi de noroi şi a izbucnit într-un răcnet de ﬁară. „De unde atâta putere într-o făptură aşa de gingaşă?” sa gândit ordonanţa surprinsă. Cu ochii închişi, cu gura mută, maiorul ţinea mâinile reci pe piept, de parcă-l
durea acolo unde fusese străpuns de
glonţul ucigaş. „Un erou fără decoraţii! s-a
gândit ordonanţa şi lacrimile i-au şiroit pe
obraz. Maiorul Toma Costescu, fostul
combatant în Primul Război Mondial, se
întorsese acasă mai repede decât ar ﬁ
crezut ﬁica sa. Ar ﬁ dorit să lupte, dar lupta
nu mai era pentru cei de vârsta sa. Nu şi-a
ascultat ﬁica, deşi aceasta parcă-i
presimţise sfârşitul, când l-a rugat cu
ardoare să rămână cu ea. A fost îngropat
înfăşurat în steagul ţării atât de dragi lui şi
pentru care s-a jertﬁt. În război, maiorul
Toma Costescu nu s-a gândit o clipă la el
sau la familia sa, ci doar la binele patriei
mumă. Mulţi oşteni viteji de vârsta lui sau
Nicolae Grigorescu, Smârdan Attack
mai tineri au înălbit cu oasele lor plaiurile
(sursa: https://www.wikiart.org/en/nicolae-grigorescu/smârdan-attack-1878
ţării, dar câţi au avut norocul de o
ordonanţă devotată ca Alexandru, care să-i
aducă acasă, spre a avea parte de o înmormântare creştinească şi de o cruce la capăt, pe care să stea scris
numele lor?

VESTEA
În satul cu livezi de meri şi de peri, pomii erau încărcaţi de roade. Acestea îşi făceau datoria în faţa lui
Dumnezeu şi a oamenilor, să crească mari şi să capete gust şi dulceaţă, cum au fost ele la început, în grădina
Raiului. Pomii nu băgau în seamă războiul şi avioanele care treceau în zbor pe cerul sideﬁu. Cum să bănuiască
ei ce prăpăd va ﬁ la Mărăşeşti şi Mărăşti, unde oamenii vor muri pentru libertate?
Soarele era de trei suliţi pe cer, când învăţătorul Petru Dascălu şi Ana, soţia lui, se aﬂau în livadă şi admirau
frumuseţea roadelor date de Dumnezeu. Era sfârşitul verii, dar ei se gândeau la toamna îmbelşugată care va ﬁ.
La vârsta lor, mai mult bătrâni decât tineri, se bucurau de vacanţa mare, dar li se părea prea lungă şi aşteptau

să reînceapă anul şcolar. Petru se simţea încă în putere şi ar ﬁ mers şi el la război, dar se vede că, la vârsta lui,
nu mai era bun pentru asta.
La şcoală aveau nevoie de învăţători. Luminătorii satului erau respectaţi, ca şi medicii, preoţii şi primarii din
comune. Ana îi era alături şi avea mare grijă să ﬁe sănătos, să poată învăţa copiii. Îi trecuseră prin mână multe
generaţii de elevi dintre sătenii lor, pe care îi şcolise şi-i făcuse domni de oraş, avocaţi, doctori şi ingineri. Unul
dintre ei ajunsese prefect, iar Ionuţ al Saftei, vecinul lor, era oﬁţer în Regimentul 32 Mircea.
Acolo, fusese recrutat şi Radu, feciorul lor, pe care Dumnezeu li-l dăduse târziu, după multe posturi şi
rugăciuni. El era singurul lor sprijin, „toiagul bătrâneţilor”, cum spunea cu înţelepciune Petru. Îl crescuseră cu
multă dragoste ca pe un copil avut după atâta amar de ani şi se uitau la el ca la un bulgăre de aur, înconjurândul cu dragoste, că altul nu le mai dăduse Dumnezeu. Petru îl şcolise cu grijă, dar şi cu asprime, să iasă om din el,
iar băiatul îl ascultase şi îi urmase calea, devenind învăţător ca şi tatăl său.
La vremea când ajunsese la vârsta recrutării, a fost trimis direct pe front, iar instrucţia s-a dovedit a ﬁ una de
foc, în prima linie de luptă la Mărăşeşti. Ana şi Petru se rugau lui Dumnezeu să-l ocrotească şi să-l aibă sub
paza Sa. Multe posturi şi rugăciuni au ţinut ei şi multe acatiste şi masluri au dat preotului din sat pentru viaţa
băiatului lor, la care ţineau ca la ochii din cap şi la care se gândeau în ﬁece zi.
–Ce-o face Radu nostru, bărbate, când nici cu puşca n-a învăţat să tragă? L-a întrebat femeia pe Petru.
–N-ai grijă, Ano dragă, c-a învăţat acolo, una-două! Când a văzut groasa, n-a stat nici el cu mâinile-n sân, săl puşte nemţii! A zis Petru către soaţa sa.
–Da' cum să-şi facă el păcate, bărbate, când ţinea toate posturile şi era cuminte ca o fată mare? s-a văitat
femeia.
–Îi iartă Dumnezeu păcatele, că aşa e la război! Şi apoi, luptă pentru libertate,
i-a deschis ochii femeii, care tot prunc îşi vedea ﬁul.
–Dragu' mamei, mi-l făcură şi criminal, când el niciun pui nu se îndura să taie! s-a plâns ea, în continuare.
–Războiu' e război şi l-o face mai bărbat, că prea îl crescusei mata ca pe o fată, că asta îţi dorisei! i-a reproşat
el.
Ana se rugă Bunului Dumnezeu să se îndure de ﬁul ei şi să i-l ţină în viaţă şi regretă că nu-i dăduse o fată, cu
care n-ar mai ﬁ avut teamă acu'. Petru o îndemnă să nu-L mai mânie pe Domnu' degeaba, că ce-ţi dă El e bun
primit. Cei doi stăteau în livadă şi-şi aminteau, pe rând, de zilele fericite, când s-a născut Radu, apoi, de botez,
de primii lui paşi şi de anii de şcoală. Au rememorat şi ziua când a devenit învăţător şi s-a întors în satul natal.
„Ne-o ajuta Domnul să-l vedem şi mire”, s-a gândit femeia.
Totuşi, în inima sa încolţise de vreo câteva zile o teamă, pe care nu şi-o putea explica şi o cuprinsese o frică,
pe care nu şi-o mai putea stăpâni. Nu-i spusese nimic lui Petru, să n-o certe, dar nu-i plăcuse deloc ce visase.
Se făcea că plouase tare şi veniseră puhoaiele de la munte care inundaseră satul lor, iar ea era singură acasă,
doar cu Radu. Băiatul avea câţiva anişori, dar nu putea merge prea mult pe jos, încât trebuia să-l poarte în
braţe. O viitură o azvârlise cât colo şi ea îl scăpase în apă. Era neagră ca smoala şi-i răpise băiatul, pe care i-l
dusese în aval. Ana se zbătea să-l prindă, dar nu-l putea ajunge şi ţipa, dar nimeni n-o auzea, s-o ajute. Urla cât
o ţineau bojocii, dar tot n-o ajuta nimeni, iar băiatul dispăruse cu totul. S-a sculat din somn buimacă şi s-a frecat
la ochi. Apoi, s-a dumirit că era încă noapte şi că băiatul ei era mare. Totul fusese doar un coşmar, dar de atunci,
gândul îi stătea numai la Radu.
–Ia zi, acu' la ce te mai gândeştiAno? a întrebat-o Petru pe soţia sa.
–Ia, la nimic, mă gândeam şi eu aşa la ce-o folosi războiu' ăsta? Şi cui? l-a întrebat femeia pe soţul său.
–Păi, cum nu ştii? Doar vrem să ne luăm Ardealul înapoi. Nu destul au stat sub împărat fraţii noştri ardeleni?
Vor şi ei să ﬁe una cu ţara. Asta spun toate ziarele! Ce n-ai citit şi tu? A mustrat-o soţul său.
–Or vrea, dar cu ce preţ, Petrule? Al cui sânge se varsă pe câmpul de luptă? Al ﬁilor noştri, ascultă la mine! A
ﬁlosofat femeia, care era încă sub impresia visului.
–Ei şi tu! Cum spui asta, când şi regina Maria merge prin tranşee şi încurajează soldaţii, iar în spitale le
pansează rănile? Nu i se spune Mama răniţilor? Mai e şi tânăra aceea, olteancă de-a noastră, Catarina
Teodoroiu, care luptă la Mărăşeşti, a încercat s-o încurajeze Petru.
–Ştiu, că doar am citit şi eu în ziare, dar…
Petru n-a lăsat-o să continuie şi i-a reamintit că toţi luptă pentru Independenţă şi Unire cu ţara, dar ea l-a
întrebat dacă el mai crede în Unire, că ea nu-şi poate închipui că se vor uni câtu-i hăul şi Bârgăul. Ana se îndoia
de reuşită şi era mai neîncrezătoare, aşa ca femeia care avea feciorul dus în război şi se temea pentru viaţa lui.
Petru citise că „Revista tranşeelor” milita pentru România Mare. Scriitorii Octavian Goga şi Mihail Sadoveanu,
care era locotenent în Moldova, îi îmbărbătau pe ostaşi să lupte pentru libertate şi pentru Marea Unire.
Pretutindeni exista o atmosferă efervescentă şi, în ciuda molimelor existente, ostaşii se mobilizau iar, din

Destine Literare

EDITORIAL

patriotism, erau gata să-şi dea viaţa pentru ţară şi rege, neprecupeţind niciun efort. Cu mijloacele lor precare de
luptă, prost înarmaţi şi echipaţi, soldaţii au înfruntat duşmanul ca adevăraţi eroi, la Mărăşeşti şi Mărăşti. Mulţi
au căzut, dându-şi ultima suﬂare cu numele României Mari pe buze. Ana citise şi ea despre aceste acte de
patriotism, dar, ca mamă o impresionau sicriele celor căzuţi, care soseau mereu în sat.
Mulţi nu putuseră ﬁ recunoscuţi, aşa cum erau sfârtecaţi de bombe, iar mamele, soţiile şi iubitele lor îi jeleau
şi îi îngropau cu mare greutate în suﬂet. Ceilalţi rămăseseră în cimitire ca soldaţi necunoscuţi. Ana se temea şi
ea pentru Radu al ei şi urmărea de ﬁecare dată poştaşul care venea în sat cu scrisori de pe front. Băiatul le
trimitea veşti când putea, dar în ultimul timp, frontul fusese rupt, iar lupta, mai îndrăcită ca oricând. Soldaţii
numai de scris nu stăteau şi femeia se frământa la gândul că nu mai ştia nimic de ﬁul său, nici unde este, nici pe
unde doarme sau dacă stă treaz de teama duşmanului.
Feldmareşalul german Mackensen era urât de toţi românii, care se rugau ca Mareşalul Averescu să-l învingă
pe neamţ şi să le aducă Marea Unire şi Libertatea. Ana se ruga şi ea ca toţi ceilalţi români Maicii Domnului,
Maica noastră a românilor. În Ea îi era singura speranţă ca Radu al ei să se întoarcă mai repede de pe front, dar
războiul se putea prelungi şi asta ar ﬁ însemnat zile, luni şi chiar ani. Se aştepta mare prăpăd pentru ţară, dar şi
pentru mame, soţii şi iubite. Într-o zi, ea îi zise lui Petru:
–Nu mai ştim nimic de Radu, bărbate!
–Ştirile s-au cam încrucişat, ce-i drept, a observant şi el.
–Va ﬁ rău de noi, s-a văitat femeia.
–Ei, lasă, că le-om trece noi şi pe-astea cu ajutorul lui Dumnezeu, a îmbărbătat-o soţul său.
–Păi, numai în El ne este speranţa, a adăugat şi ea.
–Va avea El grijă de noi, n-avea teamă! I-a întărit spusele bărbatul său.
–Mai e şi soarta, că nu te poţi pune cu ea, a mai spus Ana.
*
La 19 august, românii au aﬂat de apogeul bătăliei de la Mărăşeşti, care a fost cea mai mare confruntare cu
Puterile Centrale. În zona pădurii Răzoare, s-au dus lupte crâncene care au provocat inamicului pierderi
enorme. Atunci, eroicului Regiment 32 «Mircea», s-a remarcat în mod deosebit, dar au fost şi multe jertfe de
sânge.
*
Soarele ajunsese deasupra capului şi cei doi soţi se pregăteau să intre în casă şi să prânzească, dar Lăbuş
lătra să rupă lanţul. „Se vede că a venit cineva pe care nu-l cunoaşte, de latră aşa de tare, de parcă a înnebunit”,
şi-a zis femeia în drum spre poartă. Era aprodul de la Primărie, care îi adusese o veste. Oare ce-o ﬁ asta? s-a
gândit ea. După ce o citi, un urlet năprasnic se auzi în toată livada.

Rodica Vinca, Canada, Suﬂower

PASSIONARIA STOICESCU

ROMANIA

THE PAINTING
Goliath is the white wall
of my loneliness,
which I've defended for a while
with David, as a painting…
The angels' seamstress is me –
a specialist with broken wings,
needles pinned in the air,
i.e. in the soul
stitching absolutely with blue
thread…
The sewing machine is nothing
but a window that I'm riding
nakedly and winged
with my angel-like wings
out of which only one is repaired.
Before we have even met
David, the painter, intuited me:
my body has turned its back to
the world
while my head
out of which I give the sly eye
admits that this is impossible
The sewing machine is scarletred,
the background is grey…
“Fire and ashes” the painter's
crying out.
“Complete burning” I'm
answering back
covering myself entirely with the
ashes of poetry.
For the moment I am still
indebted,
although the painting is paid,
because I understood
exactly its striking resemblance
with me, the one that I am:
A broken-hearts seamstress
of apostasies, of feelings,
of raveled waters,
of clothes pinched by stars,
but especially, especially
of wings broken by poems and
songs…
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FROM UNDER THE WATER
Not even my eyes
resemble one another:
the small one, the left eye
is solidary with my heart
wanting to see without haste
as little as possible,
that is why it is more closed,
somtimes a tear
glitters in its eyelashes…
Not even my breasts are the
same:
the left one – the suckled one
is bigger –
with a grain of my nipple heavier,
because it fed my son's mouth,
the mouth of another life
from my own life.
What can I say about my souls?
Uneven not only like a number,
but like nothing…
Don't laugh, it's a wretched state:
in a whole body
to have so many souls
as hungry as a horse
in a land where
unhappy wild beasts
have been exterminated…
However, you miss all this…
I am Poetry
and from under the water
it's to all of you that I'm talking.
(Passionaria Stoicescu,
Something Else than Signs,
translation from Romanian by
Muguraș Maria Vnuck and David
Paul Vnuck, eLiteratura, 2016,
pp. 37, 40)

SCRISOARE CANON
Preotului-poet Marcel Miron
Dimineaţa-i cernită, ploioasă…
Înger al meu păzitor,
ajută-mă să străpung nor după
nor
şi s-o văd luminoasă!
Prânzul e sărac…
Îngere, totdeauna cu mine,
fă să nu tânjesc după bucate,
alungă necumpătările toate
şi-n îndestularea gândului mă
ţine!
Seara e searbădă, doar cu
pereţii…
Îngere ocrotitor, ajută-mă
să-mi umplu golul vieţii
cu plinătate de dor!
Noaptea e neagră ca un abis…
Îngere, care-mi veghezi făptura,
revarsă-mi suﬂetul şi-ntipăreştel în scris,
albindu-mi cu zorii truﬁa şi ura!
Îngere, tu, cealaltă jumătate a
mea,
atinsă de-un strop de
Dumnezeire,
îngăduieşte-mi vulnerabila ﬁre
şi călăuzeşte-mă pe drum
drept,
ca să iert, să mă iert
şi să mă pot îndrepta!

S

EDITORIAL

PE MINE CEL ADEVĂRAT

ROMANIA

COMAN ªOVA

Pe mine cel adevărt de nimeni cunoscut
caută-l,
Fără reazem sunt dacă nu mă găsești.
Sunt în aripa muntelui de gheață,
sunt în umbra cuvântului
în toate zilele rostit
și în toate viețile știut.
Nu mă cunosc dacă nu mă cunoști.
Pe mine cel adevărat de nimeni cunoscut
caută-l.
M-A VIZITAT ZĂPADA

ZEIȚA
Când nu mai aud zgomotul din jur,
când uit de frig, de foame, de ducă,
de n-am, de vreau,
când uit de toți, de toate,
atunci vine Ea.
În mâna dreaptă, în vârful peniței,
în piept, în ochi, pe tâmple,
în pori, în lacrimă, în respirație, în umbră,
mă ocupă pe de-a-ntregul.
Și sunt al ei.
Sunt vocea ei, vibrația ei, plânsul ei,
sunt mâna care scrie ce spune ea,
pur
și simplu
și supus.

ª

A venit pe strada Labirint
și a intrat
ca într-un castel al ei,
fără să bată.
Mi-a cutreierat sângele
până dincolo
de pașii iubielor uitate.
A umblat ușoară
prin părul meu,
albindu-l frumos.
Apoi,
într-o noapte,
a plecat
fără să-mi spună,
făcând o pârtie largă
de la tâmple
până la cuvintele mele.

VISEZ CUVINTE

DESTĂINUIRE

Sfâșiat de oboseală,
cu o verde durere în tâmple,
adorm adânc
ca să visez cuvinte,
mereu și mereu cuvinte,
cuvinte pe care
le întorc și le bat
pe toate fețele,
ca ﬁerul înroșit pe nicovală
ca să se potrivească
cu mine,
modelându-se după mine,
contaminându-se de mine,
primind ritmul respirației mele,
primind ochii și vocea mea,
căldura mâinilor mele,
a umerilor mei cât o armată,
amprentele buzelor mele,
apoi să se aștearnă venind
la temelia unei uriașe dureri
a facerii.

Sunt vulnerabil ca o ninsoare.
Mă pot cuceri o stradă, un zgomot,
o liniște în plus.
Mă poate cuceri privirea unei trecătoare,
pădure subțire de fum și apus.
Mă pot cuceri fantomele toate,
lumini și atracții,
erorile sute,
un zbor fără aripi,
pierzanii și râset,
caii de ceață ai nopților mute.
Nu mă pot feri de pericole,
ele mă așteaptă oriunde,
în vină, în alb, în umbră, în hău,
nu mă pot feri de ele, iubito,
S-ar putea să poarte chipul tău.
(Paharul cu îngeri, Editura Semne,
București, 2013,

să ne îmbătăm cu iubire

MIRCEA ªTEFAN

fântână fără sete nu există
cum cerul este dorul fără somn
mă simt străin în propria-mi tăcere
iar stelele le sting din umbra lor
poem în albastru
furişat
în ciuda unui zbor
iată-mă sufocat
în această
dimineaţă senină

USA

mure
felii de gheaţă şi fructe de mure
se sparg sub paşii mei pe drum
e lumea tot mai rea
şi gândul meu tot mai ascuns
copacii mor în rara lor pădure
cum versul ce uitat-am să vi-l spun

cenuşa
cenuşa cărţilor mele s-a întins peste întreaga
grădină
eu tot aştept să răsară roşii mai multe
ţelină
busuioc
şi alte minuni
prorocite de vechi cronicari

de primăvară
mă uit cum creşte pita
întru-n acel septembre
şi multă multă lume ne ştie pe-amândoi

poeţii

să mergem pe drumeagul de munte
ca altdată
să mergem să cântăm fără de noi

tăcerea din cuvânt
le e părtaşă
şi libertatea ei
ce au sorbit-o

tu-i doamne toate ﬂorile deodată
au înﬂorit
alt poem
vânt şi noapte
iarba a încolţit
şi ne doare
până la Dumnezeu
despletite imagini
de peste de munte
noi ne-am aprit
este pe-acolo o casă în stâncă
şi o vale adâncă
adâncă
cum să te iert
am să te cânt
aş vrea să simt izvorul în lipsă de albine
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poeţii nu mor niciodată singuri

pierduţi
pierduţi într-o secundă
sunt milenii
eu m-am trezit acum în acest ev
încorsetat în patimi şi endemii
copil crescut cu plopii din Carpaţi
se sting calotele polare-n lacrimi
secată marea e şi-n Euclid
nu mai găsesc lucid decelerare
într-o formulă palidă
să nu ucizi
să nu ucizi această zi senină
viz de iubire şi atât cântat
români pierduţi prin stepe
şi mizerii
aţi îndurat atâtea murdării
să nu vă aşteptaţi noua chemare
e fără noimă
harşti gândul ce-mi veni

ª
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sentinţă

o zi

pe vale curge sânge
s-au tâiat brazii de sus
au rămas numai stânci goale

o zi alta
se anină
peste lemnul din altar
crengi plecate de la far
iar pădurea
o ruină

soarele arde acolo-n Ardeal
e seară

când
e seară
metaforele vin şi ele
ca nişte curvuliţe întîrziate
mai acoperite mai descoperite
după posibilităţi şi înţelegere a situaţiei
ţâţele vremii
curg pe sticla de la geamuri
în aşteptarea orei de alăptat
ochiul
ochiul meu creşte
odată cu pădurea
odată cu mugurii
îi văd cum plesnesc
lăsaţi
lăsaţi voi maﬁoţi ai somnlui
zborul în pace
e starea mea de veghe
e starea mea de domn
clipă a risipirilor
şi a fost fost seară
şi a fost dimineţă
şi a fost noapte
şi a fost zi
pământul întreg a apărut din ceaţă
cu pădurile moarte cu pădurile vii
şi a fost noapte
vai ne vom iubi
şi au fost iarăşi cutremure multe
şi multe războaie
noi prietenii
cimitir
îngerul urcă în pod
se ascunge printre plasele vechi ale painginilor
într-un loc numit de îndrăgostiţi
cimitirul de vise

când te atinge focul sau sabia te taie
şi toată ziua calci pe scoici
de fapt
ai călcat pe cuvinte
lustruite de vânt
în sute de ani
e lemnul de vioară
găsit de lutierul
ce nu avea lumină
şi nu avea destin
gând
principiu înghiţit de un şarpe
acel turn de ﬁldeş
iartă-mă
azi îţi trimit numai cărţi de departe

ton
taraful de ţigani pe drumul plin de praf
cu tot dezacordul amiezii
se îndepărtează

coliziune permanentă
împăcat cu toţi şi cu toate
timpul meu pare un animal cu mâinile rase de păr
un dor de neiertat mi se pare
mă plimb ca un câine turbat
pe alei
printre brazi
printre ochiuri de apă
e aici o ruptură de harm
un continuu care se sparge
o inimă
o altă ordine ce mi s-a dat

ELISA F. AR
(FLORENCE TAILLASSON)

FRANCE

NUDITÉ MESSAGÈRE
L'enveloppe est souvent trompeuse
Par inconscience, par faiblesse
Par pudeur ou par calcul
L'image il faut la composer, la modeler
Pour laisser transparaître l'essence même de l'être
Et mettre en adéquation l'enveloppe et l'âme
Tromperie de ce Monde
Où l'on joue trop et trop mal
En se négligeant, sans respect pour autrui
Si la nudité peut parfois paraître crue
C'est par la désinvolture d'un être vrai qu'elle impose
Esquiver un être pur est difﬁcile
L'autre est acculé à se dévoiler ou à s'enfuir
La nudité élimine contraintes et inégalités
Elle reﬂète une réelle acceptation de soi
Avec la volonté de s'impliquer sincèrement face aux autres
C'est tout ce qui doit être représenté par l'Art
Afﬁrmer l'être humain se laissant aller à lui, pur
Mais l'Art, même dans la Nudité doit façonner les Vérités.
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«Structure 4
– Apaisement et concentration –»
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FULGURANCES étoilées
Évidences d'une reconnaissance réciproque
Éloignement douloureux
Vents tempétueux
vers de prochaines retrouvailles aux empressements inédits
vers des nudités aux communions éternelles
Des pans d'intimité témoignages de notre bonheur vibrant.
Si on faisait de notre vie un œuvre d'art
Si on faisait en sorte que notre amour grandissant devienne un chef-d'oeuvre
et que ce monde de douceur, de générosité, d'attentions
de tendresse et d'amour que nous construisons soit notre plus belle bataille:
NOTRE CELEBRATION DE LA VIE
De nos bouches à nos yeux de nos mots à notre âme
De nos corps transformés émus aux variations précieuses
manifestations de notre attachement
à nos unions
À l'extérieur de la pluie
des orages des tempêtes des troubles des guerres
et dans nos cœurs un amour ardent résistant
Notre Duo pour éprouver
pour le bonheur de vivre, de faire, de donner, de comprendre, de témoigner,
d'espérer
dans la simplicité, la franchise, la fraîcheur, la vérité, la spontanéité
Notre Duo en immersion empli d'enthousiasme
Deux corps deux cœurs des êtres prêts
à affronter avec délicatesse les heures les mois les années
à vivre avec passion et fougue à goûter enﬁn au bonheur
à se rendre la vie douce, belle
Etre deux FACE AU MONDE
pleins de la force d'un amour à protéger
et conscients de la chance rare d'une si belle rencontre
inattendue, tellement espérée et qui nous semble être prédestinée
une main tendue que l'on a su prendre
pour que l'on soit un couple MERVEILLEUX ET HEUREUX

Elisa F. AR (Florence Taillasson),
«Coeur – Déploiement»

Chance Meeting with a Romanian
Teen Changed His Life Forever

GEORGE J. TANBER

SHORT BIO: George J. Tanber is a retired world correspondent and investigative
reporter. Over a 32-year newspaper career, he travelled to more than 90
countries and lived in Lebanon, Saudi Arabia, and Spain. He currently lives in his
native Toledo, Ohio, where he works as a video producer and a content writer.

USA

“Opportunities will come and go, but if you do nothing about them, so will you.”
Richie Norton

Bucharest, July 1990
In summer, 1990, I was on a seven-week reporting trip for my newspaper and news syndicate through
Europe, Eastern Europe and the Middle East. My mode of transportation was a Renault I leased in Paris
and drove to Damascus, Syria, a distance of 4,235 challenging kilometers.
I was on my way back to Paris, in late July, when I stopped in Bucharest to report on the early postCeaușescu era and its impact on average Romanians. I checked into the Hotel Lido on Boulevard Gen.
Gheorghe Magheru. As always, my ﬁrst order of business in any country in which I did not speak the
language and English was not widely spoken, I began my search for an interpreter. I favored university
students because they were generally more enthusiastic and interesting, and they needed the money.
Luck almost always played a role in any successes I had in my more than 30 years as a correspondent. In
this case, good fortune happened to be in the hotel room next to mine. A British adoption agency facilitating
adoptions of Romanian orphans to UK families was operating its ofﬁce there and as I walked by I
overheard a young man with a Romanian accent speaking English.
I introduced myself to Cosmin Păun and after a brief chat asked him if he would like to work with me for a
couple of days. He said normally he would but was tied up with the agency. But, he had a friend who might
be interested.
The following morning, Mihai Botea met me at my hotel. Botea was a 19-year-old soon-to-be engineering
student at Bucharest University. He was friendly, intelligent and spoke superb English.
That warm July day we headed into the countryside, where I interviewed the elderly widow of a farmer and
toured the late Ceaușescu's estate. We then visited Bellu Cemetery, where the martyrs of the previous
year's revolution were buried. Some of the mothers of the young men and women resting there, dressed in
black, could be heard weeping as they tidied up the grave sites.
Mihai was an excellent interpreter and good company. He did have a dark, negative side, not uncommon
among Romanians considering the years of oppression they endured. But he also had quick wit and a
genuine laugh that was infectious. That evening, he invited me to his home for dinner. He lived in a gray,
bleak apartment building – typical of Bucharest – on Bulevardul 1 Mai near Parcul Drumul Taberei. [Both
names have since been changed.] Botea – an only child – lived with his widowed father, Alexandu. His
father, an engineer for a state-owned company, owned the small apartment – rare in Bucharest – so the
Boteas were somewhat better off than many Romanians.
Still, immediate post-Ceaușescu Romania was a difﬁcult period. Jobs were scarce, money tight, and
supplies limited. The new leadership – all of them members of the former Communist regime – did not
inspire much hope among the citizens. So as I bid farewell to the Boteas, in this uncertain climate Mihai
told me he was worried about his future and wondered if I could help him ﬁnd a university in the United
States he could attend.
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“Keep in touch”, I told him.
“I will”, he said.
In all my years of traveling in developing countries, almost every young interpreter I hired said the same
thing: “Help me come to America.” Only one ever followed up.
Anniston, Alabama October 1990
The ﬁrst letter from Mihai Botea arrived that fall in the newsroom of the Anniston Star, where I worked. [The
Star is a small newspaper in northeast Alabama with an enlightened, global-minded publisher who hired
me to help educate his readers about life in other countries.] A second letter arrived soon after. And a third.
“Life had worsened in Romania”, he said, and he was desperate to leave.
“We get 40 liters of gasoline per month and there are shortages of thermal heat, cooking gas and hot
water”, he wrote in February, 1991. “Prices have tripled and there are many people unemployed. It seems
like the old days of Ceaușescu are back again, or even worse.”
Mihai's situation – and persistence – motivated me to explore opportunities for him, which were limited
because of his lack of money. Amazingly, I discovered that only 20 miles away, Jacksonville State
University offered 20 scholarships a year to international students under its International House program. I
spoke to the program's director, Grindley Curren, who was interested in Mihai as the program had very few
Romanian students in the past and he wanted diversity in his program.
It was too late for Mihai to apply for the 1991-1992 school year, but he eventually applied for the following
year and was accepted on a full scholarship. He later recalled receiving his acceptance letter from the
university. Not one to overstate things, he said in a letter to me: “You can only imagine how happy I was.”
Mihai arrived at Anniston’s Greyhound bus station on August 22, 1992. He carried a tattered vinyl suitcase,
$1,000 and a gift of Romanian cloth for me. From the moment he left Bucharest, Mihai’s path was set.
“My father told me not to come home without a degree”, he later admitted.
Mihai was a determined young man, but his ﬁrst few months challenged his will. New country. New culture.
And he was away from his family for the ﬁrst time in his life. There were also ﬁnancial pressures as
although he was on scholarship he had no source of income.
A few calls led to a part-time job at a local business. The income helped, but Mihai still struggled. A natural
born worrier, he questioned his new career path – business over engineering, and he had trouble making
friends. Part of his problem, which he was reluctant to admit, stemmed from his self-conﬁdent nature. That
made Mihai appear arrogant at times. As a result, he offended a few detractors in the program and his
scholarship was not renewed at the end of his ﬁrst year in April, 1993.
Mihai was devastated.
“What will I do?” he asked.
I remember telling him, “You can go home or we can ﬁgure out a way to overcome it.”
Remembering his father's words, he chose the latter. In May, Mihai left for New York state, where he found
maintenance work at a summer camp. That fall he moved to Brooklyn and took a job making sandwiches at
a busy deli. He saved his money, determined to return to the university in Jacksonville and pay his own
way. And return he did in August, 1994. His New York experience had matured him. And he was more
focused on the task at hand.
Still, Mihai lacked the one thing that distinguishes a successful university career – a mentor. He found one
that fall in Dr. Lynn Brown, a professor in the ﬁnance department. Under Brown's tutelage, Mihai ﬂourished,
earning As in every class. It was Brown who secured an internship for Mihai at a nearby Merrill Lynch
ofﬁce. They were impressed with his computer skills. A career path in the budding ﬁeld of ﬁnancial software

grew sharply into focus.
Mihai's university career
culminated in his graduation
in December, 1995. It was a
special, emotional moment
we shared together, reﬂecting
how it all began, by chance,
ﬁve years earlier.
“I was lucky. I couldn't have
done it without you”, he said
that day.
In fact, Mihai was the one
who made it happen. And, as
a result, I was fortunate to
witness the growth of a ﬁne
young man who just needed
an opportunity to achieve his
dream.
Post-script

Mihai graduating from Jacksonville State University [Ala.] in 1995

Mihai returned to New York by the same Greyhound bus he arrived in a few days after his graduation.
Intending to pursue an MBA, he took a job as a bartender. He soon found work at a ﬁnancial software
company, Multinational Computer Models, where his keen intelligence and computer skills made him a
prized employee. His ability to speak French and Italian also enhanced his value with the global focus of
his vocation.
Through friends, Mihai met his future wife, Dorota, a lovely and soft-spoken Polish immigrant, as intelligent
as him. She was working towards her CPA and secured a job at Warren Buffet's company, Berkshire
Hathaway, where she remains today. They married in 1997. By 2001, they had saved enough money to
buy their ﬁrst home, outside Manhattan in New Jersey. A son, Alex – named for his father – arrived in 2005,
followed by Max three years later. They bought a second home, in Englewood, N.J., and rented out the
ﬁrst. Mihai moved from one company to another, always improving his station.
The Boteas eased into the life of American suburbanites. As the boys grew older and became heavily
involved in American soccer, Mihai found a job that allowed him to work from home so he could drive the
boys to their practices. Meanwhile, Dorota has been commuting one hour each way to her Manhattan ofﬁce
for years.
Most every spring and summer, the Boteas vacation in far away places, as Mihai and Dorota want to
expose their children to different cultures. Recent trips have included Dubai, Scandinavia, Spain, and
western Canada.
Last summer, Mihai decided to take the family to Romania for the ﬁrst time.
“I wanted my boys to see where I grew up”, he explained.
His father, Alexandu, still lives in the same apartment where Mihai was raised and where I dined 28 years
earlier. Although life is radically different in Romania compared to New Jersey, Mihai said the boys, then 13
and 10, were too young to comprehend in any depth the signiﬁcance of their father's decision to leave
Bucharest at age 20.
For Mihai, now 48, the visit conﬁrmed once again he made the right decision, despite all the difﬁculties he
encountered.
“I never regret the fact that I left”, he said, in a rare moment of reﬂection.
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From left: Mihai, Dorota (his wife), and their sons Max (11 years old) and Alex (14 years old)

“Initially, my father didn't want me to leave because he didn't want to be alone.
That made it even harder on me. But now he tells me all time I made the right decision. That is reinforced
when I look at Romania today. Nothing much has changed. Old habits die hard.”
Alexandu, 84, spends every summer at his son's home in New Jersey, a joy he never expected and
cherishes.
In 1995, as Mihai was nearing the completion of his studies, I received a beautiful letter from Alexandu,
thanking me for helping Mihai. It concluded: “I kindly ask you to be considered a member of our family.”
I happily accepted the invitation and have remained close with the Boteas ever since. As it turned out, I
ended up being the lucky one.

KALINA
TERMETEY-CANTA

SHORT BIO: Kalyna Temertey-Canta (Kaly) was born in Canada and studied
Ceramics at the Sheridan School of the Craft and Design. Her poetry has been
published in various journals and anthologies and she has been invited to read at
several poetry festivals. She lives a quiet life in the Italian countryside with her
family, loves to travel. Red is currently her favourite color

CANADA · ITALY

NUNZIA-MARIA

NUNZIA-MARIA

A butterﬂy has landed on a rock, its wings just like
the moss
I am Nunzia-Maria from Pianelluciu, walking
to meet my husband in the mountains

Un papillon atterri sur une roche, aux ailes grises
comme sa surface
Je suis Nunzia-Maria de Pianelluciu, marchant pour
retrouver
mon mari dans les montagnes

for those who stay in the plains, catch the summer
fever
My eldest, a boy, who has eight summers helps me
as I kneel
to unload my charge

car ceux qui restent dans la pleine attrapent la
ﬁèvre estivale
Mon aîné, un garçon de jeune âge, m'aide lorsque
je m'agenouille
pour poser ma charge

The butterﬂy opens his wings to reveal rust
Le papillon ouvre ses ailes révélant la rouille
I instruct my girl not to touch
Je conseille à ma ﬁlle de ne pas le toucher
We say these winged creatures are the souls of
children
lost. In the bad lands they are many
I stoop to pick up my load, hold my breath and lift
the wheat
that will serve us for winter. Fall still. Silent.
Impaled by a devil
Beneath my heavy skirts I feel the warm liquid
trickle, cannot
bare to look at my children. From within I know, the
unborn
is lost, they will have no mother
At noon we should have never crossed the river.

Ils disent que ces créatures ailées sont les âmes
des enfants perdus
Dans les maquis ils sont nombreux
Je me penche pour reprendre mon fardeau,
retenant mon soufﬂe
en soulevant le blé au-dessus mes épaules. Je
m'arrête.
Silencieuse.
Empalée par un diable
Sous mes lourdes voiles, je ressens une intense
chaleur liquide et n'ose
pas affronter leur regard. Au plus profond de moi je
sais que nul ne naîtra.
Ils n'auront pas de mère.

08/13/2017
A midi nous n'aurions pas dû traverser la rivière.
translated from English by. Kaly
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that multiply their gorgeous
selves every year

CRIMSON RIVER
I am a fountain
of crimson
a river of red
cascading
down
a
mountain
between peaks
through forests
ﬂooding village ﬁelds
On my gilded body
I bear the world's children.
08/12/2017

FIUME SCARLATO
Sono una fontana
di scarlatto
un ﬁume di rosso
cascando
dalla
montagna
tra creste
attraverso foreste
inondando le campagne
Sul mio corpo lucido
indosso I bambini del mondo.
translated from English by
. Kaly

VICTORIOUS BERRIES
The crab grass crawls
and dives headlong
into the rich soil
of my garden
It will always try
to claim fertile land
nearly strangling
my delicious strawberries

Dark-haired, red-lipped
gypsy dancers
in wide green skirts
now stomp with their heels
on the bald roots of weeds
claiming victory over
This Earth!

FRAGOLE VITTORIOSE
La gramigna striscia
e si tuffa a capoﬁtto
nella terra ricca
del mio orto.
Proverà sempre a
rubare suolo fertile
quasi soffocando
le mie vistose fragole
che moltiplicano in bellezza
ogni anno.
Dai capelli scuri, dalle labbra
rosse, zingare
ballerine, in ampie
gonne verdi,
con i loro talloni calpestano
le radici nude delle erbacce
reclamando La Terra!!
translated from English by
. Kaly

ELSA DORVAL TOFAN

EST-CE QUE TU TE VOIS?

CANADA

De loin, de très loin j'avais l'impression solaire
Que notre rencontre fut annoncée.
Et en approchant les jours, les pas, sans hasard
En parfait équilibre mathématique.
On a sauté par-dessus de l'extérieur de nos doigts
De nos dents, de nos nous composés
Sans aucune peur car tous les mouvements
Convergeaient vers la cathode,
Clairement.
Tu ne te voyais pas Eirikr le Grand, le puissant
Riks unique et riche, le Un, Seul. Pas en moi.
La tête bleue, le calme bleu et turquoise de la
Mer du Sud qui explose de vie en damas salé,
Pour jaillir des poissons dorés d'Arizona Dream
Et les recueillir plus haut que Les aiguilles du Midi.
(In the death car, in the death) agrippé par le rêve et
Balancé au-delà.
Je trotterai Le Monde pour t'annoncer, le Seule survivant
De Moi. Je chanterai l'air et je danserai terre pour ton spectacle
Les poissons volants se trimbalent entre ton cœur et ta rate, ils
Cherchent ta chaleur pour réveiller leur caviar futilement chocolaté:
Là, entre le point d'équilibre et le pentacorde, est-ce que tu te vois?

AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR
Selecționez claviatura, selecționez diacriticele,
Am grijă de acum-ul, pe care îl numesc reprezentare.
Suﬁcient să pui glugă utopiei, suﬁcient să-i ﬁe
Cald, fantezia devine realizabilă, izbucnită-n sensuri
Face tot ce fac eu, nu face nimic din ce vreau eu.
Mă incită, nu mă ademenește, îmi creează perspective
Aiurisant, pe o curbă plană închisă, numită Cercul.
De o parte, de alta, egal, stăm, pe discul acesta eu și ea
Imaginează-ți dragostea, spune, (o face intenționat)
Nimicitoare, îmbrățișez concluzia de tip Rita Mitsouko
(Les histoires d'amour ﬁnissent mal. En général).
Mai pun vocale, căciulițe să se mai întețească focul…
Utopia, egalitate între oameni, fascinant, ce zici?
More bâiguie: sălbăticia e o formă de reușită naturală?
Imaginează-ți natura și esențele, niciun artiﬁciu
Peste sarea oceanelor plastic, desculți, călcăm pe ape.
Cu toate că schimbăm constant poziția pe cerc
Fanteziei nu-i merge bine, e vânătă de frig, aș ﬁ vrut,
Zice, dar pentru imposibil nu există constrângere.
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ROMANIA

Trecutul din noi

Deşi totdeauna greu de înfruntat şi acceptat, poate ﬁ depăşit doar conştientizându-l cu adevărat şi
cunoscându-i în profunzime tainele şi secretele. Numai aşa putem ﬁ siguri că-l vom alunga pentru
totdeauna şi ne vom elibera de el. Şi totuşi cine va putea vreodată să îndrăznească să-l trezească şi
să-l tulbure?
Va continua să ne urmărească ca o staﬁe rebelă şi, sub o formă sau alta, ne va dicta sau inﬂuenţa
deciziile şi acţiunile. Dacă n-aţi ghicit deja este vorba de Măria Sa TRECUTUL.
Fie că ne place sau nu să recunoaştem ruperea de trecut este foarte grea, uneori imposibilă, deoarece
legăturile cu viaţa nu pot ﬁ înlocuite decât cu o nouă viaţă. Aşteptând ca timpul, cel mai bun tămăduitor şi leac,
să cureţe rănile şi să ostoiască durerile nu ne rămâne decât să ne dedicăm şi să ne devotăm unui scop în sine
în speranţa că vom putea da un nou sens vieţii.
Când ne referim la viitorul unei societăţi, al unei întregi naţiuni, în speţă România, gândul zboară imediat tot
la trecut. Un trecut în care sistemul a promovat ca politică de stat minciuna, incompetenţa, ipocrizia şi teroarea
şi care a creat şi perfecţionat (mai ales în ultimii 25 de ani) cel mai odios aparat represiv din Europa de Est.
Foametea, depersonalizarea prin munci inumane (vezi construirea canalului Dunăre – Marea Neagră) au
alcătuit dimensiunile celui mai teriﬁant coşmar al contemporaneităţii noastre.
Oamenii au trebuit însă să supravieţuiască şi s-au adaptat acestor condiţii inumane însuşindu-şi un mod de
viaţă care se rezuma la locuinţă, serviciu, autoturism sau concediile în ţară la mare şi la munte. Frigul din casă,
răscoala viscerală zilnică, economia grotesc industrializată de către minţi bolnave, neperformantă şi mare
consumatoare, sistemul de învăţământ, doctrinar, greoi, confuz, bazat pe stimularea memoriei şi nu a
inteligenţei creatoare, serviciile publice, dezorganizate şi corupte, cu funcţionari tot atât de eﬁcienţi ca şoarecii
într-un hambar, urbanizarea cu demolări şi destine spulberate, naţionalizarea cu anularea segmentului privat,
fundamentul dezvoltării şi echilibrului economic în orice stat evoluat, cultura la comandă fără posibilităţi de
schimburi şi activităţi spirituale decât în limitele cenzurii, tăvălugul colectivizării culminând cu dezechilibre
socio-economice resimţite încă şi astăzi au determinat îngrădirea şi alienarea ﬁinţei umane transformând-o
aproape într-un animal captiv. Acum, la atâţia ani de la aşa-zisa revoluţie, toate aceste lucruri nu numai că leam moştenit dar ne şi inﬂuenţează după cum spuneam anterior evoluţia. Nu putem să construim un nou sistem,
capitalist, bazat pe o nouă economie, de piaţă, dacă nu încercăm să scăpăm de mormanul de ﬁare vechi al
economiei existente, adică de trecut. Cum să ai o economie sănătoasă când cererea e mai mare decât oferta
iar sistemul ﬁnanciar este în curs de stabilizare ajungând într-un ﬁnal să se redreseze după ce a suferit în anii
premergători mutaţii majore. Dacă ne uităm în jurul nostru e ca şi cum ne-am privi într-o oglindă indisciplinată:
vrem să ﬁm altfel decât suntem însă oglinda se încăpăţânează să ne dezvăluie adevărata identitate.
Blocurile uniforme sinistre şi deprimante, mentalitatea în mare parte neschimbată a oamenilor, modul de
organizare şi (ne)funcţionare a societăţii, sub toate aspectele ei, problemele legate de restituirea proprietăţilor,
de accesul la dosarele Securităţii, de însănătoşire şi redresare a economiei bazată şi structurată pe aceleaşi
veşnice principii rurale şi patriarhale sunt reminiscenţe de netăgăduit ale trecutului.
Trecutul este deocamdată mai puternic decât raţiunea şi înţelegerea oamenilor iar interminabila perioadă a
tranziţiei îi bulversează şi îngrijorează.
Haosul şi degringolada continuă a unui sistem fără cadrul politic şi legislativ adecvat prezentului şi lumii
moderne şi civilizate la care cel puţin declarativ năzuim, instituţii responsabile şi dinamice şi mai ales un mediu
propice dezvoltării relaţiilor economice sunt mărturii ale consecinţelor celor 50 de ani de stalinism şi comunism
„autohton”.
Avem aceeaşi oameni în poﬁda schimbărilor care ne copleşesc şi ne derutează. Tinerii trăind în acest mediu
putred şi instabil resping datorită necunoaşterii şi educaţiei precare valorile şi modelele autentice. Sunt din
această cauză dezorientaţi şi nesiguri încercând să-şi câştige existenţa uşor şi rapid sau emigrând. Va trebui
să mai aşteptăm preţ de câteva generaţii pentru a putea încerca să ne desprindem deﬁnitiv de trecut. Până
atunci trebuie construit viitorul.

Chiar nu am timp
Să mor pe străzile luminii.
Mă transform într-o dorință,
Devin o pasăre Phoenix.
Răsar din pământul sterp al uitării,
Copac uriaş înﬁpt cu crengile-n albastru.
Fir de iarbă udat cu lacrimi
Slobozite din zori.
N-am cui să-i spun despre durerea morţii.
Pe cine să-ntreb, când rătăcesc
Prin labirintul supus voinţei de-nălţare?
Simt ploile risipite-n pământul copilăriei.
Rădăcini păstrate-n adâncurile ﬁinţei.
În aparenţă, mă iubeşti viaţă!
Sunt un bob de grâu în plină tinerețe
Suliţă înﬁptă-n scoarţa trăirii!
Trecerea-i povara
Ivită din stăruinţa unei îndoieli
Coborâtă din imensitatea fără de timp
A reîntoarceri-n neplâns.

DUMITRU ÞIMERMAN

CHIAR NU AM TIMP
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Ion Birău, Romania, Bird
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SHORT BIO: Nicole Vasilcovschi is a Romanian writer and economist. She has
published several books in her country and participated in some poetry events in
China. Nicole is also a Canadian resident and travels around the world. She
currently teaches for a Canadian International Program in China.

THE SEVENTH CELESTIAL GRACE
The wind hugs the trees,
making a dance,
embracing the water in waves,
that are jumping,
Receiving a golden light
from the day's star.
We listen to a unique concert,
Where cicadas, birds, and frogs perform
For their summer contest.
Two white birds ﬂy closer
To Tai Hu's Island
Singing the story of 7.07.
Their verses portray an age long ago,
When the Cosmos was open to the Earth.
Seven girls with heavenly wings and angelic faces
Came to the Earth through a magic time-space
tunnel,
To bathe in the crystalline water of Lake Thai.
They played with the golden light, reﬂected in the
water,
They felt the warm caress of this summer wind
And forgot about the time-space tunnel.

V

They had to wait for the night to come
To ﬁnd a new entrance to their cosmic home.

With reverent hand, he offered up her precious
cloths.
He didn't know that when an earth man
touched her immortal cloths,
the time-space tunnel closes for her,
and she loses her wings becoming but a human.
She didn't know that being but a human,
She could look in his heart and be condemned
At a sweet-deadly love.
With the candle of his red lantern,
He led her way to the boat.
It was the ﬁrst time for him to see
The sky opening its gates and
The celestial wind covering the water's surface.
She looked into his eyes and felt his gentle touch,
Their bodies united in passion and providence.
He covered her body with soft kisses and
Touched her hearty reciting
The most beautiful lyrics of
Their lives.
OUR MOMENT
I try to listen to a symphony of waves and
I smile to a stone that looks at me
With its eyes of water.
I open the Three windows.
Allowing the light to take me
In the ninth dimension
Of meditation.
White birds are teaching me how to ﬂy
With wings of hope and happiness.
A dragon boat is dancing
On its way from a place to another.

When the night's darkness covered the lake,
The gate to the time-space tunnel opened.
But also during the night, the Cosmos gave the
power
To a young man to admire the 7 celestial sisters.
He left his wooden dragon boat on the other side of
the lake
And luxuriated in the sight of their beauty.

I feel your hug that gives me wings
To disappear with the Angels,
I feel your power,
Covering me,
like a blanket of silk.

The graces came from the water one by one,
Taking their immortal cloths and entering
The time-space tunnel.

Faraway in another future
Our summer offers its hand to the autumn,
painting nature in green and yellow.

The 7th one with long black hair and big eyes,
With delicate body and graceful walk
Made him kneel before her,

We touch each other and
Scream with the wind of memories.

LES SALTIMBANQUES

Rainer Maria Rilke – A cincea dintre „Duino
Elegies” care a fost inspirată din tabloul lui
Picasso „Les Saltimbanques”
În capul mesei
Obosit, albit
Cumnatul meu
Cinstit funcţionar
Visând serenitatea
Pensionării
Lângă el
Bunicul
Bun tactician dar strateg mediocru
Eu
Cu un zâmbet
Dezabuzat
Obsedat de complexitatea
Ideilor
Ca un explorator de
Umbra unui continent
Iluzoriu
Mama
Îmbătrânită
Dezorientată
Adusă de spate
Singura zâmbind autentic
Nişte saltimbanci
Aici la masa de Revelion
Aşteptăm noul an ca pe o reacţie
A universalului colectiv
Eram acolo toţi cei rămaşi
Sora mea obsedată de riduri
Nepoţii mei visători
Soţia mea copleşită de îndoieli
Toţi
Prin Picasso-ul din ﬁecare
Chiar şi morţii erau cu noi
Surprinşi
Înaintea ridicării cortinei
Într-un moment
De meditaţie
De repaus
De perplexitate
Les Saltimbanques
Eu, Tata, Mama,
Bunica, nepoţii

Destine Literare

TED VOLCIN

Motto: „Spuneţi-mi dar: cine-s aceşti hoinari?
Trecători sunt aceştia mai mult decât noi”

USA

SPERANȚA DUBLURII
Întotdeauna mi-am ştiut
Atât de bine rolul, iubito!
Cu speranţa iluzorie a dublurii
Cu siguranţa blazării
Cu surâsul neîntinat al Giocondei
Actor de drame imaginare
Întotdeauna
am trăit ca un perfect cabotin
Aş ﬁ putut să ﬁu Hamlet
Falstaff
Don Quijote de La Mancha
Sunt un actor de drame lizibile
Având de partea mea
Onestia eternă
A mediocrităţii
Aura ei
Puterea ei de a reinventa
realitatea
Iubesc memoria publicului
Caustic ocean devorând
ezitarea
Memoria eşecului
Gustul cojilor de ouă pe buze
Gustul umilinţei
Gustul dureros al introspecţiei
Venind din Carlo Goldoni
Gustul profund al absolvirii
Când la Louvre
Dintr-o cămaşă de forţă
Leonardo
Ne răzbuna pe toti travestiții
Cu un zâmbet.
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POEZIA DANEI CRISTE EXCELEAZĂ
ÎN ACUMULAREA DE CALITĂȚI
ȘI VIRTUȚI ALE EROSULUI

Diversiﬁcarea expresiei literare intervenită după înlăturarea
presiunii ideologice impuse de regimul totalitar a stimulat
considerabil și aﬁrmarea literaturii feminine. Implicarea actuală a
feminității în creația literară se produce în strânsă corelație cu
prefacerile intervenite în cultura și literatura noastră actuală. Printre
acestea și cu noua relație între centru și periferie, în ﬁecare dintre
aceste areale culturale posibilitatea de inovare, de aﬁrmare sau de consacrare
realizându-se în funcție de resursele și valorile creatoare proprii.
Fără a reprezenta doar promovarea tematică a feminismului, ceea ce ar
însemna o nouă angajare ideologică, literatura feminină, cu numeroase
precedente valoroase, și-a lărgit considerabil aria de investigație abordând, de
pe poziții speciﬁce, teme de interes individual și social dintre cele mai
cuprinzătoare, ﬁe de stringentă actualitate, ﬁe de îndelungată durată. Nu a
abandonat însă tematica erotică, la abordarea căreia, prin ipostazele ei
fundamentale, indisolubil legate de condiția organică a ﬁinței, feminitatea este
obligatoriu prezentă și întru totul îndreptățită. Iubită, soție, mamă, aceste
ipostaze speciﬁce ale feminității, condiționează parcursul întregii vieți
individuale și afectează, deseori decisiv, structura și evoluția unei întregi
societăți.
Scrisul feminin se aﬁrmă și în arealul sătmărean și chiar pe arii care multă
vreme nu au dat semne consistente de creație literară. O ilustrare a acestei
prefaceri o reprezintă creația lirică a Danei Criste, originară din Țara Oașului,
unde își desfășoară în bună parte existența. Autoarea nu este la prima apariție
editorială: Departe de liniștea simțirii, Desculță prin iubire și O altă scufundare sunt titlurile volumelor publicate
până acum, rod al chemării lirice și al experienței de lectură, cu deosebire de poezie lirică actuală, în parte
cultivate la cenaclurile sătmărene „Cronograf” și, mai recent, „Aﬁrmarea”.
Răsărit în ochiul nopții, volumul apărut la începutul acestui an dezvoltă aceeași tematică erotică. Preocupare
de îndelungată durată și nu numai în lirica feminină, sentimentul erotic cunoaște nenumărate conﬁgurări
particulare în funcție de experiența personală și de imaginația ﬁecărui autor. În cazul poetei din Oaș, lirica
erotică pare să izvorască dintr-o insatisfacție, generată poate de o realitate dramatică, dar mai degrabă din
aspirația spre o trăire plenară a acestui sentiment, constituit într-o dimensiune legitimă a ﬁinței. Spre această
interpretare ne îndeamnă chiar titlul volumului care întreține speranța unui „răsărit” chiar și „în ochiul nopții”.
Dezvăluind aspectele insatisfacției personale demersul adoptat urmărește (re)cucerirea partenerului erotic
prin etalarea virtuților întregitoare și înălțătoare de ﬁință ale iubirii. Pentru aceasta discursul liric primeșe
caracterul unui dialog care se vrea convingător, cu un partener permanent tăcut, aproape imun la dezvăluirile
provocatoare ale eului liric. Prezența acestuia apropie lirica Danei Criste de poezia optzeciștilor, în care un tu,
ﬁe și cu valoare impersonală, accentuează intenția și valoarea persuasivă a discursului.
În absența oricărei reacții a partenerului nevoia de eros se exprimă printr-un amplu dialog cu sine în care
întrebările, purtătoare de neliniștitoare dubitații, nu acceptă refuzul: „Să-mi acopăr ochii cu palmele, / peste
urechi să atârn zăvoare/ aripile să pansez/ să nu mă mai doară?” Dimpotrivă, acestea generează noi încercări
și îndemnuri: „Apucă și tu ramura, / începe cu putere s-o scuturi./ Vezi petale de ﬂoare/ dansând în așteptare.”
Recursul la imaginar, domeniu în care acumularea de calități și virtuți ale erosului contribuie la întregirea
universului existențial și la desăvârșirea ﬁinței, dezvăluie multe aspecte ale trăirilor erotice.
Imaginea simplei prezențe a partenerului generează o stare stenică, imprimă universului apropiat o
intensitate sporită, relevă vitalitatea și puterea erosului: „Privindu-te/ cuvintele capătă/ o putere aparte// Fluturii
zboară mai sus/ aromele ﬂorilor se întretaie/ valurile mării sunt mai înalte.” La această trăire intensă participă și
stelele care „scriu pe cer/ Dorințele/ pe care/ nu am avut curajul să le rostesc” dar bucuria plenitudinii se
rostește – oșenește – printr-un strigăt adresat lumii: „iată-mă, iubesc, iubesc!” Și acestuia i se alătură, ca
urmare ﬁrească, chemarea erotică: „Vino… / În clipe lucide de mulțumire/ mai avem timp/ cu ﬁecare pas/ să
inventăm un alt cântec.”
Accentele dramatice ale tensiunii lirice, pe care autoarea le acceptă înțelegând că „nu toți ochii plâng la fel”
provin din această nevoie de întregire și desăvârșire a ﬁinței. Realismul prezentării acestora indică aderența
autoarei la „realismul poetic” actual, fără a aluneca în licențiozitatea și subcultura underground-ului. Astfel de

aspecte întemeiază și particularitatea discursului, menținut permanent în condiția decenței și personalizează
întregul demers poetic. Nu e nevoie ca sentimentul iubirii să-și revendice șocant senzualitatea, baza lui
ﬁziologică să dea curs mult invocatului „basic instinct”, deseori motivat ca procedeu de ademenire în vederea
ediﬁcării ulterioare a cititorului, dar rămas de multe ori nedepășit de aspirații mai înalte. Dimpotrivă, autoarea
nu uită să releve și valoarea generativă a erosului în temeiul lui organic al cărui rod este însăși ﬁința noastră și
să identiﬁce totodată dimensiunea lui etică. Le ilustrează și argumentează prin modelul părinților, încrezători în
rosturile erosului: „În fața luminii, / prin fum de tămâie, / din mâini odihnite curg șuvoi/ faptele bune, / credința.
Singurele bogății./ Tot ce nu piere.”
În condiția neîmplinirii reale autoarea apelează la vis spre a-și întregi pe această cale universul ﬁinței și a
dobândi măcar „fericirea însingurării”. Însă visul erotic este și înălțător, devine zbor: „Am visarea în palme/ Nu-i
nimeni/ Să tragă perdeaua/ Să mă oprească din zbor!” Alteori recurge la convenția ludică și acceptă izolarea în
închiderea unui cerc protector, în care dorința își preﬁgurează nestingherită imaginea visată: „Tu stai în fața
mea, / Setea ta mă salvează.// De la un timp/ Cred tot mai mult/ În ﬂoarea ce se înalță.”
Dincolo de neîmpliniri, aspirația spre plenitudinea erotică îi întreține speranța în regăsirea începuturilor
păstrate în memorie, a promisiunilor conținute în amintirile unor gesturi erotice pe care le-ar dori revelatoare și
mai cu seamă recuperatoare. Acestea se împletesc cu așteptări, cu chemări și îndemnuri rămase însă fără
efectul așteptat.
Pentru depășirea stării de insatisfacție eul liric apelează frecvent la valoarea soteriologică a erosului.
Înfățișată în multe poeme, dincolo de îndoieli ﬁrești, și nu toate trecătoare, încrederea poetei în virtuțile
dragostei, ale iubirii autentice, întreține speranța împlinirii. Chemarea adresată direct partenerului în momente
de deznădejde nu dă curs sentimentalismului lacrimogen. Chiar și în condițiile suferințelor însingurării,
luciditatea și demnitatea nu cedează. Încrederea în virtuțile erosului rezistă aproape tuturor dezamăgirilor.
Autoarea nu acuză erosul de neputința împlinirii, nu recurge patetic și vindicativ la imprecații și blasfemii.
Dimpotrivă are puterea să învăluie cu gingășie neîmplinirea în vălurile generoase ale propriului nume: „Am
să cresc în jurul tău metaforă… // Te voi acoperi/ din D am să sfărâm dorul/ din A am să alung amintirile/ din N
am să desenez nimbul/ din A adevărul”, spune poeta spre ﬁnalul volumului, încrezătoare în virtuțile
recuperatoare ale erosului și în puterea ei de a iubi.
Amintire, joc, vis, imaginație anticipativă – sunt modalități prin care autoarea reușește să conﬁgureze
manifestări diverse ale erosului și, dincolo de insatisfacția personală, să-și întrețină încrederea în virtuțile
existențiale, etice și estetice ale acestui sentiment general uman.
Reconstituirile lucide ale unei realități anterioare imprimă demersului poetic trăsături concrete, chiar dacă nu
totdeauna cu un aport liric substanțial. Legăturile cu spațiul de origine se dezvăluie cu mai multă pregnanță la
nivelul discursului liric, în limbajul poetic. Poeta utilizează inspirat unele structuri lexicale și gramaticale din
graiul local, revelatoare la rândul lor pentru perpetuarea panteismului și animismului popular. Se detașează în
primul rând „ochiul nopții”, metaforă care, dincolo de o expresie esențializată, mărturisește despre
similitudinea structurilor organismului uman versus conﬁgurațiile diverse ale cosmosului, despre vechea
analogia entis prin care se instituie relații reciproce între cosmicitate și umanitate.
Umbrită și ea de îndoieli, de neliniști, încrederea în virtuțile scrisului, ale poeziei, își păstrează în cele din
urmă puterea salvatoare. Ca stare, dar și ca act, poezia vine în întâmpinarea ﬁinței însingurate și îndurerate de
neîmplinire: „Lasă mirările să continue/ suntem de fapt/ canale prin care/ lacrima cernelii se scurge, / din tot
atâtea vieți” rostind printr-una dintre cele mai frumoase metafore ale volumului un îndemn la sinceritate și la
înțelegere.
În fața relativității vieții, a eternului panta rhei doar scrisul ar mai reprezenta încercarea și șansa, poate unică
și ultimă, de a supraviețui dureroasei neîmpliniri: „… tu doar scrii, / încercând să trasezi o cărare albă/ peste
pervazul întunecat al geamului… ” alcătuindu-ți astfel „un mod de a trăi!”, dacă acesta mai poate ﬁ acceptat în
absența erosului. Până la urmă spectrul dureros al neîmplinirii amenință și această șansă: „Pe-această coală
albă de hârtie/ am gândurile pline, șuvoi/ de potopire… // Teamă mi-e că amurgul/ îmi va așterne-n degete
vâltori/ cu închipuire de marasm, / Nebunul!”
Depășirea neîmplinirii erotice rămâne permanent sub semnul îndoielilor. Compensarea renunțării s-ar găsi
în puterea creatoare a ﬁinței: „Orbirea îți șoptește?/ să acoperi fereastra/ așternând jocul tău imaginar, lumea
ta/ lipsită de ură, de urât, de-acel gust amar”; mutatis-mutandis, o soluție asemănătoare ideii dostoievskiene:
„Frumusețea va salva lumea, ” mai cu seamă dacă nu va rămâne doar la nivelul imaginarului. Pe această cale
autoarea conchide cu o inspirată formulă sapiențială: „Cuvintele-ți sunt evadarea/ scrisul eliberarea.”
La al patrulea volum de poezii Dana Criste face dovada unei sensibilități autentice și a puterii de a căuta în
poezie soluții și remedii la derivele vieții. Demersul ei poetic pornește de la insatisfacție dar se alimentează din
aspirația spre plenitudine. Nu se constituie în pledoarie melodramatică și nu încetează să susțină o întemeiată
situare a erosului la altitudinea dimensiunilor deﬁnitorii ale ﬁinței.
Cu o mai atentă aplecare spre condiția fragmentării textuale, procedeu prea fărămițat acum, care trebuie
supus funcționalității estetice și la claritatea și simplitatea discursului liric, care cere mai multe revizuiri ale
textelor înainte de publicare, aspecte care se pot realiza și prin instruire, resursele lirice ale autoarei pot duce la
progrese considerabile. Ar ﬁ proﬁtabilă o exigență mai ridicată în alegerea modelelor literare, lirice cu
deosebire, întrucât nu tot ce se scrie în prezent întrunește caliﬁcative exemplare. Deși ca obiect cartea este
frumoasă, condiția editării mai cere încă revizuiri sub aspectul structurării versurilor, al evidențierii simetriei și
paralelismului ideilor, sarcini pe care, în condițiile actuale, editorul nu și le mai asumă.

Destine Literare

EDITORIAL
Buna ziua distinsă Doamnă Muguraş Maria
Vnuck,
Redactor sef al revistei „Destine Literare”
Am primit cele trei e-mail-uri de la dvs. Fiind foarte
ocupat, nu am reuşit să citesc decât numărul pe
ianuarie-martie 2019.
Concluzia (și vă rog să mă credeţi că am măsura
cuvintelor și nu am coborât niciodată în mizeria
periatului și sau a linsului): este o revistă
excepţională şi meritul vă aparţine. Ceea ce
faceţi Dvs. prin această revistă este cu adevărat
extraordinar pentru România. Acest lucru ar
trebui să vi se recunoască de către conducerea
României, inclusiv prin a ﬁ sprijinită cu fonduri
în promovarea revistei.
Nu ştiu dacă voi găsi o posibilitate prin care să
susţin acest lucru la conducătorii ţării, prea ocupaţi
cu luptele crâncene pentru interesele lor meschine,
personale și politicianiste.
Sunt plăcut impresionat de mesajul Dv. Vă
garantez că voi ﬁ un colaborator permanent cu
articole
1) care sunt 100% produs numai și numai al minţii
mele;
2) care tratează teme ce nu au mai fost abordate
atât de temeinic și de original, și
3) care să ﬁe și beneﬁce, să adauge valoare la
zestrea cerebrală a celui care le citeşte.
Sugestia Dvs. este deosebit de interesantă, fapt
pentru care trebuie analizată mai bine și discutată.
Succesul Dv., cu revista „Destine Literare”, ﬁind și
o contribuţie la creşterea prestigiului României în
lume, vă doresc multă sănătate și realizări cât mai
multe și mai mari.
Cu deosebită consideraţie și ataşament,
Conf. Univ. Dr. N. Grigorie Lăcriţa
4 mai 2019
Stimată Doamnă Maria Muguraș,
Vă doresc multă sănătate și putere de muncă.
Mulțumesc pentru generozitatea cu care primiți
mesajele și textele mele. Revista arată foarte bine.
Are de toate, iar cei care publică sunt personalități
importante ale literaturii și culturii
de pe mai multe meridiane.
Să auzim numai de bine!
Cu stimă,
Ion Haineș – Romania
April 7, 2019

Dear Maria,
Thank you very much for your prompt response. I
am happy that you will include my ghazals in your
June issue. It is a wonderful thing that you are
bringing the poets and poetry lovers of the world
closer to each other.
We shall keep in touch. Warm regards,
Elizabeth Kurian 'Mona' – India
Reach: +91 9849183498
April 5, 2019
Dear Paddy,
Thank you for mentioning my name to Maria Vnuck.
It is really a matter of great joy to me to be
introduced to a magazine of great repute. I hope
this would certainly open a new avenue for my
poetry.
I expect a meaningful literary association with your
friend and Chief Editor of “Destine Literare”. I shall
submit my poetry soon and look forward keenly for
inclusion in this Magazine.
Once again, thanks a lot for introducing me and
many many thanks to Maria Vnuck for writing to me
and all other poets.
Warmest regards,
Mohammad Zahid – India
April 5, 2019
Dearest Maria. Greetings from India. It has truly
been a great joy and honour for me to associate
with you ﬁrst through Amaravati Poetic Prism and
then through the renowned Canada-based
magazine 'Destine Literare' that you and respected
Alexandru Cetateanu, so ably manage, providing a
wonderful platform to writers across the world. It
has been thanks to you that a number of Romanian
poets were introduced to Amaravati Poetic Prism
2017 and 2018. It is again thanks to you that my
young grand daughter Riya's poetry got a great
opportunity to be showcased in 'Destine
Literare'.Thank you are too small words to express
our (Riya's, Hemant's, Lalita's, and my) deep
gratitude for the kind words with which you have
introduced young Riya to the world of literature!
Thank you again from the bottom of my heart. For
me, it has also been a great pleasure and honour to
introduce some of my wonderful poet friends from
India to 'Destine Literare' and I will continue to do
so.
Padmaja Iyengar – Paddy – India
Facebook page, April 2, 2019

Dear and respected Ms. Vnuck,

Sărut mâna,

Thank you so much for including me in your
magazine, I still cannot believe that I have been
given this amazing opportunity to have my poetry
seen. The opportunity you have given means the
world to me and I greatly appreciate it. Having a
few Romanian friends who would be happy enough
to direct me to the website and help me see the
other amazing works will be great too!

Felicitări pentru ținuta revistei „Destine literare”!
Este o revistă excelentă, atât prin conținut, cât și
prin aspect. Vă mulțumesc pentru publicarea
picturilor mele.
Multă sănătate, spor și succes!

Thank you,
Riya Hemant – Great Britain
April 2, 2019
Dear Maria,
Thank you very much for your lovely message.
It will be a great pleasure to be linked to “Literary
Destinies” on a long time basis.
I shall be sending some more poems for the
coming issue.
With kind regards,
Mona
Elizabeth K. Mona – India
March 29, 2019
Dear poet and editor,
It is my privilege to submit poems to a valuable
journal as yours… My thanks, gratitude, and
appreciation for the stupendous task you and your
Co-editor are doing to promote harmony, to break
the shackles of culture and identity. May this spread
to more corners of the world, make it a better place
for the generations to come.
Warmest regards,
Hema Ravi – India
March 29, 2019

Cu drag,
Petru Birău – Romania
March 29, 2019
Dear Maria,
Thank you so much for publishing my poems in
your esteemed magazine. I want to send more
poems to your other issues so please let me know
when I can do that.
Warm regards,
Paramita
(Dr. Paramita Mukherjee Mullick)
Mumbai – India
March 29, 2019
Dear Maria,
I wanted to thank you truly for sending me this
edition of “Destine Literare” and for having
published my works therein. I love its layout, its
content, and its richness. It is such a wonderful
work with so much variety. I hope to continue to
contribute in times to come. Here's a standing
ovation for such a rich literary work.
I cannot end without thanking dear Paddy whose
tireless effort gets us to your shores and makes us
part of this rewardingly rich journey.
Looking forward to more such times,
Jyoti Kanetkar – India
March 29, 2019

Dear Maria Vnuck,
Greetings. Thank you very much for giving space to
poets from India including myself and sending the
link to „Destine Literare”. It is a matter of pride to
have been part of this. The magazine is rich in its
contents and is a valuable gift to the literary world.
My special thanks is due to Paddy who made this
possible. May you continue your yeoman service to
world literature.
Hoping to continue our relationship in future too
and with best regards,
Pankajam K. – India
March 29, 2019

Dear Maria,
I had sent you an e-mail thanking you for sending
me the latest copy of „Destine Literare” with my
contribution also included. I hope you have
received it as I cannot see it in my sent e-mail
messages, hence this second e-mail is to say how
much I have admired the layout, the content with all
the care you have lavished on the issue and how
honoured I am to be included in such a publication.
The variety of the submissions and the overall look,
the international rare aspect of it are all so much
praiseworthy.
Of course my heartfelt thanks and love and
gratitude also go out to our dear friend Paddy who
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is such a rare human being in this day and age.

Dr. Sigma Sathish, Hema Ravi, Preeta Chandran,

It is a privilege to be a part of your journey Maria.

Paramita Mukherjee Mullick, Upasana Kartik and

Thank you,
Jyoti Kanetkar – India
March 29, 2019
Încă o dată un număr de excepție!!!! Vă mulțumesc
din suﬂet pentru tot!
Calde salutări din Europa,
Cristina Teodora Groza,
Rainer Steinruck Art und Design,
Julius Echter Platz 9, 97346 Iphofen,
Germany, March 29, 2019

Elizabeth Kurian 'Mona', Jyoti Kanetkar, Dr.
the eminent Indian poet Ramakanta Das ji featured
in this issue of “Destine Literare”.Sharing the cover
page that lists many Indian poets and the pages of
Riya's poetry with Maria's write up and my own
poems published in the Jan-Mar'19 of “Destine
Literare”.
Thank you once again dear and respected
Alexandru Cetateanu and Muguras Maria Vnuck
Padmaja Iyengar – Paddy – India
Facebook page, March 27, 2019
Dragă Doamnă Maria,

Thanks my dear friend Alex and thank you Maria for
publishing my poems in your famous magazine.
Rk das – India
March 29, 2019
My Cup of joy brimmeth over this March… that has
been so full of surprises!!! Here's yet another… My
grand daughter Riya Hemant has been prominently
featured in the Torono, Canada-based monthly
literary journal 'Destine Literare' that has the great
Romanian poet and scholar Alexandru Cetateanu
as its Managing Editor and the Romania-origin
Ohio, USA-based scholar, writer and translator
Muguras Maria Vnuck as its Editor. It is just so
amazing that the great Maria Vnuck, has taken the
trouble to go through young Riya's poems in the
2017 and 2018 editions of Amaravati Poetic Prism
(that features some of the prominent Romanian
poets with English translations by Maria) to quote in
her heart-warming write up and then publishing
Riya's poems I'd sent her!!! Thank you, dear and
respected Alexandru Cetateanu and Maria Vnuck
for giving major space in the “Destine Literare”
magazine to young Riya Hemant. This has come as
a great surprise for her parents and me!!!
Muguras Maria Vnuck has also dedicated a major
portion of her Editorial to Amaravati Poetic Prism,
the international multilingual poetry anthology
series being compiled and edited by me since 2015
and published by the Cultural Centre of Vijayawada
& Amaravati under the able leadership and
guidance of Sri Harish Chandra Prasadgaru,
Dr.Tejaswini Yarlagadda garu and Dr. Emani
Sivanagi Reddy garu. This poetry anthology series,
with the latest having a Record 1111 poems in 107
languages by over 630 poets from 76 countries,
has been receiving worldwide attention and
accolades, as it showcases the poetry of some the
top most award-winning poets alongside some
young and upcoming poets!!!
It is heartening to see many Indian poets and my
friends Pankajam Kottarath,

Mulţumesc pentru revista bogată în materiale de
calitate, interesante. Descopăr în acest număr
profesionalismul Dv., apreciat încă de când eraţi
aici. Sincere felicitări! Mulţumesc şi pentru
publicarea recenziei mele.
Vă doresc multă sănătate, o primăvară cu mult
soare şi cu lumina bucuriei, spor în tot ceea ce
realizaţi!
Cu drag,
Prof. Livia Fumurescu – Romania
March 26, 2019
Respected Maria, Alex, and the Editorial Team,
Thank you very much for making Indian poets part
of your esteemed magazine featuring international
writers of repute. The presentation of “Destine
Literare” is beautiful and it feels great to be featured
therein. Also thanks to Paddy for being the bridge
connecting us through “Poetic Prism” and her
individual efforts in contacting poets personally.
Hoping to remain in touch,
With best wishes and warm regards,
Mona
Elizabeth Kurian 'Mona' – India
Reach: +91 9849183498
March 29, 2019
Dragă Maria, îți mulțumesc pentru revista trimisă.
Arată foarte bine. Se vede mâna și priceperea ta.
Sper că ne vom mai întâlni undeva aici sau
dincolo… Voi mediatiza în „Mărturii culturale”
revista ta „Destine literare”. În 29-30 martie voi ﬁ la
Zalău la Zilele revistei „Caiete silvane„ voi aminti și
despre revista voastră.
Cu prețuire pentru tot ce faci.
Cu drag,
Aurel Pop – Romania
March 29, 2019

Distinsă autoare a „Destinelor Literare”,
Am primit cu mare plăcere revista care
impresionează atât prin conținut cât și prin volum.
Este o muncă uriașă pentru a redacta o asemenea
lucrare. Numai o persoană născută în zona
Târgului Neamț putea depune un asemenea efort
intelectual ca să se bucure de un succes maxim.
Cu plecășiuni moldave
Radu Moțoc – Romania
March 29, 2019
Dear Maria, Alex and the Editorial Team,
I sincerely thank you for giving me the opportunity
to be featured in your magazine. Thank you for
sharing the magazine and for supporting and
encouraging an aspiring writer such as myself. I
hope to continue contributing to “Destine Literare”
in the future.
Regards,
Upaasana Kartik – India
March 29, 2019

Padmaja Iyengar-Paddy – India
Poet, Writer & Reviewer
Hon. Lit. Advisor
The Cultural Centre of Vijayawada & Amaravati
Reach
Phone: +91 9948269211
E-mail: poeticprismccv@gmail.com
March 25, 2019
Dear and respected Editor Maria Vnuck,
Greetings from India.
Thanks very much for sharing the latest edition of
Destine Literare, that among others, features the
works of many of my dear poet friends from India
and my own lil' grand daughter Riya Hemant on
page 70. Thank you for your support and
encouragement always and wishing “Destine
Literare” a far and wide reach and readdership.
Best Always and Warm Regards,
Paddy

Dear Maria,

Padmaja Iyengar-Paddy – India
Poet, Writer & Reviewer
Hon. Lit. Advisor
The Cultural Centre of Vijayawada & Amaravati

Thank you very much for the opportunity to have
been featured in “Destine Literare”. It is indeed an
honour and I look forward to keeping in touch and
collaborating. Thanks much.

Reach
Phone: +91 9948269211
E-Mail: poeticprismccv@gmail.com
March 29, 2019

Warm regards,
Preeta Chandran – India,
March 29, 2019

Buna ziua dragii mei prieteni,

My dearest Maria,
Greetings. Many thanks for mailing the latest
“Destine Literare”.
I cannot thank you enough for giving Riya such a
prominent place in “Destine Literare”. My deepest
gratitude to you. You have given her great
encouragement
and lifelong inspiration to keep working on her
poetry and honing her writing skills.

M-am bucurat mult să primesc revista și să-mi
găsesc versurile alături de textele altor talentați
români de pretutindeni. Mi-ați înseninat primavara
cu așa o frumoasă colecție de cuvinte. Vă urez o
săptămână plină de proiecte reușite și sper să ne
întâlnim cândva în Canada, China sau România.
Cu stimă,
Nicole Vasilcovschi – Canada
March 29, 2019

I also thank you for featuring me in “Destine
Literare”, which has become like a home to us
Indian writers and poets.

Mulțumesc, dragă Muguraș. Văd multe schimbări
bune și necesare. Felicitari!
Theodor Damian – United States of America
www.romanian-institute-ny.org
March 29, 2019

Thanks for everything once again my dearest
friend.

Stimată Doamnă Maria Muguraș,

Best Always and Affectionate Regards.
Paddy
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Vă mulțumesc pentru „Destinele noatre literare” și
vă admir pentru calitatea acestui act de aleasă
cultură. Mulțumesc, în mod deosebit, că m-ați
onorat cu publicarea a două lucrări.
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Abia așteptam să primesc acest email ca să prind
un prilej să mai leg câteva cuvinte cu
dumneavoastră. Pentru că am știut cât sunteți de
ocupată și nu am cutezat să vă tulbur activitatea.
Vă asigur de aceleași luminoase gânduri și
setimente și vă îmbrățișez cu mult drag.
Elena Buică, Buni – Canada
March 29, 2019
Vă mulțumesc mult pentru publicare și pentru
deosebita revistă. Felicitări tuturor celor care au
contribuit la apariția acestui minunat număr!
Cu aleasă prețuire,

Sărut dreapta,
E o bucurie, desigur, să mă aﬂu în paginile
minunatei dumneavoastră reviste. Este și un gest
moral / profesional de excepție atunci când oameni
care nu mă cunosc, așa cum este cazul
Dumneavoastră, fac asemenea gesturi editoriale.
Îndatorat, cu drag și cu prețuire,
Ion Fercu – Romania
March 25, 2019
Vă mulţumesc din suﬂet, iubiţii mei contemporani!
Să ﬁţi sănătoşi, frumoşi şi iubiţi!
Dominic Diamant – Romania
March 25, 2019

Irina Lucia Mihalca – Romania
March 29, 2019
Am primit revista și vă mulţumesc mult! Felicitări
pentru realizarea ei!
Scumpo,
Mulțumesc pentru revistă și pentru bunăvoința ta
de a ﬁ măcar așa împreună. Se vede că ai pus
ordine și că ceri ordine și calitate. Să îți ajute bunul
Dumnezeu în continuare!
Sărut ochii!
Passionaria Stoicescu (Passion) – Romania
March 26, 2019
Dear Maria, Alex, and the Editorial Team,
I sincerely thank you for giving me the opportunity
to be featured in your magazine. Thank you for
sharing the magazine and for supporting and
encouraging an aspiring writer such as myself. I
hope to continue contributing to “Destine Literare”
in the future.
Regards,
Upaasana Kartik – India
March 26, 2019
Draga mea, Muguraș Maria,
Felicitări pentru revista de cultură și literatură
„Destine literare”. Acest număr de început de an
2019 este o apariție impresionantă atât prin
prezența unor pictori deosebiți (Petre Birău sau
Dora Groza) care o ilustrează, cât și prin valoarea
scriitorilor. Mă bucur că te-am regăsit într-o
companie selectă, unde prezența ta sﬁnțește locul.
Aștept un semn de la tine. În speranța că vom
colabora,
Te îmbrățișez cu drag,
Elisabeta Iosif – Romania
March 25, 2019

Cu recunoştinţă,
Magda Hărăbor – Romania
March 25, 2019
Dragă Muguraș am așteptat un semn de la tine și
uite că a sosit. Să ﬁi sănătoasă, bucuroasă și cu o
nouă forţă de muncă ﬁindcă iată câte lucruri
frumoase te așteaptă să le deﬁnitivezi pentru a
începe alte activităţi mai interesante; liniștea ta este
munca și ce frumos este acest lucru! Mulţumesc
pentru revistă. Este minunată și printre altele îmi
place cum ai pus steagul lângă fotograﬁa autorilor,
este foarte sugestiv. Felicitări și la cât mai multe
numere cel puţin la fel de interesante!
Îmbrăţișări cu tot dragul,
Elena Mitru – United States of America
March 25, 2019
Cu pioșenie vă sărut mânuțele, distinsă doamnă
Muguraș Maria Vnuck, pentru revista trimisă.
Ion Părăianu – Roșiile, Vâlcea, Romania
March 25, 2019
Stimată Doamnă Maria Muguraș,
Am primit revista „Destine Literare” pe ianuariemartie 2019 unde apare
și eseul meu despre „Dramaturgia lui Cristian
Munteanu”. Vă mulțumesc.
Revista, îmbunătățită, arată foarte bine, e mai
modernă și are de toate. E bogată și diversă.
Colaboratorii sunt oameni de cultură, scriitori,
ziariști, oameni de mare competență de pe mai
multe meridiane.
Cu prietenie,
Ion Haineș– Romania
March 25, 2019
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