
Literare

A S R A NSOCIAÞIA CRIITORILOR OMÂNI DIN MERICA DE ORD

ANUL 15 · NR. 56 · IULIE · AUGUST · SEPTEMBRIE · 2021
WWW . D E S T I N E - L I T E R A R E . C OM

Destine 



  C
ÃR

ÞI
 C

E 
AU

 T
RE

CU
T 

OC
EA

NU
L 

· C
ÃR

ÞI
 C

E 
AU

 T
RE

CU
T 

OC
EA

NU
L 

· C
ÃR

ÞI
 C

E 
AU

 T
RE

CU
T 

OC
EA

NU
L



1

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

Dan CIOATÃ · Poeme

Elena BUICÃ · Sfaturi de la bunica... Buni

Voichiþa TULCAN MACOVEI · Iisus Hristos în 

creºtinism

Mihai EMINESCU · Rugãciune

Paul LEU · 150 de ani de la Prima Serbare a 

Românilor de Pretutindeni

EMINESCU. ÎNTOTDEUNA EMINESCU

Mihai EMINESCU · Poeme

ISTORIA... ISTORIEI

Georges BOISNARD · Actul de la 23 August 

1944

Georges BOISNARD · Calendar istoric · Iulie · 

August · Septembrie 

Ion HAINEª · Nicolae IORGA · jurnalist · 150 de 

ani de la naºtere

TURNUL DE VEGHE

Rosemarie HAINEª · Sfârºitul democraþiei

IN MEMORIAM · Alexandru VLAHUÞÃ

Dumitru Ichim · Prozã

Dana OPRIÞÃ · Poeme

Adriana ROGOVSCHI · A 25-a ediþie a Festivalului 

George Enescu

Radu ªERBAN · Muntele Fuji a erupt din nou · 

Extraordinarele Jocuri Olimpice fãrã 

spectatori

Ion HAINEª · Evenimente UZPR

Constantin PÃDUREANU · Poeme

Roxana PAVNOTESCU · Radu Afrim ·  „Pãdurea 

spânzuraþilor” · o dimensiune christicã

Sudhakar GAIDHANI · Poeme

Smaranda KAFKA · Pita cu unsoare (II)

Theodor DAMIAN · Sintezele lui Ion HAINEª

Radu VIDA · Biografia unei generaþii mitice

Ion HAINEª · Revista Destine Literare · nr 55

Ion HAINEª · Revista Luminã linã · nr 3 · 2021

86

88

90

92

93

100

102

115

118

121

122

127

133

136

138

140

144

147

149

153

154

155

157

Dana OPRIÞÃ · În fiecare zi este Ziua Limbii 

Române

Mihai EMINESCU · Cel mai frumos tãrâm: 

împãrãþia cuvintelor

Titus VÎJEU · Poeme

Mirce Florin ªANDRU · Poeme

Dumitru ICHIM · Poeme

Dana OPRIÞÃ · Lacryma Christi

Ioan Es. POP · Poeme

IN MEMORIAM · Max BLECHER

Cristian TIMOFTE · În ochiul ciclonului

Jan KOCHANOWSKY · Poeme

Nicolae ADAM · Hortensia

CALENDAR USR · Iulie · August · Septembrie

Victoria MILESCU · Poeme

Georges FRIEDENKRAFT · Poeme

Marius SIMON · Cinq petits cauchemars

Ion HAINEª · Poeme

Eugen DUMITRU · Poeme

Radu ÞUCULESCU · Blitz-proze

Passionaria STOICESCU · Reîntoarcerea la Carte

Coca POPESCU · Poveste de Sânziene

Lucreþa BERZINTU · 80 de ani de la naºterea 

scriitorului Cezar IVÃNESCU

IN MEMORIAM · Cezar IVÃNESCU

Bella Clara VENTURA · Poeme

Mariana PÂNDARU-BÂRGÃU · Poeme

Anca SÎRGHIE · Habent sua fata libelli

Victor ALBU · Poeme

IN MEMORIAM · Cezar BALTAG

Mihai PÃCURARU · Poeme

Voichiþa TULCAN MACOVEI · Poetul Mihai 

Pãcuraru vizionar al timpului fiinþei

Camelia-Carmen STÃNESCU LUCA · Poeme

Radu VIDA · Poeme

Ioana GIURGIU · Între douã vieþi

3

5

6

10

15

16

18

24

25

29

33

34

37

41

44

48

51

53

55

57

59

64

65

67

69

72

74

75

77

79

81

83



2 Anul 15 · Nr 56

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M
IN MEMORIAM · Mariana TERRA

Mihai EMINESCU · Odã (în metru antic)

Liviu PENDEFUNDA · Amintiri din Jurnalul unui 

medic de þarã

Alexandru CAZACU · Poeme

Petru SOLONARU · Poeme

Vlad SCUTELNICU · Poeme

Elleny PENDEFUNDA · Corn luminã

Cãtãlin G. RÃDULESCU · La cruce

Carla Francesca SCHOPPEL · Poeme

Liviu PENDEFUNDA · Poeme

Dragoº NICULESCU · Poeme

IN MEMORIAM · Doru Dinu GLÃVAN

159

160

161

163

165

166

167

169

172

173

174

177

A
S

R
A

N
SO

CI
A

ÞI
A

 
CR

II
TO

R
IL

O
R

 
O

M
Â

N
I D

IN
 

M
ER

IC
A

 D
E 

O
R

D



3

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

Dana OPRIÞÃ
Redactor-ªef

În fiecare zi este este
Ziua Limbii Române

Lucrurile importante le avem mereu în minte și în suflet. Și nu vorbesc doar de cele personale. Nu cred că e 
nevoie de o zi în calendar, știută de toți, care să ne reamintească de Eminescu sau de limba română, bunăoară. 
Fiindcă, din punctul meu de vedere și acestea fac parte dintre lucrurile importante. Vreau să spun că nu numai 
de 15 ianuarie sau de 15 iunie ar trebui să vorbim mai mult despre poetul național sau doar de 1 Decembrie, 
despre Marea Unire, deci Ziua Națională a țării ori numai de 31 august să onorăm limba în care ne-am născut. 
Ca și cum înaintea promulgării Legii 53/2013 nu ne păsa de ea. În fiecare zi este sărbătoare, de la primele 
cuvinte rostite dimineața, până la culcare și-n somn, pentru că prin limba română suntem, ea este „simbolul 
sacru al naționalității noastre” (Vasile Alecsandri), e „singura avere comună a unui popor” (…), „deodată cu ea 
piere şi poporul” (George Coșbuc). Sau, mai pe înțelesul tuturor, „Dacă limba nu te scuteşte să faci prostii, ea te 
împiedică măcar să le spui” (Tudor Arghezi). În fine, așa ar trebui.

O voi spune ori de câte ori este nevoie: modul cel mai simplu și mai eficient de a cinsti limba natală este 
vorbind-o și scriind-o corect. În fiecare clipă. Începând cu gândul. Este cea mai desăvârșită onoare. Nu e 
nevoie să scriem elaborate eseuri, în care să aducem elogii limbii române sau poeme sau dizertații radio-
televizate sau zoom, de Ziua Ei, a Limbii Române. Dacă o facem, este de lăudat. Dar să nu fie fiindcă e 31 
august. Ca și cum i-ai spune mamei sau iubitei, „te iubesc”, doar atunci (și fiindcă) e ziua lor de naștere. Timp de 
365 (sau 366) de zile, în fiecare dintre ele, este 31 august. Este ziua de naștere a mamei sau a iubitei. A limbii 
române.

Dacă așa vom face, putem spera că limba română, care, la ora actuală, se studiază în aproximativ 40 de țări 
din lume, ca limbă străină, îi va cuceri pe și mai mulți care se vor îndrăgosti și ei de farmecul melodicității și 
fascinanta ei bogăție.

Așadar, vă invit, iară și iară, să acordăm limbii române toată considerația noastră. Modalitatea pe care am 
ales-o, ca o reverență, este abundența de scrieri literare exemplare, arătând astfel cum se pot folosi cuvintele 
ei. Am făcut o atentă selecție a autorilor și a textelor pe care le puteți citi în acest număr al revistei „Destine 
Literare”, consacrat limbii pe care, unii dintre noi, nu doar declarăm că o iubim, dar îi luăm și pe alții cu noi în 
călătoria imaginilor pe care le pot crea cuvintele, să se bucure cât mai mulți de acest minunat univers al artei 
care se cheamă literatură. Marea durere a celor care scriem este că uneltele noastre sunt aceleași pe care 
oricine le folosește zi de zi. Aceleași cuvine, dar câtă diferență.

Ca de obicei, vă invit să uitați de problemele (mari) din afara noastră, care, deși nu sunt, oricum, sub controlul 
nostru, ne afectează enorm, și să găsiți liniștea, citind adevărate pagini de literatură.

Puține articole, puține cronici, dintre rubricile permanente, doar câteva, dar multă, multă, niciodată suficientă 
poezie, căreia i se alătură proze variate ca subiecte și realizare, tocmai pentru a demonstra infinitele combinații 
și sensuri ale acelorași cuvinte pe care limitatul dicționar le conține. Vă las bucuria de a descoperi numele 
acestor scriitori de valoare ai literaturii noastre contemporane.

Nu i-am uitat nici pe poeții din diferite alte colțuri ale lumii, spre a vă delecta cu încântătoarele lor creații, în 
limba în care au fost scrise – franceză, spaniolă, poloneză – cu traducerea în engleză sau română, dar și spre a 
crea acel contrast necesar pentru a simți și mai clar ritmul delicat-puternic al limbii noastre.

Este modul meu de a-mi arăta dragostea infinită pentru limba în care m-am născut și pe care o consider 
singura în care scrierile mele se pot exprima. Iar asta, fiindcă fiecare cuvânt al ei are suflet, răspunzând 
chemării sufletului meu.

Toate, întru bucuria lecturii. O spun cu toată convingerea.
Sper ca, după ce veți citi numărul de toamnă al „Destinelor Literare”, să putem spune cu toții: Da, limba 

română este frumoasă, limpede, bogată și un miracol desăvârșit, nu doar fiindcă este limba cu care ne-am 
născut, ci fiindcă așa este ea.

   Și să încheiem cu mâna pe inimă, decretând QED!
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Și cred că mai este ceva de demonstrat: faptul că oamenii cu disperare încearcă să regăsească normalitatea, 

deși știm deja că aceea cu care eram obișnuiți e pentru totdeauna pierdută. Dorim măcar să fim lăsați să ne 
bucurăm de lucrurile la care nu vrem să renunțăm. Desigur, frumosul din orice. Dar mai ales cel pe care Arta ni-l 
oferă. Apoi cel pe care Olimpiadele l-au promovat, prin interzicerea oricărui război pe perioada desfășurării lor. 
Din păcate, cei care vor cu orice preț război, au ignorat această lege. Însă, în acest an, Tokyo a arătat că, te poți 
supune restricțiilor, dar, în același timp, acestea nu te împiedică să poți arăta lumii că putem și trebuie să 
mergem mai departe. A dat multe lecții de viață, dar mai ales, a biruit. Un bun cunoscător al spiritualității nipone, 
Radu Șerban, fost ambasador al României în Japonia, a notat impresiile pe care i le-a lăsat acest eveniment ce 
a trimis omenirii un  puternic mesaj. În plus, sportul e mai mult decât competiție, este o formă de a afirma 
frumusețea speciei umane.

Păstrând proporțiile, dar vorbind despre același efect benefic pentru spiritele noastre descumpănite, să nu 
uităm de ce reușește să facă muzica, ea mai ales dintre  toate artele, prin limbajul ei universal, cel de care avem 
acum nevoie, care ne unește, ce ne ajută să vedem, dincolo de orice greutăți și, uneori, absurdități, lumina 
aceea nesfârșită, care ne umbrește, ne ocrotește și ne oferă speranță că vom depăși cu bine toate încercările.

Toată gratitudinea către organizatorii Festivalului Enescu, 2021. Reverență și recunoștință. Mulți dintre soliști 
mai ales, înainte de acordarea de bisuri după îndelungi reprize de binemeritate aplauze, au ținut să spună 
câteva cuvinte. Cele ale renumitei mezzo-soprane americane Joyce DiDonato m-au impresionat cel mai mult. 
Ele vorbeau despre lucrurile în care eu însămi cred: puterea a ceea ce înseamnă să fim împreună, având 
încredere unii în alții, căutând calea de a crea armonie între noi, ca să învingem acest moment dificil cu care se 
confruntă acum umanitatea, crezând în ceva ce este mai important decât orice altceva: datoria de a căuta și a 
invoca the Endless Light care să învăluie întrega omenire.

Așadar, aria din „Theodora”, oratoriul lui Handel, aleasă pentru finalul recitalului, în care este chemată 
această Lumină Nesfârșită care să ne umple sufletele de speranță, rămâne o teamă la care să medităm 
necontenit.

Desigur că am rugat un cunoscut muzicolog să scrie despre evenimentul muzical al toamnei, a 25-a ediție a 
Festivalului Internațional George Enescu, pe care l-am dorit prezent în revista noastră. De altfel, Adriana 
Rogovschi l-a comentat ani de-a rândul pentru TVR.

La finalul numărului, veți găsi materiale trimise de la Iași, de la revista înfrățită, „Contact international”, pe 
numele ei oficial, unde puteți lectura materialele trimise de la „sora” de peste ocean, „Destine Literare”.

Vă doresc lectură plăcută și să aveți o toamnă bogată în lucruri bune, o toamnă respirată, trăită și visată, cum 
altfel, decât în limba română?!
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„Poet înseamnă să ai nevoie de poezie ca de aer. Ea să fie răsuflarea ta. 

Înseamnă ca tot ce se frământă în tine, tot ce arde în tine, cugetare, visare, 

dureri şi bucurii, îndoieli şi aflări, să fii mânat ca de o poruncă, a le exprima în 

poezie. Să fii prieten bun al cuvintelor. Aceasta este, simplu zis, talentul… 

Împărăţia cuvintelor este cel mai frumos tărâm. Nu poţi fi scriitor şi mai cu 

seamă poet, dacă nu eşti prieten aproape al cuvintelor. Ele au viaţa lor. Sunt 

ca nişte fiinţe noi, cu chip, au înţeles riguros al lor, au fiecare un glas, un 

timbru. Şi o anume întindere. Poetul trebuie să le cunoască foarte bine, pe 

fiecare. Să le iubească, să le poată chema pe nume… Atunci, cuvintele îl vor 

iubi şi ele şi vor veni în chemarea lui, să-i tălmăcească limpede, bogat, 

frumos, sunător, gândul, simţământul. Să-i zidească poezia”.

Cel mai frumos tărâm: 
împărăţia cuvintelor
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Discurs despre copilărie

Cum ne zgârie pieptul cu ghearele,
cum ne rupe carnea cu dinţii
aceeaşi vulpe purtată-n copilărie
sub cămaşă, ca un drapel
al Naturii şi-al stării dintâi!
Cum ne toarnă oțet peste răni
cum ne încinge trupul cu licheni aburinzi
luna pe care atunci
o socotisem reptilă
căci se târa, se târa peste cer
iar noi o priveam cu ochi goi,
cu umerii goi, cu picioarele goale
atât de mici că ea ar fi putut acoperi cu o batistă
întreaga noastră făptură de-argilă!
Şi cum au dispărut oglinzile,
cum au dispărut mingiile de ametist
pe care le rostogoleam toată ziua
în gândurile noastre printre care
oamenii croiau domuri
ale unor nevăzuţi invalizi.
Toate se pot uita, neîndoielnic,
mai ales aceste discursuri, foşti mici spartani,
doar vulpea aceea rămâne
în amintirea noastră sub cămaşă
ca un drapel al naturii,
ca un steag al stării dintâi.

S-a dus de-acum şi toamna. M-ai privit

S-a dus de-acum şi toamna. M-ai privit.
(Ce straniu strigăt creşte-ntr-o privire!)
sângele meu eretic şi prezbit
se-apropie de tine în neştire.
S-a dus de-acum şi toamna. E un vers
pe care nu-l vor descifra afonii;
sângele tău clamează-n univers
aceste preacurate testimonii.
De-acum jertfa zăpezilor. Un dor
mai mic ca o batistă. Şi o spadă
din care faci chemărilor zăvor
şi-l laşi apoi să cadă în zăpadă.
Ştii, am uitat de mult valoarea Pi,
stimulii morţii cresc, zăpada arde
şi între cel ce sunt şi cel ce-oi fi
trec printre două-ncrucişate halebarde.

Titus VÎJEU

Scurtă prezentare:
• Absolvent al Institutului de Artă 

Teatrală și Cinematografică 
I.LCaragiale secția 
teatrologie-filmologie (1971).

• Publicistică radiofonică în 
programele culturale ale 
Radiodifuziunii (emisiunile 
Clubul artelor, 7 zile – 7 arte, 
Din marea poezie a lumii, 
Dicționar de literatură 
contemporană).

• Cărțile sale de versuri, de la 
Panatenee (1969) la 
Biblioteca de rouă (1993), 
sunt antologate în Gândul și 
șoapta (2016)

• A mai publicat volume de 
eseuri (Fotografia unei iubiri, 
Fratele grâu, Eterul și 
eternul), memoriale de 
călătorie (Miazăzi – 
Miazănoapte, Memoria de 
rezervă), cărți de istorie 
culturală (Scripta Manent – 
ghid biobibliografic al autorilor 
din Radio, O aventură estetică 
târzie cu Andrei Strihan, etc.).

• Doctor în cinematografie și 
media a tipărit cărți de 
specialitate precum: Andrzej 
Wajda – omul de celuloid, 
Dan Pița – arta privirii, 
Cinema, cinema, cinema, 
Mircea Daneliuc – Monsieur 
l'auteur sau lupul singuratic al 
filmului românesc, Elisabeta 
Bostan – Imaginarium sau 
filmul în perimetrul candorii, 
Nicolae Mărgineanu – 
invizibilul vizibil, Florin 
Mihăilescu – imaginea 
imaginii de film.

• Profesor titular la Universitatea 
de Artă Teatrală și 
Cinematografică I. L. 
Caragiale – facultatea de film 
unde a predat timp de un sfert 
de secol cursuri de istoria, 
teoria și estetica filmului.

• membru al Uniunii Scriitorilor și 
al Uniunii Cineaștilor din 
România, dar și al unor 
societăți culturale europene.
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Hlamidă

Tu, suflet visător să te întorni
întotdeauna vara pe colina
în care ţi-ai regenerat lumina
printre sulfine, fragi şi printre corni.
Acolo tu puterea să-ţi aduni
şi trupului să îi oferi hlamidă
şi să-i zideşti o tainică firidă
printre arini şi maci, printre aluni.
Ca o reminiscenţă din Lecturi
făptura ei va străluci o clipă,
tu, suflete, ce nu cunoşti risipă
te vei culca prin spini, printre răsuri
mai obosit decât un cărturar
îmbătrânit de-a pururi de cuvinte;
uita-vei toate şi vei ţine minte
doar părul ei sălbatic şi amar.
Apoi te-aşează lângă-o rădăcină
de mac frivol şi viaţa să ţi-o torci;
tu, suflet visător să te întorci
întotdeauna vara pe colină.

Horoscop

Mă plimb prin sângele tău
ca pe marile bulevarde europene,
mă strâng în mine ca un copil
adunându-mi umerii într-un singur punct
de teamă să nu te dor eu mergând
trist ca o crizantemă pe care o laşi
să intre dezgolită-n ianuarie.
Nu mă interesează câte cărţi ştie sângele tău,
eu îl iubesc ca pe un horoscop
prezicându-mi trezirea.
Mă plimb prin el neştiut
şi stelele trec peste mine
asurzitor.

Rosa canina

Cât de grăbite sunt lumile, cât de tremurătoare,
aidoma fructului ploii prelins
pe geamul curat.
În febra plecărilor, a serialului
de sâmbătă seara
uităm adesea de rosa canina
atavism al sângelui nostru evoluat,
triumf al mirării
peste râpile acestea obtuze
împăcate cu moartea.
Uitat de ai săi, copilul desăvârşeşte
planşa la botanică înţepându-se
în spinul unui măceş desenat
cu însăşi viaţa sa nedumerită.
O picătură de sânge pătează hârtia
înmiresmată de efluviile uitate
ale arborelui sălbăticit
primenindu-i pe toţi ai casei
într-o singură clipă.

Scrisoare

către o iubire tăcută
Vom mai vorbi. Acum se lasă seara
peste cuvinte ca un astru greu;
vom mai vorbi, simt cum pătrunde ceara
sigiliului tăcerii trupul meu.
Vom mai vorbi. Vom risipi cuvinte
ca altădată, prin păduri, pe străzi,
acum se lasă seara şi ne minte
orgoliul cu-auritele lui prăzi.
Vom mai vorbi. E prea plăpândă viaţa
ce ne-o vestesc augurii fără har;
presimt în febra nopţii dimineaţa
cuvântului puternic şi amar.
Încrede-te în mine ca-n soldatul
întors la plug după războaie grele
arând etern, de-a lungul şi de-a latul
pământul ponegrit naiv de stele.
Vom mai vorbi. Nu poate să învingă
tăcerea asta – patimă şi gând
precum o vară-n care-aştept să ningă.
Vom mai vorbi. Vom mai vorbi curând.

Amprenta diamantului (I)

Te-am visat în Mesopotamia, te-am visat
aplecată de-asupra tablelor legii, cerându-le
condamnarea mea la uitare.
Te-am visat aclamată de regi,
te-am visat frumoasă, te-am visat intangibilă,
cine putea oare să-ţi stea împotrivă?
Te-am visat ţinând în mână o piatră
strălucitoare, cu ea spintecai
pielea de tigru
a veacului acela bătrân,
cine putea să nu te asculte ?
Porunceai să fiu biciuit, porunceai
să fiu nimicit, porunceai
să dispar din regatul pe care
singură tu-l stăpâneai.
Am visat că mă ierţi. Dimineaţa
pe trupul meu am văzut strălucind
amprenta diamantului pe care-l ţinuseşi
în mâna ta vinovată.
A fost pielea mea întinată
de poruncile tale brutale
chiar pielea de tigru
a veacului acela bătrân?

Iarba încărunțită

Tânăr artistul în faţa naturii
decapitate. I se oferă
şansa de-a zugrăvi
cea mai moartă natură moartă
şi totuşi (still life fast moving)
mirosul acesta de fân
îl tulbură, îl copleşeşte
confirmându-i extazul
cândva încercat
la lectura unui poem
despre iarba încărunţită.
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Vulpea

Ca o flacără, ca un pumnal
însângerat, cu memoria ei
în care încap
numai capcane, alice şi
câini pricepuţi, ea străbate
oraşul în care
nimeni nu-o tulbură, nu-o caută,
nu o mai ştie.
Trecătorii îşi potrivesc ceasurile
liniştiţi, căci ea face
parte din peisaj, ca tramvaiul,
ca maşina salvării, ca vânzătorul
de lozuri. Sunt ani
de când vulpea apare
în salturi gigantice, cât
două străzi, cât două continente,
la ore fixe (orele vulpii),
ca o flacără, ca un pumnal,
ca o utopie
înroşită de sângele fragilor.

Mozaic

Animal de cenuşă – ghepardul
întins pe piatra mozaicului, ostenit
de cele douăzeci şi două de veacuri în care
antichitatea romană l-a ferecat
ca pe un sclav din pustiile Nubiei.
Şi totuşi, e gata să-nvie, să sară
dintre pietrele-acestea minuscule
migălos aşezate
de mâinile altor sclavi, ca şi el,
ai gloriei pământene.
Aşteaptă un semn de la tine, atât,
ochii tăi
pot şterge ca o maree tristeţea
animalului captiv în lucrarea
de artă, redându-i
dreptul la libertatea visată,
la fericirea de-a-şi sugruma
într-o clipă
eliberatorul.

Umbra

Răscolind prin cenuşa
clipelor noastre de-atunci regăsesc
înfăţişarea acelui copac din câmpie
stingher
precum stingher va fi fost senatorul
Montale, la Roma, în şaizeci şi nouă
la recepţia dată
în cinstea lui Nixon.
Analogia există, funcţionează
crudă, ironică, perseverentă
până când pe zăpada din jurul copacului
îmi spui că zăreşti
umbra poetului, ca un fulger căzând
pe o armură medievală.

Inorog

Ca şi cum ar adulmeca
primejdia bibliotecii cu nara
sa transparentă, lovind
cornul de-argint în geamul ferestrei,
seară de seară îl vezi apărând
din ceaţa lecturilor, din necuprinsa
întindere a marilor şi a micilor
utopii. Sunteţi ca
doi prieteni. Meleagul
lui începe de-acolo de unde
se termină teama de copil, după ce
treci de strigătul bufniţei şi
de lumina albastră
a punctului.
Mai repede decât scânteia
reîntoarcerea sa
în nisipurile ocrotind
Inorogii.

Viscolul

Prin iedera zidului îţi trimit
scrisoarea mea despre clorofilă
dar crivăţul
încearcă să o împiedice să ajungă
pe masa ta de scris, lângă ceaşca
de ceai, lângă cartea
rămasă deschisă. O dată
la o mie de ani se întâmplă minunea:
viscolul se opreşte la uşă
ca un bătrân cerşetor. Tu cobori
să îi dai
un ban de argint
şi merinde de drum. Te cutremuri
cât e de bătrân, de-nţelept, de nebun.
Ca un păianjen te-aşteaptă
sprijinindu-se de uşa ta,
de numele tău, scris frumos la intrare,
el, ucigaşul de cândva al drumeţilor, al
copiilor cruciaţi pare doar
un bătrân obosit, cerând sprijin.
Mila ta
îl ajută să-nvingă
pentru încă o mie de ani
slăbiciunea.

Cenușa gândului

Ca un linx – timpul
sărindu-ţi în spate,
mursecându-ţi ceafa, cunoscând bine
drumul cel dulce
spre sediul visării.
Ca un linx el, cu blana superbă
râvnită de zei,
cenuşa gândului îi acoperă
urmele paşilor, cuşca braţelor
în zadar îl cuprinde.
Încă speri să-l dobori,
animal violent, sângerând
ţi se zbate deja
în plasa memoriei
sugrumată de teamă.
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Etruscul

Ea vede numai cu ochiul de sticlă
al camerei video. Privește în stânga
și-n dreapta, în sus și în jos
numai prin lentila albastră
memorând lumea. Când
uneori o lasă de-o parte
ea pare om, aidoma nouă:
blondă, suavă, meditativă. Americancă
ori british woman, oricum
ceva din nordul civilizat
al planetei. Căzută din nori
în Sudul acesta dospind de minuni.
Blondă (am spus-o deja!), delicată,
clorotică. Are ceva
din grația libelulei atomice.
Străbate Roma fără a ști
unde se află de fapt. Am revăzut-o
la Valle Giulia (Museo Nazionale
di Arte Etrusco). Ieșisem bolnav
de emoție. Așezat lângă poartă
vroiam să fumez.
În față – gardul de lemn, țărănesc
precum gardurile noastre din Apuseni.
Lipseau doar vitele, păscând liniștite
și ploaia. Ea – frumoasă și tânără,
cu ochiul de sticlă al camerei
filma firma în galben și roșu
a muzeului consacrat
dispărutei civilizații. Apoi
coborând obiectivul spre mine
m-a înghițit
în pulberea peliculei, noua memorie
a umanității. Se mira poate
că mâinile mele sunt albe ca marmura
după ce mângâiasem atâtea statui…
Ca un fluture în plasă am stat. Ca un
animal ce nu poate scăpa din capcana
ce-i este întinsă.
Iar ea insista asupra chipului meu
convinsă fiind
că într-o zi de toamnă, la Roma
a întâlnit un etrusc,
ultimul dintr-un neam dispărut
de trei mii de ani și pe care
e fericită că-l va duce cu ea
în patria ei înghețată…

Libelulă

Aripa ei - un manuscris
imponderabil, la care
au lucrat veacurile
şi parcă argintul
lunii i-a dăruit
materia castă pe care
o înalţă neauzit.
Aripa ei ocrotind
civilizaţiile moderne ca un
scut fragil, ca un
văl de abur şi resemnare.
Aripa ei ca o clipă, zburând
deasupra hidrocarburilor
şi a orgoliilor.
Libelula face parte
tot mai solemn
din artă, părăsind realitatea,
aripa ei seamănă tot mai mult
cu un manuscris căruia
nu i se va cunoaşte nicicând
autorul.

Sfântul Ieronim scriind

Mereu recunoscător voi rămâne
acestui bătrân cărturar ce-a tradus
Sfânta Scriptură din greacă-n latină
prin juxta graiului arameic în care
Isus a rostit: „Lăsați copiii să vină la mine!”
Nu trebuie să fii învățat
pentru a deveni sfânt dar el
cobora parcă din chiar
turnul Babel știind
să despletească limbile încâlcite.
Signor Merisi, pictorul umbrei
ni-l înfățișează scriind
la o masă de lemn
pe care se află o Carte și-un craniu
fără a ne da știre
dacă energia ce mișcă brațul
sfântului vine
dinspre literele meșteșugite
ori dinspre țeasta
aceea pe care artistul
nu ne lasă să știm că ar fi
a lui Adam,
ori ar aparține nefericitului
ucis de el într-o noapte
în întunericul unei taverne…

(din Antologia editată de 
Academia Română, în seria 

„O sută și una de poezii”, 2021)
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Scurtă prezentare: 
• născut 20 aprilie 1949, Făgăraș
• membru al Uniunii Scriitorilor din România începând cu anul 1976
• absolvent al Universității Transilvania, Brașov, specializare Electromecanică (1967-1972)
• a fost student al Facultății de Filosofie a Universității București, fără a finalizat studiile (1972-1974)
• a urmat cursuri postuniversitare la Facultatea de Ziaristică din București (1984-1986)
• burse de studiu în Statele Unite ale Americii, prin Fundația Friendship Ambassadors, la Washington D.C. (1974) și la 

New York (1977)
• redactor la revistele Viața studențească și Amfiteatru (1972-1983), unde a fost coleg cu: Ana Blandiana, Constanța 

Buzea, Tudor Octavian, Grigore Arbore, M.N. Rusu, Niculae Stoian, Dinu Flămând, Nicolae Dan Fruntelată, Ion 
Cristoiu, Cornel Nistorescu, Mihai Tatulici, Ioan Buduca, Ștefan Iureș, Sorin Roșca-Stănescu, Ion Segărceanu, 
Octavian Știreanu ș.a. 

• între anii 1983 și 1989 a fost publicist comentator și șef de departament la ziarul Scînteia tineretului, unde i-au fost 
colegi Carolina Ilica, Lucian Avramescu, Ion Cristoiu, Mihai Coman, Sorin Preda, Constantin Stan, Ștefan Mitroi, 
Areta Șandru, Eugen Mihăescu, Corneliu Ostahie, Nicolae Țone, Gabriela Hurezean, Gabriel Rusu, Victor Atanasiu, 
Constantin Sorescu, Laurențiu Cârstean ș.a.

• începând cu 28 decembrie 1989, a fost, succesiv, redactor-șef adjunct, șef de departament, secretar general de 
redacție și, din nou, redactor șef-adjunct la ziarul Tineretul liber

• poemele sale au fost traduse în mai multe limbi: engleză, franceză, germană, italiană, suedeză, spaniolă, rusă, 
maghiară, greacă, cehă, sârbă, slovenă, bulgară și albaneză.

• Volume publicate – selecție: Elegie pentru puterea orașului (versuri), Editura Eminescu, 1974; Luminile orașului 
(versuri), Editura Eminescu, 1975; Mașina de scris, (versuri), Editura Eminescu, 1981; Trupuri pe ecranul de radar 
(versuri), Editura Cartea Românească, 1982; Orașe suprapuse (note de călătorie), Editura Albatros, 1986; Pași pe 
acoperișul fierbinte (versuri, antologie de autor), Editura Eminescu, 1988; Colinele Paradisului (versuri pentru copii), 
Editura Domino, 1993; O femeie second-hand (versuri), Editura Arvin Graphics, 2004; Ca silabele unui mare pian 
(versuri), Editura Eminescu, 2011; În centrul ciclonului (memorii și publicistică), Editura Eminescu, 2012; Pescuitul 
miraculos (antologie de poezie românească și universală), Editura Semne, 2017; Dumnezeu vine și pleacă (versuri, 
antologie de autor), Editura eLiteratura, 2017; Cămașa fericitului (mică antologie de folclor), Editura Semne, 2017; 
Baladă pentru Annemarie (versuri în luminosul stil clasic), Editura Semne, 2017

• a colaborat cu grupaje de poezie și eseuri la importante publicații din țară și din străinătate, dintre care: „Amfiteatru”, 
„Astra”, „Bucureștiul literar”, „Contrapunct”, „Convorbiri literare”, „Echinox”, „Flacăra”, „Leviathan”, „Luceafărul”, 
„Nomen Artis”, „Noul literator”, „Orizont”, „Ramuri”, „România literară”, „Slast”, „Steaua”, „Sud”, „Tribuna”, „Viața 
Românească”, „Balkan Visions”, „Inostrannaia literatura”, „Literarni mesicnic”, „Romanian review”, „Rumanische 
Rundschau”, „Slovenske pohl'ady”, „Svetova literatura”, „Twórczość”, „Varlik”

• prezent în numeroase volume colective, dintre care amintim: Dacica, antologie de lirică românească, Editura 
Minerva, 1978, Antologia poeților tineri, Editura Cartea Românească, 1982, Romanian poems, Editura Eminescu, 
1982, 15 young Romanian poets: an anthology of verse, Editura Eminescu, 1982,  A 11-a poruncă, Editura Vama 
literară, 2012

Mircea Florin ªANDRU



Buzele mele au şoptit

Când mă aşteptam mai puţin, 
lumina a venit din haosul nopţii,

A început să curgă spre mine, foton cu foton,
Căutându-mi faţa. Eram livid şi gol,
Întunericul intrase în mine, moartea intrase în mine
Şi nimic din alcătuirea mea nu mai pâlpâia.
Stăteam întins pe spate şi priveam cerul,
Dar cerul dispăruse şi 

pământul dispăruse dedesubt,
Şi nici marea nu mai foşnea; totul era încremenire,
Eram piatră, eram pământ, eram mormânt,
Eram forma pietrificată a unui animal dispărut, 

eram siliciu.
Logosul pierise, mişcarea pierise; 

nici praful stelar nu mai adia,
Un hău negru era împrejur,
Iar Dumnezeu plecase parcă într-o lume de demult.
Dar deodată lumina a venit din pântecul nopţii,
S-a prelins pe faţa mea, m-a cutremurat
Şi ochii mei au început să plângă, 

să se bucure şi să plângă
Şi buzele mele au şoptit: De ce, Doamne,
Ţi-ai adus aminte de mine?
Eu, care am luat în deşert numele Tău,
Care mi-am înălţat chip cioplit,
Şi am fost sluga clipei trecătoare.
Ridică-te! mi-a spus, ridică-te! mi-a spus,
Aminteşte-ţi cuvintele tale şi scrie.

Cântec pentru Ana

Nu mai e mult şi voi trece dincolo,
În rămuriş va rămâne doar umbra, 

un clopot înstelat
În care am stat cu Ana nopţi şi zile. 

Dulce era gustul ei,
Sălbatic era trupul ei, adânci erau ochii ei, 

ochii ei negri.
Când se lăsa seara, când draperiile erau trase,

când focuri mici
Pâlpâiau în şemineu, îi desenam flori pe piele.
Parcă toate mă dor. Aud şi acum forfota sângelui,
Cântecul ploii, coapsele ei

frecându-se sub cearceaf,
Un sunet împurpurat strălucind în carnea ei
Şi în carnea mea; o muzică venind de dedesubt,

un plânset venind
De deasupra. Un buchet de forsiţia, 

un arbust de ceai, o rodie,
Un coş cu nuci, un tort aniversar, fusta ei roşie
Uitată pe scrin, albeaţa trupului ei, 

perle în cutii negre, de piatră.
Toate acestea trăiesc, sunt săpate în foc,
Cortexul meu fumegă; din cenuşa lui 

un heruvim albastru zboară spre cer,
Apa nopţii se prelinge în picuri mici; o, 

eram tânăr, o, eram tânăr.
Dar acum nu mai e mult şi voi trece dincolo; 

fiinţa se va despărţi de fiinţă,
În rămuriş va rămâne doar umbra, 

un clopot înstelat,
În care am stat cu Ana nopţi şi zile.

Să mă întorc acasă

Să mă întorc într-un târziu acasă,
Ca dintr-o bătălie pierdută,
Ca dintr-un pustiu care doarme,
Să urc încet scările,
Ca şi cum numai umbra mea ar fi,
Imaterială, acolo. Să trag podul,
Să tai orice punte şi în urma mea doar noaptea
Să pâlpâie ca un gol, ca un ocean rece şi negru.
Să mă întorc acasă,
În micul paralelipiped de beton
Ca într-un refugiu, ca în toracele
Unui animal mare şi cald, ca într-un rest
De memorie. Să-mi pierd urmele,
Să-mi pierd auzul, să-mi pierd văzul
Şi doar un simţ necunoscut să lucreze, uriaş, 

în tăcere, în mine,
Să fiu singur. Un scrib într-un sarcofag,
Într-un labirint nesfârşit, într-o noapte de piatră.

Prietenul meu

Prietenul meu a venit aseară la mine,
Abia mai respira. Ce ai? l-am întrebat,
Ce e cu starea asta îngrozitoare?
S-a aşezat încet pe podea, cu faţa lui

dumnezeiască,
Nu se mai ţinea pe picioare.
Ce s-a întâmplat? l-am întrebat, ce s-a întâmplat?
Nu părea să mă mai cunoască.
Privea dincolo de mine şi atât,
I-am atins cămaşa, era udă de sânge,
Avea o rană strălucitoare la gât.
Nu plânge! i-am spus dintr-odată, nu plânge!
Deşi nu plângea. Privea dincolo de fereastră,
Era înspăimântător de frumos,
Dar nu mai avea nimic sub cămaşă,
Nimic din penajul lui fabulos.
Doar două cioturi însângerate,
Doar două răni din care sângele şiroia.
Unde-ţi sunt aripile? l-am întrebat
Unde-ţi sunt aripile? am urlat.

Iubire târzie

Iubire târzie, floare de octombrie –
Cais înflorit în apropierea iernii –
Cu frică te privesc, pentru că nu ştiu dacă eşti
Aducătoare de noroc sau de suferinţă.
Ce spuneţi voi, petale mici de piele catifelată
Răsărite în vântul rece?
Va fi iarna lungă?
Se vor măna în primăvară cireşele?
Grâul va fi puţin şi plin de neghină?
De fapt, nimic din toate acestea nu vreau să ştiu,
Îmi e îndeajuns horbota voastră alburie.
De aceea vă voi duce în odaia mea
Şi vă voi ruga în genunchi în fiecare dimineaţă
Să rămâneţi la fel de albe, de proaspete şi de pure.
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Mă muşca de colţul urechii. Îi simţeam picioarele,
Îi simţeam pubisul; auzeam sângele
Cum şuiera în coapsele ei, ca o arteziană în carne.
Simt şi azi farmecul ciudat al verii aceleia,
Femeia mă legăna şi aveam senzaţia 

că mă nasc din nou,
Că aş putea să încep o viaţă nouă.

Câmpii la lăsarea serii

Câmpii la lăsarea serii, peste care trenuri aleargă,
Şosele spălate de ploaie pe care

aleargă automobile cenuşii,
Poduri peste ape tulburi, 

conducte de ţiţei şi de gaz metan,
Linii electrice peste lanuri de cartofi, 

peste hectare de grâne,
Internetul prin care vocea ta 

vine de la mare distanţă,
Prin sateliţi, prin stratosferă, prin ceaţă.
Te-aş ţine în căuşul palmei, 

iar cu cealaltă te-aş mângâia,
Într-un leagăn de ierburi mirositoare 

te-aş ţine toată ziua
Şi ţi-aş cânta să adormi. 

Un cort de raze aş înălţa pentru tine
Lângă lacul de munte.

Dacă te-aş pierde, aş merge mii de leghe,
Aş întreba din om în om şi până la urmă te-aş găsi.
Căci eu am fost născut să te întâlnesc,
Eu am fost făcut să strig numele tău în toate zările,
Să îl afle mulţimile. 

Pentru că tu eşti floarea de tamarin,
Tu eşti vânticelul de aprilie care adie dimineaţa,
Tu eşti soarele de amiază 

care mângâie şirul de chiparoşi,
Tu eşti marea în crepuscul, 

când toate ţărmurile se auresc,
Tu eşti aburul nopţii care îmbracă lucrurile. 

Tu eşti minunea,
Tu eşti flacăra, tu eşti dogoarea, tu eşti sângele,
Aleluia, tu eşti cea mai frumoasă!

Farmecul ciudat al verii trecute

Farmecul ciudat al verii trecute,
Când femeia felină mă legăna în plasa ei
Şi eu adormeam ca într-un hamac, şi îi visam
Picioarele lungi, mătăsoase.
Farmecul ciudat al verii trecute,
Când femeia mă înfăşura
În părul ei care mirosea a rozmarin, a miere,
A dafin şi a scorţişoară. Dacă pot spune
Că am fost fericit e pentru că am trăit această vară,
Urcam drumul în serpentine 

până la marginea unei păduri
Şi ne aşezam în iarbă. Îmi ţinea capul în poală
Şi îmi cânta un refren pe care îl ştiu din copilărie.
Avea o blândeţe nesfârşită, îmi atingea pleoapele,

O fiară desăvârşită

I-am scris o mie de poeme, zece mii
De scrisori; i-am spus că e o felină desăvârşită,
Cu părul ei auriu şi picioarele de doi metri lungime,
Am stat în genunchi în faţa ei, am pus-o să guste
Din inima mea tăiată în bucăţi, adusă pe tipsie,
I-am dat să bea apă din ţeasta mea, 

cu gust de nucă de cocos,
I-am dăruit sufletul meu cel mai ascuns,

din cămara cea mai îndepărtată,
I-am săpat numele pe zidul de piatră,
Mi-am făcut din ea chip cioplit şi i-am adus jertfe
Părăsind credinţa strămoşească,
Am rânjit în faţa păsării Arheopterix
Şi în faţa crucifixului, şi mi-am făcut din ea altar
Unde mă rugam noaptea. I-am întins covor roşu,
Umbră de catifea, noapte de ambră,
I-am vorbit în toate limbile Pământului,
M-am smerit, m-am umilit,

m-am tăvălit prin smoală şi cenuşă,
Dar ea m-a privit în tăcere cu ochi ficşi,
N-a făcut niciun semn şi s-a pierdut în mulţime.

Bonsai

Sufletul meu în faţa ta e un copac mic,
E un bonsai pe care îl poţi aprinde cu bricheta,
Aprinde-l, aprinde-l, 

să lumineze în noaptea de cuarţ,
Să se vadă până departe. Atât mai sunt 

din tot ce am fost,
Acest arbore strivit într-o cutie. 

Nu îl părăsi, nu îl uita,
Odinioară îl ţineai pe fereastră şi el 

îţi lumina nopţile friguroase,
Cu ochii lui fosforescenţi, care te priveau în tăcere.
Bonsai, bonsai, sufletul meu te caută şi 

acum în cumplita depărtare,
Cu micul far te caută pe ţărmul mării sau

pe poteca de munte,
Unde eşti, unde eşti? 

Eram arborele tău şi îţi ţineam de cald,
Îţi povesteam amintiri din Ţara-Soarelui-Răsare
Şi îţi scriam pe boabe de orez 

povestea mikado-ului,
Care-şi lăsa bonsaiul fetelor lui, 

zestre pentru trei sute de ani.
Sunt bonsaiul tău; nu îl arunca, 

nu îl uita în cămara părăsită,
El e atât de mic şi orice adiere de vânt 

îl pune în pericol,
Mai bine lasă-l moştenire fetei tale
Sau pur şi simplu dă-i foc cu bricheta; 

măcar flacără, măcar mireasmă
Să-ţi rămână din mine. 

Apoi unge-te cu cenuşa lui, amestecată cu lacrimi,
Bonsai, bonsai; sufletul meu plânge după tine.
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Pe câmpul carbonizat

Pe câmpul carbonizat nu mai era 
nicio urmă de viaţă,

Chiar şi copacii se prefăcuseră în cenuşă,
Nici măcar dâra unui drum nu mai adia,
Iar spre cer nu mai exista nicio uşă.

Stăteam chircit pe câmpul de zgură şi fum,
Nu se mai vedeau nici planete, nici stele
Ce ai făcut, Doamne? De ce m-ai părăsit?
Unde sunt iarba, frunzele, florile mele?

Dar nicio voce nu venea din eter,
Niciun semn nu venea, din nicio parte
Am început să strig şi am început să plâng,
Şi am început să mă pregătesc de moarte.

Când deodată cineva s-a apropiat
Şi mi-a şters lacrimile, şi m-a mângâiat pe faţă:
Era o femeie necunoscută şi îmi şoptea
Că a înverzit câmpul şi că era dimineaţă.

Dumnezeu vine şi pleacă

Trecut prin atâtea încercări, minţit, părăsit, trădat,
La un pas de moarte, iată-mă singur,
Doar eu, casa pustie şi pâlpâirea lui Dumnezeu
Înăuntrul coastelor mele. Dacă mă gândesc bine
Domnul e cel mai important; restul e pleavă.
Dar Dumnezeu vine şi pleacă,
E chemat de oameni feluriţi, în locuri felurite,
Merge să ducă mângâiere. Iar eu Îi strig:
Doamne nu mă părăsi! E seară şi e frig,
S-a întunecat şi eu sunt aproape bătrân
Nu cred să mai rezist multă vreme!
Iar El îmi spune: de ce te plângi 

puţin-credinciosule?
Nu plec, sunt întotdeauna cu tine.
E îndeajuns să deschizi fereastra,
Eu sunt acolo, în dunga aceea aurie.

Ave, femeie!

Soarele se spărgea în fragmente de lavă tăioasă,
Zdrobit de vid, de marile forţe contrare,
Se întunecase definitiv şi era frig la tine în casă,
Toate stelele şi planetele căzuseră în mare.
Zidurile şi pietrele începuseră să se spulbere,
Scrâşneau toate lucrurile în casa ta,
Fierul, arama, argintul se făcuseră pulbere,
Materia stătea chircită în sinea ei şi urla.
Nu te mai zăream în întunericul îngheţat,
Nici măcar trupul tău nu mai adia lângă uşă,
O să murim! O să murim! am strigat
Şi te căutam ca un orb prin cenuşă.
Dar deodată s-a întâmplat ceva miraculos,
Ai aprins o torţă pe braţul tău stâng,
Ave, femeie! am spus, tu eşti Iisus Cristos
Şi m-am lăsat în genunchi, 

şi am început să plâng…

Acum ştiu că exişti

Orb se târăşte râul pe patul lui de argilă, de piatră,
Orb şi sumbru curge fluviul spire 

marea plină de trilobiţi,
Orb şi rece e spaţiul dintre cuvinte şi doar un înger 
al Domnului
Se arată din când în când. 

Oarbe sunt toate aceste lucruri
Care stau în formele lor şi ar vrea să strige, 

şi ar vrea să vorbească,
Orb e drumul pe care merg 

şi nu ştiu niciodată când voi sosi,
Oarbe sunt ferestrele casei părăsite 

unde voi poposi la noapte,
Oarbe sunt zilele care trec fără sens, 

ca nişte cârtiţe în burta lupului,
Ca un pian în pântecele balenei. Oarbă e ziua în 
care m-am născut
Dintr-o mamă tristă. 

Dacă aş putea m-aş întoarce înapoi,
Ca râul către izvoare, silit de flux
Şi aş fi o simplă aşchie de siliciu. Orb am fost eu
Căci te-am căutat douăzeci de ani 

şi nu te-am găsit,
Deşi erai la câteva străzi distanţă. 

Acum ştiu că exişti,
Acum strig numele tău spre toate zările.
Aşteaptă-mă că o să vin şi o să-ţi bat la fereastră,
Aşteaptă-mă că o să-ţi cânt 

şi o să-ţi aduc daruri. Aşteaptă-mă în patul rece
Căci acum văd şi vreau să-ţi mângâi coapsa.

Aşteaptă-mă,
Eu sunt iubitul tău neştiut. 

Eu sunt inelul găsit în iarbă,
La lumina lanternei.

Panta rhei

Toate se schimbă, se macerează, 
amestecate iau forme noi,

Vântul cără nisip, îl aşază peste oraşe, croieşte
Estuare şi dune. Straturi moarte, straturi vii,
Femelele nasc pui, turme; masculii
Se însângerează unii pe alţii. 

Din sămânţa mirositoare
Se înalţă vietăţi, împânzesc câmpul,
Oceanul şi cerul. Carne şi pene, oase şi ochi,
Care devorează lumina, care pipăie prada,
O lume organică plutind pe apă, 

lipindu-se de pământ,
Înfigându-şi gheara în stâncă. Clipa arde,
Îşi lasă cenuşa ei orbitoare, se primeneşte,
Din putreziciune creşte lotusul uriaş, forţa lui
Se simte o mie de leghe. Cu tandreţea ei
Lupoaica întâmpină dimineaţa, lingând puiul,
Pământul scoate aburi, gâlgâie de ape freatice,
De rădăcini, de metale. Inima bate abia auzită,
Împinge sângele, ţine moartea la depărtare,
Apoi se opreşte; cade în gol, în abisul
Negru şi rece.
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Cu o singură suflare

Cu o singură suflare poţi să stingi
Această flacără blândă. Cu un singur gest
Poţi să ştergi urma mea de pe geamul aburit,
Cu o strângere de pleoape poate pieri
Amintirea ta despre mine. O orhideee sălbatică
Foşneşte în noaptea de cuarţ
Şi mirosul ei pluteşte între noi
Ca o punte sclipitoare.
Păşeşte încet, vino mai aproape şi povesteşte-mi,
Hienele urlă pe malul celălalt
Şi dintr-un salt ne vor sfâşia.
Povesteşte-mi cât mai ai timp,
Cât îţi mai aduci aminte de mine.

Umbra râului pe cer

Umbra râului pe cer, alunecând odată cu râul,
Umbra norilor pe pământ, peste câmpul verde
Şi câmpul lăsând el însuşi umbră pe apă,
Copacul în faţa ferestrei,
Tremurător, cu solzii lui verzi,
Lăsându-şi umbra pe piatră,
Umbra clipei stingându-se în nisip,
A păsării care cade, apoi iar urcă
În limpezime. Cu blândeţe să păşim
În această zi, căci ne-a fost dată
Şi alta la fel nu va mai fi.
Ca un roi alb cade lumina,
Răcoarea ei ne înveşmântează
Ca mantia unui pelerin nevăzut.
Printre lucruri plutim,
Printre formele lor schimbătoare
Şi ele tac într-o limbă necunoscută,
Umbra trupului nostru scânteiază,
Ne însoţeşte mereu, ca şi cum Cineva din alt Timp
Cu înfrigurare ne caută,
Umbra râului pe cer, alunecând odată cu râul.

Amazonia luminată

Locuiesc în apropierea morţii şi ea râde,
Stă pe un balansoar şi înghite crabi, şi înghite vite.
E atât de frumoasă. Am atins-o cândva,
Era să trec râul prin vad, dar ea mi-a spus:
Nu! Stai aici, nu ai aflat încă destule,
Eşti totuşi inocent, mai învaţă, mai trăieşte.
De atunci stau pe mal şi privesc dincolo,
Spre grădina fumegândă, spre Amazonia luminată.
Vino tu, Maică, cea pururi curată şi îndură-te,
Ia-mă în braţe şi mă trece adormit
Acolo unde nu există nici durere, nici întristare.
Un copac alb şi sterp se înalţă pe promontoriu,
Va face fructe într-o zi. Atunci voi pleca
Şi nu veţi mai auzi nimic despre mine.

Autobuzul fantomatic

Autobuzul era aproape gol: doar noi doi
Şi un cerşetor care cânta la armonică
În noaptea de aprilie. Era răcoare
Şi motorul maşinii susura. Păsări necunoscute
Se loveau de parbriz cu un ţipăt stins
Şi cădeau în rigole. Îmi amintesc şi acum
Călătoria cu autobuzul fantomatic,
Înfloriseră teii, iar magnolia murea
Cu rumeguş de petale. Erai frumoasă,
Erai atât de frumoasă încât 

pieliţa ochiului meu tremura,
Erai atât de frumoasă că îmi venea să strig,
Să râd şi să strig, şi să te întreb
Unde ai fost atâta timp, unde te-ai ascuns
Şi ai apărut abia acum, în autobuzul 331,
În miez de noapte, în Piaţa Romană?
Acordeonistul cânta ameţitor
Un joc din Ardeal şi maşina 

se apropia de Piaţa Lahovari.
Doamne, mi-am spus, trebuie să îi vorbesc,
Altfel o pierd pentru totdeauna. Altfel
Va dispărea pe o stradă, în noaptea parfumată.
Va fi înghiţită de marele oraş, de înşelătoarele
Roiuri stelare. M-am aşezat lângă tine,
M-am aşezat lângă tine şi te-am privit,
Şi ţi-am spus vorbe fără şir,
Iar autobuzul alerga în cerc, 

în ritm ameţitor de armonică.
Acum sunt cu tine pe promontoriu
Şi privim soarele cum răsare din mare,
Dar noaptea aceea niciodată n-o voi uita,
Autobuzul se mişca în cerc, iar tu îmi spuneai
Că ai nevoie de mine.
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Psalm pentru 
Cântarea Cântărilor

Din inimă, nu umeri, cu-aripi cerșescu-Ți cerul:
– Al meu, întreg fii mie, nici gând nu-mpart cu altul,

Așa cum, șoapta razei, ciulind, bijutierul
Inelului i-aduce, ispită grea, înaltul.

Simt încă plămăditul ca agnețul plămada,
Din amintirea-mi, prima, port strai luminătorii!

Catran gelos de-s nour îți ning prea fulg zăpada:
Cuprinde-mă în brațe, văpăi dând duh viorii!

Vezi în rubin vecia mărturisindu-și vina?
Așa Te vreau cămării să-i cânți epitalamul,

Miroase-a pâine caldă, miroase-a trup lumina,
Dă-mi azi fiorul apei când o sărută ramul.

Lăsai Scripturii umbra, Iubire, Te-am vrut Soare,
Că-n ham Te-așteaptă psalmii, Cântărilor Cântare!

Apocrifă

– Oare de ce mărul
niciodată
nu crește pe vrej?
a-ntrebat vița de vie
pe teologul șarpe,
care prin rai fusese
vistiernic,
acrișoarelor ispite stăpân.
Cucernic
a venit răspunsul,
ca un oftat din harpe:
– Eu toate le cunosc,
în afară de
scripturile mărului,
ale căror lumină
numai femeia o știe,
dar o ascunde în sân!
în afară de
scripturile mărului,
ale căror lumină
numai femeia o știe,
dar o ascunde în sân!

Dumitru ICHIM
Canada

Nu somnul face omului visurile, 
ci omul care are puterea să le viseze!
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Dăm întruna vina pe Adam, care dă vina pe Eva, care dă vina pe şarpe, care nu mai apucă să dea vina pe 

nimeni, că dacă ar putea ar face-o, ar inventa el ceva de pînă şi Dumnezeu l-ar crede, fără să realizăm nici o 

secundă că şi noi am fi făcut exact la fel. Ce ne pasă de omenire, de destine modificate ? Prostii ! Totul e să-ţi 

trăieşti clipa şi nu oricum, ci chiar oricum. Pînă şi un copil care deschide guriţa lui trandafirie de copil, să pună 

eterna întrebare „De ce ?” sau să  spună „Vreau să ştiu !” şi  se transformă  într-un virtual şarpe sau Evă sau 

Adam. El e ultimul. Sărmanul. Bărbatul înţelept şi pur, pretinzînd că aşa ar fi rămas, dacă n-ar fi apărut diavoliţa 

aia de Eva să-l ispitească. De parcă el nu și-ar fi dorit să nu fie singur. De parcă l-a obligat cineva să muşte din 

blestematul de fruct oprit, care e atît de gustos. Asta, în mintea majorităţii, fiindcă eu nu prea înţeleg bine cum 

poate fi un măr gustos ? Și încă habar nu am de ce s-a hotărît să fie măr, fructul oprit ? Am citit atîtea posibile 

explicații, că, pînă la urmă am cedat în favoarea acceptării a ceea ce toată lumea s-a obișnuit să spună. Deci, 

să nu supărăm pe nimeni, îl lăsăm măr. Bine, bine, dar cum poate el să fie mai gustos decît un miez de pepene 

galben, de pildă, care şi el poate fi groaznic la gust, dacă e încă necopt sau în plin proces de descompunere. Şi-

apoi, de ce le e atît de dificil, ba chiar imposibil tuturor Adamilor din lumea asta să înţeleagă faptul, atît de 

simplu, că sunt conduşi de Eve nurlii şi că, la orice cuvînt sau gest al lor, ei, virilii, uită pînă şi de dorinţa lui 

Dumnezeu, ca ei să rămînă în rai. Şi cînd te gîndeşti că, la urma urmei, noi, evele, suntem făcute dintr-o coastă 

de adam ! Întotdeauna m-am întrebat care să fi fost şi din ce parte, cea cu inima sau ailaltă, cu ficatul ? Cît de 

caraghios este faptul că, tocmai noi, cele care dăm viaţă, tocmai noi am apărut din osul şi din carnea unui 

bărbat. Sigur că Dumnezeu a făcut posibile toate astea, dar mintea umană nu se abţine să nu constate ceva atît 

de uman. Lumea e plină de păcate şi de, să le zicem anomalii, aşa încît orice este posibil, adică atît putem noi 

înţelege. Fireşte, dumnealui a trebuit adormit ca să i se poată lua coasta aia, în schimb noi n-avem parte de aşa 

ceva, fiindcă i-am putea face rău copilului (nu vorbesc de cezariene, ho !). Nimeni nu se gîndeşte la noi. Ba, da. 

S-a gîndit Bunul Dumnezeu, cînd ne-a hărăzit să naştem în dureri. Pedeapsă binemeritată, de altfel. O fi plîns ? 

Cum, cine ? Atotputernicul. El nu are lacrimi, veţi spune repede, fără să gîndiţi. Ca de obicei. Aşa faceţi 

întotdeauna. Ce, eu nu ştiu !? Sigur că plînge. De mila noastră. Nu-L putem vedea, se înţelege, dar putem simţi 

asta. Cînd facem vreo prostie. Eu o simt mereu. Plînge pentru noi şi pentru iertarea păcatelor noastre. Şi-n loc 

să ne îndreptăm, o luăm de la capăt. Dar am mai vorbit despre asta, n-o să mă apuc acum să mă repet, mai ales 

că o fac degeaba. Doar aşa, fiindcă, recunosc, uneori îmi place să mă citez. Şi dacă plînge, ce ?! Noi o luăm de 

la capăt, cum spuneam, El plînge din nou şi tot aşa. Vrednici de numele de păcătoşi. Ruşine ! O să-mi 

răspundeţi iar repede şi înţelepţi, nevoie mare, că lacrimile sînt doar o simplă reacţie de apărare a 

organismului, a ochilor, că despre ei este vorba, împotriva eventualilor agresori străini (indiferent de mărime) 

care i-ar ataca. Da, dar şi copacii plîng, tot fiindcă ceva le face rău. E drept, dar ei nu fac zgomot. Ei ştiu că 

lucrurile importante se întîmplă în linişte desăvârşită. Ce vă faceţi însă cu oamenii care nu plîng ? Dacă nu 

ştiaţi, este cazul să notaţi asta în carneţelele voastre cu întîmplări şi cuvinte ciudate. Ah, nu. Nu plîng, nu fiindcă 

sunt prea demni şi au învăţat ei demult, de cînd erau mici, că nu se cade să dai drumul la lacrimi aşa, oriunde şi 

oricum, în faţa oricărei persoane, mai ales uneia necunoscute, căreia i-ai putea oferi, dincolo de o imagine 

dizgraţioasă (să nu-mi spuneţi că atunci cînd plâng, oamenii sunt frumoşi, că nu vă cred, cînd li se înroşeşte 

faţa, li se umflă nasul şi pomeţii obrajilor, ridurile li se înmulţesc brusc, buzele îşi modifică şi ele volumul, 

secrețiile nazale le curg pînă în gură fără să le pese, mai scot şi nişte zgomote de primitivi ce nu sînt capabili să 

articuleze cuvinte, ce să zic, monştri care n-au nimic în comun cu fiinţele pe care le văzusem înainte să se 

Dana OPRIÞÃ
Statele Unite ale Amricii

LACRYMA CHRISTI 
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declanşeze taifunul), i-ai mai putea, aşadar, oferi acelei persoane care a avut neşansa să se afle prin preajmă 

şi o nesperată satisfacţie. E atît de reconfortant să constaţi că există oameni mai slabi decît tine. Ei bine, cei 

despre care începusem să vă vorbesc, nu plîng pur şi simplu. Nu o pot face. Glandele lor lacrimale, punguţele 

alea care secretă picăturile uşor sărate, după care se dau în vînt amatorii de scene romantice. În fine. La ei, 

organele alea nu mai secretă nimic. Au devenit secretoase. Ţin pentru ele tot şi nu mai vor să dea nimic afară. 

Tragedie mare ! Ce ne facem ? Doctori, spitale, medicamente, globul de sticlă… Protecţie totală. Iar toate, 

fiindcă nu plîngem ! Începi să faci rugăciuni, să implori iertarea, dar nu se întîmplă nimic. Noroc că s-a inventat 

ceva și pentru asta – lacrimile artificiale, în traducere liberă - cele care par, dar nu sînt reale. Oare romanticii 

simt diferența ? Oricum, v-am spus eu: plînge El pentru noi. Fără să ştim. Şi-n loc să-I mulţumim cum se cuvine, 

ne rugăm să ne readucă lacrimile, să redevenim normali, să nu mai rîdă vecinii de noi. Şi totuşi, noi, ăştialalţi, 

avem mare noroc cu oamenii care nu se smiorcăie. Vă daţi seama ce s-ar putea altfel întîmpla dacă întreaga 

umanitate ar vărsa nesfîrşite lacrimi, aşa, cînd are chef, cînd te aştepţi mai puţin, ar trebui (de cîte ori să o mai 

repet ???) ar trebui să începem să ne construim plute, bărci, şalupe, ce spun eu acolo !?, vapoare, o arcă, aşa,  

mai mare, să încapă oricine, ce dacă am fost răi şi obraznici, ce dacă am dat şi noi o palmă, cîţi n-au dat, tocmai 

de aceea, să ne căţărăm, să ne salvăm, o să vină potopul lacrimilor, vor apărea mări noi, oceane, Noe a rămas 

pe ţărm, lasă-l acolo, a zis că s-a plictisit de povestea asta, nu e doar tîmpită – zice el – dar şi degeaba, lumea 

se reface exact cum a fost - zic eu - suiţi-vă cu toții, de-a valma, hoţi, preoţi, înţelepţi, ucigaşi, e loc pentru 

fiecare. Dumnezeu plînge inutil sărmanul, pentru toţi, El tot speră să ne salvăm sufletele, El mai crede încă în 

purificarea noastră, e convins că vom dori să ne mîntuim, că va reuşi să scoată diavolul din noi (ptiu ! Vade retro 

!) degeaba ne scoate în cale semne, ne vorbeşte tăcînd, cine mai e dispus să asculte liniştea, să o mai şi 

descifreze, cui îi folosesc toate astea, totul e sortit pieirii mai devreme sau mai tîrziu, sfîrşitul e unul singur (dau 

în scris că am să mor), important e cum trăim. Cît despre istoria cu sufletele veşnice, o să vedeţi voi ce vă 

aşteaptă, demult nimeni nu mai aşteaptă nimic, aş putea continua aşa la nesfîrşit, ar fi o prostie să o fac, ar fi o 

prostie să nu o fac, aşa că voi gîndiţi-vă la ale voastre, eu continuu să mă gândesc la ale mele, tot nu înţeleg 

nimic, tot nu înţelege nimeni nimic, tot nu ascultă nimeni, toţi vor să fie cineva şi, cu cît ştiu mai puţine lucruri, cu 

atît îşi doresc mai tare să fie sus, sus de tot, cu cît sunt mai găunoşi, cu atît se cred mai importanţi şi, culmea, 

chiar sînt crezuţi, chiar reuşesc să păcălească, pe alţi găunoşi, desigur, ei nu ştiu ce înseamnă să-ţi 

schimonoseşti faţa, să-ţi înroşeşti ochii şi pielea, să-ţi smulgi, eventual, părul din cap, habar n-au cum e să te 

simţi singur, închis într-o încăpere, cu patru pereţi drept martori ai disperării tale, aşa că plîngeţi, staţi liniştiţi, v-

am spus – fie că se înmulţeşte numărul celor care nu pot plînge, fie că o să găsim vreo ambarcaţiune şi tot 

scăpăm, trebuie să o luăm de la capăt, sîntem datori să o facem, oricum n-avem altă soluţie, plîngeţi dragilor, 

nu vă sfiiţi, e aşa relaxant, e atît de nobil (vă spuneam, dacă n-aţi uitat deja, însuşi Domnul o face, pentru noi), 

iartă-mi, Doamne, păcatele şi îndrăzneala, totul curge, se duce pe apa sîmbetei, pe cea a duminicii, le găseşti 

Tu, Tu, care le ştii pe toate. Şi dacă tot le ştii, zi-mi şi mie, cît e ceasul ? (Ceasul ăsta lumesc, în care am înșirat 

atîtea inepții).
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Ioan Es. POP

Scurtă prezentare:
· s-a născut la 27 martie 1958, în Vărai, Maramureş
· dintre cărţile publicate: Ieudul fără ieşire, Editura Cartea Românească (CR), 1994, Premiile pentru debut ale Uniunii 

Scriitorilor din România (USR) şi din Republica Moldova; Porcec, CR, 1996; Pantelimon 113 bis, CR, 1999, Premiul 
Academiei Române, Premiul USR, Premiul pentru Poezie al Oraşului Bucureşti; Petrecere de pietoni, Editura Paralela 
45, 2003, Premiul USR; Unelte de dormit, CR, 2011, Premiul „Cartea de Poezie a Anului 2011”, oferit de Fundaţia 
Naţională pentru Ştiință şi Artă din București; Premiul Radio România Cultural; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din 
Bucureşti; 1983. Marş / 2013. Xanax, Editura Charmides, 2013; Arta fricii, Editura Charmides, 2016, Premiul „Scriitorul 
lunii iulie 2016” al USR – filiala Iaşi, Un somn pe scaunul electric, Editurile Tracus Arte și Charmides, 2020

· volume apărute în alte ţări: Ieud utan utgang, Ed. Tranan, Stockholm, Suedia, 2009; Sans issue, Ed. L'Oreille du Loup, 
Paris, Franța, 2010; No Way Out Of Hadesburg, Ed. Universităţii Plymouth, Marea Britanie, 2011; El Ieud sin salida și No 
Exit, Ed. Baile del Sol, Tenerife, Spania, 2011; Nem mertem kiáltani soha, Ed. AB-ART, Slovacia, 2012; Ieud bez wyjścia 
i inne wiersze, Fundacja Pogranicze, Polonia, 2013; Assedegats. Dos poetes transsilvans: Ion Mureşan i Ioan Es. Pop, 
AdiAedicions, Mallorca, Spania, 2016; Un giorno ci svegliamo vivi. Ieud senza uscita, Ed. Valigie Rosse, Italia, 2016; 
Адът без изход (Adat be izhod), Editura DA, Sofia, Bulgaria, 2016; Mundos lívidos, Editura Pen Press, New York, 2020 
(în limba spaniolă)

· a fost laureatul primei ediţii (2009) a Premiilor „Niram Art” de la Madrid. Radiodifuziunea Suedeză l-a desemnat Poetul 
Lunii August 2010. Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova i-a acordat, în anul 2012, Premiul „Primăvara Europeană 
a Poeţilor”. În 2016, la Veneția, Italia, i s-a decernat Premiul „Ciampi Valigie Rosse”, pentru volumul Un giorno ci 
svegliamo vivi

· în octombrie 2019, a câștigat Marele Premiu „Cununa de Lauri” de la Alicante (Spania), la ediția a noua a Turnirului de 
Poezie organizat de Uniunea Scriitorilor din România.

Short presentation:
· Ioan Es. Pop was born on March 27, 1958, in Vărai, Maramureş, România. He received his B.A. in Romanian from 

the Baia Mare University, in 1983. He taught for six years in Ieud, a village in Maramureş county, the starting point 
of his first volume of poetry. Since 1989, Pop lives in Bucharest, and works as a journalist and editor

· Pop made his debut with the volume ieudul fără ieşire, Cartea Românească Publishing House, 1994. The same 
publishing house edited his next two volumes of poetry: porcec (1996), pantelimon 113 bis (2000) and the 
anthology podul (2000). Pop also published the volumes of poetry rugăciunea de antracit (the anthracite 
prayer), Dacia Publishing House, 2002, petrecere de pietoni, Paralela 45 Publishing House, 2003, confort 2 
îmbunătăţit (along with Lucian Vasilescu), Foreign Publications Publishing House, 2004, lumile livide (the livid 
worlds), Romanian Cultural Institute Publishing House, 2004, no exit, Corint Publishing House, 2007, unelte de 
dormit, Cartea Românească Publishing House, 2011, căderea-n sus a corpurilor grele, Tracus Arte Publishing 
House, 2012, 1983. Marş/2013. Xanax, Charmides Publishing House, 2013, Arta fricii, Charmides Publishing 
House, 2016

· In other countries:
 Ieud utan utgang, Tranan Publishing House, Stockholm, Sweden, 2009
 Sans issue, L'Oreille du Loup Publishing House, Paris, France, 2010
 No Way Out Of Hadesburg, Plymouth University Publishing House, Great Britain, 2011
 El Ieud sin salida, Baile del Sol Publishing House, Tenerife, Spain, 2011
 No Exit, Baile del Sol Publishing House, Tenerife, Spain, 2011
 Nem mertem kialtani soha, AB-ART Publishing House, Slovakia, 2012
 Nicăieri.ro, Ştiinţa Publishing House, Kishinew, 2012
 Ieud bez wyjscia i inne wiersze, Fundacja Pogranicze, Poland, 2013
 Assedegats. Dos poetes transsilvans: Ion Mureşan i Ioan Es. Pop, AdiAedicions, Mallorca, Spain, 2016
 Un giorno ci svegliamo vivi. Ieud senza uscita, Valigie Rosse Publisshing House, Italy, 2016
 Адът без изход (Adat be izhod), DA Publishing House, Sofia, Bulgaria, 2016.
 Mundos lívidos, Pen Press Publishing House, New York, USA, 2020.

·Literary prizes (selection):
The Poetry Prize of the Union of the Writers from Romania and The Republic of Moldavia, 1994; The Poetry Prize of the 

Union of the Writers from Romania and The Poetry Prize of the City of Bucharest, 1999; The Poetry Prize of the 
Romanian Academy, 2001; The Prize ASPRO 2003, The Prize “Niram Art”, Madrid, 2010, The Prize “Cartea anului” (The 
Book of the Year), Bucharest, 2012, The Prize “Primăvara Poeţilor”, Kishinew, The Republic of Moldavia, 2012, The 
Great Prize „Cununa de Lauri”, Alicante (Spain), 2019
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iov. iova. iona. ion

la început a fost sfîrşitul. apoi agonia. apoi uscatul.
apoi, pe 16 noiembrie, l-am văzut pe iova trecînd aplecat

prin intersecţia victoriei cu lemnea. era vinerea şi era seară.
acum, ascultă: n-aveam bani şi voiam să uit. l-am ajuns pe iova,

i-am cerut lui iova bani şi iova a tăcut.
pesemne era-n divorţ pe atunci, pen' că şi-a luat deodată

cununa de spini într-o mînă şi-a trîntit-o jos ca pe-o căciulă.
ce faci? am zis, lasă-l, a zis bufniţa

şi a trecut peste creştetul lui croncănind,
lasă-l, a zis, resemnare este

numele lui de alint.

azi am fost la ecograf, a zis iova. sînt
locuitorul unei gropi. mi-au văzut-o foarte clar înăuntru.

lasă, am zis, or să ţi-o scoată ei cumva, n-avea grijă, afară,
ei au forcepsuri, au catgut, se ştiu bine la asta,

mai bine hai, dă şi tu o ţigară.

bă, zice, groapa creşte pe zi ce trece. a-nceput
să-nghesuie plămînii şi s-a dat acuma la ficat.

hai atunci, zic, mergem la birt la berbecul şi-o umplem
şi-o să ai o mare la uscat.

nu acum, zice iova. de luni întregi nu mai scriu.
nu mai aştept pe nimeni dinspre megara.

şi orice hîrtie e prea subţire cînd scriu şi se rupe îndată.
ia uite-aici: port mănuşi să nu se vadă, pentru că acum

scriu direct pe mîna mea: e mătuşa mea decedată.
scriu greu. vîr vîrful creionului în piele pînă unde

dau sub ea de mine. scriu cît de-adînc simt eu că trebuie să scriu.
zgîrii ţesuturile, scormonesc în vene, rîcîi în os pînă-aud

grafitul cum îi trece prin sicriu.

scriu numai o literă pe zi. atîta pînă dau de mine. restul
e tăcere. nicio scriere nu se compară cu asta. apoi,

pînă se vindecă pielea deasupra, scriu în palmă, cu scrisul pe dos.
de asta m-a părăsit nevasta: scrisul e dureros.

scriu pînă cînd litera se scufundă sub carne. într-o zi voi fi citit
numai pe dinăuntru. voi fi o carte legată în propria-mi piele.

şi de nepătruns. şi cînd mă vor deschide
am să mă mut pe cealaltă parte a mea.

voi rămîne mereu interior. vor căuta. voi rîde.

aşa că hai la megara ori hai la berbecul, bătrîne,
dar astăzi e ultima oară, căci mîine

n-are cum să fie nicicînd mîine.

• • •

*)
ion. noi. iov. voi.

au début ce fut la fin, puis l'agonie et la terre ferme.
après, le 16 novembre, j'ai rencontré iova qui marchait courbé

dans la rue de la victoire après le passage souterrain. c'était un vendredi soir 
je n'avais pas d'argent et je voulais oublier.

j'ai rattrapé iova je lui ai demandé des sous et iova s'est tu. 



il était peut-être en instance de divorce car il a pris d'un coup
sa couronne d'épines d'une main et l'a jetée par terre.

que fais-tu, j'ai dit, laisse-le a dit la chouette
qui est passée au-dessus de son crâne en huant

laisse-le, a-t-elle répété, résignation est son nom de tendresse.

je sors d'une échographie, m'a dit iova, j'habite dans une fosse
on me l'a vue nettement dedans.

ne t'en fais pas, ils vont te l'enlever d'une manière ou d'une autre
ils ont des forceps des catguts ils connaissent leur affaire

ça ira, passe-moi une clope plutôt.

mon pote, dit-il, la fosse s'accroît chaque jour un peu plus elle 
a commencé à pousser les poumons 

et maintenant elle attaque le foie.
alors allons boire un coup, on va au bistro et on remplit ta fosse

et tu auras une mer à sécher.

pas maintenant, dit iova, depuis des mois je n'écris plus
je n'attends plus personne de l'olympe 

et les papiers sont trop frêles pour moi quand j'écris – ils cassent 
regarde: je porte des gants pour qu'on ne voie pas ça car maintenant 

j'écris directement sur la main, c'est ma tante décédée
j'ai du mal à écrire, j'enfonce la pointe du crayon dans la peau

jusqu'à ce que je me trouve sous elle, j'écris aussi profondément
que je peux me sentir, j'écorche les tissus, je fouille dans les veines,

je gratte dans les os jusqu'à ce que j'entende le graphite porter ma peau vers le tombeau

je n'écris qu'une lettre par jour, 
tant que je peux me trouver le reste est silence, 

aucune écriture ne tient
la comparaison et pendant

que la peau guérit par-dessus, j'écris dans la paume à l'envers
voilà pourquoi ma femme m'a quitté: l'écriture est douloureuse

j'écris jusqu'à ce que la lettre se fourre dans la chair
un jour je serai lu seulement en dedans,

 je serai un livre lié en ma propre peau, difficile à pénétrer et
quand on m'ouvrira, je déménagerai sur mon autre côté 

je resterai ainsi toujours à l'intérieur, on me cherchera et je rirai

allons donc au bistrot ou dans l'olympe, mon pote, 
mais aujourd'hui c'est la dernière fois car demain

ne peut plus jamais être demain
(Traducere în limba franceză de Radu Bata)

*) au poète gheorghe iova, parti avant l'heure sur un coup de cœur

• • •

job. iova. jonah. ioan.

in the beginning was the end. then the agony. then the dry land.
then on november 16 i saw iova walking head down

at the intersection of victoria and lemnea. it was a Friday night.
now, please listen to me: i had no money and wanted to forget. i caught up with iova,

asked for some money. iova didn't say anything.
it seems he was in the middle of a divorce or something, for he suddenly took

his crown of thorns in one hand and flung it down as if it were a cap.
what are you doing? i asked him. the owl said, let him be,

and landed on top of his head, croaking.
let him be. resignation is

his nickname.
20 Anul 15 · Nr 56

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M



I've had an ultrasound, iova said. i'm
the tenant of a grave. they saw it inside me very plainly.

never mind, i said, they'll manage somehow to remove it. don't fret –
they have forceps, they have catgut, they know their job.

come on, relax, give me a cigarette.

damn, the grave keeps growing bigger every day, 
he says. it's begun to press on the lungs

and now it's reached the liver.
then, i say, let's go to this bar here, 'the ram',

we'll fill it up so you can have a sea in that dry land.

not now, iova says, I haven't written in months. i'm no longer
waiting for anyone from 'the megara'.

when i write, the paper's too thin and it shreds.
look at this: I'm wearing gloves so no one can see, because now

i write directly on my hand: this is my late aunt.
i write hard. i push the pencil point into the skin until

i find myself under it. i write as deep down as i need to dig in.
i scratch tissues, i rake veins, i gouge bone until I hear

the graphite pierce the coffin.

i incise a letter a day. enough until i find myself. the rest
is silence. no other writing is comparable to this. then,

until the skin heals over, i write on my palm, i write on the back.
that's why my wife left me: writing's too full of pain.

i write until the letter sinks into flesh. one day I'll be read
only on the inside. I'll be a book bound in my own skin.

inscrutable. when they open me on one half,
I'll turn to my other. i'll stay

inside forever. they'll search. i'll laugh.

so come on, old man, now let's go to 'the megara' or 'the ram'.
today's our last chance, since tomorrow

will never be tomorrow.
(În engleză de Adam J. Sorkin)

• • •

peste drum de crîşma unde stau şi beau
e biserica. eu şi părintele ne pîndim de mulţi ani.

aş vrea să-l slujesc şi eu pe dumnezeu dar mi-e teamă.
ar vrea şi el să bea cu mine dar n-are curajul.

atunci ridică înspre mine crucea cu mînie
şi mă ameninţă şi atunci ridic şi eu înspre el

halba cu bere şi-l ameninţ
şi bat furios din picioare şi se mînie şi el

şi dă îndărătul ferestrelor din picioare şi mîini.

poate nu ar trebui să vin duminica la birt
chiar de la şapte dimineaţa, el îşi începe

slujba la nouă. dar la şapte, exact la şapte
se furişează şi el în altar şi începem să ne facem semne.
două ceasuri ne pîndim fără-ncetare. cînd începe slujba
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nu mai e acelaşi om: le spune alor lui
vorbe întortocheate, saltă vocea, greşeşte predica, se întrerupe

şi în tot răstimpul ăsta dă de mai multe ori fuga-n altar,
ridică perdelele, mă caută şi începe să dănţuiască

şi bate cu crucea-ndrăcit către mine.

ameninţă gata să spargă ferestrele.
şi eu mă înfurii atunci şi mai grozav şi ridic

halba de bere mai sus şi el iar fuge dincolo şi le vorbeşte
credincioşilor, dar nu rezistă prea mult, îşi zice

predica prea degrabă, se grăbeşte să se descotorosească
de ei mai devreme, să poată reveni la fereastră.

probabil şi în predică vorbeşte tot de mine şi păcatul meu.
aşa cum eu alor mei le vorbesc în birt mereu de el.
într-o zi vom intra în biserică, cu căpăţînile plecate,

toţi noi ăştia luaţi de soartă şi daţi peste cap
şi părintele o să ne ierte şi-o să ne dea binecuvîntarea.

o să facem atunci un chef pe cinste, părinte,
întotdeauna plătesc eu, poţi bea liniştit,

noi n-avem cui te pîrî. şi după aia o să ne mutăm să bem la tine,
o să fie duminică seara tîrziu, n-o să ne vadă nimeni.

dar încetează să mă mai ameninţi, mi-e acum atît de frică
de cei ce mă ameninţă cu viaţa veşnică, părinte.

• • •

de l'autre côté de la rue, en face du bistrot où je bois,
est l'église. le curaillon et moi, nous nous épions depuis de longues années.

moi aussi j'aimerais bien servir dieu, mais j'ai peur.
lui aimerait bien boire avec moi mais il n'en a pas le courage.

alors il lève vers moi sa croix avec colère
et me menace et alors je lève de mon côté vers lui

ma chope de bière et je le menace
et je tape furieusement des pieds et lui de son côté se fâche aussi

et agite derrière les fenêtres ses pieds et ses bras.

peut-être ne devrais-je pas venir au troquet le dimanche
dès sept heures du matin, lui commence

sa messe à neuf heures. mais dès sept heures, exactement sept heures,
il se faufile jusqu'à l'autel et nous commençons à échanger des signes.

pendant deux heures nous nous épions sans relâche. et quand la messe commence
il n'est plus le même homme: il dit à ses gens

des mots emberlificotés, il élève la voix, se trompe de sermon, s'interrompt
et pendant tout ce temps, il retourne plusieurs fois à l'autel,

lève les rideaux, me cherche, commence à sautiller
et endiablé tend à plusieurs reprises sa croix vers moi.

les vitres risquent d'éclater sous ses menaces et alors je me fâche de mon côté
et je brandis ma chope encore plus haut dans sa direction et lui s'enfuit et parle

aux croyants, mais il ne résiste pas longtemps, il récite
son sermon à toute berzingue, il se presse pour se débarrasser

au plus vite d'eux, pour pouvoir revenir à la fenêtre.

il est fort probable qu'il parle dans son sermon de moi et de mon péché.
comme moi je parle toujours de lui à mes gens au bistrot.
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un jour, nous entrerons dans l'église, tête baissée,
tous ceux d'entre nous qui sont poussés par le destin et font de leur mieux,

et le curaillon nous pardonnera et nous donnera sa bénédiction.

et alors nous ferons une fête d'enfer, mon père,
c'est moi qui paie, vous pouvez boire tout votre saoul, nous n'en dirons rien

à personne, et ensuite nous continuerons à boire chez vous,
ce sera un dimanche, tard le soir, personne ne nous verra,

mais arrêtez de me menacer, j'ai terriblement peur maintenant
de ceux qui me menacent de la vie éternelle, mon père.

(Traduit en français par Jan H. Mysjkin)

• • •

across the road from the pub where I'm sitting, drinking,
there's a church. the priest and i have watched each other for years.

I'd like to serve god too but i'm afraid.
he'd like to have a drink with me but he doesn't dare.

he raises the cross at me in a rage
and threatens me while i raise my mug

of beer at him and threaten him.
i stamp my feet with fury and he's angry, too,

he shakes his fist and stamps his feet behind the window.

maybe I shouldn't come for a beer on sunday
as early as seven in the morning. he begins the service

at nine. but at seven, precisely at seven,
he sneaks in the altar and we begin to gesture at each other.

we watch each other constantly for two hours. when the service begins
he's never himself; to those around him he speaks

confusing words, raises his voice, forgets his sermon, interrupts what he's preaching,
and the whole time he runs again and again to the altar,

lifts the curtains, looks for me, begins a little dance,
shakes his cross at me like a raving madman.

he threatens, almost breaks the windows, and i get even more
furious and raise

my beer mug higher. so he runs back and talks to
the faithful. he doesn't resist for long, though, he rattles through

his sermon at breakneck speed, he can't wait to get rid of
the congregation early so he can return to the window.

likely his sermon talks about me and my sin.
just as in the pub i keep telling everyone about him.

all those like me who live ass backwards forgotten by fate
will one day enter the church heads bowed,
and the priest will forgive us and bless us.

then we'll throw a party in your honour, father.
I'll foot the bill for everything. you can drink in peace, we won't

have anyone to tell. then we'll go drink more at your house,
it'll be late sunday night, nobody can see.

just stop threatening me. I'm already scared to death
of those who threaten me with eternal life, father.

(Translated into English by Adam J. Sorkin)
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Max BLECHER
08.09.1909 – 31.05.1938

Umblet
 lui Pierre Minet

Pășind mereu înainte umbrele pașilor mei mor
Ca traiectoria unei comete de-ntuneric

Și asfaltul în urma mea mă suprimă
Cu tot ce-am fost și tot ce-am gândit

Ca un prestidigitator
Menit să-mi escamoteze viața.

E o înșirare corectă de case
Pe drumul ăsta care totuși
Trebuie să însemne ceva

E un cer fără culoare fără miros fără carne
Peste pașii mei fără importanță

Cu ochii închiși umblu într-o cutie neagră
Cu ochii deschiși umblu într-o cutie albă

Și oricât m-aș căzni să înțeleg ceva
Ciocane grele-n cap îmi sparg orice gând

Materializări

De-ar fi să-mi lase ziua o piatră într-o cutie
Și-un fluture de aur pe geam ca un vitraliu
De-ar fi să-mi lase noaptea o mână de cristale
Din țurțurii de febră, – din visuri o păpușă
De-ar fi să am obiecte ce-n inimă au viață
Și gânduri în mătase și amintiri în sticlă
Din vizitele tale aș vrea brățări de sânge
Colierul unui zâmbet și-inelul unei clipe.

Amor falenă
lui Geo Bogza
 
Amor falenă a porturilor negre
Lumină parfumată a tropicelor vaste
Gând lung și lin de rază, chinuitor ca marea
Și orizontu-n flăcări închis ca o capcană
Amor urban de umbre pe străzi cu reverbere
Cu vorbe tăinuite în moarte-nmormântate
Cu răsfoiri încete de-albume inutile
Amor de după-amiază în vagi odăi închise
Amor cu miros aspru de lut și de sămânță
Sub ierbile cât calul, în vara grea de grâne
Amor plâns în batiste sau râs domol în soare
Cu piele albă fină sau mâini îmbătrânite
Amor rețea a lumii în care prinșii oameni
Dansează ca paiațe serioase și nebune.

(din volumul „M. Blecher. Opere”, apărut cu prilejul 
Centenarului Marii Uniri, editat de Academia Română, 

Fundația Națională pentru Știință și Artă și Muzeul 
Național al Literaturii Române, 2017; ediție critică, studiu 

introductiv, note, comentarii, variante și cronologie de 
Doris Mironescu)
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Motto: „Trăiau în casele lor/ Zid lângă zid/ Se sprijineau înşişi/ unii în alţii/ închişi în şiruri de case agăţate de 
şiruri de străzi. // O lumină îndurerată/ ochiul meu nesmintit vedea/ printre perdele de vorbe/ trupurile lor 
îngropate în şiruri de case'' (Camelia Varvara – „Oraş mic”)

1. Constantin umbla năuc după o nălucă. O nălucă desculţă, zbenguită prin praf, ţinându-l de mână şi 
necontenindu-şi râsul. Praful, smuls de furia vântului se ridica, treptat, ca un imens animal de pradă, în spatele 
lor. Uriaşe cearceafuri de aer cald şi rece, hârjonindu-se dezmăţat între cer şi pământ, schelălăind isteric, 
pipăindu-le şi lor trupurile prin veşmintele înviate de furtună. Şi încă de mâna dăruită lui. Îşi mai sfâşia vântul 
pânza uscată în crengile şi spinii lizierei de salcâmi care apăra acea ciudată înşiruire de case la stradă. Fata 
era Întru-Totul-Sfântă, se numea Panaghia. „Aici să mă aştepţi, cât de-o ţigară, Constantine!". Ştiuse ea bine 
să-l aducă până acolo, dar, iată, acum pleca, lăsându-l la o ţigară…

„Dar dumneata chiar că fumezi ca bărbaţii!". Albul ochilor, albul zâmbetului şi curajul ei de fată desculţă, care 
privea pofticioasă la un cucurig de zahăr ars. Tocmai pe acela i l-a cumpărat Constantin cu un bănuţ nou, 
strălucitor, şi i l-a dăruit. Ea l-a prins de mână şi s-au pierdut aşa, împrieteniţi, în universul aglomerat al bâlciului. 
A mai privit şi la o basma roşie, pe care Constantin i-a cumpărat-o cu trei bănuţi scoși din buzunarul vestonului 
kaki. A mai privit, pe furiş şi la o pereche de cercei şi încă la un şirag de mărgeluţe albastre-albastre, cum 
îngâna Panaghia, punându-şi-le la gât şi lăsându-le să alunece în decolteul rochiţei de stambă, între sânii 
treziţi de răcoarea albastrului. La taraba unui pantofar orb, pe lângă care Panaghia voise a trece neobservată, 
Constantin aproape că a forţat-o să se oprească, cerând o pereche de pantofi albaştri, după ce-i măsurase din 
ochi picoarele de păpușă. Abia a apucat el să plătească pantofii, fiindcă a fost smucit de mâna Panaghiei şi 
tras, la fel de hotărât, în vâltoarea bâlciului. Și cu cât se depărta mai mult de taraba pantofarului, în apropierea 
căruia fusese complet mută, cu atât începea Panaghia să râdă de tare, cu lacrimi, cu sughiţuri, mai întâi fiindcă-
i venise să râdă, apoi de încurcătura în care-l pusese pe bărbat râzând, bărbatul neînţelegând-o. A rămas el cu 
pantofii aceia albaştri în mână, până i-a aruncat mai târziu printre maci, la începutul drumului care traversa 
câmpul alb-vânăt al plantaţiei de maci, ca de catifea. Dar mai înainte de a părăsi bâlciul, ea s-a oprit din râs doar 
câteva clipe, cât să privească la o verighetă strălucitoare.

Și i-o cumpărase tot în joacă, împreună cu o alta, pe mărimea degetului lui, a luat două, erau înșirate pe un 
băț de lemn lustruit, un șirag de verighete mai mari sau mai mici, pe care aurarul le tot lustruia cu o cârpă aspră, 
iar Panaghia i-o pusese imediat, nerespirând, pe a lui, chiar lui, pe degetul inelar al căsătoriei, nici măcar pe cel 
al logodnei (l-a sărutat atunci puțin speriată, cu mâinile şi buzele pe obraz şi pe gură), apoi a început să râdă din 
nou, amintindu-i prin gesturi de copil cu câtă îndârjire ţine el în mână pantofii aceia albaştri, trăgându-l apoi 
după ea, către drumul care traversa plantaţia de maci.

L-a învăţat să meargă prin nori, Constantin dovedindu-se un ucenic docil al zănaticei Întru-Totul-Sfinte. Ea 
numea mers prin nori răscolitul vânei de praf făcută de roțile carelor, cu picioarele goale, dovedindu-i fricosului 
că este lege şi că nimic, nici o piatră, ciob, fier, spin, nimic nu te poate răni dacă umbli desculţ, curat la suflet şi 
râzând, prin praful drumului. Aşa a fost convins Constantin că toţi călătorii prin nori sunt imuni la agresiunile 
capricioase ale naturii. Atunci a aruncat el pantofii albaştri în maci.

2. Constantin are 35 de ani pe care nu-i arată, el fiind înalt şi subţire. Îl cheamă Sublocotenent Constantin 
Copronimos, copronima însemnând cufurit, aşadar Constantin Cufuritu, dar dacă un împărat bizantin şi-a 
purtat cu mândrie acest nume, înseamnă că nici un cuvânt rostit sau scris nu poate fi de ruşine. Mai ales că 
ignoranţii, din ce în ce mai mulţi şi mai agresivi, rămân surprinşi de sonoritatea princiară a acestui nume, rostit 
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chiar Constantinos (sau Constandinos) Copronimos, iar docţii ştiu, pe lângă etimologie şi istorie, adică ştiu şi 
de existenţa împăratului. Mai era şi varianta, destul de jenantă, ca însuşi împăratul să fi fost un căcăcios, dar 
istoria nu poate fi chiar atât de ingrată cu un ditamai demnitarul sau poate că da?!

Constantin venea de pe front, de pe un front care încă fierbea, unde fusese rănit de o schijă care-i tăiase ca 
un bisturiu mantaua, vestonul, cămaşa, pielea şi muşchii din regiunea plexului solar, dar care nu-i atinsese nici 
un alt organ. S-a trezit acolo, pe câmpul de luptă, cu intestinele dându-i pe dinafară, încercând să-l 
părăsească, aşa că şi le-a adunat, cum povestea el mai târziu, „mi-am adunat ligheanul de maţe" şi s-a 
bandajat cu mâinile până la sosirea brancardierilor. 

Când s-a trezit pe patul de spital, primele gesturi au fost tot cu mâinile care își căutau organele din burtă, apoi, 
găsindu-se pansat, căutau arma, o pușcă mitralieră Orița, mândria armatei române, cu 32 de cartușe de 9X19 
mm Parabellum, cu o cadență de 600 de gloanțe pe minut, cu o bătaie eficientă de 200 de metri și una maximă 
de 700 de metri, intrase în panică, pierduse arma încredințată de țară, era caz de Curte Marțială. L-a liniștit o 
soră medicală, sora Maricica, în halat alb, cu bonetă albă, cu experiența unei vârste și cu o imposibil de mascat 
mustață oxigenată deasupra buzelor. Arma lui, Orița, se afla, împreună cu celelate efecte din raniță (baioneta, 
centura cu cataramă, cureaua, cizmele, port-încărcătorul din piele de cal, bidonul), toate erau în siguranță, 
înregistrate și depozitate la magazia spitalului, să fie el liniștit.

Acolo, pe pat, și-a mai amintit cum în tranșeu, în stânga sa, un alt rănit din tabăra dușmană, cu o uniformă 
neagră, scotocea prin sacul de merinde al unui camarad mort. S-au privit câteva secunde, până când celălalt, 
îndepărtând cu înfrigurare o pată de sânge, a muşcat lacom din bucata de pâine luată ca pradă de război.

La spital au stat pat lângă pat, celălalt având pe noptieră, în ambalajul unui pachet de ţigări Mărăşeşti, 
schijele scoase din carnea picioarelor. Se înfiripase între ei un fel de amiciţie mută, până când a venit un ofiţer, 
flancat de doi soldaţi, care şi-a descărcat pistolul în capul rănitului cu picioarele bandajate, urlând cuvinte, din 
care doar unul ar fi putut da o motivaţie execuției: ticălos!

Constantin nu trăsese în tot războiul său de trei zile, pe frontul adevărat, într-un tranșeu mocirlos, nici un foc 
de armă, cărase timp de nouă luni, cât o gestație umană, în spate și în mâini pușca lui Orița, de 4 kilograme cu 
încărcător plin, timp important și pierdut ca o viață întreagă, străbătuse mii de kilometri pe jos, cu trenul sau în 
camioane militare, dar nu apăsase pe trăgaci decât în poligon, lovind ținte, nicidecum în dușmanii patriei pe 
care jurase, cu mâna pe drapelul tricolor, să o apere chiar cu prețul vieții. 

Lasă să-i cadă mucul ţigării Mărăşeşti, pe care-l striveşte cu talpa cizmei. Timpul de o ţigară trecuse, iar 
Năluca tocmai se furişase şi începu să-l sărute, lipindu-se de el, tremurândă de emoţie şi ruşine înfrântă, cu 
mâinile şi buzele, pe obraz şi pe buze. Era încă zi, dar furtuna întunecase cerul, trimiţând în ariergardă o 
herghelie care tropăia pe cerul de deasupra străzii prăfoase.

Numai câţiva paşi de la lizieră şi are în faţă un peisaj ideal pentru o eventuală lecţie despre perspectivă, ca la 
liceu, la orele de desen, unde o profesoară franțuzoaică ajunsă prin măritiș la ei în oraș, poreclită Madame 
Deux Craques, fiind cam crăcănată, le preda tainele artei grafice. O stradă pe care merge de mână cu 
Panaghia. Dreaptă, cu două şiruri de case lipite, multe dintre ele cu firme, ba nu?! Toate au firme, ciudat, toate 
casele au firme şi nu sunt doar locuințe, sunt magazine, prăvălii, băcănii, drogherii, anticariate şi frizerii, în care 
poţi intra. Firmele sunt zgâlţâite de vântul din ce în ce mai nervos. Atelier de Cismărie-La Ene, pe stânga, 
Băcănie-La Manuşaride, iar lângă ea, Zahariade-Croitorie de lux. Pe dreapta, Blănărie-Feldman Sergovici, 
lângă Argintărie Muller şi Oagă Neculai-Drege Tot, Oarecum asemănătoare ca dimensiuni, firmele de tablă 
sunt prinse cu inele de lanţ, atârnate, şi izbesc aritmic pereţii. Zgomotul nu alarmează pe nimeni, strada 
rămâne pustie, geamurile meschine ale prăvăliilor rămân întunecate. Pe stânga, Eleuteriu & Maricatide-
Costume bărbăteşti şi de damă, lângă Coloniale şi delicatese-La Monseur Lambă, iar pe partea dreaptă 
Gogoşi calde şi Patiserie-La Pârlea şi Reparaţii de Mecanică-Sachelarie cu Mirică, Ferărie şi Feronerie 
Specială, Antichităţi şi Anticariat-Viorel, Boutique Ronett, încă o cizmărie de lux, o cojocărie, Reparaţii 
Acordeoane-fraţii Berban, Ceasornicăria Tic-Tac-la domnul Guttman, Frizeria Barber's Shop-La Mişu, 
Lăcătuşerie de Classă-Rontea Costel, Iancu, Fritz, Viziru, Calotă, La Plăpumarul Ştrul, Jojică Velicarie, Piticu', 
Ştrompea Costel, Advocat Abraham-Consultaţii Juridice, Stan, Încălţăminte la comandă-Facem şi Reparaţii, 
Pompe Funebre-Executăm şi Sicrie, La Pantoful Albastru-Parpalea Alexandru.

Ajung de mână la podeţ, care înseamnă sfârşitul sau începutul străzii acelei suburbii fantomă. Pârâul s-a 
umflat de ploile din amonte, e tulbure, nervos, cară aluviuni, crengi, cadavre de animale. Podeţul pare dintr-o 
dată fragil, trepidează, scânceşte pe la încheieturi, iar militarul sprijinit de balustradă priveşte cu aviditate 
animalul lichid, care se zvârcoleşte la picioarele lui şi adulmecă, din nou, gustul pericolului. Podul vibrează, iar 
Constantin se simte privit. Zăreşte, numai pentru o clipă, întorcând privirea, ochii tâmplarului Sandu-Executăm 
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şi Sicrie, care parcă-l măsurau expert din geamul întunecat, apoi aude cele şase bătăi ale unui ceas de turn. 
Strada se animă, spontan, cu mogâldeţe de bătrâni înveşmântaţi în negru. Se mişcă mecanic prin faţa 
prăvăliilor lor, pe un teritoriu comun. Trag obloanele, într-un ritual al scrâşnetelor de metal şi lemn. Se aud:

Declicul lacătelor grele, zgomotul oberlichturilor prinse în foraibăre, tusea, chiar şi respiraţia asmatică, 
târşâitul picioarelor, rotirea cheilor printre dinţii metalici, puţin ruginiţi, care luptă cu presiunea arcurilor 
contractate, în broaştele vechi, cumpărate, de mult, de la Lăcătuşerie-A.Schmidtt, din perioada lui de glorie, 
totul se aude distinct.

Și, dintr-o dată, ca şi cum o mână de vrăjitor ar fi oprit timpul în loc, firmele prăvăliilor încetează să mai fie 
zgâlţâite de vânt. Iar Panaghia, din nou, dispăruse ca o nălucă.

Venit din vuietul apei, numai după câţiva paşi de cale întoarsă, Constantin intră într-o linişte ireală. Din acest 
fund de ocean, vântul se retrăsese hoţeşte, iar firmele de tablă, prinse în inele de lanţ, atârnă încremenite, 
inerte. Scrâşnetul chibritului, care aprinde o altă ţigară, înseamnă o adevărată explozie. În spatele lui 
Constantin podeţul se rupe moale, în două, chiar din mijloc, chiar din locul în care el stătuse şi privise, cu 
coatele sprijinite de balustradă, vâltoarea. Se rupe cu un zgomot blând, leneş, monstruos. „Am mai trecut o 
cumpănă a vieţii" îşi spune, calm, Constantin, care încă mai are în tălpi vibraţia podeţului.

3. Cea Întru-Totul-Sfântă vine desculţă şi curată. Îi întinde pumnul micuţ în care adăpostise o smochină. Apoi, 
cu aceeaşi mână, după ce se ştersese, pe şold, de dulceaţa fructului îi ia mâna lui Constantin şi, timp de o clipă, 
îi apasă palma pe sânul micuţ. După care, ruşinată, se strecoară prin spatele caselor fără câini, urmată de 
bărbat. Câte o lampă chioară luminează ochiuri de geam, tablouri înrămate ale câte unui bătrân singur, 
înghiţindu-şi cina. Şoptit:

– Voi nu aveţi orătănii?
– Ce-s alea?
– Orătănii de curte: găini, raţe, curci, cocoşi?
– Nu ne sunt de trebuinţă, n-avem, nu ne sunt de trebuinţă. Eu am un iepure, da-l ţin ascuns de moş Emanoil. 

Să mă mai aştepţi aici preţ de încă o ţigară, da?! Că mă-întorc şi te iau la mine, da?! Şi să mănânci smochina.
Când striveşte ţigara, Panagia, apărută ca din pământ, îl ia de mână şi intră într-o casă, aplecându-se, într-un 

hol scund, unde, după ce hârşâitul chibritului reverberează în aer, aprinde un felinar. Traversează o magazie, 
un depozit cu rafturi sprijinite de pereţi, pe care sunt aliniate sute de perechi de pantofi albaştri, identici.

Camera fetei e ca o rochie de nuntă. Miroase a cearceafuri proaspete, tavanul alb-alb, traversat de trei bârne 
lăcuite, patul, scrinul, covorul de iută, oglinda, dulapul sculptat, o pereche de pantofi albaştri lângă uşă.

Desculţa se furişase din nou afară din cameră, nu înainte de a-l săruta cu buzele şi palmele. Scurtele depărţiri 
îi dădeau curaj. A închis, iar după un timp a deschis uşa, auzindu-se distinct cum cheia s-a rotit declanşând 
mecanismul cu dinţi, supuşi presiunii arcului broaştei. Tava cu mâncare fusese acoperită cu un şervet alb-alb. 
Să ne spălăm pe mâini, da?!. După ritualul spălatului pe mâini, când şi-au turnat apă unul altuia, dintr-o cană 
albă, smălţuită, s-au aşezat lângă tava acoperită cu şervet. Pâine neagră, felii subţiri de ghiudem, două degete 
lungi de cabanos, patru degete de șuncă, o felie de ţelină şi un pumnişor de conopidă murate, pe care 
Constantin le descoperă cu o icnire de râs gutural, smochine, un pumn de stafide şi, învelită în rafie, o sticlă cu 
vin. Bea pe nerăsuflate din vinul dulce, tare, cu gust de boabă nobilă.

– Unchiul meu a făcut politică în tinereţe, a fost şi deputat.
Emanoil Parpalea, scrobit, înfipt într-un guler alb, cu lavalieră, priveşte cu ochi pătrunzători, din rama 

fotografiei, la intrusul pătruns în camera nepoatei sale. Era liberal unchiul Emanoil sau ţărănist, nu mai ţiu 
minte, asta până a orbit. Ţi-am adus o mariţă, am furat-o de la nenea Ene, n-o să-i ducă el lipsa, îţi scoţi 
cizmele, te speli acolo, în ligheanul de dedesubt, ai ştergar acolo, eu mă duc în beci să mai fur o sticlă cu vin, 
da?! Iarăşi sărutul. Se întoarce, bea şi ea vin ca o vrabie, apoi pune un scaun în faţa oglinzii şi îi face semn să se 
aşeze. Îi înfăşoară un şervet alb-alb în jurul gâtului, scoate dintr-o casetă de lemn un pomoci şi săpun, îi 
spumuieşte barba, după care, mânuind cu dexteritate briciul, la lumina felinarului așezat în dreapta oglinzii:

– Te fac frumos, mai frumos decât eşti acum, te fac frumos cum trebuie tu să fii frumos, frumosule! Un sărut. Ai 
barba mai aspră ca moş Emanoil.

– I-a spune: tu îl bărbiereşti pe unchiul tău? El nu merge la bărbier, la Barber's Shop, la Mişu?
– Nu, nimeni nu se bărbiereşte acolo!
– Atunci se tund acolo, nu?!
– Nici! Toţi se tund singuri, în casele lor.
– Însemnă că nici Mişu, bărbierul, nu cumpără pantofi de la unchiul tău, nu?
– Păi cum să cumpere, băi, pantofi de damă? Da, nimeni nu cumpără pantofi de la unchiul meu.
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– Şi înseamnă că nici de la blănar nu cumpără nimeni, căciuli sau altceva?! Şi nimeni nu face reparaţii de 
tâmplărie la Sandu! Nici sicrie?!

– N-a murit nimeni, de când sunt eu aici, n-a murit nimeni. Şi nimeni nu face reparaţii de tâmplărie la domnul 
Sandu.

– Dar ia spune-mi, Panaghia, de la Băcănie şi de la Patiserie cumpăraţi alimente?
– O singură dată, când eram mică, nenea Pârlea mi-a dat o gogoaşă caldă, cu zahăr vaniliat, a fost foarte 

bună, şi-acuma îi simt gustul. Nu, nu cumpărăm nimic de-aici, poate de pe la târg, din alte părţi.
– Asta înseamnă că pe la voi vin alţii, de prin alte părţi, nu?
– Nu, aici la noi n-a mai venit nimeni de când a început războiul ăsta. Tu eşti primul. Gata, te-am făcut frumos, 

fă-ţi palmele căuş să-ţi torn colonie de lavandă!

4. Fusese fecioară, dar avea ştiinţa unei femei senzuale, a unei gheișe, a unei odalisce, a unei franțuzoaice 
dintr-un bordel de lux, poate dintr-o altă existență. Tot ea îl mângâia, tot ea îi strivea buzele cu gura ei roşie, tot 
ea coborâse prima din patul alb-alb, lăsându-l să o privească, să o vadă, să-i cântărească boiul împlinit, arcuit, 
perfect, să nu o uite prea devreme. Constantin se ridicase într-un cot numai pentru a culca fotografia unchiului 
Emanoil şi a asculta liniştea incredibilă de-afară. Au adormit, ea în poziția copilului, el regulamentar, pe partea 
dreaptă.

Ceasul din creierul său de militar l-a trezit brusc, după numai câteva ore de somn. S-a îmbrăcat în grabă, 
hoțește, a privit din uşă trupul ghemuit al Panaghiei, ascuns în cearceaful alb-alb şi a ieşit în curtea din spate. 
Şi-a aprins o ţigară. Setea l-a îndemnat să bea din bidonul pe care-l avea în ranița atârnată de umăr, dar apa 
era călâie, greţoasă şi a scuipat-o. A făcut câţiva paşi de plecare prin aerul încremenit, dens, rece. A simţit, mai 
întâi, o pală de vânt, apoi, ca la un gând, brusc, a început furtuna.

Pe stradă, vântul îşi dansa cearceafurile sfâşiate de colţuriile de tablă ale firmelor. Strada, era cucerită de 
cavalcada unui regiment invizibil, care stârnise praful. Şi totuşi, fără nici o umbră de grabă, bătrânii cu capetele 
acoperite trăgeau, cu aceleaşi gesturi rituale, din fiecare dimineaţă, obloanele prăvăliilor. Îşi târşiau picioarele, 
se legănau de câteva ori, ca în faţa Zidului Plângerii şi, aplecându-se, descuiau lacătele.

Pulpanele largi ale hainelor negre, ca nişte aripi negre înfoiate de vânt, scrâşnetul ruginit al lacătelor şi vuietul 
acela venit din cer… Să fi fost vis?

– „Gimnastică rituală”, asta însemnă, îşi zice Constantin. „Umblu după o nălucă”, îşi mai zice Constantin. 
Oare să fie vis?

Se opreşte în faţa podeţului zdrobit de ape, priveşte înapoi la strada călcată şi batjocorită de ariergarda 
furtunii şi se întoarce cu totul. Iar după primul pas al acelei hotărâri, al acelei reacții la iluminarea care îl 
străfulgerase și o duse până la capăt, reintră într-o linişte ireală. 

Mai face un pas şi încă unul, în acelaşi calm revenit, incredibil.
Toată această liniște Dumnezeiască, doar fiindcă, în secundele lui de moment Aha!, cum îi spunea Bergson 

iluminării, a scos din raniță pistolul german Luger P08, semiautomat, cu 8 cartușe de 7,65 mm în încărcător, l-a 
apucat de mâner și l-a aruncat, fără pic de regret, cu toată puterea, în  acea vână sălbatecă de apă care 
dărâmase podețul. Apoi, fără regret, aruncă ranița cu totul, se așeză și își smulse cizmele, le aruncă și pe 
acestea în apă, rămăsese desculț. Primise pistolul la externare, în locul puștii sale Orița, care se rătăcise prin 
magazia spitalului. Era o bijuterie de armă, cu bătaie eficace la 50 de metri, cu recul scurt. Învelise acel pistol 
într-o cămașă cazonă, aspră, cu guler rusesc, de un deget, și-l pusese cu grijă în raniță. Așa a ajuns la acel 
bâlci, unde l-a luat de mână Panaghia, cu pistolul în raniță, cu un gând de răzbunare incertă, rea, care i se 
părea a lui, în suflet.

Se opreşte în faţa podeţului zdrobit de ape, priveşte înapoi la strada călcată şi batjocorită de ariergarda 
furtunii şi se întoarce cu totul. După primul pas intră într-o linişte ireală. Mai face un pas şi încă unul, simte 
praful, merge prin nori, în acelaşi calm revenit incredibil…

Panaghia dormea, sau, mai degrabă, se abandonase somnului. Avea ea intuiţia de a se abandona, de a se 
dărui numai celor şi celora care-i făceau bine. S-a dezbrăcat de hainele lui groase de sublocotenent și s-a 
strecurat sub cearceaful alb-alb, a luat-o în braţe şi, obosit de o oboseală veche, a adormit instantaneu. A 
rămas acolo, într-o linişte absolută, în camera Panaghiei, din curtea unei prăvălii numite La Pantoful Albastru-
Parpalea Alexandru.
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Jan Kochanowski
„Cultura literară și filosofică a poetului polonez Jan Kochanowski (1530-1584), dobândită la 

Universitățile din Cracovia, Krolewiec, Leipzig și Padova, poartă amprentele proprii antichității, 
umanismului, Reformei și tradiției populare. În spirit renascentist, Kochanowski așază omul în 
centrul operei sale, considerând virtutea trăsătura esențială a acestuia. Deși a scris și în latină, 
cele mai frumoase poezii au fost create în limba maternă, pe care a înălțat-o pe culmi neatinse 
până la el, alcătuind un model de artă poetică și punând bazele limbii polone literare.”



Pieśń III

Dzbanie mój pisany,
Dzbanie polewany,
Bądź płacz, bądź żarty, bądź gorące wojny,
Bądź miłość niesiesz albo sen spokojny,

Jakokolwiek zwano
Wino, co w cię lano:
Przymkni się do nas, a daj się nachylić,
Chciałbym twym darem gości swych posilić!

I ten cię nie minie,
Choć kto mądrym słynie;
Pijali przedtym i filozofowie,
A przedsię mieli spełna rozum w głowie.

Ty zmiękczysz każdego,
Nastateczniejszego;
Ty mądrych sprawy i tajemną radę
Na świat wydawasz przez twą cichą zdradę.

Ty cieszysz nadzieją
Serca, które mdleją;
Ty ubogiemu przyprawujesz rogi,
Że mu ani król, ani hetman srogi.

Trzymaj się na mocy,
Bo cię całej nocy
Z rąk nie wypuścim, aż dzień, jako trzeba,
Gwiazdy rozpędzi co do jednej z nieba!

Pieśń V

Kto ma swego chleba,
Ile człeku trzeba,
Może nic nie dbać o wielkie dochody,
O wsi, o miasta i wysokie grody.

To pan, zdaniem moim,
Kto przestał na swoim;
Kto więcej szuka, jawnie to znać daje
Sam na się, że mu jeszcze nie dostaje.

Siła posiadł włości,
Kto ujął chciwości;
Trudniej to przyjdzie niż Turki zhołdować
Albo waleczne Tatary wojować.

Mocą wiele świata
Wziął za krótkie lata
Król macedoński, lecz mu się tak zdało,
Że nań samego świat był jeden mało.

Cóż pomoże zbroja
Albo władza twoja?
Serca nie zleczą żadne złotogłowy,
Żadny skarb troski nie wybije z głowy.

Więc śmierć nieużyta
Tak za gardło chwyta
Bogate pany jako proste sługi,
Ani zborguje, byś wyciągnął długi.

Cântul III

Ulciorul meu pictat,
În aur îmbrăcat,

Tu de toate-aduci, glume, plâns și război,
Fie somn tihnit, fie săruturi noi.

Oricum ți-ar da nume
Vinul pus anume,

Înclinat spre noi, aplecat să te lași,
Oaspeți să-ntremezi, cu darul tău poznaș.

Nici cel mai înțelept
Nu îți va ține piept,

Chiar mari filosofi, din tine de-au sorbit,
S-au păstrat oricum, mintea nu și-au smintit.

Tu ai puteri să-nmoi
Pe cel mai dârz din noi;

Taine, – nțelepciuni le scoți la iveală
Prin trădarea ta blândă și domoală.

Bucuri cu lumină
Inimi ce leșină

Și să creadă-l faci pe orice om sărman,
Că aspri nu sunt nici rege, nici hatman.

Deci tare să te ții
Că noaptea cât va fi,

Nu te vom lăsa, nevoie chiar de e,
Pân-la ziuă, când s-or stinge stelele!

Cântul V

Cine are pâine
Pentru azi și mâine,

De venituri mari prea puțin să-i pese,
De oraș, de sat, de cetăți alese.

E boier cel care-i
Mulțumit cu ce-are.

Cel ce vrea mai mult, se adeverește
Că mereu ceva încă îi lipsește.

Are la avere
Cât lacoma-i vrere;

Greu îi va veni turcii să-i slăvească
Sau să lupte cu oastea tătărească.

Cuceri o lume
În timp scurt anume

Machedonul rege, dar și-așa-i părea,
Că-i prea mică lumea pentru pofta sa.

La ce-ajută-armura
Forța sau măsura?

Nu-i vreo bogăție inima s-o dreagă
Și nu-i vreo comoară grijile să-ți șteargă.

Moartea nemiloasă
Niciun gât nu-l lasă,

Strânge deopotrivă slugi, domnii bogate,
Nu stă să aștepte datorii uitate.
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Lecz przedsię człowiecza
Wszystka o tym piecza,
Aby ku złotu złota przybywało;
Bo, by nawięcej, łakomemu mało.

Wszystko to zostanie
Po twej śmierci, panie!
A coś ty zebrał przez ten czas łakomie,
To się zostoi, nie wiem w czyim domie.

Sklep ten niedobyty
Puści prędko nity;
A winem, co się ty frasujesz o nie,
Będzie zamaczał potomek twój konie.

Pieśń VII

Trudna rada w tej mierze: przyjdzie się rozjechać,
A przez ten czas wesela i lutnie zaniechać.
Wszystka moja dobra myśl z tobą precz odchodzi,
A z tego mię więzienia nikt nie wyswobodzi,
Dokąd cię zaś nie ujźrzę, pani wszech piękniejsza,
Co ich kolwiek przyniosła chwila teraźniejsza.

Już mi z myśli wypadły te obecne twarzy;
Twoje nadobne lice jest podobne zarzy,
Która nad wielkim morzem rano się czerwieni,
A z nienagła ciemności nocne w światłość mieni;
Przed nią gwiazdy drobniejsze po jednej znikają
I tak już przyszłej nocy nieznacznie czekają.

Takaś ty w oczu moich. Szczęśliwa to droga,
Po której chodzić będzie tak udatna noga;
Zajźrzę wam, gęste lasy i wysokie skały,
Że przede mną będziecie taką rozkosz miały:
Usłyszycie wdzięczny głos i przyjemne słowa,
Po których sobie teskni biedna moja głowa.

Lubeż moje wesele, lubeż me biesiady!
Mnie podobno już prózno szukać inszej rady,
Jeno smutnego serca podpierać nadzieją;
W nadzieję ludzie orzą i w nadzieję sieją.
A ty tak srogą nie bądź ani mię tym karzy,
Bych długo nie miał widzieć twojej pięknej twarzy!

Pieśń IX

Chcemy sobie być radzi?
Rozkaż, panie, czeladzi,
Niechaj na stół dobrego wina przynaszają,
A przy tym w złote gęśli albo w lutnią grają.

Kto tak mądry, że zgadnie,
Co nań jutro przypadnie?
Sam Bóg wie przyszłe rzeczy, a śmieje się z nieba,
Kiedy się człowiek troszcze więcej, niźli trzeba.

Szafuj gotowym bacznie!
Ostatek, jako zacznie,
Tak Fortuna niech kona: raczy li łaskawie,
Raczy li też inaczej; my siedziem w jej prawie.

Omul cât trăiește,
Asta se-ngrijește,

Să adune banul peste ban din plin,
Însă dacă-i lacom, multul e puțin.

Lucrurile toate
Rămân după moarte,

Dar adunătura strânsă lacom, vai,
Va rămâne-n casa… nu știi! Habar n-ai!

Pivnița-ncuiată
Mult n-o să se poată,

Iar cu vinul care, griji ai cui îl lași,
O să-și scalde caii bunii tăi urmași.

Cântul VII

Ceas bun să-ți deie Domnul, oriunde te-ai afla;
Îți aparțin și-n viață, și după moartea mea.
Nu-mi pare rău că asta Prea-naltul a voit,

Față de celelalte ai harul însutit.

Nu doar că-n frumusețe pe multe le-ai învins,
Nimic din strălucire pe chip nu ți s-a stins;

Așa cum prins în aur, smaragdul crește-n preț,
Înnobilat ți-e trupul de sufletul măreț.

Mă simt un om ferice, să-mi bucur de-aș putea
Și n-aș da greș, că-i bună în tot făptura ta;

Dar vezi, hoinar pe mare nu mergi pe unde vrei,
Ci cum te-mpinge vântul după al lui temei.

Totuși, iubirea-n sine visări a plăsmuit
Și să mă-ndoi de tine, nici tu n-ai fi dorit.

Speranța face lumea mai dulce-n orice zi,
De-ar fi să simt altminteri, mai bine aș muri.

Cântul IX

Vrei veselii, plăcere?
Stăpâne, tu le cere

S-aducă vinul rege din soiurile mii,
Să cânte din lăută și guzle aurii.

Ce înțelept ghicește?
Mâine ce prevestește?

Doar Dumnezeu cunoaște și râde-n paradis,
Când omu-și face gânduri mai mult decât i-e scris.

Nu da din avuție.
Restul Norocu-îl știe:

El, fie dăruiește ce-are de dat oricui
Sau poate fi și altfel, toți stăm sub legea lui.



U Fortuny to snadnie,
Że kto stojąc upadnie;
A który był dopiero u niej pod nogami,
Patrzajże go po chwili, a on gardzi nami.

Wszystko się dziwnie plecie
Na tym tu biednym świecie;
A kto by chciał rozumem wszystkiego dochodzić,
I zginie, a nie będzie umiał w to ugodzić.

Prózno ma mieć na pieczy
Śmiertelny wieczne rzeczy;
Dosyć na tym, kiedy wie, że go to nie minie,
Co z przejźrzenia Pańskiego od wieku mu płynie.

A nigdy nie zabłądzi,
Kto tak umysł narządzi,
Jakoby umiał szczęście i nieszczęście znosić,
Temu mężnie wytrzymać, w owym się nie wznosić.

Chwalę szczęście stateczne:
Nie chce li też być wieczne,
Spuszczę, com wziął, a w cnotę własną się ogarnę
I uczciwej chudoby bez posagu pragnę.

Nie umiem ja, gdy w żagle
Uderzą wiatry nagle,
Krzyżem padać i świętych przenajdować dary,
Aby łakomej wodzie tureckie towary

Bogactwa nie przydały
Wpadwszy gdzie między skały;
Tam ja bezpiecznym sercem i pełen otuchy
W równej fuście popłynę przez morskie rozruchy.

Pieśń XXII

Rozumie mój, prózno się masz frasować:
Co zginęło, trudno tego wetować;
Póki czas był, póki szczęście służyło,
Czegoś żądał, o wszystko łacno było.

Teraz widzisz, że nam niebo nie sprzyja:
W czym się kochasz, to cię daleko mija.
Cóż temu rzec? I szkoda głowy psować;
Lepiej się nam na lepsze czasy chować.

A nie mniemaj, byś sam był w tej niewoli:
Nalazłby się, kogo to nie mniej boli;
Jeno ludzie snadniej zakryć umieją,
Acz nie z serca, z wierzchu się przedsię śmieją.

Mnie, smutnego, ten dowcip nie ratuje,
Wyda mię twarz, gdy się serce źle czuje;
Wszakoż widzę, że się prózno frasować,
Co zginęło, trudno tego wetować.

Și în necaz nu-i doar a ta ființă:
Și alții au aceeași suferință;

Doar c-o ascund mult mai ușor în viață,
De nu din suflet, râd la suprafață.

Pe mine, trist, nu-i truc să mă salveze,
Când sufăr, chipu-i gata s-o trădeze.

Chiar când frământul în zadar mă stoarce,
Ce-a dispărut, cu greu s-ar reîntoarce.

(traducere de Passionaria Stoicescu 
și Constantin Geambașu)

E lesne pe-a lui roată
Cel ce stă sus să cadă,

Dar cel ce-abia la poale Norocul l-a atras,
După o clipă numai, trufaș ne râde-n nas.

Ciudată împletire
În biata noastră fire,

Cine-ar dori să știe tot-tot nu doar nițel,
Nici pân-o fi să moară, nu va putea defel.

Zadarnic muritorul
Veciei duce dorul:

Îi e destul să afle, că nu-l va ocoli
Ce-i e sortit de Domnul într-o anume zi.

Și nici nu rătăcește
Când mintea-și pregătește

Să rabde nenoroc și preț pe fericire
Să pună, să-și împace revoltele din fire.

Nu-s priceput când vântul
Își suflă-n pânze cântul

Să cad smerit și sfinții cu-un dar să-i cuceresc,
Să nu sporească mărfuri și tot ce e turcesc

Și bogății în ape
Să cadă, să nu scape.

Acolo, eu, lipsitul de griji și împăcat
Să zburd în luntrea mică pe valu-nvolburat.

Cântul XXII

Mintea mea, zadarnic îți faci vină,
Ce-a dispărut, e greu să mai revină;

Să te fi bucurat cât ți-a fost soarta,
Când ce-ți doreai, avea deschisă poarta.

Nici cerul azi cu noi nu pare-a ține:
Ai vrea ceva, departe e de tine.

De ce ți-ai bate capul, cum s-ar spune,
Mai bine s-așteptăm vremuri mai bune.
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Hortensia a murit înfometată. Avea aproape 80 de ani! A murit de foame și cu sufletul schilodit! Era în mijlocul 
ciclonului care avea să-i înghită pe cei mai buni și nepregătiți șantajului existențial; cu noi sau împotrivă!

Abia se mai dădea jos din pat să bea o cană de apă: Nu mai avea nici un pahar, i se confiscase și vesela, să 
mănânce și burghezia din strachină și să bea din tinichea!

Era pe vremea lui Sadoveanu și Beniuc, ei tăiau și spânzurau cine are cartelă de pâine și de ulei sau nu!
Cartelă de un sfert de pâine neagră! Hortensia nu avea acest drept, ea zburdase o viață de burghez, la 

muncă, băi tovarășă!
Pe atunci Arghezi vindea cartofi și cireșe în piață, Bacovia nu avea ce să vândă, supraviețuia grație 

devotamentului Agatei.
De Hortensia uitaseră toți; e înfricoșătoare memoria, cum se descurcă instantaneu când bate vântul de unde 

nu te aștepți!
Unii săriseră în „Marfar”, alții în „Personal”, mai puțini în „Accelerat” și o duzină în trenul fost regal! Cu O 

Academie desființată și răscroită pe măsura lipsei lor de conștiință, cu vile pe „Aviatorilor” și „Primăverii”, cu 
mașini la toate scările, cu vacanțe de aur!

Hortensia Papadat-Bengescu fusese condamnată la moarte socială și la moarte de – adevăratelea de 
Ceahlăul prozei românesti și Toboșarul vremurilor noi, care nu mai puteau de onoruri și saci de bani! În timp ce 
unii dintre scriitori se prăbușeau la Canal și Jilava și Aiud. Într-o Istorie a trădării și dispariției României Ceahlăul 
și Toboșarul ar fi în primele loji alături de contemporanii zeloși în vânzare de H2O, păduri, subsoluri și aerul de 
respirat!

Autoarea unei fresce viu colorate a societății românești din prima jumătate a secolului al XX-lea, Hortensia 
Papadat-Bengescu a murit de foame în nepăsarea generală a confraților ei cândva, acum gorniști ai vremurilor 
noi!

O imensă rușine umană, răsărită din minți lunatice, a prins Planeta în gheare!
Hortensia Papadat-Bengescu a fost sacrificată odios prin înfometare. Ca în Evul Mediu!
Care nu se mai termină.

HORTENSIA
Franþa

Nicolae ADAM



IULIE

01.07.1926 – s-a născut Gheorghe Ursu (m.1985)
01.07.1929 – s-a născut Costache Olăreanu (m. 

2000)
01.07.1941 – s-a născut Ion Pop
02.07.1893 – s-a născut Demostene Botez 

(m.1973)
02.07.1914 – a murit Emil Gârleanu (n.1878)
02.07.1926 – s-a născut Octavian Paler (m. 2007)
02.07.1947 – s-a născut Dan Verona
02.07.1954 – s-a născut Ioan Holban
04.07.1923 – s-a născut Haralamb Zincă (m. 

2008)

Fiindcă un popor nu cred că se poate altfel defini mai bine decât prin cultură, vă propun să ne REamintim 
măcar de numele personalităților culturale românești de la începuturi, până în prezent. Fiind un calendar, deci 
unicul criteriu este cel al ordinii zilelor din fiecare lună, sunt laolaltă poeți, istorici și critici literari, prozatori, 
dramaturgi, eseiști, folcloriști, lingviști, traducători. Din motive de spațiu, vă oferim, din păcate, doar o selecție a 
lor. Am folosit ca sursă, autoritatea revistei culturale editate de Uniunea Scriitorilor, cu sprijinul Ministerului 
Culturii – „România literară”. Calendar realizat de scriitorul Nicolae Oprea.

D.O.

T.R.

06.07.1947 – s-a născut Gabriela Negreanu 
(m.1995)

06.07.1964 – a murit Ion Vinea (n.1895)
08.07.1956 – a murit Damian Stănoiu (n.1893)
11.07.1797 – a murit Ienăchiță Văcarescu 

(n.1740)
11.07.1943 – s-a născut Radu F. Alexandru
11.07.1949 – s-a născut Liliana Ursu
12.07.1933 – s-a născut Alexandru Ivasiuc 

(m.1977)
12.07.1999 – a murit Mircea Nedelciu (n.1950)
14.07.1967 – a murit Tudor Arghezi (n.1880)
14.07.1999 – a murit Cornel Regman (n.1919)
16.07.1872 – s-a născut Dimitrie Anghel (m.1914)
16.07.1943 – a murit E. Lovinescu (n.1881)
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16.07.1945 – s-a născut Virgil Tănase
16.07.1993 – a murit Traian Coșovei (n.1921)
17.07.1810 – s-a născut A. T. Laurian (m.1881)
17.07.1936 s-a născut George Almosnino (m.1994)
18.07.1931 – s-a născut Micaela Ghițescu
19.07.1936 – s-a născut Norman Manea
19.07.1943 – s-a născut Maria Luiza Cristescu (m. 

2002)
20.07.1905 – s-a născut N. Carandino (m.1996)
20.07.1927 – s-a născut Matilda Caragiu 

Marioțeanu (m. 2009)
20.07.1943 – s-a născut Adrian Păunescu (m. 

2010)
20.07.1944 – s-a născut Ileana Cantuniari
21.07.1808 – s-a născut Simion Barnuțiu (m.1864)
21.07.1904 – s-a s-a născut Ion Biberi (m.1990)
21.07.1932 – s-a născut Corneliu Leu (m. 2015)
21.07.1947 – s-a născut Fanuș Băileșteanu (m. 

2008)
21.07.1986 – a murit Ion Caraion (n.1923)
21.07. 2011 – a murit Mircea Ivănescu (n.1931)
22.07.1911 – s-a născut George Ivașcu (m.1988)
23.07.1913 – s-a născut Gherasim Luca (m.1994)
24.07.1909 – s-a născut Constantin Noica (m.1987)
24.07.1977 – a murit Emil Botta (n.1911)
25.07.1958 – s-a născut Varujan Vosganian
26.07.1939 – s-a născut Cezar Baltag (m.1997)
26.07.1976 – a murit Dominic Stanca (n.1926)
27.07.1921 – s-a născut Eugen Coșeriu (m. 2002)
27.07.1925 – s-a născut Marcel Gafton (m.1987)
29.07.1895 – s-a născut Victor Ion Popa (m.1946)
29.07.1912 – s-a născut N. Steinhardt (m.1989)
29.07.1992 – a murit Lucia Demetrius (n.1910)
30.07.1894 – s-a născut Al. O. Teodoreanu 

(m.1964)
30.07.1958 – s-a născut Dan Pavel
30.07. 2007 – a murit Victor Frunză (n.1935)

AUGUST

01.08.1913 – s-a născut Coca Farago (m.1974)
01.08.1915 – s-a născut Gellu Naum (m. 2001)
01.08.1947 – s-a născut Valeriu Pricină
01.08.1948 – s-a născut Titus Vîjeu
03.08.1889 – a murit Veronica Micle (n.1850)
03.08.1943 – s-a născut Cornel Ungureanu
04.08. 2011 – a murit Rosa del Conte (n.1907)
05.08.1922 – s-a născut Marin Preda (m.1980)
05.08.1960 – s-a născut Dana Opriță
06.08.1941 – s-a născut Cezar Ivănescu (m. 2008)
06.08.1953 – s-a născut Constantin Pădureanu
07.08. 2002 – a murit Petru Vintilă (n.1922)
08.08.1902 – s-a născut Sașa Pană (m.1981)
08.08.1957 – s-a născut Tompa Gábor
09.08.1991 – a murit Cella Delavrancea (n.1887)
09.08.1997 – a murit Eugen Todoran (n.1918)
10.08.1884 – s-a născut Panait Istrati (m.1935)
10.08.1921 – s-a născut Ion Negoițescu (m.1993)
10.08.1927 – s-a născut Barbu Cioculescu

10.08.1937 – s-a născut Dan Laurențiu (m.1998)
10.08.1942 – s-a născut Nicolae Prelipceanu
10.08.1962 – s-a născut Horia Gârbea
10.08.1968 – a murit Eugen Schileru (n.1916)
10.08.1969 – s-a născut Ioana Drăgan
11.08.1929 – s-a născut Modest Morariu (m.1988)
11.08.1930 – s-a născut Teodor Mazilu (m.1980)
11.08.1961 – a murit Ion Barbu (n.1895)
12.08.1965 – a murit Constantin Kirițescu (n.1876)
13.08.1917 – a murit Alexie Mateevici (n.1888)
13.08.1928 – s-a născut Ion Lăncrănjan (m.1991)
13.08.1984 – a murit Virgil Mazilescu (n.1942)
14.08.1945 – s-a născut Mircea Ghițulescu (m. 

2010)
15.08.1894 – s-a născut Ion Chinezu (m.1966)
15.08.1948 – s-a născut Lucian Avramescu
15.08. 2007 – a murit Dan Alexandru Condeescu 

(n.1950)
16.08.1920 – s-a născut Virgil Ierunca (m. 2006)
16.08.1921 – s-a născut Ovid S. Crohmalniceanu 

(m. 2000)
16.08.1931 – s-a născut Ileana Berlogea (m. 2002)
16.08.1935 – s-a născut Ion Gheorghe
16.08.1942 – s-a născut Gabriela Melinescu
17.08.1925 – a murit Ioan Slavici (n.1848)
17.08.1952 – a murit George Magheru (n.1892)
17.08.1963 – s-a născut Ruxandra Cesereanu
18.08.1916 – s-a născut Neagu Djuvara (m. 2018
18.08.1931 – s-a născut Paul Anghel (m.1995)
18.08.1935 – s-a născut Ion Gheorghe (m. 2021)
18.08.1937 – s-a născut Sorin Alexandrescu
18.08.1999 – a murit Mircea Sântimbreanu 

(n.1926)
19.08.1935 – s-a născut Dumitru Radu Popescu
20.08.1872 – a murit Dimitrie Bolintineanu (n.1825)
20.08.1917 – s-a născut Horia Lovinescu (m.1983)
20.08.1920 – s-a născut Zoe Dumitrescu-

Busulenga (m. 2006)
20.08.1952 – s-a născut Mariana Pândaru
21.08.1723 – a murit Dimitrie Cantemir (n.1673)
21.08.1856 – s-a născut C.C. Bacalbașa (m.1935)
21.08.1972 – a murit Nichifor Crainic (n.1889)
21.08.1991 – a murit Eugen Jebeleanu (n.1911)
22.08.1890 – a murit Vasile Alecsandri (n.1818)
22.08.1917 – s-a născut Alexandru Piru (m.1993)
22.08.1955 – s-a născut Vasile Poenaru
22.08.1981 – a murit Sașa Pană (n.1902)
23.08.1924 – s-a născut Paul Everac (m. 2011)
23.08.1943 – s-a născut Mircea Iorgulescu (m. 

2011)
23.08.1948 – s-a născut Andrei Pleșu
24.08.1820 – a murit Ion Budai-Deleanu (n.1760)
24.08.1868 – a murit Costache Negruzzi (n.1808)
25.08.1907 – a murit Bogdan Petriceicu Hasdeu 

(n.1838)
26.08.1913 – a murit Panait Cerna (n.1881)
26.08.1955 – s-a născut Emil Hurezeanu
27.08.1918 – s-a născut Leon Levitchi (m.1991)
27.08.1928 – s-a născut Mircea Zaciu (m. 2000)
27.08.1930 – s-a născut Z. Ornea (m. 2001)
27.08.1942 – s-a născut Dumitru Dinulescu



28.08.1944 – s-a născut Marin Mincu (m. 2010)
31.08.1933 – s-a născut George Genoiu
31.08.1941 – s-a născut Cristina Hăulică (m. 2013)

SEPTEMBRIE

01.09.1944 – a murit Liviu Rebreanu (n.1885)
01.09.1948 – s-a născut Dumitru M. Ion
01.09.1974 – a murit Coca Farago (n.1913)
02.09.1895 – s-a născut D. I. Suchianu (m.1985)
02.09. 2002 – a murit Rodica Ojog-Brașoveanu 

(n.1939)
02.09. 2005 – a murit Alexandru Paleologu (n.1919)
03.09.1716 – a murit Antim Ivireanul (n.1660)
03.09.1887 – a murit Timotei Cipariu (n.1805)
03.09.1907 – s-a născut Pavel Dan (m.1937)
03.09.1919 – s-a născut Ovidiu Drimba
03.09.1942 – s-a născut Mihai Cimpoi
04.09.1881 – s-a născut George Bacovia (m.1957)
05.09.1858 – s-a născut Alexandru Vlahuță 

(m.1919)
05.09.1921 – s-a născut Adrian Marino (m. 2005)
05.09.1929 – s-a născut Catinca Ralea (m.1981)
05.09.1997 – a murit Radu Boureanu (n.1906)
06.09.1817 – s-a născut Mihail Kogălniceanu 

(m.1891)
06.09.1819 – s-a născut Nicolae Filimon (m.1865)
06.09. 2009 – a murit Damian Necula (n.1937)
07.09.1902 – s-a născut Șerban Cioculescu 

(m.1988)
07.09.1951 – s-a născut Markó Béla
07.09.1973 – a murit N. Argintescu-Amza (n.1904)
07.09.1993 – a murit Eugen Barbu (n.1924)
08.09.1907 – a murit Iosif Vulcan (n.1841)
08.09.1909 – s-a născut M. Blecher (m.1938)
08.09.1926 – s-a născut Ștefan Bănulescu (m.1998
08.09.1930 – s-a născut Petre Sălcudeanu (m. 

2005)
09.09.1912 – s-a născut Horia Stamatu (m.1989)
09.09.1943 – s-a născut Dana Dumitriu (m.1987)
09.09.1944 – s-a născut Lucia Negoiță
09.09.1951 – s-a născut Gabriel Stănescu (m. 

2010)
09.09.1999 – a murit Romulus Vulcănescu (n.1912)
09.09. 2002 – a murit Victor Ernest Mașek (n.1937)
10.09.1708 – s-a născut Antioh Cantemir (m.1744)
10.09.1930 – s-a născut Liviu Călin (m.1994)
11.09.1924 – s-a născut Franz Storch (m.1982)
11.09.1924 – s-a născut Ion Rotaru (m. 2007)
11.09.1930 – s-a născut Szabo Gyulla

27.08.1965 – a murit Eusebiu Camilar (n.1910)
28.08.1909 – s-a născut Astalos István (m.1960)
28.08.1917 – s-a născut Horia Lovinescu (m.1983)
28.08.1917 – a murit Calistrat Hogaș (n.1847)
28.08.1939 – s-a născut Rodica Ojog-Brașoveanu 

(m. 2002)

11.09.1985 – a murit Ion Frunzetti (n.1918)
12.09.1882 – s-a născut Ion Agârbiceanu (m.1963)
13.09.1904 – s-a născut Elvira Bogdan (m.1987)
13.09.1908 – s-a născut Edgar Papu (m.1993)
13.09.1916 – s-a născut Eugen Schileru (m.1968)
13.09.1923 – s-a născut Ioanichie Olteanu 

(m.1997)
14.09.1778 – s-a născut Costache Conachi 

(m.1849)
14.09.1993 – a murit Geo Bogza (n.1908)
15.09.1911 – s-a născut Emil Botta (m.1977)
15.09.1938 – s-a născut Marian Popa
16.09.1983 – a murit Horia Lovinescu (n.1917)
16.09. 2000 – a murit Ioan Alexandru (n.1941)
16.09. 2008 – a murit Dan Horia Mazilu (n.1943)
17.09.1888 – a murit Iulia Hasdeu (n.1869)
17.09.1953 – s-a născut Herta Müller
18.09.1875 – s-a născut Victor Anestin (m.1918)
18.09.1907 – s-a născut Arșavir Acterian (m.1997)
18.09.1931 – a murit Vasile Cârlova (n.1809)
18.09.1948 – s-a născut Andrei Oisteanu
18.09.1967 – a murit Tudor Șoimaru (n.1898)
18.09. 2011 – a murit B. Elvin (n.1927)
19.09.1992 – a murit Cella Serghi (n.1907)
19.09. 2005 – a murit Emil Manu (n.1922)
20.09.1866 – s-a născut George Coșbuc (m.1918)
20.09.1986 – a murit Iorgu Iordan (n.1888)
21.09.1864 – s-a născut Elena Văcărescu (m.1947)
21.09.1992 – a murit Ion Băieșu (n.1933)
22.09.1914 – s-a născut Alice Botez (m.1985)
22.09.1938 – s-a născut Augustin Buzura (m. 2017)
22.09.1960 – s-a născut Marina Vazaca
23.09. 2000 – a murit Costache Olăreanu (n.1929)
23.09. 2001 – a murit Florin Vasiliu (n.1929)
25.09.1881 – s-a născut Panait Cerna (m.1913)
25.09.1920 – s-a născut Dimitrie Vatamaniuc
26.09.1992 – a murit Dan Duțescu (n.1918)
27.09.1827 – s-a născut Alexandru Papiu-Ilarian 

(m.1877)
27.09.1933 – s-a născut Grigore Hagiu (m.1985)
27.09.1934 – s-a născut Ilarie Hinoveanu
27.09.1945 – s-a născut Vasile Tarâțeanu
28.09.1876 – a murit Costache Negri (n.1812)
28.09.1882 – s-a născut Vasile Pârvan (m.1927)
28.09.1931 – s-a născut Valeriu Râpeanu
28.09.1987 – a murit Aurel Gurghianu (n.1924)
28.09.1993 – a murit Otilia Nicolescu (n.1932)
28.09. 2004 – a murit Geo Dumitrescu (n.1920)
28.09. 2006 – a murit Virgil Ierunca (n.1920)
29.09.1812 – s-a născut Eudoxiu Hurmuzachi 

(m.1874)
29.09.1888 – s-a născut Iorgu Iordan (m.1986)
29.09.1936 – s-a născut Miron Kiropol (m. 2020)
29.09.1939 – s-a născut Marian Barbu
29.09. 2001 – a murit Gellu Naum (n.1915)
30.09.1882 – a murit Mihai Pascaly (n.1830)
30.09.1916 – s-a născut Mihail Săulescu (n.1888)
30.09. 2006 – a murit Sütö András (n.1927)
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Scurtă prezentare:

· poetă, jurnalistă, traducătoare

· licenţiată a Facultăţii de Filologie, Bucureşti

· membră a Uniunii Scriitorilor din România, membră PEN Club România

· debut editorial – 1988

· dintre cărţile publicate, amintim: Welcome December/ Bun venit, Decembrie (ed. 
română-engleză, versiunea în limba engleză aparţinând autoarei, 1994); Inimă de 
iepure (Prefaţă de Cezar Ivănescu, 1998); Vrabia albă (CD, poezii în lectura autoarei, 
2010); Strada Lăcustei (2017); Biografie cu păsări (eLiteratura, cu ilustraţiile pictorului 
Tudor Meiloiu, 2019); Cronicile Sudului (Cronici literare, 2019); O sută şi una de poezii 
(Editura Academiei Române, 2020)

· cărțile sale au fost traduse în limbile: maghiară, albaneză, georgiană, franceză, sârbă, 
germană

· este, de asemenea, autoare de cărţi pentru copii, dintre care amintim: Cartea cu 
surprize; Cine l-a salvat pe Murdărel? (1995); Abecedar-ghicitoare; Dicţionar-ghicitoare 
(1998)

· traduceri - selecție: Bandiţi, gangsteri şi mafie de Martin McCauley (2006); Povestiri de 
Crăciun (2004); Călătoriile lui Vincas în jurul lumii de Brigita Jovaišienė (2011)

· inclusă în antologii literare - selecție: O antologie a poetelor din România (2000); Voices 
of Contemporary Romanian Poets (Antologie engleză-coreeană, 2008); Antologie 
poetică albano-română (2008); Doamnele poeziei (antologie trilingvă, română/ engleză/ 
franceză, 2008); Antologia sonetului românesc, vol. 3 (Radu Cârneci, 2009); Antologie 
română de haiku, Când greierii tac (2010); Antologia scriitorilor români contemporani 
din întreaga lume (antologie română-spaniolă, 2015); On The Wallaby Track. A Journey 
Across Memories. (Anthology of Contemporary Poetry and Prose. 28 writers from 
Romania and Australia, 2017); Bucureşti dincolo de timp. Bucureşti – Unire – Unitate 
(Antologie coordonată de Horia Gârbea, Antologia Filialei Bucureşti-Poezie a U.S.R., 
2018); Din universul poeziei române actuale (Antologie română-turcă, 2018); Gocce di 
Memoria. Antologia Poetica (V Edizione, Anno 2018/19, Taranto, Italia); Mişcarea 
Mondială Pentru Poezie (Antologie multilingvă, 2019)

· A primit premii şi diplome la concursuri şi festivaluri literare (selectiv): Premiul „Iulia 
Haşdeu”, Concursul Naţional de Creaţie al Scriitoarelor din România, 2001; Diplomă de 
excelenţă, la Festivalul internaţional de poezie, artă contemporană şi muzică din 
Elveţia, 2011; Diplomă pentru activitatea în slujba idealurilor UNESCO, din partea 
Federaţiei Române – A.C.C. UNESCO, 2012; Premiul „Mihai Eminescu” pentru 
promovarea valorilor temporale dacoromâneşti, 2014; Diplomă de merit acordată de 
Asociaţia Culturală Română, 9-15 iulie 2018 – Săptămâna Internaţională de Cultură de 
la Câmpul Românesc, Hamilton, ON, Canada; PREMIO DI MERITO TEMA LIBERO 
ESTERO, Associatione Culturale Onlus, Italia, 2019; Premiul Nyusen (Third Prize) at 
24th International Kusamakura Haiku Competition in the foreign language category, 
Japonia, 2019

· colaborări cu poezie, interviuri şi cronici la importante publicații naționale și 
internaționale, precum: „Luceafărul”, „Literatorul”, „Revista Sud”, „Poesis”, „Viaţa 
Românească”, „Convorbiri literare”, „Rotonda Valahă”, „Argeş”, „Alternanţe“ (Munchen), 
„Contemporary Literary Horizon”, „Cuib/Nest/Nido”, „Confluenţe literare internaţionale”, 
„Lumină Lină/ Gracious Light” (SUA), „Observatorul din Toronto”, „Ardealul literar” 
(Canada), 

Victoria MILESCU



oamenii îi aprindeau lumânări, candele
îl îmbunau cu florile bogate ale toamnei
am privit în depărtare, am zărit
o mogâldeaţă neagră
poticnindu-se din când în când
aş putea s-o ajung din urmă
să-i smulg secretul puterii asupra oamenilor
aş putea să o pedepsesc
pentru crimele ei de milenii
aş putea s-o întreb
totuşi, care-i al ei câştig?

Toţi vor altceva

Aud la orice colţ: e război
prietenii, duşmanii spun acelaşi lucru
şi totuşi, merg liberă pe străzi
magazinele au suspect de multă marfă
totuşi, pot să scriu, să strig, să înjur
pentru că nimic nu mai contează
nu mai impresionează, nu mai are efect
nicio ştire clară, doar ceaţă
plutim, sau ne prăbuşim pe asfalt
scapă cine are şansă, ori pile suprastatale
sau buncăr pe lună, pe marte
ori în adâncurile pacificate
semenii se bat, se urăsc
e o sete de a distruge
tot ce s-a construit cu sânge
fiecare vrea să dărâme
ceva ce priveşte de sus, arogant
fiecare vrea altă lume
cea de acum e obosită, bolnavă, putrezită
oamenii vor desigur altceva
dar încă nu ştiu ce vor anume.

Tăcere

Tăcere, tăcere
gura mereu astupată de o cârpă colorată
să oprească înjurătura, sputa, sângele
dinţii căzuţi
din cauza loviturii de bâtă
când protestezi
pentru dreptul celor care cuvântă
pentru dreptul la respiraţie
dreptul la o caldă îmbrăţişare
când revii în patria mamă
tăcere, tăcere, altfel
suntem amendaţi, arestaţi
cuvintele ies desfigurate, mutilate
pentru un strănut, te vor arunca din tramvai
pentru tuse te vor interna în spitalul
morţilor programate
viaţa abia se ţine pe picioare transparente
nici ea nu ştie dacă mai trăieşte
când ne întâlnim, pe stradă, grăbiţi
ne întrebăm unii pe alţii cu o voce răguşită:
Tu cine eşti?

Şi eu…

Şi eu sunt dintre cei sechestraţi
acolo unde ne-a prins ordonanţa militară
şi eu am ieşit la lumină
cu picioare de gelatină
uimindu-mă cât de mult a crescut drumul până la
primul magazin alimentar
şi cât s-au înălţat copacii decând nu i-am văzut
au făcut flori, frunze, fructe
ce harnic e uneori timpul
acum vrea să vadă cum mă descurc
picioarelor le mai taie din avânt
ochilor le mai înhaţă din orizont
goneşte păsările care mă ademenesc
să mă ducă acolo unde ai putea să ai tot ce-ţi 
doreşti
chiar şi ani buni, frumoşi
prietenele mele, păsările albe sunt libere, eu nu
şi totuşi, noapte de noapte
zbor spre ţări necunoscute fără paşaport
fără bagaje, fără hartă, fără restricţii
chiar fără aripi
şi sunt mulţi care zboară la fel ca mine
ne salutăm pe drum, suntem vechi prieteni.

Oraşul poartă mască

Plopul din faţa blocului meu
poartă mască
strada pe care alerg poartă mască
fluturii poartă mască
toţi purtăm mască
nu ştim până când, până unde
nimic nu e clar, decis
vorbim înăbuşit, şoptind, gemând
vorbim conspirativ din priviri
cerul poartă mască
stelele scrâşnesc
îngerii nu se mai apropie de noi
suntem contagioşi
putem îmbolnăvi materia, antimateria
câinele vecinului şi-a înghiţit masca
şi a murit
drumul ce duce la spital, la piaţă
e plin de măşti albe, albastre, negre
fiecare păstrând încă răsuflarea
fiinţei care le-a abandonat
şi ea abandonată la o răscruce de timp
purtăm mască
masca nu poartă nicio vină
doar zâmbetul mascaradei…

Câştigul morţii

M-am dus să dau ochii cu moartea
dar ea ca o laşă plecase
în locul ei era cadavrul unui bărbat
îi furase culorile, sunetele
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Un preț bun

Semafoarele lucrează continuu
dar străzile sunt pustii
pe roşu, n-are cine să oprească
pe verde circulă doar insomniile
ele trec graniţa fără niciun paşaport
doar cu un mic bagaj de-acasă –
fotografia unei ţări
care a fost odată a noastră
prea frumoasă şi prea bogată
să nu fie furată
şi dusă departe, prostituată
încât să ne fie ruşine că ne-a născut
să o blestemăm că nu putem
să ne-o scoatem din gând, din inimă
pentru un preţ bun
decât cu preţul vieţii.

În punctul zero

Îi spui ucigaşului la ce oră să vină
el este punctual
sună la uşă, deschizi
în faţa ta se prezintă un bătrânel
cu ochi albaştri, zâmbind cordial
se gândeşte că azi, deşi e sărbătoare
n-ar fi mare păcat să lucreze puţin
pentru ceva bani ce se vor adăuga
la modesta lui pensie primită după
zeci de ani petrecuţi în adâncuri
tânăra din faţa lui scoate banii din
poşeta Louis Vuitton, înainte, căci după
nu se ştie ce se va mai întâmpla cu pământul
când îşi va încetini bătăile inimii
şi va ajunge în punctul zero şoptind:
iată poemul pentru ziua de azi.

Colaborare

Am fost prin toate locurile din lume
am murit de mii de ori
am înviat chemată de spaimele
rămase neîncheiate
ori de glasurile celor care îmi cereau iertare
la rându-mi cerându-le să mă ierte
prin mine universul a experimentat
sentimente, pasiuni nebănuite
uneori e mulţumit de cum lucrez
alteori mai corectează câte o faptă bună
care nu mi-a ieşit din prima
urmează durerile prefacerii
eu cânt şi dansez şi sculptez în invizibil
chipul poeziei
universul şlefuieşte
cu uneltele lui vaporoase, diafane.

Călătorii de recunoaștere

Uneori, când mă trezesc din somn, dimineaţa
nu ştiu în ce zi suntem, în ce an
revenind din călătoriile mele nocturne
din piscurile ameţitoare ale infinitului
culorilor născând continuu alte culori
cu glasuri pe care le înţeleg dar
nu le pot răspunde
nu ştiu prin ce minune revin în zori
în acelaşi pat, în aceeaşi cameră
cu pereţi din coperţi de cărţi vechi
scrise de autorii pe care-întâlnesc
străbătând spaţiile nemărginite
uneori, plutind prin lumile
cărţilor scrise, nescrise încă
mai pun şi eu câte o virgulă între
prima viaţă şi următoarele…

Noutatea

Nimic nu mai e cum era
ai norocul începătorului
ne-am spălat pe mâini până la os
de minciuni, de adevăr
ne-ai întors pe dos astrogramele
în carantină am descoperit noua paradigmă
a incertitudinii, a precarităţii
ne-ai inspirat dileme
ne-ai omorât etica schimbului de idei
corect politic, social, medical etc.
ne-ai pus în genunchi, ne-ai pus la colţ
cu zile şi nopţi
fără frică, ruşine
ne-ai minţit, ne-ai trântit
ne-ai tras pământul de sub picioare
pe antena luminoasă tricoloră
din centrul oraşului nu mai scrie
vă rugăm rămâneţi acasă, ci
vă rugăm, rămâneţi în viaţă!

Lingvistica tăcerii

Cuvintele se îndepărtează
lasă în urmă un sunet
de inimă scufundată
din prea multă iubire la bord
cuvintele se topesc în orizont
oare dacă le-aş striga s-ar întoarce
din curiozitate măcar
ar întoarce o clipă capul spre noi
cei rămaşi aici, în vâltoarea îngheţată
cuvinte date apoi luate
cuvintele pleacă extenuate
tăcerea are lingvistica ei
cuvintele dispar odată cu cei ce le foloseau
odată cu deconectarea de la tubul de oxigen.



O gură de adevăr

Pisica ce trece strada nu şi-a pus mască
nici umbra care o însoţeşte, loială
fluturele zburând spre becul aprins
s-a făcut cenuşă
nu purta mască
nici câinele pierdut de stăpân
nu are mască
nici iarba de lângă zid
cerul nu poartă mască
stelele nu poartă mască
cine va amenda universul
că nu se conformează legilor în vigoare
pentru protecţia tuturor
împotriva tuturor
aerul nu poartă mască
nu are nevoie
el respiră prin noi toţi –
simple petice de pânză colorată
pe gura pământului strigând
nu mai pot să respir…

Nimeni nu vrea să fie salvat

Vine îngerul să-mi povestească
despre X, despre Y
despre vecinii de la nord, de la est
îi spun că nu mă interesează
am deja lumea mea
cu alte populaţii şi legi
vine îngerul să mă convingă să ies din casă
fiindcă nu e casa mea, cum credeam
să ies din hologramă
să ies din mine
să-mi trăiesc existenţa reală
să plec mai repede
fiindcă aici va fi întuneric, pustiu
se vor bate pentru un trup viu
pentru un sunet adevărat
nimeni nu răspunde
nimeni nu mai vrea să fie salvat
îngerul de flăcări strigă: fugi
Dar unde? Totul e flacără…

Soarele negru

Ocolesc locul unde am murit
întorc capul după umbra mea
ea îmi zâmbeşte fericită, eliberată
mi-e teamă pentru ea
a plecat aşa, de una singură la drum
să nu se sperie cumva dacă
din întâmplare dă cu ochii de mine
ori se împiedică de trupul meu
şi din milă
ar vrea să-l încălzească
sub raza soarelui ei negru
din care s-a desprins
din dragoste pentru un pământean.

Prudenţa perfidă

Am avut aripi la picioare
dar mi le-au tăiat
am avut cuvinte curajoase
şi mi-au pus botniţă
am cunoscut fericirea
şi m-au izolat
fericirea, considerată contagioasă
a fost internată în spital
analizată, injectată, ventilată
după un timp am fost anunţată
că e la morgă
făcuse victime
mai multe decât Covidul, care prudent
stătea pe hol, aşteptând.

Viaţă de rezervă

Viaţa mea nu costă nimic
e gratis
numai să ştiţi să o folosiţi
e într-o stare cât de cât bună
Covidul a fost impresionat
păstrând o distanţă respectuoasă
îl intriga faptul
că vreau s-o donez
cred că te grăbeşti, zise
aşteaptă măcar până la toamnă
dar eu, hotărâtă, strig:
hei, voi de colo, vă dăruiesc viaţa mea
are tot ce-i trebuie
nu vă tentează?
sunteţi obosiţi, epuizaţi
v-ar prinde bine o viaţă în plus
o viaţă de rezervă
au răspuns că ei sunt mult prea sătui de viaţă
ei ar dori eternitatea.
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Métissage
Pour mes enfants

Ils m'ont dit que tes mains seraient
moitié sapin moitié rizière

aussi pâles que les bouleaux
aussi dorées que les volcans

Ils m'ont dit que tes dents seraient
moitié tigre moitié panthère

blanches et serrées comme un roc
dures et bleues comme un couteau

Ils m'ont dit que tes yeux seraient
moitié iris moitié jachère

les bourgeons d'un saule amoureux
la ride fleurie d'un ruisseau

Ils m'ont dit tout cela ma douce
moitié plaisants moitié sévères

ceux qui voulaient figer de mots
le caprice ailé de tes jeux

Mais n'en déplaise aux médecins
aux savants et aux infirmières

bébé tu es tout à la fois
tigre et mouton, iris et chêne

Un petit peu du riz d'orient
mais aussi le blé millénaire
un petit peu de sapin blond

mais aussi le bois noir des îles

Il n'est rien de plus chatoyant
et je le sais comme ta mère

que deux pays deux horizons
deux peaux deux sangs qui se mélangent

Enfant tu es tout à la fois
ce qu'ils ont dit et le contraire

Georges FRIEDENKRAFT
Franþa

Mixed heritage
For my children

I was told that your hands
Will be half pine trees half paddy-fields
As pale as birches
As golden as volcanoes

I was told that your teeth
Will be half tiger half panther
White and firm as a rock
Strong and blue as a knife

I was told that your eyes
Will be half iris half furrow
The blossoms of a lovelorn willow
The ripple flowering from a stream

They told me all this my sweet
Half in mirth half in earnest
Those who wish to retain in word
Your winged caprice at play

With all respect due to doctors,
Intellectuals and nurses
My baby, you are at the same time
Tiger and lamb, iris and oak

A little bit of the rice of the Orient
And also the millenary wheat
A little bit of the blond pine
And also the blackened wood of the islands

The is nothing more splendid
And I know it as well as your mother
Than two countries two horizons
Two complexions two lineages joined

My child, you are all and the contrary
Of what has been said of you.

(Adaptation into English: 
Wan Hua GOH-CHAPOUTHIER)



Ming et Mélusine

Ming et Mélusine
ont percé l'humus
entre les lotus
et les aubépines

Leurs deux voix cousines
ont la même ardeur ;
une même odeur
d'ambre, de résine

Drape leurs narines ;
l'Orient, l'Occident
fleurissent leurs dents
de deux églantines

De leurs voix mutines
de leurs deux moulins
de riz ou de lin
mêlons nos farines

Sonnons sonatines
rivages jumeaux
mêlons nos rameaux
et nos étamines 

Soeurs, elles dessinent
sur les champs rieurs
un monde meilleur
Ming et Mélusine

Les printemps 
de ma grand-mère

Aux printemps de ma grand-mère
S'étourdissaient les glycines

Brillaient au cœur des parterres
Les tulipes clandestines

Aux jardins de ma grand-mère
Fleurissaient les vrais tuteurs

Confrérie animalière
Changée en instituteurs

La couleuvre téméraire
Oubliant les saxifrages

Effrayait l'enfant primaire
De son innocent sillage

Le chien lustrait ses moustaches
Et si les chats ronronnèrent

C'est pour annoncer les vaches
Qui rentraient de leur jachère

Aux printemps de ma grand-mère
Les parfums étaient lilas

Les dômes des taupinières
Couvaient les œufs chocolat

Les cloches qui s'étaient tues
Sur l'église familière

Reprenaient de leur vertu
Et le coucou faisait taire

Au creux des duvets transis
Du vol des lépidoptères

Je rêvais d'être grandi
Et me réveillais grand-père

Me sont restés en mémoire
Ces images éphémères

Ces paradis illusoires
Des printemps de ma grand-mère
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Un chemin

La planète a trop de frontières
je suis né d'un pays de glaise

où la prière à ses hoquets
où la rêverie désespère

de ne pas être plus à l'aise
entre les mythes matraqués

et les au-delà délétères

Fils d'un Verlaine trop austère
là où entre les cathédrales

naissent les arbres de béton
et les tristesses boréales

j'avais perdu ma voie légère 
distant des splendeurs naturelles

dans le seul fil d'une raison
tempérée de mince dentelle

J'étais poète et j'étais triste
que dans mon beau pays d'hiver

là où la technique étincelle
l'amour devienne pessimiste

que la poésie printanière
ou que la danse des saisons

restent cantonnées dans leur sphère
de marginalité partielle

clouées au seuil de la maison

Et puis m'est venue la lumière
j'ai épousé l'outre-horizon
par delà les joies éphémères
un continent d'âme et de mythe
où l'eau du divin désaltère
où la conscience est sans limite
où s'illumine la raison
où la Mère ouvre la clairière
et où se mêle la prière
à l'harmonie des frondaisons

Vois : la nature est souveraine
sur la route d'eau et d'ascèse
où le lotus sort de la glaise
tu retrouves contemporaine
la ronde qu'on t'avait volée
des animaux de ton enfance
des grenouilles et des phalènes
des albatros et des baleines
et des hiboux aux yeux immenses
Vois : sur le chemin étoilé
qui se prolonge à perdre haleine
l'oubli du temps et des distances…

Grande est la porte des mystères
nos devenirs se font cosmiques
pour qui sait être chimérique
pour qui sait ouvrir les paupières
au sentiment métaphysique
pour qui sait refleurir la fleur
pour qui sait rajeunir la terre

Pour qui sait bâillonner la peur

CAMELIA CARMEN STÃNESCU LUCA · LIFE (V)
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– Certainement pas.
– Alors, vous aussi, vous avez intérêt de terminer cette histoire. J'ai la mallette avec la somme demandée.
Silence. Pas de réponse.
– Et ma femme ? Est-elle en vie ?
– Ne vous inquiétez pas. On s'en occupe. Attendez notre futur appel.
– Mais…
Merde, il a raccroché. Non, certainement, le cauchemar ne semble pas finir. Mentir à leurs amis, à ses beaux-

parents, à sa fille, lui répéter que maman est bien, qu'elle est allée revoir une ancienne collègue de lycée à 
l'autre bout du pays. Putain! Au début, lui aussi a cru que Marie l'avait quitté pour aller s'installer chez ce 
salopard d'artiste, son nouvel amant. Il aurait préféré que ce fut ainsi. Et il y avait aussi le problème de la 
secrétaire Angéla, à laquelle il devait dire des sornettes. Il avait tellement peur de la perdre! C'était 
insupportable, mais que faire ? Attendre patiemment un nouveau coup de fil et, surtout, ne pas appeler les flics!

Le matin, le portable sonna enfin.
– Écoute, connard, il y a une modification. Nous tenons aussi ta maitresse, Angela.
– Quoi ? Ce n'est pas vrai ?
– Regarde. On t'envoie une photo.
C'étaient Angéla et Marie, toutes les deux ligotées.
– Qu'est-ce que je dois faire, moi ?
– Eh, bien choisir. Tu nous apportes l'argent et, nous, on libère soit ta femme, soit ta maitresse. Alors, à ce 

soir. On t'appellera.
Il est resté bouche bée, sans pouvoir dire un mot.
Le téléphone sonna vers minuit.
– Ecoute, tu prends la mallette avec le pognon et tu vas jusqu'à la station du bus et tu y trouveras une autre 

mallette. Ouvre-la!
Il obéit, malgré la tête qui lui faisait très mal. A l'arrêt personne. Sur un banc, il aperçut un attache caisse 

blanc. Il l'ouvrit. A l'intérieur, un flingue. Il comprenait que dal! Soudain, il sentit une présence. Il tourna la tête. 
Derrière, l'amant de sa femme le menaçait, un pistolet dans la main.

– Vous ? Mais, ce n'est pas possible.!
L'autre ne disait rien. Deux coups de feu lézardèrent le silence. Quelques instants après, une voiture stoppa. 

Deux femmes sortirent et prirent les deux mallettes. Puis, la bagnole, les femmes et l'argent se perdirent dans 
la nuit bleutée. Deux cadavres sur le macadam.

I. Marie et Angéla

Nous ne sommes pas fous, mais nous essayons de nous maintenir dans la folie des autres.
Kaa Mental

– Enfin. J'attends votre appel depuis deux jours. Vous croyez que cette angoisse est supportable ?

Cinq petits cauchemars
Histoires

Marius SIMON



V. Le déjeuner

Manger n'est qu'un jeu.
Amélie Nothomb, Le Voyage d'hiver

L'été égrenait ses derniers jours ensoleillés. Une lumière mélancolique se reposait sur la ville, sur les 
habitants pressés, les arbres silencieux des parcs et les fleurs aux pétales veloutés des jardins.

A midi les terrasses étaient presque vides, car les vrais clients attendaient le ciel étoilé et les lumières de la 
nuit.

Lui, il aimait ces moments de calme en sirotant son verre d'alcool avant de déjeuner sans se presser et en 
profitant de la liberté offerte par la solitude.

C'était le deuxième été qu'il pouvait s'adonner à ses plaisirs solitaires: faire la grasse matinée, lire tard la nuit, 
cuisiner de petits déjeuners savoureux sans entendre les reproches de son ex-femme qui lui rappelait, sans 
cesse, les dangers de son âge: pas de sel, de sucre, de graisse, de viande, plus de légumes et, surtout, pas 
d'alcool. Foutaises! Maintenant, il se sentait sorti de la prison familière, libéré par la mort de sa femme.

Le refus de vendre l'appartement et de déménager dans un centre pour les vieillards seuls, a rompu les liens 
avec la famille de son fils. Il ne regrettait rien.

Assis à une table à l'ombre d'un rosier plein de fleurs rouge sang, il savoure sa soupe aux tripes, bien poivrée 
et chaude.

Tout à coup, il aperçoit devant sa table, un homme en costar noir et chemise blanche. Malgré la chaleur du 
midi, une cravate noire lui serre le cou. Il a l'impression que l'homme est sorti d'un thriller avec des espions et 
des tueurs à gages.

– Permettez-moi de m'assoir à votre table.
Il n'a pas dit ni un oui, ni un non. La serveuse lui explique que les autres tables sont réservées par les 

participants à un enterrement. Il est pris au piège et il accepte. Son déjeuner sera foutu. L'inconnu qui le 
regarde derrière ses lunettes noires a envie de parler.

– Moi aussi j'aime la soupe aux tripes avec beaucoup de crème et du poivron rouge très fort.
– Vous me connaissez ? Je crois vous voir aujourd'hui pour la première fois.
– C'est vrai, mais je vous ai déjà vu plusieurs fois manger seul à une table dans ce resto.
La serveuse apporte la soupe et deux assiettes avec des grillades et beaucoup de frites. L'inconnu a 

commandé les mêmes plats que moi! Ça, c'est le comble. Heureusement, on a choisi des bières différentes, 
moi une brune, lui une blonde. Je m'efforce de ne pas le regarder, de l'ignorer. Lui, il mange sans se presser. 
Malheureusement, parfois, il a envie de parler, de me questionner. Et, s'il était flic ?

« Votre femme, elle va bien ? »
En quoi cela pourrait le regarder ?
« Elle est morte depuis deux ans.
Il veut dire quelque chose de sensée, hésite et à la fin:
« J'ai connu votre femme. Au primaire, j'ai été l'un de ses élèves. »
« Ah, bon. »
« Je crois que sa mort a été une lourde perte pour vous. Après tant d'années de mariage, elle doit vous 

attendre avec impatience, là-haut dans les cieux. »
Qu'elle m'attende encore quelques années. Évidemment, j'ai pensé ces mots. Je n'ai rien dit. J'ai laissé 

mourir les paroles dans ma tête.

La présence du type à sa table, lui gâche le plaisir de savourer son déjeuner. La grillade, les frites, la salade 
ne l'attirent plus. En plus, des mouches voltigent autour. L'inconnu ne semble pas en être dérangé. Les 
bestioles se posent sur son visage, sur l'assiette, sur la pinte de bière. Il risque de siroter sa mousse avec des 
insectes noyés dans l'alcool.

– Finissez votre déjeuner, votre cognac et le café! Moi, je vais aux toilettes. Vous savez, la bière. .
Il se lève. Moi, un peu surpris, je découvre sur la table, un verre de cognac et la bière. Je ne me rappelle pas 

les avoir commandés. Pourtant, je prends le verre. L'alcool doux amère me fait du bien. Une grosse mouche 
aux ailes transparentes et au corps doré, bourdonne autour de ma tête. Elle semble guetter mes mouvements. 
Je tends la main pour l'écraser. Putain! J'ai renversé le café. Il faut que je me lève, que j'appelle la serveuse et 
que je demande l'addition. Les jambes ne m'écoutent pas. Ma tête devient lourde comme pierre. Deux 
mouches se posent sur mes yeux.

– Monsieur, allez, réveillez-vous! Ce n'est pas un endroit pour dormir la tête sur la table, parmi les restes de 
votre déjeuner. En plus, vous avez versé le cognac et le café sur la nappe et votre chemise.
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Il a trop bu et trop mangé. Deux assiettes de viande et de frites! Merde il bouge pas. Il est mort ou quoi ? 
Appelez la police, le Samu!

– C'est pas la peine.
– Pardon ? Vous le connaissez ?
– Vaguement. Je lui ai dit que sa femme s'inquiétait, qu'elle l'attendait.
– Où ça ? A la maison ?
– Disons.

*

V. O masă îmbelșugată

A mânca nu e decât un joc.
Amélie Nothomb, „Călătoria de iarnă”

Vara își legăna ultimele zile însorite. Un soare trist părea că se odihnește privind orașul cu locuitorii lui grăbiți, 
arborii liniștiți și prăfuiți din parcuri, florile cam ofilite din grădini. La amiază, terasele erau aproape goale, căci 
clienții așteptau răcoarea serii, luminile și zgomotele nopții, acoperiți de cerul înstelat pe care nu se oboseau 
să-l privească.

Lui, îi plăceau mai mult calmul ușor ruginit al miezului zilei, clipele în care-și sorbea cu răbdare paharul cu 
votcă sau cognac, profitând de libertatea pe care ți-o dă singurătatea.

Era a doua vară în care putea să savureze aceste mici plăceri, să lenevească în pat diminețile, să citească 
până seara târziu, să-și pregătească un mic dejun savuros, fără să mai audă reproșurile nevestei care îi tot 
amintea de pericolele vârstei.

Acum, se simțea departe de închisoarea familiei, eliberat după decesul soției. Se credea chiar norocos, căci, 
după mulți, femeile trăiau mai mult și-și îngropau soții.

În plus, refuzul de a vinde apartamentul și de a se muta într-un centru pentru vârstnici a stricat legăturile cu 
familia băiatului, care ar fi vrut să vândă totul. Nu regreta nimic.

Așezat la masă, la umbra unui trandafir plin cu flori roșii, o să savurez ciorba de burtă fierbinte și pipărată.
Deodată, descopăr în fața mea un bărbat îmbrăcat într-un costum negru și o cămașă albă. În ciuda căldurii, o 

cravată neagră îi strânge gulerul cămășii. Am impresia că bărbatul a ieșit dintr-un thriller cu spioni și ucigași 
plătiți.

„E liber?Dați-mi voie să mă așez la masa dumneavoastră.”
N-am avut timp să zic nu. Chelnerița de lângă omul în negru îmi explică că celelalte mese sunt pregătite 

pentru un parastas. Mă simt prins într-o capcană. Totuși, fac semn bărbatului să se așeze. Oricum presimt că 
mâncarea n-o să mai aibă nici un gust. În plus, necunoscutul cu ochii ascunși în spatele ochelarilor negri pare 
că are chef de vorbă.

„Și mie îmi place ciorba de burtă, cu multă smântână și cu ardei iute. Se pare că avem aceleași gusturi.”
Aș fi putut să-i spun că mie îmi place și ciorba de fasole boabe cu afumătură, cu o salată de ceapă roșie, 

ciorba de perișoare cu multă smântână, papricașul de pui sau de ciuperci cu mămăligă, dacă se poate, și, să nu 
uit, gomboțurile, găluștele cu prune. În loc de asta, l-am întrebat:

„Mă cunoașteți? Eu cred că vă văd azi, pentru prima dată.”
„E adevărat, dar eu v-am văzut de mai multe ori luând masa la această terasă.”
Chelnerița aduce ciorba de burtă pentru omul cu ochelari negri și două farfurii cu grătare și mulți cartofi prăjiți. 

Omul din fața mea a comandat același meniu ca mine! Asta-i culmea! Noroc că am ales beri diferite, pentru 
mine o halbă de brună, iar el una blondă. Fac eforturi să nu-l bag în seamă. El mănâncă fără grabă. Din 
nefericire, se oprește, din când în când, și pune întrebări. O fi de la poliție?

„Soția dumneavoastră ce mai face? E bine?”
Ce-o fi vrând cu întrebarea asta?
„A murit acum doi ani.”
Necunoscutul pare puțin stânjenit, dar, după câteva clipe, continuă.
„Eu am cunoscut-o pe soția dumneavoastră. I-am fost elev în clasele primare.”
E rândul meu să-l privesc mai atent. Fața lui nu-mi spune nimic.
„Cred că moartea ei a fost o mare pierdere pentru dumneavoastră, după atâția ani de viață comună.”
Prefer să tac.
„După atâția ani unul lângă celălalt, ea trebuie că vă așteaptă, acolo în ceruri.”
N-are decât să mă mai aștepte câțiva ani. Evident, am gândit aceste cuvinte, și le-am lăsat să moară în 

liniște.
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Prezența străinului îmi strică toată plăcerea dejunului. Grătarul,cartofii prăjiți, salata mi se par insipide. În 
plus, muștele au început să ne dea târcoale. Omul din fața mea nu pare a fi deranjat și înaripatele i se așează 
pe haină, pe față, chiar și pe marginea farfuriei și a halbei de bere. Omul riscă să-și bea berea cu câteva muște 
înecate.

„Terminați-vă coniacul și cafeaua. Sunt din partea mea. Eu mă duc până la toaletă, știți berea..”
Puțin surprins descopăr alcoolul și cafeaua. Nu-mi aminteasc să le fi comandat cineva. Mi-e sete și pun mâna 

pe halbă. O muscă cu aripi mari și transparente, cu corpul auriu se învârte în jurul meu. Pare că-mi urmărește 
mișcările. Întind mâna s-o alung. La dracu! Am răsturnat coniacul și cafeaua. Mi-am pătat și cămașa. Trebuie 
să mă scol să chem chelnerița. Picioarele nu mă ascultă și cuvintele fug de mine. Doar două muște mi se 
așează pe ochi.

„Domnule, sculați-vă! Ăsta nu-i un loc unde să dormiți cu capul pe masă printre resturile de mâncare. Ați băut 
cam mult sau v-ați ghiftuit.

Vai de mine! Pare că a murit. Să sune cineva la 112!”
„E prea târziu.”
„Pardon. Îl cunoașteți?”
„Din vedere. I-am spus să nu întârzie că-l așteaptă soția.”
„Unde, acasă.?”
„Să zicem.”
Omul în costum negru și cu cămașă albă dispare încet, urmărit de un roi de muște aurii.

Traducerea în limba română aparține autorului 

CAMELIA CARMEN STÃNESCU LUCA · YELLOW FLOWERS&MIRROR
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Marea din noi

Marea e în noi din începuturi
ea ne zămislește ființa
ca o pecete
nevoia de mare
e nevoia de infinit
Marea e cerul nostru interior
ca un destin.
Nu întâmplător, mi-era dor de mare
înainte de a o fi văzut.
Sufletul meu simțea
pulsația mării sau liniștea ei
până când am avut marea revelație
întâlnirea cu marea.
Marea emoție.
Toate apele mele sufletești
zăgăzuite-n ascunse labirinturi
s-au eliberat revărsându-se-n mare.
Mi s-au deschis noi ceruri
o lumină puternică m-a invadat
și o mulțime de albatroși albaștri
deasupra capului meu.

Cu ochii deschiși

Cu ochii deshiși, înot
pe sub apă,
lacrima mea e identică
cu lacrima mării,
privesc fascinat ineditul spectacol,
o lume de vis, ireală,
și-mi pare c-am putea locui
pe această planetă
cu zei mai umani,
cu pești visători
și culori fascinante.
Trăiesc o hipnoză,
o stare de beatitudine,
dar trebuie să respir,
să iau o gură de aer
și visul se spulberă
dintr-odată.

Tăcerea

Dă-mi mâna,
privește-mă-n ochi,
așază-ți capul pe umerii mei,
să ascultăm cântecul mării,
ușoara adiere a vântului seara,
cântecul inefabil
al privigheorilor,
privind fascinați
căderea stelelor,
dâra lor luminoasă,
ca o traiectorie de destin,
restul e tăcere,
un mod de a spune
că trăim într-un miracol
continuu.

Călcând pe ape

Să ni se-nchidă
țărmurile orei
întunecate valuri de ceață
prăvălind
privirea lumii rea
peste catarge
dezastre mari de cumpeni
înlăcrimând
împotmolitul sânge
doar noi
ca niște orbi
transfigurați
învăluiți
în mantie solară
călcând pe ape
vom pluti frumoși

povara cărnii
fără să ne doară.



Tu ai venit

Tu ai venit spre mine dintr-un vis
Cred că destinu-n astre ne-a fost scris

Te așteptam cu sufletu-nsetat
Iar bucuria care ni s-a dat

A fost o ireală întâmplare
Totu-a-nceput ca într-un vis la mare

Când ai ieșit din valuri ca o zână
Și-ai devenit pe viața mea stăpână

Trăiam atunci o clipă de mister
Și parcă s-a deschis deasupra mea un cer

Cântări de îngeri te-nsoțeau și-apoi
Ne-am logodit în taină amândoi.

Mirajul mării

Ca o imensă orgă, Marea cântă.
Liniștitoare, furtunoase melodii.
Orchestra inefabilă mă-ncântă,
O iau cu mine-n orele târzii

Și-ncerc să prind în vers mirajul Mării,
Să pun pe note veșnicul tumult,
Dar mă întorc în linișteea-nserării,
Inimitabilul ecou să-l mai asult

Ce nu se lasă prins în poezie,
Transfigurând natura în Cuvânt,
Cântecul Mării e o melodie
Vibrând în suflet, dar pierdută-n vânt.

(din volumul „Scoicile foșnitoare”)

Muntele din noi

Muntele e-n noi, precum e Marea,
Ne naștem cu dorința de Înalt,
S-atingem infinitul, depărtarea,
S-atingem ceru-albastru, celălalt.

Suntem copiii muntelui, lumina
Sădită-n noi încă de la-nceput,
Muntele-i o icoană, e divina
Poartă spre Dumnezeu, spre absolut.

Muntele-i piramida naturală,
El e un semn, el e un munte sfânt,
Iisus a dat porunca triumfală
Din vârf de munte, ca un jurământ.

Profetul Moise-a coborât din munte
Și le-a dat oamenilor alte legi,
Muntele-i chiar dumnezeiasca punte
Pe care-o dată-n viață o alegi.

În munte intri pur ca-ntr-un altar,
Rostești cuvinte sacre, de amvon,
Și ființa ta se-ncarcă de un har
De parc-ai fi urcat pe Kogaion.

O țintă ai, s-ajungi Acolo, Sus,
Spre muntele ce poartă-n vărf o cruce,
Și, protejat de îngeri, de Iisus,
Cărarea ta spre împlinire duce.

Muntele Kogaion

Dacii credeau în Kogaion,
Muntele sfânt, muntele arhetip,
Locul secret al zeului suprem,
Al lui Zalmoxis, nevăzut la chip.

Marele preot propovăduia
Din Peșteră, înconjurat de nori,
La sfatul înțelepților bătrâni,
Că dacii sunt eterni, nemuritori.

Dar Kogaionul poate fi-n Bucegi,
E Sfinxul poate, vârf misterios,
E stâlp al Cerului, Olimp,
Un Axis Mundi, maiestuos.

Poate fi Vârful Omu sau Ceahlău,
Dar nu pe hartă trebuie să-l vezi,
El poate fi-n natură, în Carpați,
Dar mai ales în suflet să-l așezi.

Inițiatic, au acces în munte
doar fiii Soarelui, cei luminați,
Urcușul e-un pelerinaj simbolic
Prin el suntem mereu purificați.

Ursul sau lupul nu te mai atacă
De ești curat la suflet, protejat,
Sau poți să-i biruiești cu gândul
Telepatiei, binecuvântat.

Muntele Kogaion transcende tot,
El e trezirea noastră-a fiecărui,
Mă--nalț prin munte, ca un vultur zbor,
Și, generos, eu tuturor mă dărui.
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Schitul „Peștera”

Am fost la Schitul „Peștera"-n Bucegi,
La „Taina dacilor”, cum i se spune,
Acolo-n liniște, retrași din lume,
Călugării trăiesc cu alte legi.

Sunt frați întru Credință și Dreptate,
Sunt mai aproape și de Dumnezeu,
Deși e greu, nimic nu le e greu,
În Peștera Luminii au de toate.

Bisericuța e-o bijuterie,
Zidită chiar în peșteră, un loc
În care arde permanent un foc
De reculegere și bucurie.

Dar peștera ascunde multe taine,
Călugărul Maxim mi-e călăuză,
Și cu timiditate el se scuză
Că nu mi-a dat și mie alte haine

Să pot urca pe trepte, să admir
Minunea care-n fața mea se-arată
O catedrală din calcar sculptată
De ape-n timp, în anii fără șir.

Blocuri imense, stranii, stalagmite,
Ca niște lumânări misterioase,
„Grota lui Decebal”, cu laturi joase,
Loc sacru, simboluri infinite.

O „Grotă a urșilor" și un „Altar"
Sau un izvor cu apă veșnic vie
În „Galeria apelor" te-mbie
Să-ți faci din când în când un dar

La Schitul „Peștera"-n Bucegi,
La „Taina dacilor”, cum i se spune,
Acolo-n liniște, retras din lume,
Poți să te regăsești și reculegi.
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Savanți cu nume lungi și 
complicate…

Savanți cu nume lungi și complicate
Că suntem unici clar au demonstrat,

Că omul, pus să sufle-n aparate,
E altfel decât păinea din aluat,

Că zâmbet, plâns, ciupercile din suflet,
Un praf stelar, la naștere, în noi

Se-așează vieții, vaiet și răsunet,
Mai buni să fim, prin lume, sau mai răi…

Așa, geneza noastră se dilată
Spre alt tărâm, neutru, fără flori,
Același pentru toți și, dintr-odată

Ieșim s-așternem soarelui cărări…

Puțin schimbată, soarta de-a fi steaua
E, totuși, semn știut, mai alb ca neaua

Să vrei, când lumea-n 
taine se rărește…

Să vrei, când lumea-n taine se rărește,
Amurg de vis, în oamnei să te-ascunzi

Reflux târziu, și-n solzi să-ngâni, de pește,
Cântări din bronz de aștri, nouă, blânzi,

Să vrei Cuvântul pui de salamandră
Filtrând lumina, arșița din miez,

Și, iris pur, a inimii mai tandră
Risipă-n sunet doar cu un diez

Să vrei – orgoliu vechi și fără seamăn –
Să-ncepi Cetatea zilelor de fast,

De-atâtea ori visată-n cărți și geamăn
Să fii cu timpul-matcă, nu contrast

Să vrei, clepsidră-nvinsă-n tine, semnul,
Mărgean de raze gândului îndemnul…

Eugen DUMITRU

De leu, ca semn al zodiei, 
mă leagă…

De leu, ca semn al zodiei, mă leagă
Puterea coaptă-n sânge, de felină,
Stăpână sie însăși, viața-ntreagă
Fiindu-i veghe vie, în surdină…
Cu pași umbriți de liniște ucide
Atât cât foame-i cere socoteală,
În silă parcă, buzele-i livide
Ating festinul freged cu sfială,
În fluturi trupu-ar vrea să și-l ascundă,
Zburând în cercuri largi deasupra sorții,
Uitând pornirea crimei, să pătrundă
Albastre zări, o clipă, apoi morții

El însuși, pradă dulce să se lase!
În leu, așteaptă aripi de mătase…

Solemnă, zveltă, 
ochiului solară…

Solemnă, zveltă, ochiului solară,
Ținând pe umeri bolta lumii, grea,
Femeia-timp, zeița tutelară,
Uitată-n albul marmurei de stea,
E genul proxim al vechimii noastre,
Al celor ce, urcând prin trecători,
Spre domul vechi al bolților albastre
Plutesc o clipă-n spectrul de culori
Și-ncet, zidindu-și brațele-n risipă,
Așteaptă flori din vămile pustii
Să ningă peste viața lor, în pripă,
Cum fluturi prinși sub ace în cutii…

Solemnă, zveltă, ochiului candidă,
Se-nalță, minunată, alba cariatidă…



Din urși polari venim în dimineața
Acestei lumi, cu ierburi fremătând,
În noi topind zăpezile și gheața,
Se-ngroapă-ncet statuile, plângând
În visul fraged, pod la zări de sunet,
Cum struguri albi, în vin când putrezesc,
– Arome grele, de lumini și foșnet,
În noi, din nou, atât de limpezi înverzesc.
Sporind alaiul curgerii-n șiraguri,
Urcând, spre guri, izvorul neumblat –
Sub pleoape-nchise, galbenul din faguri
Aminte-i, încă, Limbului uitat…

Așa, mereu, din urși polari venim,
Statui de sunet vieții să-i zidim…

Din urși polari 
venim în dimineața…

În vis, garoafa 
sufletului arde…

În vis, garoafa sufletului arde,
Sub cerul ei de flăcări, strălucind,
Etern, asemeni Sfinxului, în hoarde,
Îmi trec, sub ochi, mulțimile colind…
Învie, rând pe rând, în hagiografe
De mine scrise-n umbra de măslin,
Bărbați, visați în ani de cronografe,
Ce trec, semeți, prin lumea de rubin;
Asemeni lor, să fim și noi stăpânii
De crin bogat în taine, albul pur
E ca și cum, pe marginea fântânii,
În ape ochiu-ți plânge de azur…

Contur v-adun, din pagini de istorii,
Arcași la timpul secetei de glorii…

(poeme tipărite prima oară în 
„Flacăra pentru minte inimă și literatură”, 

18 septembrie 1982)
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PAPANAȘI

Marea pasiune a Paraschivei sînt papanașii. Momentele sale de adevărată 
fericire sînt cele cînd scoate bulgării gălbui din apa clocotită, îi tăvălește prin 
pesmet, apoi îi stropește cu zahăr pudră și toarnă deasupra lor smîntînă din 
abundență. Îi servește oricui se nimerește a fi în casă, fierbinți. Și-a făcut o faimă 
printre cunoștințe și e extrem de mulțumită.

Viața i s-a scurs astfel, ani în șir, ca o lungă și unică zi luminoasă, cu 
momentele sale de vîrf, cînd papanașii aburinzi excitau nările. Dacă nu avea 
musafiri, și-i pregătea pentru ea cu aceeași atenție și migală, comportîndu-se ca 
la un adevărat ritual. Îi mînca încet, niciodată în grabă, apreciind fiecare 
înghițitură cu cîte un oftat adînc, vibrînd a satisfacție. Uneori le adresa cuvinte 
drăgăstoase bulgărilor gălbui și fragezi, ca unor mici și drăgălașe ființe vii, fără 
de care nu concepea rațiunea de a trăi.

Era fericită Paraschiva și nu înțelegea, sub nici o formă, de ce se agită oamenii 
din jurul său, de ce sînt nervoși, nemulțumiți, își fac tot felul de probleme, sînt 
neliniștiți, spăimoși ori… de-a dreptul nefericiți. Cu asemenea papanași, cum 
poți să nu iubești viața? Paraschiva privea, cu nedumerire, în jur și ridica din 
umeri.

Într-o zi bulgării gălbui, scoși din apa fierbinte, se întăriră pe loc ca niște 
ghiulele. Ușor speriată, făcu repede altă porție. Dar, de cum îi scotea din apă, se 
întăreau ca piatra. Paraschiva verifică cu atenție compoziția, însă nici a treia 
oară nu reuși. Se lăsă sfîrșită pe un scaun unde zăcu un timp, revenindu-și greu. 
Apoi continuă pînă după miezul nopții, cu multă înverșunare.

Umpluse întreaga bucătărie cu bulgări gălbui, tari ca piatra, în care nu intra nici 
furculița nici cuțitul.

Frîntă, își trase un scaun în fața ferestrei pe care o deschise larg. Se așeză pe 
el și se stinse pînă spre dimineața, fără dureri, în timp ce privea afară, cu ochii 
largiți de o enormă nedumerire și uluială.

PAPAGALI

De curînd am făcut o vizită unui prieten și nu mică mi-a fost surpriza cînd am 
descoperit în bucătăria sa, destul de strîmtă, cîteva colivii cu papagali pictați în 
cele mai năstrușnice culori. Prietenul meu a zîmbit îngăduitor mirării mele și, 
pentru început, m-a invitat să iau loc.

L-am urmărit cum hrănește micile păsări cîntătoare cu salată proaspătă, cu 
mei și morcovi. Vîra, meticulos, salata și morcovii între gratiile coliviilor, iar meiul 
îl scurgea într-o mică tăviță din tablă. Papagalii făceau un zgomot vesel, incitați 

Scurtă prezentare:
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de bunătățile primite. Prietenul meu a scos, apoi, o sticlă burtoasă cu vin negru și, știind că ard de nerăbdare să 
aflu, începu să-mi explice pe-ndetele:

– Papagalii, dragul meu, după cum bine vezi și tu, sînt păsări superb colorate, mici și cîntătoare care-ți pot 
însufleți zilele mohorîte. Există și papagali mai mari, dar aceia sînt destul de blegi ca să nu prezinte interes. 
Atîta timp cît se află în colivii, dacă-i observi cu atenție, descoperi că au ușoare urme de personalitate. Ba, 
există și papagali melancolici. Papagalițele sînt mai cochete și trag, din cînd în cînd, cu ochiul la vecinul din 
cealaltă colivie. Dacă le dai însă drumul, își pierd orice urmă de personalitate. Se înșiră toți, ca pe ață, pe bara 
galeriilor de la perdele și nu se mai mișcă de acolo. Nu mai fac gălăgie, nu se mai hîrjonesc, stau cuminți și abia 
așeaptă să fie vîrîți înapoi. Îți dai seama cît sînt de minunate păsările astea?! Dacă ai puțină răbdare, reușești 
să-i înveți cîteva cuvinte. Te imită perfect și nu riști să te contrazică niciodată. Te asigur, dragul meu, că este 
minunat să ai papagali în jurul tău. Este liniștitor, îți tonifică încrederea în tine.

Prietenul meu a mai vorbit despre păsările mici și cîntătoare, despre intenția lui de a face diverse împerecheri 
cu scopul de a obține exemplare cît mai colorate care să-ți încînte privirile. De asemenea, să fie cît mai 
sprintene și să execute în colivii, la comandă, adevărate spectacole acrobatice, adevărate numere de circ. L-
am ascultat pînă seara tîrziu, aprobîndu-l.

Apoi mi-am luat rămas bun de la el.
Am ieșit în balcon și mi-am luat zborul.

POPICĂ

Un aer lipicios și dens a copleșit străzile orașului. Oamenii au mișcări lente, ca-ntr-un film derulat cu 
încetinitorul. Broboare de sudoare li se scurg pe gît, le pătrund pe sub cămășile subțiri, gîndurile s-au năclăit, 
și-au pierdut, complet elasticitatea și toți doresc doar puțină umbră ori o încăpere cu ziduri groase, răcoroase.

Popică înaintează pe străzi în același fel, mormăind nemulțumit că a fost obligat să iasă tocmai la o 
asemenea oră cînd termometrele înregistrează temperaturi maxime. Dar nu are încotro, este singura oră cînd 
poate obține o adeverință extrem de necesară, astfel că-și forțează picioarele să se miște mai repede, să 
scape de calvarul nădușelilor.

Ajunge, aproape fără să-și dea seama, în dreptul clădirii cu pricina, înaltă cît două etaje. Pătrunde în hol și 
respiră mai degajat, fiind atins de o dîră de răcoare. Portarul îi explică molcom, tamponîndu-și nasul cu o 
batistă verzuie, în care cameră trebuie să ajungă.

Popică intră în încăperea indicată și, după ce închide respectuos ușa, fără zgomot (pe o asemenea căldură 
nici o ușă nu mai scîrțîie), rămîne o clipă uluit. În dreptul celor opt ghișee care se zăresc nu se află nici o 
persoană. Faptul acesta îi umple inima de bucurie, trupul i se destinde și își recapătă elasticitatea, asta și 
datorită răcorii mult mai evidente care domnește în încăpere. Zidurile groase ale clădirii, vechi și temeinice, își 
spun cuvîntul.

Popică se apropie, zîmbind, de primul ghișeu. Explică, scurt și politicos, scopul prezenței sale acolo. I se 
răspunde, scurt, să se adreseze la ghișeul de vizavi. Popică mulțumește și trece fără grabă și fără supărare 
vizavi, unde, de asemenea nu așteaptă nimeni. Salută întîi funcționara cu părul castaniu de la ghișeu și-i 
explică de ce are nevoie. Funcționara îi zîmbește amabil, semn că e o treabă simplă, și-l roagă să-i spună 
adresa exactă. Popică îi spune, iar funcționara începe să caute într-un registru. Se oprește la o pagină. Insistă 
cu privirea și cu degetul arătător de la mîna dreaptă. Se încruntă ușor și-l mai întreabă o dată unde locuiește. 
Popică repetă conștiincios adresa.

Funcționara își mai mișcă, un timp, degetul pe pagină apoi privește ecranul computerului, lovește tastatura, 
iar privește în registru, iar lovește tastatura și, în cele din urmă, clatină din cap și-i spune, privindu-l într-un fel 
ciudat, că la adresa respectivă locuiește domnul Gavrilă.
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Reîntoarcerea
la Carte

Reîntoarcerea
la Carte

Două splendide cărți 

pentru copii, în care 

textul și ilustrația se 

comb ină  a rmon ios , 

deschid seria „Patrick și 

prietenii” a Loredanei 

Tuchilă. În prima carte a 

acestei serii, „Patrick și 

Crăciunul”, București, 

2019, personajul central 

este un câine din rasa 

siberiană Samoyed, prin 

intermediul căruia micii 

și marii cititori se pot 

delecta cu inteligența, 

credința, abilitatea de a 

se descurca în situații 

neprevăzute, umorul și 

iubirea față de oameni și 

celelalte viețuitoare din 

n a t u r ă  a l e  a c e s t u i 

patruped.

Grație personificării și imaginației, năzdrăvanul câine se trezește într-o zonă înzăpezită, care la prima vedere 

pare a fi patria sa natală. Un întreg periplu genetic din poveștile mamei și bunicii sale canine îi amintesc de 

Siberia, apoi de Franța. Teama și curiozitatea, pe cât de omenești, tot atât de câinești, îl poartă după miros pe 

niște urme. Astfel descoperă un sac mare și roșu, pe care e tentat să îl ia. Numai că, aproape de povara cu 

multe miresme, află un animal în suferință, pe care îl crede a fi un cerb. Cunoștința cu cel rănit îi lămurește 

adevărata identitate a aceluia: un ren, dar nu unul ca oricare, ci făcând parte din cei nouă, trăgând la sania lui 

Moș Crăciun.

Logic și răbdător, câinele, cu un comportament uman, educat, e „guraliv”, dar și inteligent. Deducțiile sale din 

treaptă în treaptă, îl ajută să treacă în revistă numele celorlalți opt reni din atelaj, spre a-l descoperi pe cel al 

renului rănit. Acesta, fiind unul privilegiat, înhămat la sania lui Moș Crăciun, se comportă cu un aer de 

superioritate.

De aici încolo, cu dialoguri simple, dar la subiect, începe povestea… Și de o parte, și de alta sunt prezentate 

anturajele celor doi: pisica Ciucimotti și stăpânul Ionuț, pentru câine, și ceilalți opt reni, colegii de sanie, pentru 

Comet. Incitat să își folosească simțul mirosului, grație unui zurgălău pierdut de la sanie, Patrick va lua urma lui 

Moș Crăciun și a celorlalți reni rămași în „pană” și va înțelege că rolul lui e dublu: cel de salvator al expediției lui 

Moș Crăciun rămas doar cu opt reni, dar și de recuperator al sacului cu daruri de împărțit copiilor lumii. 

Misiunea lui e foarte importantă și ca să o ducă la bun sfârșit va folosi tot ce l-a învățat citind din cărți, stăpânul 

lui, copilul Ionuț.

Reîntoarcerea
la Carte

Passionaria STOICESCU
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Credincios, inteligent, gata să ajute, îi află pe toți și chiar se oferă să tragă la sanie, ca un adevărat câine polar 

de tracțiune ce este, în locul lui Comet cel rănit. Numai că, Moș Crăciun poseda un elixir fermecat cu care să 

dreagă urgent rănile celor accidentați. Cunoașterea cu Moș Crăciun, reamintirea scrisorilor scrise de copii 

către acesta pentru a solicita daruri, îi amintește de stăpânul său, Ionuț, de năzdrăvăniile făcute împreună, de 

faptul că îl salvase pe micul înotător când acesta căzuse din barcă. Patrick recunoaște în fața Moșului și a 

renilor multe din năzbâtiile făcute, toate sub imperiul iubirii și al credinței față de copil. Moș Crăciun însă 

decretează iertarea în schimbul sincerității, afectivității și curajului canin. Alaiul ajunge astfel cu bine la 

Luxemburg, adevărata reședință a lui Patrick și a lui Ionuț.

Copilul, deși nu apare ca personaj în carte, este prezent din toate întâmplările și descrierile de situații în care 

e pus prietenul său, câinele. În spatele tuturor, ca un abil păpușar, este mama, autoarea poveștii. Câte 

semnificații capătă astfel darul ei de carte? O dată pentru copilul iubit, apoi pentru cățelul iubit de copil, apoi 

pentru miticul Moș Crăciun, cu alaiul său de reni, îndrăgit și așteptat de toți copiii lumii, dar și de maturii care își 

rememorează astfel copilăria! Câte domenii țintește textul acesta curgător și scris cu talent? Literatura, 

biologia, lingvistica, geografia, psihologia, și câte altele…

Pregnantă rămâne cunoașterea psihologică a comportamentului animal, chiar dacă umanizat, pusă sub 

semnul talentului narativ, gata să incite la lectură și reflecție cititorul. Gradualitatea noilor cunoștințe prezentate 

astfel nu ține doar de instrucție și educație, ci și de aspirația pentru frumos luat din lumea reală, a copilăriei, din 

lumea scrisă, a cărților, și din lumea imaginară, a fanteziei.

În „Patrick și Dif”, București, 2020 lumea terestră e schimbată cu cea acvatică. „Salvatorul Crăciunului din 

2019” continuă seria salvărilor, de data aceasta cel scos din impas fiind un pui de delfin. „Rețeta” autoarei 

modifică „ingredientele”, folosind aceleași calități minunate ale prietenului patruped: inteligență, simț 

excepțional al mirosului, cunoștințe dobândite din prietenia cu Ionuț și lecturile acestuia privind vasta lume 

animală, iubirea de oameni și de natură. Fantezia se sprijină în continuare pe forța personificării, limbajul 

câinelui, peștilor, delfinilor e cel omenesc, ba chiar cu virtuți filologice și umor, devoalând studiile autoarei, 

apetența sa pentru educația prin lectură, prin exemplul indirect.

Noțiunile de zoologie se mariază neforțat cu cele de ecologie, puterea exemplului concret fiind cea mai 

eficientă cale de urmat. Logica e în elementul ei și aici, ideea de a ajuta fără să cunoști caracteristicile celui pe 

care trebuie să îl scoți din impas, fiind fără sorți de izbândă. Pledoaria pentru carte și lectură e salutară, într-o 

lume în care se citește atât de puțin: „Cred că jenant este să nu știi niciodată nimic și să te faci că știi. Să 

vorbești fără să folosești experiența altora. Lectura are multiple avantaje. Am citit cu Ionuț și apoi am auzit 

discuția dintre el și părinți.”

În tot periplul lecturii, cartea solicită nu doar cititorul copil (cu un prieten devotat, animalul), ci și părinții, care 

au datoria să discute conținutul cărții, să explice lucruri și cuvinte neînțelese, să dirijeze interesul copilului spre 

un anume gen de lectură, potrivit cu vârsta lui, cu aptitudinile pe care acesta le are. „E normal să fii informat. 

Lectura are multiple avantaje: obținerea de noi informații, dezvoltarea competențelor într-o limbă… „, 

perorează în continuare Patrick în dialogul cu peștii. Școala nu apare, e probabil „on line”, rămasă în pandemie, 

părinților revenindu-le rolul de a-i ține locul. Cartea e deci una contemporană, câștigând la punctajul 

importanței ei și pe acest plan.

Conlucrarea dintre om matur, copil, animale este surprinsă cu naturalețe și modernitate. Noțiunea de 

„ecologism” e vie și prin exemplu, dă roade. Salvamarii nu salvează doar oameni aflați la ananghie, ci și 

animale marine, dar, nota bene cu ajutorul unui animal inteligent, dresat să facă asta de către un copil instruit, 

învățat să facă asta, de către niște părinți instruiți, din care mama e o talentată scriitoare și traducătoare.

„Cititul urmelor” din lumea animală poate duce la o splendidă paralelă în lumea noastră, în care „mersul pe 

urme” a fost delegat în ultimul timp televizorului, computerului, tabletei, și nu cărții. A scrie povestiri pentru copii 

astăzi, e un act de curaj pentru reîntoarcerea la Carte, care trebuie să arate impecabil conținutistic și ilustrativ, 

să placă în egală măsură și celor mari, și celor mici și să instruiască deopotrivă. Dacă ea este și tradusă de 

aceeași autoare în două limbi de circulație internațională, precum engleza („Patrick și Crăciunul”), dar și 

franceza („Patrick și Dif”), planeta de scriitor e una cu adevărat rotundă.
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Bunica îmi spunea odată:
Crede copilă în poveşti;

În fiecare dintre ele
Un sâmbure de adevăr găseşti.

Chiar dacă drumul vieţii va fi lung
Unele gânduri nu se spun.

Vor dispărea ca soarele în asfinţit
Cum niciodată nu se întoarce ce-ai trăit.

Pe-atunci eram doar o copilă
Înmărmurită, vorbele-i sorbeam

Acum tabloul din perete îmi arată
Ce chip de înger lângă mine-aveam

Prin amintiri voalate-o caut
Din când în când vorbesc cu ea
Îmi este dor s-o strâng în braţe

Îmi este dor şi dorul mă sufocă fără ea.
Am petrecut atâtea dimineţi cu soare,

Dar mult mai multe dintre ele au fost goale.

Ca un păstor statornic
Mereu acasă am revenit.
Ca să păşesc pe urma ei

Să înţeleg în viaţă de unde am pornit
Aceleaşi încăperi, acelaşi pat

Pe care în fiecare noapte visul a oftat.
A fost cea mai frumoasă dintre femei

Îi port în suflet chipul blând
A dus-o timpul într-o grotă rece

Lăsând în urmă un suflet de copil.
Nimeni nu se naşte fără vină,

Tot ce-am avut s-a risipit.
În ceruri există o carte

Şi pentru fiecare muritor, o filă.
Destinul nu poate vorbi,

Divinul apleacă asupra fiecăruia o mână.
Era Ajunul de Crăciun,

Pe cer se arăta minunea,
Iar pe pământ se împărţea durerea.

Neştiutoare, dar senină,
O tânără năştea un prunc.

Coca POPESCU

El n-avea nici o vină
La ceas târziu, pe o saltea de paie, l-a părăsit.

Mereu mai mult, mereu mai bine,
Dorinţa există-n fiecare,

Să le-mplineşti pe toate nu se poate.
Nu e poveste, e o realitate

Aşa cum îmi spunea bunica:
„Caută şi vei găsi un sâmbure de adevăr în toate.”

Lumea căreia îi aparţinem e plină de păcate.
Iar Ea, bunica mea cu suflet mare,

A legănat pruncul care plângea fără-ncetare
L-a adoptat şi l-a crescut

Era o fată dăruită ei de duhul sfânt.
Creştea copila cuminte şi frumoasă
Era lumină, bucurie şi ajutor în casă
Toiag la bătrâneţe n-a ajuns să-i fie

Bunica s-a grăbit să plece în ultima ei călătorie.
„Prin viaţă suntem trecători”,

Spunea bunica deseori
Şi-i povestea copilei nenumărate întâmplări.

Poveşti cu zâne şi împărătese
Poveşti închipuite sau reale

Dar de fiecare dată când povestea
Privea spre cer, rostind umilă: Tată!

Tatăl ceresc părea să fie
Îi mulţumea în fiecare zi pentru imensa bucurie.

Era o vară capricioasă
Copila cutreiera pădurea

S-adune vreascuri pentru foc
Şi flori de Sânziene din care îşi făcea cunună

Ca să-i aducă şi ei puţin noroc.
Ziua premergătoare de Sânziene

O aştepta cu mare drag
Din nou bunica îi va spune,

Povestea frumoaselor zănatece,
Nevăzutele, care dansau fără 

veşminte sub clar de Lună
Pe lângă foc.

Seara se grăbea şi ea
în luciul apei se zbătea

Trestia, papura trosneau şi se rupeau,
Dar vântul nici nu adia

Pe iarba mătăsoasă lângă lac.

Poveste de Sânziene



Bunica şi copila s-au aşezat
Sub salcia cu braţe lungi

Din când în când un foşnet se-auzea
Împletindu-se cu vuietul apei

Părea un bocet de copil sau un oftat.
Cu ochii umezi sub perdea de stele,

Suav, copilei, bunica îi vorbea:
Ştii tu copilă, aici sub salcie

În nopţile senine
Dacă priveşti spre cer tăcută, încrezătoare în 

destin,
Vezi Luna-nlăcrimată

Pentru iubirile care s-au destrămat
De vrajă încântate.

Adesea îi vorbea şi despre datini
Şi de legendele cu lupi înfometaţi
Când luna roşie scăldată-n sânge

Îi transforma pe-aceştia în vârcolaci.
Poveşti cu zâne despletite
Ce furau minţile-ntr-o clipă

Sau, oblojeau cu dragoste inimile împietrite
Celor care se-ncumetau să le privească

Sau să le calce umbra pe furiş
În poieniţa neumblată
Desculţe, frumoasele

În jurul focului formând o roată, dansau.
Sub tălpile lor pământul ardea,

Lăsându-l sterp pentru o altă viaţă.
Ca semn al bunătăţii, Zânele nopţii,

În locurile ce ascundea comori,
O vâlvătaie arătau doar celor muritori.

Iarba fiarelor îmbracă
Poieniţa neumblată

Abur, fum, lumini şi umbre

E noaptea de Sânziene
Când se deschid cerurile

Dobitoacele aleargă pe cărarea înstelată,
Limba lor e dezlegată

Pot vorbi, numai o dată
Cine le aude graiul

Va rămâne
Orb şi surd, gura le v-a fi strâmbată

Ce ştie, ce-a auzit, rămâne pecetluit.
Ielele se ţin de mână

Aburul cuprinde locul
Sânii goi poartă povara cosiţelor aurii

Despletite şi desculţe
Cu trupurile silfide

Dănţuie a sărbătoare
Doar pe cap poartă odoare
Din flori galbene, albastre,

Coroniţe împletite cu nuiele şi cu spice.
Zâne bune, zâne rele ajută la farmece,

Legături de dragoste.
Înveşmântată în fum,

Lângă lac, o forma vie mestecă într-o tipsie

Ce fierbe pe jar de scoici
Vraja o rosteşte rar

Ce gândeşti nu mai întorci
Limbi de viperă uscate
Adu dragostea aproape
Fă-l să uite, să nu vadă
Să se ducă şi să vină,
Să piară pe arătură,
Ameţit să se târască

După partea femeiască,
Să rămână fără vlagă

Când pune pasu-n ogradă!
Şi îl leagă, ca tăciunul lângă vatră!

Nouă lacăte încuie inima lui pe vecie
Cu fir roşu de borangic
Într-o oală de pământ.

Legată de nouă ori,
Cu nouă garoafe, flori.
Şi cu ceară de albină
Noua dragoste să ţină
Cât oala e îngropată.
Cusută să-i fie gura,

Să uite şi să nu vadă,
Ce-a avut, acum ce are!

Dragostea…
Legată în noapte

Lângă foc, pe mal de ape.
Chipul ce îl strig năvalnic

Desenat cu un toiag
În cenuşă, sub tipsie
Uneşte-l în cununie.

Jar amestecat cu spini

Clocoteşte-mi ierburile cu puterea Ielelor.
Femeie ce legi nuiele

Fură din grajduri caiele
Pune-ţi flori sub perină
Şterge-ţi obrajii cu rouă

Visele din astă noapte sunt
Frânturi din viitor

Dacă n-ai multe păcate
Vezi realizarea lor.
Fiice ale Soarelui
Orfanele dorului

Levitează,
Sânzienele dansează.

P. S.
Pe malul râului

Sub salcia binelui
Paşii Lunii se desprind
lăsând suflete dormind

Pe un şal din lână moale
Alunecam în visare

Umărul îmi strălucea
Era Ea.

Bunica ce cu dragoste mă veghea.
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„! sufletul nostru-i nemuritor,
Iubit discipol, fii-mi ajutor,

Poartă-mi pe brațe, pe braț să-mi porți,
Sufletul trupului meu dintre morți,

Înalță-mi sufletul meu de tot
Cînd trupu-mi sîngeră și nu mai pot,

Înalță-mi sufletul meu de tot
Cînd trupu-mi sîngeră și nu mai pot!”

(Cezar Ivănescu, poeme, Ed.Crater, Către discipoli (I), pag.229)
(n. 06 august 1941, Bîrlad – d. 24 aprilie 2008, București)

Nu știu cînd au trecut peste 13 ani de la moartea scriitorului Cezar Ivănescu! Parcă a fost ieri, parcă e prezent 
printre noi, îi aud vocea, recitînd și cîntînd sau vorbind cu șarmul lui intelectual de o rară frumusețe… Zile și 
nopți ne bucuram să fim în preajma lui, să-l auzim vorbind și cîntînd poezia sa. Era și va rămîne un mare poet, 
de o mare sensibilitate. Nu a fost înțeles la adevărata sa valoare! Păcat că a avut o viață foarte grea din partea 
sistemului din România dar și din partea unor apropiați pe care i-a crezut prieteni, mai ales în ultimele trei luni 
din viață.

Ne-am cunoscut în anul 1980, cînd poetul Cezar Ivănescu a venit în Iași, fiind invitat la o lansare de carte. A 
stat cîteva zile, mai ales că avea pe fratele său, Dumitru Ivănescu, pe atunci director la Arhivele Statului. Din 
1980 și pînă în cele din urmă a vieții sale am fost în legătură, în mod fizic sau pe calea undelor, dar și prezentă 
mai la toate evenimentele culturale care aveau loc la Iași. O singură dată am participat la una din ședințele 

cenaclului de poezie, „Numele Poetului”, din București, în 
1993, cenaclu inițiat și condus de poetul Cezar Ivănescu. Îmi 
plăcea să-l ascult vorbind, ca dealtfel tuturor apropiaților și nu 
numai. Cînd venea la Iași pentru diverse evenimente culturale 
mă invita de fiecare dată, ceea ce era o onoare pentru mine. 
Dar aveam și întîlniri culturale private, acasă la mine și la alți 
prieteni apropiați. De multe ori cîntam cu toții pe versurile și 
muzica lui Cezar Ivănescu, acompaniați fiind de cîte un 
chitarist.

În imagine, Cezar Ivănescu și Lucreția Berzintu în garsoniera 
scriitorului Liviu Antonesei din Iași, în apropiere de Casa 
Sindicatelor. Eram cîțiva invitați acolo, veniți după un un 
eveniment cultural care a avut loc în „orașul muzeu”, Iași. Foto: 
Liviu Antonesei.

La Iași, în afara evenimentelor la care era invitat să participe, 
se întîlnea și cu tineri poeți în devenire (optzeciști) pe care Cezar Ivănescu îi debuta în pagina sa care se intitula 
„Numele poetului”, pagină a revistei Luceafărul din București. Îi plăcea să promoveze și să încurajeze tinere 
talente literare.

În anul 1990 am înființat o companie împreună cu un asociat, „GAUDEAMUS” SRL Iași, cu diferite activități, 
inclusiv o editură cu aceeași denumire.

Lucreþia BERZINTU

80
80 de ani 

de la naºterea 
scriitorului 

Cezar IVÃNESCU



În primăvara anului 1993 l-am vizitat pe Cezar Ivănescu în București, pe 
str. Silvestru nr.50, unde, în prezența distinsei sale soții, traducătoarea 
Maria Ivănescu, i-am propus și a acceptat să fie directorul editurii noastre, 
„Gaudeamus” Iași. Am discutat și asigurat toate condițiile, salariu, cazare și 
deplasare. Cu acest prilej a fost considerată prima revenire a poetului – 
după afirmația sa, în cetatea culturii române pentru o perioadă mai lungă, 
chiar dacă acest lucru nu a fost făcut public de către cei din breaslă. Cîteva 
luni de zile a locuit în apartamentul meu din Iași, pînă la 01.09.1993, pe 
timpul deplasărilor la editură.

În același an, 1993, de ziua sa de naștere (6 august) i-am organizat o 
frumoasă aniversare la Pietrărie, în cartierul Bucium din Iași, într-o clădire 
situată în mijlocul naturii, superbă la acea vreme. Printre invitați au fost 
prezenți: poeta Leonida Lari (să fie binecuvîntată!) regizorul Valentin 
Vasilescu din Orșova care a și filmat aproape toată petrecerea, poetul 
basarabean Ioan Mânăscurtă (sa fie binecuvîntat!), poetul ieșean Lucian 
Vasiliu împreună cu frumoasa și distinsa lui soție, Iolanda, Clara Aruștei 
împreună cu mama ei, Lucia, și alții. Am petrecut toată noaptea, cîntînd și 
recitînd din poezia lui Cezar Ivănescu, continuînd pînă a doua zi la prînz 
cînd am mers cu toții la o ciorbă de burtă, la Restaurantul Moldova din Iași. 
Rămîne o aniversare memorabilă pentru cei care au fost prezenți și mai 
sunt în viață. A fost ceva de vis! E regretabil că nu se știe unde se află acea 
înregistrare video. În 2019 l-am contactat și întrebat pe domnul Valentin 
Vasilescu despre înregistrare. Mi-a răspuns că nu este la el. Îl citez pe 
„Velicusas Levantin” de pe Facebook (Valentin Vasilescu): „… cu multă 
admirație și respect… mulțumesc pentru amintirile evocate… a fost un 
moment solar atunci…!!!… dar, ceea ce s-a-nregistrat nu a rămas la 
mine… trebuie căutată-nregistrarea… ar fi de istorie literară!!!!…”

În aceeași perioadă am venit cu ideea de a înființa încă o companie care 
să aibă și editură, la care să fie asociat și Cezar Ivănescu. L-a încîntat ideea 
și i-am solicitat un nume de companie. A propus să se numească 
„Euchronia”. Mi-a explicat că acest cuvînt vine din limba greacă și 
înseamnă „timp bun”.

Deci, am înființat editura „Euchronia” Iași, al cărei director a fost Cezar 
Ivănescu. La această editură a apărut o singură carte, „Mierla de la Casa 
Pogor”, 1994, versuri, antologie de Lucian Vasiliu, cu finanțare de la 
„Gaudeamus” SRL, conform unui contract de colaborare între cele două 
companii la care, de fapt, eram aceeași administratori. La „Euchronia” SRL 
nu am avut nici o încasare, așa că toate cheltuielile erau suportate de 
Gaudeamus SRL. Începînd de la 01 septembrie 1993 și pînă la 31 
decembrie 1994 am închiriat un spațiu de cazare pentru Cezar Ivănescu, 
gen garsonieră, în curtea Bojdeucii lui Ion Creangă din Iași, aparținînd 
Muzeului Literaturii Române, pe str. Bărnuțiu nr. 4, conform contractului nr. 
691/ 01.09.93, semnat de Lucian Vasiliu – director MLT și Lucreția Stanciu/ 
Berzintu – administrator Euchronia SRL Iași, cu o chirie lunară de 10.000 
de lei pentru o suprafață de 41,5 mp. La 01 februarie 1995 s-a încheiat un 
nou contract de închiriere cu nr. 125 prin care s-a „negociat” o chirie lunară 
de 73.800 de lei, de peste șapte ori mai mare ca ce plătită până atunci, 
1800 lei mp., nemobilat. Mobilierul de strictă necesitate l-am asigurat noi (o 
canapea, un dulap, un birou). În această situație, după trei luni de zile am 
predat spațiul închiriat.

Din cauza corupției din România, am avut blocaj financiar din partea unei 
mari fabrici de stat din București și, realizînd că nu se pot face afaceri 
cinstite în România, am fost nevoită să părăsesc Țara, plecînd în Israel, 
unde am stat din 1997 pînă în 2014, inclusiv.

De ce scriu toate aceste detalii? Pentru a se cunoaște realitatea, fără 
denaturări sau omisiuni, cu voie sau fără voie. Acum cîțiva ani în urmă am 
condus niște musafiri să vadă Bojdeuca lui Ion Creangă. Cu această 
ocazie am fost plăcut impresionată de faptul că pe peretele clădirii am 
văzut o placă cu mențiunea că acolo a locuit scriitorul Cezar Ivănescu între 
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anii 1995 și 1997. E posibil, dar, ceea ce știu este faptul că Cezar Ivănescu 
a locuit acolo în perioada 01.09.1993 – 01.03.1995, conform a două 
contracte de închiriere semnate de cei în drept, perioadă care nu este 
menționată pe acea placă. Pur și simplu s-a scos acea perioadă. Oare, de 
ce?

În anul 1993 sau1994 am mers împreună la Chișinău unde poetul Cezar 
Ivănescu a fost invitat să participe la Congresul Scriitorilor din R. Moldova 
unde a atras audiența prin cuvîntul său, direct și plin de substanță. Am fost 
cazați la hotelul „Codru” împreună cu alți scriitori veniți din afara 
Chișinăului. De la Cernăuți era venit poetul Ilie Zegrea, redactor la Radio 
Cernăuți în limba română. Ne-am adunat cu toții într-o cameră din hotel la 
un pahar de vorbă, muzică și poezie. De fapt, unii veniseră în vizită, să-l 
asculte pe distinsul poet Cezar Ivănescu. Orice întîlnire cu Cezar Ivănescu 
era atît de specială încît se crea o atmosferă de bucurie și de o înaltă 
spiritualitate. Trăiam acele momente în afara timpului. Timpul nu exista 
pentru noi.

În perioada cînd ne-am cunoscut la Iași, în 1980, a fost o atracție 
spirituală reciprocă. Îmi plăcea să-l ascult vorbind, recitînd și cîntînd. Tot atunci poetul dorea să-și găsească 
prietenul genial, Petru Aruștei, după adresa pe care o avea scrisă într-un carnețel. Într-o noapte de iarnă 
frumoasă, cînd ningea cu fulgi mari și pufoși, noi străbăteam străzile Iașului prin zăpadă pînă aproape la 
genunchi ca să-l găsim pe „Prietenul Sfînt”, (cum îi plăcea să spună) din copilărie. Ce coincidență! Prietenul 
său, Petru Aruștei, era vecin cu mine și locuia într-un bloc apropiat, în cartierul Tătărași – Sud. Astfel l-am 
cunoscut pe Petru Aruștei (un mare talent, pictor și scriitor), pe soția sa, Lucia și pe cei trei copii ai lor, Clara, Alin 
și Lucian. Tot atunci a fost prima discuție pornită de la Cezar Ivănescu privind dorința lui și a Mariei Ivănescu ca 
în viitorul apropiat să-și mărească familia cu încă un membru, Clara Aruștei. Discuția, de fapt, s-a rezumat la o 
întrebare: „Clara, vrei să vii la noi, la București?” Fără un răspuns cert. Ulterior, într-adevăr, Clara Aruștei a 
devenit fiica spirituală a familiei, Maria și Cezar Ivănescu, pentru care le-a fost ca un înger păzitor pînă la 
sfîrșitul vieții lor, a plecat mai întîi Mary și apoi Cezar.

Ultima perioadă din viața poetului Cezar Ivănescu a fost una sinistră. Greu de înțeles! Avea să plece în 
eternitate pe data de 24 aprilie 2008 după o operaţie simplă, banală, ce se va dovedi însă fatală din cauza 
incompetenţei medicale şi a precarităţii sistemului de sănătate din România. Ultimele trei luni din viață și le-a 
petrecut în casa mea din Iași în timp ce eu mă aflam în Israel. Am fost în legătură prin telefon pînă la sfîrșitul 
vieții, căutînd să-l susțin prin diferite mijloace.

Unul din cei mai mari poeţi pe care i-a avut România a murit în condiţii neelucidate încă, în urma unui linşaj 
mediatic. Pe 29 ianuarie 2008, cei de la Agenția de știri NewsIn au fost primii care au intoxicat presa cu 
informaţii calomnioase, precum că Cezar Ivănescu ar fi primit Decizie de la Consiliul Naţional Pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii (CNSAS), de fost colaborator al Securităţii.

În cotidianul israelian de limbă română, „Viaţa Noastră”, din 04 februarie 2008, a apărut următoarea ştire: 
„După ce o viaţă a fost terorizat şi hăituit de Securitatea românească, poetul Cezar Ivănescu se vede la 
această vîrstă (67 de ani) acuzat de Mircea Dinescu, membru în Colegiul CNSAS, că a fost informator al 
Securităţii, fără să existe nici un document oficial în această privinţă, nici o consultare a dosarului… Este pur şi 
simplu o calomnie strecurată prin presa din România pentru a încerca un linşaj mediatic. A protestat pe toate 
căile şi, începînd de azi 04.02. 2008, orele 12:00, la Uniunea Scriitorilor din România, Bucureşti, Calea Victoriei 
nr.15, în Sala cu Oglinzi, va declara greva foamei. A anunţat şi pe Preşedintele României în această privinţă”.

În ziua de 04 februarie 2008 Cezar Ivănescu a intrat în greva foamei pentru adevăr. L-am susținut continuu pe 
Internet prin comentarii la diverse publicații și agenții de presă. Un semnal al meu lansat la o agenție de presă a 
fost preluat, ca o previziune, de autorul unui articol apărut în „Jurnalul Național” din 30.04.2008. Iată semnalul 
meu de atunci: „Scriitori români, din țară și de pretutindeni, e bine să vă uniți pentru dreptatea confratelui 
dumneavoastră, poetul Cezar Ivănescu! Lăsați micile neînțelegeri deoparte! Acum e o situație majoră. 
Sănătatea lui e sub semnul întrebării. Deja, cu două zile înainte de începerea grevei foamei nu a putut mînca. 
Cineva o să răspundă dacă viața îi va fi pusă în pericol. Știți foarte bine ce au făcut așa-zișii mineri în Capitală, 
în 1990. Cezar Ivănescu se numără printre numeroșii intelectuali care au fost maltratați de către aceștia. Dacă 
era informator la Securitate ar fi fost protejat de „mineri” și nu ar fi avut parte de atîtea nenorociri. Dumnezeu să-
l ocrotească!”

Apropo de Securitate, citez din cartea lui Cezar Ivănescu, „Timpul asasinilor”:
„Tot în Iașii acelei vremi trăia un bețivan, Petrică Nistor, care umbla prin cârciumi cu un caiet cu coperți verzi al 

lui Labiș, care conținea poeme *reacționare*, anticomuniste…
Eu am revăzut acest caiet cu coperți verzi, în primăvara lui 1962, când am fost dus la Securitate și *tovarășul 

maior* care voia să mă determine să colaborez cu ei (trebuia să-i cer lectorului Al. Husar, cu care eram prieten, 

61

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M



cursul său originar de estetică și să-l duc la Securitate, ceea ce eu am refuzat, ceea ce sigur n-a refuzat să facă 
*asistentul* lui Husar, seraficul Corneliu Sturzu, care bătea Italia cum bat eu Sărăria, acest înger blond umflat 
de votcă, căruia trenul i-a tăiat un picior, îi spunea prietenului lui drag, Dorin Tudoran, prin anii `70, să se 
ferească de mine că sînt *un om rău*, da, eu eram acela, eu, nu păpam nici lăptică, nici Securițică, nici 
secărică…) mi-a arătat caietul și mi-a citat versuri care spuneau că steagul roșu, steagul Diavolului, e o rușine 
pentru un popor care are tricolorul… „ (Cezar Ivănescu, Timpul asasinilor, ed. Libra, București, 1997, pag.49)

După 11 ani de la apariția cărții „Timpul asasinilor”, în 2008 pe 6 februarie, Cezar Ivănescu avea să declare la 
emisiunea B1TV același lucru referitor la Securitate, ceea ce fiecare poate să realizeze că Cezar Ivănescu a 
spus adevărul, vis-a-vis de acuzele mincinoase și defăimătoare apărute în presă începînd cu 29 ianuarie 2008, 
situație care i-a afectat starea psihică pînă la maximum, ducînd la afecțiuni organice și în final la moarte.

Spre finalul aceleeași emisiuni Cezar Ivănescu a declarat: „… mulți oameni politici au fost tranșanți în a lua 
atitudine în acest moment față de persoana mea, nu au ezitat nici o clipă. Culmea e că din breasla noastră, 
dintre literații noștri, dintre care unii îmi sînt datori în eternitate, ei s-au clătinat. Am o scîrbă și o stare de greață 
apropo de acești oameni cum nu vă închipuiți.”

În acea perioadă, poetul Cezar Ivănescu era directorul editurii „Junimea” din Iași. Nimeni dintre scriitorii din 
Iași sau de pe aiurea, sau președinți de asociații de scriitori unde era membru, nu a dat o dezmințire în presă 
după știrea falsă apărută în 29 ianuarie 2008, precum că nu exista nicio Decizie a CNSAS-ului în acest sens. 
Nici un ziarist nu l-a contactat pentru un drept la replică, pentru un interviu în scopul aflării adevărului.

Pe 02 aprilie 2008, Cezar Ivănescu a scris ultima scrisoare, destinată mie, scrisoare pe care am primit-o în 
Israel cu o zi înainte de a muri, împreună cu patru cărți cu dedicații, un CD și un DVD cu un concert de-al lui. 
Scrisoarea a făcut pe drum multe zile până am primit-o, timp în care Cezar Ivănescu mă întreba mereu dacă 
am primit scrisoarea.

Citind scrisoarea m-am întristat, am simțit că este o scrisoare de adio. Citez: „Știu că anul acesta e decisiv și 
dacă Dumnezeu va vrea să fie și ultimul în viață, vreau să știi că îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru 
mine în această lume, și-n Țara Sfîntă în care te afli îți trimit gîndul meu de dragoste (…) Din casa ta scriu către 
tine și tot pustiul vieții petrecute printre oameni urîți și răi, dispare din sufletul meu și rămîne doar gîndul meu de 
dragoste (…) De acum trebuie să trăiesc mai aproape de duhul, vocea și voia Domnului și să-i întorc darurile 
prin ascultare. Voi face numai ceea ce Domnul îmi va șopti să fac… Casa ta mă apără și-mi poartă noroc! Eu te 
sărut și vă sărut (pe tine și pe mama mea, Evreica!)”

Pe 21 aprilie 2008, la insistenţele unei rude mai îndepărtate din Bacău, poetul Cezar Ivănescu s-a internat în 
Clinica privată „Vasile Palade” din Bacău pentru o banală intervenţie chirurgicală.

Pe 22 aprilie 2008, chiar directorul clinicii, medicul chirurg Vasile Palade i-a făcut intervenţia chirurgicală (cu 
semn de întrebare), după o anestezie generală. Se pare că pe fondul unui organism slăbit din cauza defăimării 
în presă (slăbise aproximativ 20 de kilograme) şi din cauza nerespectării unor condiţii medicale, poetul n-a 
rezistat acestei intervenţii.

Pe 23 aprilie era transferat la Spitalul de Urgenţă Bacău unde în timp de cca 24 de ore nu i se făcuse niciun 
control pentru a se vedea cauza înrăutăţirii sănătăţii.

Pe 24 aprilie 2008 s-a hotărît transferul cu elicopterul SMURD la Bucureşti, care şi acesta a venit cu patru ore 
întîrziere. Seara, după ora şase, poetul Cezar Ivănescu a murit la Spitalul de Urgenţă Floreasca, Bucureşti, 
unde se constatase un diagnostic diferit faţă de cel pus la Bacău. A fost înmormântat la Iași, în cimitirul 
Eternitatea.

Poetul, intuind că moartea-i va fi aproape şi timpul nefiind de partea sa, şi-a lăsat toate mărturiile înregistrate 
pe casete audio, şi, printre acestea, ne roagă pe noi, cei apropiaţi, care am fost de partea adevărului, să-i 
apărăm numele şi opera.

Ultima scrisoare a poetului Cezar Ivănescu, adresată mie în timp ce mă aflam în Israel, a fost publicată în 
revista Timpul de către Liviu Antonesei cu o introducere.

Sarcofagul de hîrtie

Cezar Ivănescu – Ultima scrisoare

Pe 2 aprilie a.c., cu doar trei săptămîni înainte de a se interna în spital pentru o operaţie simplă, banală, ce 
se va dovedi însă fatală, datorită incompetenţei medicale şi a precarităţii sistemului de sănătate, Cezar 
Ivănescu scria această scrisoare unei prietene vechi şi îndepărtate. Prietenia data de circa trei decenii, iar 
destinatara se afla în Ţara Sfîntă, unde s-a desţărat de mai mulţi ani, nu pentru că s-ar fi simţit excepţional 
în această ţară a tuturor posibilităţilor care este România. Întîmplarea – dacă întîmplare este şi nu un fel de 
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a închide cercul unei relaţii – făcea însă ca ultimele luni de viaţă ale poetului, lunile cele mai sinistre probabil 
din întreaga sa viaţă, să se fi petrecut în apartamentul acelei prietene. Luni sinistre? Cele mai sinistre? 
Desigur, pentru că s-a confruntat cu o acuzaţie pe care o resimţea ca fiind absurdă şi nu a simţit alături 
solidaritatea aşteptată a prietenilor săi, ieşeni, dar nu numai ieşeni. 
Am solicitat destinatarei scrisoarea spre publicare, i-am şi sugerat că, la nevoie, am putea elimina pasajele 
pe care le-ar socoti delicate, iar aceasta, spre onoarea sa, a acceptat. A acceptat publicarea în întregime, 
înţelegînd foarte bine că este o mărturie esenţială, un document important despre ultimele luni de viaţă ale 
poetului, ale unui poet de calibru foarte mare. Acesta rememorează întîmplări mai vechi sau mai recente, 
evocă discret, dureros discret, situaţia aberantă în care se trezise, face proiecte, inclusiv proiecte legate de 
o călătorie în Ţara Sfîntă. Dar face aceste proiecte precipitat, cu sentimentul urgenţei, de parcă ar fi 
presimţit apropierea sfîrşitului. Este adevărat că poeţii au viziuni, că ei obişnuiesc să-şi verbalizeze 
presimţirile, dar e cumplit să vezi cînd ele se mai şi împlinesc! 
Într-o evocare publicată în numărul din 1 mai al „României Literare”, scriam că Cezar Ivănescu era, este un 
mare poet altoit pe o persoană foarte complicată, sfîşiată între înălţimi şi abisuri. Este adevărat, aş putea 
adăuga că era o personaă foarte dificilă, uneori imposibilă. Cel mai trist lucru care s-ar putea întîmpla ar fi 
să uităm, să trecem sub tăcere dimensiunile urieşeşti ale poetului din pricina complexităţii omului. Cum la 
fel de nedrept ar fi să lăsăm circumstanţele aburde ale morţii sale nelămurite. Cineva trebuie, totuşi, să ne 
spună cum a fost posibilă plecarea prea timpurie dintre noi, la o vîrstă cînd se afla încă în plină putere de 
creaţie, în urma unei intervenţii chirurgicale simple şi, poate, nu neapărat necesare, oricum nu urgentă. Nu 
de pedepsit nişte vinovaţi este neapărat vorba, ci de faptul că este nedrept să rămînă într-o obscură ceaţă 
plecarea dintre noi a unuia din cei mai mari poeţi români de după război. (Liviu Antonesei)

„Cezar Ivănescu a deschis, atît cît a putut, ușile către 
toți cei ce arătau talent, dedicație și pasiune, 
indiferent de stil, voce lirică și timbru de intonație 
estetică. Prin cenaclul „Numele Poetului” care a făcut 
să existe sute și poate mii de scriitori, mai importanți 
ori mai mărunți de pe la noi, opera lui de mentor și de 
îndrumător și-a găsit expresia cea mai potrivită. Era, 
de fapt, expresia unui om liber.” („Cezar Ivănescu – un 
biruitor”, de Artur Silvestri, fragment).

Dumnezeu să-l odihnească și să fie binecuvîntat!

(Iași, 2021)



06.08.1941 – 24.04.2008

Rimaya

în orașul acela bolnav
am iubit trei femei:
una e de-acum bătrână
și-i seamănă din ce în ce mai mult Morții,
una e lângă mine
amintindu-mi că și ea va muri
oficiază carnal
oculta prezență a Morții,
una a rămas în orașul acela bolnav
și plânge sângele meu după ea
căci n-o voi mai atinge
cum nu voi mai atinge tronul Morții:
o voi numi Rimaya
și-n numele ei voi pluti
ca un sicriu de nufăr
pâna ce mă va opri cu pieptul
o lebădă!

Înfloreai fără păcat, într-un pom adevărat

Când eram mai tânar și la trup curat,
Într-o noapte, floarea mea, eu te-am visat.

Amintirea Paradisului

Când eram mai tânăr și la trup curat.

Nu știam că ești femeie, eu bărbat
Lângă tine cu sfială m-am culcat
Și dormind eu am visat; tu, visând, ai lacrimat
Când eram mai tânăr și la trup curat.

E pierdută noaptea aceea de acum!
Carnea noastră, de-i mai știi al ei parfum
Poamele ce-n poame stau, gustul cărnii tale-l au
Și cad mâine toate, putrede, pe drum.

Fă-l sa fie, Doamne Sfinte, numai om
Pe acel care ne-a ispitit sub pom
Și când pomul flori va da, fă sa-i cadă carnea grea,
Cum cădea-va, după cântec, mâna mea…
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Short presentation:

· Colombian-Mexican-Israel novelist and poet, already 

40 books published 

· film making, her foremost activity and yoga teaching

· invited to many international literary encounters

· received several awards in many countries

· published in other languages

· Ambassador of Peace for many organizations as IFlac

· chosen as one of the most important women of the 

Culture in Colombia, 2008. First poetry award 

University of Miami 2011. Candidate for the Salvador 

Allende´s peace and culture award in Chile 2012. First 

award Israel international poetry contest with poems to 

God 2011, first award in Spain to the River 

Guadalquivir 2012, Award Chile Alas de Poesía 2012, 

International award the Rosetta Literatura award in 

Turkey 2013. In France 2013 award Cesar Aimé. Chile 

2014 the Memorioso Prize. DOCTORATED HONORIS 

CAUSA in 2010 USA. (2019) 2 awards in Spain for her 

poetry. One in the Book Fair of Madrid Ecoduende, 

2020 the first prize Gandhi Contest for a poem to non-

violence. Honrored in the of Cartagena 2021 Book Fair 

and a book on her life and work is to be released at 

the 2021 Madrid Book Fair 

· PUBLISHED BOOKS: 9 novels, 12 poetry books, plus 

many anthologies in multiples languages. Selection 

follows: Almamocha – Novel oveja negra 1993; 

Dispora y asombro poems gente nueva 1995; Lo que 

la vida quiera – Novel oveja negra 1998; Hechizos de 

bosque – Club editor s.a. 2000; El viento de la sombra 

– Novel centauro prosperar 2003; Huesped de la luz 

(poetry 2004) Abrace Uruguay; Niña de adentro (2005) 

Mexico; La voz de la pasion (Novel oveja negra 2006); 

Oasis de un despertar (2008 poetry); Eros e… canto 

(2009 poetry); Hostage of memories (2010 novel); 

Liberty hostage of the heart (bilingual french and 

spanish poetry 2013); Africa in my skin (2014 spain 

lord byron ediciones); New anthology bella clara 

ventura rumania (2014); a different anthology bella 

clara ventura spain 2014,

· work in progress, the novel “Canada forever…”

Bella Clara VENTURA
Israel



THE CALL OF DELIVERY

At the risk of appearing
daring, 
I want to make love to God.
Cherish your infinities, 
feel your dampness longing, 
penetrate the oceans
by drying your sweats.
Be present in your dream bed
and hold your heart in mine.
Be the light of your eyes, 
when whispered to my ear
that loves me.
I want to recognize in your voice
the call of delivery.
Clap with both hands
aloft
the beauty of its geography, 
broad as the Universe
who gives me when I sigh
I anoint the sun with
the burning kiss
of the best passion.
It leaves me dry, 
deserted
like the gentle sands
that the agony is silent.
I want to make love to God
At risk
to be daring.
My touches will be of wise whispers
and of sweet proximity
to Energy.

Guest of a new state of consciousness
where God makes me his.

EL LLAMADO DE LA ENTREGA

A riesgo de parecer
atrevida, 

quiero hacerle el amor a Dios.
Acariciar sus infinitos, 

palpar sus humedades anhelo.
Ansío penetrar los océanos

al secar sus sudores.
Estar presente en su lecho de sueños

y albergar su corazón en el mío.
Ser luz de sus ojos, 

cuando al oído me murmere
que me ama.

Deseo reconocer en su voz
el llamado de la entrega.

Aplaudir con manos y pies en alto, 
maroma divina, 

la belleza de su geografía, 
amplia como el Universo

que me regala cuando suspiro.
Me unjo de sol con el beso

ardiente de la mejor pasión.
Me deja seca, 

desierta, 
como las arenas mansas

que callan la agonía.
Se me antoja hacerle el amor

a Dios a riesgo
de ser atrevida.

Mis toques serán de sabios murmullos
y de dulce proximidad a la Energía.

Huésped de un nuevo estado de conciencia
donde Dios me hace suya.

MUJER DE LA NOCHE

Bucea la noche
con su alma medusa.

Arrastra el caracol
para confesarle su secreto.

Sedienta de amor
se une al pulpo.

Estremece su soledad
cuando al caballito de mar cabalga.

El salario de las fauces del tiburón recibe.
Triste historia

navega el alba bajo la mirada del erizo.
De tanto correr detrás de su sombra, 

a la mujer de la noche, 
andén de humedades, 

se le congelaron
entrañas y risa.

NIGHT WOMAN

She dives deep into the night
with her medusa´s soul.
She drags along the snail
as her secret confessor.
Thirsty for love
she entwines
with the octopus.
She trembles in her loneliness
as she rides
on a seahorse.
From a shark´s jaws
she is collecting her wages.
This is a sad story
of dawn breaking
beyond the glance of sea urchins.
Her entrails
and her laughter, 
both frozen from so much
running after
her own shadow.66 Anul 15 · Nr 56
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Pasărea Flamingo

Pasărea Flamingo
– un înger venit parcă din cer
pe cărare de ape
îşi reazămă umbra
de arsiţa verii
ca şi când s-ar adânci
pentru totdeauna
în ţărâna încinsă.

Pasărea Flamingo
cu penele ei rozalii
stă maiestos în calea
trecerii mele
urmărindu-mi atentă
fiecare mişcare
arâtându-mi-se
ca o dulce ispită
în miezul fierbinte al zilei.

Jar mocnit

Doar mâinile
Doar mâinile pe clapele albe
ţi le-am văzut
într-o scurtă secvenţă de seară
şi m-am gândit
la inima ta
obosită de-atâtea împovărate victorii…

Doar mâinile
– ca două păsări zburânde
îmi amintesc
de serile noastre
în toamnă târzie
când poezia – jar mocnit
ne lumina adâncul privirii
însufleţind lumea
cuvintelor albe.

Câinele Rex

Câinele Rex, bătrânul şi orbul
s-a smuls de trei ori din lanţul
cu zgarda lui roşie
Plictisit de viaţa monotonă
a ieşit – în cele din urmă
prin spărtura din gard
visându-şi libertatea dinaintea sfârşitului…

Spre seară i-am zărit umbra
pe marginea drumului mare
purtată parcă de dorul nesfârşitelor zări.

Nici măcar vocea stăpânului
nu-l mai poate întoarce…

Şi mai târziu
noaptea, sub luna plină, cu cearcăn,
mi s-a părut că-i văd din nou umbra
cum se-ntindea
Creştea pe câmpul albastru
creştea într-atât încât
s-a desprins ca un abur
plutind tot mai aproape de cer
tot mai departe de pământul
pe care stăteam eu
aşteptându-i întoarcerea…

Mariana PÂNDARU–BÂRGÃU



Îl văd ca prin sită
topindu-se încet, încet
– lumânare aprinsă
în toiul nopţii de vară…

În Grădinile Verssailles

În Grădinile Verssailles
mi s-a arătat lumea
în regresul ei natural
Nici pecetea de viţă regală
(cuibărită acum în umbre de pulbere)
Nici zidul răcoros al palatului
nu m-au convins că viaţa
trăită de la o strălucire
la alta
te poate numi
om norocos…

Numai dulce-amăruiul miros
de portocali şi lămâi
din orangeria apropiată
îmi aminteşte fără cuvinte
că aici a trăit cândva
Regele!

Mama

Mamă –
născătoare a cuvintelor mele

Prin ochii tăi
văd lumea din urmă
Aşa cum prin ochii fiului meu
văd lumea ce va să vină.

Tu eşti rădăcina
El e coroana
– Trunchiul ce poartă
pecetea de la tine la el
sunt eu
buna mea mamă.

Eu – lujer crescut
din plăpânda ta
tinereţe.

Artistul

Singur – artistul
în faţa unor tablouri abstracte
din care ies ca ventuzele
culori vii, agresive
îmbrâncindu-l în groapa cu lei
pe propriul lor creator

Şi numai ochii – două globuri
de alb chihlimbar
rămân să vorbească
despre cel ce nu mai are cuvinte.

După măsura dragostei

Încercarea ta de a păşi
pe lunecosul zid de cuvinte
nu e, omule, de nici un folos
când dimineaţa
pasărea inimii se-nalţă
– splendidă purpură –
peste micile umbre ce suntem

– Fiecare după măsura dragostei lui
îmi şopteşti
depărtându-te pe coridorul cu umbre
– Fiecare după măsura dragostei lui
repetă ecoul
Fiecare după măsura dragostei lui…

Doamne – îmi spun,
rămânând la răscruce,
De ce atât de târziu
îmi arăţi calea pe unde
să găsesc via cu strugurii copţi?!

Album

Mai întâi clişee alb-negru
din copilăria
ca o mărgea lucitoare
pierdută în
bătrâna livadă cu meri

Apoi, nenumărate imagini
furate dintr-o tinereţe bizară
trăită-n tăcere
şi lăsată precum o haină
în cuierul din hol

Rar, tot mai rar,
zâmbeşte
chipul brăzdat
de un inevitabil desen
– perfect reuşit.

În rest
trăite
şi retrăite
secvenţe.
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Volumul „Dorm într-o coajă” (Editura Techno Media, Sibiu, 2020) de Victor 
Albu, lansat la Muzeul Național al Literaturii Române din București.

Am urmărit creația poetică a lui Victor Albu pornind de la borna altitudinii 
recentului său volum, „Dorm într-o coajă”, la care i-am scris și o cuprinzătoare 
prefață, spre a fixa pragul atins după două decenii de prezență publică. De la 
această cotă am glisat spre plachetele precedente. Deloc pripit, în prezent 
autorul vede în exercițiul creației un nou modus vivendi, unul ce incumbă o 
majoră responsabilitate față de slova scrisă. În lumea împestrițată a 
începutului de secol al XXI-lea, autorul acesta face parte dintre ființele rare 
pentru care poezia nu este o profesie, ci un état d'esprit, o stare înaltă, care 
poate să le ferească de nevolniciile existenței. Asemenea poeți sunt tutelați de 
un duh al creației, care îi aduce mereu într-o ipostază de căutare în labirintul 
sinelui. „Mǎ tem– își mărturisește frământările existențiale Victor Albu – de 
tulburǎri ancestrale, de linişti necuvenite, de gândul neştiut. Dau târcol cojii sub 
care am sǎlǎşluit cândva. Apoi mǎ pregǎtesc de o nouǎ nǎpârlire. Ca de-o 
renaştere. Sau ca de o altǎ moarte. În vieţuirile mele pǎmântene am asumat de 
câteva ori moartea. Ca pe-o opţiune de a dǎrâma şandramaua. De a da cu 
oiştea în gard. Mânat de bivoli lunatici, am spart blestemul conturului perpetuu 
şi m-am adâncit în doruri de linişte veşnicǎ.” („Oglindiri”)

În 2 iulie 2021 la Muzeul Național al Literaturii Române din București s-a 
desfășurat un adevărat regal al cărții. Lansarea volumului „Dorm într-o coajă” 
de Victor Albu a fost susținută de criticii literari Anca Sîrghie, care a și moderat reuniunea, Aurel Goci și Nae 
Georgescu, fiecare dintre ei aducând câte un punct de vedere inedit. Programul a continuat cu recitalul realizat 
de actorii Doina Ghițescu și Sergiu Cioiu. Prezent la eveniment, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România a salutat noua apariție editorială a lui Victor Albu și a oferit o „Distincție” onorantă doamnei Anca 
Sîrghie pentru prezența Domniei Sale, timp de aproape cinci decenii în presa din țară și din străinătate.

Citând pe Artur Bonus cu formularea celebră „Cărțile sunt pentru oameni ceea ce sunt aripi pentru păsări!”, 
Anca Sîrghie o propune ca temă de meditație pentru generațiile care se ridică astăzi, când soarta paginilor 
tipărite pe plan mondial pare tot mai confuză și precară. Prezentarea propriu-zisă a cărții „Dorm într-o coajă” a 
fost preludiată de un necesar CV al autorului ei. Victor Albu a deschis ochii săi, curioși să înțeleagă lumea, pe 
plaiuri sibiene la 20 iulie 1951. În Orașul de pe malurile Cibinului, și-a început școala la Liceul „Gh. Lazăr”. 
Pentru că prima clasă specială de matematică, unde se înscriau elevi din toate celelalte licee sibiene, se 
constituia la Liceul „Octavian Goga”, se decide să intre și el acolo. Dar nu era defel dispus să facă eforturi 
deosebite pentru studiu, drept care trece prin liceu „ca gâsca prin apă”.

Un demon ori un înger al plămădirii cuvântului sub pecetea poeziei s-a manifestat chiar pe la finele liceului, 
când adolescentul face primele încercări certe de a îmbrăca în cuvinte simțirea sa. Putem aprecia că acum 
încep căutările lui conștiente în labirintul sinelui. În 1970, el debutează în „Tribuna Sibiului” an III, nr. 737, din 5 
iulie, p. 3 a suplimentului „Tribuna literară și artistică” cu ciclul de poezii „Cântece de la apele Ștezii”, care îl 
recomandă ca vlăstar de spirit al mărginenilor, ucenic al lui Octavian Goga. Motoul ales de licean pentru cele 10 
poezioare este edificator în acest sens: „la hanul cu trei pruni din drum de țară/ a tras un menestrel să moară… 
„Nu lipsește din formularea sa un iz umoristic, ce răzbate dincolo de admirația față de marele său model în 
acele momente dintâi ale edificării sale poetice. Victor citea pe Octavian Goga, dar și pe Serghei Esenin, de 
care se simțea atras. Cel de-al zecelea „Cântec” este și cel mai izbutit: „Ce răzvrătiri îmi fulgeră prin vine/ 
urcându-mă de la Avram până la tine/ cu cumpăna adusă sus, în lună/ cercându-mă, săpându-mă fântână/ 
umplându-mă sub aripă de deal/ cu dor de Ștează-apă din Ardeal.”

HABENT SUA 
FATA LIBELLI
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Prof. Univ. Dr. Anca SÎRGHIE



Amintirea acelui moment rămâne neștearsă: „Am trimis la 
redacția „Tribunei Sibiului” un plic cu câteva poezii grupate sub 
titlul „Cântece de la apele Ștezii”. M-au debutat ȋn suplimentul 
literar, care apărea săptămânal ȋn interiorul ziarului. Am 
câștigat atunci primii și ultimii mei bani din poezie. Dar mult mai 
important a fost câștigul oferit de D'na Gușu. Profesoara mea 
de română a descoperit astfel talentul ascuns al elevului ei, m-a 
adjudecat cu dragoste posesivă, mi-a făcut o reclamă 
nesperată ȋn școală. Multe colege umaniste s-au perindat pe la 
ușa clasei, unele au reușit să treacă de coajă, altele nu.”

După mai multe peripeții pregătitoare, decizia de a-și croi un 
drum pentru viață l-a purtat la București, unde a urmat, mai mult 
din întâmplare, Facultatea de instalații pentru construcții. S-ar 
putea crede că o profesie pragmatică, cum este cea de inginer 
proiectant în instalații electrice, trebuia să-l țină pe Victor Albu 
departe de simțirea întru frumos estetic. Totuși el era și un 
inginer al poeziei și corespondența purtată cu Gherghinescu 
Vania de la revista „Astra” din Brașov îi întărește convingerea 
că, orice profesie va face, până la urmă poetul va învinge.

Ceea ce Victor Albu a strâns în sertar a devenit volum său de 
debut „Perpetuum mobile”, publicat la Editura Albatros. 
Amintirea poetului este edificatoare: „Volumul a apărut în 1999, 
când aveam 48 de ani. A fost lansat la Târgul Gaudeamus… 
Doamna Dimisianu, directoarea editurii, se învârtea ca o cloșcă 
în jurul autorilor. Sigurul care a simțit emoția ce mă devasta a 
fost Adrian Năstase. Lansa și el la standul Editurii Albatros o 
carte despre evenimentele diplomatice la care a fost martor ca 
ministru de externe. M-a atins liniștitor pe umăr și mi-a șoptit: „O 

să fie bine”. La sfârșit mi-a făcut cu ochiul (… Ți-am spus că o să fie bine!). Am făcut schimb de cărți cu 
autografe (pe-a lui mi-a furat-o cineva din biblioteca), de telefoane, apoi drumurile ni s-au despărțit.

Deloc predispus să preia modelele altora, el își căuta propria formulă lirică. Au urmat după un răstimp 
„Dincolo de Rai”, 2008, și „Cascadele dulci”, 2009, plachete publicate de Editura Eminescu. Lansarea celor 
două volume s-a organizat la Librăria Mihail Sadoveanu din centrul capitalei, în prezența doamnei Silvia Cincă 
de la Editura Eminescu, prezentatorul fiind poetul Traian Coșovei, care a vorbit consistent, concluzionând că 
Victor Albu este „un optzecist rătăcit.” Și aprecierea venea de la un autentic participant la „generația în blugi”, 
poet consacrat, fapt care l-a îndreptățit să continue.

Răspunzând sugestiei unei profesoare de la facultate, Mariana Filimon, ea însăși poetă, autoare a unor 
versuri pentru copii, Victor Albu o va căuta la redacția revistei „România Literară” pe Constanța Buzea, 
scontând pe aprecierea de care se bucurase cândva, în studenție. O citea cu interes, chiar socotind că 
versurile ei sunt mai consistente, mai profunde decât cele ale soțului ei, Adrian Păunescu, atât de ambițios în a 
se impune grabnic. La ora din ziua fixată, tânărul înarmat cu volumele recent apărute se înfățișează la redacție, 
fără să țină cont că era gripat, căci nu voia în ruptul capului să piardă șansa ce i s-a dat. După o îndelungă 
așteptare, poeta sosește elegantă, cochetă, dar cu o indispoziție pe care nu i-au alungat-o nici florile oferite 
într-un mare buchet, nici plachetele încredințate de invitatul ei. Singura promisiune fusese aceea că la rubrica 
Poșta redacției va fi formulată o apreciere pe marginea volumelor oferite. Un mugur de speranță mai exista, 
așadar. Într-un târziu, când și-a descoperit numele în comentariul poetei, aproape întregul text se referea la 
supărarea că musafirul venise bolnav de gripă la redacție, ca în final, cu totul neargumentat, să se găsească 
stigmatizarea că în fapt Victor Albu este „un poet veleitar”. Mult prea curând apoi, a sosit vestea că poeta 
Constanța Buzea a murit.

Abia în 2013, respectiv după alți 4 ani, el se decide să publice „Ultima luncă”, volum apărut la Editura Tracus 
Arte. Se poate observa ușor că autorul a fost acceptat de edituri cunoscute și prestigioase, ceea ce ar fi putut 
să-l încurajeze. Totuși, Victor Albu nu dă semne de precipitare, ci dimpotrivă. Abia după alți 7 ani de caznă 
zămislitoare, dând sens acestei cifre simbolice a creației, apare acum la Editura Techno Media din Sibiu 
volumul „Dorm într-o coajă”, cu un titlu incitant. Prefața volumului îmi aparține, iar imaginile grafice sunt 
realizate de Bianca Mihaela Stiniguță, care ilustrează mesajul unor poezii, particularizându-le ingenios.

Cele 60 de poezii se împart în capitole: I. „Pământul altfel”, II. „Rana uimită”. III. „Mi-e somn de tine”. În 
proiectul autorului dornic de inovație, titlurile nemajusculate, punctuația minimalizată lasă cuvântului forța sa 
nudă, în care el crede. Un exercițiu de proiectare a sensurilor în imaginarul slovei, una austeră, se conjugă 
fericit cu sincoparea ritmului clasic. Autorul nu ține la armonia cultivată de marii poeți, de la Eminescu la 
Coșbuc, Goga și Arghezi, ci croiește o structură prozodică nouă, una singulară, programatic atipică, „informă”, 
cum o numesc specialiștii. Să nu uităm că Lucian Blaga contrariase pe membrii Academiei Române cu poezia 
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sa în versuri albe. Așadar, calea era deschisă noilor generații de plămăditori ai cuvântului, dornici de inovații. 
Victor Albu este unul dintre ei.

Motivul tutelar al volumului, „coaja”, deține semnificații pe cât de diverse, pe atât de inedite. Poezia „în largul 
icoanei”, unde apare șocanta formulare „jupuim cu teamă/ cojile pe sfinți”, poartă în ea preludiile extincției. 
Imaginea aceasta de rezonanță existențial-religioasă amintește de textul „Schimbarea la față” din volumașul 
anterior „Dincolo de Rai”. Victor Albu trimite la o altfel de metamorfozare a ființei umane, cea prin credință 
religioasă. În poezia „Pedepsit” din placheta „Cascadele dulci „autorul se întreabă: „nu știu cine va 
sparge/coaja luminii”, creând una dintre cele mai izbutite imagini ale sale.

Alăturările la nivel lexical sunt curajoase adesea. Nu putem decât să-i admirăm aerul ozonat al inspirației, 
cum îl descoperim în slovele selectate cu parcimonie și cu har. Dimensionată oniric, „coaja” apare, spre 
exemplu, și în poezia „căpșuna flămândă” din noul volum, unde meditația este centrată pe imaginea din 
versurile „în scaunul de răchită/ rămâne doar coaja/ visului tău despre tine”.

Poetul își refuză depănările largi de imagini, fuge programatic de podoabele cuvântului. Încearcă voluptatea 
de a restrânge poezia la esențe, simțind că fiecare cuvânt își este suficient sieși, pentru că are forța sa deplină 
de expresie. Cuvântul poate fi frumos mai ales dacă îl savurezi în singurătatea lui, mustind de sensuri tainice. 
Căutarea lor devine o aventură ispititoare. Versurile se alcătuiesc din imagini ce nu comunică necesarmente 
între ele. În caligrafia atentă a poetului, uneori, ele își refuză chiar și vecinătatea semantică. Realitatea este că 
rar am mai văzut o asemenea singurătate bogată a cuvintelor, care par să răspundă dictonului franțuzesc „Les 
bons parfums dans de petites boites”. Poetul se îndepărtează de Animus, ca să facă o terapie Animei. Negreșit, 
pentru Victor Albu scrisul a fost un mod de lustrare, căci prin purificare el, poetul, se înalță la starea de creație cu 
ajutorul cuvântului, forjat spre a fi adus în stare de incandescență și savurat cu încântare. Imagini tehnice 
palpabile, cum este „Amurgul/lunecând ca/ o bielă/ bine unsă”, susțin o plajă meditativă de cugetări, precum 
cea din formularea „perfecțiunea/ nu durează la/ nesfârșit// doar amintirea/ ei e veșnică… „(„bielă”).

Inspirate din cotidian, imaginile explodează în spectrul auditiv: „ascult caldarâmul/ ce tropăie-n noapte/sub 
torente/ de ploi voluptuoase.” Alteori, ca în poezia „potecă de Brahms”, autorul dovedește că are cultul 
vizualului: „cerul atârnă/ greu /la șoldul amiezii”. Operând cu o ars combinatoria singulară ca asociații de 
imagini, Victor Albu uimește cititorul poeziei „comerț perisabil” cu comparația „filozofii prin târguri/ vând esențe 
de/ înțelepciune ca pe/ o respirație/ de egretă pură. „, imaginea atât de grațioasă ducându-ne involuntar cu 
gândul la blagiana „Mirabilă sămânță”, dar fără a detecta vreo imitație. În voit dezacord semantic cu euforia 
abia creată, strofa următoare se centrează oximoronic pe privirea nătângă a celui ce-și descifrează „nimicul 
din/ palma stângă.” Iată un moment al lucidității concluzive.

În ariergarda inovațiilor postnichitiste, unii poeți ai epocii noastre fracturează versul, care își pierde unitatea, 
ce asigura altădată armonia slovei românești atât de mult râvnită, spre exemplu, în epoca romantică 
eminesciană. Și nu numai în aceea. Versurile albe ale lui Victor Albu au această caracteristică, ținând de 
programul, de viziunea lui lirică. Autorul este un constructor de imagini, cel mai ades metaforice, pentru care 
cuvintele sunt doar mortarul edificării, unul ce păstrează forțe telurice. El are propria matrice în care așază 
zbaterea de aripă a inspirației, una esențializantă ca metaforă.

Noul volum al lui Victor Albu uimește prin spectacolul limbajului, ce se dorește susținut de agramalitatea 
specifică postmodernismului, cu scrierea cuvintelor după punct cu minuscule, chiar cu eliminarea punctuației, 
care în optica autorului ar întrerupe fluxul imaginilor. Iată un mod de a implica cititorul în procesul perceperii 
cuvintelor care în solitudinea lor dovedesc puterea de a transmite doar ele, singure, trăirea poetică. Tocmai de 
aceea, devine o impietate încercarea de a dirija înțelegerea versurilor ce susțin bolta poeziei lui Victor Albu. De 
aceea, ea solicită un dialog direct cu fiecare cititor în parte. O realitate ce face orice explicitare superfluă și 
îndeamnă la asumarea deplină a lecturii.

Ce soartă are noul volum în evoluția creației sale lirice? „Habent sua fata libelli” spuneau latinii. În plină 
pandemie, noul volum de autor al lui Victor Albu a beneficiat de semnalări repetate la reuniuni prin zoom ale 
unor cenacluri internaționale. La cea din 27 martie 2021 a Cenaclului „Destine literare” de la Montreal, Canada, 
în prezența virtuală a peste 50 de participanți, cartea a fost comentată de subsemnata și din cuprinsul ei actorul 
Sergiu Cioiu a selectat versuri reprezentative. Fără îndoială, că din cele două decenii scurse de la prima 
apariție editorială, acesta este momentul cel mai fast din evoluția poetului, unul de deschidere internațională și 
de succes la public.

Într-o perioadă confuză, când cuvintele anticului Pliniu cel Tânăr „Trebuie să citești mult, nu multe” ar putea 
busola generațiile în plină formare ale zilelor noastre, căutarea frenetică a acestui sculptor în gând și în slovă 
dovedește faptul că el intuiește necuprinsul din cuvânt, ferit nu numai de schema vechilor definiții ale 
poeticului, ci și de modele excentrismului nostru contemporan, din așa-numitul postpostmodernism sau 
douăzecism etc. Ca atare, Victor Albu nici nu-și încarcă inutil cuvântul, ci-l lasă singur, provocându-l să-și arate 
inefabilul. Este o linie pe care puține sunt performanțele similare în lirica românească actuală. Este ceea ce mă 
determină să am încredere în dalta cu care sculptează poetul acesta în fildeșul clipelor.
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Victor ALBU

fără umbră

cum să pleci fără
umbră din

bucuria de stârc
cum să te lepezi
de călcâie într-un

somn de melc
cum să te înveleşti

în pleoapă ca
plopul nostalgic…

mâine

totdeauna o câmpie
se adapă din

liniştea tălpilor
totdeauna un mâine

odihneşte în
coarnele boilor

rezemat în pântecul
dealului

înfulecă apusuri…

copac armonios

pe aici toate
sunt la locul lor:
gutuile fumegă,

ploile dor,
câinele coboară

dealul cu flori
caută agale un
copac armonios

sub care să
mai moară puţin…

în amurg

iarba musteşte
a măr, luncile
plâng a cocor

lumina miroase
a sfânt, dealul

tresaltă a mânz
în amurg trupul

meu agale
se îngereşte…

ploi voluptoase
fiului meu

ascult caldarâmul
ce tropăie-n noapte

sub torente
de ploi voluptoase

eu sunt un om
aproape bătrân

profilat contre-jour
sub copacul cu

gânduri zemoase
tu cine eşti?…

mimă

ce greu e să smulgi
rădăcina cuvintelor

dintr-o limbă
nevorbită încă
să rotunjeşti cu

palmele
silaba sentimentelor

să ţâşneşti ca un
gând tânăr prin

magma tabieturilor
ce te atrag într-o

amintire a
celui ce-ai fost…



mărul

aştept să
prind mărul

ce nu se
îndură să cadă

adulmec
rana sângerie
din care voi

muşca cu sete…

căpşuna flămândă
lui Traian T. Coşovei

te privesc cum dispari
într-o căpşună flămândă
şi în scaunul de răchită

rămâne doar coaja
visului tău despre tine

pe trepte pisica
te plânge ca o femeie
cu pleoape albastre…

pământul altfel

car ţărâna în
pumni, strecor
dintr-o palmă

în alta
oase subţiri

chipul mamei
se mută

pe celălalt deal
pământul devine
cicoare răscoaptă

ce împrăştie-n
chindie

altfel de şoaptă…

nuanţe de gri

ai făcut un pas
greşit şi lumina

s-a spart ca
o adiere de fragi
te întorci spăşit la

nuanţe de gri,
aşteptând pasărea

ce va naşte altă
lumină…

într-o rană uimită…

nopţi la Sibiu

curg temerile nopţii
pe uliţi de cetate

arinii lung suspină
şi mierlele mă dor
în cercevele triste

muşcate împuşcate
pe stradă trece luna
cu puşca la picior…

nucul

ieri am aţipit
ca un nuc

ce odihnitor
e să foşneşti
din alt trup
dorm într-o

frunză cu piele
aburindă ce

ţine în poală un
fior de oglindă…

rana uimită

arome ţâşnesc din
lucerne zemoase,

în oase
pârguiesc tristeţi
de septembrie

bucăţi de pasăre
sfărâmicioasă cad

din
pleoapa tihnită

mă aşez în somnul
de toamnă ca
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Cezar BALTAG
26.07.1939 – 26.05.1997

Fața lui doi

O ușă, nici măcar atât, numai pragul,
numai golul acestei uși într-un câmp gol.
Cine trece prin el se împarte, fantomele jumătății îl 
zăresc.
Lumea este o furcă cu doi dinți enormi.
Aci este locul unde sfera a născut gemeni. Toate 
drumurile se bifurcă.

Focul când se desparte de sine poate fi băut.
Pâinea care se frânge în două devine sare.
Chipul privește. Chipul se lasă privit.
Ecou, hai să mergem de mână! Oglinda a despicat 
lumea.

Fereastra de dincolo

Fereastră de dincolo de tine, acolo unde un platan 
neîncetat soarbe geana neliniștii,
Dincolo de norul încrâncenat,
Dincolo de șansa
Ce astupă toate cărările,
Dincolo de orbul care caută bâjbâind inima mea 
printre frunze,
Dincolo, mult dincolo
De această hârtie
Care la șoaptele mele de seară
ia foc.
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Altă încăpere din labirint

Pe firul acela de la kilometrul zero al ființei,
încăpere tapetată cu mașini și vulturi ce se
rotesc ca un glob ocular cu formă variabilă,

avion devenit de aflat adevărul din 
înălțimea ochilor mei

suprapuși, patru viziuni însetate
cu lumânări și apă ce curge din ploaie

uitată de mult,
colorată –
încăperea

pe firul
din întoarcerea
niciunui pierdut.

Firul are libertatea de-a se lungi
drum obositor de durerea ființei

până astăzi;
primește îmbrățișarea și taci.

Încăperea e plină, încăperea face explozie.
Uitam unul de celălalt în timp ce existam în 

apropiere,
în aerul îmbâcsit de durere și haz. 
Silabiseam ceva când cerul cădea

și ne îngopa urma, râdeam, și ne îngropa urma.

Spațiul meu de după punct

Mi-ai dăruit coșul cu fructe lângă
cimitirul dorințelor.

Fumega încă ultima clipă
prelinsă din clepsidra-femeie

 aurie cu viață pereche,
dăruită la naștere de cele trei Moire,
care aprind focuri-incantaţii dincolo

de apa în care forţat te scalzi.

Vii la kilometrul zero, spre
lumina ce răsare-apunând,
îți numeri banii, îți desfaci
aripile de lacrimi de lângă

părinți
și zbori în gând, prăbușit,
sufocat de alai și gureși

porumbei
negri,

amestec în stol de ciori și porumbei,
la marginea porții și a coloanei

unde înflorește punctul 
și spațiul meu de după punct.

Pe aceeași lungime
de undă a culorii

Comunicăm pe aceeași lungime de undă a culorii;
am pornit pe cărarea tăiată în obrazul
țepos al ierbii; nimeni nu mă urmează,

barierele se lasă în spate și în față,
pocnind cum lovește ciocanul în ultimul cui,

gol sau plin cufăr căutat de cei
ce vor întârzia; în așteptare vom comunica

pe aceeași lungime de undă a culorii.
Trece de barieră, vin altele, le vezi încremenite,

alături de ele nu trec căruțe, trenuri,
mașini- ce creier storci să inventezi,

să-i vezi pe cei apărați de ele;
rămân ca o scoică, ca o broască țestoasă

în propria-i carapace: forță să ieși, forță să privești
barierele care se ridică, în joacă, se lasă, în joacă;

îți poate prinde capul, trupul; 
nu trece nimeni pe cărarea păzită

de bariere roșii; îmbrăcăminte roșie, bariere roșii,
amintind de taur, 

și cauți să dărâmi până spre mijloc totul,
eliberând comunicarea

pe aceeași lungime de undă a culorii.

Mihai PÃCURARU



Dresor de cuvinte

Cum te miri ce gunoi rămâne după cuvinte,
eu văd în lumină, prin lupa creierului,

cum alunecă alt gunoi târând în
canale oameni-gunoi, în ploaie, nu

ploaie curată cernută printre degete rozalii de copii.
Alte cuvinte încet se descântă și te privesc

în ochi, orbit de biciul de sensuri,
aprinzi un opaiț într-o peșteră mută

ca o gură astupată de malul prăbușit
și vrei să strigi de ură, de forță, de frică,
de dor prăbușit, ars în mai multe culori;

cuvintele: câini și tigri, hiene și lupi, vulturi și 
porumbei- ce de cuvinte,

te copleșesc și râzi ca un prunc ce vede sânul
din care țâșnește șuvoi de cuvinte în hrană.

Sălbatic loc, lăsat pentru mine, loc
între ele, loc între ele, dospite, crescute,

și mă ridică pe mine în mijlocul
unui puzzle de cuvinte, numindu-mă

miraculos îmblânzitor de cuvinte.

Scriu totul pe un drum 
cu pâine şi vin

Totul pe un drum coboară, totul pe un
deal coboară, și nu înțelegi de ce

frumusețea se alege treptat dimineața,
iar seara, romantic, te agăți de mătasea cuvintelor

și plângi până dimineața,
într-un con de umbră.

Într-alt con de umbră păzită
de lei de piatră în morminte sculptate.
Înțelegi ce scriu, știu ce scriu, te faci,

te prefaci că nu înțelegi, și ochii
tăi mai negri ca smoala, 

smoală venită din iad, generoasă,
căzută în tine, în mine, în țipăt, în râs,
în plăcerea ninsorii ce-a mai rămas.

Când a mai rămas, când tu te topești
și te ține minte pâinea, însoțitoarea vinului

scrisului pe un singur drum, 
pe care îl ştii fără capăt.

Doar despre trup

De ce trupul meu, Doamne, nu l-ai făcut
din apă, să curgă odată cu setea pământului și a 

oamenilor
într-o paralelă până la dispariție?

De ce trupul meu, Doamne, nu l-ai făcut
din aer, să fiu contur în contur transparent,
suport de zbor mângăietor de constelații,
contopit cu respirația sacadată a iubirii?
De ce trupul meu, Doamne, nu l-ai făcut
din lumină, să fie doar noaptea stăpână

într-un univers de mine creat?
De ce trupul meu, Doamne, l-ai făcut

din pământ însuflețit, în care el,
sufletul, sălășluiește dincolo de zăbrele,

de hotar alunecos spre alte hotare,
hrănind continuu pământul, pentru că e pământ

de flori și alt pământ peste care
vor păși copiii cu mare grijă

atunci când vor fi
la furtul luminii de către noapte,

iar șoaptele lor vor căuta până la mine, 
oriunde aș fi.

(din volumul „Kilometrul zero și alte poeme”, 2021)
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Voichiþa TULCAN MACOVEI

Omul, ființa atât de frumoasă și nemărginită, lumea în care își duce 
existența zilnică, au rămas pentru poetul Mihai Păcuraru direcțiile 
principale de inspirație și în volumul „Kilometrul zero și alte poeme”, 
apărut în acest an, la Editura Neuma, Apahida – Cluj.

Titlul volumului este simbolic, iar dacă luăm în seamă simbolistica, 
putem înțelege intenția autorului de a explora viața omului, existența 
lui, într-o derulare de la începuturi (km o), spre… noi kilometri 
existențiali. Volumul este împărțit, astfel, în trei capitole: Kilometrul 
zero; Kilometru unu și Kilometrul doi.

Lecturând atent textele domnului Mihai Păcuraru, cititorul descoperă 
un explorator exigent al vieții aflate în desfășurarea ei, de pe pozițiile 
unei înțelepciuni dobândite „în kilometri parcurși” până acum. Totul, 
prin puterea purificatoare a poeziei!

Vorbim despre o poezie de idei, perspectiva fiind una existențialistă. 
Întâlnim, precum în poezia lui Nichita Stănescu sau Ion Barbu, un joc 
stringent, uneori ucigaș al cuvintelor, care se transformă într-o 
încercare de a surprinde existența, nu o dată absurdă, a omului.

Limbajul poetic (neo)modernist, dominat de exprimarea metaforică, 
se cere descifrat, iar acest lucru nu e totdeauna ușor. Pentru că el, 
autorul și poetul Mihai Păcuraru dorește frenetic să înțeleagă viața în 
profunzimea ei: „Spre seară, spre noapte, m-am liniștit/ și-am întrebat 
cu toții, cu el, /cel ce pendula între zero / și unu și doi/ unde e clipa? 
Unde e clipa în care umbra s-a desfășurat în pale dorințe, … . / Se poate 
opri?.” (Eram eu, era el, eram de fapt toți?) Observăm leitmotivul 

„clipei”care măsoară destrămarea vieții, dar și interogațiile retorice care transmit suferința eului în fața marii 
treceri…

Există în textele domnului Păcuraru o suferință de a scrie, de a găsi cuvinte care să descrie esența vieții. Pare 
că și domnia sa este bolnav de necuvinte precum odinioară marele Nichita Stănescu. Căci întâlnim un efort al 
scrierii, o luptă cu barierele aflate între cuvinte și deci, între oameni. „. . și cauți să dărâmi până spre mijloc totul, 
/eliberând comunicarea/ pe aceeași lungime de undă a culorii”. (Pe aceeași lungime de undă a culorii)

În zborul său de la „Kilometrul zero” spre „Kilometrul doi” autorul este un vizionar al trecutului dar și al viitorului 
ființei umane. Esența vieții fiind greu de dezlegat, scrisul devine o dramă, pe care nu o trăiește singur. Poetul 
„scrie totul pe un drum cu pâine și vin”. Nu este singur. Are în ajutorul său mari spirite ale artelor: Arghezi, 
Picasso, Balzac, Flaubert, Platon, Amalia Rodrigues.

Creația, ca joc al cuvintelor, este un leitmotiv întâlnit și în volumul „Verde traversând amiaza”. Explorator 
neostoit, Mihai Păcuraru devine îmblânzitor al cuvintelor pentru înțelegerea ființei, a vieții însăși: „Sălbatic loc, 
lăsat pentru mine, loc/ între ele, loc între ele, dospite, crescute, / și mă ridică pe mine în mijlocul/ unui puzzle de 
cuvinte, numindu-mă/ miraculos îmblânzitor de cuvinte”. (Dresor de cuvinte)

Este fascinant cum simte și creează Mihai Păcuraru!
Toate cărămizile sufletului său, adunate de-a lungul kilometrilor parcurși, refac gândurile, speranțele, 

suferințele eului liric. Din această perspectivă, poezia domului Păcuraru devine una tragică, pentru că are 
puterea de a răscoli nu doar propria existență, dar și a cititorilor. Autorul dezlănțuit dorește să refacă nu doar 
liniile propriei existențe, ci ale întregii umanități, încercând să le unească prin cele mai importante verigi care 
ne-au alcătuit existența de-a lungul timpului. Iată un titlu interesant: „Amicus Plato sau vaiet ciuruit de gloanțele 
din creier”. (Amicus Plato, sed magis amica veritas– adică… ADEVĂRUL– MAI PRESUS DE PRIETENIE”)

Poetul Mihai Pãcuraru

vizionar al timpului fiinþei



În sensul arătat, versurile poemului citat spun: „Am filmat, am filmat tot ce-mi venea/ în șuvoiul privirii, râul, 
cărare curgătoare, fierbinte, /din ferestrele pământului mă soarbe/ și-l măsor cu forța și lovituri de nerenunțare / 
din balconul ridicat de amicul Plato”.

Textele devin intelectualizate, metafore revelatorii ale vieții, ale parcursului între naștere și moarte. Ele cer 
cititorului reflecție.

Într-o analiză făcută prin viziunea artistului poet, viața aceasta este mai mult suferință. De aceea, unele texte 
ascund o revoltă împotriva lui Dumnezeu, conținând interogații și invective: „De ce trupul meu, Doamne, l-ai 
făcut din pământ însuflețit… ?” (Doar despre trup)

Existența umană, în derularea ei de la km zero spre acela unde ne întâmpină moartea, înseamnă pentru poet 
„locomotive, gări și trasee” prin care oamenii sunt turiști. Poezia devine una de atitudine. Cititorul simte 
convulsiile unui suflet care vrea să cuprindă, într-un moment, TOTUL: eu, ei, el, ea, voi… . ființa, viața, 
Dumnezeu, moartea, spre a putea descoperi sensul, frumosul, visul și speranța.

Suferința existențială se transformă chiar în descântec, amintindu-ne de blestemul arghezian: „Arde-te-ar, 
nebunule, aproape de mine, fierule? În trepte înțelepte… / te las să dezmierzi câmpul și câțiva maci zdrențuiți/ 
simplul descântec te vrea, / și te vrea, fierbinte, descântec, / ce-mi tremură mâna când vrei și/ nu vrei să țip și 
țipi.” (Țipă cât poți de tare în tine)

Poetul știe că trăiește într-o lume a facerii și desfacerii, iar poezia redă filmul existențial al luptei omului de a 
păstra, peste toate, bucuria și fericirea: „Aș veni până la tine, acolo unde ești/ să te înțeleg cu sângele meu/ 
care atinge sângele tău și se încheagă. .” (Fiind hotărât de dus și de întors). Sau: „Dintre toate rufele spălate în 
spuma/ dorinței de a le da dracului/ cu apă, spumant și ceva/ ce nu mă interesează acum/… Diamantele sunt 
mai albastre ca dorința de a fi în curtea de rai” (Un film existențial).

Temele care alcătuiesc „registrul vieții”, mâna, nașterea, visul, sufletul, timpul (clipa), iubirea, speranța, 
moartea, Dumnezeu, devin la Mihai Păcuraru metafore-simbol prin care gândul transcendent se străduiește să 
decodifice necunoscutul din cunoscutul trecător al existenței umane.

Dar poetul ne vrea pe toți părtași eforturilor sale. De aceea, cele mai multe texte sunt un monolog adresat, 
care transcriu zbaterile creatorului: „Cine crezi că e poezia?/ Tu ești poezia, și mai mult de un text, /vezi pe toate 
fețele piramidei. / Nu va trece nimeni din filmul rulat… ”(Stare lângă un corn înflorit).

În efortul de a înțelege, de a găsi ADEVĂRUL despre viață, descoperim și întrepătrunderea om – natură, o 
conexiune ancestrală, întâlnită la marii filosofi și poeți. Astfel, viața, aceeași pentru poet și pentru noi toți, este 
„o vagă pictură pe stâncă”.

Ce este stânca? Omul, trupul Său!
Ce este pictura? Viața în curgerea ei, refăcută prin aceleași metafore– simbol care sugerează etapele 

principale din existența noastră: copilăria, maturitatea, bătrânețea… moartea. Dar… și locul-refugiu din fața 
morții… „Alunecă, ce alunecă timpul, fără să se atingă de cineva, / ușoară întrebare, banală fixație/ pe dealul 
dinspre răsăritul spre Trei Stejari, /… Da, omul care a văzut moartea/ se balansa pendul neconsumat/ de viață 
și de moarte, de plus și de minus/ de minus și plus;/ iar eu, copil, strigam zvârcolindu-mi trupul de spaimă, / să 
aleagă ceva ce eu nu știam atunci… ” (O vagă pictură pe stâncă).

Natura este și locul în care e analizat sentimentul iubirii, nepierdut niciodată de poet. „De la pădure, nori și 
avioane, mâna ta sclipitoare/ e suflet în mișcarea dorinței de a ști/ că există parte din mine topită /… /sângele ce 
curge, lăsând dâre de lumină / spre ochii tăi/ spre fața ta/ spre mâinile tale… ”(Uitarea de greu și alfabetul 
mâinilor). Aceeași conexiune – durere, bucurie– trăiri atât ale omului cât și ale naturii, „resimțite de alfabetul 
ascuns” al tainei poeziei, se regăsește în poeziile „Salcâm ridicat pe albine” sau „Într-un colț aprind o candelă”. 
Iar natura are în sine ființe cu important rol, ce devin pentru poet, motive literare în descifrarea ADEVĂRULUI: 
șarpele, melcul, tigrul, păunul. (Ce este dincolo de șarpe; Tigrii esențelor tari)

„Kilometrul Zero” este începutul „marii treceri”. „Voi ajunge, oare, pentru a uita să beau/ din apa fluviului 
Ameles/ apoi povestea mea, drum văzut, copil stropit cu lapte, / bătând din palme/ la sfârșit de spectacol… 
”(dacă mă duce umbră-iubire). Dar… întotdeauna există Kilometrul Zero… pentru că nu moartea este cea care 
va birui! Căci, noi „murim de frumusețe”, spune poetul, care ne sugerează în finalul volumului să ne ferim de 
tăcere, căci „Tăcerea e prăbușirea cuvintelor/ într-un râu pierdut de muțenia lumii” (Hoț de drum).

Tăcerea aduce după ea necomunicarea și, prin urmare, durerea.
Dincolo de toate, peste zbaterile / frământările de a transmite tabloul poetic al Ființei Umane încadrată 

Universului, din volumul „Kilometrul zero și alte poeme” câștigă Iubirea, Speranța, Poezia și Raiul Divin.
Iar finalul volumului este apoteotic: transmite mărturisirea de credință a poetului Mihai Păcuraru. „Nu știi din 

ceea ce vezi, nu înțelegi nici acum ceea ce vezi/ ți se par atât de aproape… / iar cuvintele se scriu din venele 
mele, / privind măștile lui Ianus la kilometrul zero”. (Cuvintele se scriu din venele mele)

O poezie cultă, profundă, despre tot ceea ce înseamnă viață!
Despre artă, putere, înțelepciune și biruință!
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Cu noi

Între Nadir și Zenit,
m-am rătăcit ca o umbră a arcului

dintre mine
și mine, 

eu cea de ieri,
cu visele în palma dreaptă ținându-mă de cer să nu 

le pier,
să nu le uit,

să nu le ating când ard în mine 
nopți scurte cu noi,

două puncte 
care se aleargă și se cuprind într-o taină 

știută numai de stele…

Pe buza unui petic de apă

Mă înec în întunericul unei 
clipe

ruptă din apusul soarelui 
care cade pe buza unui petic 

de apă 
și a unei tăceri fugită 

din mine
pe la miezul durerii de tine, 

când ceasurile 
toate 

crapă în pieptul viselor rătăcite…

strig corăbiile ce poartă timpul
spre larg

și colorez ancore cu soarele adunat din adâncuri, 
prefăcut în dimineți care desenează drumul 

pe valuri,
respirând odată cu noi…

 
cu noi este lumea toată,

adunată 
într-un plânset de scoică sidefie, 

care își pierde 
perla

la țărmuri… 

Camelia-Carmen STÃNESCU LUCA
Canada

S-ating înaltul când declinul
Din ochii-mi umezi se adapă.

Dar Doamne, Tu îmi ești mândria
Și muza care naști poeţi.
Aprinde-mi torță, poezia,
Să lumineze 'ntre coperți…

Doar ea

Ca o mirare scăpată din zâmbetul
cerului
la miez de noapte
când visele se rostogolesc 
cu noaptea pe buze 
sărutându-se 
cu luna,
ascult tăcerea
care ne scaldă în lacrimă și ne pregătește 
pentru zorile ce vin …

plină de lumină sau cu ploaia în geană,
liniștea noastră,
doar ea, 
va ști să ne împartă soarele
pe capitole…

Sub geana timpului târziu

Departe sunt și dor îmi este
De adierea toamnei reci
Cuprinsă toată 'ntr-o poveste
Din care curgi când mă petreci.

O lacrimă tresare blândă
Sub geana timpului târziu
Când ard departe într-o umbră
Pe care n-am știut c-o știu.

Îmi fluieri pașii în surdină
Suspinul să-l strivesc sub talpă,



La răscruce de valuri

La răscruce de valuri 
strivesc 

tăcerea nisipului
din palma serii bătătorită de timp

și temeri,

aud lacrima unui val ce răstoarnă 
asfințitul

într-o clipă care ne tine aproape de apă
și cântec,

de vise și corăbii ajunse la port…

o altă viață n-ar fi,
dacă răscrucea valurilor s-ar îneca în secunda 

din care curge viața…

Pe un colț de suflet…

Întreabă-mă, când n-oi mai fi
Despre nimic și despre toate
Și-ți voi răspunde, ca să știi,
Când vin în vise peste noapte. 

Să nu te-ngrijorezi vreodat'
Dacă lumina nu-i aprinsă.
Am stins-o atunci când am plecat
Dar ți-am lăsat ușa deschisă.

N-am luat cu mine mai nimic
Le-am adunat doar pentru tine.
Pe masă-am furișat un plic
Să știi că toate-s de la mine.

De-oi îndrăzni să-ți vin in vis
Nu mă certa de-atâta umblet.
Mai am un dor pe care-a nins,
Tot urlă pe un colț de suflet…

CAMELIA CARMEN STÃNESCU LUCA · VIOLET
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Radu VIDA

Spre Adra

Pământ spaniol
Știu că nu mă vezi…

Sunt după coloana din stânga ta.
Beau și te privesc cum taci

În timp ce el îți vorbește mereu,
Tu – după coloana din dreapta ta,

Acolo le tace,
Și ea îi vorbește mereu.
Și tot așa până la ieșire;

Ultimul sentiment – portarul
Stă rezemat și resemnat,

Privește cum afară-i foarte spaniol,
Cum afară-i sânge,

Știu că nu mă vezi…
Deși sunt aproape, aici,

După coloana din stânga ta
Și te privesc cum taci

În timp ce el și ea
Îți împoaie capul cu nimicuri

– • —
 

La Sagrada 
Familia

Se ridică colb de Cataluña în lagună
Și e frig printre statuile din cer

Oamenii și-au gravat chip albastru,
Trupuri de eter s-au umplut de clopote,

S-a mai îngreunat pământ și ger
De cadavre,

De la un timp încoace rugile
Nu mai ajung la destinație. Sigur,

De sus, lucrurile se văd cu totul altfel;
Am să te uit, zice, în fiecare zi

Când catedralele trădează jertfa păgână.

Acia Adra

Tierra española,
sé que no me ves…
Estoy detrás de la columna de tu izquierda.
Bebo y estoy mirando como
estás callado
Mientras sque él te habla siempre,
Tú – detrás de la columna de tu derecha.
Allí él calla,
Y ella le habla sin parar
Y asi hasta la salida;
El último sentimiento – el portero
apoyado y resignado,
mira como afuera es espagñol,
como afuera es sangre,
como afuera es muy afuera
Sé que no me ves…
Aunque estoy cerca, aqui,
Detrás de la columna de tu izquierda
Y te miro como callas
Mientras que El y ella
Te llenan la cabeza con cosas
Sin importancia.

— • –

La Sagrada 
Familia

Se levanta polvo de Cataluña el la laguna
y hace mucho frío entre las estátuas del cielo

los hombres se han grabado caras azules,
cuerpos de éter se han llenado de campanas

se ha llenado la tierra y la helada
de cadáveres,

desde hace un tiempo las hogueras
ya no llegan a su destino. Seguro,
desde arriba, las cosas se ven totalmente distintas;
voy a olvidarte, dice, cada día,
coando las catdedrales traicionan sacrificio pagano



– • —

Insula

Într-o zi de albastru total
Pe lichide imensități

Bărbatul privește o depărtare
Numai a lui și a mării.

Acolo, foarte de tot,
Pe întinderile lăuntrice

Barcelona și Palma
(Previzibilă corespondență)

Sufletul a ridicat punți
Și s-a trezit siluetă albă

Minunându-se de Casa Le Capricho.

– • —

Oliana

Nume caer, nume fuior,
Nume fără noroc,

Crengile de castani
Ascultă gromovnicul
Ereziilor de altădată

Streașină – Finca Miralles.

– • —

La ceas întârziat,
uculelele…

Bătrânelul s-a desprins de pe argintatele efigii
Există întotdeauna posibilitatea de a evita

Cer și Pământ și Monotonie – la un loc,
Gramofonul, în tăcerea lui cotidiană

Aruncă cu Wagner în populația nepăsătoare,
Cine vine la cină? Întreabă baronul Guell.

A rămas pietonul și domeniul lui sacru,
Verdele crud și alinierea departe-departe,

Pe ținuturile vărgate în alb ale intersecțiilor,
Focalizată în ogive, la Casa Batllo…

— • –

Isla

En un día azul total

Sobre liquidas imensidades
El hombre mira la lajania
Solamente suya y la del mar.
Alli, mucho de todo
En lejantas interiores
Barcelona y Palma
(Previsibile corespondencia)
El alma levantó puentes

Y desperto blanca silueta
Maravillandose de la Casa Le Capricho.

— • –

Oliana

Nombre de copo, nombre de capo
Nombre sin suerte,
Ramas de castaños
Escucha el sermon
De las herejías de antaño
Alero – Finca Miralles

— • –

A hora tardia, 
Culelele…

El viejo se a desprendido de plateados efigias
Siempre existe la posibilidad de evitar
Cielo, y Tierra y Monotonia – juntos
El Gramófono, en un silencio diario
Arroja con Wagner en la población impasible.
¿ Quien viene a la cena? Pregunta el baron Guell.
Ha quedado el peaton y su sacro dominio,
El verde crudo y la alineación lejana-lejana,
En los territorios rayados en blanco de los cruces,
Focalizado en ógivas, la casa Batllo…

(Traducere de Isabel Morales)
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Între două vieţi

Terminasem clasa a X-a și se gândeau să mă retragă de la 
școală, nici vorbă de Facultate. Mama zicea că sunt 
neîndemânatică. Cădeam des, lucru ce mamei i se părea 
ciudat.

– Du copila la doctori. Poate are probleme cu ochii, ori cu 
nervii, au sfătuit-o rudele.

M-a dus la doctorița din sat care m-a trimis la un specialist 
la Clinica Universitară, la Cluj. Acesta mi-a dat să fac niște 
analize medicale.

Pe când așteptam rezultatul examenelor medicale, stând 
în parcul de lângă Clinică, pe o bancă am găsit două cărți. Nu 
era nimeni prin împrejurimi. Am stat în cumpănă timp 
îndelungat, întrebându-mă dacă să le iau ori nu. Dar pentru 
că începuse să plouă și nimeni nu se arăta, am privit spre cer, 
am mulțumit Creatorului, am luat cărțile la sân, le-am uscat 
cu puloverul meu și… le-am ascuns de mama. Numai Nico 
știa de ele.

Doctorii mi-au dat medicamente și creme. De-atunci am 
mai fost la doctor de două ori și, fiind în Cluj, am cerut mamei 
să fac o plimbare prin parcul din apropiere. Cu privirea am 
căutat pe cel ce mi-a trimis cărțile, dar parcul era întotdeauna 
gol. Ultima vizită la Cluj a fost cu câteva zile înainte de-a 
începe ultimul an de Liceu.

Cele două cărți, Dicționar Român-Englez și Dicționar 
Englez-Român mi-au schimbat destinul. Simțeam de parcă 
așteptam aceste cărți de-o viață. Apoi am început să le 
studiez.

Cum să studiezi un Dicționar? A încercat cineva?
Când eram acasă, ca să ne facem lecțiile, părinții ne 

puneau pe toți 3 copiii la o masă, ca să vadă dacă învățăm ori 
pierdem timpul. Pentru că de la mine părinții nu aveau 
așteptări, singura ce-avea libertatea să părăsească masa de 
studiu eram eu, fiind trimisă cu diferite treburi ale casei, timp 
în care fugeam în podul şurei la dicționarele mele, de unde 
mai „furam” un cuvânt pe care-l mestecam în șoaptă până 
intram în casă.

Deschideam dicționarul la întâmplare, alegeam un cuvânt 
în Română, apoi traducerea lui în Engleză pentru a afla cum 
se citește și-l rosteam fericită, convinsă că pronunția mea 
este corectă. Poate nu era, ci vorbeam o Engleză… 
originală.

Mă visam o doamnă din America, ce-avea o casă mare și 
mașină, avea un soț și doi copii! Ce vis frumos! Și ce frumos 
era orașul în care locuiam!

(pseudonim literar al Lucreþiei Alexandru)
Statele Unite ale Americii

Ioana GIUGIU 

Scurtă autoprezentare:
Am venit pe lume în timpul războiului şi am trăit 
toate greutăţile de după război: sărăcie, 
foamete, nesiguranţă, teamă.
Pe linie paternă mă trag din zona Hunedoarei, 
făcând parte din a 5-a generaţie a urmaşilor lui 
Marcu Giurgiu, cunoscut sub porecla de Crişan, 
unul dintre conducătorii răscoalei ţărăneşti de la 
1784.
Arborele genealogic pe linie maternă merge 
până la 1615, când documentele vremii 
menţionează înnobilarea familiei Truţă, familia 
mamei.
Am deschis ochii spre lume şi am urmat şcoala 
din oraşul Luduş.
Pe la 10-11 ani am început a scrie articole la 
„Scânteia Pionierului”, am continuat scriind 
scenete comice pentru echipele de amatori din 
şcoală, până la terminarea liceului. Am scris 
apoi poezii şi proză scurtă, dar fiind condiţiile 
economice şi politice vitrege, am aruncat, la un 
moment dat, totul.
Destinul m-a dus la Bucureşti, unde am urmat 
Facultatea Economia Industriei din cadrul 
Academiei de Studii Economice, apoi am lucrat 
în cercetare ştiinţifică şi economică. De aceea, o 
vreme am scris în revistele de specialitate.
În 1998 am plecat în S.U.A, locuind mai întâi la 
New York, iar din 2014 m-am mutat în Florida. 
Aici am început să public în ziarele locale de 
limbă română, obţinând chiar şi un premiu cu o 
proză scurtă, la ziarul „USA” (care din păcate şi-
a încetat apariţia).
De asemenea, am participat la cercurile literare 
de la Institutul Român de Teologie şi 
Spiritualitate Ortodoxă, de la New York şi am 
publicat în revista „Lumină Lină”, revistă 
patronată de părintele şi scriitorul Theodor 
Damian.
Am început să scriu literatură pentru că am 
realizat că acum, când mă apropii de sfârşitul 
vieţii, a rămas un gol, o parte neîmplinită din 
personalitatea mea. Prin cărţile mele am întregit 
starea spiritului meu şi mi-am găsit împlinirea.

Dintre cărțile publicate, amintim:
• „Viaţa ca un vis” (vol. I – II), 2013
• „Spovedania”, 2017
• „Am fost profesoară”, 2021



Fapt este că de-atunci nu mai gândeam altceva decât să învăț limba engleză. Era o lume ce mă fascina și mă 
chema la ea. O lume ce-mi părea cunoscută. Numele personajelor din cărțile lui Shakespeare au căpătat altă 
sonoritate.

Se poate oare însuși o limbă doar visând la ea? Cine știe?
Și-așa mi-a apărut visul de-a studia la Universitate. Nici cele mai apropiate colege din Internat nu știau 

despre visul meu. Nu știam cum îmi voi împlini visul. Nu știam atunci că gândurile croiesc fapte. Că ceva de 
dincolo de noi lucrează pentru gândurile noastre.

Fratele meu, Nico, era singura persoana care-mi știa gândurile și care mă încuraja, deși nu-i convenea să 
plec, pentru că prin plecarea mea urmau să cadă pe capul lui toate treburile din gospodărie ce le făceam eu 
până acuma.

– Când se vor da examenele de admitere la facultate, fug de-acasă și nu m-opresc până la Cluj, îi ziceam eu 
lui Nicolae.

Nico m-ajuta să strâng bani de călătorie. Nu era el prea lămurit de ce voiam eu să dau la Limba Engleză, 
despre care în satul nostru se auzise puțin.

N-aveam idee cum o să-mi conving părinții să mă lase la facultate. La Liceu, la Turda, mi-au permis să merg, 
la promisiunea mea că voi lucra intens în gospodărie în toate vacanțele.

Era destul de grea viața în satul Valea Ierii, un sat de munte și necolectivizat. Aveam un cal, vite, capre și oi. În 
podul șurei tata aduna blănuri de miel pe care le usca și tăbăcea, ca să le vândă cojocarilor. În podul șurei 
puneam de asemenea fânul uscat, s-avem hrană pentru animale peste iarnă. Dar, ca întotdeauna, fiind mai 
ușoară, eu eram aceea ce urca fânul în pod, pieile de oaie și capră la uscat, ca și oalele cu brânză ori untură…

Într-o zi tătuțu m-a trimis să duc mai multe piei de miel în pod. Le-am numărat. Erau 12. Ar fi trebuit să duc cam 
3-4 odată, făcând mai multe drumuri. Nu-mi venea să urc de mai multe ori, așa că le-am înfășurat pe toate și le-
am legat cu-o sfoară, ca să le iau într-un singur transport. Scara avea 7 trepte din fuștei de stejar. Am urcat 
primele 5 trepte, trăgând cu putere pachetul cu piei, până l-am adus la nivelul treptei a 4-a. Când am ajuns la al 
cincilea fuștei al scării, acesta s-a rupt și-am căzut în gol. Am încercat să s-o strig pe mama: Mela! Mela! Am 
auzit un țiuit și-apoi n-am mai auzit nimic.

O vreme n-am mai știut nimic.
• • •

Nu știu cât timp a trecut. Era dimineață când m-am revăzut în momentul căderii și-am recunoscut corpul meu 
căzut undeva jos, pe podea. Mă vedeam întinsă pe covorul din Living room la casa mea din San Antonio. 
Cineva se ocupa de trupul meu. Cea care se ocupa de trupul meu era o femeie. Auzeam, dar nu eram auzită. 
Nu-mi aminteam ce s-a-ntâmplat. Am crezut c-am visat.

– Mă, fată, cum te simți? M-ai speriat tare. Vezi ce-ai pățit…
„Ce-am pățit?” spuneam, dar nu ieșea nici un sunet.
– Nu-ți amintești nimic? M-auzi? Sunt eu, Mela. Ai căzut pe treptele din casă.
Am început să-mi amintesc foarte vag de-o căzătură. Unde am căzut? Am căzut de pe scara șurei ori am 

căzut pe treptele din casă?
– Cum s-a-ntâmplat? Ai alunecat? Ai amețit?
„Cum am căzut?”, aș fi vrut să răspund, dar n-aveam glas. Oricum, nu știam cum am căzut.
– Ai stat întinsă pe jos atâtea ore! Te doare ceva? Ia să văd: te-ai lovit la cap?
Nu mă durea nimic. Mă simțeam ușoară și liberă.
– Mă recunoști? Sunt Mela. Sunt Mela. Deschide ochii! Uită-te la mine! Cel puțin mă auzi?
Auzeam, dar nu puteam face legătura… Cea care vorbea în continuare zicea că-i Mela, dar eu știam că nu-i 

Mela mea, mama mea.
– Ai vorbit în somn. Ai vorbit cu mine, zicea femeia. Spuneai mereu Mela, Mela. Mai spuneai ceva, n-am 

înțeles… Îți amintești de mine? Știi cine sunt eu? Știi că eu sunt Mela?
„Să-i spun? În visul meu ori leșinul meu, Mela era altcineva!”
– Bine că nu te-au văzut copiii tăi, că s-ar fi speriat!
Care copii? Vorbeam cu frații mei, Nicolae și Cornel: Nico și Nelu. Am împărțit cu ei mâncarea, munca în 

gospodărie, planurile de viitor…
– Vreau să fii bine când se întorc copiii.
„Copiii mei? Ori frații mei?”.
– Nu știu când a plecat din dormitor. Cred că de câteva ore stă întinsă pe jos, a precizat un bărbat. Când am 

văzut că nu-i în pat, am crezut că a coborât la Seră, locul ei preferat. Dar am găsit-o căzută jos. Sper că n-a răcit 
aici, pe gresia asta rece.

Bărbatul părea îngrijorat. Cred că-l cunoșteam. Mi-am ascuțit privirea să-l văd mai bine: da, îl cunoșteam. Era 
cel care zicea că-i soțul meu. Oare chiar era soțul meu ori doar visam?

– De când stai întinsă jos?, a-ntrebat cea care zicea că-i Mela.
Am spus „nu știu”, dar n-a ieșit nici un sunet.
– Mă tem c-ai făcut o entorsă. O să te duc să-ți facă o radiografie. Nici nu te mai întreb. Știi cine sunt eu? Nu 

sunt eu Mela? Nu sunt eu prietena ta cea mai bună?

84 Anul 15 · Nr 56

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M



Pentru câteva momente „eul” meu s-a rostogolit în gol. Ceva confuz s-a produs din nou în capul meu. Era 
prietena mea, Mela? Nu era mama mea, Mela? O vreau pe mama, pe mămuța, cum spuneau copiii din satul 
meu… Și pentru câteva clipe am fugit în satul de la munte…

– Nico! Pentru Dumnezeu! Ce faci? Cedezi acuma, după ce-a trecut șocul?
Femeia mi-a făcut o injecție. Am privit-o cu ură. M-a forțat să-mi părăsesc viața mea dulce de la țară.
– Își revine! Bine că te-ai întors! Adriane! Adriane, vorbește cu ea să-și amintească de tine!
A mai trecut o vreme, timp în care din nou n-am mai auzit nimic.
– Sunt eu, Mela, am auzit după un timp. Prietena ta, Melania.
Am încercat fără succes să mă mișc. Trupul meu părea inert.
– Mi s-a părut că tresari când auzi numele de „Mela”, încât credeam că ești conștientă că sunt cu tine.
Mela? Mama mea? Auzeam repetat „Nico! Sunt Mela! Nico! Sunt Mela!”
Am încercat să deschid ochii s-o văd pe mama. Cea căreia îi spuneam Mela.
– Sunt eu, Mela!
Care Mela? Mela? Nu era diminutivul cu care mă adresam mamei mele? Ce vis este ăsta? Vreau acasă, la 

mama mea, la Mela mea!
Of, Doamne!
Nu știu dacă a durat o clipă ori o veșnicie. Ca un film dat cu viteza mărită, mi-au trecut prin minte mai multe 

scene de viață în care eu mă numeam Nicoleta Duran, eram căsătorită cu Adrian Duran, aveam doi copii și 
trăiam la San Antonio, Texas.

În jurul meu se vorbea. Vocile căpătau altă sonoritate, din ce în ce mai joasă, ca atunci când patefonul merge 
cu o turație mai mică decât este imprimat discul. Pe măsură ce-mi reveneam, vocile își reveneau la turația 
normală și auzeam alternativ Adriana ori… Adrian!

Mă găseam între vis și realitate, oscilând între aceste două stări.
Uneori auzeam pe cineva strigând: Nico! Nico!
Numele de Nico mi se părea cunoscut. Uneori mi se părea că sunt chiar eu. Uneori trăiam realitatea din casa 

mea din San Antonio, dar alteori alunecam spre casa mea de la țară în care mă simțeam teribil de bine, atât de 
bine că mi-ar fi plăcut să rămân acolo pentru totdeauna. Aveam tată, mamă, frații mei Nico și Nelu…

Ca-ntr-o oglindă concavă, ce se mișcă și strâmbă imaginea, din când în când amintirile se strâmbau și ele.
Nu, nu…. poate visez!
Am întredeschis ochii și-am văzut chipul unui bărbat frumos, aplecat deasupra mea. Îl cunoșteam, dar nu-mi 

aduceam aminte de unde… În plus era atât de dulce sentimentul când mă găseam în casa de la țară, c-am 
închis ochii, ca să mă întorc în satul meu.

– Nico! Nico! auzeam mereu. Deschide ochii! Sunt eu, Adrian!
Ciudat! Îmi era cunoscut numele de Adrian! Dar ceva de dincolo de mine mă atrăgea înapoi, spre amintirile 

din casa de la țară.
– Deschide ochii, Nicoleta mea! Sunt eu, Adrian! Nico!
– O să se trezească, l-a asigurat femeia.
– Nu mă lăsa! Gândește-te la copii! Fetele noastre: Ana și Iulia!
Bărbatul mi-a șters fruntea.
– Ce-ar fi s-aduc fetele?
– Nu trebuie să speriem copiii, l-a oprit Mela. Să-și revină mai întâi.
– Ai dreptate. Până și eu m-am speriat rău! Scotea horcăielile pe care le face înecatul. Credeam chiar că s-a 

înecat. Dar se îneca cu propria salivă. Mai întâi am vrut s-o ridic, dar mi-am amintit că pentru a-l salva pe cel ce 
se îneacă trebuie să-l ții aplecat cu fața în jos, să scoată apa. Am întors-o, dar a scos doar aer. Apoi ai venit tu.

– Ai făcut foarte bine. Și-ai făcut bine că m-ai chemat.
– M-am temut că moare. Pentru că o vreme și-a pierdut cunoștința. Leșina și-și revenea. Ai auzit că vorbea 

aiurea?
– Bine c-a trecut.
– Trezește-te la realitate, Nicoleta!, a zis el.
Femeia mi-a mai făcut o injecție, apoi m-au luat amândoi și m-au instalat pe fotoliul meu preferat. Cred că 

începeam să-mi revin. L-am auzit pe Adrian:
– Ce s-a întâmplat? Te-a obosit călătoria aia în România! Ți-a scăzut tensiunea? Ți-ai pierdut echilibrul? Te-ai 

împiedicat de ceva?
N-aveam răspuns la nici una din întrebări. Soțul meu și prietena mea, Melania îmi frecau mâinile.
– Ori te-ai emoționat când ai văzut piscina?
Piscina! Vorba astea mă trezea într-adevăr la realitate! Și dintr-o dată mi s-a făcut frică și-am fugit în „cealaltă 

realitate” în care eram o fată de la țară. Pentru că acolo mă simțeam teribil de bine, o parte din mine voia să fiu 
lăsată să-mi continui viața acolo, să fiu Adriana.

Am respirat adânc. Încet-încet respirația devenea normală, că aproape o auzeam. Nu știu cât a trecut până 
când am revenit acasă. Acasă la San Antonio.

(fragment din romanul „Între două vieţi”, în curs de apariţie)
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Scurtă prezentare:

· chirurg cardiovascular la Institutul Inimii din Timişoara

· s-a născut la 14 decembrie 1955, în satul Godineşti, în 

apropiere de Mânăstirea Tismana

· absolvent al Facultăţii de Medicină Generală din 

Timişoara (1981) şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă 

din cadrul Universităţii de Vest Timişoara (2007)

· cercetător ştiinţific în cadrul Academiei de Ştiinţe 

Medicale, filiala Tg Mureş şi activitate didactică UMF 

Tg. Mureş (1993- 1998)

· specializare în chirurgie cardiovasculară în SUA, 1994

· membru al Societăţii de Chirurgie Cardiovasculară din 

România

· cursuri postuniversitare la Stockholm, Lisabona şi 

Geneva (2008-2010)

· publică articole în revistele de specialitate naţionale şi 

internaţionale

· Cărţi publicate: „Medicina ca misiune”, în colaborare cu 

Mariana Pândaru, Editura Călăuza v.b., 2010 (ediţia 

întâi şi 2014, ediţia a doua, revăzută şi adăugită), 

„Taina iubirii”, Editura DaniMar, 2012

CRUCEA IUBIRII

Creaţie

– Eu sunt Cel ce sunt…
Mi-ai spus dintru' început.

Şi apoi Te-am întrebat:
– Dar eu… eu cine sunt?

– Tu cine eşti?
Tu eşti cel ce Eu te-am zămislit,

Tu eşti cel ce te-am pus coroana
Creaţiei mele pînă la sfîrşit.

Te-am pus acolo sus,
Puţin mai jos decît îngerii.

– Şi-atunci am înţeles
Eu sunt cel ce sunt…

Făcut de mîna Ta Doamne,
Cu suflare de viaţă

Primind porunca iubirii Tale.

Smerenie

Doresc să ştii
Că vreau să fiu un nimeni…
Un nimeni, al acestui pămînt
Să fiu doar al Tău Doamne
Şi Tu să-mi dai un nume
Să-mi dai numele meu,
Ce în Cuvînt răsare
Şi tu l-ai spus mereu.
Iubire, smerenie, răbdare…



Răspuns

Tu ştii
Dar nu vrei să crezi
Că e Cuvîntul venit

Că e Cuvîntul ce-a fost răstignit
Cuvîntul de ieri

De azi, de mâine
Ce speranţa a adus.

Dar va veni o zi în care
Cuvîntul întors….

Va ajunge acolo sus
Şi va spune cuvîntului Cuvînt

Tu… m-ai răpus.

Timpul

Ce-i timpul?
O convenţie doar.
Şi iubind…
Nu-l mai simţi.
Treci dincolo de mare,
De marea încercare…
A timpului,
Cînd nu mai suntem decît…
Iubiri neconvenţionale.

Oglindire

Îţi văd Chipul oglindindu-se în mine
Ca şi cum ma-i privi din astre bălaie
Ţinîndu-mi iubirea în palme
Dar neştiind ce vrei să-mi şopteşti
Privesc cu mirare…
La zîmbetul cui?
Cred că-i al Lui.
Din astre bălaie
Iubirea se-ntoarce
Din lumina candelei,
Te simt luminînd
Străfundul de suflet,
Al tău Doamne…
Eu sunt.

Nebunul

Cine sunt?
Nebunul orb ce aleargă prin pustie

Şi aşteaptă să vadă minunea împlinindu-se.
Iisus,

El, Cel ce vine de sus
S-aducă nouă cunoaşterea din veşnicie.

Eu sunt nebunul
Ce-aleargă desculţ pe pămînt;

Să vadă ce n-a mai văzut,
Să vadă Cuvantul,

Întrupat ca răspuns
Venit din Cer aici pe pămînt

S-aducă Iubirea,
Ca și…

Răspuns.
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Păşind în cea de a 85-a „primăvară” a vieţii mele, presupunând că cineva m-ar întreba ce cred că stă la 
temelia vieţii noastre, acum ştiu că aş avea indubitabil următorul răspuns: ca scop – evoluţia spirituală, şi ca 
armă – forţa gândului. Starea de spirit este izvorul ce deschide drumul spre nobleţea sentimentelor, spre 
lumină, cultură, civilizaţie, iar puterea gândului ne ajută să ne construim pe noi înşine şi să devenim ceea ce 
dorim. Se ştie că un gând este o formă de energie pe care nu o vedem, dar care produce rezultate concrete.

Puterea gândului face parte din marile taine ale Universului şi lucrează împreună cu acesta. Asta înseamnă 
că noi suntem o manifestare a minţii Universale. Gândurile călătoresc în Univers cu viteză mai mare decât cea 
a luminii, călătoresc instantaneu şi nu cunosc oprelişti decât cele impuse de noi. Fiecare individ are propria lui 
lume de gânduri, pozitive sau negative, în diferite proporţii pe care le emite în Univers. Ele sunt atrase de alte 
gânduri asemănătoare cu care se întâlnesc, se cuplează, se întăresc, apoi se întorc de unde au plecat şi 
lucrează în favoarea sau în defavoarea individului.

Starea de bine (şansa) sau de rău (ghinionul) sunt sate de felul gândurilor noastre. Ura, înşelăciunea, 
dispreţul, invidia sunt gânduri încărcate de energie negativă care pot deveni forţe de temut, precum terorismul, 
criminalitatea. Mai mult încă, propriile gânduri negative se întorc împotriva noastră ca un bumerang şi ne 
distrug părţile luminoase şi eficienţa eforturilor pe termen lung, creează starea de nemulţumire, de 
neîncredere, reduc vitalitatea, vigoarea, armonia, otrăvesc viaţa. Ele dau naştere stărilor de nervozitate, de 
depresie. Lor se datorează chipul întunecat, vocea răstită sau batjocoritoare. Un suflet trist este un suflet cu 
luminile stinse. Gândurile pozitive dau oamenilor optimism, încredere în ei asigurându-le succese. Optimiştii 
sunt oameni luminoşi care îţi zâmbesc, sunt gata să ierte, să înţeleagă şi să ajute semenii. Gândul bun susţine 
atitudinea pozitivă, dezvoltă personalitatea, asigura o sănătate iradiantă, schimbă destinul, creează mediul 
înconjurător prielnic, vindecă bolile, transformă mentalităţile, poate face minuni.

Gândul nu are formă vizibilă, dar prin puterea lui formează lumea vizibilă. Cele mai multe gânduri ne vin în 
minte în mod inconştient. Ele provin din subconştient şi doar o mică parte a gândurilor sunt produsul intelectului 
conştient şi influenţează viaţa zi de zi, determinând ceea ce urmează să faci. Pe această temă, păstrez în minte 
o lecţie de viaţă din tinereţe, care m-a ajutat de-a lungul anilor, când m-am aflat în impas.

O întâmplare nefericită mă zvârlise sufleteşte în fundul unui hău de unde nu mai puteam zări scăparea, deşi 
construcţia mea a fost întotdeauna robustă, optimistă, solară. Mă lăsasem pradă deznădejdii. Asemenea unui 
animal lovit între coarne, ca paralizată, m-am prăbuşit într-un fotoliu. După un timp, mintea a început să se 
liniştească şi am simţit că mă ridic din fotoliu aproape automat, ca împinsă de o forţă nevăzută. M-am îndreptat 
spre locul unde se afla discul cu înregistrarea cântecului din filmul „Zorba Grecul”. Ascultându-l, picioarele au 
pornit singure într-un dans din ce în ce mai dinamic, corpul s-a încărcat de energie pozitivă, şi mai apoi m-am 
auzit spunând cu deplină convingere: voi învinge! Şi aşa a fost.

Elena BUICÃ
Canada

Motto:
„Omul este produsul gândurilor lui; el devine ceea ce gândeşte.”

(Mahatma Gandhi)

Sfaturi de la 
bunica Buni



89

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

Acea lecţie învăţată pe cont propriu mi-a dat convingerea că lumea nu este altceva decât materializarea 
gândurilor. Atunci am învăţat că gândurile sunt vii ca şi oamenii, că ele pot crea frumosul, optimismul şi 
fericirea, sau dimpotrivă, agonia şi suferinţa şi că depinde de noi ce alegem. Eu am ales pentru restul vieţii 
strădania de a atinge acel prag ce îmi poate oferi puterea de a dărui gânduri bune, de a zâmbi vieţii şi de a 
îmbunătăţi viaţa celor din jurul meu, prin gânduri pozitive, optimiste, mai ales că munca mea a fost aceea a 
formării caracterelor mlădiţelor şcolare, iar acum, în anii senectuţii, prin scrieri, transmiterea gândurilor 
pozitive, de încredere în propriile noastre puteri.

De atunci n-am mai scăpat din vedere că trebuie să-mi repliez forţa gândului, indiferent de natura factorilor 
externi cu care mă confrunt, deplin convinsă că numai în mine stă puterea de a hotărî care-mi este calea de 
salvare.

Acel moment de atunci, devenit pentru mine unul de referinţă, m-a ajutat de-a lungul vieţii şi chiar la 
senectute, la câte un impas mai mare, ascult melodia lui „Zorba Grecul”, chiar dacă acum picioarele se mişcă 
doar pe sub masă. Mă bucur că simt benefic schimbarea dispoziţiei lăuntrice aduse de gândurile pozitive, aşa 
cum îmi este firea mea, cea de om optimist care refuză abandonul. Mulţumesc cu mai multă înţelepciune 
acelei Energii Universale, fiindcă m-a înzestrat cu această urzeala a firii şi lucrează pentru mine potrivindu-mi 
în mod cumpănit balanţa vieţii. Pentru că viaţa noastră nu e nici o dramă, dar nici un poem, trebuie să privim 
lucrurile în bună cumpănire. Mulţumesc că pot să acţionez în direcţia visurilor şi dorinţelor inimii mele şi că pot 
să fiu plină de încredere în viaţă!

CAMELIA CARMEN STÃNESCU LUCA · LUMINÃ



90 Anul 15 · Nr 56

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

Scurtă prezentare:
· s-a născut în data de 2 februarie 1954, în Sântana, 

judeţul Arad
· autoare de cărţi religioase, eseist şi cronicar literar
· absolventă a Facultăţii de Filologie din Timişoara 

(1977)
· masterat în Teologie din anul 2009
· în anul 2006, a realizat o emisiune la radio Alt FM 

cu titlul „Cine este Iisus Hristos?” Între 2007 şi 
2011, a participat la emisiunea cu caracter religios 
„Întrebări” de la Info TV Arad, realizată de 
profesorul şi jurnalistul Ioan Iercan

· a obţinut mai multe premii, atât pentru activitatea 
de profesor, cât și ca scriitor, dintre care amintim: 
Diplomă de excelență, oferită de Colegiul Național 
Vasile Goldiș, anul 2014; Diplomă de excelență 
acordată de editura Napoca Nova 2017 – pentru 
osârdia neobosită în slujba Limbii Române și 
contribuția la promovarea valorilor literaturii 
române în țară și în lume; Diploma de onoare 
acordată de Revista Internațională Româno-
Canado-Americană Starpress, 2017, Pentru înalta 
măiestrie literară și contribuția substanțială la 
promovarea limbii române; Premiul pentru cartea 
de spiritualitate, 2019, oferit de Liga Națională a 
Scriitorilor, pentru volumul „Origini- Romanul unei 
lumi moarte”, apărut în 2018; Medalia Virtutea 
Literară, 2019, oferită de Liga Națională a 
Scriitorilor Români pentru „întreaga activitate de 
creație literară, de aprecierea operei sale și a vieții 
dedicată educației elevilor în spiritul iubirii față de 
Limba Română.

· membră a Ligii Scriitorilor din anul 2014
· debut editorial – Şi eu am ales drumul cel bun. 

Cum am ajuns să-l cunosc pe Dumnezeu, Editura 
„Multimedia Internaţional”, Arad, 2006

· dintre volumele publicate amintim: Ascultând de 
Dumnezeu. Meditații asupra credinței, Editura 
Tiparnița, Arad, 2009; Destine în căutarea 
adevărului, (roman religios), Editura Tiparnița, 
Arad, 2012; Who am I and who is God – 
interreligious dialogues, Editura Multimedia 
Internațional, Arad, 2017; ORIGINI – Romanul 
unei lumi moarte, Editura Multimedia Internațional, 
Arad, 2018; ORIGIN – The novel of a dead world – 
reply from biblical view, addressed to Dan Brown`s 
novel, Editura Multimedia Internațional, Arad, 
2018; Al. Florin Țene- Atitudini literare la începutul 
secolului XXI, Editura Napoca Star, Cluj, 2019; 
Cine sunt eu și cine este Dumnezeu. Dialoguri 
interreligioase, Vol.I, Editura Multimedia 
Internațional, Arad, 2015; vol II, Editura Coresi, 
Bucureşti, 2020 

· autoare de articole și cronici literare și plastice

ÎN CREªTINISM
IISUS HRISTOS

Voichiþa TULCAN MACOVEI

Sacrificiul omului Iisus de pe dealul Golgotei este 
considerat de creştini unul adevărat, deoarece Iisus este 
pentru ei om născut printr-un miracol, din Duhul lui 
Dumnezeu, care a cuprins pântecele fecioarei Maria, 
tocmai pentru a zămisli pe Fiul Său într-un mod 
omenesc, care să trăiască pe Pământ, să fie cunoscut de 
oameni, să le propovăduiască învăţăturile despre lumea 
cea de sus. Aceasta, deoarece se dovedise deja că omul 
singur, inclusiv poporul ales – Israelul –, nu avea puterea 
să ţină legea dată, să îndeplinească fară cârtire, sarcinile 
primite de sus. Richard Wurmbrand, evreu încreştinat, va 
exclama cu privire la acest miracol: „Hristos nu a coborât 
numai la nivelul omului. În trupul tinerei fecioare Maria, 
printr-un proces de fecundare care rămâne o taină, El a 
fost redus la un embrion, a primit hrană de la materia 
anorganică, ca şi de la cea organică, şi a petrecut nouă 
luni în uter pentru a deveni prunc, apoi un tânăr, apoi un 
om. Şi ce fel de om”! (Umpleţi vidul, Editura Stephanus, 
Bucureşti, 1994, p. 202).

Apostolul Ioan, care L-a cunoscut cel mai îndeaproape 
pe Iisus, are în Evanghelie un verset în care este 
cuprinsă esenţa vieţii adevărate a Fiului lui Dumnezeu, a 
relaţiei dintre Sine şi Tatăl ceresc, precum şi locul Lui în 
ecuaţia divină: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 
crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.” (Ioan 3, 



16) Putem înţelege din acest verset, ca din toate evangheliile apostolilor apropiaţi de Mântuitor, că omul nu 
poate fi stăpânul său, al gândurilor sale. El trebuie să se recunoască ființă creată de Dumnezeu, în cazul în 
care vrea să devină fiu al Tatălui, frate cu Iisus Hristos.

Libertatea pe care chiar Dumnezeu ne-a dat-o, nu înseamnă că putem ajunge la Dumnezeu prin eul nostru, 
prin puterea noastră. Aceasta pentru că Dumnezeu nu este om. Este Fiinţa Supremă, coordonatoare a 
întregului Univers pe care l-a creat. El L-a dat pe singurul Său Fiu tuturor, pentru a fi răscumpăraţi din lumea 
prezentă, dominată de păcate. Cu ochii minţii și ai spiritului (Duhului) putem înţelege că verbul „A DA” 
MĂSOARĂ OFERTA Dumnezeului Creator, al Dumnezeului lui Avraam, Isaac şi Iacov, al Acestui Dumnezeu 
care nu este materie, ci duh şi care, prin Fiul său doreşte viaţa veşnică a sufletelor noastre! Fiul Şi-a dat propria 
viaţă, asemenea Mielului menit să răscumpere omenirea de păcate.

De aceea, creştinii percep crucea răstignirii de pe dealul Golgota, ca fiind „poarta strâmtă” prin care 
credincioşii au acces la cer, la viaţa veşnică împreună cu Dumnezeu. Crucea este locul unde credincioşii se 
apleacă şi se lasă spălaţi de sângele curs. Aceștia ştiu, prin credinţă, că, acolo, la Golgota, sângele Mielului 
Divin i-a spălat de orice păcat şi le-a oferit harul (mila divină) a Creatorului, prin care pot intra în Împărăţia 
Cerească. Ei ştiu că harul oferit prin moartea lui Hristos a dus la învierea lor, ca suflete create de Dumnezeu, că 
jertfa aceasta este singurul mijloc de a accede în Împărăţia veşnică.

Creştinii au înţeles că nu pot intra în Împărăţia cea veşnică dacă nu se curăţă de orice fel de păcat, de orice fel 
de întinăciune a acestei lumi. Pentru că, atât Vechiul Testament cât şi Noul Testament, spun clar că niciun 
curvar, închinător la idoli, vrăjitor, mincinos, hoţ, trădător nu va trăi veşnicia cu Dumnezeu.

Singurul care poate schimba omul, care îl poate spăla de toate stricăciunile, mizeriile şi păcatele, este 
sângele Mielului Divin. Şi mai este un lucru pe care creştinii l-au experimentat, plecând de la experienţele 
marelui învăţat iudeu Saul, devenit apostol al lui Hristos: mântuirea oferită de Dumnezeu prin Fiul Său, nu s-a 
dat numai celor din zilele lui Pilat din Pont. Credinţa vie, poate să-i aducă pe credincioși la sursa aceluiaşi 
sânge, la crucea Aceluiaşi Hristos Care este viu şi Care, înviind o dată pentru totdeauna, poate da învierea şi 
viaţa veşnică credincioşilor din toate timpurile.

(fragment din cartea 
„Cine sunt eu și Cine este Dumnezeu 

– Dialoguri interreligioase”, vol I, 
Cap. „Există o relație între Dumnezeu 

și om manifestată în istorie?”, 
2015)
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Rugăciune

Crăiasă alegându-te
Îngenunchem rugându-te,

Înalţă-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie;

Fii scut de întărire
Şi zid de mântuire,
Privirea-ţi adorată

Asupra-ne coboară,
O, Maică prea curată
Şi pururea fecioară,

Marie!

Noi, cei din mila sfântului
Umbră facem pământului,

Rugămu-ne ndurărilor,
Luceafărului mărilor;

Ascultă-a noastre plângeri,
Regină peste îngeri,
Din neguri te arată,
Lumină dulce clară,

O, Maică prea curată
Şi pururea fecioară,

Marie!
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Sâmbătă, 15/27 august, 1871, de Adormirea Maicii Domnului, la opt dimineaţa, prin trei rânduri de salve de 
treasc, publicul venit la Putna e vestit să 
poftească la Prima Serbare a Românilor de 
Pretutindeni, ce se va desfăşura la porticul 
festiv.

În torentul uman adunat, ce se ridica la peste 
trei mii de persoane, se afla şi cel care 
propusese pentru prima oară înfăptuirea unei 
manifestări de asemenea ampluare, părintele 
Iraclie Porumbescu, însoţit de fiul său Ciprian şi 
alţi tineri şi vârstnici din Bucovina.

Într-o astfel de zi memorabilă oaspeţii purtau 
panglici care simbolizau culorile drapelului 
României libere, în timp ce Comitetul de 
organizare îi întâmpina încinşi cu eşarfe tricolor.

Deschiderea adunării festive a fost făcută de 
Ioan Slavici.

În scurtul său discurs inaugural, după ce a evocat pe Negru-Vodă, Dragoş-Vodă, 
Mircea cel Bătrân, Bogdan, Mihai Viteazul, pe care-i consideră „temelia existenţii 

noastre” şi aminteşte junilor participanţi că datoria lor este să militeze pentru 
trezirea conştiinţei de neam şi împlinirea „aspiraţiilor comune”, preşedintele 
Comitetului de organizare urează tuturor un bun venit:

„– Vă salut dară fraţilor! Vă salut surorilor! Vă salut românilor din câteş 
patru unghiurile!

Vă salut la mormântul lui Ştefan cel Mare, umbra eroului să privigheze 
  31)

peste noi şi să ne conducă la adevărul speranţelor noastre!” .
În acest timp, din iniţiativa lui Eminescu, s-a împărţit participanţilor o foaie 

volantă ce cuprindea poezia La mormântul lui Ştefan cel Mare de Dimitrie 
  32)

Gusti , tipărită la Iaşi din iniţiativa poetului şi în care se declama că în afară 
de Moldova şi Muntenia şi alte teritorii sunt „româneşti pământuri”.

Mulţimea adunată la porticului festiv, în frunte cu Comitetul de organizare 
şi oamenii de vază veniţi de pe cuprinsul vechii Dacii, s-au îndreptat spre 

lăcaşul de veci al voievodului comemorat.
Mormântul lui Ştefan Vodă era împodobit cu ghirlande, făclii şi străjuit de o 

gardă formată din patru tineri ce reprezentau patru provincii române.
„Aici, în decursul serviciului divin, patru tineri academici stau lângă mormântul lui 

Ştefan, detalia Eminescu în reportajul său.
Pe la priceasnă, părintele egumen al mănăstirii, domnul Arcadie Ciupercovici, ţine o 

predică corespunzătoare hramului, prin care, eminentul preot, ştiu atât de bine să vorbească sufletelor 
auditoriului, sub formă religioasă, încât dacă ni s-a încălzit sufletul de sentimente religioase, nu mai puţin am 

  33)
simţit inima noastră mişcându-se de patriotism şi însufleţire” .

După liturghia de Sântă-Măria mare, participanţii au revenit la portic, unde erau expuse darurile aduse.

de ani de la
Prima Serbare 
a Românilor 
de Pretutindeni150 

Paul LEU
Statele Unite ale Americii

Coroana reconstituită a lui Ștefan cel Mare

Iraclie
Porumbescu



Pe o masă se afla un votiv de argint, pe care sta scris:
„Eroului, Învingătorului, Apărătorului existenţei române, Scutul creştinătăţii. Lui Ştefan cel Mare şi Bun.
Junimea academică română.

  34)
Anul MDCCCLXX” .
Mai erau două învelitori de catifea, una roşie şi alta albastră, mai multe steaguri ce 

aveau brodate pe ele nume ca: Traian, Dragoş, Radu Negru, Iancu, Horea-Cloşca-
Crişan, Tudor Vladimirescu, precum şi chipul lui Ştefan cel Mare.

După ce darurile au fost binecuvântate de egumenul mănăstirii Putna, 
studentul A. D. Xenopol a rostit discursul festiv pregătit cu mult înainte sub 
îndrumarea lui Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi şi Vasile 
Pogor.

Printre altele, oratorul sublinia că adunarea de la Putna nu are menirea 
numai de a cinsti trecutul glorios al eroului de la Războieni, ci „venim aici, 
spune Xenopol, şi pentru viitorul după care năzuieşte orice suflet mai nobil 
al poporului nostru, venim aici pentru a sugera puterea ce susţine, pentru 
bine şi adevăr, puterea ce izvorăşte de la mormintele oamenilor mari […].

Cu patru sute de ani aruncăm noi gândurile şi simţirea noastră înapoi şi 
totuşi, de vom privi bine sufletul nostru, vom vedea, cum se amestecă în 
cel îndepărtat trecut, farmecul viitorului, cum fiecare faptă a lui Ştefan cel 
Mare e cu atât mai măreaţă cu cât noi, astăzi, putem să ne-o amintim 
împreună pe mormântul lui, cu cât simţim că în această împreună amintire 
stă sâmburele unor puteri de viaţă, ce pot să ne întărească în propăşirea pe 
calea dreptului şi adevărului, care susţine şi înalţă pe popor.

În această împrejurare a amintirii trecutului cu năzuinţele şi speranţele în 
viitor, figura lui Ştefan cel Mare încetează de a fi „eroul unei părţi a ţărilor locuite 

  35)
de români şi devine un centru pentru acelaş neam” .

Spre a dinamiza într-un torent unic toate forţele naţionale, Xenopol îşi arată încrederea 
în potenţialul biologic şi spiritual al poporului, exprimându-şi, totodată şi credinţa fermă că se va afirma în 
concertul internaţional de valori.

„Avem acea putere, spunea oratorul, avem acea încredere, pentru că sufletul acelei părţi a omenirii ce se 
numeşte poporul român, încă nu şi-a revărsat în lume comoara cuprinsului său sufletesc.

În adâncul lui se mişcă noi armonii în sfera frumosului, noi descoperiri în cea a adevărului, noi tipuri de 
caracter ce trebuie să iasă la lumină, să rămână în amintirea omenirii.

În acea fierbere interioară, a cărei urmări stau încă ascunse în sânul viitorului, stă dreptul nostru la trai, 
  36)îndreptăţirea speranţelor ce ne încântă” .

Printre noile vlăstare şi caractere în formare despre care vorbea Xenopol, ce trebuie să iasă la iveală din 
sânul poporului, printre armoniile embrionale din sfera frumosului uman, ce se pârguia la dogoarea zilelor 
fierbinţi de la sfârşitul lui august 1871, se afla şi viitorul artist-cetăţean de la Stupca, pe atunci elev la Gimnaziul 
Greco-Oriental din Suceava.

Spiritul său a înmugurit la iradierea benefică a profesiunii de credinţă a României June: Uniţi-vă în cuget, 
uniţi-vă în simţiri şi a ideilor junimiste emanate de viitorul istoric Xenopol.

Referindu-se la acelaşi moment al prăznuirii, Mihai Eminescu, în reportajul amintit, relua:
„Săvârşindu-se liturghia, publicul, cu preoţii în frunte, se aranjează într-o procesiune maiestoasă care se 

opreşte la portic.
La mijlocul porticului, pe o masă se vedeau: urna consacrativă, epitaful lucrat pe catifea albastră al doamnei 

Maria C. A. Rosetti, epitaful lucrat pe catifea roşie al doamnelor din Bucovina, iar lângă masă, răzimate de 
stâlpi, străluceau în toată pompa lor: frumosul stindard al doamnelor din Iaşi şi măreţele flamuri ale doamnei 
Haralambie ş-al Şcolii de belle arte din Iaşi. Prevăzut cu portretul lui Ştefan cel Mare, ornat cu diferite simboluri 
de aspiraţie şi glorie în viitor şi înzestrate cu inscripţii minunate şi demne de memoria marelui domn.

Toate aceste odoare se sfinţesc de către clerul oficiant, în urmă lumea se stropeşte cu aghiazmă, ş-apoi, în 
mijlocul unei tăceri adânci, domnul Xenopol rosteşte cuvântarea festivă.

Această cuvântare întruneşte în sine, aprecia Eminescu, toate elementele ce constituie un adevărat op de 
elocinţă şi nu-i de mirare dacă mintea fiecăruia era fixată, cu toată puterea, asupra pasagelor instructive, ce se 
desfăşura într-însul, asupra învăţăturilor potrivite ce oratorul făcea să se reflecteze din faptele lui Ştefan cel 
Mare, asupra stării noastre de faţă.

După aceasta veni corul compus din teologi bucovineni şi intonară, în quartet, imnul religios al lui Alecsandri, 
compus anume pentru serbare.

  37)În fine, lumea se înturnă, în ordinea de mai-nainte, la biserică pentru a se continua şi sfârşi sfânta liturghie” .

A. D. Xenopol
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Quartetul bărbătesc a trezit în sufletul lui Ioan Slavici emoţii de neuitat.
„Întâia oară românii din cele patru unghiuri s-au adunat la un loc ca să preamărească, împreună, numele 

unuia dintre marii susţinători ai neamului românesc, să se îmbărbăteze unii pe alţii şi să-şi întărească credinţa 
în viitor şi mulţi ochi s-au umplut de lacrămi când corul a intonat imnul:

„Etern, atotputernic, o, creator sublim,
Tu dai lumii viaţă şi omului cuvânt.
În tine crede, speră întreaga românime;

  38)
Glorie ţie-n ceruri, glorie pe pământ” .
La vrema prânzului, masa festivă a fost servită de elevi şi studenţi.
Pentru desfăşurarea ceremonialului impus de acest moment solemn, Mihail Kogălniceanu a fost proclamat 

preşedinte de onoare.
Prefectul Orest Renney s-a opus şi a cerut ca masa să fie prezidată de Ioan Slavici, deoarece împotriva lui, ca 

supus austriac, putea oricând folosi jandarmii pe care îi avea cantonaţi la câţiva kilometri de Putna.
Slavici, având deoparte pe M. Kogălniceanu, iar de alta pe reprezentantul puterii austriece, a dat curs 

ceremonialului de rigoare.
Pe timpul festinului s-au rostit numeroase tuasturi. I. G. Sbiera a vorbit din partea Academiei Române. El a 

felicitat pe acei ce au iniţiat, sprijinit şi înfăptuit o asemenea manifestaţie memorabilă, ce are meritul de a fi 
împrospătat, în sufletele tuturor, gloria străbună, în vederea înfăptuirii unităţii culturale a românilor de 
pretutindeni.

În încheiere, prof. Sbiera îndemna generaţiile să-şi dea mâna „ca să cultive şi să ridice la un grad mai înalt, 
  39)prin ştiinţă, prin artă şi industrie, ceea ce străbunii ne-au păstrat pe câmpul luptelor cu sabia-n mână” .

Au mai vorbit: Bosie, Lupaşcu, Mureşan şi alţii.
Prefectul de Rădăuţi a pretins lui Slavici ca discursurile să-i fie prezentate, în scris, înainte de a fi expuse 

public, iar când Bosie, delegatul Societăţii Românismul, nu s-a conformat, reprezentantul oficial imperial a 
hotărât să fie amânat pentru a doua zi.

Cu toate restricţiile impuse s-au rostit şi „o serie de tuasturi întovărăşite de discursuri patriotice şi naţionale, 
constata Eminescu, în care se releva sentimentele aprinse şi entuziasmul viu al vorbitorului, care nu puteau 
înăduşi, în sufletul lor nobil, pornirea focului patriotic, pe lângă toată supravegherea riguroasă a comisarului 
rânduit din partea guvernului.

Cele mai mari emoţii au produs discursurile înfocate şi adânc simţite ale domnilor: Silaşi, prefect la gr. or., din 
Viena, Sbiera, redactorul Foiei Societăţii pentru cultura şi literatura română din Bucovina, Mureşanu, 

  40)reprezentant din Transilvania şi Procopeanu, preot din Dorna” .
Grigore Silaşi, om studios şi cumpătat, sobru, trecut de vârsta entuziasmului juvenil, a emoţionat până la 

frenezie prin alocuţiunea:
„Onorabilă adunare!
Ca pe un român din Transilvania, ca pe unul din reprezentanţii din centrul şi inima Daciei traiane, la acest 

festin etern-memorabil pentru întreaga românime, inima mea de român nu mă lasă să nu vă rostesc, înainte de 
plecare, la toţi şi la toate un frăţesc şi cordial rămas bun!

Noi ne-am adunat aici din toate unghurile româneşti, de pretutindeni, unde răsună dulcea limbă 
strămoşească, unde palpită o fibră a inimei române.

Am peregrinat conduşi de vii simţăminte patriotice la Sfântul Mormânt al românilor, ca să vărsăm deasupra lui 
o lacrimă de recunoştinţă, să-l reverim şi să dăm onoarea acelui care cu onoare şi mărire a încoronat numele 
românesc.

Am peregrinat la locul de repaos al acelui principe erou, despre care nu numai simţământul nostru românesc 
ne măguleşte, ci şi scriitori străini, contemporani, atestează cum că singur ar fi fost demn să fie ducele, să 
poarte sabia Europei întregi contra inamicului comun al creştinătăţii.

Însă noi n-am celebrat, prin prezenta serbare, măreţia lui Ştefan-Vodă-cel-Mare numai pe principele erou, 
înainte de toate, pe principele român, naţional şi patriotic.

De, fraţi români! Patriotismul, naţionalitatea sau românismul […] sunt marile virtuţi care strălucesc şi se 
răsfrâng din toate faptele, din întreaga viaţă a lui Ştefan-cel-Mare.

Totdeauna, când cerul s-a-ndurat spre bunul nostru popor, i-a trimis, din când în când, atari meteori, atari 
străluciţi bărbaţi şi principi, care, înzestraţi cu acele virtuţi alese, s-au năzuit a înălţa ginta noastră românească 
la acea poziţiune în concertul popoarelor, ce-l compete după numărul, după însemnătatea şi multe însuşiri 
eminente, ce cu frunte-nălţată putem zice că le posedăm.

Acestor năzuinţe eminente avem mare parte de-a mulţumi noi, că conştiinţa naţională, în corpul naţiunii 
române, putem zice, niciodată n-a încetat cu totul, că-n ciuda tuturor restriştelor din trecut, în ciuda tuturor 
opintirilor adversarilor noştri seculari, din trecut, toţi românii au rămas una: una în limba noastră, una în datinile 
noastre, una în credinţele şi aspiraţiile noastre.
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Şi acum, la despărţire, ce să luăm de suvenir de la sfântul nostru mormânt?
Ce alta decât aceea ce ne-a lăsat ereditate Ştefan cel Mare, decât patriotismul, românismul!
Asta să luăm şi să ducem cu noi întru memoria acestor zile neuitate, să le nutrim cu scumpătate şi piepturile 

noastre, să le lăţim în tot modul între conaţionalii noştri, să le plantăm, de s-ar putea, până şi în inimile 
românaşilor din leagăn.

Credeţi, fraţilor, că numai pe temelia acestora vom putea ajunge la ţinta dorită de noi: drept pentru care să şi 
tindem în ăst mod a ajunge la ea, năzuindu-ne din răsputeri a ridica cultura intelectuală şi buna stare materială 
a poporului român […].

Deschideţi istoria şi veţi vedea că gintele cele mai glorioase şi mai puternice ce au nesocotit morala […] au 
vestejit, s-au uscat şi au căzut din culmea măririi lor, ca stejarul de pe piscuri, pe care viermele stricăciunii a 
început a-l roade din rădăcină. Însă, o condiţie, nu mai puţin necesară, e şi iubirea de patrie şi naţionalismul.

Ideea naţionalităţii a fost, este şi va fi de-a pururi una din miezurile cele mai puternice, care sunt în stare de a 
oţeli forţele unui popor în totalitatea sa luat, sunt în stare a i le potenţa spre o activitate corespunzătoare marii 
probleme de cultură, prosperitate şi-nflorire, ce dânsul năzuieşte a le rezolva.

Din această cauză afăm la cele dintâi naţiuni ale vechimii, la greci şi la romani, ideea naţionalităţii, a 
patriotismului nutrindu-se, cu atât mai mare grijă, în familie şi stat, prin scrieri şi prin fel de fel de aşezări publice.

Da, să nu ne amăgim iubiţii mei confraţi! Nicodată vreun popor n-a trăit altă viaţă, decât viaţa naţională.
Un popor, la care în orice împrejurări fatale ale timpului a reuşit a întuneca conştiinţa naţionalităţii, acel popor, 

ori s-a şters din cartea vieţii popoarelor şi-ncet, pe încet s-a stins de pe faţa pământului, sau dacă a mai vieţuit 
câtva, viaţa aceasta n-a fost decât o nefericită dormitare, un somn premergător morţii.

Facă cerul ca după asemenea dormitare, mai mult sau mai puţin generală a românilor, solemnitatea prezentă 
să fie un bun augur al deşteptării noastre universale, să aibă pentru românimea întreagă rezultatele cele mai 
îmbucurătoare.

Facă cerul ca bătrânii noştri, părinţii patriei române, care cu atâta generozitate au sprijinit realizarea acestei 
festivităţi şi-n parte au contribuit la ea, să aibă a se bucura încă de numeroase manifestări de acestea ale 
concordiei frăţeşti dintre români şi s-ajungă a vedea cu ochii proprii mântuirea traianizilor.

Facă cerul ca naţiunea română să posede totdeauna o junime aşa de bravă şi fidelă chemării sale, cum e 
junimea academică, care a conceput şi realizat, cu atâta înţelepciune, astă frumoasă şi memorabilă serbare.

Veniţi, sfinţi părinţi, dulcilor fraţi români şi dulci surioare române! Veniţi să ridicăm, cu toţii, împreună, pocalul 
nostru, dar să ridicăm şi să-nălţăm totdeauna vocea inimii noastre române şi să strigăm în armonie:

  41)
– Să trăiască în vecii vecilor românismul!” .
Alocuţiunea lui Gr. Silaşi a stârnit un entuziasm de nedescris, iar oratorul a fost purtat pe umeri de mulţimea 

dezlănţuită, ce cânta Deşteaptă-te române, supranumit de atunci şi 
  42)

„Marseileza românilor” .
Duminică şi luni, după ospăţ, a început petrecerea populară.
„Aşa erau de înveseliţi cu toţii, scria Eminescu, în calitate de martor 

ocular, încât nici ploaia ce picura din când în când, nu putea să 
  43)

întrerupă cursul danţului” .
Oaspeţii s-au amestecat în învălmăşeala multicoloră de pe tăpşanul 

înverzit, de lângă porticul festiv, şi s-au prins în horă de-a valma cu 
sătenii şi sătencele venite la hram, cu studenţii şi elevii sosiţi de la 
Suceava şi din alte localităţi bucovinene, iar taraful lăutarilor din fosta 
Cetate de Scaun a Moldovei a desăvârşit atmosfera festivă a jubileului

Când hora înfrăţirii se învârtea mai cu foc pe plaiul înverzit, elevul 
Cipran Porumbescu, entuziasmat de măreţia momentului istoric, ia 
vioara din mâna lui Grigore Vindieru şi continuă să conducă pe cei 
peste treizeci de interpreţi.

Terminând de cântat, cu ochii scăpărând de bucurie pentru că a 
contribuit şi el, alături de ceilalţi juni, la desfăşurarea înălţătorului 
moment istoric din viaţa moşilor şi strămoşilor săi, se aruncă în braţele 
deschise ale părintelui Iracle, exclamând:

  44)
– Tată, am cântat Daciei întregi!
Gestul spontan, izbucnirea adolescentină neostoită determinată de 

un moment crucial, atestă începutul orientării sale etice ce se va 
desfăşura plenar în activitatea artistic-cetăţenească.

Dacă tatăl său, reprezentant al paşoptiştilor, a gândit, pentru prima oară, la o asemenea lecţie de patriotism, 
iar mesajul lui l-a preluat şi întrupat generaţia lui Eminescu, activitatea componistică a lui Ciprian va fi o altă 
verigă în lanţul conştiinţei moştenită de la antecesorii, a cărei continuitate va reverbera şi în secolul al XX-lea.

Elevi suceveni

96 Anul 15 · Nr 56

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M



Voia bună, cântecul şi jocul au ţinut 
până seara târziu, când participanţii, 
obosiţi şi mulţumiţi au plecat să se 
odihnească şi să viseze pe la 
gazdele unde fusereră cazaţi sau 
au dormit sub cerul liber.

* * *

A treia zi, luni 16/28 august, 
1871, pe la ora opt dimineaţa, 
„publicul iarăşi se adună în 
portic şi pleacă, ca în ziua 
precedentă, la biserică pentru 
ascultarea sfintei liturghii.

După liturghie, procesiunea, cu 
preoţii oficianţi, reîntorcându-se la 
portic, iau darurile, adică urna, 
ep i ta fu r i l e  ş i  s t i ndarde le ,  l e 
transportă în biserică, unde se depun 
pe mormântul aceluia pentru care le 
destinară dăruitorii lor.

Dar înainte de a ridica darurile din portic, Prea Cuvioşia Sa, Părintele egumen al mănăstirii se suie la tribună 
  45)şi dă cetire Cuvântului de îngropăciune la moartea lui Ştefan cel Mare .

„Această oraţiune funebră este un monument literar găsit în Basarabia de Hurmuzaki, scria Eminescu. Când 
şi de cine s-a compus, nu se ştie, dar că nu s-a rostit la îngropăciune lui Ştefan cel Mare, cum ne spune titlul, 
este constatat.

Fie însă compus de oricine, cu drept se potriveşte aproape de un model de elocinţă română şi, până azi, el te 
pătrunde până în adâncul sufletului şi te farmecă prin stilul său plăcut şi energic.

Bună idee a avut dar Comitetul a-l pune în program, căci cel ce l-a ascultat a trebuit să mărturisească că 
rostirea lui a fost unul dintre momentele cele mai impresionanle ale serbării. .

– Unde se descrie mai bine eroismul lui Ştefan decât în acest necrolog?:
„Ca fulgerul de la răsărit la apus a strălucit; marturi sunt leşii, care cu sângele lor au roşit pământul nostru, 

marturi ungurii care-şi văzură soţiile şi cetăţile potopite de foc, marturi tătarii, care cu iuţeala fulgerului n-au 
scăpat de fierul lui, marturi turcii, care nici în fugă nu-şi puteau afla mântuire… marturi sunt toate neamurile de 
pe împrejur, care au cercat ascuţitul sabiei lui…”

În fine, iată ce spune necrologistul despre Ştefan cel Mare pe când se afla ţara în zile de pace, încheia 
prezentarea discursului lui Arcadie Ciupercovici:

„Departe de curtea lui minciuna, zavistia legată, pisma ferecată, înşelăciunea izgonită, strâmbătatea împilată 
de tot, dreptatea împărţea pe scaun; şi nu ea lui, ci el era supus ei şi şerb!

De apuca armele, cu ea se sfătuia, de judeca, pe dânsa o asculta, de cinstea, ei îi urma şi toate le făcea ca un 
şerb din porunca ei!

Cei vechi băsmuiau că dreptatea a fugit dintre oameni, iar noi putem adeveri că la noi stăpânea.
  46)O, viaţă fericită! O, obiceiuri de aur! O, dulce stăpânire! […]” .

Ciprian
Porumbescubustul lui Eminescu
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După acest moment evocator şi profund emoţionant, în dangăt de clopot, membrii Comitetului de iniţiativă se 
aliniază pe două rânduri, deoparte şi de alta a drumului.

Convoiul, în frunte cu preoţii şi călugării ce purtau prapuri, icoane şi evanghelia, e urmat de steagurile primite 
de la Iaşi, Vaslui, Arad şi din alte localităţi.

Urna votivă, cu pământ din toate provinciile române, aşezată pe un piedestal negru, era purtată, pe umeri, de 
patru studenţi, cele două învelitori erau duse, fiecare, de către patru fete îmbrăcate în alb şi urmate de 
stindardul ce avea brodat pe el chipul lui Ştefan cel Mare.

Cortegiul jubiliar se încheia cu oficialităţile, invitaţii şi oamenii locului veniţi la hramul mănăstirii de Sântă-
Măria mare.

În biserică urna a fost aşezată la căpătâiul mormântului. Cele două epitafe, adică învelitorile, au fost întinse 
pe mormânt, iar stindardele sau lamurile au fost legate de stâlpii boltei de marmură.

  47)Patruzeci salve date de pe dealurile învecinate acompaniară depunerea darurilor pe mormânt” .
În acest moment solemn, când întreaga asistenţă îngenunchiase în faţa rămăşiţelor pământeşti ale eroului 

naţional înhumat la Putna, „un ofiţer român, maiorul Boteanu, care se întorsese din Franţa, unde luase parte la 
război, a rostit, plin de o vie emoţie, câteva vorbe, apoi şi-a descins centurionul de la brâu şi l-a lăsat, drept 
prinos din partea tinerii oştiri române, pe mormântul marelui căpitan.

Acest act de spontaneitate a dat nota întregii serbări; oricine a putut să-şi manifeste, în toată libertatea, 
simţămintele”48.

Imnul lui Ştefan cel Mare, intonat de un cor de teologi, a contribuit şi mai mult la sporirea tensiunii 
emoţionale, provocată de gestul maiorului Boteanu.

Versurile bardului de la Mirceşti, create anume pentru acest moment jubiliar, dublate de muzica lui 
Flechtenmacher, vin, parcă, să reverbereze semnificaţia momentului istoric trăit:

„Ca sentinele falnice,
Carpaţii te păzesc
Şi de sublima-ţi glorie,
Cu secolii vorbesc…

În timpul vitejiilor,
Cuprins de-un sacru dor,
Visai Unirea Daciei
C-o turmă şi-un păstor.

O, mare umbră, eroică!
Priveşte visul tău:
Uniţi suntem în cuget,
Uniţi în Dumnezeu!”

La vremea amiezii a avut loc un praznic dat de călugări hrămarilor veniţi să cinstească pe Maica Domnului, 
patroana bisericii şi pe Ştefan cel Mare, ctitorul ei.

A fost un prilej de glorificare a virtuţilor ce se răsfrâng din faptele şi întreaga viaţă a eroului de la Putna.
Prefectul de Rădăuţi, văzând că spiritele românismului se înferbântă din ce în ce mai mult, a ordonat ca 

serbarea să ia sfârşit şi a pus, în acest sens, afişe peste tot.
Spre indignarea multora, la 16/28 august 1871, sărbătoare românismului, revitalizat la mănăstirea Putna, a 

luat sfârşit.
Dacă contribuţia lui Mihai Eminescu şi Ioan Slavici, la pregătirea şi desfăşurarea sărbătorii de la hramul 

jubiliar al mănăstirii Putna, a fost capitală, iar intervenţiile lor, în momente de criză au fost salvatoare, cea a 
egumenului Arcadie Ciupercovici a fost decisivă, dovedind, încă odată rolul Bisericii Ortodoxe în păstrarea 
fiinţei şi conştiinţei noastre.

„Arcadie Ciupercovici, superiorul mănăstirii, erudiţiune şi inimă cu excelente simţăminte româneşti, se poate 
numi, pe drept cuvânt, patronul serbării.

  49)
Fără puternicu-i sprijin şi luminatu-i concurs nu ştiu ce am fi putut realiza în privinţa serbării” , evidenţia G. 

Dem. Teodorescu, în Românul.

* * *
După revelaţia de la Putna, în conştiinţa gimnazistului sucevean au început să gesteze noi modalităţi de a 

răspunde la comandamentele contemporaneităţii sale.
Plecând de la convingerile antecesorilor direcţi, pe linie paternă, elevul Ciprian Porumbescu a răspuns 

imperativelor prezentului, folosind alte mijloace decât eroul sărbătorit.
Înlocuind spada Măriei Sale cu pana şi buzduganul de fier cu militantismul socio-politic, el a acţionat asupra 

conaţionalilor săi prin intermediul celei mai eficiente arte: muzica.
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Conţinutul avântat şi semnificaţia etico-estetică a viitoarelor 
compoziţii i-au fost sugerate de comandamentele majore ale 
României June şi ale Junimii: unirea în cuget şi simţire, folclorul, 
tradiţia, istoria românilor de pretutindeni.

Trecutul istoric şi folclorul s-au bucurat de o atenţie deosebită din 
partea fostului elev al liceului din Suceava, Ciprian Porumbescu, şi, din 
această cauză, înfăptuirile componistice de mai târziu şi-au asigurat 
perenitatea, lăsând urme de neuitat în memoria posterităţii.

Întâlnirea de la Putna, cu toată încărcătura emoţională ce a produs-o, 
a contribuit la cristalizarea conştiinţei de neam în sufletul şi mintea 
tânărului gimnazist.

Aspiraţiile generaţiei de la 1871, vor prinde contururi sonore, cu 
rezonanţă în timp şi spaţiu, în compoziţiile: Imnul Unirii, Cântecul 
tricolorului, Imnul lui Ştefan cel Mare, Altarul mănăstirii Putna, 
Dup-un veac de suferinţă, Cântecul primăverii, Crai nou etc.

Ecoul manifestărilor patriotice de la Putna a avut reverberaţii 
profunde în conştiinţa mai multor generaţii de artişti ai cetăţii, începând 
cu cea a lui Alecsandri şi Iraclie, continuând cu a lui Eminescu, Slavici, 
Ciprian şi alţii.

Dacă studentul Mihai Eminescu a participat nemijlocit în calitate de 
organizator, animator, şi gazetar, V. 
Alecsandri, deşi nu a luat parte la 
să rbă to r i r ea  e rou lu i  na ţ i ona l 
împreună cu Kogălniceanu, sufleteşte 
a fost alături de entuziasmul juvenil.

O altă formă de manifestare a solidarităţii bardului de la Mirceşti cu 
idealurile exprimate în august 1871, la mormântul lui Ştefan cel Mare, a 
constituit-o şi poemul Dumbrava Roşie, apărut în 1872, în Convorbiri 
literare şi retipărit, imediat, într-o plachetă.

Broşura, apărută la Iaşi, în 1872, s-a răspândit de îndată pe întreg teritoriul 
locuit de români, trecând, clandestin, graniţa şi în Imperiul Austriac.

Iraclie Porumbescu s-a numărat printre primii bucovineni care au intrat în 
posesia poemului şi l-a dedicat, după cum se poate citi pe un exemplar aflat în 

  50)
biblioteca urmaşilor: „Fiului meu, Ciprian” .

Junele participant la serbare, a subliniat gestul patern cu următoarea 
adnotare făcută la sfârşitul plachetei:

„De suvenir de la părintele meu Iraclie,
Ciprian Golembiovschi,

  51)
Gimnazist absolvat, 1872, August” .

19 iunie 2021

Desen de Veronica Gridinoc

NOTE
31) D. Vatamaniuc, vol. cit., p.116.
32) T. V. Ştefanelli, Amintiri despre Eminescu, [p.111-112], 

poezia La mormântul lui Ştefan cel Mare, unde e 
publicată, fără să indice autorul, şi din această cauză a fost 
atribuită lui Eminescu. Perpessicius, în Alte menţiuni de 
istorie literară şi folclor, rectifică eroarea. Apud: D. 
Vatamaniuc, vol. cit., p.115.

33) [Mihai Eminescu], reportajul citat, p. 2.
34) O copie a urnei votive se află, turnată în plumb, la Muzeul 

judeţean Suceava.
35) Românul, anul XV, nr. 23-24, August 1871.
36) Ibidem.
37) [Mihai Eminescu], reportajul citat, p. 2.
38) Ioan Slavici, vol. cit., p. 61.
39). I. G. Sbiera, op. cit., p. 259. Vezi: Alexandru Dobre, 

Idealul unităţii naţionale în cultura română, Editura 
Minerva, 1988, p.184.

40) [Mihai Eminescu] reportajul citat, p. 2.
41) Românul, anul XV, (1871), nr. 9-10 (septembrie).
42) Telegraphul, anul I (1871), nr.125 (3 septembrie).
43). [Mihai Eminescu}, reportajul citat, p. 2.
44) Paul Leu, , Ediţia a II-a revăzută şi Ciprian Porumbescu

adăugită, Editura Muzicală, Bucureşti, 1978, p. 42.
45) Vezi: Paul Leu, în , Lui Ştefan cel Mare, Magazin istoric

Serie nouă, anul XXVI, nr. 7, (304), iulie 1992, p. 94.
46 [Mihai Eminescu], reportajul citat, p. 2.
47) T. Bălan, vol. cit., p. 47.
48) Ioan Slavici, vol. cit., p. 61.
49) G. Dem. Teodorescu, reportajul din , anul XV, din Românul

25 August 1871.
50) Nina Cionca, , Editura Muzicală, Ciprian Porumbescu

Bucureşti, 1974, p. 38.
51) Ibidem
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T.R.

Epigonii

Când privesc zilele de-aur a scripturelor române, 
Mă cufund ca într-o mare de visări dulci şi senine

Şi în jur parcă-mi colindă dulci şi mândre primăveri, 
Sau văd nopţi ce-ntind deasupră-mi oceanele de 

stele, 
Zile cu trei sori în frunte, verzi dumbrăvi cu filomele, 

Cu izvoare-ale gândirii şi cu râuri de cântări.

Văd poeţi ce-au scris o limbă, ca un fagure de 
miere:

(…)
Cu-a ei candelă de aur palida înţelepciune, 

Cu zâmbirea ei regală, ca o stea ce nu apune, 
Lumina a vieţii voastre drum de roze semănat.
Sufletul vostru: un înger, inima voastră: o liră, 
Ce la vântul cald ce-o mişcă cântări molcome 

respiră;
Ochiul vostru vedea-n lume de icoane un palat.

Noi? Privirea scrutătoare ce nimica nu visează, 
Ce tablourile minte, ce simţirea simulează, 

Privim reci la lumea asta – vă numim vizionari.
O convenţie e totul; ce-i azi drept mâine-i minciună;

Aţi luptat luptă deşartă, aţi vânat ţintă nebună, 
Aţi visat zile de aur pe-astă lume de amar.

„Moartea succede vieţii, viaţa succede la moarte”, 
Alt sens n-are lumea asta, n-are alt scop, altă 

soarte;
Oamenii din toate cele fac icoană şi simbol;

Numesc sunt, frumos şi bine ce nimic nu 
însemnează, 

Împărţesc a lor gândire pe sisteme numeroase
Şi pun haine de imagini pe cadavrul trist şi gol.

Ce e cugetarea sacră? Combinare măiestrită
Unor lucruri n'existente; carte tristă şi-ncâlcită, 

Ce mai mult o încifrează cel ce vrea a descifra.
Ce e poezia? Înger palid cu priviri curate, 

Voluptos joc cu icoane şi cu glasuri tremurate.
Strai de purpură şi aur peste ţărâna cea grea.

Rămâneţi dară cu bine, sunte firi vizionare, 
Ce făceaţi valul să cânte, ce puneaţi steaua să 

zboare, 
Ce creaţi o altă lume pe-astă lume de noroi;

Noi reducem tot la pravul azi în noi, mâini în ruină, 
Proşti şi genii, mic şi mare, sunet, sufletul, lumină, -

Toate-s praf… Lumea-i cum este… şi ca dânsa 
suntem noi.

Mihai Eminescu
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Ce te legeni?…

– Ce te legeni, codrule, 
Fără ploaie, fără vânt, 

Cu crengile la pământ?
– De ce nu m-aş legăna, 
Dacă trece vremea mea!

Ziua scade, noaptea creşte
Şi frunzişul mi-l răreşte.

Bate vântul frunza-n dungă -
Cântăreţii mi-i alungă;

Bate vântul dintr-o parte -
Iarna-i ici, vara-i departe.

Şi de ce să nu mă plec, 
Dacă păsările trec!

Peste vârf de rămurele
Trec în stoluri rândunele, 

Ducând gândurile mele
Şi norocul meu cu ele.

Şi se duc pe rând, pe rând, 
Zarea lumii-ntunecând, 

Şi se duc ca clipele, 
Scuturând aripele, 
Şi mă lasă pustiit, 
Vestejit şi amorţit

Şi cu doru-mi singurel, 
De mă-ngân numai cu el!

Criticilor mei

Multe flori sunt, dar puţine
Rod în lume o să poarte, 
Toate bat la poarta vieţii, 
Dar se scutur multe moarte.

E uşor a scrie versuri
Când nimic nu ai a spune, 
Înşirând cuvinte goale
Ce din coadă au să sune.

Dar când inima-ţi frământă
Doruri vii şi patimi multe, 
Ş-a lor glasuri a ta minte
Stă pe toate să le-asculte, 

Ca şi flori în poarta vieţii
Bat la porţile gândirii, 
Toate cer intrare-n lume, 
Cer veştmintele vorbirii.

Pentru-a tale proprii patimi, 
Pentru propria-ţi viaţă, 
Unde ai judecătorii, 
Ne'nduraţii ochi de gheaţă?

Ah! atuncea ţi se pare
Că pe cap îţi cade cerul:
Unde vei găsi cuvântul
Ce exprimă adevărul?

Critici voi, cu flori deşerte, 
Care roade n-aţi adus -
E uşor a scrie versuri
Când nimic nu ai de spus.
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Actul de la
23 August 1944

Ziua de 23 august, a fost pentru noi românii, o zi emblematică, o zi a schimbărilor de parcurs istoric, o zi 
malefică în 1939, apoi, probabil benefică, dar extrem de controversată, în 1944.

La 23 august 1939, înainte de izbucnirea celei de-a doua conflagraţii mondiale, s-a semnat la Moscova 
tratatul de neagresiune germano-sovietic, cunoscut ca pactul Molotov-Ribentropp, după numele celor doi 
miniştri de externe. Atunci, Germania nazistă şi-a manifestat „dezinteresul”, în termeni diplomatici, în legătură 
cu ocuparea de către sovietici a Basarabiei şi Bucovinei de nord. A urmat catastrofa din vara anului 1940, când 
România a fost ciuntită de aceste teritorii, plus Ardealul de nord, la 30 august, prin Dictatul de la Viena. A urmat, 
în septembrie, cedarea Cadrilaterului, către Bulgaria.

La 23 august 1944, regele Mihai a dat o lovitură de stat, demiţându-l pe mareşalul Antonescu din funcţia de 
Conducător al statului şi ordonând întoarcerea armelor împotriva Germaniei. Vom vedea imediat detaliile. 
Dacă regimul comunist şi-a asumat integral acest act politic, transformând ziua de 23 august în Zi Naţională, 
după căderea lui Ceauşescu, au urmat teribile controverse asupra acestui moment istoric, regele fiind acuzat, 
de cercuri politice care-i erau ostile, de trădare naţională!

S-a vehiculat atunci, la începutul anilor '90, că sovieticii, prin ambasada de la Stockholm, ba chiar Stalin 
însuşi, ar fi trimis o telegramă lui Ion Antonescu, prin care i se ofereau mareşalului condiţii favorabile de 
armistiţiu şi că anturajul regelui ar fi ascuns telegrama, pentru că suveranul luase deja hotărârea de a-l aresta 
pe Conducătorul statului. În august 1992, am realizat la T.V.R. o emisiune cu doi venerabili diplomaţi, dl. 
profesor Neagu Djuvara şi dl. Romulus Cordescu, care, amândoi, lucrau în august 1944 la Direcţiunea Cifrului 
şi Cabinetului din Ministerul de externe, condus de Mihai Antonescu. Acolo lucra un grup de cinci oameni care 
primea toate telegramele secrete venite de la legaţiile din străinătate. Directorul Direcţiei era Grigore 
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Niculescu-Buzeşti, tocmai cel acuzat că ar fi subtilizat telegrama sovietică. Când i-am întrebat dacă, într-
adevăr a existat această telegramă, amândoi interlocutorii au negat vehement. Şi au adus şi argumente. Cine 
îşi putea închipui că Stalin, aflat cu Armata Roşie aproape de Iaşi, s-ar fi gândit să-i mai ofere lui Antonescu 
condiţii decente de armistiţiu? Oricum, chiar în ziua de 23 august, Neagu Djuvara a plecat la Stockholm cu noi 
instrucţiuni de continuare a negocierilor cu ambasadoarea sovietică Alexandra Kollontay (rusoaică albă, 
nobilă, la origine), pentru că negocierile se împotmoliseră!

În iunie 1941 când România a intrat în război contra U.R.S.S. toată lumea a fost de acord. Miza era 
recucerirea teritoriilor răpite de sovietici cu un an înainte. Scopul iniţial a fost atins după numai o lună: pe 25 
iulie 1941, Basarabia şi Bucovina de nord erau eliberate! Trecerea Nistrului, deci depăşirea frontierei şi 
continuarea operaţiilor militare, a scindat însă societatea românească. Liderii partidelor de opoziţie, Iuliu 
Maniu (P.N.Ţ.) şi Dinu Brătianu (P.N.L.) au criticat continuarea războiului, adresând nenumărate memorii, în 
acest sens, lui Ion Antonescu. Acesta din urmă, dincolo de fidelitatea faţă de Hitler, pe care şi-a menţinut-o 
până la sfârşit, avea însă şi raţiuni militare de a continua. Din punct de vedere strategic, oprirea armatei române 
pe Nistru, în condiţiile în care sovieticii nu fuseseră înfrânţi, era o imposiblitate. Cealaltă raţiune a mareşalului 
era de ordin politic: Antonescu dorea refacerea integrală a graniţelor României Mari şi considera că fidelitatea 
faţă de Germania, îl va determina pe Hitler să renunţe la Dictatul de la Viena.

Iarna 1941-1942 a adus însă o cotitură în desfăşurarea războiului. Bătălia Moscovei a însemnat eşecul 
„războiului fulger” dus de germani. Pe de altă parte cei trei „generali” dintotdeauna ai armatei ruse, „generalii” 
Noroi, Iarnă şi Distanţă au început să-şi spună cuvântul în favoarea sovieticilor, dealtfel mult mai bine înarmaţi 
decât bănuise Fuhrerul. După Moscova, Armata Roşie a declanşat o teribilă contraofensivă, care nu se va opri 
decât în 1945 la Berlin. A urmat în iarna lui 1942-1943 catastrofa armatelor germană, română, italiană şi 
ungară, la Stalingrad.

În aceste condiţii opoziţia democratică de la Bucureşti a considerat că trebuie încercate tratative pentru o 
pace separată. Antonescu îşi mai punea speranţe în armele secrete despre care-i vorbise Hitler. 
Contraofensiva germană însă întârzia.

Primele tatonări, printr-o sondare a anglo-americanilor, le-a făcut chiar Mihai Antonescu, ministrul de externe 
al mareşalului. La întâlnirea din 12 aprilie 1943, Hitler i-a făcut Conducătorului statului român o scenă de furie. 
Acesta însă şi-a apărat „tizul”. Era singurul om în care avea încredere. Anglo-americanii însă, ne-au dat de 
înţeles foarte repede că principalii noştri interlocutori în vederea unei păci separate trebuie să fie ruşii, pentru 
că România atacase U.R.S.S. La sfârşitul lui februarie 1944 a plecat la Cairo, ca emisar al opoziţiei, dar cu 
ştirea lui Ion Antonescu, prinţul Barbu Ştirbey, personaliatate liberală marcantă. El trebuia să poarte negocieri 
cu reprezentanţii Marii Britanii, Statelor Unite şi Uniunii Sovietice, în vederea încheierii unui armistiţiu. 
Negocierile urmau să se poarte în secret, dar anglo-americanii au hotărât să le integreze într-un plan de 
intoxicare a germanilor, comiţând indiscreţii voite şi prezentându-l pe prinţ ca emisar al mareşalului!

Între timp, pentru a-l păstra pe Antonescu alături de Reich, Hitler i-a transmis în martie că Germania nu 
consideră oportun să se mai considere semnatară a arbitrajului de la Viena.

Negocierile de la Cairo şi-au pierdut importanţa pentru anglo-americani, după operaţiunea „Overlord”, 
respectiv debarcarea în Normandia. Era evident că trebuiau antamate negocieri directe cu sovieticii, şi acest 
lucru a început prin ambasadoarea lor la Stockholm, Alexandra Kollontay. Partea sovietică declarase că ar dori 
să negocieze cu guvernul Antonescu.

Între timp opoziţia se organiza pentru una dintre variante: ori mareşalul încheie el însuşi armistiţiul şi scoate 
România din război, ori va fi înlocuit în fruntea guvernului. Nu fără ezitări, liderii partidelor democratice, au 
acceptat să colaboreze cu Partidul Comunist (încă ilegal!) la cererea expresă a sovieticilor. Activitatea P.C.R. 
era drijată din umbră de Emil Bodnăraş (cu nume de cod „coloneul Ceauşu”), dar, cel care a luat direct legătura 
cu regele şi cu reprezentanţii partidelor istorice şi ai armatei, a fost Lucreţiu Pătrăşcanu. La 20 iunie 1944 s-a 
constituit Blocul Naţional Democratic, format din P.N.Ţ., P.N.L., P.S.D. şi P.C.R. în vederea înlăturării regimului 
antonescian şi desprinderii României de Germania. Din aprilie, Armata Roşie intrase pe teritoriul României…

Lovitura de stat fusese planificată pentru 26 august. Pe 20, regele s-a întors în Bucureşti de la Sinaia şi s-a 
întâlnit la Casa nouă (din spatele palatului regal, bombardată de nemţi, astăzi nu mai există) cu generalul 
Sănătescu, Grigore Niculescu Buzeşti, colonelul Dămăceanu şi Ion Mocsony Stîrcea. S-a analizat situaţia de 
pe front şi s-a hotărât ca pe 26 august Ion şi Mihai Antonescu să fie invitaţi la palat, urmând ca după dejun, 
regele să discute cu ei situaţia militară. Dacă mareşalul va refuza să înceapă negocieri imediate de armistiţiu, 
atunci regele urma să-l demită şi să numească un nou guvern. A doua zi seara a avut loc o şedinţă secretă şi cu 
şefii partidelor. Pe 22 august, însă, a survenit o situaţie neprevăzută. Se aflase că Ion Antonescu urma să plece 
a doua zi pe front, unde situaţia devenea dramatică. Din partea grupului care pregătea lovitura de stat se cerea 
o soluţie imediată. Atunci, regele Mihai şi-a luat singur răspunderea! Şi nu putem să nu ţinem cont că avea doar 
23 de ani!

Ieşirea României din război nu putea însă avea loc fără o discuţie prealabilă cu mareşalul, iar suveranul era 
conştient de acest lucru. Ion Antonescu s-a întâlnit cu Maniu în seara zilei de 22 august şi cu istoricul şi omul 
politic liberal Gheorghe Brătianu, în dimineaţa zilei de 23. Le-a declarat amândurora că era gata să 
demisioneze, dacă liderii ţărănişti şi liberali erau de acord cu condiţiile armistiţiului. Lucrurile însă, s-au 
precipitat.
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Armata Roşie se oprise în seara de 22 august, pe linia Târgu-Neamţ, Huşi-Chişinău. În dimineaţa zilei de 23, 
regele Mihai nu mai avea posibilitatea să se consulte cu şefii partidelor. Mai ales că Antonescu ceruse el însuşi 
o audienţă, înainte de plecarea pe front. La ora 15. 30 a sosit la palat ministrul de externe şi vice-prim-ministrul 
Mihai Antonescu. După un sfert de oră a venit şi mareşalul. Au trecut cu toţii în Casa mică, unde se afla regele. 
Întrevederea a avut loc în „salonul galben”, lângă biroul suveranului. Discuţiile au fost aprinse. Mareşalul a 
spus că nu poate cere armistiţiu, fără a-l preveni pe Hitler! Ceea ce ar fi fost o catastrofă! În faţa acestei 
intransigenţe, regele s-a sculat în picioare, i-a întins mâna lui Antonescu şi a ieşit. Antoneştii şi generalul 
Sănătescu au rămas în picioare. În acel moment a intrat în salon un grup de ofiţeri. A urmat un moment de 
ezitare, după care un colonel a ordonat executarea! Cei doi Antoneşti au fost arestaţi, după care au urmat, în 
aceeaşi după amiază, principalii demnitari ai regimului antonescian.

Regele l-a numit prim ministru pe generalul Constantin Sănătescu, noul guvern fiind unul de tehnicieni, în 
majoritate militari. Şefii partidelor istorice, Iuliu Maniu (P.N.Ţ.), Dinu Brătianu (P.N.L.), Constantin Titel Petrescu 
(P.S.D.) au fost numiţi miniştri fără portofoliu, ca şi reprezentantul P.C.R. Lucreţiu Pătrăşcanu, numit şi ministru 
interimar al Justiţiei. Regele Mihai a înregistrat o declaraţie, prin care anunţa că regimul Antonescu a căzut şi 
România a devenit aliata Naţiunilor Unite şi a întors armele împotriva Germaniei. Declaraţia a fost difuzată la 
radio la orele 22.00, după care suveranul a fost obligat să plece în refugiu la mănăstirea Dobriţa, în Oltenia, 
pentru a nu fi capturat sau ucis de germani.

Înainte de a pleca, regele l-a convocat la palat pe Ministrul plenipotenţiar al Germaniei la Bucureşti, baronul 
Manfred von Killinger, explicându-i situaţia şi spunându-i că, dacă armata germană se va retrage în linişte, fără 
acte de ostilitate, împotriva ei nu se va întreprinde nimic. Hitler a dat însă, imediat ce a aflat, ordinul ca „putch”-
ul să fie imediat lichidat! Au urmat, în dimineaţa zilei de 24 august, lupte grele în nordul capitalei, combinate cu 
bombardamente germane în centrul Bucureştilor, îndreptate în special împotriva palatului regal. Atunci a fost 
distrus în mare parte Teatrul Naţional de pe Calea Victoriei. În câteva zile, forţele germane din capitală şi din 
jurul ei, au fost anihilate de armata română şi pe 29 august, Hitler însuşi a fost nevoit să-şi recunoască 
înfrângerea, ordonând retragerea Grupului de Armate „Ucraina de Sud”, de pe aliniamentul Carpaţilor. Potrivit 
specialiştilor, actul de la 23 august a precipitat prăbuşirea Reichului cu circa şase luni!

Cum spunea, însă, Constantin Tănase, cu umorul său inegalabil, era rău cu „der, die das”, dar mai rău cu 
„davai ceas”! Pe frontul din Moldova, armata sovietică ignora cu desăvârşire schimbarea intervenită în 
orientarea României şi, în consecinţă, dezarma şi captura unităţile române! Numărul celor căzuţi în captivitate 
a ajuns astfel la 140.000, cei mai mulţi fiind deportaţi ulterior în Siberia! Comandamentul sovietic avea un 
argument forte: armistiţiul nu fusese încă semnat! El avea să se semneze abia pe 12 septembrie, în condiţii mai 
degrabă oneroase pentru ţara noastră.

După ce a fost demis şi arestat, Ion Antonescu a fost închis într-o cameră blindată din Casa mică, în care 
Carol al II-lea îşi ţinuse preţioasa colecţie de timbre. În noaptea de 23 spre 24 august a fost ridicat, împreună cu 
colaboratorii săi, de o echipă a partidului comunist, condusă de Emil Bodnăraş şi duşi intr-o casă conspirativă a 
partidului, din cartierul Vatra Luminoasă. După intrarea trupelor sovietice în Bucureşti, pe 30 august, au fost 
ridicaţi pe 1 septembrie şi transportaţi în U.R.S.S., de unde au fost aduşi abia în 1946. În mai acelaşi an, li s-a 
înscenat, la „Tribunalul Poporului”, un proces numit „al marii trădări naţionale”. La 1 iunie 1946, Ion Antonescu, 
Mihai Antonescu, gen. Piki Vasiliu şi Gheorghe Alexianu au fost executaţi la Jilava. În 1992, într-un interviu pe 
care l-am realizat telefonic cu regele Mihai, i-am spus că unul din reproşurile care i se aduc, este acela că nu l-a 
graţiat pe Ion Antonescu. Mi-a spus două lucruri care se ştiau deja: unul, că nu a existat o cerere oficială de 
graţiere din partea fostului mareşal şi al doilea, că s-a lovit de opoziţia fermă a primului ministru (Dr. Petru 
Groza) şi ministrului de justiţie (Lucreţiu Pătrăşcanu). Mi-a spus însă şi un lucru pe care nu-l ştiam. Citez din 
memorie: „În faţa posibilităţii de a-l graţia pe Antonescu, am cerut şi sfatul aliaţilor anglo-americani. Ei m-au 
dezavuat însă, spunându-mi că nu e cazul să-l graţiez pe un fost aliat al lui Hitler! Se aflau atunci în plin proces, 
la Nurenberg!”. Este foarte posibil, aşadar, ca în cazul în care ar fi fost judecat de un tribunal occidental şi nu de 
unul influenţat de sovietici, Ion Antonescu să fi avut aceeaşi soartă!

Partidul Comunist Român şi-a asumat, aproape integral, actul de la 23 august 1944. Data a devenit Zi 
Naţională a României, până în 1990, sub diverse titulaturi, de la „Insurecţie Armată”, la „Revoluţie Naţională 
Antifascistă şi Antiimperialistă”. În tratatele şi manualele de istorie, numele regelui Mihai nu era nici măcar 
menţionat, vorbindu-se generic de „cercurile palatului”. Ultima „demonstraţie a oamenilor muncii”, din 23 
august 1989, a avut loc în faţa clădirii, neterminate, de pe malul Dâmboviţei, care urma să adăpostească 
viitorul Muzeu Naţional de Istorie. Clădirea nu este terminată nici până astăzi şi a rămas, practic, momentan 
abandonată…

În 1990 am avut ocazia să-l cunosc pe istoricul francez Jacques de Launay, care a scris mult despre al doilea 
război mondial şi a fost tradus şi în România. El mi-a spus la un moment dat: „Istoricul nu trebuie să fie decât un 
procuror care să facă instrucţia cazului. Verdictul îl va da cititorul!”

Surse bibliografice:
• Dinu C. Giurescu, Horia Matei, Nicolae C. Nicolescu, Marcel D. Popa, Gheorghe Rădulescu, Alexandru Stănciulescu, 

Istoria României în date, Editura Enciclopedică, Bucureşti 2003.
• Costin Scorpan Istoria României, Enciclopedie, Editura Nemira, Bucureşti, 1997
• Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti 1997.
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CALENDAR ISTORIC
al Evenimentelor politice, economice și culturale

IULIE  AUGUST  SEPTEMBRIE
Rubrică de Georges BOISNARD, UZPR

Notă:

Până în 1919, în Ţările Române şi în România, a funcţionat calendarul iulian, ceea ce numim îndeobşte stilul 

vechi. În Occident, inclusiv Transilvania de la sfârşitul secolului al XVI-lea calendarul iulian a fost înlocuit cu 

calendarul gregorian, stilul nou, cu o diferenţă de 13 zile în plus. De aceea, pentru evenimentele din Moldova, 

Muntenia şi apoi România, până în 1919, este pusă data originară şi, în paranteză, data pe stil nou. Până la 15 

octombrie 1582, când a intrat în vigoare calendarul gregorian în Occident, datele sunt comune.

IULIE

26 iulie 1324 – Basarab I, domnul Ţării Româneşti, acceptă suzeranitatea regelui Ungariei şi este numit 
„voievodul nostru transalpin” (wayuodam nostrum Transalpinum)

26 iulie 1401 – Patriarhia de la Constantinopol îl recunoaşte pe Iosif, „un localnic înrudit cu familia domnitoare 
a ţării”, ca mitropolit al Moldovei

28 iulie 1402 – Bătălia de la Ankara. Armata mongolă condusă de Timur Lenk (Tamerlan) zdrobeşte forţele 
otomane comandate de sultanul Baiazid I Ildirim (Fulgerul). Acesta este făcut prizonier şi încarcerat 
într-o cuşcă de fier

15 iulie 1410 – Trupe moldoveneşti, trimise de Alexandru cel Bun, participă, alături de armata polonă, la lupta 
de la Grunwald, împotriva cavalerilor teutoni

6 iulie 1437 – Conventul de la Cluj-Mănăştur adevereşte înţelegerea de la Bobâlna între răsculaţi şi nobilime. 
După încheierea Unio Trium Nationum în septembrie, răscoala reizbucneşte

Iulie 1456 – Asediul cetăţii Belgradului, considerată „cheia Ungariei”, de către armata otomană condusă de 
sultanul Mehmet al II-lea „cuceritorul”. Pe 2 iulie forţele creştine, comandate de Iancu de Hunedoara 
contraatacă şi înving armata turcească. Belgradul şi Ungaria sunt salvate pentru aproape o sută de ani

26 iulie 1476 – Bătălia de la Valea Albă (Războieni). Oastea lui Ştefan cel Mare, de numai 20.000 de oameni, 
este înfrântă de armata otomană a sultanului Mehmet al II-lea şi nevoită să se retragă. O mare parte din 
boierimea ţării şi-a pierdut viaţa în luptă. Totuşi, Mehmet nu reuşeşte să ocupe nici Suceava, nici 
Cetatea Neamţului şi, în final, dă semnalul retragerii

8 iulie 1481 – Ştefan cel Mare înfrânge armata Ţării Româneşti, condusă de Basarab cel Tânăr (Ţepeluş), 
aliată cu trupe otomane, în bătălia de lângă Râmnicu Sărat

5-14 iulie 1484 – Cetatea Chilia nouă, construită de Ştefan cel Mare, este asediată şi cucerită de turci
22 iulie - 7 august 1484 – Asediul Cetăţii Albe de către trupele otomane. Garnizoana moldovenească, de circa 

1.700 de oşteni, a fost nevoită să capituleze. Prin cucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe, turcii se instalează 
pentru peste patru secole pe teritoriul Moldovei, care pierde ieşirea la gurile Dunării şi Marea Neagră

2 iulie 1504 - Moare Ştefan cel Mare, după o domnie de 47 de ani, cea mai lungă din istoria medievală a Ţărilor 
Române. Este înmormântat la Mânăstirea Putna. I-a urmat la tron fiul său cu Maria Voichiţa, Bogdan al 
III-ea, zis „Chiorul”, din cauza unei afecţiuni la ochi

15 iulie 1514 – Oastea răsculaţilor ardeleni condusă de Gheorghe Doja, suferă o înfrângere decisivă în faţa 
Timişoarei, din partea armatei nobiliare. Pe 20 iulie, Doja este executat cu torturi îngrozitoare

22 iulie 1540 – Moare Ioan Zapolya, rege al Ungariei şi voievod al Transilvaniei. Poarta acordă coroana 
Ungariei fiului său minor, Ioan Sigismund

14 iulie 1582 – Este tipărită „Palia de la Orăştie”, prima traducere românească a celor cinci cărţi de la începutul 
Vechiului Testament, de către Șerban Coresi, fiul diaconului Coresi, şi de diaconul Marian

23 iulie (2 august) 1616 – Lupta de la Drăcşani. Skender paşa de Silistra înfrânge oastea moldo-polonă, iar 
Alexandru Movilă şi mama sa, Elisabeta, sunt luaţi prizonieri. Sfârşitul protectoratului polon asupra 
Moldovei

14 iulie - 12 septembrie 1683 – Asediul Vienei de către o armată otomană condusă de marele vizir Kara 
Mustafa. Şerban Cantacuzino, Gheorghe Duca şi Mihail Apaffy participă la asediu în tabăra turcească. 



Domnii români au întreţinut legături secrete cu asediaţii, furnizându-le informaţii despre manevrele 
armatei otomane

8-12 iulie 1711 – Bătălia de la Stănileşti, pe Prut. Forţele ruso-moldovene sunt înconjurate de armata otomană 
şi Petru cel Mare este nevoit să semneze pacea de la Vadul Huşilor. Dimitrie Cantemir se refugiază în 
Rusia

10-21 iulie 1718 – Pacea de la Passarovitz (Pojarevac). Banatul şi Oltenia trec sub stăpânirea Imperiului 
habsburgic

10-21 iulie 1774 – Tratatul de pace ruso-turc de la Kuciuk Kainargi. Moldova şi Ţara Românească sunt scutite 
de haraci timp de doi ani şi Rusia capătă dreptul de a interveni în favoarea principatelor române

1 (13) iulie 1822 – Restabilirea domniilor pământene în principatele române. Poarta îi numeşte domni pe Ioniţă 
Sandu Sturdza în Moldova şi Grigore Dimitrie Ghica în Ţara Românească. Se pune astfel capăt 
regimului fanariot

2 iulie 1838 – Apare la Braşov, săptămânal, „Foaie pentru minte inimă şi literatură”, supliment al Gazetei de 
Transilvania, sub conducerea lui George Bariţiu, iar din 1850, a lui Iacob Mureşanu

13 (25) iulie 1848 – O armată otomană, în frunte cu Suleiman Paşa, soseşte la Rusciuk (Ruse) pentru a 
interveni în Ţara Românească. La 19 (31) iulie aceasta va trece Dunărea pentru a restabili „ordinea 
legală”

19 (31) iulie 1848 – Guvernul provizoriu poartă negocieri la Giurgiu cu Suleiman Paşa. Se convine înlocuirea 
acestui guvern cu o locotenenţă domnească, modificarea „Constituţiei” şi supunerea ei aprobării 
sultanului. Iniţial, Poarta era dispusă să accepte modificările aduse în Ţara Românească de revoluţia 
paşoptistă. Temerile veneau însă de la intervenţia rusească, mult mai dură şi mai intansigentă

19 iulie 1849 – Armata revoluţionară maghiară, condusă de generalul Iosif Bem, este înfrântă de trupele ruse 
conduse de generalul Luders, lângă Sighişoara. Poetul maghiar Petofi Sandor moare în luptă

3 (15) iulie 1850 – Apare la Iaşi, bisăptămânal, gazeta politică şi literară „Zimbrul”, sub redacţia lui Alexandru 
Fotino, V. A Urechia şi alţii

Iulie 1857 – Pe 7, încep în Moldova alegerile pentru divanul ad-hoc, falsificate de caimacamul Nicolae 
Vogoride, ostil unioniştilor. Pe 16, reprezentanţii diplomatici ai Franţei, Rusiei şi Sardiniei la Istanbul 
adresează o notă de protest sultanului. Pe 25, Napoleon al III-lea se întâlneşte cu Regina Victoria, la 
Osborne şi o convinnge să accepte anularea alegerilor falsificate din Moldova

15 (27) iulie 1858 – Se tipăreşte în Moldova prima serie de timbre „Cap de bour”, aflate astăzi printre cele mai 
rare şi valoroase mărci poştale din lume

23 iulie (4 august) 1862 – Se înfiinţează „Direcţia generală a poştelor”
3 iulie 1864 – Se întruneşte la Sibiu Dieta Transilvaniei, în care, pentru prima oară, românii au mai mulţi 

delegaţi decât cei ai ungurilor şi saşilor (46, faţă de 42 unguri şi 32 saşi)
4 (16) iulie 1864 – Decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza prin care se înfiinţează Universitatea din 

Bucureşti, cu facultăţile de drept, filosofie-litere şi ştiinţe. Primul rector a fost juristul Gheorghe Costa 
Foru

1 (13) iulie 1866 – Promulgarea noii Constituţii a României, redactată după modelul constituţiei belgiene, 
considerată atunci a fi cea mai avansată pe plan european. România este monarhie constituţională, în 
care suveranul „domneşte, dar nu guvernează”. Constituţia a rămas în vigoare, cu mici modificări, până 
în 1923, cand a fost înlocuită cu o alta, necesară în urma creşterii substanţiale a teritoriului României, 
după Primul Război Mondial

8 iulie 1869 – La Timişoara intră în funcţiune primul tramvai cu cai
24 iulie (5 august) 1876 – Se formează guvernul liberal condus de Ion C. Brătianu, care va conduce România 

până în 1888. Sub acest guvern ţara îşi va câştiga independenţa şi va deveni regat
19 (31) iulie 1877 – Telegrama Marelui Duce Nicolae, în care-i cere domnitorului Carol I grabnica trecere a 

Dunării şi intrarea în război a trupelor române, în urma înfrângerii suferite de ruşi la cel de-al doilea atac 
asupra Plevnei

4 (16) iulie 1881 – Se înfiinţează Bursa de valori din Bucureşti
30 iulie (11 august) 1884 – Se înfiinţează la Bucureşti Institutul Meteorologic Central din România
16 iulie 1894 – Guvernul maghiar interzice activitatea Partidului Naţional Român din Transilvania
16 (28) iulie 1898 – Vizita oficială în Rusia a Regelui Carol I, însoţit de principele moştenitor Ferdinand şi primul 

ministru D. A. Sturdza
1 iulie 1902 – Apare, bilunar, la Budapesta revista pentru cultură, literatură şi artă „Luceafărul”, care se va muta 

apoi la Sibiu (din 1906) şi Bucureşti (din 1919)
1 (14) iulie 1913 – Al doilea război balcanic. Armata română trece Dunărea şi înaintează, fără luptă, până 

aproape de Sofia
16 (29) iulie 1913 – Începutul tratativelor de pace, în al doilea război balcanic, la Bucureşti. În urma tratatului, 
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României îi revine partea de sud a Dobrogei, cu judeţele Silistra şi Caliacra, aşa numitul „Cadrilater”. 
Cadrilaterul va fi retrocedat Bulgariei în septembrie 1940

21 iulie (3 august) 1914 – Consiliul de Coroană de la castelul Peleş de la Sinaia, privind intrarea României în 
Primul Război Mondial (care începuse pe 15 iulie, prin declaraţia de război a Austro-Ungariei către 
Serbia). Regele Carol a invocat tratul secret cu Austro-Ungaria şi Germania din 1883 şi a cerut 
Consiliului intrarea în război alături de Puterile Centrale. După lungi dezbateri, Consiliul a respins 
opţiunea regelui şi a votat intrarea României în stare de neutralitate armată. Ca rege consitutuţional, 
Carol I a acceptat hotărârea Consiliului

11 (24) iulie-19 iulie (1 august) 1917 Bătălia de la Mărăşti. Puternică ofensivă a Armatei a II-a române, 
comandată de generalul Alexandru Averescu, în colaborare cu Armata a IX-a rusă, soldată cu un 
deosebit succes tactic: frontul armatei române s-a stabilit pe valea Putnei

24 iulie (6 august) - 6(19) august 1917 – Bătălia de la Mărăşeşti. Armata I română, iniţial în colaborare cu 
câteva divizii ale Armatei a IV-a ruse, a reuşit să respingă, după 14 zile de lupte grele, o teribilă ofensivă 
a Armatei a IX-a germane, menită să spargă frontul, să ocupe Moldova şi să scoată România din 
război. La comanda armatei române s-au aflat generalii Constantin Cristescu şi Eremia Grigorescu. 
Bătălia de la Mărăşeşti a fost cea mai importantă victorie a armatei române în Primul Război Mondial

26 iulie (8 august)-9 (22) august 1917 – A treia bătălie de la Oituz. Victorie a armatei române împotriva 
armatei germano-austro-ungare, care dorea să ocupe trecătorile din vestul Moldovei, pe valea 
Trotuşului. Victoria de la Oituz a contribuit, alături de cea de la Mărăşeşti la salvarea Moldovei de 
ocupaţie

27 iulie (9 august) 1917 – Încheierea la Iaşi a unui protocol între guvernele român şi rus, privind evacuarea 
tezaurului României la Moscova. În urma revoluţiei bolşevice şi schimbării de regim politic care a urmat 
în Rusia, tezaurul nu a fost integral retrocedat României nici până astăzi

20 iulie-4 august 1919 – Ofensivă a trupelor ungare pe Tisa şi contraofensiva trupelor române, care intră în 
Budapesta pe 4 august. Bela Kun părăseşte capitala, fugind la Viena

20 iulie 1920 – Se înfiinţează la Cluj, din iniţiaiva lui Emil Racoviţă, primul institut speologic din lume
17-30 iulie 1921 – Reforma agrară. S-au expropriat peste 6 milioane de hectare. Ca urmare a reformei, cea 

mai radicală din estul Europei, România a devenit dintr-o ţară de latifundii, o ţară de mici proprietari. 
Marile proprietaţi au fost reduse la suprafeţe variind între 100 şi 500 de hectare

2 iulie 1922 – Inaugurarea oficială a Şcolii române de la Paris, fondată de Nicolae Iorga
20 iulie 1927 - Moare, la Sinaia, regele Ferdinand I „Întregitorul”. Nepotul său Mihai, în vârstă de 5 ani şi 8 luni, 

este proclamat rege sub un consiliu de regenţă
1 iulie 1929 – Legea pentru crearea Regiei Autonome a C. F. R., care ia în exploatare toate liniile ferate din ţară
9 iulie 1930 – Se înfiinţează „Liniile Aeriene Române Exploatate cu Statul”, L. A. R. E. S., prima companie 

aeriană naţională
Iulie 1934 – Legea „Fondului naţional al cinematografiei”, care prevede înfiinţarea unui studio la Bucureşti şi 

finanţarea producţiei naţionale de filme
25 iulie 1941 – Comunicat militar oficial care anunţă că Basarabia şi Bucovina de nord au fost complet 

dezrobite de ocupaţia sovietică
29 iulie 1941 – Ion Antonescu îl anunţă pe Hitler că va continua acţiunile militare alături de Germania, pentru 

zdobirea inamicului comun „bolşevismul rus”. Atitudinea conducătorului statului este dezavuată de 
Iuliu Maniu şi ceilalţi conducători ai partidelor istorice

4 iulie 1942 – Se încheie cucerirea Crimeii de către trupele germane şi române
1 iulie 1944 – Gheorghe Duca, ambasadorul României la Stockholm, transmite ambasadoarei sovietice 

Alexandra Kollontai, planul de răsturnare a regimului Antonescu, apreciat de aceasta ca „foarte 
interesant şi temeinic studiat”

6 iulie 1945 – Regele Mihai este decorat cu ordinul „Pobeda” (Victoria), una dintre cele mai înalte distincţii 
sovietice, pentru „actul curajos al rupturii de Germania nazistă şi alierea cu Naţiunile Unite”. Decorarea 
a fost folosită în anii 90 de detractorii regelui, care l-au acuzat, fals, de sentimente filo-sovietice.

Iulie 1946 – Epurarea culturii româneşti prin interzicerea unor ziare, reviste, titluri de cărţi şi autori, între care 
Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, C.C. Giurescu, Titu Maiorescu şi alţii

29 iulie 1947 – Adunarea Deputaţilor, prezidată de Mihail Sadoveanu, adoptă o moţiune de dizolvare a 
Partidului Naţional Ţărănesc, condus de Iuliu Maniu. Întreaga conducere a partidului este arestată

6 iulie 1948 – Se instituie regimul de colectare a cerealelor
5-6 iulie 1949 – Comisia agrară a C.C. al P.M.R. hotărăşte, după modelul colhozurilor, primul statut „model” al 

Gospodăriei Agricole Colective. Este începutul colectivizării forţate a agriculturii
23 iulie 1950 – Hotărâre a C.C. al P.M.R. şi Consiliului de Miniştri privind noua împărţire administrativ teritorială 

a ţării, în regiuni, raioane, oraşe şi comune
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25-30 iulie 1953 – Al treilea Congres Internaţional al Tineretului are loc la Bucureşti
27 iulie 1956 – România devine membră a U.N.E.S.C.O.
4 iulie 1957 – Se înfiinţează la Bucureşti Arhiva Naţională de Filme
21 iulie 1959 – Sunt executaţi la Jilava conducătorii rezistenţei din munţi capturaţi de securitate, din grupul 

fraţilor Arnăuţoiu
24 iulie 1964 – Decret al Consiliului de Stat prin care sunt graţiaţi de restul de pedeapsă deţinuţii politici 

încarceraţi pentru infracţiuni „contra securităţii statului”. Toţi deţinuţii politici au rămas cu cazier penal şi 
au fost urmăriţi în continuare de securitate

24 iulie 1965 – Decret al Consiliului de Stat prin care Alexandru Drăghici este eliberat din funcţiile de 
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru al Afacerilor Interne. Începe eliminarea treptată din 
conducerea P.C.R. a echipei aflată la putere sub Gh. Gheorghiu Dej

6 iulie 1971 – Şedinţa Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. de la Mangalia, la care se adoptă „Propunerile de 
măsuri” privind cultura. Creşte rolul conducător al partidului şi se revine, practic, la regimul neostalinist. 
Se dezvoltă treptat cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu, pe fondul exaltării patriotarde a istoriei 
naţionale. Măsurile sunt rezultatul vizitei şefului statului în China şi Coreea de Nord

19-21 iulie 1972 – Conferinţa Naţională a P.C.R. la care se adoptă Directivele privind sistematizarea teritoriului 
şi Proiectul de norme al eticii şi echităţii socialiste

29 iulie 1975 – A treia fază a Conferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa, de la Helsinki. România a 
fost reprezentată de Nicolae Ceauşescu. Actul final este reprodus de presa din România, dar întreaga 
secţiune privind „drepturile omului” va fi interpretată în aşa fel încât să nu aducă nici o atingere 
regimului

24 iulie 1978 – Generalul Ion Mihai Pacepa, adjunct al Şefului Direcţiei Informaţii Externe şi consilier personal 
în probleme de securitate al lui N. Ceauşescu, defectează şi cere azil politic în S. U. A.

29 iulie 1981 – Inaugurarea la Bucureşti a noului Pod Grant de 585 metri lungime
3 iulie 1982 – Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. analizează (printre altele) „Programul de alimentaţie 

ştiinţifică a populaţiei”, de fapt o justificare ipocrită, cu iz „Ştiinţific” a lipsei, din ce în ce mai acute, de 
alimente de pe piaţă, care se va agrava teribil în anii următori

Iulie 1984 – Are loc mutarea prin translaţie a bisericii „Schitul Maicilor”. 9 biserici din Bucureşti, între care 
biserica fostei mănăstiri Mihai Vodă, au fost mutate prin translaţie şi ascunse în spatele unor blocuri de 
10-11 etaje

5 iulie 1985 – Comitetul Politic Executiv aprobă proiectul de amenajare a râului Dâmboviţa. Râul este, practic, 
ascuns sub o albie de beton şi devine canal colector

27 iulie 1990 – Parlamentul României hotărăşte ca ziua de 1 Decembrie să devină ziua Naţională
2 iulie 1992 – Voievodul Ştefan cel Mare este canonizat la mânăstirea Putna
11 iulie 1997 – Vizita preşedintelui american William Jefferson (Bill) Clinton la Bucureşti
2 iulie 1999 – Compania Renault preia prin contract uzinele Dacia Piteşti. Automobilele Dacia-Renault sunt şi 

astăzi printre principalele obiecte de export ale României

AUGUST

August 1454 – Campania antiotomană a lui Iancu de Hunedoara în Serbia
11 august 1456 – Iancu de Hunedoara moare, răpus de ciumă, la Zemun, lângă Belgrad
20 august 1470 – Bătălia de la Lipnic (Lipinţi) pe Nistru. Ştefan cel Mare înfrânge o mare oaste tătărească, 

venită din regatul Hoardei de Aur, cu intenţia să invadeze Moldova
10 august 1500 – Ştefan cel Mare dăruieşte Mănăstirii Putna, Marea dveră a Răstignirii, una dintre cele mai 

valoroase broderii medievale româneşti
15 august 1517 – Sfinţirea Bisericii Episcopale de la Curtea de Argeş, ctitoria lui Negoe Basarab, în prezenţa 

Patriarhului ecumenic de Constantinopol, Theolept I. Cu acest prilej este canonizat Nifon, fost patriarh 
ecumenic de Constantinopol şi mitropolit al Ţării Româneşti. Este prima canonizare săvârşită pe 
teritoriul românesc

15 august 1530 – Terminarea bisericii mari a mănăstirii Humor, ctitoria marelui logofăt Teodor Bubuiog
22 august 1531 – Bătălia de la Obertyn, în Pocuţia. Petru Rareş este înfrânt de poloni şi întreaga artilerie cade 

în mâinile duşmanului. Soliman Magnificul îi cere lui Rareş să renunţe la Pocuţia
29 august 1541 – Ungaria centrală este transformată în paşalâc, cu centrul la Buda
16 august 1570 – Tratatul de la Speyer între împăratul Maximilian al II-lea şi principele Transilvaniei Ioan 

Sigismund. Cel din urmă recunoaşte suzeranitatea împăratului şi-i cedează patru comitate din nord
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13 (23) august 1595 – Bătălia de la Călugăreni. Mihai Viteazul înfrânge oastea otomană condusă de marele 
vizir Sinan Paşa. Este capturat steagul verde al Profetului, iar paşii de Timişoara şi Bosnia sunt ucişi. 
Copleşit însă de superioritatea numerică a turcilor, Mihai e nevoit să se retragă spre nord, iar Sinan 
ocupă, totuşi, Bucureştii şi Târgovişte

August 1598 – Mihai Viteazul trece Dunărea şi înaintează în Balcani; turcii sunt înfrânţi la Vidin şi Cladova
9 (19) august 1601 – Mihai Viteazul este ucis la Câmpia Turzii, de o trupă de mercenari flamanzi, la ordinul 

generalului imperial George Basta
11(21) august 1690 – Lupta de la Zărneşti. Constantin Brâncoveanu, avându-i alături pe turci şi pe curuţii lui 

Emeric Thokoly, înfrânge armata imperială condusă de generalul Heissler. Thokoly este proclamat de 
dietă principe al Transilvaniei. Este cea mai importantă victorie militară a lui Brâncoveanu

30 august 1698 – Apare la Iaşi lucrarea lui Dimitrie Cantemir „Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau 
Giudeţul sufletului cu trupul”, scriere cu caracter filosofic şi etic

15 august 1714 – Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei patru fii ai săi şi sfetnicul său Ianache Văcărescu 
sunt decapitaţi la Constantinopol, din ordinul sultanului Ahmed al III-lea. Toţi şase au fost canonizaţi de 
Biserica Ortodoxă Română în 1992, cu zi de prăznuire 16 august

5 august 1746 – Constantin Mavrocordat desfiinţează rumânia (iobăgia). Şerbii sunt eliberaţi doar ca 
persoane, pământul rămânând în posesia boierilor şi mănăstirilor. A fost, oricum, una dintre cele mai 
timpurii reforme de acest fel în Europa de est şi centrală

22 august 1785 – Promulgarea patentei lui Iosif al II-lea de desfiinţare a iobăgiei în Transilvania; se recunoaşte 
ţăranilor dreptul de strămutare şi se interzice alungarea lor de pe moşie, fără un temei legal

13 (24) august 1787 – Izbucneşte războiul ruso-turc. Ţările Române devin teatru de război
26 august (7 septembrie) 1834 – Are loc la Iaşi premierea piesei „Dragoş întâiul domn al Moldovei” de 

Gheorghe Asachi, prima lucrare dramatică inspirată din istoria naţională
20 august 1839 – Studenţii români aflaţi la Paris (Ion Ghica, Dimitrie Brătianu, Alexandru G. Golescu Negru) 

fondează „Societatea pentru învăţătura poporului român”, având drept scop ridicarea prin cultură a 
poporului român

9 (21) august-19 (31) august 1848 – Lucrările „Comisiei proprietăţii”. Nu s-a ajuns, din păcate, la hotărâri 
finale comune, din cauza opoziţiei marilor boieri. Comisia este dizolvată de Locoteneţa Domnească

6(18) august 1854 – Trupele austriece, sub comanda generalului Johann von Coronini-Cronberg, intră în 
Ţările Române. Ocupaţia austriacă va dura până în martie 1857

9(21) august 1857 – Apare la Bucureşti gazeta politică şi literară „Românul”, condusă de C. A. Rosetti. Gazeta 
militează pentru Unirea Principatelor

12(24) august 1857 – Sub presiunea diplomatică a celorlalte puteri europene, Poarta Otomană anulează 
alegerile din Moldova, care fuseseră falsificate. Au loc noi alegeri, care, în final, se soldează cu o nouă 
majoritate unionistă

7 (19) august 1864 – Înfiinţarea Primăriei oraşului Bucureşti. Primul primar a fost Barbu Vlădoianu
14)26) august 1864 – Alexandru Ioan Cuza promulgă printr-un decret Legea Rurală, urmând să intre în 

vigoare la 23 aprilie 1865. Ţăranii sunt împroprietăriţi cu loturi de pământ de 5, 5 ha. în Ţara 
Românească, 7, 3 ha. În Moldovaşi 8, 7 ha. în sudul Basarabiei

1 (13) august 1865 – Apare la Bucureşti, bilunar, revista „Tipograful Român”. Editată de Petre Ispirescu şi G. 
Walter, publicaţia trece de la numărul 9 sub îngrijirea lui Ion Heliade Rădulescu

1 (13) august 1867 – Prima sesiune a Societăţii Literare Române, la care se adoptă hotărârea de a se schimba 
numele în „Societatea Academică Română”. Primul preşedinte al Academiei este ales Ion Heliade 
Rădulescu

20 august (2 septembrie) 1870 – Mişcarea antidinastică de la Ploieşti. „Republica de la Ploieşti”, condusă de 
Alexandru Candiano Popescu. Mişcarea este reprimată de batalionul de vânători din Bucureşti, iar 
conducătorii, între care N. Golescu şi Ion C. Brătianu, arestaţi. Sunt găsiţi însă nevinovaţi de Curtea cu 
Juri. Al. Candiano Popescu a devenit, după 10 ani, aghiotant regal

14 (26) august 1871 – Sărbătorirea la Putna (atunci în Austro-Ungaria) a 400 de ani de la târnosirea mânăstirii 
de către Ştefan cel Mare, organizată de studenţii români de la Viena, în frunte cu Mihai Eminescu şi 
Ioan Slavici. Puternică manifestare a solidarităţii naţionale, la care au participat 3000 de reprezentanţi 
din toate provinciile româneşti

30 august (11 septembrie) 1877 – Războiul de independenţă. A treia bătălie de la Plevna. Trupele române 
cuceresc reduta Griviţa 1, una dintre cele mai puternice din întregul sistem defensiv al Plevnei

1 august 1881 – Apare la Cernăuţi „Aurora Română”, organ beletristico-literar al Societăţii pentru cultura şi 
literatura română din Bucovina

4 (16)-16 (28)august 1883 Vizita în Germania şi Austro-Ungaria a regelui Carol I, cu scopul tatonării condiţiilor 
încheierii unui tratat de alianţă între România şi Puterile Centrale. Tratatul, care va rămâne strict secret, 
se va încheia în octombrie, acelaşi an
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20 august (1 septembrie) 1884 – Apare la Bucureşti din iniţiativa lui Luigi Cazzavillan (ziarist italian venit în 
România în calitate de corespondent de război şi stabilit aici) ziarul de informaţii „Universul”, unul dintre 
principalele cotidiene din România. A funcţionat până în 1953

18 august 1897 – Începe expediţia antarctică a navei Belgica, la care participă şi cercetătorul român Emil 
Racoviţă, fondatorul biospeologiei

3 august 1903 – Apare lunar, apoi săptămânal, la Budapesta, ziarul socialist „Adevărul”. Din 1918 se mută la 
Sibiu

31 august (13 septembrie) 1913 – Moare pionierul aviaţiei româneşti Aurel Vlaicu, prăbuşindu-se lângă satul 
Băneşti, în apropiere de Câmpina, în timp ce încerca să treacă Carpaţii cu avionul Vlaicu II

4 (17) august 1916 – Semnarea la Bucureşti de către Ion I. C. Brătianu, în calitate de prim ministru, a tratatului 
de alianţă dintre România, pe de-o parte şi Rusia, Franţa, Marea Britanie şi Italia, de cealaltă parte. 
Tratatul stipulează intrarea României în război de partea Antantei Cordiale

14 (27) august 1916 – Al doilea Consiliu de Coroană la Palatul Cotroceni, în prezenţa regelui Ferdinand şi a 
principalilor demnitari şi oameni politici români de la putere şi din opoziţie. Cu o mare majoritate 
Consiliul a aprobat „tratativele angajate” şi intrarea României în război alături de Antantă. În aceeaşi zi, 
România declară război Austro- Ungariei

14 (27) august 1916 – În noaptea de 14 spre 15 august 1916 armata română trece Carpaţii în Transilvania prin 
17 puncte, începând războiul împotriva Austro-Ungariei. A doua zi este publicată Proclamaţia către ţară 
a regelui Ferdinand şi a primului ministru I. I. C. Brătianu

15 (28) august 1916 – Germania declară război României
17 (30) august 1916 – Armata a II-a română intră în Braşov. În aceeaşi zi, Turcia declară război României
18 (31) august 1916 – Trupele bulgare atacă, fără a declaraţie prealabilă de război, elementele înaintate ale 

armatei române din Dobrogea
18 august (1 septembrie)-24 august (6 septembrie) 1916 – Bătălia de la Turtucaia. Trupele române din aşa-

numitul „cap de pod”de la Turtucaia, rău conduse şi slab sprijinite din spate şi din flancuri, sunt înfrânte 
de trupele germano-bulgare şi silite să se predea. „Dezastrul de la Turtucaia” a costat armata română 
mii de morţi şi răniţi

15 (28) august 1917 – Proclamaţia regelui Ferdinand făcută pe front, cu prilejul unui an de la intrarea României 
în război. Printre altele, suveranul promite înfăptuirea unei reforme agrare la încheierea ostilităţilor

15 (28) august 1917 – Bătălia de la Varniţa şi Muncelu. Acţiunea ofensivă a armatei germano- austro-ungare 
este oprită de armata română cu pierderi grele. În cursul acestei bătălii a căzut eroic sublocotenent 
Ecaterina Teodoroiu, „Eroina de la Jiu”, una dintre figurile emblematice ale României în Primul Război 
Mondial

3 august 1929 – Crearea Regiei Autonome a Poştelor, Telegrafului şi Telefoanelor (P. T. T.) care ia în 
exploatare toate aceste servicii

15 august 1931 – Apare, ilegal, la Bucureşti primul număr al ziarului „Scânteia”, organ de presă central al 
Partidului Comunist Român (aflat şi el în ilegalitate) Mihai Viteazul

29 august 1937 – Remaniere guvernamentală prin care Nicolae Titulescu este demis din funcţia de ministru de 
externe. Politica foarte independentă a marelui diplomat îl nemulţumise pe regele Carol al II-lea

14 august 1938 – Reîmpărţire administrativă a ţării în „ţinuturi”, conduse de rezidenţi regali. Ţinuturile grupau 
judeţele, care rămâneau ca subunităţi teritorial-administrative

23 august 1939 – Semnarea la Moscova a tratatului de neagresiune între Germania nazistă şi Uniunea 
Sovietică, cunoscut ca „Pactul Molotov-Ribentropp”, după numele celor doi miniştri de externe. Un 
protocol secret cuprindea consimţământul Germaniei la anexarea Basarabiei de către U. R. S. S.

30 august 1940 – Se semnează la Viena „arbitrajul” germano-italian (Dictatul de la Viena) prin care partea de 
nord a Transilvaniei (43. 492 de km. pătraţi şi 2 667.000 de locuitori, dintre care 50, 2% români) este 
încorporată Ungariei hortyste

6 august 1941 – Întrevedere Hitler-Antonescu în Ucraina. Antonescu acceptă participarea armatei române la 
operaţiunile de la aripa de sud a frontului, în zona Odessei şi Crimeii

1 august 1943 – Bombardament aerian al aviaţiei anglo-americane asupra zonei petroliere Ploieşti-Câmpina. 
Deşi a produs unele pagube rafinăriilor din zonă, producţia de benzină nu a fost afectată în mod 
hotărâtor

23 august 1944 – Lovitura de stat a regelui Mihai pentru răsturnarea guvernului Antonescu. („Actul de la 23 
august”). Regele îl destituie pe mareşal din funcţia de conducător al statului şi cere arestarea lui. Se 
formează un nou guvern condus de generalul Constantin Sănătescu, în care reprezentanţii partidelor 
istorice şi cel al P.C.R. au funcţii de miniştri fără portofoliu. România întoarce armele împotriva 
Germaniei şi intră în alianţă cu Naţiunile Unite (vezi articolul pe larg).
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24 august 1944 – Trupele germane din nordul capitalei lansează un atac pentru ocuparea Bucureştilor. Între 
timp, atacurile aeriene se succed rapid, lovind, în special, centrul capitalei. Trupele atacatoare sunt 
oprite la podul Băneasa

24 august - 5 septembrie 1944 – Ignorând ruptura dintre România şi Germania, trupele sovietice iau în 
captivitate 130.000 de militari români, aparţinând Armatelor a III-a şi a IV-a române

19 august 1946 – Încurajat de declaraţiile guvernelor aliate la conferinţa de la Potsdam, privind „necesitatea 
unor guverne democratice recunoscute”, în ţările foste satelite ale Germaniei, regele Mihai cere 
demisia guvernului Groza, pentru a se numi un guvern reprezentativ. În urma refuzului primului 
ministru, regele refuză să mai semneze decretele şi intră în aşa-zisa „grevă regală”

16 august 1947 – Legea pentru reforma monetară, sau „Stabilizarea”. Inflaţia crescuse enorm. 
Preschimbarea s-a făcut 1 leu stablizat pentru 2000 de lei vechi, dar suma maximă admisă la schimb a 
fost de 5 mil. de lei pentru ţărani, 3 mil. de lei pentru funcţionari şi pensionari şi 1, 5 mil. de lei pentru 
persoanele neîncadrate. În ultima categorie se aflau oameni bogaţi (patroni, industriaşi, proprietari 
agricoli) care au pierdut la stabilizare averi imense

23 august 1947 – Parlamentul ratifică Tratatul de pace de la Paris dintre România şi Puterile Aliate şi asociate. 
Cu toată trecerea ţării la 23 august 1944 de partea aliaţilor, României nu i s-a recunoscut statutul de stat 
cobeligerant împotriva Germaniei

3 august 1948 – Legea învăţământului. Învăţământul este unificat şi laicizat după modelul sovietic
30 august 1948 – Decret pentru înfiinţarea şi organizarea Direcţiunii Generale a Securităţii Poporului, replică a 

poliţiei politice sovietice. Securitatea declanşează una dintre cele mai violente represiuni din toate ţările 
comuniste, în perioada 1948-1958 sute de mii de oameni fiind torturaţi, încarceraţi, deportaţi sau 
exterminaţi în închisori sau în lagărele de muncă forţată

August 1949 – Răscoale ţărăneşti împotriva colectivizării forţate a agriculturii, reprimate sângeros de 
securitate, miliţie şi armată

12 august 1950 – Decret lege privind introducerea pedepsei cu moartea pentru orice delicte „impotriva ordinii 
şi libertăţii interne, independenţei şi suveranităţii naţionale, neglijenţei în muncă soldată cu dezastru 
public”

15-16 august 1952 – Un nou val de arestări (după cel din 5 mai 1950) al unor personalităţi care aparţinuseră 
P.N.L., P.N.Ţ. şi P.S.D. aripa Titel Petrescu

25 august 1952 – Decizie emisă de ministrul Afacerilor Interne Alexandru Drăghici, prin care se înfiinţează 
Comisia M. A. I. pentru internarea în coloniile de muncă forţată

23 august 1953 – Inaugurarea Bibliotecii Centrale de Stat (azi Biblioteca Naţională). Până în ultimii ani, când s-
a dat în folosinţă clădirea nouă de pe cheiul Dâmboviţei, biblioteca a funcţionat în localul fostei Burse de 
pe strada Doamnei, lucrare a arh. Ştefan Burcuş

4 august 1958 – Arestarea de către Securitate a scriitorului Vasile Voiculescu şi a altor 15 intelectuali din grupul 
numit „Rugul aprins”

21 august 1965 – Sesiune extraordinară a Marii Adunări Naţionale care adoptă noua Constituţie, prin care se 
consfinţeşte victoria deplină a socialismului şi proclamă Republica Socialistă România. Constituţia 
proclamă rolul conducător al P.C.R. în viaţa întregii societăţi

21 august 1968 – După şedinţa comună a C.C. al P.C.R., guvernului şi Consiliului de Stat, are loc în Piaţa 
Palatului o mare adunare populară la care Nicolae Ceauşescu ţine un discurs în care condamnă ferm 
agresiunea trupelor Pactului de la Varşovia împotriva Cehoslovaciei. A fost momentul de maximă 
popularitate a lui Ceauşescu

23 august 1969 – Vizita oficială în România a preşedintelui american Richard Nixon, prima vizită în ţara 
noastră a unui preşedinte al S. U. A., şi prima vizită a unui preşedinte american într-o ţară comunistă

6-12 august 1969 – Congresul al X-lea al P.C.R. la Bucureşti. Se dau liniile directoare ale industrializării forţate 
şi ale unei politici externe independente faţă de Moscova. Liderii din vremea lui Dej, cu excepţia lui 
Maurer, Bodnăraş sau Voitec, sunt înlăturaţi de la putere. Gheorghe Apostol, etern contracandidat la 
şefia partidului este eliminat şi el din conducerea P.C.R. Congresul l-a ales pe Nicolae Ceauşescu 
secretar general al P.C.R.

2-3 august 1975 – Vizita la Bucureşti a preşedintelui american Gerald Ford. Semnarea documentelor de 
ratificare a tratatului comercial româno american

1-3 august 1977 – Greva minerilor din Valea Jiului. Cea mai mare acţiune revendicativă muncitorească de la 
instaurarea comunismului. Trimis de partid la faţa locului, Ilie Verdeţ este luat ostatic de mineri. Nicolae 
Ceauşescu este nevoit să vină personal şi să promită minerilor satisfacerea revendicărilor. În lunile şi 
anii următori s-au declanşat sistematic acţiuni de represiune împotriva minerilor

8 august 1977 – Se aprobă programul competiţiei sportive naţionale „Daciada”
21 august 1978 – Inaugurarea la Bucureşti a „Muzeului Colecţiilor de Artă”. Casele memoriale care 

adăposteau colecţiile de artă donate statului de către particulari, cu condiţia păstrării lor în casele de 
111

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M



origine (Oprescu, Dona, Slătineanu şi altele) au fost închise şi unele, intrate în posesia Protocolului de 
Stat, închiriate. Mai mult, foştii colecţionari sau urmaşii lor au fost invitaţi să vorbească la inaugurarea 
noului muzeu şi să laude iniţiativa P.C.R.!

27 august 1982 – Este prezentat primul avion de linie fabricat în România, sub licenţă British Aicraft-Rolls 
Royce, Rombac 1-11

19 august 1983 – Se inaugurează al treilea tronson al primei magistrale a metroului bucureştean, (Eroilor-
Industriilor), linia, în lungime totală de 27 de km., fiind dată integral în folosinţă

23 august 1989 – Ultima sărbătorire a zilei de 23 august ca sărbătoare naţională. Demonstraţia are loc în faţa 
clădirii, încă neterminate, a unui viitor Muzeu Naţional de Istorie. De 30 de ani clădirea este tot 
neterminată şi, practic, abandonată

27 august 1991 – Guvernul şi Parlamentul României recunosc independenţa Republicii Moldova, proclamată 
de Parlamentul de la Chişinău

9 august 1994 – Se dă publicităţii proiectul Programului de privatizare în masă
11 august 1994 – Protest la Cluj- Napoca a păgubiţilor firmei „Caritas”. Afacerea „Caritas”, de fapt o 

escrocherie financiară piramidală, dă faliment, păgubiţii neputând nici măcar să-şi recupereze sumele 
depuse. Iniţiatorul afacerii, Ioan Stoica va fi arestat în 24 august

11 august 1999 – Eclipsă totală de soare, cu vizibilitate maximă pe teritoriul României. În aceeaşi seară, 
tenorul Luciano Pavarotti a susţinut un concert în Piaţa Constituţiei

SEPTEMBRIE

Septembrie 1330 – Ţara Românească este invadată de armata ungară condusă de regele Carol Robert de 
Anjou

25 septembrie 1396 – Lupta de la Nicopole. O mare armată cruciată, comandată de ducele Burgundiei, este 
înfrântă de armata otomană comandată de sultanul Baiazid I Fulgerul. Mircea cel Bătrân a participat cu 
un corp de oaste în tabăra cruciată, dar nu a fost lăsat să deschidă lupta, deşi cunoştea cel mai bine 
tactica turcilor. Ţaratul bulgar de Vidin devine provincie otomană şi Ţara Românească ajunge să aibă 
graniţă cu Imperiul Otoman la Dunăre

16 septembrie 1437 – Marea nobilime, clerul înalt din Transilvania şi reprezentanţii saşilor şi secuilor, în faţa 
pericolului intern (răscoala de la Bobâlna) şi extern (atacurile otomane) încheie la Căpâlna o „uniune 
frăţească”, numită Unio trium nationum. Această uniune a fost un instrument de asuprire naţională şi 
religioasă a populaţiei româneşti din Ardeal

2 septembrie 1442 – Lupta de pe Ialomiţa. Iancu de Hunedoara pătrunde în Ţara Românească şi înfrânge pe 
râul Ialomiţa, o mare armată otomană, trimisă de sultanul Murad al II-lea să ocupe ţara

20 septembrie-noiembrie 1444 – Campania de la Varna. O armată comandată de regele Poloniei Vladislaw 
Jagello şi de Iancu de Hundedoara intră în campanie antiotomană şi traversează Dunărea pe la 
Orşova. În noiembrie forţele creştine vor fi drastic înfrânte de turci la Varna

28 septembrie 1448 – Începutul unei noi campanii antiotomane, în sudul Dunării, conduse de Iancu de 
Hunedoara

20 septembrie 1459 – Prima menţiune documentară a „Cetăţii noi a Dâmboviţei” (Bucureşti), ca reşedinţă 
domnească, într-un hrisov al lui Vlad Ţepeş

3 septembrie 1469 – Sfinţirea (târnosirea) mănăstirii Putna, în prezenţa unor importante feţe bisericeşti din 
Răsăritul ortodox. Este cea mai importantă ctitorie a lui Ştefan cel Mare, unde se află locul său de veci şi 
necropola familiei sale

14 septembrie 1472 – Căsătoria lui Ştefan cel Mare cu Maria de Mangop, din neamul Asano-Paleologilor
15 septembrie 1485 – Ştefan cel Mare prestează jurământ de credinţă regelui Poloniei Cazimir al IV-lea 

Jagello, la Kolomeea
Septembrie 1538 – Sultanul Soliman Magnificul ocupă cetatea Sucevei. Unul dintre trofeele ridicate de aici a 

fost sabia lui Ştefan Cel Mare, aflată azi la muzeul Topkapî de la Istanbul
8 (18) septembrie 1600 – Lupta de la Mirăslău. Mihai Viteazul este înfrânt de generalul imperial George Basta
18 (29) septembrie 1739 – Pacea de la Belgrad care încheie războiul ruso-austro-turc. Oltenia, ocupată de 

austrieci din 1718, este restituită Ţării Româneşti
11 (22) septembrie 1789 – Lupta de la Mărtineşti. Generalul Suvorov zdobeşte oastea otomană condusă de 

marele vizir Hassan Paşa. În cursul bătăliei se disting voluntarii români din armata rusă
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25 septembrie (7 octombrie) 1826 – Semnarea convenţiei ruso-turce de la Akkerman (Cetatea Albă). 
Convenţia prevede o anumită restrângere a dominaţiei Imperiului Otoman asupra Ţărilor Române. Se 
intensifica însă amestecul Rusiei în treburile interne ale celor două principate

2 (14) septembrie 1829 – Semnarea tratatului de pace ruso-turc de la Adrianopol (azi Edirne). Ţărilor Române 
li se confirmă autonomia administrativă, iar fostele raiale turceşti, Brăila, Giurgiu şi Turnu revin Ţării 
Româneşti. Delta Dunării este, insă, anexată de Rusia

21 septembrie (3 octombrie) 1847 – Se inaugurează prima lucrare modernă de alimentare cu apă a 
Bucureştilor. Pompele erau acţionate cu o maşină cu aburi

13 (25) septembrie 1848 – Trupele otomane, comandate de Fuad Paşa, intră în Bucureşti. Trupele de 
pompieri, comandate de locotenentul Pavel Zăgănescu opun o rezistenţă eroică în Dealul Spirii, dar 
sunt masacrate de turci. Regimul regulamentar este restaurat

29 septembrie 1850 – Patentă imperială care proclamă Bucovina Ducat, având statut de autonomie 
provincială

22 septembrie (4 octombrie) 1857 – Se deschid lucrările Adunării ad hoc a Moldovei, care cere unirea 
Principatelor sub un domn străin dintr-o dinastie europeană, neutralitatea noului stat, guvern 
reprezentativ şi constituţional, puterea legislativă fiind încredinţată unei Adunări Obşteşti

15 (27) septembrie 1860 – Apare la Iaşi, săptămânal, apoi lunar, revista literară şi ştiinţifică „Ateneul Român”
15 (27) septembrie 1864 – Se adoptă legea privind folosirea sistemului metric de măsuri şi greutăţi
13 (25) septembrie 1862 – Inaugurarea oficială a Gării de Nord din Bucureşti. Tot acum îşi încep activitatea 

Atelierele C. F. R., situate în faţa gării. (Au fost mutate în 1931, pe locul lor fiind construit actualul Palat 
C. F. R.)

30 septembrie 1875 – Fondarea Universităţii din Cernăuţi cu trei facultăţi: teologie greco-orientală, drept şi 
filosofie

29 septembrie (11 octombrie) 1876 – Întrevedere româno-rusă, la nivel de prim miniştri (Brătianu şi 
Gorgeacov) la Livadia, în Crimeea. Partea română acceptă trecerea trupelor ruse pe teritoriul 
României, în cazul unui război ruso-turc

30 septembrie (12 octombrie) 1879 – Premiera la Bucureşti a piesei „Despot vodă” de Vasile Alecsandri, cu 
Grigore Manolescu în rolul titular

14 (26) septembrie 1895 – Se inaugurează podul peste Dunăre dintre Feteşti şi Cernavodă, proiectat şi 
construit de inginerul Anghel Saligny care era în acea vreme cel mai lung pod din Europa continentală şi 
al treilea din lume (4, 088 m.)

16 (28) septembrie-18 septembrie 1896 – Vizita oficială în România a împăratului Franz Joseph al Austro-
Ungariei. Se semnează de către miniştrii de externe o prelungire a tratatului secret de alianţă dintre 
cele două ţări

26 septembrie (9 octombrie) 1912 – Izbucneşte Primul război balcanic între Muntenegru, Bulgaria, Serbia şi 
Grecia de o parte şi Imperiul Otoman de cealată parte. România se declară neutră

27 septembrie (10 octombrie) 1914 – Moare la Castelul Peleş de la Sinaia, regele Carol I, după 48 de ani de 
domnie. Va fi înmormântat la Mânăstirea Curtea de Argeş. Nepotul şi succesorul său, Ferdinand, va fi 
încoronat pe 28 septembrie

28 septembrie (11 octombrie) 1916 – Prima bătălie de la Oituz. Trupele diviziei a 15-a de infanterie română, 
comandată de generalul Eremia Grigorescu, opresc înaintarea armatei germano-austro-ungare, 
printr-un contraatac energic şi restabilesc linia frontului pe înălţimile de pe linia de frontieră

29 septembrie (12 octombrie) 1918 – Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român din Transilvania, 
adoptă în unanimitate o declaraţie privind hotărârea naţiunii române din Ardeal de a se aşeza printre 
„naţiunile libere”. Se constituie un „Comitet de acţiune” cu sediul la Arad, avându-l în frunte pe Vasile 
Goldiş

10 septembrie 1919 – Se semnează la Saint Germain en Laye tratatul de pace dintre Puterile Aliate şi Austria. 
Este recunoscută internaţional unirea Bucovinei cu România

12 septembrie 1919 – Decret lege privind înfiinţarea Universităţii din Cluj, cu patru facultăţi: Ştiinţe, Medicină, 
Litere şi Filosofie, Drept. Primul rector a fost Sextil Puşcariu

10 septembrie 1930 – Nicolae Titulescu este ales preşedinte al celei de-a XI-a sesiuni ordinare a Societăţii 
Naţiunilor. Era cel mai înalt post în ierarhia diplomatică internaţională pe care-l ocupase, la acea dată, o 
personalitate românească. Nicolae Titulescu a exercitat în această funcţie două mandate (1930-1931)

21 septembrie 1939 – Primul ministru Armand Călinescu este asasinat de legionari
6 septembrie 1940 - Regele Carol al II-lea părăseşte tronul în favoarea fiului său Mihai I. A evitat, deliberat, 

termenul „abdicare”, în speranţa unei reveniri pe tron, dacă condiţiile o vor permite. Va părăsi ţara, 
definitiv, după câteva zile
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7 septembrie 1940 – Tratatul de frontieră româno-bulgar de la Craiova. Partea de sud a Dobrogei, aşa numitul 
„Cadrilater” (judeţele Dîrstor şi Caliacra) intră în componenţa Bulgariei

14 septembrie 1940 – România este proclamată „Stat naţional legionar”. Generalul Ion Antonescu devine 
„Conducător al statului”, iar Horia Sima, şeful Mişcării Legionare, vice prim ministru

12 septembrie 1944 – Semnarea, la Moscova, a Convenţiei de armistiţiu între România şi U.R.S.S.prin care 
România este considerată ţară înfrântă, sunt consacrate anexiunile sovietice din 1940, sunt prevăzute 
despăgubiri de război către Uniunea Sovietică de 300 de milioane de dolari, dar este recunoscută 
apartenenţa integrală a Transilvaniei la România

20 septembrie 1946 – Apare la Bucureşti săptămânalul politic, social şi cultural „Contemporanul” (până în 14 
decembrie 1989, apoi seria nouă 6 ianuarie - 30 martie 1990). A fost una dintre cele mai importante 
reviste culturale, apărute în România în perioada comunistă.

1 septembrie 1947- Apare legea privind raţionalizarea consumului bunurilor alimentare şi industriale de primă 
necesitate

22-28 septembrie 1947 – La iniţiativa lui Stalin, are loc în Polonia o consfătuire informativă a nouă partide 
comuniste din Europa, la care se hotărăşte formarea biroului informativ Cominform. P.C.R. a fost 
reprezentat de Gheorghe Gheorghiu Dej şi Ana Pauker

3 septembrie 1948 – Demiterea unor episcopi greco-catolici, care pregăteşte desfiinţarea de către regimul 
comunist a Bisericii Unite cu Roma

6 septembrie 1949 – Legea privind reîmpărţirea teritorială a României în regiuni şi raioane, după model 
sovietic

8 septembrie 1950 – Legea privind înfiinţarea Sfaturilor populare, ca organe ale puterii locale de stat
10-17 septembrie 1951 – Procesul slujitorilor bisericii greco-catolice, acuzaţi de spionaj în favoarea 

Vaticanului. Din cei 1800 de preoţi greco-catolici, numai 400 au trecut la ortodoxie, nemaisuportând 
presiunile şi persecuţiile. Restul au fost băgaţi în închisori

20 septembrie 1952 – Înfiinţarea Ministerului Securităţii Statului, în componenţa căruia intra şi Direcţia 
Generală a Securităţii Statului, care fusese parte a Ministerului de Interne. Primul ministru al Securităţii 
a fost Alexandru Drăghici

22-24 septembrie 1952 – Marea Adunare Naţională adoptă noua Constituţie a Republicii Populare Române, 
„stat al oamenilor muncii de la oraşe şi sate”. În Constituţie este înscris prima oară rolul conducător al 
Partidului Comunist (atunci P.M.R.) ca forţă conducătoare în viaţa politică a ţării

13 septembrie 1953 – Apare hotărârea privind noile forme ortografice ale limbii române. Â este înlocuit cu î şi 
sunt cu sînt. Modificările sunt făcute pentru a aduce limba „mai aproape de substratul slav”. Numele 
ţării se ortografia cu î din i, Romînia. (Până în 1965, când s-a revenit la â din a, însă numai pentru acest 
nume). După 1990 s-a revenit la ortografia iniţială cu â din a.

4-22 septembrie 1958 – Se desfăşoară la Bucureşti primul festival şi concurs internaţional „George Enescu”, 
cu participarea unor interpreţi şi orchestre de mare ţinută din toată lumea. În momentul de faţă este 
considerat al doilea mare festival de muzică clasică din Europa, după cel de la Salzburg

27 septembrie 1962 – Înfiinţarea Universităţii din Timişoara
4 septembrie 1968 – Decret pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea gărzilor patriotice
20 septembrie 1974 - Inaugurarea şoselei peste munţii Carpaţi „Transfăgărăşan”.
2 septembrie 1976 – Inaugurarea magazinului „Unirea” din Bucureşti, cea mai mare suprafaţă comercială din 

ţară, la acea dată
18-19 septembrie 1983 – Vizita oficială în România a vicepreşedintelui S. U. A. George Bush
23-27 septembrie 1991 – A patra mineriadă. Minerii, conduşi de Miron Cozma, se deplasează în Bucureşti şi 

asaltează Guvernul, cerând demisia cabinetului condus de Petre Roman. Guvernul va demisiona pe 1 
octombrie

27 septembrie 1992 – Alegeri parlamentare şi prezidenţiale. Alegerile au fost câştigate de Ion Iliescu cu 61, 
43% din voturi (în al doilea tur de scrutin) şi partidul acestuia F. D. S. N. la Camera Deputaţilor şi Senat

10 septembrie 1999 – Inaugurarea la Bucureşti a primului magazin MALL de către grupul turc „Bayindir Fiba”, 
care reuneşte 70 de magazine, un complex cinematografic, restaurante ş.a.
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Un uomo universale, de formație enciclopedică, Nicolae Iorga a fost o personalitate titanică, manifestată în 
diverse domenii, aducând în fiecare strălucirea geniului său. A fost istoric, orator, om politic, ministru și prim 
ministru, ideolog și critic literar, istoric literar, memorialist, poet, dramaturg, gazetar și director de reviste, 
academician, doctor honoris causa al mai multor universități, membru al Academiei franceze, poloneze, 
iugoslave etc., profesor universitar, decan, rector, senator, conferențiar, participant la congrese internaționale 
din Europa și din SUA.

Cel mai mare istoric al românilor. A dat Istoria României în zece voloume, o istorie a literaturii, o istorie a 
armatei, o istorie a comerțului, o istorie a presei, a comunicațiilor, a culturii, a religiilor, a învățământului etc. 
Operă grandioasă. Scriitor total. A scris peste 1000 de volume, articole și studii, recenzii etc. G. Călinescu 
spune că Iorga a jucat, în literatura română, în primele decenii ale secolului al XX-lea, rolul lui Voltaire.

A debutat în presă la 14 ani, în ziarul Românul (1885). În tinerețe, a colaborat la Contemporanul, Lupta, 
Convorbiri literare, Epoca, la România jună, L'independence roumaine și Sămănătorul, revistă al cărei ideolog 
devine din 1903. (Revista fusese înființată în dec.1901 de către George Coșbuc și Al. Vlahuță). Iorga susține 
necesitatea întoarcerii la trecut, înfrățirea tuturor românilor, îm  propietărirea țăranilor, culturalizarea lor.

În jurul revistei Sămănătorul „al ideilor lui Iorga, s-a format un întreg curent, sămănătorismul, un curent 
controversat, care, din păcate, a creat o confuzie a valorilor, între etic 

și estetic, subordonând esteticul factorului cultural. Nicolae Iorga 
milita pentru o literatură cu substrat etic, scriitorul trebuia să 
aibă idei sănătoase, cum ar fi credința în neam, dragostea față 
de țăran și sat, față de obiceiurile și lumea acestuia, față de 
limba strămoșească și un trecut glorios. De aici, egalizarea 
creatorilor. Alături de Sadoveanu, Hogaș, Arghezi, 
Galaction, Rebreanu, Bacovia, pune pe Vasile Pop, S. 
Vărlan, Constanța Hodoș, Teodor Cercel, Ion Adam etc. 
Cultul pentru trecutul cultural, istoric și eroic al poporului 
nostru a însemnat și un revers negativ, idealizarea lui. Din 
același motiv, nu a apreciat la valoarea lor scriitori ca 
Rebreanu sau Arghezi.

Iorga milita pentru culturalizarea țăranilor, pentru înfrățirea 
tuturor românilor, împotriva oricăror influențe străine în cultura 
română.

L i teratura sămănător is tă va pre lua aceste idei . 
Sămănătorismul este mai curând o mișcare de idei social-

politice și culturale și mai puțin un curent literar. Constantin 
Ciopraga îl socotește un „neo romantism liric, paseist și 

sentimental", mai curând o stare de spirit, concretizată 
în câteva tendințe, făcând din apologia țăranului, a 

naturii și a trecutului principalele direcții de 
acțiune.

Proza sămănătorismului se caracterizează 
prin prezența unei tipolgii boierești, „boierul 

de neam", a satului patriarhal „icoană vie 
a trecutului, în comparație cu orașul 
modern, decăzut.

NICOLAE IORGA – JURNALIST
150 DE ANI DE LA NAªTERE 

(1871-1940)

Prof. univ. Dr. Ion HAINEª



Poezia evidențiază aceeași antiteză sat–oraș, tema dezrădăcinării, a inadaptabilității, satul patriarhal, văzut 
idilic., chiar și la Goga, St. O. Iosif etc.

Scriitorii reprezentativi pentru ideologia sămănătoristă inițiată de Nicolae Iorga: C. Sandu -Aldea, Emil 
Gârleanu, Ion Gorun, Ioan Ciocârlan, Ioan Adam, Vasile Pop, Maria Cunțan, St. O. Iosif, Corneliu Moldovan, D. 
Nanu și chiar Octavian Goga și Mihail Sadoveanu, care cunosc influența sămănătoristă, de care, mai târziu, se 
detașează.

În general, literatura sămănătoristă este o literatură minoră. E. Lovinescu avea dreptate să vorbească 
despre ea ca despre „cimitirul literaturii române”.

Ca jurnalist, Nicolae Iorga se definește cel mai bine în galeria de portrete și evocări Oameni cari au fost, 
„galerie unică în istoria literaturii române", „operă de moralist și de artist", „o operă monumentală a literaturii 
române” (Valeriu Râpeanu, prefață la cele trei volume publicate de Editura Porto-Franco, Galați, 1991).

În 1934, a început tipărirea seriei în patru volume, la Editura Fundației pentru Literatură și Artă „Regele Carol 
II”. Volumul I (mai 1911) cuprindea 122 de portrete, vol. II (1935) cuprindea 170 portrete, vol. III (1936) – 243 
portrete, vol. IV (1939) -155 portrete. Deci, în total 690 de portrete. Primele sale portrete sunt publicate în 1903. 
„Aceste portrete-necrologuri și articole cu caracter aniversar reprezintă cea mai amplă, cea mai profundă și 
cea mai organică meditație asupra morții din câte s-au scris în cultura noastră", spune Valeriu Râpeanu în 
aceeași prefață.

Portretele definesc concepția lui Iorga asupra sensului vieții, asupra căilor prin care s-a realizat un destin 
uman. Autorul reînvie nu numai etapele unei vieți, ci modul în care această viață s-a împlinit în lumea din care 
personajul s-a născut și a trăit. Portretele nu sunt elogii convenționale, de circumstanță, de laudă ocazională, ci 
o privire profundă asupra vieții unor oameni de valoare sau anonimi, care au trăit cu sentimentul datoriei 
împlinite.

Viața trebuie să fie continuă afirmare, faptă, acesta este mesajul lui Nicolae Iorga din Oameni cari au fost.
Autorul a reînviat figurile legendare ale istoriei, a avut un cult al muncii, duse în tăcere, care au muncit pentru 

binele obștei. Iorga evidențiază legătura dintre muncă, idealurile și necesitățile progresului social, moral și 
intelectual al țării. El a apreciat viața de modestă muncă, pe cei care au fost o expresie a nevoilor neamului. 
Portretele reprezintă adevărate radiografii spirituale. El aduce un elogiu eroilor care s-au jertfit pentru apărarea 
patriei în primul război mondial, conducători de oști, ofițeri sau simpli soldați sau unor personalități – scriitori, 
savanți, profesori, arhitecți, artiști.

La Iorga, totul se subsumează unui sistem de valori, unui ideal înalt, care, așază în centru poporul și patria. 
Așa îi vede el pe Mihai Viteazul, pe Aurel Vlaicu, pe Hasdeu, pe Gheorghe Bariț, pe Iosif Vulcan, pe Titu 
Maiorescu, Știrbei Vodă, Andrei Șaguna, Odobescu, Alecsandri, Kogălniceanu, Tolstoi, Ion Ghica, Nicolae 
Densusianu, Spiru Haret, Ion Mincu, I. L. Caragiale, Eminescu, regina Elisabeta, generalul Dragalina, G. 
Coșbuc, Delavrancea, Al. I. Cuza, Elena Cuza, Dr. Carol Davilla, Anton Pann, Ion Creangă, „țăranul nostru 
național și învățătorul nostru național", Nicolae Grigorescu, Carol I etc.

Iorga a însemnat trecerea din viață a unui număr însemnat de oameni mari și mici, români, dar și străini. E o 
adevărată istorie contemporană. Peste tot, se vede moralistul Iorga. Pentru el, utilitatea socială este criteriu al 
judecății de valoare. Autorul face și portretul fizic al celui evocat, dar și portretul moral.

Profesorul Mihai Berza definește câteva procedee folosite de Iorga în realizarea portretelor sale: a) definirea 
prin negație a personajului. Exemplu: „El n-a fost, ca unii episcopi și mitropoliți ardeleni, o întrupare a neamului 
nostru, în nevoile și speranțele lui, și n-a luptat în rândurile mirenilor sau în fruntea lor pentru învierea și 
neatârnarea țării și a poporului său. N-a fost un om al războiului, care cucerește și mântuie, și dușmanii noștri 
nu s-au temut înaintea lui” etc.

b) Caracterizarea prin opoziție: „Alții au discutat, el a afirmat. Alții au negociat, el a pretins. Alții s-au supus, el 
dârz a rămas împotriva sorții", etc.

c) Personalizarea morții după natura însăși a destinului căruia îi pune capăt: „Și când, în apropierea celor 80 
de ani, îngerul morții a venit, el n-avea nicio cruzime în față, cum n-avusese nicio pripă în zbor: el sprijini pasul 
bătrânului care-l aștepta de mult și care-i era, acum, recunoscător pentru îndemnul făcut spre odihnă”.

d) Transformarea în simbol a personajului. Exemplu: Imaginea zborurilor lui Aurel Vlaicu, prin ridicarea 
acțiunii la valoare de simbol și prin trăirea acestui simbol de mulțimile însetate de libertate: „Și când l-au văzut 
acolo, tăind undele văzduhului luminos, frângând împotrivirile vântului, întrecând negurile, neamul lui întreg, 
toți acei iobagi de ieri, setoși de libertate, de lumină, de neatârnare, i s-au închinat nu numai ca unui fiu iubit, mai 
isteț și mai viteaz decât ceilalți, ci ca unui vestitor, ca unui simbol”.

În aceste portrete, Nicolae Iorga folosește toate mijloacele artistului: comparația, metafora, hiperbola, 
epitetul, jocul de cuvinte. Tudor Vianu avea dreptate: „O pagină de-a lui Nicolae Iorga este un lucru absolut 
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individual, imposibil de a fi confundat cu produsul unei alte pene”. Sau: „Portretul omului fizic și moral 
alcătuiește unul din sectoarele cele mai glorioase ale artei scriitoricești a lui Iorga” (Tudor Vianu).

Nicolae Iorga a fost un mare gazetar. Om al vremii sale, el a fost o conștiință trează, un luptător pentru 
dreptate socială, libertate, adevăr, care a supus societatea românească a acelui timp unui aspru rechizitoriu. În 
perioada anilor 1906-1907, perioada răscoalelor țărănești, înăbușite în sânge, Iorga acuză clasele dominante 
de crimă și cere amnistierea țăranilor răsculați. Titluri ca „Ascundeți țăranii!", „Cain, Cain, ce ai făcut cu 
fratele tău, Avel!" vorbesc de la sine.

Între săraci și bogați, între țărani și boieri este, în ciuda opiniilor lui Iorga de înfrățire socială, o mare părpastie.
În perioada primului război mondial, critica socială din articolele lui Iorga este vehementă. Un pamflet ca 

„Lupii" este reprezentativ. Metaforic, lupul este ființa hidoasă, care se hrănește cu pâinea luată de la gura 
săracilor, care-și înzestrează vizuina „cu bucăți rupte din trupul însângerat al fratelui și tovarășului său”. Aluzia 
este clară: „Prin mulțime trece automobilul, sania de lux a lupului”. Finalul reprezintă o amenințare, un 
avertisment: „Va veni primăvara și se vor deschide cărările. Îi vom urmări măcar atunci până acolo, în fundul 
culcușului. Și vor plăti!"

Un alt pamflet, foarte puternic, este tot o amenințare la adresa „protipendadei putrede" a unei „burghezii de 
avocați”. Titlul pamfletului spune totul: „Stâmpărați-vă!”

Iată tonul pamfletului: „V-ați mâncat între voi ca niște câni, ca niște fiare, pentru glorie, pentru câștig, pentru 
ambiții de leneși și capricii de femei” (1915). Iată ce le reproșează marele ziarist: „Nu i-ați putut da pământ 
țăranului. Nu i-ați putut da școală poporului. Nu i-ați putut da administrația interesului public. Nu i-ați putut da 
politica națională a statului. Nu i-ați putut da armata idealului”.

În anii celui de al doilea război mondial și ultimii ani ai vieții sale, Iorga avertizează asupra primejdiei hitleriste 
și primejdiei legionare. Este perioada anilor 1939-1940, ani de criză profundă a Europei și a României. 
Gazetarul publică în „Neamul românesc", „Neamul românesc pentru popor" și „Cuget clar" tablete zilnice, 
adevărate „poeme în proză ale durerii”.

Iorga condamnă ororile războiului.
În septembrie 1940, după Diktatul de la Viena, Iorga publică tableta „Drumeț în calea lupilor", de un 

patetism dramatic impresionant. Gazetarul însuși este un „drumeț în calea lupilor", care „s-ar fi luptat cu un 
singur dușman, cât era de tare, dar el era prins din toate părțile”.

Așa se și explică sfârșitul tragic a marelui savant, ucis mișelește de legionarii din Garda de Fier, la 27 
noiembrie 1940, în localitatea Strejnic, Prahova.

Premonitoriu, marele istoric scrisese celebra poezie „Brad bătrân”: „Au fost tăind un brad bătrân/Fiindcă 
făcea prea multă umbră”.

Vasta lui Operă, unică în peisajul cuturii românești și universale, rămâne ca o inestimabilă comoară, pentru 
noi și generațiile următoare.
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„Poți să-i păcălești uneori pe toți și poți să-i păcălești mereu pe unii, dar nu 
poți să -i păcălești mereu pe toți.” Acesta este principiul democrației, formulat 
cândva de Abraham Lincoln. Numai că astăzi, democrația a rămas undeva în 
urmă, fără să poată face față provocărilor din lumea contemporană.

Modelele de existență ale umanității s-au succedat cu viteză într-un secol, 
secolul al XX-lea, omenirea aflându-se la început de secol al XXI-lea într-un 
model al apocalipsei catastrofice iminente, al dezorientării și panicii generale.

Marile narațiuni ideologice ale omenirii, fascismul, marxismul, liberalismul 
din care au derivat alte micronațiuni, au la bază un numitor comun: instinctul de 
dominare.

Statul totalitar fascist a fost o ideologie radicală de dreapta, definită de 
naționalism radical, putere dictatorială, suprimarea opoziției și regimentarea 
societății și a economiei. Fascismul dorea crearea „omului nou" prin 
îndoctrinare, politici familiale și eugenism. Liderul suprem și menținerea statului 
puternic prin violență au fost caracteristicile sale. Nazismul german a dus trăsăturile 
fascismului la un nivel exacerbat și criminal.

Marxismul, cu derivatele sale, social-democrația și comunismul, a lansat ideile 
societății fără clase, fără proprietate privată „fără schimb comercial și fără stat, 
înțelegerea materialistă a societății și negarea existenței unei esențe 
divine superioare”.

Marxismul este fundamentul pe care s-au dezvoltat, ulterior, doctrina 
social-democrată, doctrina partidelor comuniste occidentale și practica 
partidului comunist rus, marxism-leninismul, pe modelul căruia a apărut și a 
crescut marxismul bolșevic după modelul rusesc. Știm că în Europa de Est 
totalitarismul comunist a dominat societățile aflate sub o dictatură 
severă de sorginte marxist-leninistă.

Este interesant, din perspectiva zilelor noastre, să vedem câteva din 
schimbările sociale pe care le prevedea Manifestul Comunist, scris de 
Karl Marx și Friedrich Engels. (Manifestul începe cu fraza: „O nălucă 
umblă prin Europa– năluca comunismului" și se încheie cu îndemnul 
„Proletari din toate țările, uniți-vă!"): exproprierea proprietății funciare, 
desființarea dreptului la moștenire, confiscarea proprietății rebelilor, 
„centralizarea mijloacelor de transport în mâinile statului, obligativitatea 
muncii pentru toți, organizarea de armate industriale, înlăturarea opoziției 
dintre sat și oraș, învățământ public gratuit, centralizarea și monopolul 
capitalului ș. a.

Marxism-leninismul a căpătat forme specifice în țările aflate sub influența 
regimului sovietic.

Liberalismul clasic a promovat libertatea și egalitatea în drepturi, 
constituționalismul, democrația liberală, alegerile libere și corecte, 
drepturile omului, comerțul liber și libertatea religioasă. Pe scurt, așa-zisul 
liberalism clasic are la bază principiul libertății, dreptul la viață, la libertate 
și la proprietate și limitarea puteriilor statului. Liberalismul laissez-faire a 
evoluat spre neoliberalism, care reduce influența statului asupra 
economiei, piețele fiind acelea care dețin supremația și conduc, este de 
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acord cu globalizarea, a comerțului liber între state, cu organizarea privată a sistemului social, bunăstarea 
economică, crescând cu atât mai mult cu cât crește proprietatea din domeniul public.

Nu intrăm în detaliile acestor metanarațiuni ale omenirii și nu facem teoria lor critică, trecerea lor sumară în 
revistă având rolul de a ne oferi o imagine de ansamblu asupra etapelor succesive ideologice prin care 
societatea umană a trecut. Desigur, metanarațiunile au avut, în subsidiar, micronarațiuni derivate care au 
îndreptat masele spre o extremă sau alta.

Istoria, ca și vârstele planetei, este ciclică. Acesta este un principiu al Universului, demonstrat în timp.
Din anii '90 încoace, neoliberalismul părea soluția salvatoare a omenirii. O revitalizare a capitalismului, o 

liberalizare largă a economiei, a comerțului, minimalizarea rolului statului în economie și în societate, în 
favoarea sectorului privat. Oamenii de afaceri și consumatorii (cetățenii devin consumatori), sunt actorii 
principali ai dezvoltării. S.U.A. sunt fanionul sub care s-au înrolat economiile lumii.

Neoliberalismul global înseamnă în mare piață liberă, comerț fără frontiere, scădere a autorității statului, 
consumerism, privatizare a companiilor de stat, porți deschise pentru multinaționale, care pot investi oriunde. 
Numai privatizarea poate genera o bogăție, cererea și oferta reglementează prețurile.

Liberalismul promovează libertățile civile, principiile republicane, democrația reprezentaivă și împărțirea 
puterilor în stat. Neoliberalismul este doar o politică economică neracordată la o componentă filosofică sau 
morală.

La începutul anilor '90, globalizarea a fost întâmpinată cu euforie. După numai două decenii, de reformă 
datorată globalizării, vedem - sine ira et studio (fără ură și părtinire) - că deschiderea piețelor a agravat sărăcia, 
instabilitatea, a subminat politicile interne și chiar democrația, echitatea între țări a fost abandonată, 
provocările ecologice s-au accentuat și, deși oficial, colonialismul a dispărut, deciziile la nivel global sunt 
unilaterale, prin deficit de democrație reală. Între retorică și realitate există un mare decalaj. Strategia 
cunoscută sub numele de Consensul de la Washington, cu acord stabilit între FMI, Banca Mondială și 
Trezoreria S.U.A., care trebuia să promoveze dezvoltarea, se dovedește cel puțin precară. Din nou, nu intrăm 
în analize detaliate.

După criza financiară globală din 2008, dezamăgirea față de narațiunea liberală a devenit tot mai profundă. 
Sunt chiar voci care spun că liberalizarea și globalizarea sunt o megaescrocherie, care împuternicește o elită 
minoră în detrimentul națiunilor. Pe scurt, meganarațiunea liberală se confruntă cu o criză de încredere.

Imperialismul, fascismul, comunismul s-au dovedit nocive pentru omenire. În mod firesc, ne punem 
întrebarea: Ce urmează?

Este necesară o meganarațiune, un nou model politic, care să facă față provocărilor și să ofere soluții pentru 
ca omenirea să meargă mai departe.

Sentimentul unei apocalipse iminente, dezorientarea și angoasa au cuprins întreaga planetă.
Democrația a rămas undeva în urmă, iar oligarhiile care conduc lumea fabrică un șir nesfârșit de șocuri și 

crize pentru a-și prelungi autoritatea la infinit.
Modelul democratic liberal – piețe libere, drepturile omului, stat de drept etc. promovat cu entuziasm până 

nu demult, se află în criză profundă.
El a fost înlocuit pas cu pas cu Modelul oligarhic – corupție, inegalitate în și între societăți, lipsă de 

încredere, succesiune de crize insurmontabile și, mai nou, cu Modelul noului imperialism – dominare, luptă 
pentru putere și resurse (bogăție), conflicte prin agresivitate, antiumanism, – proeminente prin discurs și 
acțiune.

Ne aflăm într-un război total – un mix de mai multe tipuri: război psihologic, război biologic (vezi pandemia), 
război economic, război climateric, război cibernetic, război geopolitic. Ordinea este aleatorie.

Pe acest fundal, revoluția tehnologiei informației și biotehnologia construiesc noua paradigmă. Amenințările 
care vin din toate direcțiile au menirea să ne facă să credem că numai un guvern global ne poate salva. 
Parlamentele și partidele nu pot gestiona situația, iar libertatea nu valorează doi bani cu atâtea pericole care se 
intersectează.

Vine apocalipsa 1 Panica generală este amplificată de apariția unor micro-narațiuni, ca un zgomot de fond, 
care încearcă să capete teren și să se instaleze în fruntea popoarelor: progresismul neomarxist, ca soluție 
pentru salvarea omenirii. Așa-zișii neomarxiști progresiști, de fapt, nihiliști, încearcă să captureze voința 
maselor, pentru a le dirija către propriile interese nesănătoase. De fapt, ceea ce propun aceste formațiuni 
gregare (așa-zise partide, ong-uri, organizații obscure) formează valul pe care se înalță Marea Resetare. Cei 
mai deștepți și bogați ai planetei au profitat de marea derivă ideologică în care se scaldă omenirea, 
neputincioasă de a găsi soluții la problemele sociale, ecologice, de evoluție a civilizației umane și au convertit-o 
într-un Program pe care cu abilitate și cu o strategie comunicațională rafinată, dar perversă îl dau spre a fi 
devorat și pus în operă de așa-zișii progresiști.

Dacă revoluția industrială a avut nevoie de mase care să facă producția, revoluția tehnologiei informației nu 
mai are nevoie de oameni inutili. Cei inutili trebuie aruncați peste bord. Câteva generații au crescut cu 
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promisiunea că globalizarea sau neoliberalismul globalist va asigura prosperitatea și că procesul egalitar se va 
accentua. Realitatea a demonstrat că inegalitățile au crescut și sărăcia este endemică. Dacă masele își pierd 
importanța economică, de ce să mai investească guvernele în sănătate, educație, bunăstare? Viitorul maselor 
va depinde de o elită restrânsă.

Sophia, Grace, Cassie sunt deja pregătiți să le ia locul și alți asemenea humanoizi proiectați a fi realizați la 
scară mare.

Dar, revenind la progresism. El nu are de-a face, de fapt, nici cu marxismul, nici cu liberalismul. Cuvântul său 
de ordine este demolarea, distrugerea, fără morală, fără norme a tot ceea ce omenirea a construit de-a lungul 
istoriei sale.

Uneltele așa-zisei mari resetări împing limitele sociale în anomie și haos. Condiția umană e coborâtă la 
animalitate (vedeți antinatalismul – adică fără procreere – pedofilia, incestul, minoritățile sexuale privilegiate), 
conștiința superioară nu trebuie să existe, de aici, crizele sociale fără precedent, aproape. Viața însăși nu mai 
are valoare, iar omenirea trebuie „decomplexificată" (vedeți toate ideile așa-zis progresiste – citiți nihiliste).

Supunerea planetei se face prin metoda algoritmitizării, care devine noua formă de dominare. Alegerile 
democratice și piețele libere nu vor mai avea noimă. Liberul arbitru se va dezintegra. Autoritatea se va deplasa 
de la oameni la algoritmi. Stocarea uriașă de date, senzorii biometrici, conectarea la rețele integrate și 
combinarea tehnologiei informației cu biotehnologia vor construi dictatura digitală care se prefigurează. Toate 
aceste transformări nu le vor face, cum fals am putea crede, partidele politice, ci inginerii, antreprenorii de o 
anumită factură și oamenii de știință, care nu vor reprezenta pe nimeni. Minoritatea care va deține tehnologia 
va controla lumea.

Pasul major către noua lume s-a făcut: pandemia a restrâns drepturile, a pus bariere circulației, a redus 
consumul, dar și producția de bunuri, a distrus locuri de muncă și, implicit, profesii, ne-a categorisit și 
înregimentat în sub-grupuri sociale antagoniste (vaccinați-nevaccinați). Și procesul continuă insidios. 
Omenirea este coborâtă la nivelul cel mai de jos al conștiinței, în primul rând, prin constrângerile materiale la 
care este supusă. Urmează esența umană, propri-zisă. Guvernele au aceeași agendă unică. Decalajul dintre 
minoritatea bogată și săraci va fi de nesurmontat. Oamenii vor fi obligați să se supună deciziilor algoritmilor 
BigData. Adevărata problemă însă nu va fi inteligența artificială, în sine, ci modul în care va fi utilizată de 
stăpânii umani. Democrația nu va putea supraviețui fuziunii dintre tehnologia înformației și biotehnologie.

Viitorul care se prefigurează își are semințele, în ceea ce se petrece, acum, în lume. Schimbarea are loc prin 
constrângere și limbaj. Reprezentările sociale și individuale, cadrele sociale, stereotipurile vechi sunt 
transformate în elemente noi, prin cuvinte, dar mai ales printr-o tăcere adâncă (în spatele căreia se acționează) 
din partea oficialilor, pentru că la întrebările noastre nu primim niciun răspuns. Demolarea se face prin 
demoralizare. Practic, dialogul și argumentarea, elementele esențiale ale discursului democratic au dispărut. 
Nu există partener de discuție. Evenimentele care au loc în prezent sunt înțelese diferit de mase, în funcție de 
nivelul de conștiință al fiecăruia. De aceea, se vehiculează diverse accepțiuni semantice ale ideilor care apar în 
societate, un puzzle atent dirijat, suficient pentru a crea dezorientare și conflict.

În România, suntem preocupați de disputa sfâșietoare dintre dl Ludovic Orban, președinte al Partidului 
Național Liberal (Oare, titulatura o mai fi potrivită, ne întrebăm ?) și dl Florin Vasile Câțu, actual prim-ministru și 
candidat la funcția mai sus amintită.

(07.08. 2021)
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Fustă scurtă, ghete albe, buze roșii

O-ntâlnești mereu, ai crede-o trasă-n mii de exemplare.
Pururea împresurată de priviri cuceritoare –
Sedentari ce bat din pinteni, ghiuji ce fac pe ticăloșii –
Ea pășește, zâmbitoare,
Arborându-și pretutindeni „semnele-i particulare”:
Fustă scurtă, ghete albe, buze roșii.

La o parte! trece zâna veseliei zgomotoase.
În tăcuta noapte-a morții ea e râsul și lumina…
Plângă de durerea țării cârtitorii și fricoșii,
Peste rănile-i deschise, radioasă trece zâna,
Ca un steag de biruință pe un câmp albit de oase…
Fustă scurtă, ghete albe, buze roșii.

Legănându-se din șolduri, trece zveltă, zâmbitoare.
Tu-ți plângi neamul pus pe cruce, la răspânte de pieire,
Plâng de-nvăluirea țării, în mormântul lor, strămoșii.
Ea, cu farmece-n privire,
Grațiile și le plimbă, în costum de vânătoare:
Fustă scurtă, ghete albe, buze roșii.

Alexandru VLAHUTA
05.09.1859 – 19.11.1919



122 Anul 15 · Nr 56

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

1. Pentru un român născut în Canada, 
sau pentru unul care s-a intergrat în 
seriozitatea americană de a munci, 
stresul cel mai mare este cum să-ți 
organizezi timpul pe raft ca să devină cât 
mai roditor. Se muncește pe rupte în 
toate domeniile. Chiar universitar. Am 
studiat trei ani de zile la unele din cele 
mai strălucite universități ale Americii. 
Nu am auzit de plagiat sau copiat. Îmi 
amintesc de un examen scris la 
Princeton, New Jersey când profesorul 
primește un telefon și iese de clasă. Mă 
așteptam care mai de care să scoată 
fițuicile, să șușotească, să întrebe unul 
pe altul. Cred că profesorul o fi stat 10-15 
minute afară. În clasă l iniște de 
mormânt.

Matei, băiatul meu, a lucrat și în Anglia 
ca economist și este angajat acum în 
Canada pe o poziție superioară. Acum, cu mizeria aceasta de epidemie nu mai merge la lucru, ci operează de 
acasă. Ar putea chiuli cu nemiluita. Foarte serios lucrează fără nicio supraveghere, uneori neglijând timpul de 
pauză. Dacă are vreo programare urgentă, anunță pe supraveghetorul companiei, deși foarte bine ar putea 
invoca vreo scuză în cazul în care cineva l-ar fi sunat.

Când a sunat ora 5, a răsuflat adânc și, fiind timp frumos de vară, ne-am propus să ne facem plimbarea de cel 
puțin o oră, prin împrejurimi. Avea programare pentru schimbarea uleiului la mașină, dar am mers degeaba, că 
proprietarul, fără nici o explicație, de când cu COVIDUL 19 toate merg halandala, a lăsat un bilețel – ÎNCHIS.

Ca să scăpăm de gălăgia orașului, ne-am propus să mergem pe drumul printre ferme, spre St.Jacobs, 
Ontario, un târgușor care a înghețat în anul 1852 când a fost întemeiat de un grup de amish, cum le spune în 
America, sau menoniți, în Canada, un grup religios neoprotestant de agricultori, care, fiind prigoniți în Europa, 
și-au luat lumea în cap și au venit în Lumea Nouă, bucurându-se de libertate și de pământurile roditoare din 
nord America. Și-au păstrat obiceiurile, îmbrăcămintea și modul de viață de atunci, nefolosind electricitatea, 
tehnica modernă, etc. îmbrăcați în negru și pălării la fel, femeile, ca în picturile flamande.

Drumul cel mai scurt spre St.Jacobs din Kitchener e să iei Autostrada Weber, treci la marginea orașului 
Waterloo și ajungi întâi la vestita piață și iarmaroc FARMER'S MARKET, apoi, dacă ai timp, mergi în St.Jacobs 
Village, adică orășelul care trebuie vizitat prin specificul lui care îți amintește de vechile filme western.

2. Ole, olei… mergem la ulei

Ca să nu ne întoarcem înapoi de pe Highland Rd., am luat-o la dreapta pe Westmount, uitând de necazul cu 
uleiul, dar ca să evităm orice risc, nu ne-am propos un obiectiv prea depărtat, ci pe undeva pe la marginea 
orașului. Westmount Rd e o plăcere să conduci, dar, după ce traversezi Victoria, oamenilor de la Primărie le-a 
venit ideea să protejeze partea carosabilă pentru bicicliști cu semne galbene care nu au nici un rost decât să 

OLEI, OLEI…
MERGEM LA ULEI

Dumitru ICHIM
Canada



cheltuiască banii degeaba și să facă orașul după gustul lui Mr. Bulă Jr. Un singur semn de circulație ar fi fost 
suficient, în loc să ți se sâcâie privirea cu tot felul de geamanduri la fiecare 10 m. De pe Beringer Rd respirăm 
ușurați, drumul rezervat bicicliștilor fiind marcat într-un mod discret și civilizat. Casele încep să se rărească, iar 
prețurile lor să crească. Am ajuns la “Lawrier Creek Conservation”, un fel de parc mai mare, unde plătesti la 
intrare. Acum suntem la țară. Minunata Canadă, mare cât o binecuvântare a lui Dumnezeu. O luăm pe 
Benjamin şi lăsăm ochii să se bucure când de verdele închis al unui dreptunghi imens de soia, sau o fi fasole, 
când de galbenul de aur al grâului, care revine ca o poveste toarsă din fusul fermecat al soarelui.

3. Ole, ole…

Străbatem târguşorul St.Jacobs spre locul nostru preferat de parcat de lângă râul Conestoga. E linişte, 
sălciile sunt surprinse în pieptănatul lor în oglinda apei. Câteva bănci pe ţărm, dar lumea coboară pe cărarea de 
pe lângă râu. E cald şi miroase a ierburi sălbatice. Mi-era dor de mireasma de rășină, așa că pășesc cu evlavie 
prin amintirile de la Valea Uzului. Poienițele până începe ”railul” = cărare de drumeție, sunt cu iarba proaspăt 
tăiată și inima sare din piept și inhalând fumul nevăzut de tămâie începe să cânte sub privirea acră a minții. Pini 
albi cu acele verzi vor sa te oprească. Îți faci loc și treci ca printr-un pronaos al aducerilor aminte pe cărarea 

0
bine umbrită la cele 27  C. De o parte a cărării, pentru orășean, o simplă expoziție de unelte agricole, dar fără să 
fie grămădite ca-ntr-un muzeu, ci discret, ca o rimă rară și neașteptată – ici un plug cu roțile ruginite, dincolo o 
grapă cu roțile de sfărâmițat brazda întoarsă de plug.

Drumul puțin cosmetizat la început, devine apoi un drumeag bărbătesc, rădăcinile îl traversează, a dispărut 
cimentul și pietrișul mărunt și întri într-o luncă în toată puterea cuvântului. Flori galbeni și clopoței, plantați – de 
Sf.Înger al Râului Conestogo se simt atât de bine în tabloul acesta cu urzici. Mătrăgună şi scai atât de dragi, 
care, dacă nu aș fi atât de bărbos mi'ar sări în braţe. Ne unde din neunde mi-a sărit o broscuță, un brotăcel. 
Mititelul, cred că a pierdut pe mama lui și l-am luat în palme și, printre pietre, l-am dus la băltoaca din fata râului. 
Mergi și te opresti la un altar mic, copilăresc, cu pietre colorate, o căniță făcută dintr-o retezătură de mesteacăn 
și o tăbliță: “Stay strong, will get through, by this love!” – „Fii puternic, o să treacă și asta, prin iubirea aceasta!”, 
m-a impresionat și, visător cum sunt, poate aș fi zăbovit mai mult, dacă n-as fi auzit pe Matei trezindu-mă cu 
amenințarea că: „Aici te las sau nu te mai iau!” „Da stai măi, omule, îi zic și eu, că nu ne alungă turcii! Acum sunt 
acupați cu Haghia Sophia nu cu un Neica Nimini din Canada!” El, la 30 de ani, eu la 30 și ceva peste, nu prea ne 
potrivim la maraton. În fine, se oprește pe o bancă și mă asteaptă. Îmi oferă apă. Eu, afurist și pretențios – nu 
beau apă caldă!

Pe aceste bănci e câte o tăbliță pe care scrie cine a donat-o și un aforism. Scria: “Be happy for this moment. 
This moment is your life” = „Fii fericit de clipa aceasta. Acestă clipă este viața ta.” Marcus Aurelius. Mă întreabă, 
auzi tupeu de mistocar, dacă știu cine a fost Marcus Aurelius! Eu o fac pe prostul și-i răspund că a fost papa 
Romei. Și cu aceasta am deschis poarta și ne-am continuat drumușorul pe proprietatea lui “John Nursery”.

4. Olei, olei….

Robert Frost într-o celebră poezie are 
viziunea a două drumuri. Unul era foarte 
frumos și atrăgător, și alt drum mai greoi, 
mai întortochiat și mai inaccesibil. Toți 
oamenii preferau drumul facil, dar el l-a 
ales pe cel mai puțin comun, și asta a 
făcut toată diferența în estetica și 
măreția poeziei lui.

La fel, folosind parabola, pot spune că 
Matei, în loc de a alege un drum regal, cu 
iarba cosită și unghiurile de lumină largi 
parcă invitându-te să te tot bucuri, a ales 
un drum pe malul râului Conestogo. 
Acum, când mă gândesc în urmă, chiar 
dacă păream că sunt un câine murat în 
saramură, în străfundul grădinilor mele, 
simt ceva din mierea ascunsă în fagurii 
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lui Ravel, cu unduirile din „Bolero”. Erau spini, dar floarea naturală a lor nu o puteai înlocui cu toate 
candelabrele celui mai de lux salon. Tihărăi, liane, rugi, buruieni și arteziene izbucniri de movuri și apusuri de 
soare risipite pretutindeni, ca un dor de fată care, în loc să se stingă, înflorește tocmai din rănile trandafirului.

De obicei, mersul nostru normal era cam o oră, o oră și jumătate, dar Matei a întrecut măsura pentru că 
trebuia să ne întoarcem și înapoi. Plus, pacostea de mine care mă opream la fiecare tăbliță să culeg datele 
istorice. Tânăr și pus pe slăbire era mereu cu 10-15 metri înaintea mea. Din când în cînd: „Daddy, mai poți?” 
Cum să-i spun că mi s-au rupt tendoanele de mers, că imediat ar veni amenințarea că data viitoare nu mă mai ia 
că nu are nevoie de un hodorog să tragă de el. Se oprește să-mi ofere apă, dar eu, mofturos, refuz pentru că 
apa lui e caldă. Doctorii orientali ne sfătuiesc să sfătuim apa caldă, de aceea când mergi la un restaurant 
chinezesc în primul rând te servesc cu un ceai care relaxează trupul. La fel, după o masă copioasă este indicat 
iarăși un ceai. Dar eu, ca haplea, toate lucrurile le fac pe dos. De exemplu, vorbind de apa călduță. În fiecare 
seară pun în congelator câteva sticle umplute numai până la jumătate cu apă, ca să nu pleznească. Dimineața, 
fac o căldare de cafea, singurul lucru care mă face să mă simt balzacian, și apoi umplu sticle cu jumătatea 
rămasă cu apă de la chiuveta. E mai ieftină, că aceea cumpărată de la LCBO – raionul în-spiritualizaților e prea 
scumpă. Toată dimineața beau și scriu, până târziu după-masă, când oamenii normali îți amintesc că social ar fi 
bine să te îndeletnicești și cu cele ale gurii.

Ei, dar în ziua de azi am plecat la drum fără proviziile de apă. Și era o căldură, Doamne, că li se topeau 
broaștelor pielea pe sub axile. Îndărătnic și rău, răsfățat și mofturos ca boala, că și când m-am născut am venit 
pe lume aiurea, cu picioarele înainte, de era să moară biata mama de așa blagoslovenie ca mine, deci ce să fiu 
și eu ca toți oamenii și să beau apă de la Matei, ferit-a Sfântul!

Există în Scriptură un pasaj cu lista după care vor fi judecați oamenii în care Iisus se transpune în fiecare om 
în suferință: „Flămând am fost și mi-ați dat să mânânc, însetat și mi-ați dat să beu, străin și m-ați primit, gol și m-
ați îmbrăcat, în închisoare și în spitale am fost și m-ați vizitat…” Pe toate aceste faceri de bine le-am înțeles, în 
afară de însetat am fost și mi-ați dat să beau/ Ce mare lucru e să dai cuiva un pahar de apă.

Ei, bine, nu e chiar așa. În țările calde apa e la fel de scumpă ca și aurul. E foarte prețuită, dovadă că Iisus se 
identifică a fi Apa, Apa Vieții.

Mi se încleiase gura de sete, dar, căpățânos cum sunt, nici n-am vrut să mă ating de apa caldă a lui Matei.
Ceva similar mi s-a întâmplat la Sf.Munte unde am mers 

cu băieții să ne rugăm pentru sănătatea Floricăi, bolnavă 
de cancer. Am plecat de la o mănăstire la alta, numai cu o 
sticlă de apă. I-am învățat pe copii să țină sub limbă un 
sâmbure de măslină, care se zice că ajută gura să 
saliveze. Eram patru persoane, o caniculă infernală. 40º C 
și totul ardea. Am gustat cu sfințenie fiecare, până sticla a 
ajuns la jumătate. Așa am mers câțiva km. După acea am 
început sa ne invităm, fiecare renunțând pentru celălalt. 
Vă dați seama, nimeni nu a vrut să bea, jertfindu-se pentru 
celălalt. Am început să țip la ei, să-i ameninț că dacă nu 
beau mă enervez și o vărs, nimic. Așa am mers până 
seara, când am ajuns la mănăstirea cu clopote de apă 
limpede și răcoroasă.

Acolo era jertfă, dar aici oare o fi fost numai ifosele mele 
cu care eram învățat? Cred că mi-a fost milă de bietul 
copil… Ironia soartei ar fi să mori de sete pe malul unui 
râu, dar problema cea mare era: Cine îndrăznește să-și ia 
riscul poluării?

La întoarcere, am luat-o pe alt drum, am deschis o 
poartă și am luat-o pe altă fermă cu vaci. Cum eram obosit, 
mai ales de sete, văd pe un stejar o tăbliță: “No hunting” = 
„Vânatul oprit!”. Mi-a venit să râd, gândindu-mă că, dacă 
nu era semnul vânătorii, m-ar fi putut confunda cu vreun 
pitecantropus căutând puțină răcoare în Peștera lui 
Platon.
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5. DUPĂ-AMIAZĂ MERGEM LA 
ELORA GORGE. Ontario

Ca să nu rămână ziua fără… jurnal. 
Matei mi-a spus: „Strângeți catrafusele, 
după masă mergem la Elora Gorge!”. 
„Catrafusele” degeaba îl căutați în DEX, 
veți rămâne cu buza friptă, academic 
fi ind  i n fo rma t  că  o r ig inea  a r  fi 
necunoscută. Ei, aș! Dacă mergi la 
DEXICHIM CANADIENSIS etimologia 
te va duce cu sute și sute de ani pe 
v remea năvă l i r i l o r  barbare .  Se 
aprindeau focurile pe vârfurile de munți 
și atunci dacii sau pesediștii, depinde cu 
care partid erai, își dădeau seama că 
v ine  prăpădu l ,  ma i  d iha i  decât 
CONVIDUL 19 și bărbații țipau la 
muierea casei: „Hei, Madame! N-auzi, 
fă?! Ia-ți catrafusele (quattuor=patru, 

fuse=fuse) și hușcheala!, că iar s-au năpustit velcine, velcare, burzuluindu-se cu armia învârtoșată și 
spurcovnică spre a ne zăpsî pre noi, au pă dinainte, au pă dinapoi!” Valeeeeea, că-i mare văleu!

Dincolo de glumă, catrafusele, cele patru fuse, erau necesarul pe care femeile, ca mater familias, trebuia să-l 
ia cu ele în fuga mare pe drumul de bejenie, în munți.

Aluzia lui Matei la metaforicul atât de „fumeiesc” era să nu-mi uit carnețelul de note cu care, cică, m-am 
născut de gât și cele catrapixuri, că așa se întâmplă – când ți-e lumea mai dragă, te lasă în pană, mânca-le-ar 
boala să le mânânce, că chiar nou nouț fiind se îndărătnicește să nu meargă, precum măgarul lui Mr. Buridan.

6. ELORA GORGE

Elora, Ontario, e o localitate cam la vreo 50 de km depărtare de Kitchener, renumită prin frumusețea 
spectaculoasă prin care râul Grand River a despicat muntele, realizând niște chei montane, în care prăpastia, 
prin măreția ei geologică, alătură clipa ta trecătoare cu fiorul veșniciei.

Pentru un turist în Canada, locul prim îl ocupă Cascada Niagara, la depărtare de câteva ore de Kitchener, dar 
sunt atât de alte multe lucruri de văzut, așa că ți-ar trebui o lună să treci cu vederea atât orașele, fiecare cu 
specificul lui, cât mai ales frumusețile unice cu care ochiul îmbogățește sufletul cu neuitate amintiri de pe 
vremea lui Dumnezeu, când se juca de-a oceanele Atlanticul și Pacificul și de-a munții – cei mai înalți din lume.

La drum dacă nu pleci cu o glumă înseamnă că ai plecat cu turbinca goală. Pornim de pe strada Madison 
Avenue South, altfel de unde se poate porni? Este cea mai veche stradă și-n începuturi era strada evreiască 
având în capătul ei de sus o frumoasă sinagogă, cu gemulețe – vitralii cu steaua Poetului David. Au vândut-o la 
catolici, catolicii penticostalilor și așa mai departe, numai eu rămânând cu numele de Rabinul din Kitchener, ori 
de câte ori mergeam la vreo întâlnire internațională a clericilor.

Vorba lungă, sărăcia omului. Întreabă pe fiecare englez de pe Madison Avenue South de ce este vestită 
această avenidă și o să ridice din umeri. Vă spun eu. Pe această stradă trăiește Dumitru Ichim cel mai mare 
poet român începând de la sinagoga de sus până la biserica ”St Joseph” de lângă Courtland Ave. Nu există 
niciun alt poet român și, fiind singurul, sunt și cel mai mare! În smerenie.

Dincolo de glumă să vă spun una nostimă. Tipărisem la Chișinău două cărți. Condiții grafice excelente. Dar 
bietul rabin de pe strada Poetului David tot poet a rămas. Cei de la Chișinău mai dihai. Mi-au trimis coletele, în 
loc de adresă doar: Dumitru Ichim, Kitchener, Canada. Nici tu stradă, nici tu număr, nici tu provincie, nici tu zip 
code. Și cum eu cred în minuni, cea mai mare minune s-a întâmplat.
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7. ELORA GORGE
(continuare)

De pe Madison Ave, cotim la stânga pe Church St., apoi dreapta pe Cedar St., o luăm pe Weber St. până în 
orășelul Breslau, unde este și aeroportul. Din Breslau, o luăm la dreapta pe strada Katherine St. până în 
Bloomingdale is, după ce traversăm râul Cox Creek, care mă face să oftez după apa Uzului, ne lăsăm în brațele 
drumului și ale cerului.

După atâta zăpăceală, ură, bârfă, sâcâială de la Șefu', gălăgie de cauciuri și de hoituri zâmbitoare, plus 
mass-media care numai de morți vorbește de parcă TV ar fi proprietatea Pompelor Funebre și a Spitalului de 
nebuni de la Mărcuța și Cotroceni, uite, drăguțule Doamne, că suntem liberi să fim oameni din nou. În loc de 
cele două ciolane încrucișate și căpățâna de Kommandant, vedem semne cu căruțe de cai. Suntem în area 
menoniților, o sectă religioasă care își vede de treburile ei: să muncească pământul și să mulțumească lui 
Dumnezeu. Noi, vezi Doamne, avansații, râdem de ei că merg cu trăsura cu cai, că nu folosesc electrica și 
lucrurile moderne, că nu au disco și circuri ca-n Barlament. Ne îndreptăm spre un sătuc Inerhaut și, în dreapta – 
o fermă cu varză. De aici, casele nu au garduri și grădina din față are iarba tăiată, iar sus, agățate de brazi, 
coșuri cu flori vii, ca niște cuiburi pentru cântece cântate la gramofon. Din loc în loc vedem câte-o căsoaie a 
vreunui Mare Mahăr care are serviciul la Toronto, ori Burlington, ori alte orașe spre care face naveta zilnic. Sunt 
atrăgătoare, dar bogăția sfidătoare parcă te obosește cu garduri de fier forjat, porți înalte și unde trebuie să 
vorbești la microfon ca să ți să deschidă.

S-a făcut 6:30 seara și aproape am ajuns. O cărare șerpuită printr-o pădurice ne oprește la punctul de 
recepție. Plătești, păi unde crezi că te afli? și parchezi masina.

Conservația are vreo 145 de ha. Intri pe un tărâm de legendă. Pe marginea prăpastiei, e un drumușor străjuit 
de un gard de sârmă împletită. Ți se atrage atenția să nu sari peste gard. Dar cine e nebunul? Numai privind 
cele câteva sute de metri ai prăpastiei și îți îngheață sângele în vine. Râpile de piatră sunt îmbrăcate în velurul 
verde al coniferelor și foioaselor. Pretutindeni aerul înmiresmat de tămâia brazilor și a cedrilor albi. Jos de tot, 
parcă pe tărâmul celălalt, se aud apele învolburate ale râului luptându-se cu chingile milenare. În fotografia de 
jos se văd niște punctulețe. Sunt pescari încercându-și norocul. Răul Grand River străbate aceste staule de 
piatră cam vreo 25 de km. Cascada are vreo 7-8 metri și priveliștile sunt, pur și simplu, răpitoare și fără egal. 
Există și o Cascadă Sacră a indienilor. Apoi legende cu comori ascunse prin peșteri și legate cu blestem. Truja 
occidentalis! „Auzi, Matei, ce zic ăștia că unii din acești cedri albi ar fi peste 600 de ani!” „Reclamă de 
McDonald!”, îmi răspunde bine dispus. Le mai spun și ”Arbor vitae!” – arborul vieții, pentru proprietățile lor 
medicale. Mi se pare că prin 1651, Jacques Cartin era să dea ortul popii, dar negăsind nici un popă prin 
pustietatea aceea, l-au tratat cu coajă de cedru alb și alte unguente și l-au vindecat de scorbut, că până seara 
s-a îmbătat de vermut.

După vreo oră și ceva, drum greu prin năvoade de rădăcini aruncate halandala, încep să mă gândesc la 
neputincioasele mele de piciorușe. Dar am ieșit la drumul mare, asfaltat și… altă poveste. Trecem pe lângă 
niște campers care făcuseră foc și frigeau ceva care, fiind Post, miroseau a ceva mai diferit de ciupercuțe și alte 
fleicuțe vegane. La întoarcere, am văzut acei copaci de 600 de ani – aveau o rădăcină/rădăcini, așa că familia 
copacului cu greu ai fi putut în brațe de unul singur.

(din volumul în pregătire: „LA TREIERIȘUL MORȚII”)
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A  BIS

Călătorind printre stele
departe de lumea asta concretă şi foarte tristă
uitînd că timpul nu există visînd că timpul nu a existat
ascultînd armonia notelor bune primite la purtare
muzica lor fandosită echilibrul lor precar
numai lapte şi miere iaurt
ce să trăieşti în afară ce să crezi că trăieşti
cînd nimic nu există cînd totul este atît de real
fiecare literă e o repetare pînă la absurd
a propriei repetări a propriei dizarmonii
un desen mîzgălit peste lacrimi de puf 
sub gene de catifea
într-o lume concretă şi foarte tristă.

Rămîne doar aşteptarea
mereu aşteptarea
nimic decît aşteptarea unei schimbări 
amînate pînă la capăt.

De două ori  A              egal  uitare.

SINGUR,  EU

Printre teorii citate celebre şi minciuni
se strecoară un somn bun de aruncat la colţ 
cu tot cu coşmarurile lui neruşinate.
Încerc să nu uit
încerc să număr atent fiecare literă pornită spre mine
cu valurile lor scurte şi
nisipul din groapa marianelor lingîndu-mi degetele picioarelor.
Ce să vreau mai mult cui să-i spun de ce să-i spun
că sufletul meu se întinde de plăcere
pînă după urechi pînă la creier şi doi centimetri mai sus.
Singur, eu
aştept mîngîierile tale aspre să-mi netezească cuminţenia asta de singurătate
pe care o s-o punem în cui
măcar cinci minute
să o iertăm după ce a stat în genunchi pe coji de cuvinte
pe care n-am reuşit să le rumegăm pînă la capăt

Dana OPRIÞÃ
Statele Unite ale Americii
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Nicicum viaţa trece mai departe
cu zîmbetul uscat în colţul gurii fără să vadă
fără să audă
ca şi cum nimic nu s-ar fi întîmplat în tot acest timp
în tot acest destin desenat cu crete colorate
pe zidurile unei copilării abia zărite adăpostite noaptea
de visele prea vulgare de somnul cel liniştit
viaţa îşi vîră inima în traistă şi pleacă la colindat.
Am fost şi eu odată în graţiile ei
i-am ascultat şi eu cuvintele azvîrlite cu sîrg din vîrful buzelor
am auzit-o şi eu cîntînd
dar ea ştia, ştia bine că sufletul se pierduse în drum spre rai
tocmai aflase că lumina e pentru eroi
că dragostea e un motiv oarecare
umplut cu frişca unor întîmplări de netrecut.
Tocmai s-a consumat
una din acele poveşti despre care se vorbeşte şi-n somn
cu voce tare şi-n gînd
pînă la epuizare pînă 
la ultima suflare
trimisă pe oglinjoare de împrumut
pînă la.

Iar viaţa, draga de ea, se învîrte în jurul propriilor întîmplări
liberă în închisoarea cu gratii de mucava
aşteptînd să se întîmple ceva
altceva
în destinul ei colorat cu crete pe negrul tablelor copilăreşti.

AŞTEPTÎND

„O stare ca oricare alta”  –
îşi spunea în fiecare dimineaţă
cînd soarele da buzma în aşternutul ei
şi-mpinsă de eterna lene
trage plapuma mai sus de orice amintire -
„o stare ca oricare alta". Desigur.

Şi astăzi e o astfel de zi şi ieri tocmai a fost
cît despre mîine..

Aşteptîndu-i pe barbari pe godot sau mai ştiu eu ce
aşa ne vine ceasul
cînd nu mai vrem defel să înţelegem
că totu-i aşteptare
şi nimic bun nu poate deveni
această stare
prea nobilă pentru păcatele noastre
vai, prea îngăduitoare.

Şi-atunci
„cui prodest" mai poate fi o întrebare ?!

Îmi spun
şi mă pregătesc să aştept.
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ASCULTĂ  ŞI  TACI
( O,  CE  VIAŢĂ  MINUNATĂ )

Iar în inconştienţa mea tulburător de frumoasă
am chiar crezut că totul este posibil
că lumea este bună atît de bună şi de minunată
că oamenii
adică
nu-ţi pot face nici un rău
că privirea lor e curată şi bună şi caldă
că poţi aprinde focuri cu scînteia ei
că te poţi încălzi la umbra ei senină
am crezut
am vrut
am sperat

Aşa mi-am rupt visele şi mi-am tocit aripile
lovite de iarba prea verde de pragul prea aspru
aşa am căzut şi nici o compresă cu lacrimi nu-mi poate vindeca rănile
vînătăile sînt prea albastre
durerea prea neagră în spuma de somn
pe care l-am croit prea strîmt
Aşa am crezut eu
că se poate trăi
în lumea asta prea gri în visele ei prea roz
aşa am crezut
eu
că se poate dormi
în paturi de ceară în cearşafuri de scrum
am crezut 
-  eu   – 
că timpul se poate opri
că pantofii se pot curăţa de zgura regretelor
mergînd mai departe mereu mai departe cît mai departe
cu paşii tîrîţi cu părul zburlit
cerşind amînări nicicînd achitate
am crezut am sperat am vrut
să ating zborul de piatră al renunţării
dar am căzut iar şi
iar m-am ridicat şi
iar am căzut
şi punct

ÎNTOARCEREA   ACASĂ

Plecat de multă vreme, în locurile de unde nimeni nu s-a mai întors ( se spune )
mă gîndeam că am să te regăsesc
stînd lîngă foc și aşteptîndu-mă ( ţi-am spus doar 
că revin, ţi-am spus să mă aştepţi )
credeam că ştiu ce e drept, ce e rău
dar nimic nu mai e cum a fost.
Fotografii uitate într-un raft şi cam atît din marea ta iubire.
Copii dau roată în jurul mesei dar tare îmi e că nici ei nu mai ştiu de mine decît acelaşi nimic.

Acum pot pleca linistit - am văzut ce este pe aici.
Nimic de regretat, nimic de dorit, nimic.      
                    Cum spuneam,
                                               pot pleca linistit.



SALVAREA  APARENȚELOR

Cuvinte scăpate printre dinţi
îmbrăcate în mătăsuri fine
viclene
ele
se-ascund în uitare
cu ciorapii subţiri atîrnaţi de genunchi cu
zîmbetul tîmp atîrnat de buze
cuvinte frumoase şi bune
de pus pe rana deschisă a sărbătorilor trecute de unul singur
Noël Paques qu'impote
catifea roză pînzeturi parfumate
atingerea strîmbă
a literelor împletite-n cuvinte
încercînd să te convingă
că singurătateă nu e o obişnuinţă
vîrîtă-n vitrina memoriei de pijama
ci doar iubirea unică
uitată pe scări dimpreună cu biletul
„vin imediat"
viaţa e atît de frumoasă
trăiţi-o cu disperarea zilei de-Apoi
printre rînduri în cuvinte pagini întregi
fără să spuneţi nimic
nimic altceva
decît
„mi-e frică".

A S D F,  J K L Ş

Astăzi e o zi ca oricare alta – amintirile
dau năvală, singurătatea se spală cu grijă pe dinţi
să nu-i miroasă gura 
cînd rosteşte cea mai frumoasă minciună din viaţa ei
spunînd că a hotărît să nu mai fie singură,
frica s-a lăsat în genunchi şi a început să îşi plîngă de frică,
visele au devenit alb /negre
şi nu le mai pasă de culoarea gri,
timpul a pierdut noţiunea timpului şi nici el 
nu mai ştie pe ce lume se află,
viaţa se derulează cu viteza melcului din colţul străzii de ieri,
în timp ce cuvintele se bîlbîie într-o limbă doar de ele înţeleasă.
Nimic nu mai miroase decît a laudă de sine,
iar doamna cu coasa-n spinare
se strecoară tiptil, dar sigur
în acasă al nostru
în care demult nu ne mai regăsim. 

Şi ce ?! N-ar fi fost prima oară !,
se grăbeşte cineva să spună.
Să se grăbească.
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…

Precum stropii de ploaie
zilele cad din clepsidra timpului
urmînd propriul ritm
de furtuni tropicale, tornade, uragane sau
inocente-adieri
în căldura ucigașă a anotimpurilor.
Picături de viață
trecute în abecedarul memoriei
unui infinit
ce tocmai a trîntit ușa de carton a Universului
ultimei biblioteci de pe planeta Pămînt.

FOTOGRAFII  DINTR-UN  
ALBUM  DE  FAMILIE

Mai ştii 
- de-atîtea ori ţi-am povestit – 
era un ţărm pe care paşii mei numărau singurătatea
ca un delfin azvîrlit din pîntecul mării
refuzat de orice destin.
Trăgeam după mine hidoasa-mi 
figură regală – adevărat regală !
( mai ştii „Viziuni flamande”, mai ştii ? )
Era un timp negat de orice timp
era atunci pe cînd Berthe torcea pînzele de păianjen
cînd soarele refuza să dispară
cînd liniştea se încăpăţîna să existe
era atunci cînd Alcinte mai colinda prin somnul meu
cînd tu erai puţin mai mult decît o amintire
căutînd drumul spre casă..

( Mai ştii prietenii D-lui Cairo, furtuna de nisip, noaptea, la Hotel California printre fantomele lui Céline ? )

Ţi-am spus de atîtea ori..

Mai ştii ?  –  era un timp în care visele 
noastre se înrolau în armata delfinilor azvîrliţi 
din pîntecul mării
la mal.

Mi-ai spus de atîtea ori..



Q. E. D.

Gîndind la tine cu ţigara aprinsă în colţul buzelor
într-un gest pe care nu-l credeam
desenînd nori şi poduri
măsurînd planeta cu pasul melcului Apolodor
tricotînd aceleaşi păpuşi vulnerabile
pe care nimeni nu mai îndrăzneşte să le mînuiască
aşa visez eu la tine într-o vară toridă.

Nimic senzaţional
nici măcar un strop de poezie
pe care să-l strecor printre dinţi şi să îl mestec voluptos.
O las să năduşească la marginea cuvintelor azvîrlite din stomac
fără să întind nici măcar un deget un veac o tîmplă 
spre ea
cea tristă şi întristată pe soarta ei ipocrită
de poezie a nimănui.

Uite 
Aşa începem să îmbătrînim
fără să mai aşteptăm poştaşul sau nota de plată
de la telefonul fără fir
şoptit tocmai la urechea aceea cu auzul slăbit
în timp ce tu te îngraşi la gîndul că
lumea se poate schimba şi deveni mai bună.
Uite aşa somnul naşte copii morţi
de prea multe vise frumoase care n-au folosit
nimănui niciodată.
Uite.          Aşa.

(din volumul „Daniela@punct ro”, în curs de apariție la editura eLiteratura)

https://amzn.to/3qMpgek



133

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

2021... s-au împlinit 140 de ani de la nașterea 
marelui GEORGE ENESCU; anul acesta, chiar în 19 
august, timp de 4 minute și 28 de secunde, într-un 
spațiu bucureștean dens populat, s-a difuzat 
BALADA  enesc iană,  p iesă a tâ t  de dragă 
compozitorului român. Înregistrarea a aparținut 
violonistului David Garrett și Orchestrei Filarmonice 
din Monte Carlo, aflată sub bagheta dirijorului 
Gianluigi Gelmetti; versiune din anul 2015... 

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „GEORGE 
ENESCU” ediția a XXV-a dedicată celor 140 de ani 
care au trecut din 19 august 1881

O istorie de iubire
Câtă strălucire au întâlnirile artei cu publicul?!... În 

urmă cu mai bine de un an și jumătate, dacă primeam 
o invitație fie la un vernisaj, ori o premieră, ori o primă 
audiție, în fine orice eveniment, era bucuria noastră 
cea de toate zilele. Da, da, o hrană spirituală de la 
care românii nici nu concepeau să fie opriți, prin 

urmare nici nu bănuiau că cineva sau ceva ar fi îndrăznit să pună peste toate acestea eticheta INTERZIS. Și 
totuși... o ceață cenușie, densă ca durerea despărțirii, ca o suferință fără leac a învăluit viața noastră fizică, 
sufletească și artistică. În depresia generală, o grupă de oameni harnici și îndrăgostiți până la sacrificiu de arta 
sunetelor, colectiv coordonat de dl. Mihai Constantinescu (directorul executiv al Festivalului „George Enescu”), 
a plănuit, contactat, negociat pentru a 14-a oară de când există Festivalul și Concursul Internațional „George 
Enescu” un desfășurător pentru perioada 28 august – 26 septembrie 2021 (ampla manifestare a fost 
inaugurată în 4 septembrie 1958, la inițiativa compozitorului Mihail Jora, pe atunci președintele Uniunii 
Compozitorilor din R.P.R.). 

Vă doresc din toată inima tot ce este mai bun pentru un festival în care ați reunit cei mai mari dirijori, soliști și 
cele mai bune orchestre din lume! (mesaj transmis în primăvara aceasta, de ZUBIN MEHTA, președintele 
onorific al Festivalului Internațional „George Enescu )̎ 

Ce înseamnă acest festival pentru organizatori?... Nu numai un macro-șah gândit de un maestru care are o 
strategie imbatabilă, ci și o armată de oameni în stare să programeze și să prevadă cum vor decurge faptele 
începând de la miile de rezervări privind transportul extern și intern, până la miile de nopți de cazare pentru cei 
ce ne-au încântat cu arta lor interpretativă, pe parcursul seratelor dedicate a) auditoriului de la Ateneul Român, 
b) marelui public de la Sala Palatului, c) melomanilor și muzicologilor de la Sala Auditorium, sub genericul 
Enescu și contemporanii săi, d) fanilor Muzicii secolului XXI de la Sala ͈ Mihail Jora” a Societății de 
Radiodifuziune. Trebuie adăugate Forumul Internațional 2021 al Compozitorilor și Concertele lunii 
septembrie din orașele României: Cluj-Napoca, Bacău, Iași, Sibiu, Timișoara, Ploiești, Pitești, Râmnicu 
Vâlcea, Păulești, Constanța și, nu ca ultimă mențiune, Bucureștiul cu Muzeul Național Cotroceni, Sala 
„George Enescu” a Universității Naționale de Muzică, Teatrele Odeon și Ion Dacian, evenimente legate tot de 
a 140-a aniversare a nașterii Maestrului de la Liveni-Vârnav (astazi satul George Enescu din comuna cu 
același nume), încadrate în a XXV-a ediție a Festivalului ce omagiază opera și viața compozitorului recunoscut 
ca reprezentant de forță al Școlii Naționale Românești de Compoziție. Parcă extrasă din inima noastră cu o 
unealtă îngrozitoare, seria Concertelor by Night ne-a lipsit ca aerul din pădurile de brad... Dar e pandemie! 

muzicolog, membru UZPR
Adriana ROGOVSCHI



Și... un remember într-o ediție jubiliară: concertul susținut la Sala Palatului de Orchestra Radiodifuziunii din 
Berlin, dirijor Vladimir Jurowski (director artistic al Festivalului „George Enescu”) a fost dedicat celei de-a 50-a 
comemorare de la trecerea în neființă a compozitorului Igor Stravinsky; seara s-a desfășurat cu participarea 
extraordinară a actorului Robert Powell în rolul naratorului din scena biblică „Potopul”. Pe la sfârșitul lunii 
august chiar înainte de concert, Maestrul Jurowski avea să ne împărtășească o opinie a sa: Anul 2021 nu 
seamănă cu niciun altul. Oamenii încep să lase în urmă paralizia culturală... Cu ocazia împlinirii a 140 de ani de 
la nașterea lui George Enescu, am plăcerea de a anunța o ediție excepțional de strălucitoare a festivalului 
dedicat operei sale. De mai bine de jumătate de secol, creația epocală a muzicianului universal Enescu este 
omagiată de patria sa alături de artiști de prestigiu din întreaga lume; în 2021, Festivalul „George Enescu” își 
sărbătorește ediția jubiliară a XXV-a cu 4000 de muzicieni... Echipa Festivalului a reușit să invite în România 32 
de orchestre aflate în vârful piramidei muzicale, în onoarea lui Enescu și spre bucuria publicului. În programul 
activ al Festivalului se regăsește din nou muzică din aproape toate epocile, în ultimul rând muzică a 
contemporanilor și succesorilor lui Enescu din secolele al XX-lea și al XXI-lea. De pildă, mă umple de 
satisfacție serata dedicată lui Stravinsky... 

Să o luăm pe rând: am urmărit șefi de orchestre precum VALERY GERGIEV, PAAVO JÄRVI, Sir SIMON 
RATTLE, VLADIMIR JUROWSKI, CHRISTOPH ESCHENBACH, ANDRÉS OROZCO-ESTRADA, JOSÉ 
CURA, VASILY PETRENKO, CHRISTIAN BADEA, EDWARD GARDNER, SANTTU-MATIAS ROUVALI, 
FRÉDÉRIC CHASLIN, LAHAV SHANI, CRISTIAN MĂCELARU, OLEG CAETANI, CRISTIAN MANDEAL, 
DANIELE GATTI, ALAN GILBERT, DANIEL HARDING; dirijorii corurilor IOSIF ION PRUNNER, CIPRIAN 
ȚUȚU și RĂZVAN RĂDOS. Sub bagheta acestor maestri s-au aflat ansambluri ale cător nume au o sonoritate 
specială în inimile noastre: ORCHESTRA REGALĂ CONCERTGEBOUW DIN AMSTERDAM, ORCHESTRA 
SIMFONICĂ DIN LONDRA, ORCHESTRA SIMFONICĂ A RADIODIFUZIUNII DIN BERLIN, FILARMONICA 
DELLA SCALA, ORCHESTRA ACADEMIEI NAȚIONALE SANTA CECILIA DIN ROMA, ORCHESTRA 
NAȚIONALĂ A FRANȚEI, ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN LONDRA, ORCHESTRA SIMFONICĂ A 
RADIODIFUZIUNII UNGARE și CORUL FILARMONICII GEORGE ENESCU, ORCHESTRA TONHALLE 
DIN ZÜRICH, ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN MÜNCHEN, LES DISSONANCES cu DAVID GRIMAL 
director artistic și solist, ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN ROTTERDAM, PHILHARMONIA ORCHESTRA 
LONDON, ORCHESTRA FILARMONICII GEORGE ENESCU, ORCHESTRA ROMÂNĂ DE TINERET, 
ORCHESTRA NAȚIONALĂ RADIO, CORUL ACADEMIC RADIO și CORUL DE COPII RADIO. 

Voi enumera și soliștii care ne-au înfrumusețat acele ceasuri de seară bucureșteană și nu numai: pianiștii 
FAZIL SAY, YEON-MIN PARK, KIRILL GERSTEIN, KHATIA BUNIATISHVILI, DENIS MATSUEV, YEFIM 
BRONFMAN, JEAN YVES THIBAUDET, violoniștii HILARY HAHN, MAXIM VENGEROV, LEONIDAS 
KAVAKOS, NEMANJA RADULOVIĆ, JULIAN RACHLIN, RENAUD CAPUÇON, GIL SHAHAM, PATRICIA 
KOPATCHINSKAJA și violonceliștii DANIEL MÜLLER-SCHOTT, GAUTIER CAPUÇON, KIAN SOLTANI, 
NICOLAS ALTSTAEDT. Am respirat mai adânc și am simțit o imensă căldură în suflete audiind vocile de astăzi 
ale reprezentanților belcanto-ului: sopranele ELENA MOȘUC, DIANA DAMRAU, SOFIA FOMINA, EMILIE 
ROSE BRY, POLINA PASTIRCHAK, ELISA BALBO, DIANA ȚUGUI, LUCIA CESARONI, CRISTINA 
PĂSĂROIU, REGULA MÜHLEMANN, OLGA BEZSMERTNA, SONYA YONCHEVA, RODICA VICĂ, 
ANNIKA GERHARDS, ANA VIEIRA LEITE, mezzosopranele JOYCE DIDONATO, MAGDALENA KOŽENÁ, 
ELENA MANISTINA, ROXANA CONSTANTINESCU, KISMARA PEZZATI, STEPHANIE HOUTZEEL, 
WIEBKE LEHMKUHL, ULRIKE HELZEL, HELEN CHARLSTON, ILSEYAR KHAYROLLOVA, tenorii IVAN 
TURŠIĆ, ALEXANDER FIODOROV, IOAN HOTEA, RAMÓN VARGAS, MARIUS VLAD BUDOIU, ROLF 
ROMEI, MICHAEL GNIFFKE, ILYA SELIVANOV, PATRIK GRAHL, DANIEL JOHANNSEN, TIBERIUS 
SIMU, CHARLES WORKMAN, contratenorii HUGH CUTTIKG, ALBERTO MIGUELEZ ROUCO, baritonii 
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MARKUS WERBA, FLORIN ESTEFAN, JOCHEN SCHMECKENBECHER, bașii BASTIAN KOHL, 
VLADIMIR OGNEV, ADRIAN SÂMPETREAN, NICOLAS TESTÉ, MICHAEL VOLLE, CHRISTIAN IMMLER, 
KRISTINN SIGMUNDSSON, ROMAN ASTAKHOV, MATTHIEU WALENDZIK.

Lungi șiruri de nume ale personalităților îndragite de melomani, apreciate de critici muzicali și jurnaliști de 
pretutindeni, aplaudate cu frenezie în lăcașurile ARTEI SUNETELOR, au figurat în zecile de caiete de sală; am 
dus cu noi acasă talentul acestor tenaci împătimiți într-ale armoniei universale, căldura, bonomia și răbdarea 
lor. Ca de obicei, sub cupola Ateneului Român am găsit acea atmosferă din trecut în care am dori mai mult ca 
oricâd să ne refugiem astăzi, când ne invadează al patrulea val al unui virus ce ne amenință existența: creații 
din timpul renașterii artelor compuse de Moteverdi, Rosi, Cesti, Bounamente, Dowland, lucrări de factură 
preclasică și rococo semnate Bach și fiii săi Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christian, 
mai departe Caldara, Haendel, Pergolesi, Rameau, apoi opusuri ale geniilor clasicismului european precum 
Haydn, Mozart, Beethoven; desigur nu au lipsit exuberantele, învolburatele piese romantice și postromantice 
de Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Bruch, Ceaikovski, Bizet, Franck, Dvořák și paleta s-a 
completat perfect cu eclectismul creatorilor de la cumpăna dintre secole și începutul secolului al XX-lea, 
perioada fiind reprezentată prin partituri de Ravel, Strauss, Janačék, Enescu, Lipatti, Webern, Copland, 
Holst, Piazzolla, Șostakovici, Stravinsky. O insulă a verismului italian a făcut deliciul publiculu: Verdi, 
Leoncavallo, Ruta, Tosti, Martucci, Tirindelli, Puccini. 

Vreme de 30 de zile, de pe la ceasurile 10:00 până la lăsarea întunericului, s-a cântat ENESCU. Invitații 
festivalului – cântăreți, instrumentiști și șefi de orchestre – s-au întrecut în a interpretat cât mai fidel și cât mai cu 
patos lucrările maestrului. Și pentru că Enescu a fost cetățean al României și al Franței, principalii protagoniști 
ai operei enesciene au fost muzicienii români împreună cu cei francezi. Mă simt onorată să numesc câteva 
performanțe ale ediției a XXV-a a Festivalului Internațional „GEORGE ENESCU :̎ celebra Sonată nr.3 pentru 
pian și vioară „în caracter popular românesc” a fost orchestrtă de Valentin Doni și de Frédéric Chaslin, cele 
două variante fiindu-ne prezentate de violoniștii Patricia Kopatchinskaja și Nicolas Dautricourt acompaniați de 
Orchestra Filarmonică din Londra și East-West Chamber Orchestra; dirijori Edward Gardner și Rostislav 
Krimer; Poema română op.1 a fost oferită publicului aflat în stalurile Sălii Palatului de Orchestra Națională a 
Franței, dirijor Cristian Măcelaru; a participat Corul Filarmonicii „George Enescu ̎. Auditoriul a fost puternic 
impresionat de violonistul David Grimal, totodată conducător al ansamblului Les Dissonances; împreună au 
realizat o ediție de elită a Capriciului Român, dar și violonistul Maxim Vengerov, aflat în compania pianistei 
Polina Osetinskaya, a abordat cu tehnica sa renumită și un parcurs de excelență, Sonata nr.2 în fa op.6. În 
sfârșit, am ascultat Rapsodia op.11 nr.2 în Re cu Orchestra Filarmonicii „George Enescu” sub bagheta lui 
Paavo Järvi, Rapsodia op.11 nr.1 în La interpretată în viziunea dirijorului Sir Simon Rattle la pupitrul Orcestrei 
Simfonice din Londra, Simfonia a II-a în La op.17 cu dirijorul Kristjan Järvi și Filarmonica Mării Baltice, Suita 
nr.1 op.9 pentru ansamblu instrumental interpretată de Filarmonica Dalla Scalla dirijor Andrés Orozco-Estrada, 
Fantezia pentru pian și orchestră în versiunea pianistei Saskia Giorgini și a Orchestrei de Stat din Atena, iar 
partitura Simfoniei a III-a în Do op.21 s-a aflat pe pupitrele ansamblului Philharmonia din Londra și ale Corului 
Academic Radio din București în fruntea cărora și-a ocupat locul șeful de orchestră Santtu-Matias Rouvali; 
Suita nr.2 în Do op.20 pentru orchestră le-a revenit dirijorului Valery Gergiev și Orchestrei Filarmonice din 
München. 

S-a încheiat o amplă manifestare artistică, am fost fericiți încă o dată, am uitat de măștile medicinale și dozele 
cu dezinfectant care ne așteptau la fiecare ușă, de certificatele de acces și distanțările sociale, de statistici și 
avertizări; MUZICA ne-a purtat și în trecutul liniștit, înălțător, dar și într-un viitor la care cu toții, tot mapamondul 
visăm... 

Festivalul „George Enescu”, ediția a XXV-a, 2021
Producător: Guvernul României prin Ministerul Culturii
Coproducători: Societatea Română de Radiodifuziune, TVR, Primăria Capitalei
Organizator: ARTEXIM
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Radu ªERBAN

 Scurtă prezentare:
• născut în 1951
• autor de cărți de 

economie, diplomație, 
haiku, istorie, religie și 
memorialistică, de 
articole în reviste 
literare de prestigiu 
(„România Literară”, 
„Convorbiri Literare” 
etc.), cu 30 de cărți 
publicate în limbile 
română și engleză, 
una tradusă și în 
japoneză 

• a participat la 
negocierea aderării 
României la Uniunea 
Europeană și a fost 
ambasador în Japonia 
în perioada 2012-
2016

• membru al ”British 
Haiku Society”

• Societatea Română de 
Haiku i-a decernat 
Diploma de apreciere 
pe anul 2020, iar 
Asociația 
Internațională de 
Haiku din Tokyo l-a 
nominalizat printre 
susținătorii includerii 
poemului haiku în 
Lista patrimoniului 

Muntele Fuji a erupt din nou
Extraordinarele 
Jocuri Olimpice fãrã spectatori

Pe 23 iulie 2021, Muntele Fuji a erupt din nou!
Am urmărit la televizor ceremonia deschiderii Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Pe 

scena centrală, o sămânță sădită în 1964, la precedenta ediție a Jocurilor Olimpice 
de la Tokyo, germina într-un dans solitar în umbra unui balerin. Într-o ambianță de 
simplitate elegantă tipic niponă, simbolistica făcea parte din spectacol. Cercurile 
olimpice purtau în ele esența lemnului copacilor sădiți în 1964.

Conform unei incidentale corelări a întâmplărilor, exact cu șapte ani în urmă, pe 23 
iulie 2014, ora 4 dimineața, mă aflam la cota cea mai apropiată de Cer din viața mea: 
3776 metri, sus, pe creasta Muntelui Fuji.

Acum, reprodus în miniatură pe stadionul central din Tokyo, Muntele Fuji și-a 
aprins din nou caldera, intactă din anul 1707 când erupsese ultima oară. De data 
aceasta a emis nu lavă, ci însăși flacăra olimpică, ce utiliza, într-o premieră 
absolută, hidrogenul drept combustibil. Înainte de a se deschide ca o floare de lotus, 
mingea din vârful piramidei îmi sugerase imaginile numite de japonezi “Diamond 
Fuji”, când soarele se poziționează exact pe craterul vulcanului.

Prietenii care mă știu conectat la evenimentele nipone nu încetează să-mi trimită 
mesaje despre eforturile niponilor de a trece cu fruntea sus acest examen dificil și 
inedit, atât financiar cât și sanitar, de organizare a Jocurilor Olimpice (JO) fără 
spectatori, în siguranță, cu toate măsurile de precauție și prevenție.

Trăisem la Londra între anii 2009 – 2011, unde am urmărit dezbaterile publice 
despre implicațiile economice ale Olimpiadei din 2012. Urmărisem tot parcursul 
pregătirilor, de la bătălia pentru câștigarea găzduirii evenimentului, până la decontul 
final. Britanicii respingeau comparația pecuniară cu Beijingul – 2008, pentru simplul 
motiv că diferea scopul organizării: dacă chinezii își doriseră faimă globală, britanicii 
au acordat prioritate ecuației cost/profit, nu doar prestigiului țării. Să nu uităm că 
Beijingul cheltuise în 2008, doar la ceremonia deschiderii, suma de 100 milioane 
dolari, în timp ce 100 de milioane de chinezi trăiau cu mai puțin de un dolar pe zi. Prin 
contrast, încă de la depunerea candidaturii, Tokyo și-a făcut un titlu de glorie din 
diminuarea costurilor, utilizând nu mai puțin de 15 din clădirile vechi de la JO – 1964.

Modelele matematice au demonstrat că Jocurile Olimpice nu sunt o simplă joacă, 
ci ele sporesc comerțul țării organizatoare cu circa 30 %.

La Tokyo, însă, toate calculele au fost date peste cap de pandemie. Guvernul 
nipon estimase prin anul 2016 că găzduirea Jocurilor 
Olimpice va aduce un spor economiei țării de circa 30 
miliarde dolari, respectiv 0,3% din creșterea 
economică anuală. Chiar mai optimist, analistul 
Robert Feldman de la Morgan Stanley MUFG 
Securities, aproximase impactul la mult mai mult, 
respectiv 7-8% din sporul anual al PIB.

Restricțiile impuse în toată lumea spre a combate 
pandemia au condus la amânarea cu un an a 
Olimpiadei, apoi la decizia dureroasă a organizării ei 
fără spectatori. Ce țară își putea permite asemenea 
pierderi? Investițiile în infrastructură, chiar dacă nu se 
mai amortizau prin costul biletelor și prin turismul 



aferent, se justificau doar prin existența materială în țară a clădirilor și obiectivelor construite. Dar cheltuielile 
imense cu organizarea, festivitățile și desfășurarea competițiilor sportive, cine să le suporte? Iată că, 
paradoxal, tocmai națiunea care își permite o datorie publică de 240 % din PIB a luat decizia să facă acest efort 
suplimentar spre a conferi continuitate mișcării olimpice. Un efort fără precedent!

Deși trăim într-o perioadă a roboticii în expansiune, tot spectacolul deschiderii din 23 iulie a degajat un 
sentiment de libertate și căldură umană, evitând cu desăvârșire mecanicismul mișcărilor grandioase de mase 
în perfecțiune geometrică, pentru a sublinia prin contrast unicitatea ființei omenești. Nu suntem doi la fel – 
spunea fiecare scenă a spectacolului. Înainte de orice – omul cu sentimentele sale, cu originalitatea sa! Chiar și 
felinarele de hârtie simple, clasice, care au format cercurile olimpice, iradiau lumină și căldură candidă, 
distinsă.

Ca o coincidență pentru România, echipa noastră de fotbal se mai calificase anterior la JO abia în anul 1964, 
când jocurile avuseseră loc tocmai la… Tokyo. Micile coincidențe de acest gen au condimentat aceste jocuri, 
atipice prin contextul unic, provocator.

Numărul rotund al sportivilor români participanți, 100, mi-a amintit că anul acesta sărbătorim 100 de ani de 
relații diplomatice româno – nipone, câte un an pentru fiecare sportiv. Cifrele rotunde sub auspiciile cărora a 
participat România au inclus și poziția 200 a țării în ordinea alfabetului japonez, în care au defilat sportivii 
purtând drapelul național, la ceremonia deschiderii. Iar noi, românii care am avut privilegiul de a trăi o vreme în 
Japonia, cunoaștem și alte detalii marcante, precum acela că părinții aruncătorului de ciocan Koji Murofushi, 
multiplu campion olimpic și mondial, respectiv mama româncă și tata japonez, s-au cunoscut tocmai la JO de la 
Tokyo din 1964. Tatăl său, Shigenobu Murofushi, deținuse recordul Japoniei la aruncarea ciocanului timp de 23 
de ani, până când fiul său l-a doborât. Mama lui Koji, Serafina Moritz, a fost la rândul ei campioană a României 
la aruncarea suliței.

L-am întâlnit pe Koji Murofushi în anul 2016, în calitatea sa de director sportiv al Comitetului de Organizare a 
Jocurilor Olimpice Tokyo – 2020. Medaliat cu aur la Atena în 2002 și bronz la Londra (2012), robust, mereu 
zâmbitor, optimist, Koji a devenit o legendă a atletismului nipon, participând la competiții până la vârsta de 41 
de ani. Pe lângă pasiunea pentru sport, în anul 2007 a obținut un doctorat în biomecanică, devenind cercetător 
științific, cu o motivație limpede: „Am simțit că este important să experimentez altceva decât aruncarea 
ciocanului, să mă recuperez din tensiunea fizică și mentală repetitivă adusă de anii mulți de antrenamente și 
competiții”.

Sinceritatea sa în explicarea dedesubturilor intime ale succesului și pledoaria pentru ieșirea din rutină l-au 
făcut iubit de tinerii sportivi japonezi. Ideea de a-și diversifica opțiunile pentru viitor, de a-și învinge propriile 
slăbiciuni, de a-și stimula creativitatea îl face un model de urmat pentru generațiile viitoare de sportivi.

A muncit din greu, în condiții fără precedent, pentru pregătirea Olimpiadei 2020 în contextul amânării ei cu un 
an, aplicându-și principiul de bază: „o singură intenție”. Așa s-a dedicat și funcției de director sportiv al JO în 
condiții fără precedent.

Sunt conștient că, prin Koji Murofushi, România a contribuit mai mult ca oricând la pregătirea și desfășurarea 
unei Olimpiade, amintind, de data aceasta pe tărâmul organizării, performanța din anul 1984, când România s-
a situat pe locul 2 la medalii. Felicitări, Koji!

Un alt moment emoționant pentru mine în pregătirea JO de la Tokyo a fost vizita în orașul Musashino, în anul 
2016, unde mă invitase primarul să-mi prezinte oferta pentru găzduirea sportivilor români. Tradiționala 
prietenie a acelui oraș cu Brașovul își spunea cuvântul. Am văzut anul acesta un filmuleț cu tineri și copii din 
Musashino, fluturând tricolorul românesc, cântând și susținând sportivii români, cu sloganul „hai, România”! 
Un semn de solidaritate și prietenie inedit, inedit, ca întregul context al JO 2020!

*

Din suflet îmi erup acum, ca un vulcan, elogiile la adresa celor ce au învins imposibilul spre a menține aprinsă 
flacăra olimpică, într-un moment de suferință al întregii omeniri. Cuvintele pălesc în fața realității. Poate cel mai 
puternic mesaj pe care l-am receptat după închiderea Olimpiadei de la Tokyo este că noi, oamenii, trebuie să 
fim și chiar putem fi mai puternici decât pandemiile sau alte adversități, armonizându-ne eforturile și 
creativitatea, spre binele universal.

(București, 11 august 2021)
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Rubrică de Ion HAINEȘ
membru UZPR

U Z P RNIUNEA IARIªTILOR ROFESIONIªTI DIN OMÂNIA

evenimente UZPR (iunie – iulie – August 2021)

1. 01. iunie 2021 - Întâlnirea președinților UZPR și Stampa Estera din Italia la București. Cu ocazia Zilei 
Republicii Italiene, președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan, a primit o delegație de patru jurnaliști de la Roma, 
la sediul Uniunii, sosiți la București pentru organizarea expoziției ”Lockdown Italia văzută de presa străină”

2. 01. iunie 2021 - Cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor, se încheie și concursul internațional de creații 
literare „Iulia Hașdeu”, lansat de Asociația Culturală omonimă și organizat împreună cu cu UZPR

3. 05. iunie 2021 - UZPR a organizat evocarea savantului român Nicolae Iorga, cu ocazia împlinirii a 150 de ani 
de la nașterea acestuia. Au prezentat comunicări: Prof. dr. Ioan Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române, 
Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Președintele Universității Ecologice din București, Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, 
director - fondator al publicațiilor „Dreptul”, prim vice-președinte al Uniunii Juriștilor din România, Prof. dr. 
Ioan Adam, critic, istoric literar, publicist și traducător

4. 07 iunie 2021 - Domnul Doru Dinu Glăvan Președintele UZPR, a împlinit 75 de ani. Să-i urăm un călduros „La 
mulți ani”, sănătate, putere de muncă pentru binele său și al breslei jurnaliștilor români

5. 07 iunie 2021 - a apărut Certitudinea, nr. 89/2021
6. 15 iunie 2021 - luni, 14 iunie 2021, UZPR, împreună cu Fundația Culturală HESPERUS, A organizat PRIMA 

EDIȚIE ONLINE, circumscrisă Proiectului transatlantic EMINESCU-POE. Un dialog transatlantic care a fost 
asigurat de remarcabile personalități universitare și jurnalistice, ca Dr. Robert T. TallyJr., de la Universitatea 
Texas, Prof. Ioan Iacob, președintele Fundației Hesperus, Călin Humă, consul onorific al României la 
Winchester, Adrian George Săhlean, traducătorul poezie lui Eminescu, Theodor Damian, poet și eseist 
român, stabilit la New York City, președinte al Filialei SUA a Academiei Oamenilor de Știință din România. S-a 
subliniat apartenența celor doi poeți la patrimoniul național și universal

7. 15 iunie 2021 - Comemorare Mihai Eminescu la Carei
8. 15 iunie 2021 - În organizarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a Bibliotecii Județene „Octavian Goga”, 

a avut loc o amplă activitate culturală dedicată Poetului Național, cu ocazia comemorării a 132 de ani de la 
trecerea sa în eternitate

9. Filiala Prahova UZPR, împreună cu Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga" din Ploiești și cu participarea 
revistei „Lumea Epigramei”, a organizat în perioada 15-28 iunie 2021 Festivalul Internațional „EMINESCU ȘI 
CARAGIALE

10. Luni, 7 iunie 2021 - la Filarmonica din Craiova a avut loc Gala de deschidere a Festivalului Internațional al 
Filmului Ecologist EcoFest România – „Pentru o sănătatea Pământului”, organizat de UZPR și Asociația 
Inițiativa Ecologistă Europeană. 13 iunie a fost ultima zi a Festivalului, organizat de UZPR și Asociația 
Inițiativa Ecologistă Europeană, cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova, al Consiliului Local , al Consiliului 
Judeţean Dolj, al Ministerului Culturii și al Educației

11. Miercuri, 16 iunie 2021 - în eleganta Aulă „Ion Eliade Rădulescu” a Academiei Române, a avut loc 
festivitatea decernării Premiilor „Cronica Timpului” ediția a II-a, 2020. În deschiderea evenimentului, prof. ing. 
Nicolae Noica, Directorul General al Bibliotecii Academiei Române, a prezentat un scurt istoric al presei 
românești, mărturisind că Biblioteca Academiei deține cea mai bogată colecție de publicații periodice 
românești

12. 16 iunie 2021 - a apărut revista „Cetatea lui Bucur”, nr. 37, mai-august 2021, sub egida UZPR
13. 21 iunie 2021 - a apărut „Certitudinea”, nr. 90. 2021
14. Luni, 28 iunie 2021 - în studioul „Horia Bernea” din cadrul Muzeului Țăranului Român, a fost marcată Ziua 

Ziaristului Român, eveniment organizat sub egida UZPR și aflat la cea de-a șaptea ediție.
   Doru Dinu Glăvan, Președintele UZPR, a evidențiat dubla semnificaţie a acestei date - 28 iunie - în conștiința 

breslei ziariștilor și, deopotrivă, a neamului românesc. În ziua de 28 iunie 1833, Mihai Eminescu a fost 



arestat, devenind primul gazetar deținut politic al României. După ani, în ziua de 28 iunie 1940, în baza 
odiosului acord Ribbentrop-Molotov, Rusia Sovietică rupea în mod samavolnic din trupul țării teritoriul dintre 
Nistru și Prut, precum și o mare parte a regiunii Bucovina

15. 05 iulie 2021 - a apărut „Certitudinea”, nr. 91, 2021
16. 07 iulie 2021, Directorul revistei „Destine literare” și al Cenaclului cu același nume din Montreal (Canada), 

Alexandru Cetățeanu, a împlinit 74 de ani. Îi urăm LA MULȚI ANI, sănătate, putere de muncă și inspirație 
creatoare marelui îndrăgostit de România și de locurile natale, de limba română, de valorile culturale ale 
României și de românii de pretutindeni, oriunde s-ar afla

17. 25 iulie 2021 - Gala Premiilor UZPR 2021, „Sens și contrasens în mass-media” la Televiziunea Română. 
Evenimentul a fost înregistrat și difuzat duminică 25 iulie 202. 

Au fost acordate distincții însoțite de trofee personalizate. Numeroși oameni de cultură, personalități ale vieții 
publice, au susținut câte o LAUDATIO pentru fiecare laureat. Laureații anului 2020 de la această Gală a 
UZPR au încântat prin discursurile lor. S-au acordat premii pentru Secțiunea carte, pentru publicaţii, pentru 
grafică, pentru online, pentru presa scrisă, pentru radio și televiziune, pentru diaspora (Dana Opriță, Theodor 
Damian)

18. 02. 08. 2021 - A apărut „Certitudinea”, nr. 93/2021
19. 13 august 2021 - Sub egida UZPR, a apărut revista trimestrială „Muzeul Presei Românești”
20 27 aug. 2021 - UZPR se extinde în continuare prin deschiderea unei filiale în Marea Britanie
21 26 aug. 2021 - Festivalul de Literatură Transdanubiană (26-29 august 2021) din cadrul proiectului „Comori 

scrise ale Dunării de Jos”
22 27 aug. 2021 - În 1990, ziua de 31 August a fost declarată Sărbătoare Națională în nouă Republică Moldova, 

sub numele de Limba Noastră cea Română. Tradițional, Ziua Limbii Române este sărbătorită la Chișinău prin 
depuneri de flori la Monumentul lui Ștefan cel Mare și prin concerte publice

Din 2011, Ziua Limbii Române a fost adoptată și la București, o lege în acest sens fiind promulgată la 13 martie 
2013, care prevedea, între altele, ca toate autoritățile publice din țară să arboreze cu acest prilej Drapelul 
României, iar Televiziunea și Radioul de stat să includă în emisiunile lor programe adecvate. Ziua Limbii 
Române a devenit un simbol al românității. „Limba română este patria mea”, spunea Nichita Stănescu. Să o 
cinstim, deci, cum se cuvine, s-o cultivăm și s-o apărăm de orice invazii străine, nesănătoase

23 04 aug. 2021 - La Centrul de cultură și Arte „George Topârceanu” a avut loc, luni 2 august 2021, lansarea 
recentelor romane ale Excelenței Sale Constantin Lupeanu, cel mai mare sinolog al României, ambasador, 
primul director al Institutului Român din Beijing, scriitor, membru al UZPR. Cele trei cărți, „Templierul din 
Carpați”, „Crimă la MAE” și „Ambasador în Musonia”, au apărut anul acesta la Editura RawexComs din 
București. Doru Dinu Glăvan, prieten de peste 25 de ani cu autorul, apreciază că cel mai 9 important lucru 
pentru el este faptul că domnul Lupeanu l-a tradus pe Eminescu în Thailanda, Singapore, Vietnam și China. 
Totodată, Constantin Lupeanu a fost felicitat cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani

24 26 aug. 2021 - Noi apariții la Editura UZP:
Reconfigurarea de Luiza Cala, Cărți și umbre de Andreea Cristea, SOS. Președinte în derivă de Victor 

Nafiru, Momente istorice de Camelia Pantazi Tudor.
25 30 aug. 2021 - A apărut revista Certitudinea, Nr 95, 2021
26 31 aug. 2021 - La 31 august, de Ziua Limbii Române, o delegație a UZPR, condusă de președintele UZPR, 

Doru Dinu Glăvan, a efectuat o vizită la Chișinău
Din delegație fac parte Miron Manega, membru în Consiliul Director, redactor editorialist al publicației 

Certitudinea, și Firiță Carp, director al editurii Detectiv literar
27. 31 aug. 2021 - A apărut revista Lumină Lină, Nr 3/ iulie-septembrie 2021, New York
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Constantin PÃDUREANU

Scurtă prezentare:

· s-a născut la 06 august 1953, 

în comuna Podari, județul Dolj

· membru titular al Uniunii 

Scriitorilor din România 

· a publicat, până în prezent, 20 

volume de povestiri şi nuvele, 

romane, poezie, interviuri, 

teatru şi însemnări de 

călătorie din Israel şi Grecia 

(Muntele Athos)

· absolvent al Facultății de 

Ziaristică din cadrul 

Academiei de Studii Social-

Politice din București 

(1980–1984)

· redactor principal la ziarul 

„Înainte” Craiova şi la 

săptămânalul naţional 

„Pădurea Noastră”, 

corespondent la „Tineretul 

liber” şi „Curierul Naţional”; în 

prezent, redactor-şef la 

revista „Noul Literator”

· membru al Asociației Culturale 

de Prietenie România-Israel, 

membru al Asociației 

Ziariștilor și Editorilor Creștini, 

membru fondator al Societății 

Scriitorilor Olteni, președinte 

al Asociației Culturale „Noul 

Literator”, Craiova, membru al 

Clubului Dramaturgilor și al 

SpectActorilor Craioveni

· a fost inclus în antologii şi a 

fost tradus în limbile franceză, 

germană, spaniolă şi engleză



Belferul

Ioniță Brânzan rămăsese singur acasă
Ca un belfer

Nevastă-sa, Tudorița, își luase fata
Și plecase la soru-sa, Ria Gușatu.

După ce se văzu scăpat de muiere,
Care avea o gură mare cât

o zi de post,
Răsuflase ușurat,

Se îndepărtase de ea dintr-o dată,
Nici nu mai știe când

Și ar fi lăsat-o demult,
În plata Domnului

De n-ar fi fost Marcela, de care
Nu s-ar fi despărțit pentru

nimic în lume.
Ea era pentru Ioniță ca odaia a bună,

De la drum, pentru sufletul primenit
Al țăranului.

Ioniță Brânzan ieși în bătătură,
Afară se însera.

Soarele se înroșise ca obrazul
De fată mare.

Fără să vrea, se împiedică de cocoș
Și, supărat, îl izbi cu piciorul.

Cât era bătătura de mare
n-avea loc de el.

„Ce ar fi fă mă duc la finul Mirică,
Mi-e dor de el, că nu ne-am văzut

Din ăle potoape…”
Încuie ușa de la casă și pitulă
Cheia sub preșul de la intrare

„S-o găsească aia când s-o întoarce.”

Ieși la poartă și o luă pe linie,
În deal, spre Sfatul Popular.

Mergea încet și era îngândurat.
Cu cei cu care se întâlnea mormăia

Doar un „bună seara” și atât.
Înalte vremuri, te boscorodea

Și nu mai scăpai de el, pe când acum…
Nu era în apele lui și asta se

vedea de la o poștă.
Femeile ieșiseră ciopor pe la porți,

Să-și dea cu părerea despre
Ultimele noutăți din Rudarii Olteniei,
Prea puțini bărbați se aflau pe drum,

Iar copiii se retrăseseră și ei.
Doar muierile melițau și luau

La forfecat totul și orice,
Începând cu cei care treceau pe

Lângă ele și până la Ilie Croitoru,
Cel mai bătrân locuitor al satului:

Împlinise suta de ani.

El señor

Ioniță Brănzan se había quedado sólo en casa
Como un señor.
Su mujer, Toderița, había salido con su hija
Y se había ido a casa de su hermana, Ria Gușatu.
Una vez se vio liberado de su mujer,
Que tenía una lengua más larga que
un dia sin pan,
Resopló aliviado,
Se abía librado de ella de una vez,
Ya ni recordaba desde cuándo
La habría dejado ya,
A la buena de Dios,
Si no hubiera sido por Marcela, de quien
No se habría separado por
nada del mundo.
Ella era para Ioniță como la mejor enstancia,
Con vistas al camino, para el alma engalanada
Del campesino.

Ioniță Brânzan salió al patio.
Afuera caia la tarde
El sol se había enrojecido como la mejilla
De una virgen.
Sin querer se tropezó con el gallo
Y, enfadado, le dio una patada.
Tan grande como era el patio
Y no había un lugar para él.

„Que pasaría visitara yo al ahijado Mitrică,

Le estoy añorando, no nos hemos vuelto a ver

Desde los diluvios…”

Cerró la puerta y escondió
La llave bajo el felpundo de la entrada.
”Para que la encuentre esa, al regresar…”

Salió a la puerta del patio y tomó el camino
Arriba, hacia el Consejo Popular.
Andaba despacio y estaba ensinismado.
Con los que se encontraba gruñía.
Sólo un ”buenas tardes” y nada más.
En otros tiempos, te machacaba
Y no podías escaparte de él,
Pero ahora
No estaba de buenas, y esto se le veía
a la legua.
Las mujeres habían salido, en manada, por las 
puertas,
Para dar sus opiniones sobre
Las últimas novedades de Rudarii Olteniei.
Pocos hombres se hallaban en el camino
Y los niños también se habían retirado.
Sólo las mujeres hablaban a tontas y a locas y no 
dejaban
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O toană de moment

Ionel Oiță ajunse în dreptul bisericii
Și preotul Daniel Câmpeanu îl văzu

îngândurat și tare abătut.
Îl strigă și îl întrebă ce i se întâmplase.

Tânărul îi povesti că n-avea bani îndeajuns
Să-și poată permite orice cu ei.

Preotul îl ascultă cu mare atenție
Și îi zise cu blândețe:

– Ionele, unii au necazuri mai mari
Decât tine, pentru că sunt: orbi, ciungi,
Ologi, surzi și alții au boli incurabile…

Pe când tu ești cel mai bogat om din lume,
Pentru că ești sănătos, poți să muncești,

Te bucuri de toate darurile vieții
Și zilele tale sunt senine și îndelungate.

Prea Cucernicul se bucură că
Dănacul fusese sincer

Și îi spusese tot ce avea pe suflet

Îl privi câteva clipe și zâmbi:
– Cu cât vei fi mai binevoitor, Ionele,

Cu atât sufletul tău va avea mai
multă liniște.

Cel rău și zgârcit un va da niciodată nimic,
Nici măcar un pahar cu apă

sau un sfat,
Chiar dacă aceste lucruri un l-ar costa nimic.

Crezi că un asemenea om mai este
Cu ceva de folos celorlalţi?

– Nu. Prea Cucernice, zise el rușinat,
– A fost o toană de moment

Nu mi-am dat seama
Și Dumnezeu mi-a arătat calea.

Îi mulțumesc și mă voi ruga
Să-mi dea, în continuare, sănătate.

Ioniță Oiță se uită spre cer
Și se închină

De trei ori.
– Bravo, Ionele, ești și ai rămas

Un copil bun, că doar eu te-am botezat.
Desigur că, dacă ne uităm în jurul nostru,

Vom vedea că nimic un trăieşte pentru sine,
Până și un pom, chiar dacă un ne dă fructe,

Ne oferă posibilitatea să ne odihnim
la umbra lui.

Pentru că cel bun vede bunătate peste tot
Și cel rău n-o vede nicăieri.

Titere con cabeza,
Empezando por los que pasaban cerca
De ellas, hasta Ilie Croitoru
El más viejo habitante del pueblo:
Había cumplido los cien años.

Un capricho de momento

Ionel Oniță llegó frente a la iglesia
Y el padre Daniel Câmpeanu le vio
ensimismado y muy abatido.
Le llamó y le preguntó qué le había pasado,
El joven le contó que no tenía bastante dinero
Para poder permitirse lo que le diera la gana, con ello.
El padre le escuchó con gran atención.
Y le dijo mansamente:
– Ionel, hay quien tiene mayores enojos
Que tu, porque son: ciegos, mancos,
Cojos, sordos y otros tienen enfermedades 
incurables…
Mientras que tú eras el hombre mas
rico del mundo,
Porque estás bien, puedes trabajar,
Disfrutas de todos los dones de la vida
Y tus días son serenos y largos.
El Religioso se alegró de que
el mozo hubiera sido sincero
Y le hubiera dicho todo lo que tenía en el alma:

Le miro algunos instantes y sonrio:
– Cuanto mas benévolo seas, Ionel, Tanta mayor 
serenidad
Tendrá tu alma.
El malvado y tacaño no dara nunca nada,
Ni siquiera un vaso de agua
O un consejo.
Aunque estas cosas no le costarían nada.
¿Crees que un hombre asi va a ser
de alguna forma útil a los demás?
– No, Piadoso, dijo el avergonzdo,
Fue un capricho del momento
No me di cuenta
Y Dios me enseño el camino.
Se lo agradezco y rezare
Para que me de, a continuación, la benediccion.
Ionel Oiță miro al cielo
Y se santiguo
Tres veces.
– ¡Bravo! Ionel, fuiste y sigues siendo
Un buen chico „pues yo te beutice.
Por skupuesto que, si miramos alrededor nuestra,
Vemos que nada vive solo para si,
Hasta un árbol, aunque no da frutos,
Nos da la oportunidad de descansar
Bajo su sombra.
Porque el bueno va la bondad por todos lados
Y el malo no le ve ninguna parte.
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Fericirea inundase odaia

Nicoleta Matei îl trase pe băiat
Spre pat și se așezară.

Ea începu să-l dezbrace.
Vasile Dascălu își desfăcu șireturile

De la pantofi și se descalță.
Nicoleta stinse veioza.
Stăutură câteva clipe,

Lungi cât zilele de post.
Ea îl chemă prin întuneric:
– Unde ești? Vino, iubitule,

Să ne îmbrăţişăm
Și să ne prindă așa

Toamna cu amurguri triste…
– Da, da, da, zise el. Toate anotimpurile

Iubirii.
– Hai, dă jos tot de pe tine, îl rugă fata

El se supuse și rămăseseră amândoi goi.
Vasile o strânse în brațe.

Cu putere.
Ea îl sărută.
Cu patimă.

Băiatul o mângâie pe păr, pe față,
Și îi turti nasul cu degetul arătător
Trupurile lor vibrau după o muzică

Numai de ei știută.
Se iubiră

Și el o trecu în rândul femeilor.
Dragostea ei era copilăroasă

Simplă și plină de tandrețe.
Vasile se simți, pentru prima dată,

fericit cu Nicoleta.

Din când în când, se strigau pe nume:
– Vasile…

– Nicoleta…
Și ceva mai târziu:

– Iubitule…
– Dragostea mea…

Tăcură pentru puțin timp
Băiatul era în al nouălea cer

Și continua s-o mângâie.
Ea îl sorbea din priviri,
Avea sufletul împăcat
Și îi ardea de cântat.

Trupul ei fu străbătut de o
fericire nemaipomenită

Se rugă, în gând, să se oprească timpul,
Dar își dădu imediat seama că

Așa ceva un se poate întâmpla.
Vasile adormí cu fața între sânii ei.

Fericirea inundase odaia a bună
de la drum.

Luna se rostogolea pe cer,
Plutind ca o seceră de argint

Și întunericul cuprinse tot satul.

La felicidad inundó la estancia

Nicoleta Matei condujo al zagal
Hacia la cama y se sentaron juntos.
Ella empezó a desnudarse.
Vasile Dascălu se desató los cordones
De los zapatos y se dezcalzó.
Nicoleta apagó la lámpara.
Se quedaron asi un buen rato,
Largo como un dia sin pan.
Ella le llamó en la oscuridad:
– ¿Dónde estás? Ven, amado,
Abrázame,
Para que nos alcance así
El otoño de los tristes ocasos…
Si, si, si, dijo él. Todas las estaciones
Del amor.
– Vamos, echa toda la ropa abajo, le rogó la chica.
– Él obedeció y se quedaron ambos desnudos.

Vasile la estrechó entre sus brazos
Con fuerza.
Ella le besó.
Con pasión.
El zagal le acarició el pelo, la cara
Y le apretó la nariz con el dedo índice
Sus cuerpos se estremecían por una música
Sólo por ellos conocida.
Se amaron
Y él la hizo mujer.
El amor de ella era el de una niña
ansiosa,
Simple y lleno de ternura.
Vasile se sintió por primera vez en la vida
feliz junto a Nicoleta.

De vez en cuando, se llamaban en la noche:
– Vasile…
– Nicoleta…
Y un poco más tarde:
– Querido…
– Mi amor…
Se callaron por un instante.
El zagal estaba en el séptimo cielo
Y seguía con las caricias.
Ella le devoraba con la vista,
Su alma estaba en paz
Y tenía ganas de cantar.
Su cuerpo se veía transpasado por
una felicidad nunca vivida.
Rezó
Mentalmente para que se parara el tiempo,
Pero se dió, en seguida, cuenta de que
Eso no podría ocurrir.
Vasile se durmió con la cara entre sus senos.
La felicidad había inundado la mujer estancia
con vistas al camino.
La luna hacía vuelcos por el cielo,
Flotando como una hoz de plata
Y la ocuridad había abarcado todo el pueblo.

(Version española de „Fuegos por el otero”,
Geo Constantinescu

Con la revisión de Edgar Alvarez – Noreña Cueva)
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În acest an, în cadrul Programului “Romanian 
Classics in English”, ICR Londra a lansat  o serie 
de evenimente dedicate scriitorului român 
interbelic Liviu Rebreanu. Printre aceste 
evenimente care au putut fi urmărite pe pagina de 
Facebook, canalul de YouTube şi site-ul ICR 
Londra, s-a numărat și difuzarea, cu subtitrare în 
limba engleză, a fabulosului spectacol „Pădurea 
spânzuraților” al Teatrului Național din București, 
în regia lui Radu Afrim (premiera a avut loc în 
decembrie 2018). 

Radu Afrim sondează atent toate resorturile 
romanului: naționalismul, aspectul istoric, 
religios, psihologic și mai cu seamă iubirea care le 
unește într-un spațiu imagistic multidimensional, 
impregnat de mesajul apostolic al eroului cu nume 
predestinat. Regizorul propune o dimensiune 
metafizică a morții lui Apostol Bologa, surprins de-
a lungul reprezentației în câteva momente 
confesive între credință și tăgadă. Drama în 
crescendo este anume evocată livresc prin 
discursul poetic și potențată plastic de imaginea 
Hristului proiectată pe fundalul scenei – o epifanie 
ce i s-a revelat copilului de șase ani, în altarul 
bisericii. Apostol Bologa este un Iuda care 
trădează conștiința națională – se înrolează în 
armata străinilor pentru a împlini un capriciu frivol 
al iubitei sale, unguroaice, Marta. Precum Iuda 
care „se spânzură” din disperare, eroul urmează 

vocea conști inței 
care-l conduce în final la moarte prin spânzurătoare. Portretul Mântuitorului – o 
compoziție grafică după pictura lui Memling – Salvador Mundi – (la rându-i inspirat 
de tabloul dispărut al lui van Eyck, despre care se crede că a exprimat cel mai 
corect trăsăturile lui Isus) aduce emblematic și iterativ ipostaza christică a 
personajului, confruntat cu revelația morții, a iubirii și a deșertăciunii vieții pe 
pământ.

Radu Afrim este un coregraf al imaginii, mereu preocupat de banda sonoră ce 
se integrează organic structurii scenografice. Ȋn juxtapunere cu linia melodică, 
textul survine cu o tonalitate poetică între livresc și dramatic. Ȋn mai toate creațiile, 
scenariul complet original sau grefat pe o operă literară aparține regizorului care 
reclamă și funcția de dirijor al universului sonor (semnată cu distincție pe generic).

Scenografia (Cosmin Florea) vine cu o formulă simplificată, minimală – o 
baracă cu o multitudine de funcții ce amintește, prin tehnicile de iluminare și 
transfigurare, de interioritatea vieții ce se petrece dincolo de chenarele 
geamurilor, de trailer-ul lui Marie din piesa 32 Rue Vandenbranden a companiei 
coregrafice Peeping Tom. Baraca servește drept cămin părintesc, garnizoană 

Roxana PAVNOTESCU
Statele Unite ale Americii

Radu Afrim •  
„Pãdurea spânzuratilor”
o dimensiune christicã

Radu AFRIM



militară, casa Ilonei, farul inamic, închisoarea și 
barul „Spânzuratului” din universul paralel al 
contemporaneității. Din ea pornesc pe poteca în 
zig-zag rătăcirile, înstrăinările și drumurile 
eroului. Drumurile sunt inițiatice: o întoarcere 
„acasă” în permisie ce-l salvează temporar, 
drumul iubirii presărat cu trandafiri roșii – simbol 
al nunții în cer cu Ilona – drumul către moarte (al 
dezertării).

Imaginea pădurii spânzuraților, ce deschide și 
închide romanul lui Rebreanu, e simbolic 
reprezentată de trunchiuri moarte (retezate) ce 
saltă ca niște himere și „dăngăne” ca niște 
clopote. Universul cazon vine cu o coregrafie 
lineară a uniformei; un grup de soldați albaștri se 
mișcă în gesturi frânte, mecaniciste și rigide.

Creșterea tensiunii dramatice e realizată prin 
monologul confesiv, recitativ sau prin dialogul interior cu propria conștiință. Dialogul este exteriorizat prin 
dedublarea fizică a rolului lui Bologa: Alexandru Potocean și Marius Manole (conștiința). Tehnica dedublării 
aduce un raport dihotomic expresiv al personajului cu el însuși. Mintea și sufletul – scindate în două roluri 
distincte – se conciliază abia la sfârșit într-un demers filozofic, în pregătirea Marii Treceri: inima și mintea parcă 
nu mai pot merge împreună. Conștiința – ca personaj – este un vehicul de analiză și reprezentare a evoluției 
personajului dintr-o perspectivă narativă, urmărind gradat toate stadiile: raportarea eroului la subconștient, de 
alter-ego, de supraeu. Abia în final, eroul se identifică cu propria conștiință, devenind un apostol al iubirii: al 
iubirii de suflet pentru Ilona și al iubirii de neam ce ține de o condiție morală superioară. Conștiința îndeplinește 
și rolul de rezoner, adesea urmărind fidel textul auctorial citat explicit și transcris pe ecranul din fundalul scenic. 
Rechizitoriul livresc servește acolo unde scena nu deține instrumentele necesare de-a reprezenta măreția și 
profunzimea textului literar, cum ar fi descrierea privirii din ochii condamnatului Svoboda în scena execuției. 
Radu Afrim lasă textul să vorbească în timp ce gimnastica spânzuratului vorbește în simboluri, într-o semantică 
sugestivă a gestului. Intertextualitatea – ca procedeu estetic – folosită în realizarea personajului conștiință 
îndeplinește funcția de introducere a clivajului între monologul interior, textul citat (din romanul lui Rebreanu) și 
dialogul aforistic, încărcat cu fizicalitate – într-un demers peripatetic – în fapt, retoric între personaj și conștiința 
sa.

Dulcele grai ardelenesc constituie un alt instrument estetic, puternic reliefat în doine autentice interpretate cu 
tragism sau pus în gura unor personaje cu valoare de simbol, purtătoare a valorilor tradiționale: mama îndoliată 
cu chip de icoană (Natalia Călin) care nu înțelege rostul fiului în acest război și Petre, soldatul simplu, 
ordonanța loială, cu mintea mereu „acasă”, cu dragoste de țară și de Dumnezeu, cunoscător al sufletului lui 
Bologa în ciuda manifestărilor lui exterioare dictate de datorie – așa cum Petre rămâne apostolul cel mai 
credincios până la capăt al lui Isus.

Spectacolul se deschide cu un tablou de atmosferă de factură suprarealistă, pădurea spânzuraților a 
dispărut în zgomotul infernal produs de oamenii cu drujbe – noile arme ale unui război rece și pustiitor, lupta 
națiunii române împotriva românilor – așezați în aure de lumină, într-un peisaj extraterestru, ca în picturile lui 
Chirico. Un prolog cu o gravă notă politică moralizatoare demonstrează universalitatea romanului. O proiecție 
într-o suprarealitate actualizată aduce baraca a tot funcțională transformată în barul „Spânzuratului” prin 
fereastra căruia se poate urmări un grup de tineri dansând la o nuntă. Un tânăr Bologa ignorant – dar în același 
timp un revoltat, îngrijorat de starea politic-ecologică a națiunii – își întâlnește conștiința la marginea pădurii cu 
câini spânzurați. Vremurile s-au schimbat, dar nu și glasul conștiinței. Dacă-i nu-i place în țara lui, tânărul nu are 
decât două opțiuni: s-o schimbe – chiar dacă asta l-ar costa să-și dea foc în piața publică – sau să plece – să 
dezerteze. După 100 de ani, peisajul de după bătălie nu s-a schimbat prea mult, așa încât Radu Afrim ne 
introduce imperceptibil în realitatea cărții.

Cadrele suprarealiste înscriu revelațiile și stările eroului pe un fond de albastru tenebros: o mână albă de 
ghips, monumentală, iese din pământ ca o gheară a morții, un cap uriaș, culcat chagallian pe acoperiș, cu 
profilul Muzei adormite a lui Brâncuși. Adormirea de tot a națiunii este de altfel prefigurată în prologul piesei prin 
vocea tânărului răzvrătit. Ȋn diverse nuanțe de culoare, muza adormită îmbracă mai întâi albul spectral al morții, 
apoi roșul incandescent al luptei și al sacrificiului, până când ochiul ei lateral se trezește, ca să vegheze – ochiul 
lui Dumnezeu care coboară sofianic peste lume. Ea simbolizează conștiința națională trezită pe câmpul de 
luptă, când soldații români înrolați în armata austro-ungară încep unul câte unul să dezerteze.

Scena execuției lui Svoboda – fără călău, fără scaun și fără spânzurătoare – transcende condamnarea de la 
un proces colectiv la un ritual auto-sacrificial, în care Svoboda își devine propriul călău. Condamnarea – la care 
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Bologa aderă în numele unui patriotism răsturnat și a unei anti-trădări a fraților cu care refuză să se lupte – este 
simbolic sugerată printr-o coregrafie de factură expresionistă. Trupul lui Svoboda se zbate prin aer ca o 
hieroglifă, sare, se chircește, se învârte, se răstoarnă. Spânzurat de picioare – cu capul în jos – anunță ordinea 
strâmbă a unei lumi pe care o sfidează și pe care e fericit să o părăsească. Doctorul constată sentențios că 
condamnatul a murit mai repede, se pare că i-a fost silă de viață.

Personajele semnificative care împlinesc destinul lui Bologa sunt, în viziunea lui Afrim, aureolate ca simboluri 
sau roluri monade, simplificatoare: Svoboda – o marcă a demnității, curajului și sacrificiului, Klapka (Richard 
Bovnoczki) – opusul lui Svoboda, laș, resemnat, dar o conștiință trează cu complexul vinovăției transferat 
gradat eroului, Ilona – prin simplitatea și puritatea ei – o măsură a iubirii autentice dincolo de barierele etnice și 
culturale.

Generalul Klag se înscrie și el în sfera rolurilor simbolice. Scurtat de cap, (și puțin și de picioare) înfășurat în 
roba militară cu fața în spate, pare o fantoșă – robot ce trage mereu după el un candelabru gotic, prăbușit, cu 
multe brațe, un semn al destrămării imperiului austro-ungar. Klag sugerează o autoritate fără rațiune, „fără cap” 
a unui război stupid ce guvernează peste o lume răsturnată în care valorile naționale sunt anihilate sub semnul 
derizoriu al datoriei. Klag este un simbol universal al puterii invizibile, o inteligență cenușie. El vorbește 
înfundat de sub manta, ca o voce înregistrată ce aparține unei mașini manipulatoare ce vrea să guverneze 
lumea după logica ei deraiată în afara credinței și a umanității. O mașină binară, a viitorului ce oferă eroului 
două opțiuni: aceea de-a fi victimă (dezertor) sau călău (a-i judeca pe trădători și lupta contra propriilor frați).

Câteva personaje conturate cu migală vin cu o notă de comic de limbaj și de montaj: ordonanța Petre și Marta 
(Ada Galeş), logodnica părăsită a lui Bologa, care își întâmpină iubitul în limba maghiară în fruntea unui 
regiment de soldați unguri (care nu înțeleg românește). Ei subscriu grațiilor frumoasei fete care se 
plictisește…, în timp ce confirmă cu toții în cor că sunt logodiți pentru a depărta orice urmă de gelozie. Portretul 
șarjat – minimalizat – al Martei ce se bâțâie provocator și vorbește în „rrr”-uri prelungite, precum actrițele 
Hollywood-iene, este subiacent ideii de deplasare a conștiinței eroului către valorile autentice ce țin de tradiție, 
limbă și revelațiile credinței. Ada Galeș realizează la perfecțiune un rol complex – între sfială, nehotărâre, 
orgoliu și un bun simț ce oferă eroului o veritabilă lecție de șovinism.

Revelația iubirii christice, transpune eroul într-un univers paralel, îl regăsim printre tinerii din barul 
„Spânzuratului” din primul tablou care bântuie prin pădurea defrișată. Tinerii cu fața imobilă, fixată în i-phone-ul 
pe care-l butonează imperturbabili nu par să se sinchisească de disertația despre iubire – de psalmii 
apostolului. Vorbele lui sunt la fel de transparente pentru ei, precum chipurile lui și al mamei, pogorâte dintr-o 
altă lume. Și pentru că ne aflăm în Săptămâna Patimilor, ochii Hristului care – și face apariția în fundalul scenei 
– se închid încet într-o neagră prevestire și presimțire a lui Bologa că-și vede pentru ultima oară mama pe 
peronul gării – învăluită în coroana în floare a unui măr ca într-o rochie de mireasă.

Montarea lui Radu Afrim oferă o puternică experiență estetică cu un peisaj, în același timp derizoriu și măreț, 
al tragediei umane, dezbărat de naționalismul nociv și excesul patriotard. Războiul e zugrăvit mecanicist și 
apocaliptic în toată absurditatea lui. Spiritul cazon însuflețit de sentimentul alienant al fricii e ridiculizat și stilizat 
în șarjă. Extrapolată în timp și universalitate, drama se înscrie între acoladele unui prolog și epilog ce o 
proiectează fictiv în actualitate. Imaginile finale: manifestații, mineriade, dezastre ecologice sunt însoțite de 
lamentația vizionară a eroului ce se desparte – împreună cu alter ego-ul său – resemnat și filozofic, de această 
lume: „Unde mergem?” – o întrebare retorică pare să ascundă o teamă transcendentală. Oare lumea formelor 
pure, a ideilor reprezintă o copie a universului terestru – a peșterii – în sens platonician? Dar atunci către ce se 
îndreptă acea lume?
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for those who came
and the departing went
not for saying stay?

(Translated from the original Marathi 
by Gauri Deshpande)

Tiffin

My tight shut eyes
sparkle with fireflies
and the noon lights,
burns them, pierces
when I open lid.
I drink and drink
of the noontime bright
against the thirsts of night.

(Translated from the original Marathi 
by Gauri Deshpande)

The following poems are translated 
by Anand Jog:

My Poem

My poem, alone,
sadly sits
in the refugges Camp
with infant words

The Never Never

Never did it happen
that the limpid lakes
tracing ancestry to looking-glass
did not cloud, turn turgid, once,
nor that the cloud, 
heart of water did not dissolve

Did it ever happen
that those looking for God
found him not, not did gods
become, or that there was no parting

Sudhakar GAIDHANI
India

in her lap
In this age young
matured, the words have
beyond their age
and to live a Span – short
have like Jesus
sacrificed
their childhood
and innocent smiles.

Hey poet!

Word
meanings, many
views divergent
deep rooted,
Fingers –
ash – smeared
mantras recited
unknown,
Can,
traditions valued
in dust-bin
thrown?
Poet
your blood
worthy, word
sustains

I want to donate

With vengeance rebound
my clarion calls
from the vales
and dales deep
The echoes,
my ear drums shatter;
benumbed I am and deaf
Recklessly, now,
I, my calls, repeat
to the blind, distant
Fakir
For, I want to donate, him
even my eyes.



Christ's Prayer

Resting against, my shadow, I see
in the evening, the fire in His eyes melt,
the deep snow of my shadow
which beyond the horizon lies.
With eyes blank and look lost, I see
the sun, abandoned
dangling like Christ
on the cross of life
and His holy soul
cover the skies;
and Christ's prayer
housed in my tearful eyes.

A day shall dawn

A day shall dawn
when the ocean's face
will beam with
a devastating smile;
volumes, lost
in their prefaces, shall
like Buddha
renunciate, all.
The tops of quills shall be drenched
and the references inhuman
with the depth of
the cosmos shall
be uprooted
like pins nine;
the insanes
from the asylum, worldly
shall be treated as discreet.
Then,
shall there be discussions
in homes, many
and prophecies will come true
while a poem
is dragged and led
to the gallows.

The riddle

The chic
dozes, its beak
in the feathers soft
wakes up,
shambles in the dust-bin
for its contents dusty
or dirt plenty
And in anger, asks
"tell me. Oh! mother,
The riddle in the womb!"

At the gates of Death

Proceed thus,
from here.
crossing the peaks snow capped
face the red hot
SUN.
Caution him �Oh! revolutionary sun
Thaw and melt the snow
for in the womb of Time
an unknown life�s taking form,
manlike but not yet
A man.�
Stop not, but go ahead
where the stream flows
and yet
sand under the soles
slips not.
If, only, if
Death scares not, then alone
walk. Walk
into the spaces infinite.
Pull but slightly the doors
opening into the realm of
Death!
But bolt them not
For they must open and admit
those who knock
at the gates of Death

Life

Life
a deep bowl, holds
and silently accepts
the woes and sorrows
donated.
Saffron robed
it majestically stands,
its face beaming with
a mystic,
Buddha's smile.

(from the volume 
“In Trance in The Tomb”,

the first edition of which was written 
in Marathi and published in 1973)
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… ca să-i încurajeze să vadă locul, gazda 
începu să le povestească legenda Cascadei 
Ca i l o r.  Că  moroșen i l o r  l e  p l ace  s -o 
povestească, cui vor să o asculte. Și ea nu făcea 
excepție: „A fost odată ca niciodată. Că dacă n-
ar fi nu s-ar povesti, începu ea zâmbind. 
Povestea spune că în vârful munților, iarba îi 
tare gustoasă. Și că pe vremuri, atrăgea multe 
animale.Ciobanii își aduceau și ei oile pe munte 
și le lăsau să pască pe un tăpșan, puțin mai jos 
de pisc. Și cum niciodată nu se despărțeau de 
căluți, ce și-au zis? Hai să-i aducă și pe ei, sus. 
Să se bucure și caii, de iarba ca mătasea și 

gustoasă nevoie mare, de pe vârful muntelui. Toate au fost bune, o vreme. Din păcate însă, urșii au prins de 
veste. Au urmărit caii, zile întregi. Așteptau să-i vadă singuri. Fără ciobani. Și fără câini. Și la momentul potrivit, 
fericiți că le pică pomana din cer, s-au repezit și au atacat căluții. Săracii de ei! Nu se așteptau la așa ceva! 
Fuseseră lăsați liberi și pășteau în voie, fără nicio grijă. Pe câțiva dintre ei, urșii i-au înfășcat. Pe alții, mulți, că 
erau iuți ca vântul, nu i-au putut prinde. Înfometate însă, fiarele nu s-au lăsat. Atâta i-au tot fugărit până i-au 
împins pe bieții, la buza prăpastiei. De acolo, caii nu mai aveau unde fugi. Disperați, fără scăpare, s-au aruncat 
în gol, unul după altul, sub privirile neputincioase ale ciobanilor. Cascada, zice povestea, s-a format din 
lacrimile lor, iar apa care cade de pe munte, le binecuvântează sufletele nevinovate, spulberate în neant.”

Cei patru prieteni ascultau legenda, fermecați de patima cu care vorbea gazda. Îi prinsese de tot și trăiau 
aievea ce auzeau. Tragedia de pe munte. Disperarea bieților căluți. Durerea oamenilor. Iar când femeia și-a 
terminat povestea, aveau boabe de lacrimi zdrobite între gene. Nu mai încăpea nici cea mai mică îndoială. Cu 
debit sau fără, Cascada Cailor trebuia văzută! – Mergem, au zis într-o voce, Ion și Vichița. Gabi s-a întors spre 
Silvana, rugând-o din priviri: Mergem și noi, da? Silvana, ce să zică? Nu putea spune, nu. Toți se uitau la ea. Nu 
insistau. Știau că are genunchii paradiți și excursia nu era chiar ușoară. Pe munte, urcau cu telefericul. Asta era 
cum era. Dar de acolo mai departe, o luau pe jos. Și drumul forestier până la cascadă, tot coborâș și urcuș, 
putea fi peste doi kilometri. Ion și Vichița erau în putere. Nu de la exerciții la sală. Ci de la munca la câmp. 
Mergeau des la Coștei să-și ajute părinții. Așa că făcuseră și mușchi, și ten. Nu-i speria o excursie la Cascada 
Cailor. Gabi și el era mai obișnuit cu efortul fizic. Dar Silvana, vai și amar. Oricât ar fi vrut, nu putea merge mult 
pe jos. Avea genunchii în pioneze. Rugămintea din ochii lui Gabi o impresionă. Nu-i putea spune nu.

– Sigur, trebuie văzută. Mergem!, a zis ea, într-un final. Ce putea altceva spune? Nu voia să le strice vacanța 
celorlalți. Prietenii au răsuflat ușurați. Erau fericiți că vine și Silvana cu ei. Sperau ca urcușul să nu fie foarte 
greu. Atâția oameni merg sus. O să îi placă și Silvanei până la urmă, gândeau ei. A doua zi, cerul fără niciun nor, 
prevestea o zi frumoasă. Nu va fi nici cald, nici răcoare. Va fi o vreme tocmai bună pentru excursie, își ziseră ei, 
și coborâră la micul dejun. Ca și cum s-ar fi înțeles dinainte, toți erau îmbrăcați în treninguri, iar în picioare 
aveau pantofi comozi, numai buni de mers pe munte. Cu pantofii Merrell în picioare ușori și practici, nu-și făcea 
nici Silvana, prea multe griji. Își zicea și tot zicea în gând, să prindă curaj: Trebuie să merg și eu cu ei. Doar n-oi 
muri. Atâta lume merge. Merg și eu. Doar n-oi fi eu, slăbănoaga slăbănoagelor! Is, odată cu hotărârea luată, o 
porni voinicește la drum. Părea liniștită dar în realitate era frământată de îndoieli. Căci avea o problemă de care 
nu le pomenise amicilor ei. Și nu era una mică. Nu le spusese nimic de rușine. Îi era frică de înălțime. Asta i se 
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trăgea de la o experiență traumatizantă avută cu ani în urmă, într-o excursie la Tropice, făcută cu un elicopter 
de tip militar, fără uși și fără geamuri.

Spera din tot sufletul, ca de data asta să nu aibă nicio problemă cu telecabina. Cu gândurile astea în cap, tot 
sărind de pe o stâncă pe alta, că drumul prin vale era plin de pietre, nici nu și-a dat seama când trupa s-a oprit 
din mers. Ajunseseră la Stația telefericului. Nu erau primii. Deși devreme, la stație se adunaseră o mulțime de 
turiști. Amabili, oamenii i-au sfătuit să nu se așeze la coadă până nu cumpără bilete de la ghișeu. Zis și făcut. 
Prețul de 30 lei de persoană, era rezonabil. Nici mare. Nici mic. Mare le-a fost însă surpriza, când li s-a 
comunicat că nu vor urca pe munte în nicio telecabină. Ci, în telescaune. Și ce era și mai de speriat era faptul 
că, odată pornite la ora nouă dimineața, acestea nu se mai opreau din mers până la ora cinci după-masa. Se 
roteau nonstop, și turiștii erau nevoiți să urce în ele din mers. Silvana, să moară! Nu alta!!! De ce-i fusese frică, 
nu scăpase. O aștepta o nouă experiență în aer. Și, și asta, inedită! Înlemnită de groază, se uita țintă la cei doi 
moroșeni zdraveni care stăteau de o parte și de alta a cablului, supraveghind mersul telecabinelor pe cablu. 
„Vin! Vin!”, izbucni mulțimea excitată. „Vin câte două! Ce fain, mergem împreună!”, zise un bărbat ținându-și 
iubita de mână. Se vedea pe el, că nu-i era frică. S-au urcat primii. Ușor. Fără probleme. Odată instalați în 
telescaune, au făcut veseli cu mâna celor rămași jos și chiuind de plăcere… Li s-a spus cum să se așeze în 
telescaune: pe scaunul din stânga se urcă femeia și pe cel din dreapta, bărbatul. De ce? Știau moroșenii, de ce. 
Silvana aștepta să le vină rândul, cu inima-n dinți. Uitase de genunchi. Inima-i bătea puternic. Toată ființa ei 
striga: Nu te urca! Nu te urca! Nu te urca! Telescaunele goale coborau lin, zvâcnind doar din loc în loc, deasupra 
stâlpilor de susținere. Știa de acum că nu se vor opri la Stație. Și că va trebui să urce în ele, din mers. În fața lor, 
erau Ioan și Vichița. Hopa sus! Și, dăi drumul! După, urmau ei. Silvana nu s-a mai uitat să vadă ce face Gabi. E 
bărbat, se descurcă!

– „Doamna, șăzi aci!”, îl auzi pe moroșanul de lângă ea, că strigă. Și îl văzu că îi arată doi pași mari, desenați 
pe ciment. Se așeză cum îi spusese omul. Și rămase, așa înțepenită, cu picioarele crăcănate pe tălpile de pe 
piatră, așteptând îngrozită apropierea telescaunului. „Șăzi cu spatele cătă scaun și cu capul întors cătă el. 
Când vezi că se apropie: SĂRI!”, îl mai auzi ca prin vată, că-i mai spune. Bătutu-m-o sfântul meu, șopti ea, 
înfricoșată. Scaunele veneau încet. Legănându-se. Două câte două. N-a mai avut timp să se răzgândească. A 
auzit strigătul moroșanului:

– „Sări, doamnă! Doamnăăă! Sări! Săări!!!”, și vlăjganul, văzând că femeia stă împietrită și că nu se mișcă din 
loc, o apucă, nici nu știu de ce o apucă!, o ridică în aer, și o azvârli drept în scaunul care se îndepărta.

– Doamnăă!!! Mută-ți curu-n spate!, spuse el, ca un adevărat moroșan ce se afla. Coboară bara!, l-a mai auzit 
că strigă în urma ei. Dumnezeul ei de bară, care bară??? Și pierdută, țipă:

– Gabiii!!! A avut noroc. Om practic, cu armata făcută și cu spirit bărbătesc altoit în el, bărbatul interpretă 
corect situația. Întinse mâna și trase iute-n jos bara de protecție, închizându-i drumul, altfel absolut garantat, 
spre pământ. Am scăpat, răsuflă ea, ușurată. Pe moment, scăpase vie. Ce-o mai fi… Oi vedea când o fi. 
Urcușul spre vârful muntelui ar fi trebuit să o liniștească. Peisajul era superb. Pâlcuri de pomi înfloriți. Pajiști 
verzi, pline cu turme de oi.

Peisajul se schimba văzând cu ochii. Pajiștea cu iarba bună de păscut, lăsa locul stâncilor, tufișurilor 
aplecate sub bătaia vânturilor și bolovanilor de toate formele, printre care creșteau smocuri de iarbă. După alți 
zeci de metri de urcuș, apărură câțiva brazi stingheri. Apoi, mai mulți. Și mai mulți. În fâșii drepte, crescuți parcă 
de om, priveau către răsărit, spre munții împăduriți ai Rarăului. Era un peisaj de vis, ce mai! Păcat că Silvana nu 
putea să se bucure de frumusețea lui. Inima-i bătea într-un ritm furibund, numai la ideea că se apropie 
momentul când va ajunge sus. Și că atunci va trebui să se dea jos din telescaun. Cum? Nu știa și îi era frică. 
Poate că n-o să pot coborî. Vai de mine ce-o să fac atunci? Rămase o clipă pe gânduri. Apoi, se hotărî: Voi 
rămâne în telescaun. Stau în el până se oprește. Așa. Până după-masă la cinci. Asta o să fac! O să rămân în 
scaun până se oprește. Basta!, își zise ea și răsuflă ușurată. Telescaunele se apropiau tot mai mult de locul 
unde trebuia să coboare. Îi putea vedea clar pe cei doi bărbați care îi așteptau cu brațele deschise, gata să-i 
prindă din zbor, în momentul în care vor sări jos de pe telescaun. Vai de capul meu, și-a zis ea, înfricoșată. Un 
moroșan mic de statură stătea în dreapta, gata să-l ajute pe Gabi. Altul foarte solid, o aștepta pe ea, pe partea 
stângă. Omul ei, văzând că scaunul se apropie, și femeia din el nu are nici cea mai mică intenție să se miște, îi 
strigă cu o voce de tunet: „Bara sus! Mută-ți curu pe marginea scaunului, Doamnă!” Ea, nimic. „Doamnăă, 
Doamnăăă mută-ți curu' în față… Doamnăăă!!!” Ea, tot nimic. O ceață groasă îi acoperise ochii și totul i se 
tulbură în minte. Nu pricepea ce se-ntâmplă. Tot ce a mai auzit și a înțeles, a fost: „Doamnăăă!!!”, adică ea. 
„Mută-ți curu'!!!”, tot ea. Mai mult, nimic. Nimic. Nimic. După care, s-a trezit înfășcată de un urs, smulsă de pe 
telescaun și trântită jos pe pământ. Câteva clipe a rămas așa cum o zvârlise uriașul. Nemișcată. Privind ca 
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proasta cum telescaunele pleacă mai departe, fără să se oprească și cum moroșanul ei continuă să strige la 
ea. Părea foc de supărat. Gesticula. Vorbea tare. În graiul local. Silvana nu înțelegea mare lucru din ce zicea 
omul. Reuși să prindă: Cum că el o zis, și ea n-a făcut. Și el o zis, și ea, iară, nu a făcut ce trebuia să facă. Pe 
măsură ce striga, tipul se ambala tot mai mult. Avalanșa de cuvinte mânioase, spuse tare, se auzea pe tot 
tăpșanul, atrăgând atenția celorlalți turiști: „El i-a spus dar că ea”… Nu apucă să mai zică ceva, că Silvana se 
trezi din stupoarea care o cuprinsese.

Se ridică de jos scuturându-se de praf și se propti în fața moroșanului mânios într-o poză războinică, dreaptă, 
cu pumnii strânși de furie. Și-l atacă într-o vijelie de cuvinte: Cum că așa ceva nu se poate să existe în secolul al 
21-lea!!! Și ce primejdios este ca scaunele să nu fie temporizate! Și să meargă nonstop! Și… săracii turiști să fie 
nevoiți să se urce din mers! Cum că moroșenii nu se gândesc decât să facă bani! Că nu-i doare capul de alții! 
Că nu se gândesc că aici vin și oameni mai în vârstă. Vin și copii! Și așa cum trebuie să sari sus sau jos în 
mișcare, oricând se poate întâmpla ceva. Doamne ferește… accidente grave! Văzând că turista asta afurisită îi 
face față, moroșanul se înfurie mai tare. Și, în scurt timp, cearta lor se transformă într-un spectacol fără bani. 
Moroșeanu' ațâțat de colegul lui, se înroșise la față. „Nu te lăsa Nicule!, îi zicea ortacul care se distra copios: 
Auzi tu, o muiere să-ți facă față? Și încă una, băă!, una de la oraș, bă! Da' ce crede ea, că-i mai grozavă ca 
muierile de la noi?” Omului nostru, asta îi mai trebuia. Să râdă și ai lui, de el. S-a aprins și mai tare. Bine că nu 
are cuțitul la el, îi trecu prin minte Silvanei. Bărbatul, plin de el, își dăduse drumul într-o tiradă, mai ditamai decât 
a ei, pe care o termină arogant, cu pumnul ridicat în sus:

– „Doamnăăă! Eu mânc pită cu unsoare! Dacă dumitale nu ț-o place, nu mânca!!!
Silvana a vrut să riposteze. Apoi, într-o fulgerare de înțelepciune i se făcu rușine. S-a oprit. L-a privit în ochi. Și 

așa cu gâtul încordat, au stat față în față, gata de confruntare, câteva secunde. Ca doi cocoși de luptă. Ultimul 
dram de bun-simț a făcut-o să realizeze ridicolul situației. S-a lăsat păgubașă. Și, dând din umeri, s-a întors pe 
călcâie îndreptându-se spre ai ei, cu capul în sus, tremurând însă de furie și cu tensiunea precis ridicată. „Noa 
așe!”, își auzi consortul, pufnind în râs. „Ți-a spus-o, Soro!”, Vichița, afurisită și ea. „Hai Silvana, lasă-i pe 
bolânzii ăștia să zică ce vor! Hai să mergem”, spuse Ion și, luând-o de braț o trase după el.

O luară spre Cascada Cailor. Tot drumul până acolo, a fost nevoită să înghită glumele prietenilor și 
zeflemeaua soțului, care nu mai conteneau din râs și o tot ironizau: „Doamnăăă nu vrei o țâră de pită? Cu 
unsoare, Doamnă!” Nu a catadicsit să le răspundă. I-a lăsat în voia lor. Ei îi fusese de ajuns pentru o zi! Drumul 
era absolut superb. Urcușul nu era, însă, ușor. Mergeau când în jos, când în sus. Jos. Sus. Greu pentru 
genunchii ei. Greu pentru coloana lui Gabi. Greu pentru turiștii peste 50 de ani. În schimb pentru tineri, floare la 
ureche. Urcau fluierând. Cu rucsacul în spate. Vorbeau tare. Râdeau. Nu aveau nicio problemă. Cei patru 
prieteni se uitau la ei, cu invidie. Și se forțau, pe cât puteau, să întindă și ei pasul. Să nu se facă chiar de rușine. 
Și, oricât de greu îi era, nici Silvana, ambițioasă din fire cum era, nu se lăsa de ei. Venise de departe să vadă 
Cascada Cailor. Și, pentru o vreme, splendoarea din jur o făcu să uite de tot ce-ndurase până atunci. A uitat de 
telescaun. A uitat de durerea genunchilor paradiți. A uitat de oboseala urcușului, care-i biciuia toate fibrele. 
Nemaivorbind de agonia simțită în lipsa unui veceu amenajat și neputința de a găsi un loc unde să se ascundă, 
căci drumul era mult mai jos decât pădurea din jur, forțându-i pe bieții oameni aflați în aceeași situație ca ea, să 
se cațere ca și caprele de munte, sus, printre stânci. Dar momentul în care a zărit cascada, i-a răsplătit toate 
suferințele îndurate până acolo. Priveliștea ce li se deschidea în față era de o frumusețe supranaturală. 
Colțișorul de natură era inedit, și farmecul lui se adresa direct sufletului: culoarea verdelui etern, mirosul 
pământului reavăn, zumzetul libelulelor din apropierea apei, cântecul greierilor ce însoțea jocul insectelor în 
iarba mătăsoasă, se contopeau într-o îmbrățișare plină de senzualitate, ale cărei sunete difuze se împrăștiau 
larg în liniștea absolută din jur. Totul îi îmbăta simțurile. Starea euforică pe care o trăia, îi deschidea un portal 
spre o mai adâncă înțelegere: cum că lumea în care trăia nu era numai o aglomerare de ființe, întâmplări și 
lucruri. Cum că natura care o învăluia e însuflețită. Cum că toți ce fac parte din ea se manifestă într-o realitate 
unică.

Simțea că e una cu tot ce o înconjura: cu cerul și pământul. Cu bolovanii de pe cărarea ce șerpuia spre 
înălțimi. Cu florile de pe marginea drumului. Cu Munții Rodnei ce se aplecau deasupra ei. Cu poienița ce se 
însuflețea sub mângâierile razelor de soare, furișate prin desișul cetinei de brad. Simțea cum toți sunt pătrunși 
la vraja locului. Tăceau ca în fața Altarului. Iar liniștea profundă era tulburată doar de zumzetul insectelor și de 
foșnetul frunzelor. Simțea cum mirosul crud al verdelui îi accentuează simțământul că se află într-un loc fără 
prihană. Că brazii înalți și drepți, cu frunțile spre cer, sunt marcați de semnul Eternității. Și de acolo, de sus, se 
uită la ei, muritorii, parcă le-ar spune: Am fost aici, dintotdeauna. Suntem aici. Și vom rămâne aici, până la 
ultima suflare a Pământului.
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Soarele își începea coborâșul în vale, însângerând lumina zilei. Liniștea amurgului fu spartă brusc de niște 
stoluri de păsărele care, speriate de apropierea oamenilor, țâșniră pe neașteptate din întunecimea pădurii, 
luând-o țipând spre adăpostul înălțimilor. Era timpul să plece acasă. S-au sculat cu greu de pe stânca unde se 
odihneau. Ion cu Vichița au luat-o voinicește înainte. Gabriel cu Silvana mai încet, după ei. Din nou același 
calvar. Sus. Jos. Sus. Jos. Simțeau cum îi lasă puterile.

Surprinzător însă, Silvana nu se gândea la drum. Nu se gândea nici la genunchii obosiți de atâta efort. Nu se 
mai putea gândi decât la un singur lucru. Numai unul. Întoarcerea cu telescaunul. Avea o premoniție care o 
neliniștea. De jos, de pe tăpșan, se auzea muzică. Melodia săltăreață era antrenată de tobă: bum, bum, bum. 
De pe grătarele încinse, se ridica fumul, împrăștiind în jur miros de mici. La o gheretă, se făceau plăcinte cu 
varză și cu brânză. Nu exista turist să nu fie ademenit spre taraba cea mare, în fața căreia erau întinse mese și 
bănci. Au așteptat în picioare, până o familie s-a ridicat de pe o bancă și s-au repezit să le ocupe locurile. Erau 
mulțumiți, căci masa era poziționată strategic. Puteau vedea Stația de telescaune și, în același timp, se aflau la 
distanță nu doar de megafonul pus la maxim, dar și de chiuiturile turiștilor veseli care, cu halbele de bere în 
mână se distrau copios și râdeau tare, ascultând cântecele cu două înțelesuri ale maramureșenilor. „Se vede 
că nu le pasă de mersul cu telescaunul”, și-a zis Silvana uitându-se cu invidie la petrecăreții din jur. Nu știa ce 
să facă să tragă de timp. A luat un langoș cu brânză de oaie. A comandat o Timișoreană. A băut-o până la fund. 
Ea, care nu bea mai mult de un pahar. A încercat să amâne cât mai mult momentul plecării. A făcut cinste 
celorlalți, mai o plăcintă cu varză, mai una cu caș, mai o bere. Și tot așa, până i s-a golit buzunarul. S-a oprit. Nu 
mai avea ce face. Nu mai găsea nicio scuză să întârzie plecarea.

La Stație, moroșanul cu pricina, o ochi și, cu un zâmbet larg, îi veni în întâmpinare:
– Noa Doamnă, cum o fost? V-o plăcut cascada noastă?”
Silvana dădu din cap. Nu mai avea grai. Văzuse scaunul gol, apropiindu-se de ei. Se așeză cu spatele la el și 

cu capul întors spre telescaun. Așa cum fusese învățată. Is, în timp ce spunea în gând o rugăciune scurtă, se 
trezi sus în scaun. Acuma, că a sărit ea? Că a aruncat-o moroșanul? Nu mai știa. Sigur era că se afla în 
telescaun și că o pornise spre vale.

– Doamnăăă, trage bara-n jos!, mai auzi venind din urmă, glasul moroșanului.
– Nici aici nu mă lași în pace!, îi răspunse ea cu năduf, dar supusă, ridică mâna să tragă bara în jos, așa cum i 

se poruncise. Gabi fu mai iute. Cu un gest rapid, i-a coborât bara de protecție. Silvana era în siguranță. Pentru 
câteva clipe s-a simțit bine. Chiar liniștită. Găsi curajul să se uite în jos. Priveliștea era odihnitoare. Bătaia 
rapidă a inimii a readus-o la realitate. Is nu era plăcută! Cu fiecare clipă ce trecea, se apropia tot mai mult de 
locul unde urma să coboare din telescaun. Adică să sară jos. Sau să pice jos. Sau cum o vrea Dumnezeu. Așa 
să fie! Putea vedea clar, Stația. Nu mai erau aceeași oameni, ca de dimineață. Bărbații se schimbaseră. Cei noi 
erau mai înalți și mai solizi, dar parcă se mișcau mult mai încet decât cei dinaintea lor. Auzi ca prin vis, strigătul 
de acum binecunoscut: „Bara sus! Ridicați bara!” Și o altă voce ce parcă i se adresa numai ei: „Doamnă! 
Doamnăăă, trageți-vă curu' pe marginea scaunului”. S-a executat. Sări, Doamnă! Sări!, mai auzi ea. În stresul 
momentului, Silvana a uitat de genunchii ei înțepeniți care demult nu o mai ascultau. Execută automat ce i se 
ordonase. Sări. Simți cum niște brațe vânjoase o prind de mijloc și o trag într-o parte. Nu destul de repede însă, 
să o poată feri de scaunul care venea din urmă. Poooc!, se auzi o lovitură. Bara metalică a telescaunului o 
nimeri drept în ceafă. Văzu stele verzi în fața ochilor. Se clătină, gata să cadă.

– Aoleu, Doamnă! V-ați lovit?, îl auzi pe om c-o întreabă.
– Dumneata n-ai văzut că m-a lovit nenorocitul acela de scaun?
– Ioai, v-a lovit? Doamnie, n-am văzut. Vă doare?
Nu! Mi-a făcut plăcere, idiotule!, cât pe ce să-i răspundă. Nu, sunt în ordine, spuse.
– Atuncea-i bine, zise uriașul și, liniștit, își îndreptă atenția spre următorul client. Silvana dădu din mâini a 

lehamite. Abia aștepta să plece. Să se îndepărteze cât mai mult de acel loc. Ajunsese pe pământ. Asta era 
important. Și era și vie! Nici ceafa nu o durea, deși simțea cum îi crește un cucui. Nu era nu știu ce de capul lui, 
dar destul de mare ca să nu uite câteva zile de drumul cu telescaunul. Nu simțea însă durere. Ci numai ușurare. 
Și o mare satisfacție: a văzut Cascada Cailor.

Vorbele moroșanului o obsedau: „Doamnăăă, eu mânc pită cu unsoare. Dacă dumitale nu ți-o place, n-o 
mânca”.

Câtă dreptate avea omul!
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Ion Haineş este o personalitate bine cunoscută în cultura 
română contemporană; profesor universitar, ziarist, critic şi 
istoric literar, prozator, poet, cunoscut cititorilor revistei 
Lumină lină datorită îndelungatei sale colaborări, prolificul 
scriitor ne oferă spre bucuria lecturii un nou volum intitulat 
Synthesis (Ed. RawexComs, Bucureşti, 2020, 380 pp.).

Acesta este prefaţat de distinsul critic literar Florentin 
Popescu, redactorul-şef al revistei Bucureştiul literar şi artistic 
şi cuprinde patru mari părţi: istorie literară, poezia filosofică, 
eseu  ş i  c ron i că  de  ca r te ,  a r t i co le  pe  teme de 
media/comunicare.

Cum autorul însuşi mărturiseşte în „Argument”, volumul 
reprezintă o sinteză a preocupărilor sale prin ani, şi este bine 
spus „o sinteză” pentru că la mulţimea de cărţi, studii şi articole 
publicate de prolificul scriitor, se poate vorbi nu de una, ci de 

mai multe sinteze.
În paginile de istorie literară Ion Haineş îl introduce pe cititor în istoria simbolismului oferind interpretări şi teze 

documentate, bazate atât pe o lectură atentă şi competentă, analitică a textelor în discuţie, cât şi pe 
consideraţiile criticii literare de autoritate confirmată. În acest context profesorul Haineş se opreşte asupra 
creaţiei lui Dimitrie Anghel, Ştefan Petică, Ion Minulescu şi George Bacovia.

Cu aceeaşi competenţă şi documentare autorul discută despre poezia filosofică analizând în detaliu relaţia 
poezie-filosofie pentru ca apoi să se centreze pe metafora timpului. Ca şi categorie filosofică timpul este privit 
din punct de vedere artistic, în dimensiunea sa istorică şi individual, adică legat de persoana creatoare în 
existenţa contingentă, incluzând aici şi fenomenul visului şi al anamnezei, însă şi din punct de vedere 
transcendental, în relaţia clipă-durată, ca într-un fel de pelerinaj între Chronos şi Kairos, fapt ce justifică o 
examinare pe care autorul o face cu privire la relaţia timp-moarte şi timp-veşnicie.

Pentru a ilustra analizele sale Ion Haineş recurge la operele unor scriitori precum Lucian Blaga, Alexandru 
Filipide, A. E. Baconsky, Ioan Alexandru, Tudor Arghezi.

În partea a treia a volumului sunt prezentate 22 de cronici şi eseuri despre cărţi ale unor autori contemporani 
(cu excepţia unei eseu despre Tudor Arghezi), cronici în care Ion Haineş se uită la partea plină a paharului, cum 
remarcă Florentin Popescu în prefaţă, prin aceasta exercitându-şi darul pedagogic, acela de a cultiva în autor 
ceea ce trebuie continuat. Criticile constructive, accentuarea valorilor reprezintă exerciţii prin care Ion Haineş 
arată autorilor analizaţi cum ordinarul poate deveni extra-ordinar. Cu alte cuvinte noi nu citim cărţi pentru a 
vedea dacă ele sunt conforme cu valorile noastre spirituale, sociale, politice, estetice, etc. în care caz am 
deveni nişte monştri ai egoismului şi exploatării; citim cărţi şi apoi scriem despre ele pentru a-l face pe autor să-
şi descopere şi augmenteze propriul sine, cum ar zice Harold Bloom.

Se vede că şi aici avem de a face cu profesorul.
Ultima secţiune a cărţii, axată pe idea de comunicare şi mass-media, începe cu o incursiune în activitatea 

jurnalistică a lui Eminescu, apoi discută în detaliu problema manipulării, a dezinformării şi a altor abuzuri şi 
deficienţe ce caracterizează mass-media în special în perioada post-totalitară, pentru a discuta apoi relaţia 
dintre autor şi cititor în comunicarea electronică, dar şi pentru a face o susţinută critică a degradării limbii 
române în comunicarea actuală la diferite niveluri şi paliere.

Volumul se încheie cu două interviuri şi o prezentare a revistei Destine literare din Canada.
Ion Haineş este un scriitor de profunzime care ştie să pună lucrurile complexe în limbaj simplu şi curat, direct 

şi luminos, facilitând astfel asimilarea informaţiei şi bucuria lecturii.

Sintezele lui
Ion Haineş

Theodor DAMIAN
Statele Unite ale Americii
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Un roman al esențelor românismului de dintotdeauna.
Așa aș caracteriza surprinzătoarea carte a medicului 

Constantin Ciceovan, trăitor de mulți ani pe pământ 
american (Chicago), dar cu sufletul ancorat în spațiul dintre 
Dunăre, Carpați și Marea cea Mare. „A fost odată în 
Carpatia” străbate teritorii epice, care dau consistenţa unor 
întâmplări dintr-un sat valah, cu plecările și revenirile dinspre 
Siret, Dunăre, caravanseraiurile tăinuite de dunele deșertului, 
palatele sultanilor sau mirificele plaiuri ale obcinelor noastre.

Nimic versatil în povestea captivantă ce se întinde pe 445 de 
pagini (format mare), și nimic plictisitor în aventura 
personajelor pe acest pământ cu piatră, cu păduri și cu ape. 
Patru băieți și o fată (Costin, Tavi, Sabin, Iura și Smaranda) – 
personaje principale colective dar extrem de bine 
individualizate – împletesc un veritabil roman-reportaj ca o 
problemă de dragoste. Această cuprinzătoare fișă biografică 
pentru o eternă generație mitică se completează în albul din 
jurul cuvintelor ce încheagă apariții de basm: Răul și Binele, 
Animalele (domestice și cele sălbatice), toate având tușe 
grele, parcă într-un fermecător amurg valah. Necazuri și 
bucurii, tihnă idilico-bucolică sau vrăjmășii de politichie 
parșivă la Porțile Orientului, aduc în imediata noastră 
proximitate, când dificilul Drum al Mătăsii (până în îndepărtata 
Chină), nemerniciile de la curțile sultanilor sau lupta pentru 
supraviețuirea domniei din părţile noastre. Există, în curgerea 
eternă a apelor noastre cele mari, un moment solemn și cald, 
totodată, ceva ca o mărturisire de dragoste și făgăduială de 
fidelitate: Ada Kale domină majestoasă succesiunea undelor, 
dând memoriei colective un plus de autenticitate.

Un curios și pitoresc conglomerat uman se desfășoară în fața ochilor cititorului, când molcomit de cuget 
temeinic, când în secvențe cinematografice de aventuri îndrăcite. Se vede bine că siguranța și mânuire frazei 
la Constantin Ciceovan nu este dată numai de lecturi adevărate, ci și de o strașnică cunoaștere a istoriei, 
geografiei, culturii și adânc-psihicului uman, în general, și al poporului român, în special. Vraja va fi întreținută 
de personaje puternice din capitolele: Călugărul călător, La hanul Chiorului, Aurul Vizirului, Țiganul Kondor. În 
succesiunea evenimentelor o importanță deosebită o au: Câinii și caii de soi, La herghelia Smarandei, Boii lui 
Găvrilă, Balta lipitorilor, Cornul de inorog, Ursoaica cu trei pui, Babu – animale-companii, animale-suflet, 
animale ce fac parte din însăși ființa răbdurie a acestor locuri. Și, desigur, narațiunea n-ar fi completă fără 
Căsuța din povești, Ploaia de stele, Furtuna de nisip, sau Despărțirea ș. a. .

Cât despre subiectul propriu-zis? Vă las să aveți o surpriză. Mai multe surprize, chiar! Asta pentru că, 
întreaga poveste este condusă cu măiestria unui profesionist, care știe să gradeze întâmplările, când să 
stârnească cavalcade și iureș pe întinderi de pământ și ape, când să invoce puterea stelelor și să trezească 
iznoave din adâncurile ființei neamului. Se adeverește, și de această dată, ca la orice text literar de valoare că 
Pierre Dumayet a avut perfectă dreptate când a spus: „Lire este un seul moyen de vivre pusueur fois”. Iar 
prestigioasa editură clujeană „Școala Ardeleană” a opintit cu sârg pentru ca totul să fie perfect din punct de 
vedere tehnic și grafic.

Radu VIDA

BIOGRAFIA UNEI 
GENERATII MITICE,
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Apărută zub egida UZPR, revista Destine 
Literare din Montreal (Canada), membră 
ASRAN (Asociația Scriitorilor Români din 
America de Nord), ne oferă o nouă ediție, 
excepțională, a unui model de prestigiu 
internașional. Este o mare bucurie să poți citi (fie 
și pe PDF) o asemenea revistă, o încântare 
intelectuală, care propune o mare diversitate de 
texte, scrise de nume remarcabile din domeniul 
literaturii, al culturii, al istoriei culturii, scriitori, 
jurnaliști, teoreticieni, artiști plastici, oameni de 
înaltă competență profesională

Meritul este, desigur, în primul rând, al 
redactorului-șef, dr. Dana Opriță, ea însăși 
scriitoare și jurnalistă, care de curând a primit un 
important Premiu al UZPR, la o festivitate de 
ținută, ce a avut loc la Televiziunea Română/3.

Este o ediție de vacanță, mai relaxată. De 
altfel, editorialul Danei Opriță, A sosit vacanța 
cu trenul din Franța, glosează pe această 
temă, într-un text spumos, care ne amintește, 
nostalgic, de anii copilăriei și ai adolescenței, de 
bucuria vacanțelor la mare sau la munte, de anii 
fericiți, evocați și de Eminescu într-o celebră 
poezie: „Unde ești, copilărie, cu pădurea ta, cu 
tot?"

Nu întâmplător, redactorul-șef al revistei, ea 
însăși o mare iubitoare a mării, apare într-o 
ipostază inedită, pe fundalul mării, cu pălărie și 
ochelari, și cu părul răvășit de vânt și de briză, o imagine simbol, care vorbește mai mult decât o mie de cuvinte. 
Înțelegem, astfel, de ce revista publică multe poezii despre mare și, în general, multă poezie, a unor autori 
celebri, azi, uitați, readucând în memoria noastră numele și opera lor, într-o inspirată rubrică permanentă: IN 
MEMORIAM: (Ștefan Augustin Doinaș, Camil Petrescu, Geo Dumitrescu, Mircea Ciobanu, Octavian Goga, 
Magda Isanos, Ion Vinea, Tristan Tzara). Cultivarea poeziei adevărate este un act de cultură, iar Dana Opriță 
știe asta. (Ea însăși are un poem despre mare, despre întoarcerea corăbiilor la sursă, „la veșnicia inimilor 
noastre visătoare").

Reținem numele poeților: Emil Almășan, Marcel Mureșeanu, Roxana Pavnotescu, Dorian Stoilescu, Victor 
Albu, Camelia Carmen Stănescu Luca, Bidhan Datta, Marin Voican Ghioroiu, Passionaria Stoicescu, Dana 
Opriță.

Desigur, Eminescu este și de data aceasta o prezență pregnantă. Se publică poezii de Eminescu (Adânca 
mare, Glossa, Aducând cântări mulțime, Rugăciunea unui dac, Închinare lui Ștefan Vodă, Somnoroase 
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păsărele, Numai poetul, Privesc orașul furnicar, Vis), dar și studii critice (Anca Sîrghie, Biserica, o 
instituție națională identitară în opera lui Eminescu).

Un articol, Mihai Eminescu – publicist, publicat în Timpul, 27 martie 1879, este retipărit acum, preluat din 
ediția Mihai Eminescu, Opera politică, vol X, Ediție critică îngrijită de Muzeul Literaturii Române, coordonator 
Dimitrie Vatamaniuc.

O evocare emoționantă este aceea a Ilenei Vulpescu, plecată dintre noi de curând (la 12 mai 2021, la 89 de 
ani). Dana Opriță descrie cu sensibilitate și discreție destinul paradoxal al acestei scriitoare care a cunoscut în 
egală măsură „culmile fericirii, dar și pe cele ale disperării” și care considera viața, oricare ar fi ea, ca un eșec.

Într-un interviu, scriitoarea mărturisește că ar schimba tot trecutul din viața ei. În primul rând, regretul că n-a 
făcut medicina cu care ar fi fost de mare folos. „Viața este o permanentă pierdere”, spune scriitoarea. Și, totuși, 
ce rămâne în urmă, dincolo de un nume?, se întreabă Dana Opriță. Ea prezintă apoi, pe scurt, principalele date 
biobibliografice ale ale autoarei, printre care Arta conversației, cel mai cunoscut roman al său. Autoarea a 
primit numeroase premii și distincții, titlul de cetățean de onoare al Craiovei, Ordinul Național „Steaua 
României" în grad de cavaler, din partea Președintelui României Klaus Iohannis, titlul de cetățean de onoare al 
Capitalei. Cărțile sale au fost publicate în străinătate. Arta conversației a fost dramatizată și s-a jucat pe 
scena Teatrului Odeon.

Deci, viața ei n-a fost un eșec, ci, dimpotrivă.
Paralel, Dana Opriță prezintă o emoționantă amintire și despre inegalabilul, fascinatul om și scriitor (poet, 

traducător și publicist) Romulus Vulpescu (1933-2012), cu prilejul unei filmări în apartamentul Vulpeștilor. 
Impresionante sunt cele două fotografii.

Alte eseuri importante, care merită atenția cititorului: Ion Haineș, Aventura unui concept sau căutarea 
unei identități, Radu Vida, Ion Haineș sau plăcerea cuvântului bine scris, Anca Sîrghie, Dramaturgul 
Radu Stanca în deceniul proletcultismului, Țăranii lui Dinu Săraru și malaxorul comunismului, Paul 
Leu, Mihai Eminescu și Ioan Slavici, inițiatorii hramului jubiliar de la Mânăstirea Putna, Cristian Timofte, 
Exerciții de întoarcere în timp. Mânăstirea Văratecului care încă nu exista, Ion Corbu, Exerciții de 
lectură. Textul, dulce textul, Beatrice Silvia Sorescu, Marin Sorescu-La Lilieci-tărâm al nemuririi, Vavila 
Popovici, Fiodor Dostoievski, Radu Vida, Ca un poem epico-eroic, romanul Dracul și ilustrarea tradițiilor 
inițiatice, Eugen Dumitru, 110 ani de la nașterea lui Emil Cioran, Nazaria Buga, Culianu, asceză și iubire, 
Radu Șerban, Ziua Internațională a poemului Haiku.

Proză semnează autorii: Dana Opriță, Sorin Ovidiu Bălan, Passionaria Stoicescu, Cornel Udrea, Milena 
Munteanu, Marin Voican, Eugen Dumitru, Dorin Nădrău, Cerasela Tofan, Smaranda Kafka.

Pe lângă IN MEMORIAM, revista are și alte rubrici permanente. Amintim câteva: CALENDARUL 
SCRIITORILOR ROMÂNI, ambele susținute de Dana Opriță, TURNUL DE VEGHE, susținută de Dr. 
Rosemarie Haineș, ISTORIA… ISTORIEI, susținută de Georges Boisnard, EVENIMENTE UZPR, susținută de 
Dr. Ion Haineș, dar și EMINESCU. ÎNTOTDEAUNA EMINESCU, ALT ARICI... TOT POGONICI (pagini pentru 
cei mici), ORAȘUL MEU, unde, în acest număr al revistei, Mariana Pândaru-Bârgău realizează un interesant 
fotoreportaj despre orașul Deva. 

.
Revista este ilustrată de o excelentă prezentare grafică, modernă, dinamică.
În final, emoționante urări de sănătate adresate Președintelui UZPR, Doru Dinu Glăvan, din partea lui 

Alexandru Cetățeanu, fondatorul revistei, și Danei Opriță, redactor-șef, cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani.
De asemeni, urări de La mulți ani și multă sănătate adresate Doamnei Melania Rusu Caragioiu, la împlinirea 

vârstei de 90 de ani.
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A APĂRUT REVISTA LUMINĂ LINĂ/GRACIOUS LIGHT, an XXVI/Nr. 
3, iulie- sept. 2021, New York - revistă de spiritualitate și cultură 

românescă

Revista se deschide cu un  inspirat eseu al Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor Damian - Despre iad și demoni. 
Părintele Profesor nu Întâmplător vorbește despre iad și demoni, pentru că, din păcate, trăim într-o epocă a 

dezbinării, a izolării, a urii, a defăimării și, de aceea, invitația sa la unire, la unitate, la comuniune, la buna 
înțelegere și armonie, ca slujitori ai lui Dumnezeu este cât se poate de firească. Domnia Sa face trimiteri la 
textele biblice, la Sf. Evanghelie, la psalmi. Eseul are un motto semnificativ: „Cât este de bine și cât este de 
frumos să locuiască frații în unire" ( Ps. 132, 1). 

Dânsul, bun cunoscător al literaturii și al filosofiei, citează câteva versuri ale Magdei Isanos și un scurt 
monolog al diavolului din piesa lui Vicor Eftimiu, Cocoșul negru, care mărturisește că strică ce face Sfântul. De 
asemenea, eseistul pomenește despre piesa lui Jean Paul Sartre Cu ușile închise, în care acesta descrie 
modul cum construim iadul pe pământ încă din viața aceasta. 

Toate acestea sunt motive de meditație, ca să aflăm unde ne situăm, între rai și iad, cât de mult construim 
raiul și iadul aici pe pământ. Diavolul este părintele dezbinării, iar omul este instrumentul prin care dezbinarea 
are loc. 

Știm din textele biblice despre căderea îngerilor. Este vorba despre îngerii răi, care au vrut să-i ia locul lui 
Dumnezeu, ceea ce a dus la căderea lor. Diavolul este forța distrugătoare, el lucrează în permanență. El 
distruge în primul rând sufletul omului, iar iadul este locul sălășluirii sale. Iadul este loc de chin, de suferință, 
chiar pentru diavol, care a fost pedepsit. Iadul nu este un loc pe care îl putem determina cu precizie. El este mai 
ales o stare. Iadul este peste tot unde umblă diavolul, așa cum raiul este peste tot unde se află Dumnezeu. 
Mântuitorul a predicat iubirea de aproapele, fapta bună, comuniunea, unirea. Numai așa vom putea aduce raiul 
pe pământ.

În eseul său despre Noica și Brâncuși, Marian Nencescu face o trecere în revistă a principalelor idei din 
cărțile lui Ion Pogorilovschi despre Brâncuși: 9 cărți și peste 100 de articole. Ultima lucrare a autorului, apărută 
postum, în 2016, este o sinteză între substratul temelor plastice brâncușiene și ideile de bază ale filosofiei lui 
Constantin Noica. Miza cărții, spune eseistul, „o constituie identificarea unui înțeles românesc al ființei”, 
prezent în operele lui Brâncuși. Eseistul prezintă, pe scurt, câteva date biografice despre Ion Pogorilovschi și 
despre Constantin Noica. Apoi, el trece în revistă unele opinii ale filosofului român Constantin Noica, privind 
viziunea românească asupra ființei, prin care „a reinterpretat, în anii '70 cu material și exemple românești, 
marile direcții de gândire ale secolului trecut, de la existențialism la antologia heideggeriană”.

Despre conținutul filosofic al sculpturii brâncușiene, gânditorii români s-au pronunțat de timpuriu. Marian 
Nencescu dă și câteva exemple: Lucian Blaga în Fețele unui veac (1925), Dan Botta, Petru Solonaru. 

„În concluzie, spune Marian Nencescu, opera brâncușiană este ea însăși o „paradigmă a complexității”, ce 
poate ține loc chiar de un tratat de filosofie al neamului”.

Harnica și neobosita cercetătoare, prof. univ. dr. Anca Sîrghie, publică un excelent eseu despre Paradoxul 
receptării pieselor de teatru ale lui Radu Stanca în posteritate. 

Bună cunoscătoare a operei literare a lui Radu Stanca, ( este și autoarea unui studiu monografic dedicat 
acestuia, care constituie teza sa de doctorat din 1982 de la Facultatea de Filologie), Anca Sîrghie a urmărit în 
timp destinul pieselor de teatru ale autorului, ajungând la concluzii paradoxale. 

Autoarea aduce un cald elogiu soției lui Radu Stanca , Dorina Stanca, actriță la Teatrul din Sibiu, care, după 
moartea soțului ei, în dec. 1962, a renunțat la propria carieră scenică, pentru a se dedica promovării operei lui. 

Autoarea trece în revistă creația dramaturgică a lui Radu Stanca în perioada de dinaintea Revoluție din 1989 
și constată că, imediat după 1964, a fost un moment propice promovării acestui teatru. Piesele sale au fost 
jucate pe scena Teatrului din Sibiu sau Teatrului Național din Iași sau din Cluj. Au apărut volume antologice de 
Teatru ( în 1968), au apărut cronici teatrale elogioase, studii critice, semnate de nume sonore ale criticii literare. 

În mod paradoxal, în anii posterității lui socialiste se produce o adevărată explozie a interesului pentru 
dramele de idei ale scriitorului transilvănean, în timp ce piesele scrise conjunctural la comandă politică de alți 
dramaturgi consacrați sunt uitate. Deschiderea spre lumina scenei a textelor lui Radu Stanca va continua și 
dincolo de „tezele din iulie” (1977).

157

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M



Totodată, apar studii de sinteză ale operei sale, în dicționare de literatură, în manuale de istorie literară, 
scrise de autori consacrați. 

În mod ciudat, în ultimele decenii, interesul pentru piesele lui Radu Stanca a scăzut. Acesta este și paradoxul 
pe care îl constată și Anca Sîrghie. În perioada postdecembristă, perioadă de deplină libertate ideologică, 
piesele de teatru ale lui Radu Stanca au înregistrat un inexplicabil regres. 

Galina Martea scrie un interesant eseu despre Cultura literaturii române în contextul altor culturi. 
După ce definește conceptul de cultură ca identitate a valorilor spirituale și materiale ale unui popor, autoarea 

raportează cultura română la valorile culturale universale, subliniind că cultura română, în mod aparte, cultura 
literară română, s-a manifestat ca o componentă a culturii universale.

Domia Sa amintește numele unor mari personalități care au ilustrat relațiile cu alte culturi și influența acestora 
de-a lungul timpului. Astfel, marii cronicari moldoveni Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, apoi Dimitrie 
Cantemir, care a lăsat moștenire valori literare inegalabile. Literatura română a fost influențată de diverse 
culturi ca, de exemplu, cultura greacă (secolul al XVII-lea și al XVIII-lea), iluminismul european (secolele XVIII-
XIX), renașterea națională și culturală (secolul al XIX-lea și începutul celui de al XX-lea). 

Curentele literare europene (simbolismul, romantismul, realismul) au influențat literatura română în sens 
pozitiv. Marii noștri clasici Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici, apoi Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, 
Hasdeu, Kogălniceanu, Ion Heliade Rădulescu, Alexandru Macedonski, etc. au scris opere de mare valoare, 
care au intrat în patrimoniul cultural universal. Cultura literaturii române este prezentă în mod distinct de la 
începuturi până astăzi. Scriitorii și oamenii de știință români au promovat valorile intelectuale și spirituale 
românești. Ei se regăsesc în contextul altor culturi. Scriitori și oamenii de știință români sunt recunoscuți în 
cultura europeană și universală. 

Autoarea dă o listă întreagă cu numele lor, dar, în partea finală a eseului, apar nume mai puțin reprezentative.
Câteva însemnări despre Eminescu, Poet și teolog, are Tudor Nedelcea, care face trimitere la unele poezii, 

la proza și publicistica eminesciană. Tema e foarte importantă și ar merita o aprofundare mai adâncă. (Vezi, în 
acest sens, cartea lui Theodor Damian, Ideea de Dumnezeu în poezia lui Eminescu, Editura Eikon, 
București, 2016). 

La capitolul Documente și mărturii, M.N.Rusu ne dă informații prețioase despre Jurnalul Doamnei Dery, 
(1793-1872), o mare actriță de teatru și de operă din Ungaria imperiului habsburgic, care, între anii 1820-1846, 
a făcut numeroase turnee în orașele din Transilvania și Banat.

În memoriile sale, găsim foarte multe pagini despre viața artistică și politică din orașele românești din 
Transilvania. 

La capitolul Cărți în agora, Dan Anghelescu prezintă cartea Magdei Ursache Ars expentandi – mic manual 
de tehnica așteptării (Ed.Eikon, București, 2021), Ion Haineș, volumul de versuri al lui Marcel Miron Poeme 
din anticamera vieții Ed. Timpul, Iași, 2020), Iulian Chivu – Cosmografia lui Aethicus Ister, într-o ediție de 
Ion Pachia-Tatomirescu (Timișoara, Ed. Waldpress, 2019).

La capitolul Istorie, Ioan Voicu scrie despre Nicolae Iorga și magia bunei vecinătăți. El prezintă elogios 
recentul volum semnat Nicolae Mareș – Nicolae Iorga și Polonia (Editura Fundației România de Mâine, 
București). Autorul evidențiază concepția lui Nicolae Iorga privind locul bunei vecinătăți și al solidarității în 
relațiile dintre România și Polonia. Iorga a scris și publicat mii de pagini despre Polonia și raporturile româno-
polone.

La capitolul Recenzii, Ioan Gâf-Deac prezintă cartea Dincolo de semne, (Editura Karta-Graphic, Ploiești, 
2017), autor Lazăr Avram, iar Gheorghe Andrei Neagu scrie despre cartea Teodorei Fântânaru – Primăvara 
lecturii la români (Ed. Academiei Române, București 2020). 

O emoționantă evocare a prietenei sale, Nuni, face Roxana Pavnotescu (la capitolul In memoriam). 
Revista publică multă poezie (Nicolae Jinga, Passionaria Stoicescu, Angela Nache Mamier, Cătălina 

Hașotti, Sabina Măduța, Andrei Zanca, Mihaela Malea Stroe, Clelia Ifrim, Victor Olimaera Mateus, Ștefania Di 
Leo, Anna Keiko, Herbert Werner Muhlbroth, Dorel Cosma, Horia Ion Groza, George Căbaș, Lora Levitchi. 

Proză semnează : Bedros Horasangian, Dana Opriță (într-o postură inedită), Cătălina Hașotti, Victor Ravini, 
Flavia Topan, Smaranda Kafka, Elena Mitru. 

Ilustrații moderne semnează Luminița Țăranu, Horia Țigănuș, Alexandra Stoenescu. 
Un bogat Fotoalbum ilustrează o parte din activitățile cenaclului literar „Mihai Eminescu” și ale Bisericii „Sf. 

Petru și Pavel” din New York.
În concluzie, o revistă de prestigiu internațional.
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IN MEMORIAM

MARIANA TERRA

 
Astăzi 6 septembrie 2021 a plecat dintre noi pe calea Împărăţiei 

celei veşnice prietena noastra prof. Mariana Terra, ziaristă de calitate 
şi înaltă ţinută profesională, dar mai ales un OM de o deosebită 
probitate morală, un model de smerenie, de prietenie, de omenie, 
lăsând o adâncă durere şi un mare gol în sufletele celor care au 
cunoscut-o şi apreciat-o la adevărata ei valoare.

 
Mariana Terra s-a implicat cu statornicie în viaţa culturală şi 

spirituală a comunităţii românilor din New York şi implicit în viaţa 
românilor în general. A fost prezentă la evenimentele comunitare, a 
scris despre ele atât în publicaţia Romanian Journal unde a fost 
redactor ani de zile, cât şi în revista Lumină Lină, ambele din New 

York, dar şi la alte publicaţii din România. 
 
Reportajele sale, precum şi seriile de interviuri cu personalităţi proeminente din diaspora româno-americană, 

au dovedit pasiune, talent, cultură, capacitate, profesionalism. Această implicare a fost parte din lupta vieţii ei, 
pe care a dus-o, precum un soldat fără de arginţi, cu o inimă de aur şi cu o energie ce i-au definit mereu 
personalitatea.

 
Dragostea ei pentru valorile fundamentale ale culturii şi spiritualităţii noastre naţionale îi va cristaliza chipul şi 

numele în istoria generaţiilor ce vor veni şi care se vor interesa de istoria comunităţii româneşti din New York.
 
Acum Mariana Terra şi-a isprăvit pelerinajul vieţii pământeşti şi începe un altul într-o existenţă mai bună; ea 

lasă însă în urmă modelul Omului mare.
 
Sunt sigur că din sferele altor înălţimi ea ne priveşte şi ne spune cu glasul ei blând şi ferm totodată: „Nu mă 

plângeţi c-am plecat de la voi. Bucuraţi-vă că am fost cu voi!”
A fost şi va rămâne în sufletele noastre. Dumnezeu să îi odihnească sufletul bun cu drepţii Săi!
 

Pr. Theodor Damian
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Odă (în metru antic)

Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată;
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi, 
Ochii mei nălţam visători la steaua
Singurătăţii.

Când deodată tu răsărişi în cale-mi, 
Suferinţă tu, dureros de dulce…
Pân-în fund băui voluptatea morţii
Ne'ndurătoare.

Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus.
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate
Apele mării.

De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet, 
Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări…
Pot să mai re'nviu luminos din el ca
Pasărea Phoenix?

Piară-mi ochii turburători din cale, 
Vino iar în sân, nepăsare tristă;
Ca să pot muri liniştit, pe mine
Mie redă-mă!

Mihai Eminescu
Mihai Eminescu
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Amintiri

În satul meu de reşedinţă las o lume în care am găsit înţelegere, ajutor, respect şi receptivitate, prieteni 

pentru o viaţă. Las amintiri de nepreţuit. Îmi las propriile mele neputinţe, teribilismele şi timidităţile, trepte ale 

devenirii mele. Crescusem o dată cu satul. Doctorul „Filosofilor” eram. Un colindător, un visător, dar şi om, ale 

cărui gânduri s-au dăruit sănătăţii.

Flori. Iminenţa verii. Şi în curând… plecarea. Vizitiul intră pe nesimţite şi'mi aminteşte de o promisiune făcută. 

Trebuia să fac o nouă călătorie.

În inima mea se îngrămădesc tot felul de sentimente.

… Când zăresc ziduri vechi mă gândesc la spiritul vremii oglindit în fizionomia unor oraşe. Cu precădere a 

Iaşilor, cu melancolia, aspiraţiile şi cutezanţa lui. Mărturiile unui astfel de spirit pornesc nu numai din faima 

cetăţii cu bogăţia ei culturală, ci şi prin relieful monumentelor care marchează trecutul, în conştiinţa oamenilor. 

Astfel oraşele au şi ele un glas al lor, un limbaj zămislit din istorie şi scris prin sufletul ei.

Frunzele se strecurau prin ploaia măruntă înghiţite printre corzile de iederă ce îmbracă absida uneia dintre 

casele familiei Kogălniceanu, o curiozitate arhitecturală, puţin năruită între clădiri noi, dar deschizându-se în 

sufletul vetrei oraşului, spre „mahalaua Beilicului”. Doream să ajung la casa duduii Otilia pentru a i-o arăta 

Sandrei.

În liniştea spartă doar de câte un ropot mai puternic al ploii, monotonia crengilor, ulucelor şi cerdacurilor 

caselor era întoarsă de revederea acestui drum din anii copilăriei. Pătrund pe portiţă şi nici o pisică nu se vede 

pe cărarea care suie spre tindă. În casă iar linişte, o linişte dureroasă după zgomotul surd de afară. Nu'mi vine 

să cred, de câte ori mă reîntorc pe aceste pietre, pe această duşumea, că Otilia Cazimir nu mă mai întâmpină. 

Dispăruseră mai toţi din generaţia ei. Noi, copiii, o vizitam să-i ascultăm poveştile, pe care, sunt convins, le 

inventa sau le reinventa pentru noi. Era puţin bolnavă. O trăsese un curent puternic şi suferea de o paralizie 

facială. Încerca să se ascundă… Dar frumoasele versuri pe care ni le recita sau pe care cu bucurie ni le arăta 

publicate de curând ne făceau să uităm că acolo se făceau injecţii şi se luau doctorii. Doar eram copii!

Ne-am fotografiat. Aşa cum era. Apoi ne-a dăruit autografe pe cărţile sale, mie pe un exemplar din „Cele mai 

frumoase poezii”, pe care îl deschid cu plăcere din când în când.

Una din acele fotografii a apărut într'o publicaţie. Ne spunea că important nu este ceea ce vor alţii să arate 

despre tine, ci ceea ce crezi tu însuţi că merită să descoperi celorlalţi. Nimeni nu poate fi ascuns în faţa lumii; el 

rămâne aşa cum este.

Timpul n'a şters nimic din intimitatea mesei aceleia pline cu cărţi din mijlocul camerei ticsite, la fel, cu tot felul 

de înscrisuri, pe care o văd aşa, uşor neglijentă, cu ochii minţii. Ea era aceea carene povestea despre 

împrejurimi, despre Tătăraşii lui Teodoreanu, despre casa de pe Ralet a lui Topârceanu.

Acum refăceam drumuri mai vechi. Locurile nu mai par întru totul aceleaşi. Pe uliţa Zlataust mai există o 

fântână, câteva case, spre casele poetului Bucşinescu, spre uliţa Albă, cunoscută azi după numele Doamnei 

Elena Cuza. Sandra îmi aminteşte prin însemnările sale de viitoare scriitoare ce fel de dascăli învechiţi şi 

anacronici au încă azi: „Părinţii m'au dus la doamna învăţătoare, adică doamna vrăjitoare… Dar când nu ştiu, în 

loc să'mi arate, vrăjitoarea ţipă la mine. Ea este foarte rea cu copiii,… în pauză nu ne lasă să ne jucăm (facem 

Amintiri din 

Liviu PENDEFUNDA



gălăgie), în ore doar pentru o vorbă sau scăparea unui creion ne bate cu palma sau cu băţul la fund, ne pune la 

colţ. Ne necăjeşte de nu mai putem. E cea mai rea vrăjitoare, doamna învăţătoare, adică vrăjitoarea.”

Reveneam înspre centru, spre Târgul Cucului, pe lângă şiragul de case cu pereţii strălucitori aşezate pe 

sprânceana dealului, care se încheia cu bătrâna aşezare Luca, care a găzduit şi Gimnaziul „Alexandru cel 

Bun”.

Ploaia trecea până şi prin umbrelă, o ploaie care făcea practic imposibilă şi de neutilizat cortelul pe care 

încercam să-l opun într-un fel şi vântului doritor să smulgă cât mai mult din veşmintele multicolore ale naturii.

…Tăcerea se pierde acum în imensitatea muzicii.

Profesorul de desen îmi pusese simfonia a IV-a de Beethoven. Dintre celulele creierului, dintre neuroni, se 

înlănţuie şi se dezleagă, ca torentul râului de munte, gonind printre pietre, sorbind jur-împrejurul sub ploi şi 

frunzişuri, fulgere de lumină. Geometrii neaşteptate, iubirea. Va veni într'o zi.

Nu'i aerul, nici focul, nici apa sau pământul, născătorul, ci omul s'a născut pe sine. Calm şi furtună totodată.

Veniţi, ne duce suav uraganul!

Mă aşteaptă o noapte grea. Ştiu că nu mă voi odihni. O noapte de bilanţ. Ce voi face? Voi mai scrie ceva…

Călătoresc.

…Stau în tren cu ochii pironiţi la geam. Dincolo se perindă trunchiurile copacilor. Şi nu'i nici o căprioară.

Trenul merge parcă la infinit, doar noi coborâm şi urcăm.

Îmi amintesc de frumuseţea limbii ţăranului român: „S'au înălţat porumbii în mătăşi, tutunul se culege în 

floarea de gutui, grâul se seamănă în floarea de cireş”; câtă gingăşie sufletească!

Revăd moşneagul rămas singur care mă îmbie în fiecare toamnă să culeg gutuiul, enorm, nepoţii fiindu-i 

departe, prin ţară, îl revăd şezând pe prispă într'un toiag, nemaiputându-se amesteca în vâltoarea lumii.

Revăd lupta moaşei cu a opta naştere a unei femei de treizeci de ani, ale cărei puteri riscau să cedeze.

Revăd o frumoasă plimbare cu sania într'un sat la şapte kilometri depărtare într'a cărei întoarcere am adus 

învăţătoarele ce avuseseră acolo cercul pedagogic.

Cu sania plutind, mi'am amintit de livada de cireşi prin care în lunile de vară, tot eu, cu căruţa, le aduceam să 

culeagă fructele roşii ale unui joc printre crengi încărcate de dorul nostru de dragoste.

Ce frumoasă'i pădurea plină de zăpadă, când fulguie uşor şi norii ca o pânză uniformă ne reflectă.

Am luat examenul. Voi pleca…

În acelaşi timp mă apasă o caldă tristeţe – cât de greu îmi este. Cât de greu îmi va fi! Voi pleca! Oare chiar mă 

voi găsi departe? Imposibil. Legăturile stabilite sunt prea puternice. Sunt pentru întreaga viaţă. Este doar un 

nou început, strâns conectat la tot ceea ce a fost.
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Aurora boreală

Cartierul acesta post-industrial
undeva la frontiera Europei

ca un ghetto pentru experimente sociale
unde câțiva dintre noi îi așteaptă pe ceilalți

din ce în ce mai mulți
să vină sau măcar să ne spună că vor veni

odată cu aurora boreală
la care visam citind romane de călătorie

și împreună să restaurăm preajma
să o luă de la capăt

plecând de la minus unu
să încercăm un vivere pericolosamente

și dar și o calmă tristețe bucuroasă
printre parodieri provinciale

ale modelelor din felurite zări
printre new age și filetism

biotehnologie și magie albă
printre revoluții

ce nu au transformat nimic în om
și noii roboți de companie

printre petele ploii pe asfalt
ce aduce cu o hartă a lumii de mâine

Simfonie

Ca un tată ce-și ține fiul pe umeri
așa ne înalță simfonia aceasta necunoscută

la început de toamnă
la orele închiderii și reveriei albastre

când singurătatea adulmecă aniversările
Fluturii stau pe frunze pliindu-și aripile

pline de un praf stelar
și armăsari de foc trag osteniți
cvadriga soarelui spre asfințit

iar o lumina de aur
mușcă din carnea fructului

în care se presimt atât livezile meridionale
cât și taigaua unei viitoare siberii

Seară de Noiembrie

Lampa afumată din colțul bucătăriei
la care privești sau ea
se uită cu insistență la tine
prin golul lui Noiembrie
când nori înghețați
stau precum sloiurile în geamuri
iar monezi oxidate se rostogolesc
peste acoperișuri

Tăcerea ne atârnă de trup
ca o treia mână rănită
Nu ști dacă roua stă pe frunze
ori sunt lacrimile unui căințe
Pe-o cărare podită cu fluturi
sprijinită de perete serii
vine încet
un fel de bucurie sobră
un fel de tainic salut

Remember

Orizontul acesta îndepărtat
este doar un petec
din cerul înstelat sub care
am fost fericiți
Luna acesta rece
este doar un astru începător
față de acela care întorcea valurile
asemeni unor file de carte

Iarba aceasta apropiată
este doar o una
din miile de plante
ce se ridicau înfiorate
ca o câmpie de lazări
la trecerea noastră
când vinovăția rămâne
o insulă plutitoare
peste care fumegă
penumbre portocalii

Alexandru CAZACU



Absență

De atâta absență au început străzile
să se caute una pe cealaltă

când aripile păsărilor se mișcă
cu un zgomot de balamale ruginite

Florile se retrag în semințe
Mărfarele cu vești

au înghețat pe șinele podișului
Am aprins toate luminile

și se vede din ce în ce mai puțin
Sângele unui zeu

înroșește orizontul
Timpul se strecoară

printre inelele
unei tristeți iertătoare

Tăcere

Parcă ai simți liniștea
unei feline țintindu-și prada

pe undeva aproape
iar totul în jur

devine un muzeu de ceramică
unde vasele de lut

își leagă cu sârmă spărtura

Parcă o sentință se pronunță
dar în tribunale nu e nimeni

doar promoroaca ce mâingâie
jilțurile prezidiului

Lucrurile ar vrea să plutească
aprope de tavan odată

cu fumul țigărilor într-o spelucă
Iarna se adâncește în oraș

așa cum coboară pe funii
un sicriu în pământ

Exil

Plecarea spre acasă
de undeva de unde ai fi vrut
să fie acasă
unde este mereu nevoie
de celălalt pentru a alege
când la vechile tarabe ale târgului
nu mai ști cine,ce vinde
și este teribil de greu
să lupți cu acei la care
ții cel mai mult
când dragostea crestează
și zâmbetul și inima
iar orice pas făcut din locul
unde ai încercat fericirea
transformă celelalte spații
într-un exil
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Ochiul mântuirii

Scutură de tine mintea și rămâi
față'în față Sinei, ca spre căpătâi,

în egal cu taina, preamărit izvor,
să te-întorci la simpla liniște dintâi.

Tot ce umple vasul întru care-ai tins
nu îți dă măsura, poartă van cuprins,

cât focarul roții, conștiința doar,
ție-ți stă întocmai Cale înadins.

Prin evlavii sterpe implorând în veci,
de clintiri enumeri al clintirii treci

și te lași sub vremuri capturat de vânt
într-o dezunire, falselor poteci...

Astfel, rupe firul ancorei ce-a scris
vătămarea vieții și-ai să vezi deschis

ochiul mântuirii ce spre alte lumi
îți revarsă ultim cer de paradis...

Lux inens...

Spre-a afla trezirea și-a cuprinde rai,
farmecul dezminte ce cu mintea-l ai,
dincolo de masca unui van talaz
sfâșiindu-și golul din himer pospai...

Scapă de orbire, ca pustii ce țin
încă suferințe'în prea poftitul cin
să rămână grotei smăcinatei guri.
Intră-ales Cetății pe un calm asin.

Chiar de alți năimirii sub un lesne ham,
scriși a fluturare în scălâmb pergam
risipesc răgazul, tu, în tine-adânc,
din frunzarul lumii prinde-al căii ram.

De-a-mplini tocmirea punctului curând,
suie centritatea, vortex coborând...
Întru perla Clipei, legilor dintâi,
drept întors acasă, șterge-ți orice gând...

Inefabil număr...

Ca irumpte semne dintr-un tainic vid
verități avalma firii se deschid
oscilând nimicul în rotiri pustii

sub minuscul, unghiul, cel mirazei ghid...

Sfinte necuprinderi curg din necuprins,
iar un plin de nu e gol ce e a nins

cu tăcerea spuzei în a-i aminti:
– „de aprins e miezul, cercu-i pururi stins...”

Într-o nominare Sensul fără chip
focul, vântul, valul scrise în nisip
a izvod le-așează vanei izbucniri

presimțind silaba: Om!... drept arhetip.

El rostit de sineși!... Pisc și-adânc în ou,
sub tumult ce tace viului cavou

i-a dedus temeiul unui vis din vis...
Inefabil număr cercuind ecou...

Petru SOLONARU
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iarbă verde ca acasă

într-o zi
– pe la amiază probabil –

ți s-a părut că în vârful muntelui
din fața ta vezi ceva deosebit

ceva nemaiîntâlnit, nemaipomenit
unic și irepetabil

! gata
zarurile fuseseră aruncate
: trebuia să faci acest drum

și grabnic ai început pregătirile
cifrele și statisticile curgeau năvalnic

să-ți umple timpul
zile și nopți, de ordinul miilor, s-au îngrămădit

unele în altele căutând soluții
rezonabile bine documentate

trecuseră câțiva ani din viața ta
dar asta nu a însemnat nimic față de
speranța care te aștepta acolo sus

ai continuat să cauți soluții
se topiseră în trecut săptămâni, luni

ierni și veri
toamne și primăveri

cu lumină și înnoptări
cu cântece și curcubee

cu căutări și speranțe cînd într-o zi
te-ai hotărât

! plecăm la drum
planul se va naște din fiecare pas

pe care-l voi face

aruncând în spate un rucsac ușor
cu rufe pentru o zi ( sau pentru o viață)

ai îndrăznit primul pas

drumul nu se dezvelea greu
ba, calea de urmat te amuza

treceai prin lanuri de grâu cântătoare
pe lângă cascade care curgeau în cer,

pajiști verzi și mătăsoase îți odihneau trupul
când doreai popas

intersecțiile erau sensuri giratorii care
te alergau doar înainte spre piscul căutat

și
tot așa, pas după pas, înaintai
negrăbit spre vârf tot mai sus

deseori adăstai la rădăcina unui gorun
pentru o fărâmă de azimă și o gură de vin

ori îți strecurai picioarele obosite
în straiele răcoroase ale unui pârâiaș vesel

plecai apoi mai departe
– itinerariul trebuia parcurs integral –
nădăjduind la un adevăr căutat, dorit

poate la un miracol

pas cu pas
zi cu zi

lună cu lună
an cu an

înaintai nestingherit, neoprit
când într-o zi

– pe la un zenit, probabil –
ai ajuns

? cât timp a durat drumul
… nu știu, nu știi…

filozofii spun că mii de ani
certându-se ca precupețele la piață

pentru paradigmă invocând fiecare școala
spiritistă ori materialistă pe care o reprezintă

economiștii încă se mai calcă
unii pe alții în picioare socotind

durata drumului
și nefiind de acord în ce cont să-l introducă

pentru a-l impozita
doar judecătorii au dat un verdict sec

: drumul a durat atât cât trebuia

dar nu are importanță aceasta

victoria sigur este a ta
ai ajuns în vârf

poți acum destăinui lumii
ce ai aflat acolo…

(că de fapt și de drept pentru asta
ai plecat la drum, nu?)

! da, nimic deosebit, domnilor, nimic…
tot

iarbă verde ca acasă!

Vlad SCUTELNICU



167

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

În răcoarea dimineţii, pădurea părea de aramă poleită de razele timide ale soarelui. Licornele treceau cu 

strălucitoarele lor cornuri pe marginea lacului unde petalele galbene ale nuferilor se deschideau să cuprindă 

ochiul albastru al cerului. Un ţipăt se auzi, la un moment dat, rupând susurul incofundabil al micilor cascade şi 

copitele albe ale animalelor începură să cutremure frunzele, răscolind cu întrebări şi temeri suflarea pădurii.

– Ce s-a întâmplat? Cine-a ţipat, întrebă nedumerită cea mai tânără licornă, unduindu-şi cu graţie coama 

albă ca zăpada şi lovind din coadă ca un bici iarba argintată de brumă. Dintre minunatele salbe dăruite de 

toamnă mlădiţelor firave de pe mal îi răspunse, calm, fără să se agite, fără nicio intonaţie, un vajnic unicorn 

bătrân:

– În adâncul întunericului, acolo unde turmei noastre îi este interzis accesul, s-a născut un vasilisc.El e acel 

care s-a născut dintr-un ou rotund făcut de un cocoş într-un bălegar de urs şi clocit de o broască râioasă... Şi 

tăcu.

Căldura venită din fântâna cerului se oglindea în lac. Nici apa nu mai îndrăznea să curgă, nici păsările să 

zboare, iar fluturii dezgheţaţi nu îndrăzneau să mişte.

Licornele tinere s-au sfătuit să pornească în căutarea arătării. Un înger li s-a arătat atunci şi le-a oprit:

– Voi chiar n-aţi auzit? Un vasilisc creşte-ntr-o oră cât voi într-un an. Şi tot ce priveşte rămâne nemişcat. Curaj 

e ceea ce faceţi voi sau prostie? Şi-a dispărut în raze printre frunze. Dar cea mai tânără licornă, deşi 

îngândurată, era şi cea mai zvăpăiată/ A luat-o înainte, atrasă parcă de un vis. N-au mai putut-o opri. Şi-atunci 

îngerul veni din nou şi-i spuse: Ascute-ţi, deci, vârful de aur al cornului tău, să fie oglindă soarelui şi lunii, iar 

lumina lor să fie mai puternică decât cea primită, în el să se poate oglindi şi zeii. Poţi face asta doar frecându-l 

de creanga de aur a unui singur alun din această pădure. Dar calea către el nici eu n-o ştiu.

* * *

– Nu te apropia... Nu te apropia, şopteau frunzele arămii ale codrului care erau antrenate în mişcarea lor, la 

început de o adiere, apoi de un vânticel, un vânt, iar acum părea să se transforme într-o adevărată furtună, 

chiar în clipa când licorna zări capătul pământului. Dincolo erau planete, mii de sori şi stele sclipind în ritmul 

unei melodii cereşti. Chiar dacă totul părea de poveste, acela era capătul imperiului şi la granţă se aflau străzi şi 

case, case înalte care atingeau norii aşa cum nicio licornă nu văzuse în codrii seculari.

– Bună zi, o speriase o fetiţă, al cărei nume îi venise imediat în minte, dar nu i-l putea pronunţa. Şi chiar simţi 

că ea nu scosese niciun zgomot şi s-a decis să-i vorbească în acelaşi mod.

– Unde mă aflu? Eu vin din codrii de aramă. Îi ştii? Şi observă că micul pui de om nu cunoştea nimic înafara 

lumii aceleia plină de care zburătoare şi roţi care se învârteau asemenea gândului. Dar totul era acolo cenuşiu, 

murdar şi sufletele oamenilor triste şi disperate. Marele Vrăjitor care le era stăpân de zece ani era plămădit din 

beznă şi le luase orice urmă de speranţă. Dincolo era lumea planetelor, viaţa născută din Dumnezeu, aşa cum 

o vroise El pentru binele şi pacea vieţuitoarelo cărora le dăduse naştere în timpul Genezei.

– La noi nu mai este pace, continuase fetiţa arătându-i norii negri ce se ridicau nu departe de lumea lor, nori 

ameninţători de război dorit de un alt împărat hapsân şi neîmpăcat în dorinţele lui. Ne aşteptăm oricând să ne ia 

şi bruma din elixirul lăsat de străbuni.

S-a apropiat apoi un tânăr, înţelept, şi pe care îl simţeam dialogând prin vibraţii cu mulţi alţi oameni de 

pretutindeni cu ajutorul unei tăbliţe fermecate.

– Cu cine vorbeşti şi de ce privirea ta se pierde în depărtare ca şi cum aceasta ar fi la un metru de tine?, o 

întrebase tânărul care nu vedea licorna. Era orb, orb pentru lumea străveche. Dar aflând scopul căutării, acel 

Corn lumină
Elleny PENDEFUNDA



alun ce deţine creanga de aur, a găsit într-o poveste înscrisă în misterele tăbliţei sale calea care trecea peste o 

punte magică, deschisă doar sub lună plină, spre un tărâm numit Eden.

* * *

– Fii cu băgare de seamă – te vei îndrăgosti. Vei crede că imensa făptură e alesul tău, o sfătui pe licornă duhul 

alunului cel bătrân după ce reuşise să facă din cornul său o strălucitoare oglindă circulară. Vasiliscul ucide cu 

privirea pe oricine se apropie, fără să-l bage de seamă şi fără să-l privească ca pe un rege, îi fulgeră pe cei ce 

nu-i acordă respectul cuvenit, şi îi face să nu mai vadă primejdiile mortale ce-i pândesc pe intruşi. El, însă, nu 

poate fi ucis decât punându-i-se în faţă o oglindă în care să-şi reflecte privirea. Atunci moartea desprinsă din el 

se va întoarce înspre propria-i făptură.

Tărâmul întunecat era dincolo de dincolo şi nimeni nu mai îndrăznise să-i calce hotarul. Licorna, trăgând aer 

pe nări şi scuturând din coamă se oprise. Simţea în aer ceva nou, greu de definit. O atrăgea şi totodată era 

cuprinsă de repulsie.

Apăruse din neant o arătare, cu capul iţindu-se dintre aripile sale uriaşe şi unduindu-şi coroana bătută în 

pietre preţioase. Pielea solzoasă şi verde a trupului şi a picioarelor sale pintenate strălucea sticloasă luminând 

cu ceţuri de aburi tărâmul acela otrăvit. Zăceau în jur, nemişcate tot felul de vietăţi arse de respiraţia sa 

ucigătoare. Coada-i de dragon lovea în stânga şi în dreapta secerând copacii.

Licorna îşi înălţase cornul şi în loc să privească în pământ rosti ceea ce o învăţase îngerul ei păzitor:

Ieşi deochi

dintre ochi...

Ochii cei vătămatori

şi de foc săgetatori.

Înveliţi să fie-n tină

împietriţi de-un corn lumină,

şi blestem din ou rotund

să se-ngroape în pământ…

Haosul vrăjii se destrămase şi licorna se afla din nou în răcoarea dimineţii. Fusese vis? Fusese realitate? Dar 

sigur pădurea părea de aramă poleită de razele timide ale soarelui. Am deschis fereastra. Prin ea intrau din 

viitor zeci de zâne.

ELLENY PENDEFUNDA · VORTICI DAL FIUME
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Trăsura adăstă în faţa porţii cimitirului, lucrătorii se aflau de ceva timp încolonaţi ordonat în locul unde cu 
aproximaţie domnu' contabilé îşi fixa mai totdeauna scaunul şi măsuţa portabilă pe care îşi deschidea catastiful 
în care le erau trecute lefurile pe acea lună. Însoţit de un tânăr spilcuit, domnu' contabilé coborî cu obişnuita-i 
gravitate aboslut necesară – credea dânsul – în scopul menţinerii distanţei cuvenite, aşa încât mojicul să nu-şi 
poată a lua nicicînd nasu' la purtare.

– Aici, Ioachimiţiule!
Simbriaşii apreciaseră bine. Domnu' contabilé se oprise în acelaşi loc în care o făcuse şi ultima oară. Nimeni 

nu reuşise vreodată a-l face să-şi scimbe acel loc, într-un rând fixându-se acolo după ce făcu abstracţie de 
faptul că lucrătorii din întâmplare se încolonaseră la vreo douăzeci de metri distanţă. De asemenea, nimeni nu-
l putuse determina să intre vreodată în capela încă nedată în folosinţă spre a împărţi acolo simbriile, nici chiar 
când într-un rând o ploaie repede de primăvară agrementată cu tunete şi fulgere îi făcuse pe toţi ciuciulete, 
domnu' contabilé continuându-şi nestingherit ritualul lunar sub stihiile dezlănţuite ale naturii ca şi cum ar fi 
lucrat sub cel mai duios soare de primăvară.

– Ce v-aţi strâns mă, acilea, ca în jurul cazanului cazon, înainte să ajung eu? Dacă vă iau amendă câte 60 de 
bani, ce-oţi zice mai apăi?!…se roţăi în timp ce-şi punea manşetuţele.

Oamenii lăsaseră capul în pământ ca şi cum ar fi făcut un lucru de mare ruşine. Îngânară mai apoi într-un cor 
murmurat, cu o sincronizare uimitoare, de parcă un regizor le-ar fi stabilit din timp textul scuzei:

– Iertaţi-ne şi nu ne oropsiţi, domnu' contabilé, că n-o să se mai repete!…
– Păi v-om ierta, de!zise el pe ton critic, că ce să facem – până la urmă sunteţi ai noştri, şi mai e şi criză!… D-

aia n-are ursu coadă, că l-a păcălit vulpea – iar simbriaşul valah parale, de harnic ce e!… – Aidi, trăceţi pe un 
rând în faţa mea, să isprăvim mai degrabă!

În tot acest timp, tânărul asistent pregătise cu gesturi aferate cele necesare lucrului, deshizând măsuţa şi 
scăunelul pliante, punând călimara umplută ochi la locul cuvenit, aşezând tocul pe mijlocul registrului, 
retrăgându-se apoi cu doi paşi graţioşi în spatele stăpânului, împreunându-şi mâinile pe pântec şi sfârşind prin 
a ţinti zarea cu o privire plină de demnitate, de lacheu nemeritat de stăpânul mai tot timpul fără temei 
nemulţumit.

După ce îşi fixă ochelarii de sârmă pe nas spre a avea pe de asupra a ce să privescă, domnu' contabilé 
aruncă o privire relativ distrată în catastif, murmurând un Mda… mormăit care îi trăda mulţumirea deplină pe 
care nu voia să şi-o exprime pentru calculele impecabil executate. Totuşi:

– Băi, Ioachimiţiule, de câte ori te-am rugat să nu mai treci totalele cu cerneală roşie?! Asta e contabilitate, 
mă, nu poeizii scrise pe hârtie roz-bombo'-parfumat pentru ibovnică!…

Figura celui interpelat se făcuse mai demnă. Privirile devenite uşor tăioase erau aruncate acum mai în faţă, 
prin uşoara lăsare a capului pe spate. Buzele se subţiaseră strângându-se, tremurând imperceptibil.

– Am vrutără, domnu' contabilé, să facem o drastică subliniere pentru privirile domniei-voastre poate 
câteodată obosite de prea multă muncă. De alfel, noi…

Dar stăpânul nu-l mai asculta.
– Gheorghe Vasile!
– ' zent!
– Apropie-te!
– ' nţeles!
Preocupat, tartorul polilor din lădiţa de alături căută o vreme zumzăind în condică. Apoi izbucni volubil:
– E, ai văzut că se poate?! Luna asta îţi iei toţi banii! Dacă n-ai o zi lipsă?… Cine face ca tine, ca tine are să 

păţească; 2 lei pe zi x 26 de zile – 52 de franci. Na, ţine! Ş-acu', semnează!
– Da' nu ştiu a scrie…
– Atunci pune deş' tu!îl pofti arătându-i călimara de alături.

La cruce

Cãtãlin G. RÃDULESCU
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Lucrătorul puse degetu îmbibat în cerneală lăsând o pată cât o pecete domenască.
– Altu'!…
– Să trăiţi domnu' contabilé!
– Ce mai faci, dom' le?…
– Bine, să trăiţi!
– Ce-ţi mai face Mariţica? A născut?
– Da, să trăiţi!
– Ce?…
– O viţică, mânca-o-ar tata s-o mănânce – să trăiţi! Am şi botezat-o: Joiana!…
– E brava, brava!… Vezi că luna asta ai lipsit două zile: 4 franci cu mustrare!…
– Am lipsit că a născut Mariţica…
– Da' ce, nu putea să nască singură?… Aide, du-te!…
Monoton, lucrătorii se apropiau unul după altul. Domnu' contabilé se cam plictisise, avea nevoie de un 

divertisment şi schimbare a tematicii, aşa că privirea îi căzu pe crucea de fier groasă şi înaltă ce urma să 
încununeze turla capelei mortuare încă în construcţie.

– Mă, da' voi n-aţi mai pusără o dată crucea asta?… Că dacă eram eu aici – uite-aşa o aburcam pân' acum în 
vârf! încheie lovindu-şi sonor degetele.

Oamenii nu ştiau ce să răspundă. Crezură deci că e mai nimerit să tacă. Din spate, însă, tânărul asistent 
crezu că e de datoria lui să intervină, mai ales că mărinimia sa avea să fie deşărtată peste nişte oameni sărmani 
a căror ignoranţă nu avea cum să-i apere de toanele unuia mai şcolit ca ei.

– Nu e chiar aşa de simplu, domnu' contabilé!… La ei e puţin mai complicat, nu ca la domniile-noastre unde 
repede putem să scriem cât face doi cu doi. Structura de rezistenţă la care lucrează ei e nevoie să…

Tartorul se întoarse încet în scaun spre tânărul din spatele său, ascultându-i explicaţiile aparent pertinente cu 
un zâmbet zeflemitor pornit din vârfurile buzelor şi ale ochilor.

– Mă, Ioachimiţiule, ştiam că pe lângă operaţii cu ţifre tu te pricepi doar la poiezii – da' văd că le ai şi cu clăditul!
Tânărul îşi muşcă buza, înroşindu-se ca o pătlăgică coaptă straşnic. Stăpânul dădea în vileag unul din 

secretele sala cele mai intime, după ce decoperise la spatele unei condici un catren dintr-un poem pe care de 
jumătate de an îl trimisese la o revistă de profil, neprimind încă nici un răspuns.

– Dacă te pricepi tu la atâtea, mă întreb cum de n-ai făcut şi armata, ca ştii câte ceva şi de cătănie – ha?
Afrontul era acum dublu, insinuându-se pe de asupra şi faptul că s-ar fi fofilat de o îndatorire obştească, 

cunoscut fiind că tânărul era de familie mai înstărită, care ar fi putut să-l ajute pecuniar în acest sens.
– Pentru că, domnu' contabilé, până acum n-am căzutără niciodată la sorţi în această privinţă. Altminteri, să 

fiţi sigur, că tânărul aicea de faţă n-ar ezita a-şi face datoria sub faldurile drapelului Măriei-Sale!
Buza şi bărbia îi tremurau deopotrivă, împreună cu vocea care trăda un început de revoltă.
Domnu' contabilé, îl privea acum într-o atitudine de contemplaţie blegoasă, sprijinindu-şi doar falca în palma 

mică şi albă precum de domnişoară de pension care-nvaţă la maici, unde noaptea nu e cald. Zâmbetu-i 
mefistofelic îi dispăruse de pe chip, lăsând loc doar unei indiferenţe adânci.

– Ştii ce, mă Ioachimiţiule – mie mi s-a făcut foame… Câte ceasuri să fie?… – Ia du-te mătăluţă colea peste 
drum la crâşma Ghencii de cere un meniu complect … Aidi, du-te şi să vii degrab'! – Să vie altu'! se adresă 
şirului de lucrători ce păstrau respectuos o distanţă de vreo cinci metri.

Preocupat, îşi reluă operaţiunea de căutare a simbriaşilor, folosindu-se de vârful condeiului cu care lăsa din 
loc în loc o dâră de cerneală.

– Tiii, domnule!… Ce făcuşi?… Numa' nouă zile pe luna asta!?…
Omul din faţa sa lăsase spăşit privirile în pământ.
– Cum de-ai reuşit?…
Şi lasând o privire critică în catastif, domnu' contabilé începu să scrie preocupat ceva în rubrica Reclamaţiuni.
– Să vedeţi, domnu' contabilé, luna aiasta am fostără cam bolnavi…
Oprindu-se din scris, funcţionarul ridică o privire ascuţită către omul cu privire posomorâtă.
– Numa' azi s-a nimerit să nu fii bolnav, în ziua de simbrie – ha?!… – Încă o lună să mai faci una ca asta, 

Teofile – şi spui la Consorţiu să te puie pe liber. Păi treabă e asta, măi Teofile?! – Na, ţine acilea optesprezece 
franci şi zi-i merçi! Că cred că nici d-ăştia n-ai făcutără pe luna asta!…

– Îmmm, domnu' contabilé, da' cu banii aiştia n-o să am nici d-o litră de vin… şi uite, şi acum sunt cam 
bolnăvior – mă cam doare o măseluţă…

Domnu' contabilé se mulţumi a-i mai arunca doar o privire ca un trăsnet. Lucrătoul se retrase cu umerii căzuţi.
Pe sub bolta de intrare a ţintirimului se vedea în acel moment meniul complect comandat. Era împins pe un 

cărucior ca de spital care nu se ştie cum trecuse prin hârtoapele drumului împins personal de patronul 
cârciumii, ce păşea plin de importanţă, cu vârfurile ciubotelor ca de clown mult pe laterală, iar mustăţile pe 
furculiţă.



– Poftiţi, domnu' contabilé, meniủ-ul ce avem onoarea să-l aducem personal pentru domnia-voastră: borş de 
perişoare ca fel unu iar ca fel doi, specialitatea casei – iahnie de fasole cu cârnat. – Vă dorim poftă bună şi 
sperăm ca şi pe viitor să aveţi bunătatea a apela tot la noi!

Plecă la fel de important cum sosise, parcă cu vârfurile botinelor şi mai pe lateral dispuse. Într-un târziu, 
dispăru dincolo de ieşire cu tot cu căruţul atoturuitor ce părea că are să scoale morţii din racle.

După ce trase pe un colţ al mesei registrul şi ustensilele de scris, asistentul îşi reluă discret locul său, cu 
mâinile împreunate în faţă.

Domnu' contabilé începu să mănânce cu lăcomie, ca şi cum atunci ar fi scăpat din temniţă. La a cincea 
sorbitură rămase cu lingura în aer. Din stânga sa, un cortegiu funerar îşi făcu simţită prezenţa prin ţipetele 
sfâşâietoare ale bocitoarelor de profesie care în răstimpuri se loveau cu capul de sicriu.

– Auzi, mamă ce să facă el!… Să se omoare fiindcă l-a părăsit Frosinaaa!…vivandiera naibii, să nu se bucure 
de ăla cu care îşi face felu' acum, s-o trăsnească Ăl-de-Sus şi Maica Precista, să…

Lângă sicriu, preotul răspopit agita grav şi lent din cădelniţă, cântând din mers şi pe nas Stâlpii ce pare-se îi 
ştia pe de rost. La un moment dat procesiunea se opri. Ajunseseră la destinaţie. Un miros înţepător de tămâie 
părea să se fi răspândit în tot cimitirul.

– Hm… auzi, domnule, din ce să se omoare: din amor!…
Şi cu un semn a dezaprobare din cap, domnu' contabilé trecu la felul doi.
– Ia zi-i, bă Ioachimiţiule, poietul ăla al vostru naţional nu şi-a luat zilili acu' vreo opt ani din aceleaşi pricini?
Cel interpelat îşi reluă atitudinea demnă.
– Domnu' contabilé, nu să cade a vorbi astfel de marele poete al neamului care odihneşte în somnu-i 

prematur, la nici zece verste de noi, în ţintirimul Şerban-Vodă. – Adevărat că a fost îndrăgostit nepotrivit de o 
femeie măritată şi poetesă la rându-i care a murit în acelaşi an cu el, dar…

– De ce nu te laşi tu de meseria cu ţifre, mă Ioachimiţiule, ca să îi iei locu'? Că văz că le ai cu stihurile; ţi-a 
răspunsără ăia la care le-ai trimis?

Interpretă cum dori tăcerea adăncă, plină de semnificaţii metafizice a tânărului.
– E, ai văzut?… Totu' până aci: puţini vrea, Ioachimiţiule, să moară săraci, dând în zadar banii pe hârtie decât 

să-şi trateze mai bine la Italia oftica!
Domnu' contabilé isprăvise dejunul. Îi rămăseseră în farfurie un sfert de cârnat şi o lingură de iahnie, iar în 

căniţa ca de puşcăriaş câteva linguri de borş şi o perişoară stâlcită. Turnă restul de ciorbă în farfurie, frânse 
dumicatul de pâine neconsumat, zvârlindu-l peste tot acel terci.

– Ţie nu ţi-e foame, măi Ioachimiţiule? Na! întinse farfuria pregătindu-se să-l îndestuleze şi pe cel din spatele 
său.

– Mersim, domnu' contabilé, dar noi am statără la masă înainte să plecăm spre slujbă, spuse tânărul cu cea 
mai marţial-înţepată atitudine pe care şi-o luase pe ziua aceea.

De undeva din spate, nevăzut de nimeni, se apropiase un tip hirsut cu priviri sălbatice.
– Domnule… fie-ţi milă… nu am mâncat de trei zile… fă-ţi pomană şi cu mine…
– Na, că s-a găsit client!… Dacă n-ai vrut tu, uite că s-a găsit altu'!…
Dinspre cortegiul funerar se auzeau primii bulgări de pământ aruncaţi cu lopeţile pe racla lăsată în criptă. O 

femeie despletită, nurlie încă tânără desculţă şi cu rochia pe jumătate descheiată străbătea aleea, apropiindu-
se de cortegiu, după ce intrase ca o vijelie pe poartă.

– Nuu… nuuu… nu-l îngropaţi… că eu îl iubesc… cum a putut să facă una ca asta?…
Era Frosina, pocăită. Un glas unanim de revoltă răzbătea printre cei ce alcătuiau procesiunea.
– Pleacă d-acilea, căţea! Nu ţi-i destul că l-ai băgat de aşa june în ţărână? Căzătură!…
– Nuu… nuuu… nu-l îngropaţi… lăsaţi-mă să-l mai văz o dată… aoleo, Doamne, Doamne – ce năpastă a fost 

să cază pe capu' mieu!…
– Mda… plescăi din limbă domnu' contabilé stenahorisit de scenă. – Tu ce stai acolo? Apropie-te, dom'ne! 

zise ultimului lucrător ce cu basca în mână aştepta să-şi ia simbria.
Şi reluându-şi căutarea preocupată cu peniţa, într-un târziu găsi. Ridică o privire admirativă către cel din faţa 

sa:
– Bravo, nene! Da' ce-ai făcut – ai lucrat şi duminicele?…
– Da, domnu' contabilé, eu am fost tot timpul acilea, am avut de lucru şi noaptea cu fiarele ce ţin sus cupola…
– Mde… aşa o fi… dacă zici 'mneata… că prea o zici cu foc… bravo! – Na, 60 de franci în cap!… Semnează…
Asistentul începuse deja să strângă, pliind la loc scaunul şi masa pe care le luă la subsuoară după ce 

introduse registrul şi ustensilele de scris într-un sac generos, în timp ce stăpânul său terminase de scos 
mânecuţele. După care merseră în grabă spre trăsura ce îi aştepta în faţa porţii, pe capra căreia vizitiul ce se 
sculă brusc din moţăială îşi mână viguros sireapii, nearuncînd nici măcar o privire femeii răvăşite care la rându-
i ieşise în acel moment ca o furtună pe poarta ţintirimului.
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Sunt acrobatul ce sapă cărările apropierii
în nisipul mişcător al îndrăgostirii.

De-acum mioza strânge sânge,
pupila mă izolează de lume

iar eu rămân un biet număr impar.

Mă contract ca pulsul în aşteptări dizolvate
şi rostesc necuvântul,

dar trupul nostru comun – seducător bestiar-
se-nchide ca o rană a vrăjilor întâmplate.

Rechem vacanţa noastră
spre Nicăieriul vieţii şi-al morţii

dezlegând viitorul promis de iubirea fatală.
Mă destram ca să te umpli de mine

tu mă legi ca să nu mă mai caut
şi învăţăm depărtarea.

Depărtare

Rugăminte

Smulge-mi cataramele trupului
să pot picura sânge şi ligamente.
Dă-mi bolţi cu frunţi neridate
şi stele de ocru să le închid în pleoape.

Apără-mă de umbrele îndoielii
şi ţine-mă să nu curg printre oameni.
Vreau să mă-ngrop cu valurile de carne
sub lanţurile de timp ale lumii.

Molile vieţii mele nu se mai adună pe buze,
viaţa mea rămâne tăiată-n două:
una e a femeii care uită să crească-n cocon
cealaltă a blestemului de a fi om.

Carla Francesca SCHOPPEL
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Vraciul menestrel

Poetul ar părea să fie vraciul ce vindecă și trupul
iar medicul un menestrel, cu incantații alinând
a sufletului neștiută durere terestră obsesivă.
Nu e furtună nici tornadă, nici valul ucigaș în spirit nu'i
ci doar fragment de răsuflare divinul acceptând;
aceasta'i poesia ce curge ca un râu hai-hui,
măreață și fertilă, spre Dumnezeu a omului misivă.

O treaptă urc când mă visez idei rememorând
un act de bună vrere al unui vraci precum
aș conveni cu tine, eu să recit și tu'n tăcere să mi'asculți
călătoria unei boli ce inutil ne înspăimântă,
eu vraci și tu, umile cititor, în rol perpetuu de ajutor;
dintotdeauna știu nu's singur pe halucinantul drum
pe care'ncoronați hălăduim dar și desculți.

Meschin intelectual iluzii urmărind să le dărâm,
de lacrimi, viziuni, halucinații, obscurități induse,
deliberat reduc lugubru cuvinte captivante, ilogice grimase
demență progresivă, stupori profunde ce'n moarte le amân;
acestea's scoase din magazia unui creier forțat să nu se
mai poată apăra în urletul rațiunii civilizației rămase
în aparență la'ndemâna singurului nedorit stăpân.

Pasiune'i poesia, când urlă'n codri și'n adâncuri melodrama
lumii de monștri, paraziți și demoni în ipocrizie copleșite,
așa cum vraciul, poet pe pantele abisului în blasfemii zdrobit
disprețuiește să mai scrie rețetele străvechi pentru-asfixie,
vagi versuri din cerurile abisului plin de remușcări și ipocrit
răsar imperceptil sub pasele-unor mâini de mult vrăjite;
e poate singura lumină ce din întuneric mintea o mai știe.

Cu îngerii-așezat, din timpul fără vise, pe firavul ponor,
trezitu-m'am sub Jupiter, Saturn, Mercur la diavol pacient.
Nu, n'am crezut că ar putea lumina să mă'nghețe și totodată
neputincios în magică eclipsă cu Lună peste Soare să mă ardă;
dar nu lumina, ci bezna, cea crunt, în vrăji și imprecații, lent
ascuns-a protecția unui vraci cunoscător în semnele din cer
și l-a trântit în lanțuri pe care le-a simțit doar al său dor.

Venind din acea lume ce pare unui medic nepermisă,
cea de neștiință, de delir ce'n îngrozitoare halucinații
mintea unui pacient alintă și cu greu frământă respirații.
Doresc spovada celui imprecat cu o magie astfel trimisă
în umbra revenită de așezarea planetelor în cer:
iartă, Isuse, neateția smeritului tău adept și călător
rămas pentru vecie în lumea ta și vraci și menestrel.

Când Anticristul, pe noi poeții, ne îndeamnă să visăm infern,
produsul îndoielii e ipotetic sclavul ce'ți dăruie, fidele cititor,
dovada că doar apa, focul, aerul, pământul te mai pot salva
și doar pentru că ești Om, mândrie totodată și blestem
al Celui care printre îngeri zămislit-a codul creator
al primei și ultimei esențe pe care, tratând noi ți'l vom da
la bucurie și tristețe, principiu și-adevăr numit poem.
Miroslava, 14-16 ianuarie 2021

Liviu PENDEFUNDA
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Omul de zăpadă

Copii frumoşi, sînt Omul de zăpadă
Care-a văzut prea multe-n viaţa lui
Şi care mai aşteaptă doar să cadă

Pe el omătul Dumnezeului.

Nu mă mai pot juca precum odată,
Cînd nas de morcovi îmi puneaţi şi ochi

Din doi cărbuni, iar mătura stricată
Mi-o aşezaţi sub braţ ca pe-un deochi.

Acum vă las, fiindcă e-un rost în toate
Şi vreau s-o fac atîta cît mai pot,

În sens invers şi-ncet de a-i străbate
Poveştii mele albe drumul tot.

A fost frumos atîţia ani de zile
Să ne jucăm alături, nu-i aşa?

Definitiv rămîne scris pe file,
În cartea fericirilor de nea.

Cînd veţi vedea că nu mai sînt în locul
În care mă clădeaţi voi tot mereu

Veţi şti, mai mari, că-mi port în mine focul
Şi mă topesc după un plan al. meu.

Că Omul de zăpadă e-o poveste
Ce din păcate are un sfîrşit,
Ca orice basm, dispare fără veste
Cînd timpul vieţii noastre-a-mbătrînit.

Veţi şti, de-asemeni, că am fost aparte
Şi că m-aţi plămădit din fulg ceresc,
Că frigul lumii îl simţeam ca moarte,
Plîngînd prin rîsul vostru pămîntesc.

Eu plec acum, cît încă mai e iarnă,
Prin încălziri globale mă disip,
Las viaţa voastră-ntreagă să discearnă
Trecutelor zăpezi frumosul chip.

Mă voi gîndi la voi întotdeauna,
Vă voi vedea-n paltoane şi galoşi
Şi voi simţi cum mi-aşezaţi cu mîna
Bulgări pe trup şi-am să v-aud voioşi.

Cînd veţi fi mari şi trişti şi singuri poate,
Cînd veţi uita frumosul nostru joc,
Din liniştea zăpezilor trădate
Vă voi aduce-n vis semn de noroc.

Iar de nu veţi avea nici somn în noapte
Şi un opaiţ va lumina la geam,
Eu, Omul de zăpadă şi de lapte,
Am să vă ning precum cînd ne jucam.

Dragoº NICULESCU
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Foc în exil

Te-aştept în colibă, e balta aproape,
Pădurea, aici, este verde mereu
Şi caii sălbatici adorm lîngă ape

Şi ploaia miroase a lacrimi de zeu.

Te-aştept, fără noimă, cînd trenul mai ţipă,
Cînd lemnul pocneşte a semn dureros,
Te-aştept în tăcere, te-aştept în risipă,

Te-aştept fără spaimă şi fără folos.

Aprind cîte-un foc, să îl vezi de departe,
Prin papuri şi sălcii, – lumină în drum,
Şi-o barcă din trestii anin, să te poarte

Ea singură-n locul cu flăcări şi fum.

Ţi-e viaţa uscată, o simt dintre valuri,
Şi nici n-ai copacul să-l îmbrăţişezi,

Întinzi şi în somn cîte-o mînă spre maluri,
Să ieşi din vîrtejuri şi să te salvezi.

Dar nu e scăpare, oraşul e-o groapă,
Şi-n jurul lui, viaţa ‒ un cîmp pustiit,

Pe care o barză, tîrîndu-se şchioapă,
Îşi simte pămîntul, sub ea, pregătit.

Încearcă măcar să te-abaţi pîn-la mine,
Prăji-vom un peşte la jar, vom bea vin,

Şi-n tainele nopţii spăla-vom rugine,
Cu ochii spre lună şopti-vom “Amin!”.

Te-aştept unde doarme adînc veşnicia,
În mijloc de smîrcuri şi plauri, şi stuf,

În locul în care se-ntoarce pruncia
Din mersul ei silnic, cu glod şi zăduf.

Se-aude iar trenul. Încet, fantomatic.
Un şuier… Apusul a fost mîngîiat.

Te-aştept în coliba din mediul acvatic,
Te-aştept lîngă Dunăre, la Calafat.

Prea scurtele ierni

Ca lama unui brici mă taie raza
şi sîngerez cu boabe de argint,
mi s-a topit, a jilţului, speteaza,
răceala ei curată n-o mai simt.

Picioare de cleştar o iau la vale,
ce-a mai rămas din neguroase oşti,
cînd jilţul meu de gheţuri se prăvale
şi-ncepe anotimpul pentru proşti?

Nimic lumina şi nimic seninul…
Prinsesem pojghiţi aspre, de taiga,
mă oţelise la privire vinul,
pe care-l beam gîndind la dumneata.

Mai viscolea cu patimă de glonte,
mai nimereai să vii din cînd în cînd,
te aşteptam pe blănuri de arhonte
şi focul înmuiam, să-ţi fie blînd.

Au fost prea scurte iernile acelea,
acum nu mai e iarnă pe pămînt,
doar sufletul meu trist mai umblă lelea,
tot căutînd al iernilor mormînt.

Şi dacă tot va fi să fie soare,
şi poezii s-or scrie pe asfalt,
eu mă voi deporta unde-i ninsoare,
luînd Siberii vaste cu asalt.

Şi, poate-atunci, făcînd popas o clipă
să beau un ceai din caldul samovar,
te voi zări prin fumul gros de pipă,
pe care-o voi aprinde din amnar.

Te voi găsi, la fel şi tu, fugită
către limanul albelor zăpezi
şi-abia atunci, iernatică iubită,
de boala mea de frig ai să mă crezi.
Carti care au trecut oceanul



Aproape de liman

Mi se făcuse somn de-atîta mers şi m-am întins pe tăietura
galbenă a unui copac. Nu am mai apucat să adorm, căci spatele
mi s-a udat de seva albă care mustea înăuntru şi se ridica la
suprafaţă prin venele lui tăiate, lipicioasă ca un sînge.
Mi-am scos merindea şi m-am tras la umbră să mănînc şi să
beau apă din izvorul pămîntului, care-mi curgea, printre pietre
şi muşchi, la picioare.

Cît mai aveam oare de mers pînă la castelul sau cetatea
care se zărea în depărtare? O zi? Sau poate două? Poate acolo
va fi chiar sfîrşitul lungului meu drum, acolo, între pereţii
groşi de piatră, încoronaţi cu maiestuoase creneluri. Acolo
poate fi totul ‒ frumoasa domniţă însingurată ce-şi aşteaptă,
ca şi mine, izbăvirea, bătrînul învăţat care mai tot timpul
adorme printre ocheanele lui, cu capul pe ceasloave, cu
lumînarea aprinsă, servitorul hoţ pe care îl voi elibera în
pustie, punîndu-i în palmă cîţiva bani mari, de aur, biblioteca
în care mă voi afunda nesătul pentru totdeauna, cu stîlpii ei
bruni, din lemn cireş, cu tainiţele întunecoase în care voi
adormi şi voi visa atîţia şi atîţia ani de-acum încolo.

Drumul meu trebuie să fi avut un rost.
Paşii eu doar i-am tras după mine, iar înaintea
urmelor ce le-am lăsat trebuie să fi fost urmele
pe care am mers, firul întins de călăuza nevăzută
care m-a adus pînă aici, în luminişul aceste păduri.

Iată o pasăre rotindu-se şi ţipînd deasupra bătrînei cetăţi!

Oare nu e chiar acvila care m-a însoţit prin munţi, peste ape,
pe deasupra colinelor şi cîmpiilor care se uneau cu cerul
învineţit, ca un mozaic al răbdării tăcute, fierbinţi, istovitoare?

Acolo trebuie să fie limanul a toate, capătul meu de drum
şi sfîrşitul. E prea adîncă liniştea acestor păduri, statornicia fără
moarte a locului, a acestor ziduri brumării, despre care nimeni pe lume,
niciodată nu ar putea spune cînd au fost ridicate, întărituri care
vor cădea odată cu pămîntul.

Mai departe de acele ziduri nu mai poate fi nimic.
Doar marea, după care voi tînji pînă cînd voi închide ochii
şi chiar mult, mult după aceea, cînd foşnetul valurilor va răsuna
în seva mea albă, luminoasă precum aripile unei eternităţi pierdute.
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DORU DINU GLÃVAN
(07 IUNIE 1946 – 31 OCTOMBRIE 2021)

IN MEMORIAM
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Am aflat, cu stupoare, de moartea, cu totul neașteptată, a lui DORU DINU GLĂVAN, personalitate marcantă 

a presei românești contemporane, care s-a stins din viață la Reșița, orașul său natal, în urma unor complicații 

generate de infectarea cu COVID -19. 

Doru Dinu Glăvan a intrat în presă de foarte tânăr. La 14 ani, a început să publice, iar la 18 ani, a devenit 

colaborator în presa locală și regională. În 1965, la 19 ani, a fost corespondent al ziarului Sportul popular. 

Cronicar sportiv al postului național de radio, a publicat concomitent și în presa scrisă. Radio București l-a 

delegat să transmită și să comenteze Jocurile Balcanice, Campionatele și Cupele Mondiale de atletism, 

natație și gimnastică, Jocurile Olimpice de Iarnă de la Sarajevo, difuzate în România din Europa, Asia și 

Austria. 

Din inițiativa sa, a luat ființă, în 1965, la Reșița, Fundația Radio Caraș-Severin, care, din 1906, a căpătat 

statutul oficial de post public local al Societății Române de Radiodifuziune. În câțiva ani, sub conducerea sa, 

Radio Reșița ajunge cel mai important post regional de radio. 

Doru Dinu Glăvan era la al treilea mandat de președinte al UZPR, organizație pe care a propulsat-o până la 

statutul de cea mai mare din țară și pentru care a reușit să obțină statutul de „Uniune de creație de utilitate 

publică" și căreia i-a dedicat activitatea sa neobosită, până în ultima clipă. 

De altfel, ultima întâlnire profesională la care a participat (la Filiala din Buzău a UZPR), împreună cu Miron 

Manega, și de unde a contactat virusul, i-a fost fatală. El și-a sacrificat viața în slujba adevărului, a unui ideal 

patriotic, a muncit neobosit, cu modestie, dar cu perseverență, a participat la toate întâlnirile profesionale cu 

filialele din țară, a îndemnat mereu la unitate și solidaritate de breaslă, a unit generații diferite, tineri și oameni 

mai în vârstă. El a contribuit imens la întărirea prestigiului UZPR. 

Doru Dinu Glăvan a produs o adevărată resurecție a acestei bresle. Într-o perioadă în care domină 

dezbinarea și izolarea, orgoliile și ambițiile, el a reușit să-i unească pe ziariști într-o mare organizație 

profesională, să impună valori. 

De numele lui sunt legate evenimente importante, cum ar fi: Cerntenarul UZPR, Gala Premiilor UZPR pentru 

anul 2020,desfășurată duminică 25 iulie 2021 la TVR-3, un spectacol de mare ținută, unde, printre alții, au fost 

premiați și jurnaliști din Diaspora (Dana Opriță, redactor-șef al revistei Destine literare, Theodor Damian, 

director al revistei Lumină Lină/Gracious Light/New York), organizarea unor concursuri tematice pentru ziariști, 

cum ar fi: „Sens și contra sens în mass-media”, „Pandemie și Patriotism”, Seratele „Eminescu, jurnalistul”, 

unde au fost invitate personalități de seamă ale culturii și literaturii române, Balul ziariștilor, Revista UZP, 

Revista Cronica Timpului, Teatrul Nostrum, întâlniri cu personalități importante din Republica Moldova, China, 

Austria. 

Chiar revista Destine literare din Montreal, Canada, apare sub egida UZPR și e tipărită pe hârtie la Editura 

UZP. 

Doru Dinu Glăvan avea cultul prieteniei. El a fost un om simplu, modest, bun, avea harul de a descoperi la alții 

calități și talente, pe care le stimula și le promova pe site-ul UZP.

Mie, personal mi-a propus o temă foarte importantă – PERSONALITĂȚI MARCANTE ALE PRESEI 

ROMÂNEȘTI – ilustrare a unui calendar cu același titlu, care a cuprins 120 de personalități, al căror profil a fost 

prezentat pe site-ul UZP. 

Bun organizator, s-a înconjurat de colaboratori de valoare, care l-au sprijinit cu devotament.

Doru Dinu Glăvan a fost un Om între oameni, un model de comportament și de dăruire. 

Nu-l vom uita niciodată. 

Dumnezeu să-l odihnească!

31 octombrie 2021 

Ion Haineș/UZPR



S-a stins o Stea

– Nu este posibil, spune-mi că nu este adevărat! Preşedintele Doru Dinu Glăvan a plecat spre cele veşnice? 

Spune-mi că nu este adevărat – l-am rugat pe scriitorul Miron Manega, imediat ce Zubin Constantin de la Radio 

România mi-a împărtăşit cutremurătoarea veste. 

– cu vocea pierdută Din nefericire, este adevărat Alex! – mi-a răspuns Miron, prietenul nostru comun, 

„proaspăt” vindecat de Covid.

Derulez în minte faptele din ultimele săptămâni, dar ce greu îmi este să scriu aceste rânduri! Deci...sâmbătă 

după amiază, pe 9 octombrie, am avut bucuria să-l revăd pe Doru la Bucureşti, pe strada Alexandru Donici 35, 

unde locuia de mai mulţi ani şi unde va trebui să punem o placă comemorativă. S-a întors de la Buzău, unde a 

participat la un eveniment cultural superb – aşa mi-a spus. Nu am intrat în detalii. A fost acolo împreună cu  

Miron Manega, renumitul  revistă CERTITUDINEA (Redactor şef ispravnic de concept la tot atât de renumita

– Mihai Eminescu!). Am chefuit cu vin de Drăgăşani până seara târziu. Am mai chemat la chef (vorba vine – 

Doru nu a băut nici picătură de vin sau ţuică toată viaţa lui) pe Clara Aruștei (fiica regretatului poet Cezar 

Ivănescu) şi a mai apărut şi fi Ion Gheralia. Am făcut planul ca peste câteva zile, Doru şi Miron să  nul meu - 

„urce” spre Drăgăşani şi mai departe – până la Măciuca (unde urma să-i întâlnesc) şi de acolo să vină şi la  

Amărăşti, la o „aruncătură de băţ”. Doru a mai fost la Măciuca pe 25 septembrie (când ne-a fost oaspete drag la 

Amărăşti) şi a fost impresionat de realizările „măciucenilor” – vedeţi relatarea mea la site-ul UZPR : 

https://uzp.org.ro/54136/la-maciuca/ . 

Duminică, 10 octombrie, la ora 9 dimineaţ  ne-am despărţit, nu înainte de a bea cafeaua împreună – nu ştiu a

de unde avea o cafea excelentă. Şi nu ştiu de unde avea şi o salată de boeuf gustoasă, aşa cum numai în 

România se face – nu m-a lăsat să plec la drum (la Amărăşti) flămând. A trebuit să mă grăbesc, să-l duc mai 

întâi la aeroport pe musafirul meu Andy Cunningham, prieten drag din Canterbury, pe care l-am întâlnit prima 

dată  aventurier în China...dar asta este o altă poveste. Peste trei zile am vorbit la telefon – se simţea puţin  ca  

răcit, dar nu s-a pus problema anularii planului cu Măciuc . A doua zi însă, a aflat că este pozitiv Covid, la fel şi a

Miron Manega. Era deci pe 14 octombrie. Miron s-a tratat acasă şi s-a vindecat, dar Doru a ajuns până la urmă 

la spitalul din Reşita, unde avea familia – soţia Cecilia, fiica lui Oana şi două pisicuţe deştepte. Nu mi-a mai 

răspuns la mesaje pe WhatsApp, dar pe 29 octombrie l-a  la telefon fratele meu Ioan Nicolaiescu (fost „prins”

profesor de matematică la Drăgăşani şi recent - autorul volumului  căruia i-a spus că şi-a Şoimul din Balcani)

recăpătat gustul şi mirosul şi că „este pe picioare”. Ce mult m-am bucurat ! Dar după numai două zile, vestea 

trecerii spre nefiinţă a dragului meu prieten a căzut ca un trăsnet pe sufletul meu. Ce s-a întâmplat la Buzău? 

Scriitorul Ioan Barbu (Nenea, cum îi spunem cu drag) mi-a spus că şi epigramistul Nichi Ursei din Vâlcea, s-a 

îmbolnăvit după ce a participat la acel eveniment. Ciudat, nu?

Drum bun spre Eternitate dragă Doru! Sunt sigur că şi în Rai vei fi un bun organizator de fapte mari, aşa cum 

ai fost şi pe Pământ! Cum ar fi fost Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România fără aportul tău considerabil? 

Puţini ştiu că erai activ 7 zile pe săptămână, 16 ore pe zi! De unde atâta energie? Aveai o memorie uluitoare – 

ţineai minte toţi membrii UZPR şi ştiai atâtea istorii inedite! Ce mult te-am admirat şi ai fost admirat când ne-ai 

făcut onoarea să participi pe Zoom la cenaclul internaţional Destine Literare şi la cenaclul Mircea Eliade (înfrăţit 

cu DL) urent cu toate evenimentele sportive majore, o adevărată - ne-ai vorbit atât de frumos! Erai la c  

enciclopedie. Dar ce receptiv erai la glume – nu voi uita gluma cu bandana chirurgului şi scriitorului Mihai 

Ganea – mi-a arătat pe Whatsapp o bandană tricolor, pe care ţi-o va pune la mormânt, la Timişoara. Ce mult o 

să ne lipseşti!

Condoleanţe familiei îndoliate! Bunul Dumnezeu să te ţină pe aproape!  

2 noiembrie, 2021

Alexandru Cetăţeanu / UZPR 
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RĂMAS BUN, DORU DINU GLĂVAN

Acum nu mai mult de trei luni, în numărul precedent al revistei „Destine Literare”, scriam un mesaj de La mulți 

ani, unui om puternic, ce tocmai împlinise 75 de ani: Doru Dinu Glăvan, președintele Uniunii Ziariștilor 

Profesioniști din România, ce apărea într-o fotografie cu sigla UZPR și motoul acesteia: „Împreună scriem 

istoria clipei”. Este exact ce a făcut toată viața, cu pasiune, profesionalism, dăruire.

Permanent exemplu pentru oricine se încumetă să își asume profesia de jurnalist, de cum trebuie abordată, 

înțeleasă. Permanent exemplu de comportament civic și uman. Oameni ca domnia sa sunt din ce în ce mai 

puțini. De aceea și din acest punct de vedere este o mare pierdere.

Gândindu-mă la contextul dispariției sale, desăvârșitul ziarist Doru Dinu Glăvan, a murit pe scenă, ca un 

actor devotat artei sale. Acesta este adevărul, atâta vreme cât a contactat nemilosul virus care ne-a schimbat 

total ritmul și sensul vieții, la o întâlnirile cu filialele locale ale Uniunii, în cadrul uneia dintre multele acțiuni pe 

care le organiza.

Cu inima plângând scriu ceste rânduri pe care nu mi-aș fi dorit să am niciodată ocazia să le scriu. Dumnezeu 

știe căile, nu putem decât să avem încredere în El. Nu mi-am imaginat că nu îl voi cunoaște niciodată pe 

președintele uniunii din care fac parte, altfel decât prin intermediul întâlnirilor Zoom la Cenaclul „Destine 

Literare” și corespondența electronică. Aș fi vrut să îi pot mulțumi și personal pentru aprecierile și încrederea pe 

care le-a avut în mine. E sigur însă, ca mulți alți colegi de breaslă, poate toți, voi continua să nu cobor 

standardele valorice pe care mi le-am impus și pe care le-am văzut și la gazetarul de excepție, Doru Dinu 

Glăvan. 

În mod intenționat am lăsat în revistă aceeași fotografie, cea de astă vară, și pentru acest trist moment, 

pentru a mărturisi astfel că viața sau moartea sunt doar experiențe, lecții de învățat, neștiind niciodată ce 

urmează. 

Ziaristul desăvârșit, omul pentru care modestia și dorința de a ajuta erau cartea lui de vizită, a știut de la 

început care îi este drumul în viață. Lucru rar. Fericiți cei asemeni lui, care nu s-au pierdut în căutări. A ales să 

facă parte cu demnitate din breasla aceasta atât de importantă în bunul curs al vieții pe planeta miraculoasă pe 

care ne aflăm – jurnalismul. 

Radioul este, probabil, cel mai dificil segment al mass-mediei, fiindcă acolo nu te poți refugia în nicio imagine 

– care are o putere fabuloasă – nici în pauzele care nu se văd, – atunci când scrii un articol, de exemplu. 

Radioul înseamnă a lua decizii nu doar rapide, dar și pe cele mai corecte. Ca în cursele de Formula 1, unde nu 

ai voie să greșești, spuneam eu într-un articol în care mi-a mărturisit că s-a regăsit, cel din anii de tinerețe. 

Acum, Doru Dinu Glăvan, are o eternitate să se odihnească, după o întreagă viață dedicată profesiei de ziarist 

și, deci, indirect nouă.

Revista „Destine literare”, se va strădui pe mai departe să nu dezamăgească onoarea de a se afla sub 

auspiciile UZPR, care, sunt convinsă că va continua drumul pe care președintele ei, Doru Dinu Glăvan, i l-a 

trasat. De altfel, de pe site-ul Uniunii, afăm:

Luni, 1 noiembrie 2021, Consiliul Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România s-a întrunit 

în regim de urgență. Ei și-au exprimat hotărârea fermă de a menține locul aparte pe care UZPR l-a 

câștigat în ansamblul Uniunilor de creație, de a apăra cu abnegație libertatea presei, împreună cu 

statutul socio-profesional și drepturile slujitorilor ei, de a susține perfecționarea activităților și 

deontologia demersului publicistic.

În lumea de dincolo unde se află acum, Doru Dinu Glăvan poate sta liniștit. Cei ce îi vor urma la cârma Uniunii 

căreia, prin atitudinea și acțiunile personale, i-a consolidat credibilitatea și respectul, au învățat bine și nu vor 

uita lecțiile primite de la domnia sa.

Somn lin neprețuit om, Doru Dinu Glăvan.

1 noiembrie 2021

Dana Opriță / UZPR
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