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Timp de două zile, pe 16 şi 17 septembrie
2017, Montreal-ul a fost gazda primei întâlniri a
jurnaliştilor români din diasporă, organizată sub egida
AJRP - Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni.

Evenimentul a reunit atât reprezentanţi ai mass-
media româneşti de pe tot continentul nord-american,
cât şi jurnalişti din Europa, oficialităţi şi diplomaţi
români, membri ai Parlamentului României, cât şi alţi
reprezentanţi ai diasporei.

Sugestiv intitulat „Cultivând jurnalismul
românesc în lume”, reuniunea a găzduit aproape
50 de participanţi, care au luat parte la o serie de
prezentări şi discuţii despre problemele cu care se
confruntă mass-media de limbă română din diasporă,
despre sprijinul oferit de către statul român prin nou

înfiinţatul Minister al Românilor de Pretutindeni,
despre rolul jurnaliştilor de a informa corect şi
profesionist, dar şi despre rolul lor ca formatori de
opinie în rândul comunităţilor în care trăiesc şi, nu în
ultimul rând, despre aportul pe care presa din
diasporă o poate aduce păstrării şi cultivării limbii,
culturii şi, de ce nu, a identităţii româneşti.

Evenimentul a fost unul transparent şi deschis,
fiind transmis live atât prin Livestream, cât şi pe
Facebook şi, ţinând pasul cu noile tehnologii, a permis
participarea şi intervenţia prin Skype a altor jurnalişti
români şi membri ai diasporei.

Întâlnirea nu s-a vrut şi nu a fost una politică,
aşa cum a menţionat de la bun început domnul Cristian
Bucur, organizatorul evenimentului de la Montreal.

Bogdan Banu
Jurnaliştii români din diasporă
reuniţi pentru primă dată sub
egida Asociaţiei Jurnaliştilor

Români de Pretutindeni (AJRP)



 

 

6-7

3

Ziarul Mioriţa USA a fost reprezentat la acest
eveniment important de către domnul Bogdan Banu,
corespondent al ziarului de la Washington, DC, şi
membru activ al comunităţii române din capitala
americană.

de stat la Departamentul pentru Românii de
Pretutindeni, precursorul actualului minister.

Prezenţa oficialilor români a fost una binevenită
şi o oportunitate, din păcate însă irosită de mulţi dintre
cei enumeraţi mai sus, de a afla în mod direct despre
problemele cu care se confruntă mass-media de limbă
română şi de a participa la discuţiile şi prezentările
făcute de-a lungul celor două zile. Spun aici că a fost
o oportunitate irosită, pentru că oficialii români au
fost prezenţi numai în prima zi a reuniunii (şi chiar şi
aşa unii mai puţin decât alţii), niciunul ne mai onorând
invitaţia organizatorilor în cea de-a doua zi de
dezbateri.  Dintre oficialii prezenţi s-au făcut remarcaţi,
în special, d-na consilier Pralong şi dl. Secretar de
stat Iane, ambii având luări de cuvânt în cadrul
reuniunii. D-na Pralong, care, pe lângă poziţia pe care
o are în prezent, se bucură şi de o relaţie specială cu
media „diasporeană” ca fost jurnalist în SUA şi
membru al diasporei pentru mulţi ani, a ţinut un discurs
axat pe „nevoia de unitate”. Domnia sa le-a vorbit
celor prezenţi despre faptul că, acum, statul român
are „dintr-o dată” o altă viziune faţă de diasporă şi
faţă de potenţialul pe care aceasta îl reprezintă pentru
România. Această nouă viziune este o reflecţie a
faptului că diaspora nu mai este văzută ca jumătatea
goală a paharului, şi anume emigraţia masivă din ţară,
ci ca partea plină, prin faptul că se creează în rândul
diasporei o expertiză extraordinară şi o abilitate de a
funcţiona într-un sistem meritocratic. Acest lucru este
însă adevărat cu un mic caveat, şi anume atâta timp
cât această diasporă educată, activă şi adesea dispusă
să se implice în dezvoltarea României este „băgată în
seamă”.

Discursul de bun simţ şi elevat al doamnei
Pralong a punctat aşadar noua viziune care există în

Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni
(AJRP), gazda acestui eveniment, este o organizaţie
non-profit şi non-guvernamentală, fondată în 2011,
când jurnalişti români din 13 ţări de pe patru
continente, în urma unei videoconferinţe cu colegii
din diasporă, şi-au dat seamă că, în ciuda distanţelor
mari care îi separă şi a specificului ţărilor în care
trăiesc, se confruntă totuşi cu probleme similare.

Asociaţia îşi are sediul în Montreal, Canada şi
este în prezent condusă de către dl. Cristian Bucur,
care a fost de altfel şi organizatorul acestui prim
eveniment.

Întâlnirea de la Montreal a fost posibilă în urma
unei finanţări nerambursabile primite de către AJRP
de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni,
finanţare ce face parte din eforturile autorităţilor
române de a sprijini activităţile organizaţiilor româneşti
din diasporă. Trebuie menţionat aici, însă, că deşi
AJRP a primit această finanţare, prima de aceste fel,
asociaţia se declară în continuare ca fiind una
apolitică, neafiliată şi fără legături cu vreo entitate aflată
în sfera politică sau guvernamentală din România.

Evenimentul s-a bucurat, aşa cum am menţionat
anterior, de prezenţa unor înalte oficialităţi române,
între care doamna Sandra Pralong, Consilier de stat
pentru relaţia cu românii din afara graniţelor din cadrul
Administraţiei Prezidenţiale, dl. Ovidiu Iane, Secretar
de stat la Ministerul pentru românii de pretutindeni,
dl. Adrian Ligor, Însărcinatul cu afaceri din cadrul
Ambasadei României la Ottawa şi diplomatul de cel
mai înalt rang din Canada, d-na. Oana Gabriela
Costache, nou numitul Consul General al României
la Montreal, dl. Doru Coliu, Deputat pentru diaspora
în Parlamentul României, şi dl. Eugen Tomac, deputat
în Parlamentul României, jurnalist dar şi fost Secretar
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cadrul administraţiei prezidenţiale în relaţia cu
diaspora, dar din păcate, aşa cum a remarcat şi
domnia sa, „nu preşedinţia face schimbarea, ci
executivul”. Executivul, prin nou înfiinatul Minister,
a făcut, de altfel, un prim pas pozitiv în consolidarea
relaţiei cu diaspora, dar trebuie în continuare „să
devină un servant mai bun al diasporei; statul
are rolul ca distanţa faţă de ţară să nu mai
reprezinte un obstacol, un motiv de frustrare şi
blocaj”. D-na consilier şi-a încheiat alocuţiunea
vorbind despre rolul jurnaliştilor din diasporă ca un
model, un model al unei prese civilizate, candide şi
oneste şi una care trebuie să construiască o relaţie
pozitivă, atât cu presa din România, cât şi cu cea din
ţările unde trăiesc.

Domnia sa a mai spus, la final, că „Naraţiunea
creează naţiunea. Cum arată România de astăzi
este rezultatul naraţiunii presei şi al discursului
public de ieri. Cum va arată naţiunea română în
următorii ani, şi cu siguranţa în următorul secol,
depinde de povestea pe care o spunem despre noi
înşine în fiecare zi. Dacă vrem să schimbăm ceva
în această ţară, trebuie să avem conştiinţă de
puterea noastră de a construi sau de a distruge.
Vă invit să construim împreună acea Românie pe
care o merităm”.

Cel de-al doilea oficial care a luat cuvântul a
fost dl. Ovidiu Iane, Secretar de stat la Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni, care a vorbit despre
instrumentele şi mecanismele de finanţare oferite de
nou înfiinţatul minister, despre priorităţile executivului
român în relaţia cu românii din afara graniţelor şi
despre revizuirea cadrului legal care defineşte relaţia
statului român cu diaspora.

Alocuţiunea d-lui. Iane s-a axat iniţial pe ceea
ce este nou în procesul prin care Ministerul pe care îl
reprezintă domnia sa finanţează proiectele pentru
diasporă, pe modul în care sunt evaluate proiectele
depuse de către organizaţii comunitare şi pe etapele
de evaluare. Domnia sa a mai vorbit şi despre atenţia
crescută a ministerului pentru proiectele concentrate
pe păstrarea şi promovarea limbii române şi pentru
presă – mai ales ca un vehicul al limbii române; dl.
Iane a punctat aici faptul că se va acorda o atenţie
crescută ca mass-media care va beneficia de astfel
de finanţări să aibă un conţinut calitativ şi original,
notând că sunt multe exemple, mai ales la publicaţiile
on-line unde conţinutul este preluat direct din alte
surse sau unde paginile nu mai au conţinut nou de luni
bune de zile. Se are, aşadar, în vedere finanţarea
publicaţiilor care vor avea cel puţin 70% conţinut
original, dar se va ţine în acelaşi timp cont şi de editare,
tiraj, distribuţie, audienţă, etc.

Legat de schimbarea cadrului legislativ, domnia
sa a vorbit despre necesitatea schimbării Legii 299
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni,
pentru a elimina unele carenţe din legislaţie, dar şi a
Legii 321 privind regimul finanţărilor nerambursabile,
prin care s-ar oferi pentru prima dată posibilitatea
finanţării multi-anuale a proiectelor românilor din afara
graniţelor ţării. Dl. Iane a mai vorbit şi despre lipsa
de profesionalism şi de echidistanţă a presei din
diasporă şi de nevoia de a introduce unele criterii
care să definească un jurnalism de calitate. Aceste
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ultime remarci au generat însă numeroase întrebări
din partea celor prezenţi, care au văzut prin aceasta
o modalitatea de a controla sau îngrădi liberarea de
exprimare a presei şi care au punctat faptul că
definirea unor astfel de criterii, chiar şi bine
intenţionată, s-ar face şi ar fi gestionată de jurnalişti
care, cel mai probabil, vor veni din presa din
România, o presă unde jurnalismul independent şi de
calitate este o rara avis. Prezentarea oarecum seacă
a d-lui Iane s-a încheiat cu o sesiune contondentă de
întrebări şi răspunsuri.

Pe lângă discuţiile legate de standardele
jurnalistice pe care ministerul le-ar aplica proiectelor
depuse de mass-media din diasporă, au mai fost şi
întrebări legate de finanţarea neadecvată a diasporei,
de lipsa de transparenţă în procesul de evaluare,
precum şi de nevoia de a veni în sprijinul comunităţilor
cu instrumente care să înlesnească şi nu să îngreuneze
procesul de finanţare. O discuţie aprinsă a avut loc şi
pe tema Congresului românilor de pretutindeni,
organizat în iunie 2016 sub egida Parlamentului
României, dl. Iane făcând parte la acea vreme din
Secretariatul tehnic responsabil pentru organizarea
Congresului din postura de Vicepreşedinte.

Reprezentantul ziarului Mioriţa a profitat de
prezenţa d-lui Iane pentru a afla mai multe informaţii
despre modul în care au fost cheltuiţi cei peste
300,000 euro alocaţi pentru organizarea acestui
congres la care au participat puţin peste 40 de
reprezentanţi din diasporă, dar şi de modul în care
au fost validaţi aceşti reprezentanţi de către
Secretariatul tehnic în condiţiile în care o bună parte
dintre aceştia nu au îndeplinit cerinţele de participare
şi selecţie incluse în metodologia congresului (adesea
schimbată pe furiş). Dl. Iane, care a lecturat audienţa
despre nevoia de transparenţă şi profesionalism în
media, nu a dat însă dovadă de aceleaşi calităţi în
răspunsurile evazive şi neclare şi, din păcate, ratând
încă o ocazie de a lămuri circumstanţele în care a fost
organizat acest congres, dar şi rezultatele lui, în
condiţiile în care consiliul rezultat în urma lui practic
nu a avut niciun obiect de activitate într-un an şi
jumătate. În final, dl. Iane le-a spus celor prezenţi:
„Gata, nu mai răspund la întrebări!”. Ar mai trebui
punctată aici dinamica pe care au etalat-o oficialii
români prezenţi la eveniment. Pe lângă faptul că, aşa
cum menţionam anterior, niciun oficial nu a mai fost
prezent la a doua zi de dezbateri, dl. Iane nici măcar
nu a fost prezent la discursul de deschidere al doamnei
Pralong, discurs care, în mare parte, viza executivul
pe care domnia sa îl reprezenta prin postura de
Secretar de stat în Ministerul pentru Românii de

Pretutindeni. În fapt, domnia sa a lipsit de la aproape
toate prezentările făcute la această conferinţă, lucru
cu atât mai surprinzător cu cât evenimentul a fost
posibil în mare parte graţie finanţării ministerului pe
care îl reprezenta. Tot aici aş remarca faptul că atunci
când dl. Iane şi-a ţinut prelegerea, d-na. Pralong era
aşezată undeva mai la distanţă, între cei doi oficiali
existând un simbolic scaun gol, scaun care probabil
a ilustrat cel mai bine modul inconsecvent şi dezbinat
în care autorităţile române gestionează relaţia cu
diaspora.

Mai importante poate decât discursurile oficiale
au fost prezentările şi participarea numeroşilor
jurnalişti români, veniţi atât din Statele Unite ale
Americii şi din Canada, cât şi din Europa, pentru a-şi
împărtăşi experienţele specifice fiecărei ţări şi
comunităţi, preocupările şi nevoile lor, dar şi să discute
şi să găsească soluţii, parteneri şi noi idei de dezvoltare
şi conlucrare.

Dl. Cristi Bucur, preşedintele AJRP şi
organizatorul acestui eveniment, a vorbit despre rolul
şi motivaţia jurnalistului din diasporă, punctând nişte
adevăruri universal cunoscute celor din breaslă, dar
poate mai puţin cunoscute consumatorilor de ştiri, şi
anume că presa din diasporă este cel mai adesea
pentru jurnaliştii implicaţi într-un proiect de suflet care
cere investiţii de timp, bani, idei şi „neuroni” (adeseori
numai din partea aceloraşi jurnalişti), dar care rezultă,
din păcate, într-o apreciere limitată, conflicte, decepţii,
etc. Aceeaşi jurnalişti din diasporă sunt percepuţi de
colegii din România ca fiind amatori, neinformaţi şi
chiar naivi, fără a înţelege însă constrângerile
jurnalistului din diasporă şi contextul dificil şi
fragmentat în care operează, iar de către statul român
ei sunt văzuţi ca un mijloc de a disemina informaţii,
mai ales cele cu scop electoral, dezbinaţi, uşor de
manipulat şi chiar dependenţi de anumite finanţări din
ţară.  Dl. Bucur a vorbit şi despre situaţia actuală a
presei româneşti din diasporă, mai ales cea nord-
americană, o presă unde multe publicaţii fie au
dispărut sau sunt pe cale de dispariţie, unde interesul
faţă de ceea ce se întâmplă în ţara mamă scade odată
cu adaptarea şi integrarea în societatea americană
sau canadiană, o audienţă căreia, în timp, îi scade
interesul vizavi de limba şi cultura română, toţi aceşti
factori nu fac decât să accelereze procesul de pierdere
al identităii româneşti, mai ales în rândul noilor
generaţii.
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Vorbitorul şi-a încheiat prezentarea, propunând
nişte soluţii, soluţii care vizează atât adaptarea la
mediul online / virtual, cât şi o mai bună colaborare
cu presa din România şi între jurnalişti din diasporă
care adesea se confruntă cu probleme similare, dar
care şi pot găsi împreună soluţii de succes.

Prezentări au mai făcut şi dl. Sorin Roiban,
specialist marketing digital şi leader comunitar din
Florida, care a vorbit despre tranziţia la jurnalismul
digital; dl. Mircea Vişan, reprezentantul singurului post
de radio românesc din SUA – Radio RO USA, care
a discutat despre radioul comunitar ca o necesitate a
comunităţilor din diasporă şi o modalitate de a atrage
o nouă generaţie către presa de limbă română; d-na
Ala Mândâcanu, Preşedinta Comunităţii moldovenilor
din Quebec, care a împărtăşit din experienţele domniei
sale ca lider comunitar, din lecţiile învăţate din
interacţiunea cu alte organizaţii comunitare şi care a
vorbit despre nevoia de a moderniza şi profesionaliza
diaspora; dl. Daniel Tecu, Preşedintele FADERE –
Federaţia Asociaţilor de Români din Europa, care a
prezentat problemele românilor din diasporă, cine le
reprezintă aceste probleme şi interacţiunea cu statul
român; precum şi dl. Marc Marinescu Constantin,
designer şi Director artistic al Concursului Interna-
ţional de Arte Vizuale “Juste pour rire”, care a făcut
o prezentare originală şi ilustrativă despre ceea ce
înseamnă designul vizual din presa tipărită şi on line.

O menţiune aparte trebuie făcută despre
prezentarea domnului Alexandru Ion Giboi, Directorul
general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES,
care a vorbit despre istoria cele mai vechi instituţii de

presă din România, de procesul de modernizare şi
adaptare la noile realităţi media, precum şi despre
arhiva foto unică şi extraordinară, o adevărată
comoară vizuală a istoriei româneşti din ultimii 90 de
ani. Mai importantă însă pentru mass-media
comunitară a fost deschiderea de care a dat dovadă
dl. Giboi în relaţia agenţiei pe care o conduce şi presa
din diasporă.

„Am acceptat cu plăcere invitaţia AJRP de
a participa la conferinţa jurnaliştilor români din
diaspora, având în vedere, mai ales, rolul de
informare publică pe care trebuie să îl
îndeplinească AGERPRES. Pentru ca ştirile
AGERPRES să poată ajunge la cât mai mulţi
români din diaspora, este foarte importantă
colaborarea cu presa română din ţările cu
comunităţi vaste de români. Pentru a aduce şi o
dimensiune practică acestei colaborări,
AGERPRES va furniza flux de ştiri gratuit întregii
prese române din diaspora. Sper că aşa vom
contribui atât la creşterea calităţii jurnalismului
românesc de peste hotare, cât şi la o mai bună
informare a românilor care au ales să trăiască
altundeva decât în Romania”, a declarat dl. Giboi.

Dl. Giboi s-a mai făcut remarcat şi prin
profesionalismul de care a dat dovadă de-a lungul
celor două zile ale evenimentului, domnia sa fiind
singurul care, dintr-o postură oarecum oficială, a fost
prezent la toate sesiunile conferinţei, participând activ
la discuţii şi, mai ales, aşa cum a subliniat şi în
declaraţia domniei sale, oferind soluţii concrete
jurnaliştilor şi presei din diasporă.

După cum se vede din relatarea de faţă, această
primă conferinţă a jurnaliştilor români din diasporă a
fost un succes, atât prin prisma organizatorică, cât
mai ales prin oportunitatea pe care a creat-o celor
care au fost prezenţi de a învăţa unii de la alţii, de
a-şi împartăşi problemele şi nevoile, dar şi de a găsi
noi soluţii. Sperăm ca acest eveniment să fie numai
primul dintr-o suită cât mai lungă şi sperăm ca pe
viitor să se bucure de o prezenţă şi mai mare.

„Consider că a fost un eveniment reuşit şi
cu siguranţă vom repeta această întâlnire şi anul
care vine, probabil într-un alt oraş din lume, unde
există comunităţi importante de români”, a
declarat Cristian Bucur, Preşedintele Asociaţiei
Jurnaliştilor Români de Pretutindeni.

Washington, DC - 24 septembrie 2017
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Radactorii Agenţiei de Presă AŞII ROMÂNI
şi Ziarului VOCEA TA au avut un an bogat.

În afară de faptul că au fost harnici şi au muncit
zilnic pentru a vă informa în termen real despre eve-
nimentele care au avut loc, au onorat cu prezenţa lor
mai multe invitaţii, răspunzând astfel dorinţelor
cititorilor noştri.

Acum vă voi reda doar o parte dintre eveni-
mentele unde noi am fost prezenţi şi vom începe cu
luna martie, nominalizată fiind de UZPR – Uniunea
Ziariştilor Profesionişti din România – pentru a realiza
un amplu reportaj cu şi despre India, am putut fi în
timp real alături de cititorii noştri prin Jurnalul zilnic

pe care l-am scris, apoi, cu ajutorul redactorei şefe
Adriana Iulia Ciugudean, am reuşit să vă transpunem
aproape în timp real totul.

Câteva luni mai târziu am dat curs invitaţiei de
a participa la întâlnirea de lucru a Comisiei pentru
comunităţile de români din afara graniţelor din cadrul
Camerei Deputaţilor. Au fost prezenţi la această şe-
dinţă de lucru Preşedintele Comisiei, domnul deputat
Constantin Codreanu, deputaţii Adrian Pau, Matei
Adrian Dobrovie, Nicolae Daniel Popescu şi Doru
Coliu alături de domnul Ovidiu Iane, Secretar de stat
în cadrul Ministerului Pentru Românii de Pretutindeni;
din partea noastră au fost prezenţi redactor Adriana
Bittner Ciobanu şi subsemnata, unde am propus
proiecte ample în vederea susţinerii românilor care
doresc să se întoarcă în ţară.

A doua întâlnire de la Bruxelles, la care membrii
redacţiei noastre au participat, a fost la începutul lunii
noiembrie,  la Conferinţa “Diaspora românească în
Uniunea Europeană”, unde, timp de două zile, s-au
pus bazele unor noi colaborări între mediile asociative
româneşti şi Asociaţii din România, în vederea ofertei
de consiliere şi inspiraţie tuturor românilor care vor
să revină în ţara prin investiţii şi antreprenoriat.

Noi am cerut ca la Nürnberg să se înfiinţeze
un Centru Comunitar românesc, unde românii din
zonă să îşi găsească rezolvarea la problemele pe care
le întâmpină atunci când vin în Germania, dar şi pentru
a avea un loc al lor.

Evenimentul,  iniţiativă a societăţii civile, a reunit
peste 150 de participanţi din Italia, Germania, Spania,
Belgia, Franţa, Marea Britanie, Irlanda, Danemarca,
România, Republica Moldova şi Kazakhstan, scopul
fiind schimbul de informaţii între membri activi ai
diasporei româneşti cu reprezentanţi ai instituţiilor

Retrospectiva prezenţei redactorilor noştri
la o parte din invitaţiile unor evenimente

internaţionale din anul 2017

Ionela van
Rees - Zota
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statului român, al căror obiect de activitate îl reprezintă
românii din diaspora.

Au fost, de asemenea, invitaţi cei 32 de euro-
parlamentari români, 7 dintre aceştia răspunzând in-
vitaţiei.

De la Bucureşti au participat: Sandra PRA-
LONG – Consilier în cadrul Administraţiei Prezi-
denţiale, Andreea PASTÎRNAC – Ministru pentru
românii de pretutindeni, Constantin CODREANU –
Preşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români
din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor, Iulian
BULAI şi Petru MOVILA – Deputaţi în Parlamentul
României şi Dana Corina MARINESCU – Autori-
tatea Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului
şi Adopţiei.

Alături de aceştia, au susţinut prezentări euro-
parlamentarii Cătălin Sorin IVAN şi Cristian Dan
PREDA, Silvia DUMITRACHE – Asociaţia Feme-
ilor Românce din Italia - ADRI, Bogdan ROGIN –
Policy Advisor REGI, Parlamentul European, Marius
BOSTAN – Repatriot/ Romanian Business Lead-
ers, Raluca MATEESCU – GRASP Bruxelles, Cris-
tina IRIMIE - Român în UK/Consiliul Românilor de
Pretutindeni.

Nu am lăsat întâmplător la urmă participarea
noastră din Canada-Montreal, la jumătatea lunii sep-
tembrie, unde, pentru 3 zile, au participat reprezentanţi
din partea administraţiei de la Bucureşti, cât şi jurnalişti
din mai multe ţări, fiind prima conferinţă a jurnaliştilor
români de pretutindeni.

Din partea noastră a fost subsemnata şi Ioan
Godja, corespondent al pubicaţiilor noatre din Aus-
tria, vicepreşedinte AJRP - Asociaţia Jurnaliştilor
Români de Pretutindeni,  dar şi fondatorul Cercului

Cultural Româno Austriac Wiener Neustadt şi
RadioTV „UNIREA“ din Austria.

Toţi participanţii au fost de acord ca presa din
diaspora, posturile de radio şi televiziune, trebuie să
fie în folosul şi în slujba românilor din afara graniţelor
şi să rămână un element de coagulare.

De asemenea, s-a împărtăşit şi ideea unei pre-
se mai pozitive, care să arate părţile bune ale comuni-
tăţilor de români de pretutindeni, propunere venită
din partea mea.

Sperăm, din suflet, că ajungem la sufletele
dumneavoastră aşa cum trebuie şi ne vom strădui, în
continuare, să răspundem pozitiv cerinţelor cititorilor
noştri. Pe această cale, vă dorim ca Anul Nou 2018
să vă fie plin de bucurii, împliniri sufleteşti şi sănătate!
Sa ne revedem şi reauzim cu bine!
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Interviu
la despărţire

Doamna Consul
Gabriela Mihaela FOLFĂ

intervievată de jurnaliştii
Ágnes-Mária ORBÁN
şi Mihai ANTHONY

A.-M. Orban & M. Anthony:
Pentru început, vă rugăm să ne spuneţi cu ce

sentiment părăsiţi Austria, după o lungă perioadă de
activitate, în calitate de coordonator al secţiei
consulare a României în Ţara Alpilor.

Consul G. M. Folfă:
Nostalgia anilor petrecuţi în Ţara lui Mozart

mă va însoţi permanent şi în viitorii ani, mai ales că o
parte din mine va rămâne mereu aici, este vorba de
fiica mea, care a ales să îşi continue studiile la Viena,
de prieteni dragi, pe care mi i-am făcut de-a lungul

Redactori la
VOCEA TA din Germania,

Redactori la
Radio Tv-UNIREA

din Austria,

Membri ai UZPR
din România.

Cei peste 100.000 de români, stabiliţi în ultimii 28 de ani în Austria, se vor despărţi, la mijlocul lunii
septembrie 2017, de una dintre cele mai corecte şi competente reprezentante ale  Ministerului de Externe din
România în străinătate, Doamna Consul Gabriela Mihaela FOLFĂ – Ministru-consilier, coordona-tor al
secţiei consulare în Viena. Cu câteva zile înainte de predarea funcţiei, Doamna Consul Gabriela Mihaela
FOLFĂ a avut amabilitatea să ne acorde acest interviu.

şederii mele în Austria, de colegii cu care am lucrat,
de locuri frumoase şi oameni de care o să îmi fie dor.

A.-M. Orban & M. Anthony:
Câţi ani aţi îndeplinit, de fapt, această funcţia

de coordonator al secţiei consulare a României
în Austria?

Consul G. M. Folfă:
Timp de 6 ani, din septembrie 2011 – am

încercat şi cred că am reuşit în mare parte ca pe
concetăţenii mei români din Austria şi nu numai, să îi
ajut să-şi rezolve o multitudine de probleme, pe care
altfel ar fi fost mult mai greu să şi le soluţioneze.

Gabriela Mihaela FOLFĂ, Viena, 26 august 2017
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A.-M. Orban & M. Anthony:
Câţi români trăiesc acum oficial în Austria şi

care sunt adevăratele cifre demografice?
Consul G. M. Folfă:
Cifrele oficiale vorbesc despre 92.100 de

cetăţeni români, conform Anuarului statistic Austria,
dar neoficial cred că sunt peste 120.000 de cetăţeni
români care trăiesc şi muncesc în Austria (fiind vorba
de cetăţeni români înregistraţi cu rezidenţă principală
şi secundară, Hauptwohnsitz şi Nebenwohnsitz şi cei
fără locuinţă), la care, în ultimii doi ani, s-a mai
adăugat un grup de cetăţeni români provenind din
Italia, Spania şi Grecia, trend în ascendenţă.

România a cunoscut, cel puţin de la preluarea
mandatului meu, o creştere constantă şi substanţială
a numărului de cetăţeni români care părăsesc
meleagurile natale, aproximativ 9.000 dintre ei sosind
anual în Austria, ceea ce ne clasează pe locul al 5-lea
ca şi creştere demografică în Austria. Cifrele arată
că cei mai mulţi români se află în landul Viena, urmat
de Steiermark, Niederostererich, Oberosterreich şi
Salzburg.

A.-M. Orban & M. Anthony:
În funcţia de Consul al României în Austria

aţi avut, cu siguranţă, şi multe cazuri, situaţii dificile
de rezolvat. Vă rugăm să ne prezentaţi un asemenea
caz, care v-a solicitat în mod deosebit şi care v-a
creat, probabil, şi nopţi nedormite, dar pe care le-aţi
rezolvat cu succes.

Consul G. M. Folfă:
Da, cum spuneţi şi dumneavoastră, în aceşti

6 ani de muncă la Consulatul Român din Viena am
avut de rezolvat şi situaţii foarte dificile, pe care, cu
ajutorul colegilor mei de muncă, al oficialităţilor
austriece şi al conducerii Ministerului de Externe de
la Bucureşti, le-am putut soluţiona cu succes.

Fără îndoială, în afara muncii de rutină, munca
la ghişeu cu publicul solicitant de servicii consulare,
activitate care te solicită zilnic, cele mai dificile cazuri
le-au reprezentat cele cu încărcătură emoţională
deosebită, care necesită o abordare proactivă, cum
sunt cazurile minorilor români instituţionalizaţi,
repatrieri de minori, cazuri de transporturi
medicalizate, accidente, persoane arestate şi, nu în
ultimul rând, gestionarea unor cazuri speciale, cum
au fost cele ale cetăţenilor români, victime ale
incendiului de la Clubul Colectiv, din Bucureşti.

Cazurile sunt numeroase şi diversificate,
mi-ar trebui mult timp să vă povestesc despre fiecare
în parte, cred însă că cel mai important lucru este că
am reuşit, printr-un efort concentrat, să le soluţionăm,
chiar dacă de multe ori ne-am aflat la limită, date

fiind anumite circumstanţe obiective, diferenţe
legislative, reacţia de răspuns a autorităţilor, timpul,
care nu lucra în favoarea noastră, s.a.m.d.

Cel mai important lucru în cariera unui consul
este însă ca acesta să identifice soluţii, acolo unde
aparent ele nu există. Adică în baza cadrului legislativ
de care dispune, să încerce din răsputeri să ofere
răspuns la toate problemele cetăţeanului care i se
adresează şi care are nevoie de sprijin! Pentru asta
suntem aici!

A.-M. Orban & M. Anthony:
   Ce cazuri vi-au oferit cea mai mare satisfacţie

în aceşti ani? Ce v-a făcut fericită?
Consul G. M. Folfă:
Fericirea e o stare de spirit. Toate cazurile

soluţionate mi-au oferit şi îmi oferă mulţumire,
sentiment care face parte din meserie, chiar şi cele
pe care nu am reuşit să le rezolv până la sfârşit, am
găsit o modalitate de a le soluţiona, măcar parţial.

Ţin să menţionez că în soluţionarea cazurilor
complexe, de anvergură (au existat cazuri pe care
am reuşit să le soluţionăm pe parcursul unor ani de
zile, altele se află încă în lucru), am beneficiat
întotdeauna de sprijinul şi înţelegerea autorităţilor
austriece de resort cu care am avut o colaborare
foarte bună.

A.-M. Orban & M. Anthony:
Cum pot ajuta Consulatul şi Ambasada

României din Austria la schimbarea imaginii pe care
o au austriecii despre români, când zilnic citim în presa
austriacă despre români tâlhari care au spart vreo
bancă, despre ţiganii români care cerşesc pe la
biserici, la gurile de metrou sau pe străzi, despre
bordelurile din Austria în care, peste 80%, ”muncesc”
tinere românce?

Consul G. M. Folfă:
De multe ori se vorbeşte prea uşor despre

această problemă. Este vorba despre oameni, nu
despre mărfuri, care pot fi împinse de aici acolo. Şi
despre probleme care pot fi rezolvate numai în timp.
Cerşitul, criminalitatea ca fenomene nu sunt ceva
exportat de noi românii. Sunt fenomene europene şi
nu suntem singura ţară de provenienţă a acestora.

Cred că de multe ori presa exagerează. Acest
lucru este nedrept. În toate landurile Austriei trăiesc
mai multe mii de români. Ei sunt bine integraţi, cinstiţi,
decenţi şi au o bună reputaţie. Vorbim despre medici,
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ingineri, arhitecţi, de cei din domeniul turismului şi
domeniul artistic, etc. ...

Este nedrept faţă de aceşti oameni să se
discute doar despre aspecte negative, cum ar fi
cerşetoria, criminalitatea. Pentru aceasta există
cooperare poliţienească transfrontalieră şi structuri
bine determinate, instituţii care luptă împotriva acestor
fenomene.

A.-M. Orban & M. Anthony:
Nostalgia anilor petrecuţi în Ţara lui Mozart,

cum ne-aţi mărturisit la începutul acestui interviu,
vă va determina să reveniţi, în perioada concediilor,
în Austria?

Consul G. M. Folfă:
Categoric da, ori de câte ori voi putea!
A.-M. Orban & M. Anthony:
Ce mesaj doriţi să le transmiteţi românilor din

Austria, care acum regretă că îi părăsiţi, după ce, ani
de-a rândul, au cerut şi au primit ajutorul
Dumneavoastră?

Consul G. M. Folfă:
Să nu uite că sunt români, să aibă încredere

în ceea ce reprezintă, să încerce să fie mai uniţi, să se
ajute între ei, şi mai ales să nu uite că, pe lângă drepturi
au şi obligaţii, oriunde s-ar afla în lume!

Imaginea pe care singuri ne-o creăm este un
lucru important oriunde ne-am afla!

Şi, nu în ultimul rând, tuturor multă sănătate
şi succese!

A.-M. Orban & M. Anthony:
Şi, în final, vă rugăm să ne spuneţi cum vedeţi

Dumneavostră viitorul, ce planuri aveţi, unde veţi
lucra în continuare ca Diplomat? Vi s-a comunicat
de către Ministerul de Externe viitorul loc de
activitate?

Consul G. M. Folfă:
Voi încerca, în primul rând, la revenirea în

ţară, să mă odihnesc, să îmi rezolv anumite probleme
pe care nu am reuşit să le rezolv până în prezent,
după care îmi voi continua desigur activitatea în
diplomaţie, acolo unde instituţia are nevoie de mine.

A.-M. Orban & M. Anthony:
Vă mulţumim respectuos şi vă dorim multă

sănătate şi noi succese în activitate!
Consul G. M. Folfă:
Şi eu vă mulţumesc pentru acest interviu.

Festivitatea dedicată înfiinţării parteneriatului
dintre oraşul austriac Wels şi oraşul Bistriţa din România, 27.09.2014, Wels.
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Mihai Eminescu – cel mai important POET
al naţiunii române, Poetul iubirii, al codrului bătut
de vânt, al izvoarelor şipotinde, supranumit Lucea-
fărul poeziei româneşti – s-a născut în miez de
iarnă (pe 15 ianuarie 1850) şi a zburat printre îngeri
în miez de vară (pe 15 iunie 1889), la vârsta de doar
39 de ani şi 5 luni.

Mihai Eminescu a văzut lumina zilei pe
plaiuri moldovene, la Botoşani, fiind al 7-lea din cei
11 copii ai căminarului Gheorghe Eminovici (că-
minar era un rang boieresc purtat de un slujitor
al statului, însărcinat cu strângerea dărilor) şi al
Ralucăi Eminovici, născută Juraşcu, şi a purtat la
naştere numele de Mihail Eminovici.

Copilăria şi-a petrecut-o în mijlocul naturii la
Botoşani, la Ipoteşti şi prin împrejurimi, urmând, până
în 1886, şcoala primară şi apoi gimnaziul, în limba
germană, la Cernăuţi.

Prima poezie, intitulată La mormântul lui
Aron Pumnul, i-a fost publicată în ianuarie 1866, în
broşura „Lăcrămioarele învăţăceilor gimnaziaşti”,
scoasă de elevi în memoria profesorului lor de limba

Ágnes-Mária
ORBÁN Celebrităţi din România

Preambul:  Doresc să prezint cititorilor
noştri, la rubrica Celebrităţi din România, arti-
cole, comentarii despre viaţa şi activitatea de cre-
aţie a unor personalităţi (uitate, uneori, pe ne-
drept), care s-au remarcat prin geniul şi prin ta-
lentul lor, lăsând posterităţii adevărate capodo-
pere artistice – în domeniile artelor plastice, cer-
cetării ştiinţifice, literaturii, muzicii –, pentru ca
noi, cei de azi, şi generaţiile viitoare, să ne putem
pleca fruntea, cu recunoştinţă, în faţa memoriei
lor şi să le cinstim, la adevărata lor valoare.

Mihai
Eminescu

– Poetul iubirii –
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română, iar în 25 februarie 1866 debutează cu poezia
De-aş avea, în revista Familia de la Pesta, editată
de Iosif Vulcan, care îl convinge să-şi schimbe nu-
mele din Eminoviciu în Eminescu.

Mihai Eminescu a studiat la Viena, între  anii
1869 şi 1872 , la Facultatea de Filosofie şi Drept.
Aici activează în organizaţiile studeneşti şi, în 1872,
o cunoaşte pe Veronica Micle (1850-1889), iubirea
vieţii sale – care era, la acea vreme, căsătorită cu
profesorul universitar Ştefan Micle (mai mare cu 33
de ani decât ea) şi avea atunci două fetiţe, de 6 şi de
4 anişori. Între anii 1872 şi 1874 îşi continuă studiile
la Berlin, ajutat de Asociaţia Culturală Junimea din
Iaşi, care i-a acordat o bursă pentru obţinerea doc-
toratului în filosofie.

După întoarcerea în ţară este numit director al
Bibliotecii Centrale din Iaşi. Mai apoi, după ce înde-
plineşte funcţia de revizor şcolar (între anii 1875-
1877), Mihai Eminescu lucrează ca redactor, apoi
ca redactor-şef la ziarul Timpul, din Bucureşti, în
perioada 1877-1883.

Despre viaţa şi creaţia celui mai mare poet al
românilor s-au scris şi se vor mai scrie tomuri întregi,
aşa încât ne rezumăm acum doar în a enumera numai
câteva dintre muzele care l-au inspirat pe Poetul iu-
birii în crearea celor mai frumoase poezii de dragoste
din lume.

Veronica Micle a fost Muza care l-a inspirat
pe poet în multe din creaţiile sale, timp de 17 ani.

De-a lungul anilor petrecuţi în România, la
Viena sau la Berlin, Poetul iubirii a fost însă cucerit
şi de alte frumuseţi ale timpului, precum: Casandra
– fiică de ţăran, blondă şi cu ochi albaştri, prima lui
iubită din copilărie (mai mare decât el cu 2 ani, care
s-a stins din viaţă la vârsta de 16 ani); Maria Vasi-
lescu (mai mare ca el cu 5 ani) – actriţă în trupa de
teatru Fanny Tandini; Eufrosina Popescu – frumoasa
actriţă blondă (cu 18 ani mai mare decât el); Nataliţa
– o brunetă focoasă, sora lăutarului Micheru din Iaşi;
Milly – frumoasa nemţoaică blondă, cu ochi albaştri,
din Berlin, pe care el a cunoscut-o prin 1874, du-
pă ce, în 1872, la Viena, se îndrăgostise pe viaţă de
Veronica Micle; Mite Kremnitz (cumnata lui Titu
Maiorescu), scriitoare germană din anturajul Reginei
Elisabeta a României (Carmen Sylva); artista de teatru
Cleopatra Poenaru – căreia i-a dedicat poezia “Pe
lângă plopii fără soţ”  (verişoara lui I. L. Caragiale şi
fiica pictorului Constantin Lecca).

Tuturor acestor iubiri, mai mult sau mai pu-
ţin trecătoare, Mihai Eminescu le-a dedicat poezii
nemuritoare!

Considerat de cititorii români şi de critica
literară postumă drept cel mai important poet al

Actriţa Eufrosina Popescu

Poeta Veronica Micle (22.04.1850-03.08.1889)
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românilor, Mihai Eminescu a scris şi proză şi a fost
un jurnalist desăvârşit. Articolele sale – publicate în
periada în care a lucrat la Timpul – ofereau cititorilor
o radiografie a vieţii politice din acea epocă şi îi
deranjau, de multe ori, pe politicienii vremii.

Creaţia sa poetică aparţine romantismului
european întârziat, făcând trecerea de la simbolismul
lui Charles Baudelaire şi Stéphane Mallarmé la
modernismul secolului XX.

Golul lăsat în literatura română de dispariţia
poetului Mihai Eminescu (pe 15 iunie 1889) nu a
putut fi umplut nici până acum, după 129 de ani, de
creaţia vreunui alt poet din Ţara munţilor Carpaţi, cu
toate că panoplia marilor poeţi români cuprinde şi
alte numeroase nume celebre, precum: Lucian

Blaga, Tudor Arghezi, Vasile Alecsandri, Gri-
gore Alexandrescu, George Bacovia, Ion Barbu,
George Coşbuc, Octavian Goga, Nicolae Labiş,
Marin Sorescu, Nichita Stănescu, George Topîr-
ceanu, Carmen Sylva, Ana Blandiana, Adrian
Păunescu şi mulţi alţii.

Mihai Eminescu – Poetul iubirii a inspirat
şi va inspira şi peste veacuri generaţiile de iubitori şi
creatori de poezie din România, pentru că, aşa cum
spunea şi bardul de la Mirceşti, Vasile Alecsandri:
tot românul s-a născut POET.

Pictură de: Alina Deica
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Experience
Romania

- cel mai mare proiect de
promovare a României

în mediul online -
Interviu fulger cu doamna

Cecilia Enache, voluntar în proiectul
Experience Romania

Ion-Marius Tatomir

Ion-Marius Tatomir: Bună ziua, vă rog,
spuneţi câteva lucruri despre dumneavoastră.

Cecilia Enache: Numele meu este Cecilia
Enache şi sunt unul din cei peste 100 de voluntari
implicaţi în proiectul Experience Bucharest, care va
fi urmat, în această toamnă, şi de Experience Roma-
nia.

I.-M. Tatomir: Ce este proiectul Experience
Bucharest? Vă rog oferiţi câteva detalii despre acesta.

C. Enache: Experience Bucharest este cel mai
mare eveniment de promovare în mediul online a
capitalei noastre, eveniment care a reunit, în luna mai

a acestui an, peste 100 de social media influenceri la
nivel mondial, invitaţi aici pentru a experimenta
Bucureştiul, cu câteva obiective măsurabile clare:
creşterea numărului de înnoptări de la 1.8 nopţi/ turist
la 3 nopţi/ turist; poziţionarea capitalei ca destinaţie
preferată în estul Europei, promovarea experienţelor
pe care Bucureştiul le oferă către peste 10 milioane
de cititori din mediul online şi crearea de conţinut
autentic şi de calitate, care să fie preluat apoi şi folosit
în promovare.

I.-M. Tatomir: Impresionant! Care au fost
etapele organizării acestui eveniment?

C. Enache: Concret, s-a făcut o selecţie a
influencerilor de top mondial, pentru care s-au
asigurat (prin parteneriate cu hoteluri, firme de trans-
port, restaurante, cluburi, ghizi, companii aeriene şi
prin contribuţia unor sponsori) biletele de avion,
cazările în hoteluri emblematice, mesele în locaţiile
de top, precum şi posibilitatea de a alege participarea
la cel puţin 4 tururi şi experienţe, din cele 40 existente,
plus petreceri şi vizite inedite.

Când spunem influenceri de top mondial, ne
referim la nume precum Kash Bhattacharya, din
Portugalia, desemnat de National Geographic
„Blogger-ul anului 2016”, Dave şi Debbie de la Planet
D, din Canada, cel mai bun blog de travel în 2014 şi
2015, şi alţi influenceri cu milioane de cititori.

I.-M. Tatomir: Şi care a fost rezultatul?
C. Enache: Răspunsul a fost fabulos, proiectul

a avut un succes fulminant: România a devenit
apreciată de peste 15 milioane de cititori, materialele
realizate au ajuns la un reach de 50 milioane, unele
fotografii au peste 200.000 de aprecieri fiecare, iar
unele materiale video au 30.000 de share-uri şi peste
1 milion de vizualizări, fără niciun leu alocat!

Aşadar s-a creat foarte mult conţinut autentic
şi valoros, preluat şi distribuit organic, fără niciun cost.

I.-M. Tatomir: Ce se va întâmpla în viitor?
Proiectul va avea continuare?

C. Enache: A venit, ca şi firească, ideea
organizării celei de a doua ediţii pentru Experience
Bucharest (cu jurnalişti şi influenceri noi), dar şi ideea
replicării modelului de succes la o scară mai largă,
într-un proiect nou, Experience Romania.

Aşadar, în această toamnă s-au derulat încă
două proiecte majore: primul a avut loc în perioada
20 - 23 octombrie, când am organizat ediţia a doua
a Experience Bucharest, care s-a finalizat cu o
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conferinţă ce a reunit 150 de influenceri internaţionali,
plus bloggeri din România, agenţii de turism şi alte
entităţi reprezentative pentru industria ospitalităţii din
România.

Al doilea proiect s-a derulat în perioada 23
octombrie – 5 noiembrie, şi a fost reprezentat de
prima ediţie a Experience Romania, care a început,
cu aceeaşi conferinţă, pe 23 octombrie, şi care a
continuat, timp de două săptămâni, cu un tur al
României presărat cu vizite şi experienţe absolut
fabuloase.

Va fi o promovare fantastică a României, care
o va aşeza în lumina reflectoarelor presei internaţionale
şi a zecilor de milioane de cititori şi, cu siguranţă, va

contribui la creşterea numărului de turişti străini care
vor vizita România în următorii ani.

I.-M. Tatomir: Felicitări pentru tot ceea ce
faceţi şi mult succes în continuare în promovarea
României şi a imaginii României în lume.

C. Enache: Vă mulţumesc, felicitările le merită
din plin echipa Experience Romania, formată 100%
din voluntari care cu adevărat iubesc România şi care
depun un efort uriaş pentru a o poziţiona acolo unde
îi este locul, între destinaţiile favorite ale Europei.
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Im Werden reift Vergehen

Idilă serală (Abendidyll)

Zefirul serii la apus
supt palide lumini în zare...
Oraşul o să doarmă dus
sub stele sclipitoare.

Şi adierile-aţipesc;
doar surdul huruit răzbate:
prin geamuri ni se prevestesc
furtuni îndepărtate.

Liniştea serii (Abendruh)

Dispare ziua-n asfinţit,
scăpând din văluri pale;
iar omul, cam dezamăgit,
e prins de vrăji serale.

Lăsat e lucrul până-n zori,
şi mâinile-s pe pace,
uitând de cazne şi fiori,

de tot ce nu le place.

Răgazul binemeritat
deschide lumi de visuri;
vreun dor la stele căţărat
mai piere prin abisuri.

Decepţii sau nădejdi, rigid,
ursirea-i va decide:
de va primi un individ
dulci daruri sau acide

în asprul, cruntul lui destin,
sfărmat ca o maree;
de viitor, doar vis blajin
îi poate da idee.

Atmosferă de seară (Abendstimmung)

Linişte;
lumini ostenite picotesc în amurg.
Apatici, norii suspendaţi nu se decid să se deschidă
ori s-o lase pentru mai târziu...
Avioane singuratice îşi despică ecoul în văzduhuri.

Om şi animal amuţesc;
numai eu rămân pe loc la ferăstruica aplecată,
cu privirile-aţintite către cer
în aşteptarea ploilor răcoritoare.
Dar ele stau laşe...

Seara (Am Abend)

Pături de nori suprapuse în straturi baroce
rătăcesc alunecând la orizont,
profilându-se-n splendide culori
din verdele-nchis al Pădurii Vieneze.

Covorul întunecat al norilor împroşcând o teamă
valsează ameninţător
pe fundalul gri-argintiu
în amurgul semeţ:

burţile norilor îmbuibate
fâţâindu-se pe cer
ezită încă
să se subţieze, lamentându-se confuz.

Printre cetini trece

Hans Dama
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secera lunii sfioasă
în seninul de apendice tot mai atrofiat
al zilei în agonie.

Întuneric de-a binelea;
doar cuiburi disparate de lumină
catapultează luciul mat
în bezna nopţii.

Linişte apăsătoare,
numai zburătoare răzleţite
îşi îngână rugăciunea silenţioasă
în văzduhurile fără de sfârşit.

Cabana din pădurea alpină (Almhütte)

Înconjurată
de goliciunea stâncilor
de pe versanţii abrupţi,
cloceşte străvechea stână
în vânzoleala turistică:
limbaj montan
în zicale mult ciocănite
şi mâini pline cu căni de bere...

Dorită etalare de muşchi dezveliţi,
printre care şi pulpe afectate –
năpădite de atrofie musculară.

Numai fluturânda barbă
a deceniilor strânse
pe chipul brăzdat de riduri adânci
al baciului matusalemic
semn autohton distinctiv
ce trădează: aici doar el e băştinaş.

Detestabili,
bombardaţi de astrul central
se cred cei ce-şi oferă pielea spre bronzare
în trăncăneala cu soarele –
nu numai fruntea, faţa: multe
alte părţi trebuie să se prăjească!

Dar mai apetisantă –
friptura de porc a baciului;
seculara barbă păduratică –
oferă goluri dermice.
O ştie bine, aici el e acasă –
dar foarte sus: cu căţel şi purcel.

Iar atunci când muntele cheamă,
dorinţa-i urmează;
dar cugetă mereu:
el te ţine pe tine supt pază.

Lacul Verde (Am Grünen See)

Nerotund şi fără piept,
într-un arc de verzi ponoare,
giuvaier eşti, ce e drept,
impunând cu-a ta splendoare

celor cu gust rafinat;
prin oglinda-i cristalină
tu săruţi ceru-nnorat,
dar şi munte şi colină.

Nud, pietrişul stă pe mal,
ca orfani lăsaţi în şterguri
nemilos, iar câte-un val,
fără de vânt, se sparge-n cercuri.

Pentru ochiul răsfăţat
cu a algelor lucire
de turcoaz – la scăpătat
lacul e o lăcuire*.
__________
* Aici: lecuire, joc de cuvinte cu derivate omonime de la lac şi leac (n.t.).

Coroana bolţii cereşti
(Am Himmelsbogenkranz)

Salută marea cea de flori
zâmbindu-i soarelui din zori,
ce-n strai de zi ne-mbracă.

Trimite vântul adieri
cu dulci şi tandre mângâieri,
ce crengi domol apleacă;

deschis privirii noastre
e albul bolţii-albastre:
a cerului coroană.

Când lipsă ducem de senin,
adânc în suflet poposim
precum într-o cabană.

Încremenit (Erstarrt)

Dezbrăcaţi de frunze,
dezvăţai de soare,
pomii-nfruntă
ploi, furtuni.
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Cumpănite-n vânt,
jelesc coroane,
fără chiriaşi
în cuiburi goale:
cu toţii au plecat
spre miazăzi.

Încremeniri de iarnă,
viaţă-n sus, viaţă-n jos,
straşnic frig
şi dârdâit de ger.

Pericolul suprem,
paralizând, se-ntinde
şi ameninţă.
Spaima se lăţeşte
peste tot în ţară,
liniştită.
Speranţa-n lanţuri.
Binecuvântări de primăvară:
visuri de viitor.

Dimineaţă de iulie în Jassing*
(Juli-Morgen in der Jassing)

Fundul văii – molidişuri
dau năvală spre ponor,
iar prin codrii din suişuri
matinali turişti dau zor;

pe la poale de pripoare,
când şi când, sub vânt plăcut,
câte-un luminiş apare;
păsări ţipă, ca salut.

Dintre încâlcite ramuri,
de pe-al muşchilor atlaz,
păsăruici râvnind chiolhanuri
fug să prindă peşti în iaz.

Razele de soare urcă
pe un rece,-abrupt versant,
zorii gri încet i-alungă
din semeţul Hochschwabland.
_________
* Vale în masivul muntos Hochschwabland (Stiria, Austria), însemnând ţara
şvabilor de Sus (n.t.).

Toamnă pe Lamingbachtal* din Tragöß**
(Lamingbachtaler Herbst in Tragöß)

Valea-n ceţuri s-a-nvelit
şi s-au şters conture;
toamnei vara i-a şoptit:

Pa! – Tei de pădure
prin zefiri au reuşit
soare pal să-şi fure.

Ultimul frunzar foşnind
cade-n disperare.
Un drumeţ se-ntreabă-n gând:
Or fi păsări oare?

Şi vor zăbovi mai mult?
Totu-n lume-i oaspe.
Chiar speranţele de mult
scapă lunecoasă pe
a naturii mari marei
tot muşcând din viaţă.
Din blândeţe-acestei văi
nori de dimineaţă
prevestesc pe boltă, grei,
trăsnet şi negreaţă.

Cât mai iute – uşti din loc
într-o pelerină!
Tunet ceartă, varsă foc,
norii îi dezbină.

O amărăciune,-adânc,
sufletele roade.
Toamnă-i: pe pârâu şi crâng
gând de iarnă cade!

Smârcu-n soare e bolnav,
pajiştea nu-nvie,
omu-n codru foarte grav
copleşit se ştie.
Doar un pom, din vârf, dă brav
semn de prietenie.
___________
* Microhidronim din Stiria (Austria), însemnând Valea Pârâului Laming, care
curge spre vest, pe la capătul Văii Tragöß, şi se varsă la Bruck/Mur în Mürz (n.t.).
** Localitate la nord-vest de Bruck/Mur (n.t.).

Ceaţa (Nebel)

Ceţuri lunecând năuc,
sărutând întinderi,
văluri autumnale-aduc –
vai, cum pretutinderi

se răsfiră-n gol meleag
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tot în rânduri-rânduri.
N-am răgaz! – În vălmăşag
cu-ale mele gânduri

caut soare în zadar,
gri poveri m-apasă;
doar al inimii cuibar
mici nădejdi îmi lasă.

Seara de Rusalii 2011 (Pfingstabend 2011)

Mi-alunecă prin geamuri seara,
stagneaz-un cer la orizont.
Întunecare-acuma, vara,
e cea mai lungă-n largul front.

În marmură trandafirie
zac nori în dungi gri-albăstrii;
motiv de disperări nu fie,
să luăm ca joc ce e aci,

precum în vuiet de oraşe
un suflet linişte dorind;
grădini cu rozele gingaşe
se cred în noapte picotind,

încet se stinge şi dogoarea.
Iar norii-n turmă, nesătui,
alină, slobozind răcoarea,
pământul şi cu omul lui.

Torent vijelios (Sturzflut)

Cu-aspru-i chip, o vijelie
cată-n zările haíne:
Să mai merg? îşi zice-n sine.
Cercetând, acea zurlie

spânzură de graşii nouri,
fulgerând, tunând satanic
şi lansând de sub zăbranic
fioroasele ecouri.

La-nceput un fírav freamăt,
ápoi vântul se-nteţeşte,
fulgerul în jur ţâşneşte,
bagă-n frunze,-n păsări teamăt.

Ceru-i plin de canonade.
Ploile, burtoase babe,
vor s-arate cât mai slabe
când cortina apei cade.

Gârlele se umflă drastic,

cresc şuvoaie, cresc torente,
valurile violente
se rostogolesc fantastic.

Vai, se năruie cabane
de pe ţărmuri în puhoaie.
Arbori uriaşi, convoaie,
înoată-ntregi printre tăpşane.

Ne-ncetat se surpă-n vale
denşi pereţi de ape grele,
casele ce gem sub ele
rase sunt de prin ocoale.

Table de asfalt şi poduri
jucării sunt pentru apă,
ce le-nmoaie şi dezgroapă
şi le cară printre gloduri.

Avalanşa de noroaie
clocotind în sine creşte
şi-n zănoagă se opreşte,
unde vijelie, ploaie

înfiorătoare urlă.
Nişte-acoperişe-s plute;
glasul morţii nevăzute
ţipă cu putere-n turlă.

Nu-i speranţă de salvare
din prăpăd, din nimicire.
De atâta fericire,
moartea chiuie mai tare.

Nopţi albe (Weiße Nächte)

Lăsatul nopţii ziua-l curmă,
rămân palori în zări întruna,
că-i noapte ori că-i zi, totuna,
la ritmul vieţii ceva scurmă.

Mult vuiet, zarvă pe prospecte*,
insomniaci cu mari probleme
îi vezi cum trec din vreme-n vreme
la ceasuri ce le cred perfecte

ca-n Sud să-şi desfăşoare viaţa
în libertate-n scurta vară,
într-o lumin-a zilei clară,
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drept cei mai sprinteni dimineaţa.

Canale luminate-şi poartă,
precum Smolenca şi Fontanca,
spre Neva, bărcile cu marca
ce nume-al unui râu** îl poartă.

Iar de pe poduri basculante
hoinari visând privesc în unde,
nu se grăbesc acum niciunde,
cred în destine captivante.

Veneţia Nordului, în fine,
de întuneric e cuprinsă,
spre zori, când lumea-n somn e prinsă;
dar ziua care iară vine

pe toţi la treabă-ndată-i mână;
cu chip muncit ca de o boală,
se pierd în forfota stradală,
primind – de unde? – forţă-n vână.

Spectacolul mai ţine-afişul,
dar pier şi-aceste nopţi degrabă,
iar nopţi de iarnă trec la treabă
şi vin lăsându-şi ascunzişul.

Veneau de peste tot popoare
aici, unde sfârşea hotarul,
îmbrăţişând pe Petru, ţarul,
rostindu-i numele: cel Mare.

Palat de iarnă – Ermitajul,
o păcăleală epocală
tip Eisenstein, azi altă fală:
murala artă-n tot oraşul.

La Dostoievski în odaie,
pe urmele lui Puşkin iarăş,
cu Lermontov în vers tovarăş
ori cu Turghéniev în văpaie,

în valuri de entuziasme,
prin albe nopţi şi multe zile,
slăvesc în odele-mi gentile
şi om, şi urbea ca în basme.
__________
  * Aici: bulevarde (n.t.).
** Moica, nume de râu  si de barcă (n.t.).

Norii (Wolken)

Se-apropie unul de altul timid,
pe ocolite, şovăind,

de parcă n-ar dori niciunul să se verse
acolo unde totuşi cu ardoare
le-am vrea noi popriile-averse...

În ale lor culori naţionale
târcoale dau, pot bine să dribleze,
pre-ntâmpinând ciocniri fatale,
aşa cum ştiu ei să se eschiveze...

Din jocul lor târziu sosesc veşti bune:
se-mprăştie norii calm şi neriscant;
vei şti ce haine mâine îţi vei pune,
că-n trecere e totul oscilant.

După-amiază de vară în Pădurea Vieneză
(Sommernachmittag im Wienerwald)

Albe ca zăpada, insule de nouri
lunecă pe-azur în sterpul după-amiaz;
ca răsplată-mi sunt aceste mari tablouri,
când, pe muşchi întins, privesc în ăst răgaz.

Pajişte-adormită, umbre plicticoase
mă-nvelesc în calmul paradisiac.
Libelule-mperecheate-n zboruri joase
brusc se-opresc din vânzolitul lor buimac.

Codrii de stejar adorm de toropeală,
răsfăţate-n soare, frunze moţăiesc.
Holde-n pârg se zbat sub zăpuşeală
şi aşteaptă fără sens şi nefiresc.

Sunt mâhnit că plec acuma mai departe:
forfota metropolei mi-e disconfort.
Doar Pădurea Vieneză ni-e în parte
binecuvântată gazdă şi resort.

În româneşte de Simion Dănilă
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amânată candelă

gândul meu pulsează ca o inimă
în care iubirea a intrat albastră

adusă de-o caleaşcă de aur
într-un asfinţit de nădejde

când norii-şi scuturau penele albe
peste chipul vânăt al destinului

de atunci mi-am pierdut clipa
şi-mi ţin viaţa pe genunchi

întredeschise buzele-mi adie speranţa
neliniştitelor aripi ce cată odihnă

pe o retină de patimi din
ochiul negru al singurătăţii

gândul meu pulseză ca o inimă
în care iubirea a intrat albastră
aducând o ploaie de linişte
despletind vântul din mânie

încălzindu-mi icoanele
ce se întorc la acelaşi izvor

unde încep toate şi se sfârşesc
mereu când eu voi trece iar

anii aduna-se-vor şi scădea din
sorocul şi la sorocul unor nădejdi

albastră iubirea a tot şi de toate
într-o zi amânată candelă de argint

va pleca în caleaşca de aur trasă
de trei cerbi albi spre ţara

zăpezilor calde îngropând cenuşa
celor patru zări într-o inimă de diamant

poezia sau moartea

mă ard abstracte furii şi
patetice epistole nescrise
fără date biografice despre
acrobaţii la trapez

din ochi şi constelaţii
curge noaptea în oase
întuneric vâscos multiplicat
de visul unui orb
în lunetă

mă predau
Athenais

mă dau învins
Athenais

menajeria din
emisferele mele cerebrale
cere poezie
sau moarte

de luat aminte

totul e gol
dincolo de
timpul meu singur

mă dor
pădurile cu munţii şi
apele lor curgătoare în

Mihai Ganea
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mări şi oceane de
singurătate

trecutul cu
întunericul din
steaua ce-mi
aparţine cade
odată cu ea în
biblioteca
nescriselor mele volume

împuşc patru gânduri din
roza vânturilor

lumea ar putea deveni atomică
micşorată de speranţă

în fiecare zi sunt răstignit la televizor

în fiecare zi mi se fură cuvintele
în care mă decantez şi notez
„viaţa e tot ce mi-a mai rămas de trăit”

cursul de iniţiere în sine

inima mea
este un apartament de ceară
în care locuieşte
unicul meu lup
mereu atent să mă sperie cu
binefacerile nedreptăţii

eu
sunt lupul lupului meu
nu avem nimic
de dat
nu avem nimic
de luat

am renunţat la
proprietăţile noastre
din Eden

călătorim în derivă printre
oglinzi şi ospicii
căutăm odihna din
creierul furtunii

am renunţat la
vocabular şi
ne-am însuşit
urletul singurătăţii

Protocol  la Nistru

dealurile care ţin în nord lacul
Lacul Sărat şi Valea Borcutului

semănau în intenţia lor cu
sânii ei care

la baza conului fix de lumină
prezentau cinci orificii mici
de unde se scurgeau nişte vise

un ochi apucase să reţină
verdele înspăimântat al copacilor

adânc recunoscători pe când
celălalt se învineţise de

izbitura puternică a serii

părul înnebunit se otrăvise cu
frunze înfigând în carnea
pământului o a doua rădăcină

vântul încercase să-l străpungă
craniul prin urechea dreaptă

cea stângă se înfundase cu
zgomot de castane coapte

pe buze resturi de albastru

cîteva pete sclipitoare pe abdomen
dovedesc că încercase şi cerul

picioarele i-au rămas îndelung desfăcute
lăsând să se vadă nimicul acela

vîscos cu urme de rouă

arma era goală
ofiţerul se împuşcase cu restul

iarna peştii s-au retras în Someş
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Balada bradului de Crăciun

Pomul de iarnă uscat
Alcătuirea bradului la loc,
Muntele iar l-ar fi înălţat
Dacă amintirea n-ar fi ars în foc.

Imaginea lui adună bucurii
Lumânările ard, sunt prea sus,
Ele urcând în răsăritu-i azuriu
Aprinzând visuri spre apus.

Din brazi coboară dulciuri la copii,
Seva lor aduce pădurile în case.
Săniile trase de reni stârnesc nostalgii
În cioturile pe coline rămase.

Şi brazii lepădându-se de topor
Brusc şi-aduc aminte de un gând
Revin miei la rădăcina lor,
Însă pădurea e departe, luminând...

Bucuria noastră e plânsul brazilor tăiaţi,
În lumea lor n-au cum să mai fie,
Au mai rămas pe munte câţiva fraţi,
Tremurând pentru Crăciunul ce-o să vie.

Aşteptare

Ograda cu nuc sub ceaţă plutind,
Mic voievodat la marginea Oltului,

Primăvara în roua căzută din frunze,
Case din lemn îşi spală ferestrele,
Nestatornice ochiuri în nopţile de veghe.
Când trifoiul decide vara,
Când pentru răcirea fontelor solare
De la brâul zilei
Mama aduce apă de la fântână
În cumpenele doniţelor de fag,
Doi ochi ai mei, doi umeri ai mei,
Lăsaţi-vă-n aripile primului vânt
Care merge spre casa
Unde mama, cu mâna dreaptă-a surorii mele,
Găteşte sub cumpăna zilei
Pentru întoarcerea mea abia licărind,
Un dor al ei.

II

Şi seminţele trec în neştire peste arătură
Şi-n neştire brazdele rămân grele,
Iar pâinea a crescut peste mejdină,
Mirosind a ploaie măruntă.
Aici sub snopul de raze, în mierea soarelui,
Se-ntoarce amurgul în verdele dintr-o tulpină.
Aşteptând, trec nodurile nopţii peste zări
Şi cocoşii îşi pregătesc cântecele

melancolicelor deşteptări.

III

Tata despică inima nucului,
Tata despică inima mielului
Şi focul umple ograda de umbre,
Focul mielului se varsă-n pământ.
Tata se aşează în capul mesei cu toată livada,
Împărţindu-ne din feliile inimii
Şi sângele mielului ne curge pe barbă-n jos,
Şi sevele nucului se preling în brazdă,
Răcorindu-ne explozia verii din piepturi.
În micul voievodat de la marginea râului
Seninul are la rădăcină fântâna,
Frunzele legănându-se mă cheamă
Şi respiră adânc între cer şi cumpăna ei.
Apoi acolo, în lăzile de zestre ale mamei
Din podul casei, răsfoind mirosul de nuci
Şi caietele, gândesc la trecerea iute a toamnelor,
Timpul rămâne pe lucrurile din podul casei

Al. Florin Ţene
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Copil
Ca mine în rugăciunile mamei.

IV

Coloane de dealuri cu ferestre,
Satul ca o licărire suie,
Norii în pâlcuri aleargă din casă în casă
Sub soare via îşi fierbe mustul
Şi Oltul macină în turbine lumina,
Mama tot mai aduce răcoarea fântânii,
Sora mea tot coase batiste şi faţă de masă,
Tata ciopleşte carul
Pentru întoarcerea mea acasă.

Visând la România Dodoloaţă

Nu suntem pribegi, ne-am născut aici, de veacuri
în grădină de rai şi ţară împărătească,
Pădurile ne-au fost scut şi leacuri
în Trasnsilvania, Moldova şi Ţara Românească.

Noi n-am cerut la nimeni din glia lor mănoasă
din munţii lor, din ape, din falnicul senin,
Atât cât am moştenit în locul nost‘ de coasă
Ne-a fost de-ajuns, ne este, chiar dacă e puţin.

Trec anii  noştri, ne împlinim copile,
Un dor prin generaţii se strecoară încet în fire
Pe când din hrisoave  din îngălbenite ale vieţii file
Mereu înmugureşte cuvântul sfânt UNIRE.

Puţinul nost‘ de ţară, de rost şi de avere
L-am apărat cu cinste atunci când ne-a cerut
Şi, dacă a fost puţin, n-am semănat durere
Pe-ntinderile noastre de dincolo de Prut.

Ne este ţara suflet şi icoană în perete
Învăţat-am ogorul ca brazda să rodească
Şi pădurea să-nveţe doinţele de dor şi sete
În Transilvania, Moldova şi Ţara Românească.

Nici Dunărea albastră, nici Nistrul şi nici Tisa
Nu ne-au văzut vreodată trecând prin unda lor
Cu gând de cuceriri din Moscova la Nissa,
Ci am rămas statornici pe plaiul nost‘ de dor.

Noi n-am râvnit, ca alţii, umbroasele păduri
din care cioplim mandoline şi viori, şi-nvaţă
generaţii să cânte dar să cioplească şi secure
Visând mereu la România Dodoloaţă.

Ne este ţara suflet şi icoană în perete
Învăţat-am ogorul ca brazda să rodească
Şi pădurea să cânte doine de dor şi sete
În Transilvania, Moldova şi Ţara Românească.

Noi n-am cerut nimic ce nu ne aparţine
Suntem stăpâni pe-o ţară şi nu pe zece ţări,
Iar noi cei ce-avem  simţ românesc în vine
Visăm la România Dodoloaţă de sub zări.

GLORIE LIMBII ROMÂNE

Mi-e dat să-mi rostesc gândurile
să visez
în Limba Română,
fiecare cuvânt un fagure,
ca mierea luminii în degetarul macilor,
ca vârsta arborilor în cercuri,
în fiecare din ele trudeşte un străbun,
veghează o baladă.

Patria Limbii Române e Istoria
acestor plaiuri păscute de Mioriţa,
modelate de doine
şi fiecare cuvânt al ei a fost cioplit
cu grijă
la izvoarele dorului.
Ea nu poate fi mutată,
cum nu se poate înstrăina fântâna
de izvoare.

Am spart coaja de nucă
a cuvântului şi peste înţelesuri am dat
de bine, dulci ca mierea,
de ducă
şi ură,
avea gust de zgură
dar şi de păcat,
simţeam eminesciană vibraţie,
înţelepciunea lui Pann din gură în gură
era în sămânţa gata de germinaţie.

Am spart coaja seminţei cuvântului
şi-am dat peste altă sămânţă,
un alt înţeles, o altă cărare,
o altă speranţă,
o clanţă
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pentru o altă,
o altă...

până rămâne
măduva Limbii Române.

În fiecare cuvânt e un oier,
un ţăran
care face holda să cânte
imnurile acestui pământ
scrise cu plugul pe nepieritoarele pergamente
ale brazdelor.

Rostiţi un cuvânt în limba noastră
şi veţi simţi
şi gustul mierii
şi vânturile veacurilor
şi mirosul câmpiilor.

Rostiţi un cuvânt în Limba Română
şi veţi auzi
mângâierile mamei
şi vorbele tatei grele ca piatra
din temelia casei.

Ascultaţi un ţăran vorbind ogorului
şi veţi vedea cum trec cuvintele
din hrisoave în versurile eminesciene
precum ploaia în rădăcini.
Aceasta este eternitatea ei,
gloria ei
de a fi mereu
ca frunzele pe o cetină seculară.

Balada Oltului

Hăşmaşul Mare îmbrăţişează izvorul
Oltul vălureşte în limba română,
Când printre stânci îşi cântă dorul
Şi pădurea îl îngână.

Coboară râul măcinând stânci
De dor venit de departe,
Iar apa cântă din izvoare adânci
Scriind poveşti într-o carte.

Morile de lumină scapără valuri în palete
În hora lor s-a prins şi pădurea,
Iar când obosite le este sete
Sorb lumină şi gânduri plecate aiurea.

O, Doamne, de Olt mi-e dor
Ca la o icoană la el mă-nchin,
Departe sunt şi aş vrea să zbor
La malul lui să-l sorb şi să mă înclin.

La Cozia Mircea tânăr în vis
Bătrân în înţelepciune şi vână
Îmi luminează drumul întins
Cu-n gând bun şi sabia în mână.

Sunt dor de ducă şi de iubire
Şi port râul prin lume ca pe-o cruce
Chiar dacă Oltul precum un mire,
În Dunăre se varsă şi se tot duce…

Fratele Mureş şi Oltul uneşte ţărişoare
În ţara cea Mare,  România bogată,
Muguri pe un arbore înălţat spre soare
Din pădurea Litovoilor armată.

În Marea cea Mare Oltul vorbeşte
Limba învăţată la izvoare,
Capodoperă din cuvinte ce uneşte
Românii din Carpaţi, Dunăre şi zare…

Oltule, Oltuţule, vin românii să te vadă
Intrând cu Doina în veşnicia din baladă.
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la Liceul Pedagogic „D. P.  Perpessicius” din Brăila;
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Edmunt, Brăila, 2008, proză; „Zamfira” – Ed. Edmunt,
Brăila, 2011, proză; „Ilinca şi Matei” – Ed. Armonii
Culturale, Adjud, 2012, proză; „Printre Anotimpuri”–
Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2012, (versuri); „Mirajul
iubirii” – Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2013, proză;
„De vorbă cu inima”– Ed. Armonii Culturale, Adjud,
2015, proză; „Destine” – Ed. Armonii Culturale, Adjud,
2016, proză; „Frânturi de suflet” (ediţie revizuită şi
adăugită), Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2016, proză;

A colaborat la următoarele publicaţii: revista “Su-
râsul Bucovinei” 2015, 2016; 2017; revista “Unirea”
Viena – Austria, Nr. 4-5/2017; revista “Vatra veche”
Nr. 4, aprilie 2017; revista „Dacia Eternă”, 2014; revista
“Constelaţii diamantine”, Nr.11 (75), Nr. 12  (76)
2016; revista “Singur”, proză scurtă, noiembrie 2016;
revista ”Luceafărul”, proză scurtă, noiembrie,
decembrie 2016; revista “Boem@”, Nr. 93 (11/ 2016);
Nr. 95 (1/2017); revista “eCreator”, noiembrie 2016;
revista “Cronos”, noiembrie 2016; revista “Casa
Speranţei, 2016. Activităţi literare şi colaborări: membru
fondator al Cenaclului “Casa Speranţei”, Brăila;

redactor la revista on-line „Zeit” publicaţie de atitudine şi cultură/ Brăila, publicând articole la rubricile Atitudini
şi Atelier; coordonator al revistei şcolare „Fantezii de mătase” 2007 – 2008 Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei”
– Brăila; coordonator al revistei „Preţul cuvintelor” 2011 –2013, Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” –
Brăila; colaborator al revistei “Armonii Culturale” din Adjud; colaborator al ziarului ”Brăila” din anul 2000
şi până în prezent; revista “Curaj” Grădiniţa Nr.8 Brăila; revista „Şcoala şi învăţătorul” Ed. „Larisa” -
Alexandria / Teleorman, 2009; revista „Cercul nostru”, Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”, Brăila; revista
„Evrika”, Ed. Evrika, Brăila, 2010; revista „Vocea a treia”, editată de Clubul Seniorilor din Învăţământ
Brăila, 2010, 2015, 2016; revista Litera 13, nr 10/2017; antologie universală - poveşti, povestiri, amintiri -
„Comori de vise” - Ed. „Armonii Culturale” Adjud, 2012; antologia “Muguri de catifea”, volum îngrijit de
Livia Mihaela Frunză, Ed. Betta, 2015; antologie de proză ”Familia creştină”, volum îngrijit de Ion N.
Oprea, Ed. Pim, Iaşi, 2016; antologie de proză contemporană românească „Actori printre Vise”, Ed.
Armonii Culturale, Adjud – 2016; antologie literară brăileană, Ed. Pim, Iaşi, 2016; Meridiane Lirice - Antologie
Universală a Poeziei Româneşti Contemporane; Ed. „Armonii Culturale”, Adjud, 2012; „Poiana Viselor”–
Antologia Prieteniei, Margareta Chiurelea şi Gh. Stroia, Ed. Armonii Culturale, Adjud – 2013; „Istorie trăită
şi comentată în imagini şi date cronologice de-a lungul timpului” - intermezzo memorialistic (...de la Fălticeni
la... mal de Dunăre), Gheorghe Gorincu, Ed. Lucas, Brăila, 2014; „Personalităţi în formare”, Gheorghe
Gorincu, Ed. Lucas, Brăila, 2015; „Actori printre Astre” – antologie de poezie contemporană românească,
Vol.2, Ed Armonii Culturale, Adjud, 2016. Cronici literare: în reviste literare: Dumitru Anghel, revista ”Oglinda
Literară”, Nr. 141, 2013, Zamfira; Gheorghe A. Stroia, revista “Constelaţii diamantine”, Nr. 11 (75),
2016; revista “Cronos”, Nr.10 (31), octombrie 2016; revista “Luceafărul”, 1 noiembrie 2016 - Pledoarie
pentru convertirea iubirii într-un perpetuum mobile al existenei umane - Zamfira; Dumitru Anghel, revista
“Pro Saeculum”, Nr. 1-2/2014, revista “Boem@”,  Nr. 62 (4/2014), Mirajul iubirii; Gheorghe A. Stroia,
revista “Constelaţii diamantine”, Nr. 9(39)/2013, în revista “Boem@”, Nr. 55 (9/2013),  “Timpul (viaţa)
trecea... în felii de tort sau o altă abordare a eposului în dragoste” – Mirajul iubirii; Lucia Pătraşcu, revista
“Boem@”, Nr. 82 (12/2015) şi revista on-line “Armonii Culturale”, 22 sept. 2016, – Mirajul iubirii;
Dumitru Anghel, revista Boem@, Nr.95 (1/2017) şi revista „Dunărea de Jos”, Nr.179/2017 şi revista
„Axis Libri”, nr 34 martie 2017, Destine; Gheorghe A. Stroia, revista Boem@, Nr. 92(10/2016), “Viaţa,
o aceeaşi farsă fără sfârşit, retrăită la indigo de mereu alţi şi alţi actori?” –  Destine; Rodica Pop, revista
“Cronica veche” Anul VI, nr. 11-12(70-71) şi revista on-line Armonii Culturale, 4 iunie 2016   “Despre
cunoaşterea sinelui, prin Destine”, Destine; Valentin Popa, în revista “Constelaii diamantine”, Nr. 1 (77)/
2017 ’i revista “Spaţii Culturale” nr. 50/2017, cartea Destine; Constana Munteanu, revista “Surâsul
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Bucovinei”, Nr.1(14), ianuarie 2017, revista on-line
“Zeit”, Nr. 90, august 2016, revista on-line “Armonii
Culturale” şi revista on-line “eCreator” 12 dec 2016,
Destine; Gina Moldoveanu, revista on-line “Zeit”, Nr.
91, septembrie 2016, Destine; Gh. Puiu Răducan, în
revista ”eCreator”,  26 dec 2016 şi revista “Singur”,
“Destinele destinului”, cartea Destine, 26 dec 2016;
Valentin Popa, revista “Constelaţii diamantine”, Nr.12
(76) 2016, revista “Taifas literar”, Nr.12/2016, revista
“Luceafărul”, 23  noiembrie 2016, revista “Singur”,
10 dec. 2016,  revista “eCreator”, 11 dec 2016, ”O
carte destinată copiilor,  Ilinca şi Matei”. Referinţe
critice: Dumitru Anghel, Ed. „Edmunt”, Brăila, 2009,
Reverenţe critice; cartea “Frânturi de suflet”; pag.
91-93; Dumitru Anghel, Ed. „Zeit”, Brăila, 2012, Critică
literară şi muzicală; cartea “Zamfira”; pag. 58-63;
Gh. A. Stroia, Ed. „Armonii Culturale”, Adjud, 2012,
“Dincolo de albastrele ploi”; Pledoarie pentru
convertirea iubirii într-un perpetuum mobile al existenţei
umane – Zamfira; pag. 61-67; Un inefabil exerciţiu de
voinţă, o nouă aventură în lumea poveştilor   ”Ilinca şi
Matei”; pag. 122-124; Reverberaţii despre lumea

inocenţei, “Printre anotimpuri”, pag. 193-195; Dumitru Anghel, Ed. Istros, Brăila 2014; “O samă de
scriitori”- Antologie de critică literară; cărţile: „Zamfira, Mirajul iubirii şi Frânturi de suflet”; pag.127-
134; Lucia Pătraşcu, Ed. Lucas, 2016 – Brăila, “Întâlnire cu o carte – recenzii”,  Mirajul iubirii; pag. 55-
59; Jenică Chiriac, Ed. Lucas, Brăila, 2016, ”Cronicile pricopsitului”; ”Poezie, poezie/ Puf de păpădie” –
cartea “Printre anotimpuri”, pag. 36-38; Gheorghe A. Stroia, Armonii Culturale, Adjud, 2016,
“LiterCritica” – Antologie de texte critice (note, comentarii, critici, recenzii), cărţile ”De vorbă cu inima”,
pag. 22-25 şi”Destine”, pag.128. În ziare: Dumitru Anghel, ziarul ”Brăila”, Nr. 1152, 29 nov. – 2 dec.
2008, Frânturi de suflet; Florin Iaba, ziarul ”Brăila”, NR. 1387, 7-10 mai 2011; “Zamfira – un roman care
descrie erotismul feminin” Marius Dincă, ziarul ”Brăila”, Nr. 1529, 8-15 nov. 2013, Mirajul iubirii; Adriana
Burlacu, ziarul ”Brăila”, Nr. 1651, 21-27 mai 2016, Destine; Adriana Burlacu, ziarul ”Monitorul de Brăila”,
Nr. 1478, 3 nov. 2008, Frânturi de suflet; Mădălina Grosu, ziarul ”Obiectiv”, 3 nov. 2008, Frânturi de suflet;
Luiza Arseni, ziarul ”Brăila”, 5-7 nov 2008, Frânturi de suflet; Jenică Chiriac, în ziarul ”Brăila”, 30 ian. 2016;
Poezie, poezie/ Puf de păpădie.

Mă tot sună de câteva zile şi mă îndeamnă să
merg acasă, pentru a prinde în plină floare faimosul
cireş care străjuie înaltul casei. E bătrân cireşul, să
tot aibă vreo... 30 de ani şi vară de vară ne oferă
darul său, îmbiindu-ne cu fructele sale negre, dulci-
amărui. Nici nu ştiu ce să-i răspund deocamdată,
fiindcă, de regulă,  îmi respect promisiunile, iar pentru
asta trebuie să fiu foarte atentă. Dezamăgirea lor ar fi
cu atât mai mare, cu cât aş promite şi nu m-aş ţine de
cuvânt, decât dacă aş lăsa totul pe seama întâmplării.
Dar, cum nimic nu este întâmplător, merg la sigur: în
curând, voi merge din nou acasă!

”Vino să vezi minunea, e ca o mireasă în ro-
chia-i albă de mătase! îmi şopteşte la telefon cu
vocea-i tonică sau stinsă, după cât e soarele de
generos sau norul de întunecat. Nici nu ştii ce
mireasmă împrăştie... Azi am lăsat uşa de la balcon
deschisă. S-a încărcat casa de mirosul cireşului nostru,
apoi m-am gândit că n-ar fi rău să deschid şi uşa
camerei tale, apoi şi fereastra. Parcă te auzeam
strigând: Primăvară, primăvară, tu aduci
mireasma-n ţară/ Din Craiova-n Olăneşti, Secuieni
sau Bucureşti/ Tu ne prinzi de mijloc iară şi cânţi
hore până-n vară.

Floarea albă de cireş
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Îţi mai aduci aminte, nu? Erai pe la ciclul primar
şi te învârteai în jurul cireşului, cântând de mama
focului, convinsă fiind că cireşul va lega rod mai
repede, iar soarele va bate mai cu putere şi fructele
se vor înroşi la iuţeală. Acum eşti ocupată cu serviciul.
Nici nu mai cânţi şi nici drum pe-acasă nu-ţi mai faci!

Timpul trece, iar noi nu mai întinerim, doar tu
înfloreşti an de an. Te deschizi ca floarea cireşului şi
te mai coci puţin. Asta nu-i rău, dar miresma florilor
de cireş n-o găseşti în fiecare zi. De aceea zic, vino,
poate mai prinzi ceva din trena rochiei de mireasă.
Să ştii că, deşi l-am curăţat, sunt încă multe crengi
aproape de pământ. Parcă te văd cum întindeai
mâinile micuţe pentru a prinde o creangă. Când
reuşeai, strigai cu toată forţa: Am plins, am plins
cleanga, uite, am adunat cileşe!” Iar mâinile tale
erau roşii ca sângele, fiindcă fructele mici şi coapte
zemuiau printre degetele tale. Le strângeai fără milă,
apoi îţi încărcai gura cu bobiţele aproape sfărâmate.

Mamă-ta spune că face şi anul ăsta nişte
dulceaţă. Îţi plăceau clătitele cu dulceaţă de cireşe
amare. Erau preferatele tale. Acum, mai mănânci
clătite? Cine ştie? De ceva timp, nici gusturile nu ţi le
mai ştiu. De fapt, cine să le prepare? Tu ai treabă
multă, serviciul cere sacrificiu; aşa spun toţi, cei tineri.
Tânără eşti şi tu, dar floarea cireşului se trece şi odată
cu ea ne trecem şi noi. La tine e altfel. Tu prinzi putere
în fiecare zi, iar bujorii din obrajii tăi sunt departe de
noi! Oare cine se bucură acum de ei?

Ştii, ne-ar plăcea să vii, cât nu se trece floarea
cireşului. E alb tot şi râde spre razele soarelui,
bucurându-se, ca atunci când tu te căţărai tocmai în
vârful lui şi te ascundeai printre crengi ca să nu te
vedem. După lungi căutări, auzeam ecoul strigătului
tău: Cine mă caută, mă găseşte! Cine mă caută,
mă găseşte!... Şi râsul  tău răzbătea ca un clopoţel
vioi şi fără griji. Acum, se pare, că te-au năpădit şi
grijile, şi gândurile. Adevărat. Timpul tinerilor se
măsoară altfel decât al vârstnicilor. Parcă eu îmi mai
pot măsura paşii cu paşii tăi? Nici nu mai pot să ajung
în fiecare zi prin văile din spatele livezii, aşa cum o
făceam odinioară. Îţi mai aminteşti? Urcam şi
coboram, de parcă nici nu atingeam pământul! Tu o
luai adesea înainte, fiindcă mai mult alergai, asemenea
mieilor scăpaţi din arcul lor ori dezlipiţi de mama lor.
Te opreai în dreptul vreunui copac şi te apucai de
creangile lui, legănându-te în voie. Mă opream şi eu
din mers şi-ţi urmăream cu duioşie legănarea
copilărească..., şi cât mă bucuram.

Acum, ai schimbat totul pe-o viaţă scumpă de
oraş şi fugi din când în când la munte cu prietenii, iar

floarea noastră de cireş te tot aşteaptă. Şi de nu vei
veni nici săptămâna asta, poate o vei face în
săptămâna coacerii. Cireşele tale preferate, nici ele
nu aşteaptă prea mult. Doar ştii, culegem ce culegem,
apoi rămân hrana preferată a graurilor. I-auzi, mamă-
ta îmi şopteşte că va face, totuşi, şi anul acesta câteva
borcane de dulceaţă! Să fie acolo, nu se ştie!

Stai, stai că nu te mai aud, maică-ta mă tot
bruiază, tot repetă întruna: Să fii sănătoasă, floare
albă de cireş! Iar eu repet: Nicăieri nu-i ca acasă!
Nici uşa, nici pragul, nici patul, nici pâinea, nici
măcar razele soarelui nu încălzesc ca acasă!”.

Ninge în aprilie

Azi aş fi vrut să-mi fii alături. Măcar în spatele
ferestrelor, dacă nu şi în mijlocul naturii. Şi ştii de ce?
Fiindcă ninge în aprilie! N-am apucat niciodată să
strângem între palmele noastre fulgii lui aprilie. Nu
seamănă nici pe departe cu cei de la Crăciun. Sunt
mari şi apoşi, rari şi neuniformi, dar sunt mulţi, mulţi
de tot. Nu, tu n-ai cum să-i vezi sau poate chiar stai
la adăpostul lor. Cine ştie? Nu mi-ai vorbit niciodată
despre fulgii lui aprilie. Să nu fi ştiut că există? Tu le
ştiai pe toate!

Îmi arătai doar bogăţia florilor, din toate livezile
pământului. Mă duceai de fiecare dată acolo unde
era floarea mai deasă şi mai înmiresmată şi mă lăsai
să ameţesc sub farmecul lor. Te îndepărtai, pretextând
că nu ştiu ce ai uitat în maşină, şi mă priveai pe furiş,
să vezi cât sunt de copil în faţa atâtor frumuseiţ, ştiute
până atunci numai de tine.

Alergam de fiecare dată şi atingeam în goana
mea crengile pomilor, iar floarea albă sau roz plutea
deasupra capului meu. Albită de floare, îmi plăcea
mângâierea lor, iar mirosul inconfundabil, mirosul
acela, de crud şi de curat mă ameţea. Mă lăsam uşor
îmbătată, la poalele pomilor.

Visam, zburam, iubeam! Te bucurai, fiindcă era
preludiul oferit de natură, iar eu îi cădeam pradă.
Uşoară pradă! Tu doar priveai! Priveai şi te încărcai
de plăcerea plăcerii, privindu-mă. Nu cereai nimic în
schimb. Era suficient. Şi nu era bucurie mai mare ca
aceea: să oferi omului iubit ceva din ceea ce n-a gustat
niciodată până atunci, iar tu să nu ceri nimic în schimb.
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- Dorule, întoarce-te, vino, unde pleci, nu te
îndepărta! Pomii au înflorit şi pentru tine!

Îţi mai aduci aminte, nu? Îi întorceai privirea,
apoi, după alţi câţiva paşi, te întorceai. Părea că mergi
greu, că paşii nu te mai ajută, dar tu, de fapt, voiai să
măreşti suspansul.

- Ai crezut că te părăsesc? mă întrebai cu
lacrimi în ochi. N-a venit vremea! Azi am venit spe-
cial, doar pentru a nu fi singură prin ploaia de petale
albe şi roz. Livada asta îmi aparţine, acum e şi a ta.

- Şi mâine? Mâine a cui este?
- A mea şi-a ta, a noastră! A acestor clipe,

albe şi roz, pline de dor şi de parfum numit “April”.
Ştii, din livada aceea mi-ai adus primele cireşe,

erau cireşe de mai. Mâncam lacom, cu sau fără
sâmburi, iar tu priveai şi râdeai.

Întotdeauna am iubit cireşele, dar nimeni n-a
ştiut povestea lor, doar tu şi eu. Oare cum n-am ştiut
atunci de ce ochii tăi erau plini de lacrimi? Stăteai
culcat, cu capul în poala mea, iar lacrimile izvorau
din ochii tăi, aşa cum ninge în aprilie. Şi le ştergeam
uşor cu buzele fierbinţi şi înfometate de tine. Iar tu...
Tu îmi luai mâinile, una câte una, şi mi le sărutai, de
parcă ar fi fost ultimul sărut de pe lume. Aşezai obrazul
pe ele şi iar le sărutai.

- Mi-s dragi mâinile tale! aşa mi-ai spus atunci.
Ştii, mâinile oamenilor nu seamănă între ele, iar ale
tale sunt calde, blânde, tămăduitoare. Şi cât le iubesc!

Nu luam în seamă vorbele tale, mi se păreau
normale, fireşti, fiindcă eu eram îndrăgostită de mâinile
tale. Le-am iubit din prima clipă, fiindcă sub vraja lor
intram în mirajul iubirii.  Erau frumoase, cu degete de
pianist, cu unchii tăiate rotund şi-ntotdeauna îngrijite.

Îmi pare rău că nici azi nu eşti lângă mine. Am
fi ieşit afară amândoi, ne-am fi întâlnit la locul nostru
de taină şi ne-am fi lăsat ninşi cu fulgii lui aprilie.

Acum privesc doar de la fereastră minunea
naturii, iar ochii mei se încarcă cu boabe de rouă. Şi-
mi este atâta dor...Acum înţeleg de ce plângeai atunci,
fiindcă ştiai că vei pleca. De aceea îmi sărutai mâinile
cu atâta ardoare, de aceea mă strângeai la piept cu
atâta emoţie, cu atâta drag, de aceea îţi lipeai obrajii
de obrajii mei! Doar tu ştiai!

De n-ai fi plecat, azi am fi strigat amândoi: ninge
atât de frumos în aprilie!

Lumina întunericului

Caut ceva în lumina zilei şi nu găsesc.

De ce m-am aşteptat că doar ziua va rezolva
problema mea, n-am înţeles! Probabil că întunericul
a fost lăsat doar pentru somn, iar eu am crezut în
asta. De, preluasem cu uşurinţă ideile altora! Era mai
simplu să merg pe un drum bătătorit, dar nu
întotdeauna mi se şi potriveşte.

Şi-am învăţat să-mi fac prieten întunericul
nopţii. Nu l-am mai privit doar din prisma somnului,
ci i-am oferit alte perspective, crezând apoi în ele. Şi
întunericul a acceptat şi mi-a zâmbit politicos. S-a
prins repede în hora gândurilor mele şi, văzându-mă
atât de hotărâtă şi dornică de schimbări, a venit spre
mine, asemenea unui flăcău tomnatic, în vârful
picioarelor, pâş-pâş, spre a nu mă speria. Holtei
bătrân, întunericul m-a prins de mijloc, şi tare subţirel
mai era, m-a strâns uşor lângă el, apoi mi-a zâmbit.
Mi-am ridicat sfioasă privirea spre chipul său, am
ridicat uşor din sprânceana stângă şi-am încercat să
bat un pas în retragere. Mi se părea chiar obraznică
apariţia lui, iar atingerea depăşea aşteptările mele.
Nestatornică e femeia, mi-am zis în sinea mea, oare
nu eu îl gândisem astfel? Acum de ce devin
cârcotaşă?

Deşi nu scotea nicio vorbă, l-am auzit şoptind:
Nu fugi, sunt la fel de bun şi blând ca şi lumina,
doar haina face diferenţa. Oamenii mi-au scos
vorbe rele, puţini au fost aceia care m-au înţeles.
Ei au avut răbdare şi au explorat necunoscutul.
Cei mai mulţi au avut de câştigat, alţii au pierdut!
Rămâi, rămâi, nu fugi!

Iar mâna lui, lungă şi subţire ca un lujer, a rămas
întinsă spre fiinţa mea. Nici n-am apucat să întorc
privirea, că umărul meu era lângă al lui. Şi l-am crezut
pe loc şi pe cuvânt, în ciuda avertismentelor şi-a
stilului meu de-a nu intra în cârdăşie cu necunoscuţii.
Mi-am destins trupul, aruncând rigiditatea, şi i-am
zâmbit. De ce au pierdut unii? am prins a-l întreba,
fără să mă mai îndepărtez. Începea deja să-mi placă
strânsoarea şi atingerea lui, iar comunicarea mă
fascina. Niciunul nu mişca buzele, nu scotea niciun
sunet şi totuşi ne înţelegeam perfect. Nu i-am spus.

Şi-au pierdut răbdarea! mi-a răspuns el. Ei
vor totul dintr-odată. Asta nu se poate, iar când
se poate, e doar o farsă, o cursă în care intri cu
uşurinţă, după care vine deziluzia. Nimic nu se
face bâtând din palme. Răbdarea e totul. Liniştea
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şi credinţa! Oare nu apar eu necondiţionat, după
fiecare porţie de lumină, după care voi,
pământenii, alergaţi? Puţini sunt cei care se
bucură de prezenţa mea binefăcătoare!

Întunericul începea să-mi placă. Mergeam pe
aleile lui, vedeam perfect pe unde calc, iar el părea
unul dintre cei mai minunaţi companioni de până
atunci. În drumurile mele era foarte multă linişte. Nici
bârâit de maşini, nici ţipetele disperate ale unora, nici
jocul nebunesc al celor care nu-şi găsesc rostul, nici
măcar bâzâitul muştelor. Doar ţârâitul plăcut şi plin
de sonoritate al greierului mă fascina, determinân-
du-mă să mă opresc din preocupări şi să zăbovesc,
întru odihnă. Îl ascultam şi, odată cu el, intram în lumea
lui, lipsită de griji. Mintea mi se descătuşa, trupul ieşea
din încordarea de până atunci, iar sufletul începea să
rezoneze cu taina adusă de întuneric. Mă adânceam
în lumea lui din ce în ce mai profund şi descopeream
o altă faţă a lucrurilor.

Lumina e bună, ne aparţine tuturora, ca şi
întunericul, de altfel, dar valenţele întunericului nu le
gustă toată lumea în acelaşi fel. Nici nu-i posibil!

Eşti frumoasă, ai o mină specială în clipa
asta! mi-a şoptit întunericul uşor curtenitor, în timp
ce mă aplecam asupra unei cărţi. Am început să râd
în hohote, fiindcă în lumea noastră circulă foarte des
o expresie: Toanta, la lumânare, pare floare!

N-are valoare expresia asta, în cazul de faţă!
Tu nu înţelegi, încă, rostul multor lucruri!

Şi palmele mele au dat drumul cărţii şi s-au
împreunat cu ale întunericului. Le-am simţit nu numai
căldura, despre care ştiam că nu prea există, ci, mai
ales, fineţea. Mâinile tale, a continuat el, pot face
mult mai multe lucruri. Şi mai multe? am întrebat
nedumerită. Pe lumină nu stau o clipă, în
permanenţă au ceva de lucru, iar acum am socotit
să fac o pauză, citind.

Nimeni nu te împiedică să citeşti, dar, în
clipa asta, în puterea mea, când liniştea s-a
aşternut peste tot, îţi poţi folosi mâinile, scriind.

Să scriu, ce să scriu? am întrebat tot mai
încurcată.

Despre mine, despre iubirea mea, despre
binefacerile mele, mi-a sugerat el.

A, n-aş zice că eşti prea modest, chiar vrei
să se scrie despre tine, chiar vrei ca lumea să te
privească cu alţi ochi, i-am răspuns, gândind că
apropierea lui faţă de mine a avut un scop precis, iar
eu, ca o novice, am căzut în capcana lui.

Iar n-ai înţeles, îmi spuse el. Tu nu faci
altceva decât să priveşti spre limbile orologiului

şi, în funcţie de mişcarea lor, îţi programezi viaţa.
Las-o, ea are programul ei şi curge în voie. Uneori,
din prea mult interes, greşeşti. Nu mai fi atât de
preocupată de trecerea timpului, fiindcă e doar o
invenţie a omului. Important este modul în care
vibrează sufletul tău şi încărcătura lui, nu ţăcănitul
ceasului. De aceea îţi atrag atenţia asupra
existenţei mele. Îţi pot fi atât de util! Iar iubirea
mea nu e mai prejos decât a altora, ba, din contră,
e altceva, iar tu ai nevoie de acel altceva, fiindcă
tu însăţi eşti altceva. Scrie, scrie acum, cât veghez
asupra ta, de citit, poţi citi şi peste câteva ore,
când lumea se trezeşte şi intră în iureşul zilei.
Zgomotul lor distrage, risipeşte şi alungă oferta
mea.

Întunericul m-a cuprins în braţele lui generoase,
iar eu i-am răspuns pe măsură. Mică şi slabă, m-am
culcuşit la pieptul său, fără să mai scot un sunet. Am
primit îmbrăţişarea lui ca pe un dar de zile mari.

De-atunci, îl aştept ca pe cel mai frumos şi
statornic prieten, care, odinioară, îmi venise în
întâmpinare în zile de cumpănă, iar astăzi îmi zâmbeşte
la fel de tainic şi drăgăstos, ori de câte ori eu sunt în
stare să-l primesc.

La umbra lui, liniştea mă împresoară, gândurile
prind contur, ideile se aşază liniştite, iar eu scriu.

Când oboseala îmi dă târcoale, dau dreptul
somnului, iar întunericul mă acoperă cu magia lui, îmi
zâmbeşte politicos şi admirabil (şi cât îmi place!)
şi-şi continuă misiunea, fără a uita vreodată de mine.

Acum câteva nopţi, a întins braţele larg, şi mi
s-au părut tare lungi, spunându-mi: Atât de mult te
iubesc! De ce? am întrebat. Fiindcă eşti unică! a
răspuns. Şi-n blânda lui îmbrăţişare am adormit,
trezindu-mă odată cu sosirea zorilor, calmă, liniştită
şi bucuroasă, fiindcă descoperisem alte valenţe ale
întunericului.

În umbra lui, urma să descifrez: Tot necunos-
cutul pare a fi greu, insuportabil, chiar periculos.
Răbdarea şi dorinţa de cunoaştere îţi oferă culori
multiple, iar tu ai devenit, deja, un punct luminos
în inima mea.

20 aprilie 2017
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Orfeu

Se făcea că Orfeu
coborâse de undeva
sau din lună
sau din viaţa de apoi
ne  înşiruise pe toţi
cu ochii
spre-o cale necunoscută
şedeam cuminţi
aşteptând un semn
poate-o minune
să ne vindece de teamă
şi tăcere
porumbeii poştaşi
nu mai erau nicăieri
să trimitem vreo veste
norii coborâseră în palma lumii
eu singură-mi luasem
necuviinţa
să cânt
îmbrăcată în ploaie
înnodam un vers
despre Hamlet şi York

dar am fost
scoasă din rând.

Mesa la Vatican

Vara,
la ora de vineri,
spre seară,
în  Basilica San Pietro
sfinţii,
purtând mănuşi pământeşti
ne mângâie
trecând prin memoria noastră
făcându-ne creduli
şi gata de zbor
uitând tabloul vremii
plin de iederă în flăcări,
gângănii şirete
şi îmbrăţişări dezacordate
îngerii ne dau
ambrozie şi vin
PAX VOBIS!
linişte mov,
câteva picături din apa sfinţită
luate la intrare
şi lacrima ta
pentru
plecarea viitoare.

Cu îngerul la arat

Semne de ploaie
în clepsidra
cu iz
de grădină arată…
toată ziulica,
eu, îngerul,
eu, îngerul,
la arat
de unde să ştiu
că mă vor durea
muşchii în halul ăsta?
îngerului înhămat
la plugul din hambar

Veronica Balaj
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îi curgea rugina
se opintea, bietul,
m-alinta
dar nu reuşeam să ţin în frâu
brazdele,
(forma din pământ,
apă, şi-nceput de verde)
când isprăvi de arat
ogorul părea
serafic
iar el o măsura
cu aripa
eu adormii
„la semănat,
mă îndemna heruvimul,
semănăm oglinzi!”
cum vine asta, întrebai
îngerul tăcu
în urma lui,
oglinzile răsărite
aveau inima luminii
înafară
ochiuri adânci, absurde
ziceam,
făptura mea-i răsfrântă
oricum aş sta, văd
numai chipul meu
dispersat…
un deget inelar
se-nvârte aiurea
ca-n probă la ceasornicar
în vârful piciorului ghemuită,
respiraţia s-a mutat
ochii mi se plimbă
peste
aburi de oglinzi
în urechi,
vorbe de-aiurea
râsul se zbate,
în boabe mici de clepsidră
sunt o oglindă hilară
şi plouă, şi plouă
pământul se vrea
flacără cerească
în mişcare.

Despre aşteptare. Poveste

Femeie, femeie
stai

şi-nfloreşti spre ofilire
pe-ostrovul
cu maluri mişcătoare
n-ai vrea
să ţeşi din firele părului tău
o aşteptare-chemare?!
îi cântă marea
în parabole false
femeie, şoptesc apele
într-un legământ bizar
(vagabond peste valuri)
aşteptarea ta va fi
operă de artă!
femeia prinsă-în joc,
împleteşte din părul tăiat
chipul unui Ulise
(drag).
Noaptea,
în cârdăşie cu marea,
chipul prinde viaţă,
bântuie ferestrele,
dă târcoale casei,
alungă sperietoarea din grădină;
fântâna dă în clocot
barca singură o porneşte
în larg
zgomot de ape corcite
din mare şi cer venite
se-abat
Uliseee vină-i de hac!
strigă femeia peste aşteptare
şi noapte
nu mai am părul până la brâu,
dar ştiu să răsădesc
melci şi scoici
pe pragul înflorit!

Aniversare şi tăiere de noroc

Soseşte jonglerul,
cu rol principal
îmi sărbătoresc
toate zilele de naştere
deodată
şi stau înrămată
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între flăcările
ieşite din mâinile lui
spectacol de grădină
şi tăiere de noroc
cu gustul cuvintelor rodite
într-un gutui
şi-un măr
cu sămânţa picată
din Eden
taman 
în pătratul meu
existenţial
colorată,
flutura la o adică
partea de frică
bună de mestecat
în singurătate
invitaţii,
cu dogoare în gesturi
şi pantofi jucăuşi
se-nghesuie, cântă, mimează,
un tablou mişcător, izbutit
scheunatul unor pisoi,
zgârie carnea nopţii
în căutare de mâncare
secundele vin desfrânate
din mai multe direcţii
se veselesc,
ce noapte, ce viaţă
arzând.

Atâta zi, atâta noapte,
măsurate cumsecade

Paşii plecării tale
înmugureau pe lună
vulturul regal
a luat locul îngerului
ghemuit pe umărul meu
tremura
înfricoşat de iluziile
zumzăitoare împrejur
i-am peticit ciorapii
din lână
(precum la căţeluşii răsfăţaţi)
el, cu ghearele stacojii
descânta
vâââj-vâââj
de la răsărit la apus

şi viceversa
prin depărtările noastre
armistiţiul viitor-prezent
îl repet în gând
amin!
halta sosirilor 
ocroteşte cocostârci
buimaci 
de atâta
mişcătoare vremelnicie
aşteptarea
despuiată
zace în  pieliţa de moluscă
bătrână
se răsuceşte lascivă
iar cântecul
cocoşului bălţat
năuc,
sare peste a treia cântare
din burta depărtărilor,
zăluda moarte-a mea
râde-plânge şi ea
ihiii! ihiii! iiiha.

Happy face

În plin ospăţ
cântecul păsării temute
defăima
virtutea mesenilor serii
trecători
prin amor şi beţie
cântau
vino, străine, la masa
cu fecioare
şi cupe de vin
sătui de lege să bem
puterea trufiei
multe-am văzut în căile noastre
primejdii
scăpate din frâu
ne-au mântuit    nădejdea
hai,să-mpărţim
vremea din urmă
frăţeşte
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şi vă-ndemn
răsplătiţi viclenia
de seară
ocară morţii daţi
pasărea, iat-o, soarbe
din cupe,
pline cu  bine şi rău
cântă,
şi-ncepe să moară
ca suflet de om.

Legendă adăugită

Potop de ape sălcii
pe tavanul Sixtinei…
poate-aici te-am pierdut
poate
mai există un Noe
în alte Galaxii
poate tu ai şi urcat
în corabia lui
rătăcind
prin albastrul vâscos
al unui potop
re-programat
având permis
de a-temporalitate
vindecat de întuneric
şi văzduh...
pe un prundiş străin
eu
îmi număr paşii
ne vom reîntâlni
într-un paradis
cu reguli nepârguite.

Via Appia

Pe Via Appia în jos,
îmi faci semne din ploaie
tobe cereşti
răzvrătire de voci
fără nume
se-apropie,
trec prin mine
până departe
te strig,
am aşchii în voce

drumu-i răstignit
printre măslini
cu trunchiuri şerpi-ncolăciţi
frunzele au culoarea vineţie...
lumina, în convulsii
îmi produce sete
mai e şi acolo
vreun deal,
vreo stradă,
o trăsură?

Via Appia o vezi
urcând,
sau coborând?
mă fotografiez
în chip de singurătate indecentă
ochii tăi,
capăt de pod în oglinzi
ar putea risipi
vrajba fricii,
să trec desculţă
dintr-un timp în altul?
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Sifora Sava

De Crăciun

Te rog!
Binecuvintează-ne cu

înţelepciunea – lumina.
Te rog!

Planeta Albastră
rotească-se-n pace.

Viaţa bucuroasă crească-n
popoarele înlăcrimate.

Te rog!
Să prelingi Divinitate

Multă PACE!!!
Multă bucurie, sănătate...

pentru trudita - stresata – bolnava
otrăvita - umanitate.

De Crăciun Iisus iarăşi vii.
Te rog!

Să mângâi – colindând
cu darurile tale...

În toate inimile de copii.

Rugăciune de Anul Nou

Ia-ţi inima în palme acum.
Mângăi-o fin, sentimental.

Şi spune: Doamne îţi mulţumesc!
Cu inima mea pot să simt, să iubesc.

Ia-ţi viaţa în palme acum.
Priveşte-o ca pe un cadou.

Şi spune: Doamne îţi  mulţumesc!
Că tu mă conduci în viaţă.

Ia-ţi sufletul în palme acum.
Atinge-l  profund,  simţitor.

Şi spune: Doamne  îţi  mulţumesc!
Mi-ai  dăruit  un  suflet  nemuritor.

Ia-ţi spiritul în palme acum.
Mirăte, bucură-te cât de dotat eşti.
Şi spune: Doamne îţi mulţumesc!

Pentru toate talentele mele.

Ia-ţi voinţa în palme acum.
Simte-i puterea şi energia.

Şi spune: Doamne îţi mulţumesc!
Pentru toate puterile mele.

Ia-ţi în palme acum rănile, dezamăgirile.
Împacacă-te cu ele şi iartă-te pe tine.
Aşează-le la crucea lui Iisus Hristos.
Şi spune: Doamne Iisuse Hristoase.

Îţi mulţumesc! Că m-ai vindecat.
Şi eu i-am iertat pe toţi semenii mei.

Ia în braţe acum
„Copilul Iisus Hristos din Betleem”!

Aşază-l în ieslea inimii tale. Şi spune:
Mulţumesc Dumnezeule Tată!

Mulţumesc Dumnezeule Iisus Hristos!
Mulţumesc Duhule Sfinte!

Prentru veşnicie. Binecuvintează anul 2018
cu pace, viaţă nouă şi oameni minunaţi.

Amin!

Emoţii de vioară

Sunt o emoţie şi-atât,
vioară, de mătase…

pe struna muzicii
izvor de viaţă,

nemuritorul dor,
dorinţa împlinirii noastre.

Eu, lacrimă a tuturor!
Pe coarda mea-şi aşterne

toamna romanţa ei de
bucurie, minunatul rod,

când arborii plâng,
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pe strune… firav, din verde,
galben efemer, spre

ruginiul plin… pe coarda mea-i
etern suspin.

Şi-n dansul acesta
legănat un braţ de roze,

toamna mi-a lăsat.
Noi doi intrat-am în odaie.

Emoţii de vioară,
răsună peste munţi.
Dorinţa-i guralivă…

În braţul meu,
la piept de roze,

să te ascund.
……………………………......

Pădurea de viori, a
Îngerilor Tăi, Doamne!

Colindători

Colindători... căuta-ţi-mă...
pentru colindă... vă aştept, în tindă.

În sara de ajun în traistă am să vă pun...
nuci dolofane şi mere ionatane.

Colaci copţi pe vatră... făina mea curată.

Pictură de: Alina Deica

Vestea cea bună în toate casele răsună.
Să  mergeţi  sănătoşi... dar mai cu seamă bucuroşi.

Ni s-a născut Iisus Hristos!!!

Clopot

Maria, Mama Divină, zise îngerului:
„Facă-mi-se după cuvintele tale”!

Mântuirea străluceşte în iesle:
„Pruncul Iisus Hristos”,

Clopot de lumină:
“Mântuirea Planetei Albastre”
colinda a început pe înserat,
de mii de ani nu a încetat.

Toate popoarele se adună la Betleem.
Magii şi noi.

Plecaţi-vă genunchii, deschideţi-vă inimile.
Darul mântuirii îl primiţi pentru eternitate.

..........................................................................
Dacă dumneavoastră doriţi !?
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Indiscutabil, singura noastră certitudine-n lume
şi viaţă este faptul că într-o bună zi vom muri.

De la naşterea noastră-ncoace un singur
lucru, un singur fapt se petrece-n fiece fracţiune de
secundă: ceva sau cineva moare.

Dar se naşte ceva sau altcineva.
Pentru că, altfel, tot murind ceea ce este de

murit în această lume, de la un moment dat încolo
n-ar mai fi nimic de murit, deci nici lume n-ar mai fi.

Logică simplă dar nu şi simplistă. Însă şi motiv
temeinic de reflecţie, de continuă preocupare, de
veşnică frământare întru aflarea unor răspunsuri pe
deplin satisfăcătoare. Dar şi lămuritoare pentru orice
minte îndoielnică. Pentru că nu sunt deloc puţine
acestea.

Şi dacă ţinem cont şi de un alt fapt esenţial
întru totul, că în această lume şi nu într-alta sălăşluieşte
Satan, avem explicaţie pentru acei nenumăraţi
îndoielnici.

Aşadar, de la facerea lumii-ncoace, datorită
prezenei Răului între noi, Îndoiala a fost la ea acasă.

Dar a mai fost la ea acasă şi din cauza noastră, a
indolenţei noastre.

Pentru că n-am fi avut atâtea îndoieli dacă
am fi citit cum trebuie Sfânta Scriptură. Fapt asupra
căruia însuşi Mântuitorul ne atrage atenţia: ”Oare nu
vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?” (Ev. Marcu
12:24).

Se cuvine, deci să-ncepem cu aceeaşi veşnică
întrebare: ce este sufletul omului? Avem un prim
răspuns chiar la începutul Sfintei Scripturi: ”Domnul
Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a
suflat în nări suflare de viaţă, şi omul a devenit şi s-a
făcut astfel un suflet viu” (Geneza 2:7). Acceptând
sensul propriu al cuvintelor acestea, putem tălmăci
astfel această egalitate: ţărână + suflare de viaţă =
suflet viu. Când moare omul, ce se întâmplă oare cu
el? Îi dispare suflarea de viaţă, deci egalitatea nu mai
poate fi valabilă, după o logică simplă, atâta vreme
cât un factor al egalităţii a dispărut. Conform acestei
variante de răspuns, tot ceea ce rămâne după moartea
omului este doar ţărâna din care acesta a şi fost iniţial
făcut. Acceptând un asemenea mod de gândire, ar
trebui să vorbim despre o Sfântă Scriptură scrisă
extrem de simplu, şi pentru percepţia orişicui.
Adevărul este însă cu totul şi cu totul altul: Sfânta
Scriptură, deşi este „insuflată de Dumnezeu şi de  folos
ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea
înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru
orice lucrare bună” ( 2 Timotei: 16-17), este scrisă
destul de încifrat.

Pentru că tot în Ea stă scris: „necunoscute
sunt căile Domnului”, dar şi că „nici o prorocie n-a
fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la
Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:21).

Aşadar, trebuie să ne întrebăm, în virtutea
modului simplist de până acum cu care am încercat
să explicăm anteriorul verset, dacă are bunul
Dumnezeu un mod simplist de a gândi, de a face sau
de a ne transmite nouă ceva? Blasfemie mai mare nu
se poate! Cum adică? Cel la care toate sunt cu putinţă
este de-o seamă cu noi în gândire?

Nici măcar faptul că Sfânta Scriptură ne
spune că suntem făcuţi „după chipul şi asemănarea
lui Dumnezeu” (Geneza 1:26) nu-i trezeşte pe mulţi
răstălmăcitori la realitate.

Ţinând cont de faptul că la facerea lumii şi a

Ioan Romeo
Roşiianu

Despre SUFLET
în timpul vieţii
omului şi după

moartea acestuia
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omului a participat toată Sfânta Treime – de aici şi
concluzia că nu ai lui Dumnezeu sunt cei care neagă
Sfânta Treime, şi care spun că ea nu este – nimeni nu
ar trebui să se apuce de „gândit” alfel decât în deplină
concordanţă cu slova Sfintei Scripturi.

Şi totuşi, pentru că în mijlocul nostru vieţuieşte
Satana, nimic nu ar trebui să ne mire. Căci tot mâna
şi intervenţia Răului este şi în cazul răstălmăcitorilor.
Oameni care sunt ai lui, şi atunci când răstălmăcesc
ceva, şi atunci când scot un text din context şi fac din
el pretext, dar şi atunci când omit intenţionat câte
ceva. Aşadar, aici putând vorbi atât de păcatul
comiterii, cât şi de cel al omiterii a ceva anume, ceva
care ar arăta deplinul Adevăr, Adevăr care fără acel
ceva omis deliberat arată cu totul altfel.

Spre bucuria lor, care au astfel de „argument”
cu care-i înşeală pe toţi, cei care nu sunt pe deplin
statornici în relaţia lor personală cu Dumnezeu.

XXX

Un lucru e cert: viaţa fiecăruia din noi începe
cu un sistem neclar de dorinţe şi proiecte şi se
sfârşeşte cu un sistem teribil de ordonat de amintiri.
Şi cum nu toate amintirile ne sunt pe plac, luând în
calcul faptul că la vârsta a treia avem revelaţia
sfârşitului, aproprierea de Dumnezeu şi Biserică este
întru totul firească şi explicabilă.

Aşa s-ar putea tălmăci zelul de care dau
dovadă mai vârsnicii noştri semeni. Însă, este de ajuns
acest fapt? La o vedere superficial putem spune că,
în conformitatea cu slova biblică, nu este niciodată
prea târziu să te întorci cu adevărat la Dumnezeu.
Însă, mai vârstnicii noştri sunt întorşi „cu adevărat” la
Dumnezeu? Au numai simplul fapt că nu mai pot da
ghes tentaţiilor, şi împlinirile acestora, le este de ajuns?

Pentru că, trebuie lămurit acest fapt, la
bătrâneţe tentaţiile nu dispar. Mai mult, trebuie zis că
doar modul de „facere” a acestora se schimbă. Căci
dacă în tinereţe toate erau făcute cu trupul, la
bătrâneţe acestea se împlinesc cu mintea.

Deci tot păcat, atâta vreme cât rămânem în
deplină concordanţă cu slova biblică. Pentru că stă
scris că nu numai cu trupul se poate păcătui.

Însă, pentru a lămuri definitiv teoria conform
căreia bătrâneţea, şi odată cu ea reîntoarcerea la
Dumnezeu sunt de ajuns, să dăm citire din Sfânta
Scriptură: „Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele
tinereţii tale, până nu vin zilele rele şi până nu se
aproprie anii, când vei zice: „nu găsesc nici o plăcere
în ei”; până nu se întunecă soarele, şi lumina, luna şi
stelele, şi până nu se întorc norii îndată după ploaie;

până nu încep să tremure paznicii casei (mâinile), şi
să se înconvoaie cele tari (picioarele); până nu se
opresc cei care macină (dinţii), căci s-au împuţinat;
până nu se întunecă cei care se uită pe ferestre (ochii);
până nu se închid cele două uşi dinspre uliţă (buzele),
când uruitul morii slăbeşte, te scoli la ciripitul unei
păsări, glasul tuturor cântăreţelor se aude înăbuşit, te
temi de orice înălţime, şi te sperii de drum; până nu
înfloreşte migdalul cu peri albi, şi de abia se târăşte
lăcusta, până nu-i trec poftele, căci omul merge spre
casa lui cea veşnică, şi bocitorii cutreieră uliţele; până
nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de
aur, până nu se sparge găleata la izvor, şi până nu se
strică roata de la fântână; până nu se întoarce ţărâna
în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la
Dumnezeu, care l-a şi dat” (Ecleziastul 12: 1-7).

Înainte de toate, remarcăm aici două lucruri
esenţiale, şi în măsură să elucideze multe semne de
întrebare: ne întoarcem în ţărâna care am fost, dar şi
că duhul nostru se întoarce după moartea noastră la
Dumnezeu, în fapt la cel care l-a şi dat.

Pe deasupra, în toate cele şapte versete citate
avem descrierea clară a oamenilor care se află la ceea
ce noi numim vârsta a treia, sau la bătrâneţe. Aceştia
sunt cei cărora le tremură mâinile şi picioarele, care
nu mai aud şi care nu mai văd bine, cei care…

Aşadar, ocolişul nostru n-a fost zadarnic.
Explicând cum stă cu credinţa la bătrâneţe, am aflat
şi ce se întâmplă de fapt cu duhul pe care ni l-a dat
Dumnezeu: se întoarce la el.

Drept pentru care putem spune că fiecare duh
este hărăzit numai unei peroane, că altfel, în virtutea
teoriilor care vorbesc despre reîncarnare şi despre
revenirea duhurilor în lume, ar trebui să putem vorbi
despre un duh care rămâne cumva în lume, şi după
moartea unui anumit om, la un anumit moment dat.

Ori, iată că slova Sfintei Scripturi face, pe
drept cuvânt, lumină şi în acest caz, deci şi această
„teorie” o arată cu degetul.

Drept pentru care putem vorbi despre o
asemenea teorie ca despre una care nu este în deplină
concordanţă cu voia lui Dumnezeu şi cu îndemnurile
Sale, aşa cum reies ele şi cum ni se relevă din Sfânta
Scriptură.

XXX

Am vorbit, aşadar, despre „credinţa” sau
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chiar despre Credinţa celor vârstnici, oameni care,
având revelaţia sfârşitului, se întorc în Biserica
anterior părăsită şi sfidată şi la Dumnezeul altădată
nedreptăţit de ei. Dacă unii îşi salvează astfel sufletul
sau nu, numai bunul şi milostivul Dumnezeu ştie!

Semnele noastre de îndoială n-au conotaţii
lumeşti: „Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci
Domnul i-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul
de la moarte, ochii din lacrămi, şi picioarele de cădere.
Voi umbla înaintea Domnului, pe pământul celor vii”
(Psalmul 116: 7-9).

Putem oare avea siguranţa unui astfel de
„dialog” între un anumit vârstnic şi Dumnezeu
milostivul? Nu, cu siguranţă nu! Şi totuşi, bunul
Dumnezeu are - sau nu - ştiinţă de un astfel de dialog.
Căci dacă în baza tuturor „amintirilor” lumeşti omul
ajuns la bătrâneţe se pocăieşte în adevăratul sens al
cuvântului, Dumnezeu îl va ierta pe acela şi-I va şi
prilejui şansa deplinei mântuiri în Hristos Mântuitorul.

Într-o altă ordine de idei, vârstnicul îl întruchi-
pează – în dimensiunea umană – pe înţelept, pe omul
cu o anumită experienţă. Sunt, totuşi, toţi vârstnicii
noştri însemnul absolut al înţelepciunii lumeşti? Nu
cumva dacă aceştia, de regulă oameni cu obiceiuri şi
tabieturi împământenite până la stare de lege, nu se
dezic de întregul lor trecut, nu mai au şansa mântuirii
personale?

Ba, mai mult, în virtutea relaţiilor interumane
şi îndeosebi a acelora dintre părinte şi copil, nu devin
ei real prilej de sminteală pentru propriile odrasle şi
cunoscuţi? E demn să ne întrebăm asemenea, pentru
că „legile sociale” n-au uitarea în ele.

Un copil care-a crescut văzându-şi părinţii
că se comportă într-un anumit fel şi că reacţionează
într-un anumit fel la ceva anume, chiar şi faţă de
Dumnezeu şi Biserică, nu o să creadă nicio clipă în
„trezirea” părinţilor săi. Mai mult, e posibil ca o primă
acuză adusă acestora să fie cea de făţărnicie, de
ipocrizie sau chiar de fariseism.

De aceea, pe fondul unei reale lipse de dialog
între generaţii, aici exemplificate prin relaţia părinte-
copil, putem spune că AŞA se nasc monştrii, că aşa
reuşesc oamenii să se dezbine şi mai mult.

Pentru că şi neîncrederea în schimbarea cuiva
în bine poate provoca aceluia o rană şi poate fi prilej
de îngenunchere a sa, sau măcar de clătinare în noua
cale pe care a purces.

XXX

Vorbim, aşadar. ”Despre SUFLET în timpul
vieţii omului şi după moartea acestuia”. O viaţă care
începe cu duh de suflare de viaţă peste o mână de
ţărână şi o viaţă care se termină cu plecarea duhului
la Tatăl Ceresc. Şi, dacă vreţi, o moarte care începe
cu întoarcerea duhului la Dumnezeu, dar şi o moarte

care nu mai începe în condiţiile păstrării duhului.
Dar cum oare ar putea fi Duhul îndemnat să

nu ne părăsească? Când prin vieţuirea pământeană
ne-am asigurat o viaţă veşnică, duhul cu ajutorul
căruia ne-am născut nu ne va mai părăsi.

Pentru că, după cum arătam şi mai devreme,
la moartea noastră duhul se întoarce la Cel ce ni l-a
şi dat. Asta înseamnă că, în condiţiile în care ne-am
asigurat viaţa veşnică, după „reţeta” lui Dumnezeu şi
nu a noastră, Duhul rămâne al nostru şi numai al nostru.
Cu o precizare în plus: îndeosebi în cartea Apocalipsei
ni se vorbeşte că la a doua venire a Mântuitorului
Hristos vor învia absolut toţi morţii. Este, putem
spune, o judecată preliminară. Abia după aceea
urmează înfricoşătoarea judecată, şi abia în funcţie
de stare în care vom fi găsiţi atunci vom be-neficia
sau nu de viaţa veşnică. Adică vom trăi sau vom muri.
Drept pentru care putem spune că în timpul
pământenei noastre vieţi n-ar trebui să fim atât de
nemernici şi de inconştieni pre cât suntem.

Căci numai viaţa sau moartea veşnică viitoare
ne-o decidem în asemenea momente lumeşti, ci şi
soarta duhului pe care Dumnezeu ni l-a dat la naştere.

Deci, avem tot ceea ce ne trebuie pentru ca
să putem vorbi de o responsabilitate deosebită în viaţa
fiecăruia dintre noi şi să subliniem importanţa cu care
ne tratează şi ne priveşte bunul Dumnezeu pe fiecare
dintre noi. Lucru de altfel foarte bine subliniat în toată
Sfânta Scriptură, când ni se spune răspicat că „un
om este mai important decât o lume întreagă înaintea
lui Dumnezeu”, dar şi din pilda dată de Mântuitor,
când a spus că e bine să laşi toate oile în staul şi să
pleci s-o cauţi pe cea rătăcită. Cu toate acestea,
inconştienţa are loc la masă cu regele şi chiar locul
întâi în sinagogi.

XXX

De multe ori, mai vârstnicii noştri se cred
superiori nouă şi au ca fals argument înţelepciunea.
Eu sunt de acord că ceea ce numesc ei înţelepciune
este de fapt experienţă de viaţă, o experienţă în baza
căreia reacţionează adesea exact aşa cum trebuie.

Această diferenţă face în fapt diferenţa între
tineri şi vârstnici. În timp ce, pentru că de-a lungul
vieţii lor s-au lovit de multe situaţii identice, din care
au învăţat, tinerii, confruntaţi fiind cu aceeaşi situaţie,
ezită între mai multe căi de soluţionare. La un mo-
ment dat chiar având un soi de siguranţă că, pe absolut
oricare dintre căi ar lua-o, oricum ar fi bine. Lucru
extrem de incorect.
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Ioan Romeo
Roşiianu

Onoare târzie
Pasul îi era nesigur în pustiul nopţii de oc-

tombrie. Alunecase de câteva ori şi era destul de
murdar pe haine. Totuşi, se vedea de la o poştă, în
croiala lor, mâna unui meseriaş adevărat.

Legănându-se, îşi târa făptura pe jumătate
dormitândâ pe străzile burgului de la poalele muntelui
înalt. Bura încet din nori. Era ud până la piele, dar
nu-i păsa Călca hotărât prin beznele nopţii şi prin
băltoacele străzilor desfundate de atâta ploaie. Stropi
reci îi şiroiau pe faţa obosită. Şi el surâdea. Oarecum
tâmp. Nici el nu ştia de ce o făcea. O făcea şi-i era
de ajuns.

Gândurile i se învălmăşau în mintea îmbâcsită
de tutun şi alcool.

Mergea adus de umeri, de parcă toată gre-
utatea norilor i se pogorâse pe fâptura-i firavă.

Sau poate chiar viaţa-i strivea sufletul. îşi mijise
ochii şi scruta cu ei întunericul depărtării. Zadarnic
însă. Nu putea zări la mai mult de câţiva metri în faţă.
Suliţele ploii ce se înteţise-ntre timp erau groase şi
dese. Vântul, parcă profitând de situaţia creată, îi
şfichiuia obrazul neras.

-    Mai mult pe cel drept, i-a trecut, ca un
fulger tăios, prin minte. Şi a râs.

Gulerul ridicat al pardesiului decolorat de-atâta
purtat nu-l ajuta cu nimic. Picături rebele de ploaie i
se strecurau şi după ceafă. îngheţându-l.

-    Mama dracului! a şuierat printre dinţii-i
regulaţi. Plouă-a pustiu.

Şi, parcă voind să-şi verifice veridicitatea
gândului, şi- a dat capul pe spate, privind înciudat
norii.

-    Ce ţi-am făcut Doamne de mă baţi în halul
ăsta? a mai gemut.

Nici măcar vântul ce se strecura indiferent
printre casele scufiindate-n beznă nu i-a răspuns.

Sictirit de liniştea ce domnea în juru-i şi-a
continuat ceva mai grăbit drumul. Nici el nu ştia prea
bine unde voia să ajungă, şi nici măcar încotro îl va
duce drumul pe care se afla.

Hoinărea de ceasuri bune pe străzile înge-

nuncheate în noapte şi ploaie. Fără nicio ţintă.
Odată ajuns într-o intersecţie de străzi s-a oprit

locului. Cu mâini tremurânde a dat să-şi scoată o
ţigară dintr-unul din buzunarele pantalonilor.

A trebuit să se cotrobăiască puţin prin buzunare
până şi-a găsit şi chibriturile. A scăpărat un băţ şi-a
încercat să-l ascundă-n căuşul palmelor.

Strecurându-i-se printre degete, vântul i l-a
stins. A-njurat şoptit, aprinzându-şi un altul. C-o
plăcere de narcoman a tras în piept întâiul fum. Simţea
cum i se dizolvă-n trup rotocoalele de nicotină.

-    Poate şi-n suflet, mai ştii?! i-a străfulgerat
prin minte un gând.

Fără să mai privească în juru-i, a luat-o pe
drumul din dreapta. Călca direct prin băltoacele din
ce în ce mai dese şi mai adânci.

-    Oraş pustiu al pustiurilor, a mormăit în-
ciudat, ce dracului mai caut eu în tine, în măruntaiele
tale? De ce nu te-oi fi părăsit până acum?!

Un motan i-a tăiat în fugă calea şi s-a refugiat
sub streaşina unei case. A fluierat scurt, dar motanul
nu s-a sinchisit de el. La adăpost fiind, îşi scutura
blana neagră. Şi udă.

-    Săracul! s-a surprins el zicând. E ud tot!
Dar, după un moment de tăcere, vreme-n care

se oprise-n loc, şi-a continuat gândul:
-    Ce dracului se întâmplă cu mine, sunt de

tot râsul lumii. Numai că, spre norocul meu, nu mă
vede nimeni acum. Şi chiar dacă ar fi să mă vadă
vreun careva, tot n-ar avea de unde şti acel careva
că eu compătimesc un biet motan. Fie el şi negru.
Nu?!... Şi totuşi, am facut-o! De parcă eu nu aş fi tot
în aceeaşi situaţie. De parcă eu, în aceste momente,
aş fi la adăpost de răcorile nopţii şi neînmuiat de
nenorocita asta de ploaie care tot curge din cerurile
parcă sparte. De parcă-aş fi acum în vreo odaie
încălzită, cu o ceaşcă de cafea in faţă şi cu vreo
femeiuşcă alături.

Parcă electrizat de propriul său gând, tresărind,
a continuat:

-    Nu, nu, nici o femeie! Gata!
După ce a mai privit o dată în juru-i, încă

temător şi voind să se asigure că, totuşi, nimeni nu l-
a auzit şi văzut, a mai tras o ocheadă-nspre motanul
aciuit sub streaşina acelei case şi s-a urnit iarăşi în
întunericul nopţii, înfruntând rafalele ploii. Ajuns la o
nouă răscruce de drumuri, o palidă lumină, ce cu greu
se strecura printre stropii deşi, a răzbătut până la el.
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Scrâşnind din dinţi s-a apropiat de ea. Când a ajuns
la câţiva paşi, a rămas împietrit locului.

-    Drace! a exclamat. Sunt la „Creaţa“, în chiar
marginea oraşului.

O vreme a privit uşa deasupra căreia spânzura,
legănată de vânt, o firmă gălbejită, de pe care
vopseaua căzuse-n mare parte, făcând literele greu
de distins. Apoi, ridicând din umeri, a păşit hotărât
prin noroiul din faţa intrării.

-    Oricum, şi-a zis, dacă tot o ştiu, ce-mi mai
trebuie să citesc?!

Din interior răzbateau până la el acordurile unui
pian hodorogit şi vocea Diţei, o femeie pe care-o
ştia de mai multă vreme, o femeie în patul căreia se şi
strecurase de câteva ori. Din greşeală, îi plăcea lui să
spună. Deşi, continua el întotdeauna când era vorba
de femei, o făcea de bună voie şi nesilit de nimeni.

A zis-o şi-acum şi a apăsat, hotărât, pe clanţa
uşii. în prag s-a oprit puţin, rotindu-şi privirile prin
sala joasă, ascunsă-n fumul gros şi greu de respirat.

-    Închide, bă, uşa! a tunat vocea cuiva. Nu
vezi că intră vântu-aicea?

-    Intră pe dracu’! i-a răspuns şoptit, închi-
zând, totuşi, uşa.

A păşit încet, ocolind cu grijă mesele, privind
pe sub sprâncene, cu coada ochiului, pe muşterii.

S-a rezemat de tejgheaua barului, uitându-se
lung la birtaş.

-    O vodcă! i-a zis, după o vreme.
-    Mare, mică? l-a iscodit acesta.
-    Mare, mare, s-a grăbit să-i răspundă. Păi

ce, eu sunt o juma’ de om?!
După ce şi-a primit paharul, a privit atent spre

masa cartoforilor. Erau patru la masă, şi-un buchet
bun de chibiţi în jur.

Taverna era scufundată-ntr-o semiobscuritate
plăcută. Muzica gemea trist, îndemnând la băut şi la
uitarea necazurilor de peste zi.

Bogdan şi-a plătit „dubla“ şi s-a dus spre masa
de joc. Odată ajuns acolo, după ce-a privit puţin
peste umărul unui chibiţ, s-a îndreptat spre-o altă
masă, acolo unde patru zdrahoni trăgeau cu nesaţ
din mahorcile de proastă calitate, urmărind cu ochi
vicleni şi atenţi zarurile ce se rostogoleau pe masa
soioasă, geluită, din lemn de brad.

Fumul iute l-a făcut să strâmbe imediat din nas.
Şi-a scos din buzunar o „domnească” şi, după

ce şi-a aprins-o, a îndrăznit o întrebare:
-    Am şi eu un loc?
-    Dacă ai biştari, da, i-a răspuns unul. Cum

nu?! a mai continuat tot fără să-l privească.
-    Am şi vreau să-i joc cu voi, a îngâimat

Bogdan.
Cei care până atunci nici nu catadicsiseră să-i

acorde vreun pic de atenţie, s-au uitat lung la el. Vreo
doi se tolăniseră în scaune şi-l măsurau cu priviri
viclene. S-au uitat şi unul la altul.

Cu subînţeles.
Un chibiţ, la un semn al unuia de la masă, i-a

adus un scaun. Ceilalţi i-au făcut loc, mişcându-şi
scaunele.

-    Şezi! l-a îndemnat unul. Câţi bani ai?
-    Nu-ţi fă probleme, l-a liniştit Bogdan, cred

că mai mulţi decât ai tu!
-    E bine atunci, a mormăit un altul. Şezi!
Şi el a şezut.
Jumate-jumate, 800! a mormăit careva.
Era un lungan cu o pălărie de fetru, decolorată,

trasă pe ochi. Bogdan a apucat să-i descopere, să-i
observe, la o privire frugală, o cicatrice adâncă în
obrazul neras.

-    Merge, Albule, merge! i-a răspuns un ţigan
gras, în care Bogdan l-a recunoscut pe fiul bulibaşei
ţiganilor pripăşiţi prin marginea aceea a oraşului.
Burtică era poreclit. Având bani din te miri ce făcuţi,
îşi cumpărase de ceva vreme o casă arătoasă prin
centrul oraşului. Dar tot ţigan era!

Zarurile aruncate s-au rostogolit pe masa de
lemn, urmărite de ochi holbaţi de-atâta atenţie.

-    Unu-unu, Albule! le-a citit Burtică. Era
bucuros. Ai pierdut!

-    Perechi, la pace! a cerut acesta.
-    Vax! Mă duc mai departe, i s-a răspuns.
Ţiganul a adunat cu gesturi încete, regizate,

zarurile. Şi-a înfipt privirile-n Bogdan, care era în
dreapta celui numit Albu, şi i-a zis:

-    Zii o vorbă, mă! Dau cu tine acu’.
-    Zic, i-a răspuns Bogdan liniştit.
-    Păi zi odată! s-a răţoit la el ţiganul. Ce tot

te scremi atât?!
-    Ăştia toţi, ce vine! a ridicai indiferent din

umeri Bogdan, după ce s-a scotocit prin buzunare şi
după ce-a pus pe masă un şomoiog de bani.

O vreme s-a făcut linişte. Nici muzica nu se
mai auzea Bogdan a putut să audă respiraţiile
întretăiate ale celor din jur.

Ţiganul, cu gesturi reţinute, a zdrăngănit
zarurile-n palmă.

-    Merge, i-a zis.
Toţi cei din crâşmă, ca la o comandă, se
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strânseseră în jurul mesei lor. Veniseră până şi
cartoforii să vadă ce se întâmplă. Sec au sunat zarurile
pe masa de lemn. Bogdan le-a oprit cu mâna dreaptă.

-    Tăiete! i-a zis ţiganului.
Ca-ntr-un adevărat ritual, acesta le-a cules, cu

gesturi încete şi largi. Ca să nu-i intre fumul în ochi, îşi
dăduse capul pe spate. A bătut iarăşi zarurile în palmă.
îndelung.

-    Ducă-se! a spus Bogdan. Mai mult pentru
sine.

Babaroasele s-au oprit chiar în mijlocul mesei.
-    Doi-unu! le-a citit careva.
-    Văd şi io, bă! Ce, sunt cumva chior? l-a

repezit ţiganul.
Bogdan a început să numere bani mototoliţi.

Cei din jur aşteptau cu respiraţii întretăiate.
-    Opt mii patru sute sunt, Burtică. Dacă nu

crezi, numărâ-i! i-a zis el ţiganului.
-    Da’, nu merge tot la pace?
-    Ba da! a aprobat Bogdan lăsând banii jos

şi apucând zarurile. Merge!
-    Atunci un para-ndărăt! l-a îndemnat Bur-

tică.
Zarurile s-au oprit arătând un şase-şase. De

nervi, ţiganul şi-a stins pe dosul palmei stângi ţigara.
Vreme de-o clipă mirosul de came arsă l-a înlocuit
pe cel de fum.

-    Tot la pace? a întrebat foindu-se în scaun.
-    Merge! i s-a răspuns.
Şi iarăşi zarurile au arătat un şase-şase păgubos

pentru ţigan.
-    Noroc! a rostit sentenţios Bogdan,

ridicându-se. Plec, Burtică! Văd că nu mai ai nici tu,
şi că nici alţii nu mai au de joc.

-    Pleacă-n mă-ta! a scrâşnit acesta din dinţi.
Pleacă, bă, odată! a mai tunat, văzând că

Bogdan se uită lung la el.
-    Plec! i s-a răspuns. Chiar şi-n mama Deci,

ca să fim corecţi, nu cu ea ai tu treabă, nu cu ea ai
avut.

-    Păi pleacă odată!
-    Totuşi...
N-a mai apucat să-şi împlinească vorba. Ţi-

ganul l-a înşfăcat de reverul pardesiului pe care nu-l
dăduse jos.

-    Pleci acum, când îţi zic io, că altfel o-ncurci
rău de tot! Auzi bă, moacă?

Aranjându-şi gulerul boţit, Bogdan a păşit spre
ieşire. Diţa a dat să-i taie calea. Cu mâna stângă a
dat-o de-o parte, în palmă i-a îngrămădit un teanc
de bani. Nici măcar n-a privit-o.

Bogdan mergea grăbit, cufundat în multele-i

gânduri. Le simţea seci, înşurubându-i-se-n minte,
înnebunindu-l cu goliciunea lor. Arar treceau oameni
pe lângă el. Spre centrul oraşului. Dându-i bineţe.
Unii. Cei care-l ştiau. Şi-l ştiau mulţi în urbea răstignită
la poalele muntelui al cărui vârf nu-l atinsese niciodată
în suişurile sale. îl salutau şi ceilalţi, cei care nu-1 ştiau.

Nu-i durea gura. Pe el îl durea. Parcă. Le
răspundea dând din cap şi imitând un zâmbet.

După ce-a ezitat puţin, Bogdan s-a hotărât să
facă cale întoarsă Voia să-i dea ţiganului banii înapoi,
aurul pe care i-l câştigase. Gândul că mai putea face
o faptă bună îi dădea puteri. Deşi era vlăguit. Răceala
dimineţii l-a făcut să se adune sub pardesiu. Şi-a
înfundat cu greu mâinile-n buzunare şi a grăbit pasul.
Mătura cu privirea cărarea invadată de ierburi.

Foşneau încet, a taină, frunzele copacilor.
Vântul se strecura, abia simţit acum, printre ele. Îi
legăna şi lui o şuviţă rebelă, pe fruntea înaltă în acea
curbă-a cărării a mai apucat să vadă chipul plin de
ură al ţiganului căruia-i câştigase tot. Şi mâna ce
strângea un cuţit cu lamă lată. Şi, culmea! a mai
remarcat şi mânerul făcut din corn de cerb. Apoi a
simţit o căldură mare în dreptul inimii. Din ce în ce
mai intensă. S-a simţit lovit o dată, de două ori, de
trei ori... A mai zărit chipul fostului partener de joc
aplecat deasupră-i. Când l-a tras de pe cărare în
desişul pădurii. Nu prea departe. Nişte mâini care-l
cotrobăiau prin buzunare a mai simţit.

-    Ce prost! i s-a mai înşurubat în minte un
gând. l-i dădeam oricum. Că doară de-aia mă
întorceam din drum, nu?!

O ceaţă străvezie s-a scoborât încet, înne-
gurându-i privirile. Ceva-l ardea tare-n preajma inimii.
Căldura-l inunda. A mai simţit când Burtică i-a găsit
pistoletul, având impresia unei unde de bucurie pe
chipul acestuia. Răutăcioasă. Apoi, scurt, ceva rece
Ia tâmpla dreaptă. A urmat auzul unei detunături pe
care pădurea şi liniştea dimineţii au dus-o până
departe. Capul i-a căzut într-o parte, sprijinindu-se
de umărul stâng. N-a mai apucat să audă foşnetul de
frunze şi ramuri date de-o parte de trecerea ţiganului.

(Fragment de roman din volumul in pregătire
„Întunericul speranţei”)
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Se temea să se bucure. Viaţa îi arătase că bu-
curiile sunt totdeauna prea scurte şi că imediat vine o
belea, care să-ţi îngheţe zâmbetul pe buze.

Traducătorul era sărac. Doar frate-său mai
mare, Hâncu, îl mai ajuta cu bani când venea de la
muncă, din străinătate. „Adame, frăţioare, râdea
câteodată Hâncu de el, ce ţi-o fi trebuit, ţie, faculta-
te? Nu vezi că munceşti pe surcele? Ia ia nenea nişte
verzi, să-ţi mai umpli şi tu, golurile...”.

Nici cu însurătoarea nu se pricopsise. Dona
făcuse liceul de artă şi lucra pentru Fondul Plastic -
cravate, rochii, mărgele, câte-o icoană. Acum, că-l
aveau pe Dudu, era şi mai greu. Prima jucărie a
copilului fusese o cutie de bomboane Kandia, pe care
Adam i-o făcuse Donei cadou înainte de însurătoare.
Puneau în ea mărunţiş şi copilul zornăia fericit, până
când se plictisea, şi-o azvârlea cu ciudă. Monedele
se risipeau pe jos, pe sub pat, în singura cameră în
care stăteau. Pe moment, nu se grăbea nimeni să le-
adune. Peste câteva zile, când rămâneau fără bani
de pâine, Dona îl lua în braţe pe Dudu, şi-i spunea
râzând: „Ia să vedem, pe unde ne-a mai pricopsit

băiatul, cu economiile lui?” Acum, după câteva zile
de însoţit prin ţară simandicoasa delegaţie compusă
dintr-un ministru şi o consilieră, nu ştia dacă să-i pară
bine sau nu. De când i-a preluat ca traducător, l-au
umplut de daruri, pentru el, pentru Dona, pentru
copilaş. Băutură, bomboane fine, bibelouri, o broşa
de argint. Lui Adam nu-i plăceau bărbaţii înalţi. El
era destul de mărunţel şi pirpiriu, dar namila aceea
de ministru arbora un zâmbet parşiv, era îndatoritor,
n-avea nici pe departe un aer de poruncă în tot ce-i
cerea sau îl ruga, şi era simpatic şi artist. Cânta, recita
versuri, spunea glume şi ţinea toasturi stând într-un
picior, pe vine. Consiliera, o femeie între două vârste,
grasă şi ursuză, se făcea că nu vede giumbuşlucurile
şefului său.

Azi, când ministrul l-a felicitat pentru impecabila
traducere, l-a rugat ca la recepţia de seară s-o aducă
şi pe Dona. Îi declarase deschis că-l place, că i-a
pus Dumnezeu mâna-n cap c-un asemenea interpret,
dar că ţinea morţiş s-o cunoască pe jumătatea lui.

De aceea era încurcat Adam. Nu ştia dacă să
se bucure sau nu. Dacă Dona avea cu ce să se îm-
brace pentru o recepţie, dacă găseau cu cine să-l la-
se pe Dudu, dacă ministrul o să fie încântat de cu-
noştinţa cu ea. Se temea să-l supere sau să-i prici-
nuiască vreo neplăcere.

Când se însurase, cu trei ani în urmă, Dona îi
păruse o copilă fără minte, care râdea din te miri ce
şi plângea la fel. Când a aflat că e gravidă cu Dudu,
n-o să uite asta cât va trăi, Adam tocmai pleca la
Braşov cu o delegaţie, bineînţeles, ca traducător. Pe
la Chitila, uşa compartimentului s-a deschis brusc şi
fără să se sinchisească de cei doi directori generali
pe care-i însoţea el, Dona i-a sărit de gât, i s-a aruncat
în braţe şi printre săruturi i-a spus gâfâit: „Sunt
gravidă! Sunt gravidă!” Străinii înlemniseră. Nu
înţelegeau nimic din tot ce se întâmplă. Apoi s-au
bucurat împreună. A stat şi Dona cu ei, atunci, la
Braşov. A fost minunat. Dar după ce s-a născut Dudu,
ea n-a mai ieşit din casă. Tot timpul spăla scutece,
fierbea tetine şi, mai rar, cosea câte ceva pentru Fond.

Nici Adam nu-i mai spusese vorbe de dragoste
şi nici n-o mai prea drăgălea. Parcă nu mai avea chef.
Parcă era obosit, parcă se obişnuise cu ea, cu totul.

Când i-a lansat invitaţia ministrului de a veni şi
ea la recepţie, ca s-o cunoască, femeia era cât pe ce
să spargă termometrul.

Passionaria
Stoicescu

Jumătatea
traducătorului



 

 

6-7

45

Dudu avea febră, îi ieşeau dinţii şi tot scâncea.
De câteva nopţi tot o ţinea în plâns şi nu-i lăsa nici pe
ei să se odihnească.

- Ai cu ce te îmbrăca? a întrebat-o el, prudent.
Vezi că asta-i recepţie, nu o petrecere oarecare, şi
acolo se respectă protocolul.

- Dar pe Dudu cu cine-l lăsăm? i-a răspuns ea
evreieşte, tot c-o întrebare. Puţin îi păsa de protocol,
ea se gândea la copil. Era plictisită, ce-i drept, nici
măcar la un film nu mai fusese de un an, darmite la o
recepţie. Adam n-avea obiceiul să povestească ce
se întâmplă pe acolo, pe unde traducea el. Ştia atât,
că trebuie să-i scrobească cele trei cămăşi, să-i po-
trivească batista, cravata şi ciorapii în ton cu unicul
costum negru pe care-l îmbrăca în astfel de ocazii.
Soacra îi murise, maică-sa era fricoasă şi bolnă-
vicioasă şi se cam ferea să stea cu nepotul acum.

„Când o fi mai măricel, cu plăcere”, zicea ea,
„dar acum mi-e teamă...” Se gândiseră amândoi la
vecina lor, doamna Pinchis, o bătrânică îndatoritoare,
de la care se mai împrumutau de bani, de ulei, de-o
ceaşcă de orez. Pentru o eşarfă de Fond Plastic,
femeia acceptă cu plăcere.

Cum tocmai avea în lucru două rochii, Dona
se gândi că una, deşi era comandată de o doctoriţă,
putea s-o îmbrace în seara aceea. Suplă, mică, dor-
nică până peste poate să iasă în lume şi să uite pentru
o seară de scutece, tetine şi maşină de cusut, se găti
în acea rochie verde care-i scotea în evidenţă ochii
verzi şi părul negru şi buclat. Nu-şi făcu o coafură
anume, ci-şi zburli doar zulufii. Avea un aer caraghios
de copilă-femeie.

Adam o privi cu admiraţie, dar şi cu strângere
de inimă. Parcă prea repede se transformase din bona
aceea credincioasă şi umilă într-o mică doamnă co-
chetă. Când se trezi că-i vine în minte refrenul stupid
pe care adesea Gogu, vărul lui la care stătuse până
să se însoare, i-l cânta - „La donna e mobile/ trei au-
tomobile/ vin de la gară/ cu sare amară” - hotărî că
n-are de ce să se bucure pentru invitaţia ministrului.

- Şterge-ţi imediat porcăria aia de roşu de buze!
Sau vrei să arăţi ca o cocotă?

*
O limuzină neagră, corp diplomatic, îi aştepta

în faţa blocului. Paltonul Donei avea mânecile roase,
dar ea găsise repede o soluţie să mascheze totul. Cusu
la repezeală peste guler şi peste manşete o bucată de
blăniţă sintetică din care, cândva, hotărâse să-şi facă
o căciuliţă.

La nouă fix, intrau în holul unei clădiri somp-
tuoase. Retrăia basmul cu Cenuşăreasa. Se uita în
toate oglinzile şi i se părea că nu e ea. Călca altfel,
obrajii i se împurpuraseră, iar gura n într-adevăr nu
avea nevoie de ruj. Un surâs de reîntoarcere în lume
îi dădea strălucire şi prospeţime.

Adam o trase de mânecă, în faţa lor, pe scările
de marmoră, într-un frac negru, cobora un bărbat
suriu, cândva blond, cu ochii jucăuşi, în mâna dreaptă
ţinea două garoafe: una albă şi una roşie. O privea
de parcă erau vechi prieteni şi acum se revedeau.

Veni grav să-i sărute mâna. Buzele lui aveau o
atingere ciudată. Parcă-i miroseau pielea cu amuşinări
mărunte. Adam tuşi scurt, nervos şi emoţionat şi începu
să-i traducă. Într-un târziu, Dona auzi:

- Să trăiască străbunica, mama bunicii care-a
născut-o pe mama, aceea care te-a făcut pe tine...

Dona rămase fără glas. Desluşea ca prin vis
cum Adam o lămurea despre cultul femeii din ţara
ministrului. Că aşa e întâmpinată orice femeie fru-
moasă... Că ministrul nu-şi închipuise ca el, Adam,
să aibă un astfel de noroc, de-a avea alături o ase-
menea floare, pe lângă care cele oferite de el, azi,
sunt nişte biete buruieni.

- Vrei să-ţi traduc chiar tot? zise Adam cu o
figură ţeapănă şi cu o cută între sprâncene, deşi Dona
nu spusese nimic.

Urcară apoi într-o încăpere bine luminată.
Acolo îi aştepta consiliera. Ea se bucură să-l vadă
pe Adam. Strânse mâna Donei cu indiferenţă. Pe
marginile uriaşului salon ornat cu statuete văzu fel de
fel de indivizi ţepeni, care parcă atunci când conversau,
nu-şi mişcau maxilarele.

- Ai grijă ce vorbeşti şi cu cine, o avertiză
Adam. Eu trebuie să mă ţin după coada ăstuia mare...

Toată seara n-o interesă nimeni şi nimic. Habar
n-avea ce bea şi cu cine ciocneşte. Era ca aiurită, în
afară de Adam pe care, ciudat, îl simţea ca pe un fra-
te mai mare care o scosese în lume, nicidecum ca pe
soţul ei, se uita numai la ministru. Putea să-i fie tată. Îi
era o ciudă grozavă că nu ştia să se înţeleagă cu el, în
limba lui, deşi dacă cineva ar fi întrebat-o ce-ar fi
vrut să-i spună, nu s-ar fi priceput să-l lămurească.
Dacă ar fi trăit într-o ţară de muţi, ministrul s-ar fi
înţeles perfect cu oricine. Ochii lui vorbeau pentru el.
Erau ca nişte fascicule luminoase de pe un aeroport.
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Expediau cu un soi de luminozitate şi chemau
cu alta. Dona încercă să-l imite.

La întoarcere, Adam nu scoase nici un cuvânt,
îl găsiră pe Dudu strofocat de plâns şi cu temperatură.
Cum se văzu în braţele Donei, copilul se linişti şi
adormi imediat. Obrăjorul lui cu febră, lipit de al ei, o
trezi ca dintr-un vis: Oare ea fusese aceea înconjurată
de lumini şi flori? Căreia ministrul, ca-ntr-o vrajă, îi
spusese vorbele aiuritoare cu cultul mamei?

Probabil, dar visase. Ea nu stă în salonul acela
imens, ci în această cămăruţă, ea n-are toaletele şi
bijuteriile pe care le-a văzut etalate acolo, şi nici
luminăţia aceea nebună care-i intra până-n suflet. La
ea arde o luminiţă modestă, să nu-l deranjeze pe
Dudu, sau o veioză când traduce Adam, noaptea.
Da, nici soţul ei şi nici altcineva nu i-a sărutat vreodată
mâna aşa ca ministrul, şi nici nu i-a adus o garoafă
albă şi una roşie. Ei de-abia au bani să mănânce, nu
să-i dea pe flori... Şi Adam nu e nici înalt, nici cărunt,
nici curtenitor. Ea l-a vrut aşa.

Adam tace şi-şi face de lucru mai mult prin
bucătărie. Nu doreşte s-o vadă. Succesul ei l-a co-
borât parcă în proprii lui ochi. Ce situaţie tâmpită: el,
soţul ei, să-i traducă propriei lui neveste vorbele dulci
şi veninoase ale haidamacului ăsta pe care-l slujeşte
ca un servitor. Iar el, înaltul, elegantul, deşteptul, stă-
pânul lui pentru două săptămâni, a binevoit să i le
spună ca să-l umilească.

Dona deschide uşa bucătăriei. Caută privirile
bărbatului în mica încăpere şi-şi aduce aminte cum
căuta cu o oră în urmă ochii ministrului. Dar el se
întoarce cu spatele.

- Adam, îi zice ea cu o voce caldă şi spăşită.
Adam, să nu mă mai duci în preajma acelui bărbat...

Dudu s-a făcut bine. Dona a predat la Fond
încă două rochii. A lucrat toată săptămâna ca o ne-
bună. Iar splendoarea aceea verde, rochia doctoriţei
în care s-a îmbrăcat la recepţie, a dus-o chiar a doua
zi, să n-o mai vadă. În glastră însă sunt paisprezece
garoafe. Şapte albe şi şapte roşii, în fiecare zi din
săptămâna care s-a scurs, Adam a venit acasă cu
câte o garoafă albă şi una roşie. Le punea în glastră
ca pe un mormânt proaspăt şi nevăzut şi nu zicea
decât: „De la ministru...” Dona nici măcar nu le-a
schimbat apa. Dar afurisitele arătau la fel de proas-
pete, ca şi când nu ar fi trecut vremea peste ele.

Sâmbăta a venit acasă mai devreme. Dona i-a
dat să mănânce şi i-a povestit ca de obicei din
năzdrăvăniile băiatului. Parcă făcea un efort s-o
asculte.

Se vedea clar că e frământat de ceva. Cuta
dintre sprâncene vorbea pentru el. S-a întins să se
odihnească puţin, dar se foia de pe o parte pe alta.

- Ce mai e? l-a întrebat femeia bănuitoare.
- Păi, asta e, deseară mergem la Operă şi Ca-

ssanova iar doreşte să te vadă.
- N-am cu ce să mă-mbrac! răspunse ea scurt.
- Ai sa-ţi găseşti! mârâi el. Când vrei tu, e

simplu...
- Dar nu vreau, şi tocmai de aceea e complicat,

replică ea. Parcă te rugasem ceva... Nu doresc să
mă mai duci în faţa acelui om.

- De ce? se minună Adam cu prefăcătorie. Nu
eşti în stare să-i suporţi curtea? Sau cum vezi un alt
bărbat, leşini?

Simţi vorbele lui ca pe o palmă.
Vrea deci să-i verifice credinţa. Vrea s-o vadă

încolţită ca pe o oaie în bârlogul lupului.
- Eşti sigur că trebuie să merg şi eu? mai încercă

ea o ultimă stratagemă de salvare.
- Da, răspunse el sec. Aşa cere protocolul!
Ştia foarte puţin sau aproape nimic despre

protocol, în mod ostentativ se îmbrăcă ultramodest:
cu o bluză albă şi cu sarafanul bleumarin din ultima
clasă de liceu. Se minună că o mai încăpea. Dar era
atât de dulce! Avea un aer de şcolăriţă vinovată, pe
care profesorul în loc s-o pedepsească pentru vechea
greşeală, o recompensează şi-i oferă încă o dată şansa
de a călca alături cu drumul.

La Operă nu mai fusese din liceu. S-au dus
cândva cu toată clasa, la un spectacol de balet,
„Giselle” parcă, fiindcă prim-solista era verişoara unui
coleg de-al ei, care cumpărase treizeci de bilete, ca
să-i facă galerie divei. Spectacolul o mişcase. Fusese
tentată să schiţeze portretele dansatorilor, totul i se
păruse diafan şi aseptic.

La plecare însă, balerina verişoară venise să le
dea autografe. Era altcineva. Avea un mers împiedicat,
muşchii picioarelor umflaţi ca sticlele de lampă şi o
voce gâjâită. Toată graţia ei se dusese pe apa sâm-
betei. Dona veni acasă şi pictă un trup de femeie ale
cărei picioare erau nişte labe de gâscă.

La Operă era destul de puţină lume. Aveau
două loji, fiecare amplasată de-o parte şi de alta a
scenei, în stânga trebuia să stea consiliera cu doi
domni, iar în dreapta, ministrul, Dona şi Adam.
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Scos din cutie, ca de obicei cu cele două ga-
roafe pregătite, el se înclină reverenţios şi sărută mâna
Donei. Îi spuse ceva, o amabilitate, desigur, pe care
Adam nu se grăbi deloc s-o traducă. Se scuză, îi
aşeză în lojă lăsând un scaun liber între ei şi plecă
tocmai în cealaltă parte a sălii, să-i instaleze pe
consilieră, cu cei doi invitaţi ai ei.

- „Ei, cum mai e?” i se păru ei că traduce singură
întrebarea pe care ministrul i-o pusese, când rămaseră
numai ei doi.

Ea se foi, îşi aranja sarafanul, răspunse „bine”
şi începu să caute prin poşetă. Atunci el se sculă, se
duse să verifice dacă nu era cineva afară şi dacă uşa
lojei e închisă, şi se întoarse brusc spre ea. La început
nu înţelese ce are de gând, era cu ochii în poşetă şi
inima îi bătea gata să-i spargă coşul pieptului. În clipa
aceea, el căzu în genunchi în faţa scaunului ei, îi
îmbrăţişa picioarele şi Dumnezeu ştie ce-i spuse în
limba lui. Îl lovi în creştet, se stăpâni să nu ţipe, îl
apucă de braţe şi încercă să i le descleşteze.

Toată zbaterea aceea caraghioasă şi fără veste
se înfundă în cutele catifelelor verzi, care drapau loja,
parcă tocmai pentru a înmormânta sunetele. Apoi el
se ridică, lăsă între ei scaunul liber al lui Adam, îşi
scoase un binoclu, se rezemă cu braţele de marginea
lojei şi, ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic, începu
să se uite prin sală.

Când intră Adam, lumina era stinsă şi uvertura
începuse, Pe jos, zăceau călcate în picioare o garoafă
albă şi una roşie.

*
Toată săptămâna după aceea a zăcut. Avea

febră, nu mare, dar constantă şi o durere ascuţită în
genunchi. Doctorul casei veni şi decretă un puseu
reumatic. O chemară pe maică-sa la ea, să mai iasă
afară cu copilul, s-o mai ajute la treabă şi la gătit.

Vizita ministrului se apropia de sfârşit. Adam
venea acasă noaptea târziu, dar niciodată nu uita să
adauge în glastră cele două garoafe, una albă şi alta
roşie, zicând mai scurt „de la el”. Cu câteva zile înainte
de plecare, veni seara ceva mai vesel, o pupă pe
soacră-sa aşa cum nu-i era lui felul, îl ciupi pe Dudu
de obraz şi-i puse Donei, care zăcea încă în pat, un
plic pe piept.

- Ce-i asta? se sperie ea.
- O invitaţie de o lună, la vila din munţi a

ministrului, pentru vara asta... Totul e aprobat! Nu
ne rămâne decât să ne facem paşapoartele. Ei?

- Aşa cavaler mai zic şi eu, sări soacră-sa. Dar
cu Dudu cum o să faceţi? Că eu aş sta cu el, dar

mi-e teamă... Parcă-i prea mic şi neajutorat...
- Lasă, zise Adam. Să trăim până atunci,

şi-om vedea noi.
Cu ochii în ochii Donei, aştepta un cuvânt de

la ea. îl iertase pe cuceritorul lui şef temporar, minis-
trul, care-l necăjise şi-l umilise în faţa nevesti-si. Din
câte delegaţii condusese şi la câţi le fusese el interpret,
nici unul nu se dovedise atât de generos ca prinţul
ăsta elegant şi afabil, îl ascultase cântând, recitând, îl
văzuse şi dansând, îl ascultase povestind de cei trei
copii ai lui, de nevastă-sa, pe care, zicea el, că o a-
doră. Oare de ce se necăjise atât de tare că o lăudase
pe Dona, că-i făcuse curte pe faţă şi-i spusese atâtea
vorbe îndrăzneţe? Ministrul putea să se poarte
oricum, avea voie, ea însă nu. Ea era jumătatea lui, şi
ce simţea el, trebuia să simtă şi ea. Să-l asculte pe
acest dandy, dar să nu tresară pentru el, să nu cumva
să îndrăznească să-l placă. Şi când te gândeşti că
toate duduile pe unde au fost au murit după el! Con-
siliera era prea bătrână, dar şi ea, era clar că-i făcea
ochi dulci.

Dona nu zice nimic. Stă cu pleoapele închise şi
vede scările de marmoră şi luminile de la recepţie.
Simte buzele lui adulmecându-i încheietura mâinii şi
capul cu păr des şi cărunt pe genunchii ei, care de
atunci o dor. Un rău fizic, pe care doctorul l-a catalogat
„puseu reumatic”. Nici nu înţelege dacă e ticăloasă
sau nu ... Dacă-l place pe omul ăsta mai mult decât
pe Adam. De un lucru e sigură: că nimeni până acum
n-a mai privit-o ca el, nu i-a mai sărutat mâna aşa, nu
i-a spus citate despre străbunica, bunica şi mama care
a născut-o... Iar acest individ, pentru ea, o proastă
care n-are decât liceul, fie el şi de artă, e nici mai
mult nici mai puţin decât un ministru. Îi e frică să
răspundă, îi e frică să surâdă, îi e frică să gândească
ce va fi. Şi parcă Adam, asta şi aşteaptă: o pândeşte
să vadă dacă se bucură, ca el să se întristeze, s-o
bănuiască, s-o jignească, să nu mai vorbească nimic
cu ea. Maică-sa însă, crede că tace, fiindcă nu s-a
oferit clar până acum să rămână ea cu copilul. De
aceea nici nu aşteaptă să răspundă fiică-sa şi-l întreabă
ea pe Adam:

- Şi voi ce-aţi făcut pentru omul ăsta atât de
drăguţ? Sau ce-aveţi de gând să faceţi? Că nu se
poate aşa...

Dona deschide ochii. Maică-sii i-a ieşit un po-
rumbel din gură.
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A scăpat-o pe ea să-i explice lui Adam ce simte
acum, şi dacă asta-i place sau nu. Se agaţă ca înecatul
de un pai şi murmură:

- Are dreptate mama, n-ar trebui să facem şi
noi ceva, măcar aşa, o masă de plecare?... Să-l in-
vităm la noi...

„Prostuţă mai e”, gândeşte Adam, care e spe-
cialist în protocoluri.

- Păi cum o să-ţi vină ditamai ministrul în gar-
soniera noastră de bloc, de la etajul 10? Cine crezi
tu că-l lasă? Sepepe-ul lui Peşte?!

- Faceţi şi voi o masă cu specific românesc, îşi
dă cu părerea bătrâna. Ciorbă de perişoare, sarmale,
un tort...

- Păi ce, tortul are specific românesc? se burzu-
luieşte Adam, care de fapt găseşte bună ideea, dar
de unde bani.

- Mă rog, insistă soacră-sa, scrieţi pe el cu
frişca ceva în limba individului: „La mulţi ani... cutare!”
sau „Bine aţi venit!”, dar voi ziceţi că pleacă...

- „Bine aţi plecat!”, chicoteşte Adam. Dar să
ştiţi că fără mămăliguţă nu se poate! Ştii să faci mă-
măligă, nevastă?

O ciupeşte uşor de obrazul împurpurat. Dona
tace. Se gândeşte la un dar anume, pe care să i-l fa-
că ea, cu mâna ei, nu mămăligă şi sarmale, ci ceva
care să-i rămână şi să-i amintească de ea.

S-a dat jos din pat şi scotoceşte în şifonier, în
tot timpul ăsta, Adam cu soacră-sa născocesc meniuri,
fac calcule, planuri, în sfârşit, a găsit. O fâşie lungă
de mătase naturală, albă, rămasă de la o rochie lucrată
pentru Fond. Îi va face o cravată, şi-i va scrie pe ea,
mărunt, în chip de floare, numele ei. Va căuta prin
dicţionare să coasă asta cu litere în limba lui: ca să în-
ţeleagă că nu e o proastă, nici o insensibilă, că, desigur,
e mândră de toată curtea lui, dar vai, e o femeie mă-
ritată... Şi nu cu cineva străin, de care nu se poate a-
vea habar, ci chiar cu translatorul lui.

*
În seara asta, ultima seară, se simte umilită,

dar fericită. A împrumutat o rochie neagră de la o
prietenă, a împrumutat bani pentru festinul pe care
l-au pregătit în cinstea ministrului, a împrumutat uri
dicţionar şi a gravat cu folio numele ei pe cravata
pregătită în dar, a împrumutat de la doamna Pinchis
piese din serviciul ei de masă Rosenthal, ca să pună
în el sarmale, mămăligă şi tort, şi a împrumutat-o în
chip de bonă pe maică-sa, pentru seara cea mare,
ca să aibă cine sta cu Dudu. Deşi e-n februarie, nici
nu simte gerul de-afară.

Vasile, şoferul limuzinei negre, care-l plimbă
pe ministru de când a venit şi-l aduce seara acasă pe
Adam, întârzie să sosească. Numai de nu şi-ar scrânti
picioarele pe gheaţa de afară, cu ditamai tocurile.
Adam a rugat-o să nu-şi mai pună „girafele” alea de
pantofi, cum le zice el, că-l depăşeşte în înălţime, dar
nu se cădea ca la seara de adio să se încalţe cu cizme.

Altceva nici nu are. Şi-a luat batista şi evantaiul,
şi punguţa cea mică de mătase în care a pus cravata.
Şi dacă Adam caută în poşetă şi dă peste ea? Ce-o
să-i spună? Că a vrut numai din partea ei să-i ofere
acest dar? Lui nu-i făcuse până acum o cravată ca
asta... Şi-a mai scris şi numele ei în limba aceea stră-
ină, şi totul aranjat în chip de floare... Să-i mărturi-
sească sau nu? Uite, la florile pe care el i le-a tot tri-
mis, îi dă şi ea, floarea asta... „Floare cu numele tău?”
îl şi aude pe Adam reproşându-i.

„Vasăzică de-astea-mi eşti... în timp ce eu stau
la discreţia lui să mă tortureze cum vrea cheful lui de
ministru, tu-i dai flori cu numele tău...”

Nu, n-o să-i spună. El e un om care nu suportă
mărturisirile. Parcă se teme chiar de propriile lui
sentimente. Darmite de ale altora... Uite, se urcă din
nou în casă. A uitat legitimaţia, în holul blocului e mai
cald. Până vine Vasile cu limuzina, Dona are timp să
scoată din poşetă punguţa şi să şi-o vâre în sân. La
sânul stâng, tocmai cel pe care Dudu, şi-acum, mare,
deşi i-au dat dinţii, îl mai caută cu gura din când în
când. Şi tot acolo doarme cu căpuşorul proptit, fiindcă
bătăile inimii ei îi dau siguranţă şi linişte.

„Sunt o ticăloasă”, se tânguie ea. „Eşti o
caraghioasă”, se linişteşte singură. „Crezi că toate
femeile care-şi vâră ceva în sân, gândesc ca tine?”

Dona n-a mai văzut vreodată un apartament
ca ăsta. Numai marmore şi stucaturi, oglinzi şi covoa-
re persane. O groază de unghere şi uşiţe stau acoperite
cu draperii groase de catifea vişinie. Parcă ar fi loja
de la Operă. Ministrul e într-un costum negru, impe-
cabil, iar în picioare poartă un fel de cipicei balerini
din piele. Consiliera, în schimb, are o rochie cu flori
mari ca un capot, şi în picioare nişte pantofi cu tocuri
groase ca şenilele. O ajută pe Dona să pună masa.

Ministrul a venit în două rânduri să schimbe
locul paharelor şi-al tacâmurilor. Adam nu mai con-
teneşte cu mulţumirile pentru invitaţii. Pe consola de
deasupra şemineului odihnesc câteva sticle.

Wiskey, Cinzanno, votcă, iar lângă ele un fel
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de albiuţă mică de argint, plină cu cuburi de gheaţă.
Parcă ar fi arca lui Noe... Au ciocnit pentru sănătate,
pentru fericire, pentru dragoste, pentru călătoria
apropiată, pentru cea depărtată.

Adam traduce orice cuvânt al ministrului. Toţi
beau votcă. Dona e obosită, obosită, după toată tre-
băluiala şi alergătura legate de această seară. Şi-a
înmuiat numai buzele în paharul de cristal şi i se pare
că aude o orchestră.

- De unde vine muzica asta? îl întreabă ea pe
Adam. Dar el e ocupat. Vorbeşte cu consiliera. Gră-
sana a dat până acum peste gât două pahare de votcă
şi ochii îi joacă în lacrimi. Dumnezeu ştie ce tot spune.
Adam parcă îi întărâtă starea aceea plângăcioasă.

Ministrul, deşi se foieşte prin cameră, a înţeles
că e vorba de muzică. Şi-n limba lui cuvântul sună
aproximativ la fel. Se repede graţios şi de după o
draperie de catifea descoperă un aparat de radio.
Apasă butoanele ca un vrăjitor sau poate aşa i se
pare Donei, îi spune ceva lui Adam, care încuviinţează
din cap, neîntrerupându-şi rolul de ascultător fidel al
consilierei, care acum plânge de-a binelea. Ministrul
o invită pe Dona la dans. Nu, ea e obosită, ar prefera
să asculte, nu să danseze.

Se pare că ministrul a înţeles asta fără translator
şi iar aleargă undeva, după o draperie, la baie, să-i
aducă o pastilă care s-o refrişeze.

Dona priveşte cu atenţie. Punguţa de mătase
de la sânul stâng parcă e vie. Parcă o teleghidează
şi-i comandă: „Dă-mă acum! Adam nu se uită! Du-
te după ministru, până nu intră în baie...”

N-are curaj. Ministrul a ieşit. Consiliera îl ţine
de mâini pe Adam peste masă, şi se văicăreşte. Dona
nu înţelege o iotă din ce spune. Şi dacă ar bea un pa-
har de votcă, aşa, să-şi facă puţin curaj? Dă la iuţeală
peste gât jumătate din paharul în care până acum a-
bia dacă şi-a înmuiat buzele. Un fulger instantaneu îi
taie gleznele, apoi pulpele şi coapsele, îi vine să râdă
fără motiv. Se uită la picioarele ei, care sunt aici, în
pantofii cu toc pe care nu-i suferă Adam, dar nu le
simte. Şi-a adus aminte din liceu de povestea care
i-a inspirat lui Eminescu „Luceafărul” - „Miron şi
frumoasa fără corp”. Dumnezeule! Ea are corp, dar
n-are picioare. Acum trupul fără picioare a hotărât
să se ducă până la baie, să-i dea ministrului punguţa
de mătase cu cravata lucrată de ea. N-ar fi crezut ni-
ciodată că are un corp atât de uşor. A ajuns la uşa
băii. Dă să intre, dar ea e încuiată, în mână ţine punguţa
din care a scos cravata, între uşă şi pardoseala de
marmoră e un spaţiu destul de mare pe unde se ză-
reşte chiar lumina din baie.

Corpul fără picioare s-a aplecat şi a vârât
încetişor cravata subţire prin fanta de sub uşă. Dar,
Doamne! Tocmai când să se ridice, chiar când era
cu fruntea în dreptul cheii, a surprins-o Adam.

- Nenorocito, a şoptit el. Ce făceai aici? Te
uitai să-l vezi prin gaura cheii, da?

Nu ştie când ajuns înapoi la masă, pe scaunul
ei. L-a văzut pe Adam turnându-şi wiskey peste votca
rămasă în pahar, şi pe consilieră plângând. Ochii lui
n-aveau culoare, ci doar un sclipăt rece, ca o lamă
de oţel. Şi deşi n-o priveau, îi simţea cum o hăcuiesc
pe trupul cel fără picioare.

În sfârşit, ministrul a ieşit radios din baie, cu
cravata la gât. Habar n-avea de ce se întâmplase.
S-a dus din nou la Adam şi i-a spus ceva cu o voce
fericită şi poruncitoare.

- Zice că să dansezi cu el, ca semn că-ţi mul-
ţumeşte pentru tot, mârâi bărbatul înfundat către Do-
na. Şi pentru gaura cheii...

După ce îşi mângâie provocator cravata de la
gât, ca şi când ar fi mângâiat-o pe ea, ministrul îi
sărută Donei încheietura mâinii, amuşinându-i pielea.
Apoi făcu o reverenţă şi aşteaptă să înceapă o nouă
melodie. Ea vru să se scoale, dar n-avea picioare, îşi
aduse aminte ca prin ceaţă de vraja dispariţiei lor şi o
cuprinse dorul de-a dispărea de tot. Ce rost avea să
mai existe acolo, numai un trup ciuntit şi uşor ca fulgul?
Îşi puse încă o jumătate de pahar de votcă, îl bău ca
pe apă şi se trezi că are doar cap. Parcă-şi ducea pe
o tavă închipuită, ca Salomeea capul lui loan, propriul
cap. Să i-l dea ministrului. Fără picioare, fără corp,
dansa numai cu capul. Obrazul lui era atât de aproape
de obrazul ei, încât nu rezistă să nu-l sărute...

*
Nu ştie când au ajuns în stradă, îşi aminteşte

ca de pe altă lume un vuiet de vase sparte, farfuriile şi
platourile Rosenthal ale doamnei Pinchis, care se
zdrobiseră în singura lor lată de masă din damasc,
primită în dar de nuntă de la foştii ei colegi de liceu.

Adam măturase fără o vorbă mămăliga, sar-
malele, tortul cu inscripţii dulci de frişcă, prefăcându-
le într-o masă comună, amestecată cu cioburi. De pe
bancheta din spatele limuzinei negre ale lui Vasile,
şoferul, zărea în zăpadă picioarele ministrului, tre-
murând în cipicii lui balerini. Nimeni n-a scos o vorbă.

Şoferul a bubuit cu obidă uşa portbagajului în
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care trântise urmele ospăţului.
- Acasă? a întrebat el laconic, după ce s-a văzut

la volan.
- În baie! i-a răspuns şuierat Adam.
Viscolea uşor şi zăpada se strânsese în mici

mormane de o parte şi de alta a şoselei. Dona privea
pe geam şi vedea un drum alb, de cravate, pe care
era scris numele ei. De undeva, o pală de aer rece îi
şfichiuia gâtul gol. Trase fularul din mâneca hainei
şi-şi înfofoli bine gâtul. Când totul fu gata, Adam se
întoarse brusc spre ea, îşi înfipse fără veste degetele
în gâtul ei protejat de fular şi începu s-o strângă, întâi
încet, apoi din ce în ce mai tare. „Şi cum a fost? Şi
cum a fost?” bolborosea el, plin de o furie dementă.

Când Dona începu să horcăie, Vasile opri
maşina, deschise iute portiera din spate şi-l trase afară,
în ninsoare, pe bărbat.

- Domnu’ Adam! strigă el. Domnu’ Adam! Fiţi
rezonabil! Faceţi ce vreţi la dumneavoastră acasă,
nu în maşina mea! Hai, liniştiţi-vă şi spălaţi-vă cu pu-
ţină zăpadă... Hai, gata!

Când au intrat în casă, la unu noaptea, Dudu
plângea ca din gură de şarpe, iar bătrâna nu mai ştia
ce să-i facă.

- Bine c-aţi venit, mamă, că eu mă mir cui sea-
mănă copilul ăsta atât de rău! Cum a fost?

În clipa aceea, Dona auzi în urechi vorbele din
maşină şi simţi încleştarea mâinilor lui Adam pe gâtul
ei, iar bărbatul îşi reaminti leit-motivul: „Şi cum a fost?
Cum a fost?”

- Cum a fost? urlă el în puterea nopţii, nepăsân-
du-i dacă îl aud vecinii sau nu. Să spună fiica dumnea-
voastră cum a fost. Sau nu, să vă spun eu!

Şi îmbrâncind-o pe Dona din dreptul şifonieru-
lui, se repezi ca turbatul, scotoci printre lucruri şi scoa-
se cele două invitaţii ale ministrului, pentru vară, la
vila lui din munţi.

- Doamne, mamă, ce-i asta? se sperie bătrâna,
care nu înţelegea nimic, şi mai ales de ce-o târa gine-
rele ei la baie.

- He, he, he, urla el, haideţi la baie să vă arăt
eu, cum a fost! La baie, strigă el, că fiica dumneavoas-
tră ştie drumul... Ştie ea ce-i de văzut pe gaura cheii!

Şi zicând toate astea, rupse invitaţiile în bucăţele
şi trase apa de la closet peste ele.

Dudu urla, Dona plângea înăbuşit, iar bătrâna
se văicărea fără să înţeleagă nimic:

- Doamne, ce se întâmplă? Ce-i cu voi? Ce-aţi
făcut, mamă?

Şi ca şi când numai pentru asta trecuse pe-a-
casă, Adam nu mai spuse nici un cuvânt, îşi îndesă

căciula pe cap şi plecă în noapte, trântind uşa după
el. După ce-l luă în braţe pe Dudu, Dona îl puse la
sân şi copilul se linişti ca prin farmec.

- Nu pot să-ţi povestesc acum totul, îi spuse
ea maică-si, ştergându-şi nasul. Doar atât să ştii, a
vrut să mă strângă de gât.

- Ce-i nebun? se sperie bătrâna. De ce să te
strângă de gât?

- L-am sărutat pe ministru pe obraz, în văzul
lui, zise Dana calm.

- Mamă, tu-ţi dai seama ce spui sau ai băut
ceva?

- Am băut, şi-mi dau seama ce spun. L-am
sărutat şi gata! Bine că s-a terminat, şi cu invitaţiile, şi
cu tot!

Bătrâna se repezi la pachetul de ţigări din care,
atunci raiul venea să stea cu Dudu, fuma rar, să nu-i
facă rău copilului. Îşi aprinse febril o ţigară, deschise
geamul şi spuse privind undeva în noapte:

- Dacă-i aşa, păcat că nu te-a sugrumat!
De trei luni, mama Donei şi-a lăsat rostul ei

de-acasă şi stă cu fie-sa. Vezi Doamne, o ajută cu
copilul. Dar ea se teme că mutul de ginere-său, dacă
n-a omorât-o atunci, poate s-o facă oricând, altădată.
A încercat s-o descoasă pe Dona în fel şi chip: de
ce-a ieşit nebunia asta? Ce-a apucat-o?

Dar ea tace. Nu-i spune decât: „Te rog, să nu-
mi mai aminteşti” şi cu asta refuză orice detaliu.

Şi Adam tace. Pleacă dimineaţa şi vine seara,
se culcă pe jos, pe o saltea, în timp ce Dona şi maică-
sa dorm în pat. Nici de Dudu nu mai are chef, el,
care cum venea acasă, îl lua cu burtica pe tălpile lui,
să se joace de-a avionul. Degeaba sare copilul din
pătuţul lui şi aleargă fericit pe lângă barele de lemn,
zicând: „Uzi, uzi, tata!” Nu-i dă nici o atenţie. Găseşte
masa întinsă în bucătărie, mănâncă, îşi pune un prosop
pe cap ca să nu-l tragă curentul, acolo jos, pe saltea,
şi se culcă. Bătrâna e tot mai neliniştită.

- Mamă, ăsta pune ceva la cale. Ştii vorba aia,
cu ce zace-n curu’ mutului... Tu nu vezi că nu spune
nimic? Cere-ţi iertare, c-ai fost slabă şi proastă şi
împăcaţi-vă.

- N-am fost nici slabă, nici proastă! o ţine Dona
una şi bună. Într-un fel l-a respins pe ministru, şi de
aceea nu se crede slabă, într-un fel a vrut să fie recu-
noscătoare pentru curtea lui, pentru toate gesturile şi
darurile cu care a copleşit-o, dar uite ce-a ieşit.
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Soacră-sa intră din nou, prinzând din zbor
ultimele lui vorbe:

- Mamă, n-am obiceiul ăsta, să ascult pe la
uşi, aşa că vezi ce spui, îl mustră ea.

- Nu, nu de dumneavoastră era vorba, răspun-
se Hâncu. Apoi îşi turnă singur vin într-un pahar, din
sticla pe care tocmai o adusese, îşi şterse buzele cu
dosul palmei şi continuă:

- Uite ce e, frăţioare, tu eşti cu carte, eu sunt
pălmaş. Dacă vrei să mă asculţi bine, dacă nu, nu.

Ignoră total cele două femei, mamă şi fiică, în-
torcându-le spatele şi vorbind numai cu frate-său:

- La noi în gazdă au stat trei rânduri de miliţieni,
da?

- Da, încuviinţă Adam, neînţelegând unde bate.
- Pe Veta, cumnată-ta o ştii, da? Bună gospo-

dină şi ce curată e?
- E! întări frate-său. Şi? Ce-i cu asta?
- Şi-am prins-o în pat cu fiecare din gloabele

alea de curcani, fir-ar mama lor a dracului să fie, că
eu, ştii, mai mult am fost plecat afară, la lucru. Am
bătut-o, am spălat-o şi am luat-o de nouă, de la în-
ceput! Asta-i cu mieluşica mea! A ta, zise el rânjind,
şi se întoarse spre Dona, încă n-a făcut nimic, dar tu
chibzuieşte după cum te taie capul!

Apoi nimeni nu mai spuse o vorbă. Dimineaţă,
bărbaţii se sculară devreme. Adam îl conduse pe Hân-
cu la gară.

- Hâncule, nu m-ai minţit cu ce-ai povestit a-
seară de Veta? zise el tocmai când frate-său urca pe
scara trenului.

- Nici o vorbuliţă, îl bătu pe umăr Hâncu. As-
ta-i viaţa!

- Şi eu ce să fac? îl întrebă el rugător.
- Cât ai învăţat tu, prostule, mă-ntrebi pe mine?

Faci cum crezi, dar eu atât îţi zic: alta frumoasă şi
bună ca Dona, n-ai să mai găseşti!

Când s-a întors de la gară, cele două femei se
treziseră şi trebăluiau prin bucătărie. I-a adus soa-
cră-si un pachet de Kent şi i l-a pus pe masă:

- Uite, să nu mai fumaţi porcării din alea, a
spus el, că vă distrugeţi plămânii. Şi mâine, trec eu pe
la dumneavoastră, pe acasă, şi vă mai aduc un pachet.

A luat apoi pardesiul Donei din cuier, i l-a pus
pe umeri fără să-i adreseze vreun cuvânt şi i-a zis tot
bătrânei:

- Dar să nu plecaţi acasă, până nu ne întoarcem
noi de la cumpărături!

Aseară, târziu, Adam s-a întors acasă. Tocmai
când se pregătea de culcare, a sunat soneria. Dar el
şi-a pus prosopul pe cap şi s-a întins, ca de obicei,
pe salteaua lui. N-avea cine să-l caute la ora aia.

A deschis Dona. Era cumnatu-său, Hâncu.
L-a omenit în bucătărie, apoi l-a poftit în singura

lor cameră, în pătuţ dormea Dudu, în pat mama Donei,
iar pe jos, fratele lui, Adam.

- Am căzut prost, zise musafirul, deja casa-i
plină. Dar n-am mai prins trenul de seară, că am ateri-
zat cu vreo trei ore întârziere pe Otopeni.

Bătrâna s-a dus la bucătărie să fumeze o ţigară.
Hâncu a scos trei sute de dolari şi i-a dat lui Adam:

- Ţine, să-i aveţi pentru casă, tu şi nevastă-ta,
că sunteţi la început de drum. Şi jupânul nici pat n-a-
re, doarme pe saltea, zise el atingându-l pe frate-
său, uşor, cu piciorul. Sau soacră-ta nu mai are casă
şi-a căzut cloşcă la voi?

- Să-ţi spună ea de ce-i aşa, mormăi cu ură
bărbatul.

- Ba să-ţi spună el, se oţărî femeia.
- Tu eşti fratele meu, tu să-mi spui, hotărî Hân-

cu. Ţie ţi-am dat banii, tu să vorbeşti! râse el încercând
să mai domolească furtuna care mocnea în aer.

- Uite ce e, frăţioare, priveşte bine la mieluşica
asta care îmi e nevastă... şi vorbele i se opreau undeva
în fundul gâtlejului, atât era de mânios.

- Mă uit, zise Hâncu neînţelegând ce e de văzut.
- Ei află că e o... o... Dar nu mai spuse ce,

pentru că pe uşă intrase soacră-sa.
- Vorbeşte, că eşti în casa ta, îl îmbărbăta Hân-

cu, neluând-o în seamă pe bătrână.
- Ce-a făcut? şi degetele lui Adam strânseră

spasmodic prosopul pe care până atunci îl ţinuse pe
cap, să-l apere de curent. Sugrumă cu furie cârpa
pluşată, o trânti pe podea şi strigă cu năduf: S-a sărutat
cu un bărbat străin, în faţa mea! Asta a făcut! Ca să
ştii, ca să ştie toţi! De-aia dorm pe jos, în propria
mea casă!

Se lăsă o linişte urâtă. Se auzea doar respiraţia
uşoară a copilului, plescăitul gurii lui mici în chip de
supt, din când în când.

- Numai atât? rupse Hâncu tăcerea.
- Dar ce-ai fi vrut să mai fie? Dac-o lăsam,

intra peste el, în baie! mai spuse Adam.
Soacră-sa făcu ochii mari. Se uită la fata ei cu

neîncredere, apoi la Hâncu şi ieşi iar, să-şi aprindă
încă o ţigară.

- A intrat sau nu a intrat? întrebă Hâncu luându-
şi un aer de judecător.

- Nu, n-a intrat, recunoscu Adam. A stat doar
la uşă...
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”Ia clătita cu poeme!”
Am primit un pps cu titlul “În sfârşit, o me-

todă care ar putea salva învăţământul românesc”.
Filmuleţul original era franţuzesc, se intitula “Punct
de vedere”, în regia lui Oliver Smolders şi în interpre-
tarea  (în rolul profesoarei) a  Catherinei  Aymerie.

Tânara şi frumoasa dăscăliţă e întâmpinată în
sala de clasă de către elevii ei, fete şi băieţi, puberi,
în... pielea goală! Maldărul lor de haine e aşezat în
semn de protest la catedră. Profesoara e uluită, jignită,
dar vrea să facă abstracţie de această insolită şi neru-
şinată primire şi să-şi predea lecţia. Elevii nu-i dau
nici o atenţie, nu răspund la întrebări, până când unul
din ei, gol puşcă, se duce la tablă şi scrie: ”Faceţi ca
noi!”, condiţie absurdă, impusă de elevi, pentru a
participa la desfăşurarea unei ore de curs. Cu dispe-
rarea pe faţă şi cu dorinţa de a-şi duce lecţia la bun
sfârşit, tânăra profesoară acceptă târgul deşucheat,
se dezbracă stingherită, dar hotărâtă să-şi facă datoria
de cadru didactic, chiar în acest decor absurd. Furată
de demonstraţia la tablă, nu observă cum elevii tră-
dează propria condiţie impusă de ei, îşi iau lucrurile
şi se îmbracă. Cineva bate la uşă şi spectacolul, dezas-
truos pentru cadrul didactic, e asigurat: o clasă  acum
normală priveşte şi ascultă o profesoară în pielea
goală…

Titlul cu care am primit  pps-ul era, evident,
în bătaie de joc. S-ar părea că învăţământul de pretu-
tindeni e când gol şi neavenit, când îmbrăcat şi fără
sens. Iată ce mi-a răspuns o prietenă, cadru didactic
şi ea la origini, ca şi mine: „Din înălţimea la care mă
aflu, observ că nu mai e mult până aici! Mai trebuie
să ciocănească unul la uşă! Gata! Învăţământul e inutil
– nici un elev nu mai doreşte să ţină pasul cu ritmul
informaţiilor, nimeni nu mai vrea să înveţe nicio meserie,
pentru că şi aşa e supraproducţie şi 10 generaţii nu
pot consuma cât produs finit e în depozite, nu mai
doreşte nimeni să afle cine a fost Rousseau sau Voltai-
re, nu ne interesează, decât dacă bagă promoţii la
mall. Dacă nu mai e cerere, ce mai titirim gâlceava şi
aruncăm mangoţii pe fereastră? Ce ne interesează
pe noi cine a fost Mozart? Mare sculă pe basculă, un
chel, pe deasupra şi prost, că dacă ar fi fost ceva de
capul lui, avea şi el un monument acolo, la cimitirul
Bellu, aşa, ăsta nici nu se ştie dacă a trăit. Poate a
fost o sosie a lui Beethoven, un aranjament al ăstora
cu teoria conspiraţiei! Gagiul, dacă era naşpa, nu
ar fi ajuns la groapa de gunoi, de-i zic ăştia groapă
comună.

Comună cu cine? Cu Papa de la Roma sau
cu strada Primăverii? E cool să ai fund obraznic, să
nu ai inhibiţii şi dacă vrei să te dai mare, să se belească
fraierii la tine, la TV, cum freci bara, să te vedem da-
că ştii să faci sex în metrou sau pe scările Parlamen-
tului. Prea multă carte strică, ce biiip... a mea!”

I-am răspuns că acesta e un pamflet, mi-a
plăcut, dar cine i-l publică? Uite, eu stau cu poemele
netipărite şi n-am nicio şansă de a le vedea în mâinile
cititorilor în această economie de piaţă.

Auzindu-mi „plângerile” cu cărţile şi impoten-
ţa de a le publica, fiul meu, licenţiat în patru limbi şi
umblat prin lume, mi-a propus senin să deschid o
clătitărie şi să vând o clătită cu 3 poeme, la un preţ
mai mare decât al unei clătite obişnuite.

Reclama ar  putea fi: „Ia clătita cu poeme!/
Viaţa-i dulce, nu te teme!”

Atunci lumea va citi şi poezie, şi va înfuleca şi
clătitele mele, pe care, crede el, le fac admirabile, ca
şi poemele de altfel. Puah! Un fel de învăţământ în
pielea goală, ca să îmi îndeplinesc datoria faţă de
profesie şi să am şi auditoriu…

Şi iarăşi, colega m-a „consolat”, dându-i
dreptate fiului meu. Cu nişte amendamente: să deschid
o şcoală de făcut clătite, cu probe practice zilnic,
de la 8 la 10, dar, în timp ce degustătorii ar devora
clătita, un difuzor ar trebui să le spună poemele fără
titlu, aşa, ca nişte bancuri în versuri. Lumea nu mai
are timp să citească, iar cititul e cea mai lentă activitate
de informare, plus că te apucă somnul când iei cartea
în mână şi nu mai eşti bun de muncă. Ce poeme îi mai
trebuie unei casieriţe de la mall, când a stat toată zi-
ua în picioare şi a bătut la maşina de calculat până i
s-a dogit capul? Dar dacă îi dai fetei o clătită cu dul-
ceaă şi ascultă în şoaptă un poem de dragoste, îşi
mai simte cumva inima în pieptul siliconat, chiar dacă
are picioarele umflate şi cade de oboseală.

De la cultura după ochi, am intrat în era
culturii după ureche! În comunism a fost cultura
video, în epoca de tranziţie spre nicăieri a fost cultura
audio-video, iar acum, că am intrat în neant, suntem
în plină cultură audio, că de văzut  nu vedem nimic
şi, dacă vedem, nu înţelegem, iar dacă nu înţelegem,
la ce ne trebuie?

„Şcoala de clătite, mă dăscăleşte prietena
mea,  trebuie să aibă două clase: una de începători,
care fac aluatul clătitelor, şi alta de avansaţi, care le
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prăjesc şi asigură vânzarea. Dimineaţa  se vor vinde
numai cele moi şi flexibile, asortate cu poeme patri-
otice şi pe teme sindicale, la prânz clătitele cu varză
şi spanac, asortate cu hai ku-uri inspirate din promisi-
unile scurte dar suculente ale politicienilor, iar seara
clătitele reci, umplute cu etnobotanice, pe fondul unor
sexopoeme, care în era noastră au înlocuit poezia de
dragoste, dispărută după căderea serialului cu Tanţa
şi  Costel. Recuzita? Un aragaz cu două ochiuri, o
butelie, un mascat care să stea cu ochii pe butelie,
două tigăi, două-trei măsuţe, toate în uscătorul blo-
cului, de unde vor fi scoşi boşorogii de la administraţie,
şi un difuzor. Se pot primi şi absolvenţi de liceu fără
bacalaureat sau chiar şi fără liceu. Poemele vor fi în-
registrate cu vocea autorului, care trebuie să îşi găseas-
că un pseudonim de genul Adi Minune sau Moş Ar-
vinte, fund fierbinte. Nu e necesar să le oferim oa-
menilor decât ceea ce le trebuie. Mergi pe mâna mea
şi spargi orice piaţă!”

Jur că n-am să mai fac clătite. Nici cu poeme,
nici cu dulceaţă. ”Viaţă” rimează cu ”ceaţă”, dar mai
ales cu ”greaţă”.

De dragoste

Sunt mândră să-i semăn lui Rilke
cel ce a scris cândva
un simplu şi tragic bilet:
“Te iubesc, dar asta nu e defel treaba ta!”

CRF 1

Ea e molecula CRF1
din membrana externă a hipofizei,
dar numele ei adevărat e tristeţe...
Unii cred c-o ucid în ospeţe,
alţii în băuturi şi desfrâu,
mutând susul în josul de brâu,
s-o stăvilească, s-o-ngheţe...

Numai că ea e molecula biruitoare
sub neonul în chip de soare,
sub chimicalele-n loc de mâncare,
sub lichidul contrafăcut în loc de apă curată,
sub aerul otrăvit de tutun şi furnale,
sub sânul şi botul siliconat pe bani grei
al  păpuşilor infernale...

Doar hipofiza mai emite semnale

în lumile  surde şi scelerate;
e clar că au contracte cu Iadul glandele celelalte,
cu libertatea înţeleasă fanatic,
cu pedepsirea de rău, doar fantomatic,
s-astupe ce-i aici, pe pământ;
„Acum!” e lozinca făcând legământ
direct c-o sămânţă uitându-şi răsadul...

Graba şi-atât  desluşeşti în fiinţă;
molecula cu numele conştiinţă
a fost batjocorită şi asasinată-n tăcere
de moleculele unora ajunşi la putere,
de chimia minciunilor lor  triumfale...
Ah, pentru cine emite hipofiza semnale,
doar din membrana exterioară,
 şi doar câteodată?...

Lucrul viu

Scriu despre lucruri,
nu e de învinovăţit...
Cum prietenii au plecat
sau au murit,
iar imageria,
boala copilăriei mele încă persistă,
însufleţesc nimicurile care mă înconjoară
şi mă provoacă : „Există!”

Exist prin supra-vieţuire:
deasupra vieţii de zi cu zi
pluteşte o ceaţă subţire
în care gândul uscat şi fierbinte
se-nmoie ca să fiu altă fire,
să pot naşte cuvinte...

Sub viaţa de zi cu noapte
mă-mbie câteva fructe răscoapte
preamărind sâmburi, seminţe,
să pot naşte alte fiinţe,
să mă descriu
cum am ajuns lucrul viu,
cum mi-a fost dat să mă-ncherb
într-un verb
tăinuind foame şi grabă
cu accentul pe prima silabă:
el lucră,/ tu lucri,/ eu lucru...
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Ca-ntr-o eroare
aici rima dispare
în ceaţa de mai înainte,
în sâmburii din cuvinte –
„încherb” devine „înierb”
şi de la cerul sfânt
cad pe pământ...

Eu nu mint când scriu
să mă descriu,
şi înviez
să mă citez:
”Şi fiul meu să ia odaia verde,
eu voi fugi,
prin iarbă voi fugi,
până când bună
iarba mă va pierde...
Mai mult ca iarba
nu voi năpădi...”

Urma de sare

Limba aducerii aminte
o ştiu doar eu, n-are cuvinte,
ci rouă, chiciuri, ceaţă, aer,
frânturi de  scâncet şi de vaier,
îmbrăţişări, păienjenişuri,
amarul dulce din furişuri
în care sufletul meu chel
zburda fără nimic pe el...

Patru pereţi – o închisoare
pentru lăuntrul plin de soare
orbind oglinzi, arzând poeme
din timpul fără nici o vreme,
când sprijinit de un perete
lăsai de dragoste pecete
nici către sud, nici către nord;
erai fior, eram fiord...

Negru pe alb, urma de sare
pe zidul din halucinare...
Există, nu o pot nega...
Atât de greu zideşti ceva,
să zugrăveşti fără   culori,
doar cu  colastra de ninsori
ce-a fulguit pe cerul meu...

Albe-s dorinţa, Dumnezeu,
steagul de pace, când înfrânt
te scuipă raiul pe pământ

în frunte sau în cap de listă
sub incolorele tristeţi,
sub amuţitele regrete...

Am zugrăvit acel perete,
eu, cea zidită-ntre pereţi...
Dar nu cu alb, nu mai există!

Cutii

Ordinea are destulă moarte,
ca să pot trăi mai departe,
ca să pot exista,
să pot scrie,
totul trebuie pus la punct
pentru înmormântarea gândului defunct
într-un soi de cutie
concretă sau imaginară...

În apartamentul cutie
cumpărat  pe datorie,
somnul/ odihna n-au cum s-apară
decât în  patul-cutie
 - coşciugul în viaţă -
în care să-mi  ordonez trupul
 - tot o cutie
mult simţitoare şi plângăreaţă -
până-n zori eliberat
de taine şi haine
împăturite în  şifonier,
un vechi dreptunghi - temnicer
unde stau întemniţate/ ucise,
ierburi, copaci,
pentru  stofele şi ţesăturile dragi,
căciuli, gulere şi fulare,
cândva blănuri şi piei în mişcare,
foste animale trufaşe,
acum jupuite pe umeraşe...

Cutia camerei închisoare
în care crezi
că te eliberezi
de hoţi şi de nătărăi,
e ghiftuită cu demonii tăi:
fotografii (Doamne, alte cutii!),
tablouri pe pereţi,
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chipuri de odinioară
şi onoruri deşarte,
toate ţepene, moarte,
cu miresme de vechi, insolente,
din conserve de sentimente...

Eu, dezordonată deci vie,
scriu în mincinoasa cutie
 a unui computer second hand,
fiindcă hârtia nu mai e trend,
încălzind poemul ca un şarpe la sân
amăgindu-mă că rămân
mai mult cu o vreme
în lumea sufocată de cutii şi poeme...

Klimt

De-a înecatul în verticale flori
în mări verticale de verde
de-a privitul prin ferestre mici
pentru a spune
cât de neputincios e ochiul
în faţa culorilor
şi-a propriului suflet

De-a înecatul în mângâieri purpurii
de-a şlefuitul de sărut
cum numai un fiu de giuvaergiu poate
de-a gătitul regeşte
cu paftale de galben
în geometrii subjugate
din cercuri
triunghiuri
dreptunghiuri
pătrate
dezordonat ordonate
pe corpul cel mai geometric
al iubirii

De-a extazul încremenirii
de-a cea mai păcătoasă sfinţenie
de-a sufletul-trup în prim plan
de-a fără perspectivă
de-a somnul în trezie
de-a ţeapănul în derivă
şi  de-a o mie de muzici în muţenie

K L I M T

Privesc deci simt

În solda lui Gutenberg

                                  Lui H.G.
Şi ce dacă-i vară?
În capul meu ninge,
impersonal ninge...
Se succed pe meninge
s t a r t   şi   s t r a t ...
R-ul mârâie:
„Te-am avertizat!
Se-nvârte cheia sensului
într-o broască de timp
uzat...ab/uzat...”

Şi ce dacă-i senin?
În gândul meu plouă,
impersonal plouă...
Se răsuceşte litera nouă
din cer pe pământ
şi totul se-nnoroiază
în clipa–cuvânt...
R-ul mârâie iar:
„Doar noroi,
atât e de voi!”
Din  s t a r t   iese   s t r a t,
se răsuceşte ADN-ul
uzat...ab/uzat...”

Scriu,
şi ce dacă scriu,
şi cine citeşte?
Doar unul jeleşte
hârtia ajunsă sicriu,
cuvântul - un giulgiu pătat,
mormântul  - o groapă-n pustiu,
cortegiul evaporat...
„Vivat computerul şi Wikipedia,
vivat reclamele Media,
vivat văzul nevăzător,
vivat scrisul de  necitit!...”

Ah, de-aia scriu,
doar aşa pot să fiu,
cu gestul meu încăpăţânat
ca Bolero-ul lui Ravel,
când se-ntoarce în el
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poruncindu-mi  să-nviu
cu sufletul jupuit,
la  s t a r t   şi-n    s t r a t,
iar despre circ, halei-hap,
s-o tot iau de la cap
în poeticul cap,
unde cheia sensului m-a prevenit:
„S t a r t u l   a fost furat,
s t r a t u l   s-a nesfârşit!”

Mâine

Mărturisesc, mă disperă oricând
unul şi acelaşi cuvânt: „Mâine”,
un fel de început de cap fără trunchi,
care există, dar nu există,
care dă de-a dreptul sau cu straniu ocol,
care e plin pe cât e de gol...

„Mâine” - zădărnicind sau născând
adevăruri/ poveşti,
o promisiune de puşti imberb,
ticăitul neauzitului  ceas,
nici substantiv, nici adverb,
în care nu ştii dacă mori sau trăieşti,
încremeneşti sau faci înc-un pas.

Gândurile cad ca-ntr-o ceaţă...
Despre „Mâine” nimeni nu ştie
nici în eter, nici pe hârtie -
sau ce ştie, n-ar vrea să spună,
cum că el e cealaltă faţă,
cea nevăzută din Lună...

„Mâine”, un fel de cifru în Braille,
fiindcă e orb cine citeşte,
fiindcă e mut cine-l pronunţă,
fiindcă e surd cine-l ascultă...
Te pipăi cu bucurie ocultă
şi nu-ţi rămâne decât în rugă să cazi
murmurând: „Mulţumesc, Doamne,
pentru  Ieri, pentru Azi!”

Treime

Simt clipa
cu mirosul văzului auzitor
cum mă pipăie trecătoare…
O nasc în dureri,
în surâs o omor,

aşa cum şi ea mă naşte,
să mă omoare
atom de praf  în univers…
Când am iubit – am scris,
când am urât – am scris,
m-am pierdut,
m-am găsit
doar în Vers!

„Arzi prea nebuneşte,
îi poţi jicni
pe cei de iască,
de hârtie,
de piatră…”
„Dar eu sunt de foc,
vestală şi vatră
şi el se va stinge
doar când voi muri…
Focul e viaţă,
mă cheamă şi-l chem…”
Când am iubit  - am ars,
când am urât  - am ars,
m-am încenuşat,
Poenix am zburat
doar din Poem!

Simt clipa
ca pe-o hrană
de iad şi paradis…
Dau viaţa doar cu moartea-n legământ…
Când am iubit -  am scris,
când am urât - am scris,
am murit,
am înviat
doar prin Cuvânt!

Vers  -  Poem  - Cuvânt,
sfântă a mea  Treime,
din mărunta trufie
să nu uit a îngenunchea,
să am la ce mă închina
în marea micime!
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Renaştere

Ce şopteai, Doamne,
de-mi venea râsul,
râsul,
plânsul,

ştiu că eram la masă
şi frângeam pâine
arcuită la vârf
ca o gondolă,
ca un trup jertfelnic,

nici nu puteam respira,
privind cum vorbele Tale
se răstigneau treptat
pentru înviere
în ceva mai adânc decât mine,
mai jos
decât departele din departe

şi deodată,
deodată
am început să râd,
să plâng
ca după o blândă,
deja întâmplată geneză.

Pledoarie pentru libertate

în dimineaţa aceasta de africă rotundă

Medeea Roşca
îmi deschid inima pentru
fântânile lăbărţate cu arşiţă,
sunt o cascadă
fără gravitaţie

spun: sunt o femeie
liberă de măşti,
poate mai femeie decât
măştile tuturor femeilor,
eu scriu cărţi
de dragoste dezrobită

pentru oameni,
pentru păsări,
pentru frunze,

e o sfidare planetară
să iubeşti fără calcul
ca şi când în afară
de noi doi
nu mai există nimic,
nicio matematică,
nicio excepţie de fond,
ca şi când

Mâinile mele

În descreştere ca pielea geometrică
a nonagenarei colţ cu casa vecină,
colţ cu ploaia de april,
ce mai ploaie,
unită cu faţa din faţă
a soarelui, pentru însămânţare,

mâinile mele
nu ştiu să se roage cu vorbe la xerox,
Doamne, dar dacă nu Te superi,
fă-le un răsărit pentru osândă,
ca să primească Raiul
de care-mi vorbea buna
când mergeam spre Biserică
în ziua de odihnă.

Pentru un soare portocaliu

Tu, primăvară, n-o să-ţi pară rău,
pentru un soare portocaliu
cu muguri răscopţi,
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îţi dau şi eu un fior de prunc
abia întâmplat din pântece
între râsu’ şi plânsu’
obrajii lui verde turcoaz

nu-ţi vine să crezi,
ca o înfrunzire în luna lui Decembre,
ca o fântână într-un deşert abstract.
Pentru un soare portocaliu
îţi dau şi eu, tu primăvară,
nu răsplată,
nu răsplată,
ci dulce somaţie la viaţă.

Mai tânără cu un gând

Ca un tango invizibil,
timpul se prelinge în mine focos,
dinspre piele şi sânge,
spre os după os.

Timpul nu plânge,
nici eu nu mai plâng
când renasc întruna femeie
şi, femeie, întruna mă frâng,
mai tânără cu un gând
sau poate,
sau sigur, Doamne,
cu o adiere
şi un foşnet de crâng.
Timpul nu mai plânge,
nici eu nu mai plâng.

Secvenţă

Ce frumoşi sunt macii când zâmbesc
şi ce roşu tropoteşte iarba deasă,
din caleaşca verii lung clipesc
dimineţi şi zboruri de mătasă.

Un parfum de nard împărătesc
îmi trezeşte parcă azi copilăria,
amintiri prin suflet tălmăcesc
într-un fel de pace reveria...

Poezia

mă pândeşte
cu un ochi liliachiu
ca o Veneţie,
ca o gondolă plutitoare
mă pândeşte.

Eu stau plecată
spre ea, dintr-un
reflex de adoraţie,
şi fără să ştiu
până la capăt,
totuşi ştiu
că între noi
de dimineaţă
până seara,
rănite dar pline
de viaţă,
iubindu-ne până
la revoltă,
nu este loc
de niciun refugiu,
de nicio Antarctică,
de niciun strigăt
neîmbrăţişat.
Am zis,
Am,
A...

Mamă de înger

Îngerul tău face semn
cu mânuţa,
„nu plânge, mamă,
cântă, uite aşa:
verde crud
- din ochi -
verde crud,
mugur alb şi
roz şi pur,
până în Siberia,
până la iarnă
să fiarbă gerul sălbatic
când mă cauţi fugind,
să stea soarele în loc
pentru trandafirii care
se roagă
în tine
şi nimeni să nu ne condamne
de atâta iubire,
mamă”.
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Nefertiti

Ai simţit vreodată
ochii artiştilor
altor epoci?

Departe,
acolo în timp,
cu gândurile

aşezate
o surprind

pe Nefertiti.
Îi simt semnele

nesigure ale iubirii
acoperite

de frumuseţea ei finală
cruntă şi apăsătoare.

Nefertiti

Hai sentito una volta
gli  occhi degli artisti

di’altre epoche?
Lontano,

là in tempo,
con i pensieri

messi
sorprendo
Nefertiti.

Gli sento i segni
incerti dell’ amore

coperti
dalla bellezza finale
crudele e pesante.

Privesc

Sub umbra
protectoare
a cerurilor

sfânta flacără,
sfânta grotă,
o percepţie,

o idee,
o simţire.
Acum,

nici înainte, nici după
privesc

în eternitate.

Guardo

Sotto l’ombre
prottetore
dei cieli

la santa fiama,
la santa grota,

una percezione,
un’idee,

un sentiero.
Ora,

ni  prima, ni dopo
guardo

in eternità.

Sena

Plouă mărunt
dar totul

palpită şi trăieşte
în cuvintele ce-şi caută

sensul,

Dorel Cosma
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în muzica
apei sfinte,

în vocea nopţii
temătoare,

în simplul joc
al umbrei
şi al vieţii.

Sena

Piove spiacciolo
ma tutto

palpita e vive
nelle parole che si cercano

il senso,
nella musica

dell’ acqua santa,
nella voce della notte

paurosa,
nel semplice giocco

dell’ombra
e della vita.

Linişte

Pentru o clipă
ne întâlnim
întâmplător.

Nu aştept pe nimeni.
şi totuşi...

Luna desenează umbra argintie.
Chemarea rupe tăcerea de afară.

Ne scufundăm în întuneric,
sufletul doarme

cu presimţiri ridicole.

Silenzio

Per un momento
ci rincontriamo
all’improviso.

Non sto aspettando nessuno.
E tuttavia…

La luna disegna l’ombra d’argento.
La chiamata rompe il silenzio di fuori

Ci affondiamo in buio,
l’anima dorme

a presentimenti ridicoli.

Paris

Univers al destinelor
viaţă cu-n
esenţial

neschimbat.
Lumini şi umbre

cu zvâcniri
de existenţă.
Ploi mărunte
la lumina zilei,
terase pline

în
obscuritatea nopţii.

Fiinţe adoptate
ce descoperă

descoperindu-se.

Parigi

Universo dei destini
vita con

l’esenziale
non cambiato.
Luci ed ombre
con movimenti

d’esistenza.
Piovi spiaccioli

nella luce dell’ giorno,
terrazze aglomerate

in
oscuritŕ della note,

Esseri addotati
Che scoprono
Scoprandosi.

Din volumul bilingv:
Dorel Cosma, „Malul tăcerii” / „La rive du

silence”, Bistriţa, Ed. Casa Nostra, 2016

Prezentare, traducere în limba italiană de
Livia Mărcan
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Mă număr printre fericiţii beneficiari ai „Bi-
letului de călătorie” oferit cu generozitate de dl Do-
rel Cosma, autorul volumului cu acest titlu, apărut la
editura NOSA NOSTRA, 2016, prin care ne invită
să trăim împreună „emoţiile tulburătoare/ a contem-
plaţiei pure”, chiar mai mult decât „pe mare/ în aer/ şi
pe uscat”. Purtând cu sine „metafora”, autorul ne dez-
văluie misterul revelat al vieţii însăşi ca un drum multi-
dimensionat, universal, infinit, etern. Provocat de ori-
zontul din ce în ce mai larg pe urmele cuvântului gândul
poetului se cristalizează „spre calea deschisă/ prin
piatră” (Cunoaştere) sau rătăceşte amăgit „Între” şi
„În”, „Aici” şi „Acolo” spre Lumina ce zideşte „în
geometria timpului cercuri de veşnicii” (Malul tăcerii).
Prins în jocul fantastic de sunet şi culoare cu uimirea
şi bucuria dezlănţuite în jocul furtunii, de pildă, poetul
tră-ieşte emoţia unui spectacol grandios ce scapă
cuvintelor, inaccesibil şi atât de aproape (Plouă în
Gargano). Cu gândul şi sufletul deschise eternităţii
în pietatea clipei, poetul dezvăluie momentul unic al
ritualului sacru cu taina comunicării cer-pământ, izvor
al vieţii şi fecundităţii (Acasă la Padre Pio).

Copleşit de grandoarea spectacolului cosmic,
intuind miracolul cuvântului în clipa gongului din spa-
tele cortinei de stânci, poetul îşi asumă măreţia şi tra-
gismul dăruirii de sine a Omului spre împlinire. Desci-
frează în „Actul crucificării” îndemnul destinal „Extazul
luminii şi veninul îndoielii spre frumuseţea Sinelui –
arhipelag, în marea de vicii” (Încearcă). Ca o provo-
care între macro şi microcosmos, un punct – creuzet
de energii – „Palatul Culturii” din cetatea Bistriţei
poartă pecetea marii Încercări, ridică cortina teatrului
lumii peste emoţia creatoare. Cântec, vers şi dans
sublimează chemarea în înţelepciunea actului artistic.

Asemenea fulgerărilor în Ploaia din Gargano,
dezlănţuită peste secularele cetăţi ale lumii, valul ener-
giilor creatoare străbate prin „cântec, vers şi dans”
diagonalele lumii făptuind mai devreme şi impecabil
visul mondializării cetăţeanului cu însemnele specifi-
cului naţional: organizaţia mondială ICF – cu sediul
la San Giovanni Rotonda.

Director al Festivalului Internaţional de Fol-
clor, Dorel Cosma, autorul acestei incitante cărţi, nu

trăieşte singur bucuria călătoriei cu Biletul în lumea
cunoaşteri, a culturii şi a împlinirii în frumosul prin
artă. Generos, îşi dăruieşte tuturor zestrea adunată
cu migală pasiune şi înţelepciune şi mai mult, face
părtaş pe oricine doreşte la aceste împliniri prin oferta
mănunchiului de reportaje din cartea „Biletul de că-
lătorie”. Există o bucurie a cunoaşterii, a înţelegerii
misterului frumuseţii vieţii, trăită cu entuziasm şi retrăită
în fiecare act de cultură iniţiat de domnia-sa.

O mare de suflete se mobilizează în aureola
Festivalului Internaţional de Folclor şi bucuria e îm-
părtăşită pe toate meridianele, toţi dovedindu-se dori-
tori de pace şi prietenie. Alături de un colectiv minu-
nat, echipa „Conexiuni”, autorul străbate continentul,
adună şi oferă impresii, descifrează şi valorifică intenţii,
cultivă şi onorează tradiţii, salută tot ceea ce înnobilea-
ză fiinţa umană prin spiritul ei creator.

Antonia Bodea
Dorel Cosma, „Biletul de călătorie”

Cultura – un act generos
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„Capitala Nordului”, minunatul oraş St. Pe-
tersburg cu aerul său occidental, cu istoria impre-
sionantă cu frumuseţea arhitecturală a mulţimii de
muzee, oferă călătorului un bonus la „Bilet”: misterul
succesului în competiţia cu Moscova prin tradiţia unei
culturi solide şi vaste, Conceput de Petru cel Mare
„ca o fereastră către Europa”, Petersburgul a fost
mereu un oraş modern, un centru al universalităţii.

Călătoria în Finlanda a încântat spiritele prin
mulţimea instituţiilor culturale de înaltă ţinută artistică
şi prin emoţia întâlnirii cu Moş Crăciun, chiar în ţara
lui. Bucuria revenirii în San Giovanni Rotonda unde
„imensa pietate a permanenţei” ce degajă binecuvân-
tarea sacră a moaştelor sfântului Padre Pio e întregită
de sentimentul harului ce-l implica patronajul lui Padre
Pio asupra activităţii Uniunii Mondiale de folclor.

Evocarea amintirii lui Victor Hugo, a cărui i-
magine le-a patronat mesagerilor, folclorului universal
întâlnirea din parcul acestuia, aduce în lumină înţe-
lepciunea adunată în memorabile aforisme în elogiul
Frumuseţii şi a Umanului.

Descoperirea unor ţinuturi exotice ale con-
tinentului oferă călătorilor pe lângă satisfacţia mira-
colului, sentimentul superiorităţii moralei simple şi
elementare a românilor noştri. Înscrisă în gesturi sim-
ple conectată la bătaia „Pendulului de cer” consemnată
în volumul evocator al scriitorilor Menuţ Maximilian
şi Valentin Marica moralitatea românească îşi aureo-
lează mesajul prin gândurile unor remarcabili scriitori
adunate între coperţile cărţii.

Gesturi simple dar esenţiale conturează o spi-
ritualitate cu adevărat creştinească izvorâtă din prea-
plinul sufle-tului unui neam încercat dar ocrotit şi in-
spirat de harul divinităţii, imortalizate în acel simplu
„mulţumesc” fixat de privirile reporterilor reputatei
reviste bistriţene „Răsunetul”.

Prin viaţa de o spiritualitate excepţională un
colectiv merituos iniţiatorii Ideii „Conexiuni” au reuşit
să escaladeze zidurile „Palatului Culturii cercetând
cărţile – cărămizi ale cetăţii care le-au deschis largi
orizonturi spre minunea creativităţii umane, regăsită
şi în substanţa spiritului românesc.

Sunt grăitoare prezenţe precum plasticianul
şi fotograful Lucian Dobartă, artist cu o prestanţă
excepţională, reputatul prof. dr. Ştefan Popescu spirit
inventiv în îmbinarea artei muzicale cu arta confecţio-
nării unor instrumente originale pentru care comuniu-
nea muzică-natură nu mai este un mister.

Bucuria împlinirii e generală şi vocea Radio-
Cluj întrupată în prezenţa realizatorilor de excepţie
Cornel Udrea şi Gelu Furdui a răspândit în universali-
tate şi a fixat în eternitate strălucirea mesajului culturii
bistriţene. Voci ca Emilia Butulae, deţinătoarea Pre-
miului Oscar în Folclor, desfăşurări precum Festivalul

Internaţional „Nunta Zamfirei” un mănunchi de muzică,
poezie şi joc românesc şi internaţional, ambasador al
spiritului prieteniei universale, Caravana I.G.F. Folk,
toate aceste manifestări stimulează spirite, apropie
destine, cultivă respectul şi preţuirea a tot ce spiritul
uman inventează şi cultivă. Satisfacţia este enormă
mai cu seamă când acest grup de iniţiativă cultural-
spirituală a reuşit să arboreze drapelul României până
la marginile lumii, a reuşit să se pronunţe româneşte
în rafturile celui mai vestit bastion de Cultură şi Înţe-
lepciune, „Biblioteca din Alexandria” prin cartea dlui
Dorel Cosma „Jurnal de călătorie şi poezie” şi revista
Centrului Cultural Municipal Bistriţa - „Conexiuni”.

Toate aceste minunate împliniri ne incită să le
descoperim rădăcinile, cauzalitatea iar demersul ne
poartă pe urmele unor realităţi simple împlinite în ges-
turi fireşti. Ne edifică asupra a ceea ce înseamnă tra-
diţia în spiritul culturii neamului perpetuată printr-o
activitate educativă conştientă, înţeleaptă şi pasionată.
E o adevărată „Barcă de salvare” şi o regăsim con-
dusă cu grijă şi responsabilitate de meritoasa prof.
Elena Cîmpan care în rubrica „Tablete literare” din
„Mesagerul” bistriţean, ne învaţă lecţia cotidianului,
drept ghid de salvare „într-o lume plină de nepre-
văzut”.

Filonul educaţional este grevat pe valorile
profunde identificate în istoria neamului nostru, în
originile prezente în mitologia universală adesea, drept
izvoare ale unor simboluri fundamentale.

Tulburătoare prin mesaj şi fascinantă prin dis-
curs, cartea „Ţara Bistriţei” a părintelui prof. Nicolae
Feier ne oferă un preţios „Bilet de călătorie” în lumea
preistorică pe care o descifrează cu instrumentele mo-
derne ale lingvistului, filologului şi istoricului identificând
în strămoşii daci, acele rădăcini, ce s-au extins la baza
marilor civilizaţii. Acei care „Culeg acum aurul, cu
mintea din cer/ După ce, milenii, l-au căutat/ Cu mâinile
în pământul îngheţatei Dacii” (Pollin de Nolla, Po-
emul XVII).

Esenţiale în cultura europeană veche, autorul
argu-mentează prezenţa unei serii toponimice prin ca-
re ne fixează in primordialitate, şi printre care identifică
originea tracă a numelui cetăţii Bistriţa.

Cu tradiţionalul bistriţean „mulţumesc” închei
mica mea incursiune pe traseul propus de „Biletul
de călătorie” care, cum s-a sugerat, poate fi de-a-
cum un gen literar dar cu menţiunea că nu există „genuri
literare ci oameni care le creează” (după specificaţia
dnei Eugenia Vodă). Şi aceasta este astăzi distinsul
om de cultură prof. dr. Dorel Cosma.
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„Cărţile acestei lumi cu regulile şi normele
ce trebuiesc respectate au fost deja scrise”.

Preocupat de soarta familiei sale şi de jocul
din care face parte, Thomas (sau autorul) ştie că „cei
care decid legile de bază după care se conduce lumea,
instaurarea sau căderea guvernelor, preşedenţia, soar-
ta ţărilor şi a popoarelor pe tabla de şah a omenirii,
nu puteau fi cunoscuţi. Rolul celor ca el era participa-
rea efectivă şi gestionarea banilor ca obiect principal”.

Încet, încet scriitorul trece de la idila Alice –
Leon la portretizarea unui alt personaj principal –
Thomas. Acesta „din poziţia lui era conştient că o ţa-
ră nu este condusă de Guvernul sau preşedintele ei,
ci din umbră, de cel care controlează moneda ţării”.

Este suficientă siguranţa familiei în faţa grei-
lor lumii ca într-o clipă de respiro bancherul să dispară.

Radu Salvan ne oferă, într-un timp relativ
scurt – a doua carte. După un volum impresionant şi
dedicat călătorilor, un gen de discover românesc,
Radu Salvan ne reţine acum atenţia cu „Micul
Bancher”. Familia Giannini, cea care a fondat Bank
of America, este în centrul acestei cărţi. Elemente re-
ale se îmbină cu imaginaţia autorului oferind cititorului
pagini interesante, pline de suspans, care ne plimbă
prin lumea celor bogaţi şi prin farmecul inegalabilului
Manhattan. Începutul pare o reîntoarcere la prima
carte, autorul invitându-ne să vizităm New York-ul
cu farmecul de pe Broadway, Central Park, 5 th Ave-
nue, acolo unde românca Alice reuşeşte prin efort,
pasiune şi calităţi deosebite să ajungă într-un râvnit
post de directoare la Merrill Lynch. Combinaţia dintre
arta banilor şi arta muzicală este izbitoare când tânăra
Alice îl cunoaşte pe tânărul dirijor Leo Giannini – ni-
meni altul decât fiul bancherului Thomas Giannini –
de la Bank of America. Se înfiripă o poveste frumoasă
de dragoste, prilej pentru autor de a ne purta prin El-
veţia, Italia şi de a insista pe valorile artistice din mu-
zeele şi de pe scenele unor importante centre culturale
internaţionale. Te aştepţi parcă să asişti la o nuntă
extraordinară, cu fast şi cu multă prezentare a de-
corului, dar autorul trece repede peste acest moment:
„A fost o nuntă ca-n poveşti – o creaţie a celor mai
mari designeri, modişti şi stilişti ai New-York-ului” –
semn că Radu Salvan urmăreşte altceva.

Mâhnirea neexprimată direct de bancherul
Thomas Giannini se îndulceşte substanţial când în
familie apare nepoţelul Amo. Dotat cu o inteligenţă
deosebită, un adevărat geniu sclipitor, Amo îşi va
demonstra calităţile încă de la o vârstă foarte fragedă,
convingându-şi bunicul că este pregătit pentru do-
meniul bancar. Apropierea şi afinitatea bunic-nepot
aduc în faţa cititorului, mesajul acestei cărţi descifrat
doar citind cu atenţie rândurile de cugetare:

Dorel Cosma
Micul bancher şi mesajul

lui Radu Salvan
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Deşi are doar 14 ani, calităţile, şcolile termina-
te îl impun pe nepotul Amo ca cel mai tânăr şef din
sistemul bancar. Dacă n-am fi încă sub influenţa dis-
pariţiei Regelui Mihai, am putea crede că scriitorul
s-a gândit la o paralelă, într-o altă formă şi într-un alt
spaţiu. Dar autorul precizează:

„La pupitrul de unde se (conduce) dirijează
totul a promovat o nouă generaţie, o alta decât genera-
ţia facebook, care, se pare, a căzut în derizoriu, ”ge-
neraţia tehnologiei de neînvins – no limit”, a cărui
scop – rezultat final – va fi unul cu adevărat nobil, u-
man, de schimbare a lumii acesteia, crearea unei lumi
cu o nouă mentalitate, o nouă conştiinţă colectivă.”

Amo conduce impecabil Bank of America
implicându-se şi luând decizii surprinzătoare pentru
un tânăr la o vârstă atât de fragedă.

Devine membru al MENSA – o organizaţie
internaţională non-profit a oamenilor cu un IQ mult
peste medie. Asistăm acum la un adevărat reportaj
jurnalistic, unde Radu Salvan vorbeşte cu convingere
şi aplicare studiată despre această organizaţie şi

despre componenţii ei. Este momentul ca scriitorul
să prezinte în antiteză poziţiile necunoscuţilor grei ai
lumii şi a celor din MENSA.

„Scopul celor care deţin puterea acum este
acelaşi, arhicunoscut: lumea trebuie condusă doar de
ei, întotdeauna, iar puterea şi tot ce e mai de preţ tre-
buie să rămână în proprietatea lor – any time. Scopul
celor de la MENSA, a celor care ne-au întâlnit aici şi
al altora ca noi este unul cu adevărat unic: de a crea
o lume nouă în care cei mulţi să fie beneficiari ai re-
zultatelor inteligenţei noastre, a ştiinţei, a bunurilor şi
a bogăţiilor acestei planete, toate acestea urmând să
fie distribuite în mod judicios, egal şi transparent în
numele demnităţii de-a fi om – acest atribut al demni-
tăţii fiind un drept divin al tuturor”.

Acesta cred că este mesajul cărţii şi bucuria
de a o lectura oriunde şi oricând.
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Volumul de poezii internaţionale „Let’s talk
abou Summer”, apărut în Germania, la Verlag Expe-
ditionen, cuprinde poeţi şi poezii din doisprezece ţări
ale lumii. Autorul antologiei este cunoscutul scriitor
Gino Leineweber, membru al Uniunii Scriitorilor din
Germania şi preşedinte al Filialei din Hamburg. Din
2013, este preşedintele Uniunii Internaţionale „Three
Seas Writers and Translator’s Council (TSWTC),
cu sediul în Rhodos, Grecia. Deţine numeroase alte
funcţii în asociaţii şi societăţi literare din Germania şi
din lume. Printre numele selectate de el în volumul
„Let’s talk about Summer” se numără şi doi poeţi
bistriţeni: Dorel Cosma şi Zorin Diaconescu. Poeziile
sunt publicate în limba ţării de unde provine autorul şi
în limba engleză. Alături de ce doi poeţi români, mai
apar în volum poeţi din: S.U.A., Germania, Uruguai,
Marea Britanie, Turcia, Polonia, Italia, Cipru, Bosnia-
Herţegovina, India, Spania.

Pictură de: Alina Deica

Doris Cosma
Let’s talk about

Summer
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Primăvară

Primăvara asta
Încape în ghiozdan.

Flori colorate
Şi zâmbete.

E iarnă iar

Ninsorile
Ascund oraşul

Timpul cuibăreşte
Cenuşiu

Merele -
îngeri pe pământ.

Strămoşii

Prin  fereastra
Din biserica bunicii

Privesc spre cer
Strămoşii mei

În depărtare
Holdele devin pâine

Poţi să zbori
De mână cu copilăria.

Război

Copil din flori
Cu ochii mari şi zâmbet subţire.

Se plimbă
Pe sârmă
Precum porumbeii.

*
Poveştile
Se retrag în munţi

Menuţ
Maximinian Cărţi publicate: Noduri în haos, Editura

Eurobit Publishing House, Timişoara – poezie;
Muchia malului, Editura Tipo Moldova, Iaşi –
poezie; Trenul vieţii – Treni i jetes, Editura Amanda
Edit Verlag, Bucureşti – poezie; Vremea sintag-
melor, Editura Karuna, Bistriţa – critică; Pomul cu
litere, Editura Karuna,  Bistriţa – critică; Cronica de
gardă, Editura Karuna,  Bistriţa – critică – şi alte
cărţi de critică, etnologie şi jurnalism.

Director la cotidianul „Răsunetul” din Bis-
triţa.

A publicat poezii şi critică literară în „Româ-
nia literară”, „Luceafărul de dimineaţă”, „Timpul”,
„Steaua”, „Tribuna”, „Dacia literară”, „Convorbiri
literare”, „Apostrof”, „Mişcarea Literară”, „Pro
Saeculum”, „Unirea”, „Caiete Silvane”, „Nord
Literar”, „Conexiuni”, “Litere” ş.a.
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Jocuri pe PC 
Telefoane mobile, 
PDA, ceasuri electronice,
aparate foto digitale, 
MP3 playere
Super eroi precum
Batman, Spiderman, Hulk 
În preaviz

Ecou
Apa vie era leac.

Marea

Era vară
Cu soarele

Pictură de: Alina Deica

Cu ploaia

Era vară
Pe nisipul arzând

Inima tresărea.

Era vară
Iar buzele tale

Aveau gust de mare.

(Din volumul în pregătire Fruct oprit,
Editura Şcoala Ardeleană)
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Spre noi înşine

M-aştern la drum,
te-aştern în gândul meu

şi drumul devine
o călătorie în mine;

eu însămi
devin drumul.

Tu mă priveşti
din icoana gândului meu,

mă-nsoţeşti
cu iubire;

şi din ambele părţi
ale cerului meu

lumina
mă cunoaşte,

mă vrea, o vreau,
ne-nsoţeşte mereu

pe drumul
spre noi înşine.

Râul iubirii

Am trecut
împreună,
de mână,

podul din vis;

şi râul iubirii
curgea

din inima mea
în inima ta,
din inima ta

în inima mea.

Clipe-amintiri

Am împărţit clipe
– o mie –

cu o mie de prieteni

şi tot atâtea bucurii,
amintiri, cuvinte, priviri.

Am împărţit timp
– clipe-amintiri –

cu o mie de suflete

şi tot atâtea cărţi,
gânduri, impresii.

M-am împărţit pe mine
în mii de clipe

şi-n tot atâta timp
am renăscut

de o mie de ori.

Adriana Weimer
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Fiinţa zorului

Conectat la cer
cu toată

fiinţa zborului,

îmbrăcat în lumină,

încerci senzaţia unică
a nemuririi…

Dincolo de nori,
şi chiar de fiinţă,

destinul
îţi rescrie

zborul pe verticală

întru renaşterea
în spirit.

Suflet de stea

Din suflet de cer
cu suflet de stea

mai aproape
îţi simt

depărtarea,

mai aproape
mi-e visul

şi marea…

Din suflet de cer
cu suflet de stea

te privesc

şi zbor
mi-e cărarea,
cântarea…

Zbor

Fiecare zbor
ascunde o poveste:

aripa păsării
ocrotindu-şi puii-n

furtună,

aripa avionului
tăind cerul în două

pentru fiecare
călător

spre infinit,

infinit
cu infinit…

Dragostea mea

Dragostea mea
nu are capăt.

Ştiu,
nu spre

celălalt capăt
al dragostei

merg,
ci spre

celălalt capăt
al timpului,

unde dragostea mea
renaşte,

şi renaşte
mereu,

la infinit.

Mama

M-ai purtat lângă suflet
şi suflet m-ai zămislit

înspre lume;

şi mi-ai crescut paşii,
şi mi-a crescut sufletul,

şi mi-ai crescut gândul,
şi mi-au crescut visele,

şi mi-ai crescut umbra,
şi mi-a crescut lumina!
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Poezia

Poezia
se naşte greu

– poartă aură
şi cunună
de stele –

Poezia
se naşte greu

– şi în trup,
şi în spirit,

şi în Cuvânt –

şi se dăruie,
şi dăinuie.

Trecem

Trec anii
peste noi

măsurându-ne
umbra,

şi lumina
din ochi,
şi lumina
din suflet.

Noi trecem
prin timp

măsurându-ne
anii,

şi lumina vieţii,
şi lumina

spre-apus.

Apa vieţii

De unde vii
apă a vieţii

şi curgi
spre marea

apă a morţii?

De unde vii
suflet curgător

spre curgerea
cea mare
a timpului
lăuntric
şi divin?

Din ochiul
apei celei vii

în ochiul vieţii,

din ochiul
trecerii celei mari
în ochiul infinitului

cresc clipa
spre nemurirea

cea veşnică.

Veşnicia

Unde vom fi
când vom pleca?

Cât de departe-n sfere
vom ajunge?

Şi cine ne va aştepta?

Şi cine ne va plânge?

Vom rătăci?
Sau vom găsi

iar drumul
spre veşnicia

din care am venit?

Cerul vieţii

Să-nchidem
cerul vieţii
cu iubire,

în cerul-Infinit
să ne cuprindem!
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iarna valahă

I
ţin foarte bine minte prima ninsoare prima zăpadă. ţin foarte
bine minte cum veneam cu sania printre nămeţi şi clinchete
de zurgălăi. pe o pârtie făcută special pentru mine. şi câinele
prietenul omului mă-nsoţea. câinele negru săltând în jur

printre troiene. scuturându-se de promoroacă. ţin bine
minte ţin foarte bine minte parcă veneam din stelare câmpii
nesfârşite spre un sat plin de lumină. parcă veneam din
împărăţia ninsorii dimpreună cu fulgii jucăuşi de zăpadă.

eu însumi ninsoare eu însumi un fulg. era o dimineaţă albă
albă cum n-au mai fost de-atunci. asemeni nopţii albe care
se sfârşise. iar ziua prima zi pe lume începu. ca o pagină
albă peste care gânduri albe aşterneau întruna cuvinte.

II
cei slabi stăteau înăuntru. la căldură. noi afară înfruntam
gerul nămeţii ninsoarea. ne făceam drum ne făceam pârtie
spre casele noastre de gheaţă. şi viscolea mereu din altă
direcţie. mereu împotriva noastră. dar niciodată nu ne-am

troienit. eram copii pe atunci. eram puternici. nu ne păsa
că puterea era la cei slabi. ne făcusem derdeluş pe singurul
deal liber din zonă. şi urcam şi coboram ca nişte sisifi fericiţi.
trăgând după noi săniile grele de fier. ne-am făcut patinoar

în valea îngheţată. ne-am făcut patine din lemn. şi printre
sălciile încremenite făceam slalom toată ziua. făceam
piruete. mergeam cu spatele. cu gândul înainte. prin iarna
valahă. şi gheaţa era tare. nimeni nu putea să o spargă.

Nicolae Silade
un anotimp
în paradis

o, divine anotimpuri
din timpul vieţii noastre!
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III
colindam toată ziua prin împărăţia zăpezii. colinde vechi de
când lumea. o, lume a purităţii. cântam toată ziua şi sunam
din zurgălăi. colindam cu steaua cu pluguşorul cu fulgul de
nea. cei puri ne primeau. ceilalţi asmuţeau asupra noastră

câinii. şi stingeau lumina. nişte câini. spuneam. şi mergeam
mai departe. prin troiene înalte înalte şi viscolul aprig. umiliţi
precum pruncul din iesle. pe care îl binevesteam. pe care îl
purtam în sufletele noastre îngheţate. noi înşine călăuziţi de

steaua răsărită-n noapte îi călăuzeam pe cei care credeau.
cei puri ne urmau. ceilalţi rătăceau în bezna necredinţei lor.
dar de anul nou îi sorcoveam pe toţi. să trăiţi să înfloriţi ca
merii ca perii. că toţi suntem oameni la urma urmei şi români

IV
au băgat portocale la alimentară mergi şi tu la rând spunea
vecina pornind grăbită să se aşeze la coadă. dar eu sunt
deja la coadă îi spuneam. eu stau la coadă la îngeri acum.
eu am ieşit din rând o să le vină şi ăstora rândul fii fără grijă.

ningea întruna cu fulgi mari ca nişte fluturi cu fulgi mari ca
nişte îngeri. oamenii din cartier ieşiseră la curăţat zăpada.
cum să cureţi ceva pur mă întrebam. dar aşa erau indicaţiile.
preţioase. şi aşa e totdeauna când se răstoarnă valorile.

mai era puţin până la crăciun. ai mei tăiaseră porcul. să vezi
sângele înroşind zăpada nu e tocmai plăcut. aveam însă
nevoie de carne. aveam multe nevoi. de parcă asta putea
să justifice crima. în timp ce continua să ningă cu îngeri.

primăvara românească

I
ziua când am decis să-mi dau viaţa convins că oricine
ţine la sufletul său şi-l va pierde. ziua când am ieşit din
mulţime şi am văzut că singurătatea aduce linişte iar liniştea
singurătate. în ziua aceea s-a luminat de ziuă în viaţa mea.

începuse dezgheţul. mulţimi dezlănţuite împotriva altor
mulţimi dezlănţuite. şi eu singur. cu toate mulţimile înlăuntrul
meu şi cerul înstelat deasupra mea. împotriva cui să lupt mă
întrebam. împotriva cui să lupte un om singur care nu mai e

om. şi în răgazul dintre două întrebări căutam răspunsuri
în adierea miresmelor vechi de când lumea. căutam răspunsuri
în liniştea destrămată de cântecul neschimbat al păsărilor.
şi ceea ce nu am văzut niciodată începuse brusc să se vadă.
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II
e ca şi cum te-ai trezi dimineaţa bucuros că nu ai murit. ca şi
cum ai murit şi ai înviat şi nu ştii în ce lume s-a dus lumea ta.
în ce trup de lumină s-a preschimbat trupul tău. e ca şi cum
uşurat de orice povară ţi se însufleţeşte până şi sufletul. da.

e un miracol pe care nu-l înţelegi. un miracol între atâtea
miracole. şi renaşterea asta continuă. şi renaşterea asta.
un buchet de ghiocei pe noptieră. un ciripit de păsări la
geam. şi sloiurile care picură picură picură. sunt semne

că vremea se schimbă. şi vremurile. sunt semne în care e
ascuns înţelesul. viaţa ce ţi s-a dat ţi s-a luat şi viaţa pe care
singur ai dobândit-o. nimic nu e nou sub soare vei spune dar
soarele acesta e nou. şi ceasul vechi măsoară timpuri noi.

III
primăvara noastră a fost hitleristă. primăvara noastră a fost
comunistă. spunea bunicul. caută tu o primăvară mai bună
spunea. caută tu o primăvară românească. fuma şi se ruga
de mine aşa cum eu mă rugam lui dumnezeu. dă doamne.

şi domnul a dat domnul a luat domnul ne-a învăţat să luăm
singuri ceea ce este al nostru. ne-am luat viaţa în propriile
mâini. în timp ce alţii voiau să ne ia viaţa. am luat moartea
şi-am călcat cu ea peste moarte. cum se spune la înviere.

şi chiar o înviere a fost. ca învierea lui lazăr. despre care
aflasem din biblie. ca învierea fiicei lui iair. ca atâtea învieri
despre care nu se mai ştie nimic. şi dacă învierea unui om e
o minune când un popor învie e cea mai mare dintre minuni.

IV
noi n-am avut timp să trăim. noi n-am avut timp să fim. noi
nu am avut un timp al nostru. dar acum când timpul intră în
alt anotimp acum când soarele ne aparţine când stelele ne
fac cu ochiul acum când dumnezeu este român acum avem

tot timpul de pe lume. şi lumea e a noastră. în întregime
înlăuntrul nostru. afară e doar iarba verde peste mormintele
de altădată. afară e un sat încremenit în timp. în alte timpuri.
un sat din care vin mulţimi de îngeri. cum vin copiii uneori

din copilăria noastră. şi cresc cum creşte iarba verde de
acasă. cum cresc stejarii în păduri. perdeaua de zorele la
fereastră. când zmeurul împrăştie arome. renasc speranţe.
şi florile din glastră dobândesc culori. şi veşnicia e a noastră.
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vara carpatină

I
vara e anotimpul iubirii se spune. dar eu nu prea ştiam să
iubesc. sau mă iubeam prea mult pe mine. iubirea e altceva
mi-am zis. da. şi începi să iubeşti când toată ura din tine s-a
stins. când ai puterea să ierţi şi abuzezi de această putere.

şi în această vară carpatină în această vară libertină când
soarele îşi face de cap iar ploile se ţin departe de pământul
sterp când libertatea şi-o pune cu toţi şi ura dă în afară
o dulce răzbunare ne cuprinde. şi ne orbeşte. ne aprinde.

cum să-i iertăm pe cei ce nu ne-au iertat niciodată? cum să-i
iubim? cum să-i iertăm şi cum să-i iubim pe cei ce ne-au luat
totul? iubirea cere prea mult îmi spuneam. da. iubirea cere.
dar şi dă iubirea. şi numai din ce dă iubirea e îndestul să fim.

II
aerul devenise irespirabil. arşiţa insuportabilă. iar soarele
nu se-ndupleca o clipă. nici de păcătoşi nici de cei fără
prihană. a fost cea mai fierbinte vară. până şi vară-mea
care visa întruna ţări mai calde şi-a luat gândul de la ele.

.
de parcă toate ţările calde se adunaseră în ţara noastră.
ne mulţumeam cu pământul de sub picioare. cu orizontul
din ce în ce mai deschis. şi călătoream. într-o maşină fără
aer condiţionat. fără condiţii. fără ţintă călătoream. dintr-o

ţară în alta. dintr-o lume în alta. până când am ajuns şi noi
în lumea noastră. sub soarele neiertător al verii. al aceleiaşi
veri care vine întotdeauna la timp. spre a ne aminti că timpul
în înţelepciunea lui trece şi iartă. şi are totuşi rostul lui.

III
vara în munţii carpaţi. vara noastră carpatină. vara noastră
mai altfel. cu cireşe caise şi zmeură. multe popoare tânjesc
după o astfel de vară. după umbra pădurii de brazi şi după
izvoarele noastre. după aurul din adâncuri. dar aurul

dinlăuntrul nostru e cel mai mare dar. şi împărăţia cerurilor.
şi tatăl nostru e chiar tatăl nostru. să luăm aminte. şi iarăşi
să luăm aminte. când pentru ceea ce trebuie spus nu mai
există cuvinte să luăm aminte. şi iarăşi să luăm aminte.

să ne adunăm la marginea mării când marea vălureşte până
departe în timp. când anotimpul îşi face timp pentru noi. şi
olimp. şi neptun. jupiter. saturn. eforie. şi venus. când ovidiu
se-ntoarce din veşnicie. şi mamaia noastră. şi tatăl nostru.
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IV
m-am trezit cu puţin înainte de ora două din noapte. să
ascult ropotul ploii pe asfalt. pe acoperişuri. pe pământul
uscat. m-a trezit tunetul puternic al lui dumnezeu. chiar şi
mort să fii fost mă trezeam chiar şi orb să fii fost mă luminam

cu lumina din  fulgerele lui dumnezeu. atâtea fulgere. şi
tunete. şi alarmele maşinilor din parcare. dar oamenii toţi
dormeau. lumea întreagă dormea. înfăşurată în ploaie. în
ploaia care înfăşura pământul. ca o pătură şiroind. îmi era

dor de o ploaie de vară. şi dumnezeu a dat. dumnezeu
a binecuvântat pământul cu ploaia lui. după zile lungi după
zile îndelungi de secetă în această noapte a plouat toată
noaptea. în zori ni s-a arătat soarele. ni s-a arătat curcubeul.

toamna principatelor

I
mi-e dor uneori de o toamnă aşa cum doar în copilărie
aveam. o, toamnele copilului care aduna frunze galbene
şi se mira şi se bucura şi le aduna între coperţile cărţii. o,
toamnele copilului care aduna castane uscate şi se mira

şi se bucura şi le aduna în buzunarele hainei. şi toamnele
omului care îşi numără toamnele şi singura toamnă a omului
în principatele timpului. doamne. în principatele timpului se
face toamnă se face frig se face singurătate şi plouă mărunt

şi nu ştii ce anotimp mai urmează când ai trăit în toate
anotimpurile. ce timp ar mai putea să urmeze pentru cel ce
a trăit în toate timpurile. la o cafea cafeaua de la miezul
nopţii stai de vorbă cu destinul tău şi el începe să murmure.

II
mi-ai adus mere şi pere şi struguri şi o ploaie măruntă peste
frunzele împrăştiate de vânt. mi-ai adus fotografii şi amintiri
şi cuvinte şi mi-ai adus aminte de vârsta înţelepciunii. dar
unde sunt mugurii unde sunt florile unde vârstele tinereţii?

o, înţeleptule. unde e femeia iubită şi unde iubirea? iubirea
care ne înalţă peste spaţiu şi timp. ce bucurie să am din
cunoaştere când cunoaşterea nu poate să schimbe nimic?
ce bucurie să am din cuvinte când ele cuvintele nu schimbă

nimic. mai bine întoarce-te-n tine. mai bine în vis. în vise e
totul posibil. şi dacă e totul un vis fă-l să fie visul tău. fă să fie
de vis lumea ta. lumea în care exişti. lumea în care rezişti
când se pun pe făraş amintirile şi înţelepciunea şi iubirile.
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III
ca un copil care vine pe lume. ca un bătrân care pleacă.
şi ca un domn. un mare domn peste un popor de cuvinte.
un popor curajos înţelept răbdător. şi ca-ntr-un anotimp în
care se-adună toate anotimpurile. când timpul pare de piatră

stai în şezlong şi priveşti depărtările. şi depărtările se tot
îndepărtează. zoom. şi-aproapele vine tot mai aproape. dar
cât de aproape e aproapele tău. te întrebi. şi aproape-nţelegi
că aproape nu ţi-a fost niciodată. dar deja e târziu. ce târziu

e în toate. din gutuile aşezate pe masă până şi viermele
pleacă. doar frunzele aduse de vânt pe terasă. doar vântul.
şi gândul că sfârşitul nu poate să fie decât un alt început.
şi cuvântul. începutul a toate. oare nu e tot el şi sfârşit.

IV
ce toamnă lungă ce toamnă frumoasă ce toamnă bogată.
willkommen zum oktoberfest. willkommen. şapte fetiţe sumar
îmbrăcate ne-mbie cu zâmbetul lor. cu halbe de bere şi vin
şi grătare. o, numele lor tatuate pe pulpe. o, zâmbetul lor.

o primăvară în mijlocul toamnei. un anotimp parcă desprins
din timp. pământul a fost generos cu noi. recolta noastră
binecuvântată. laude pământului şi laude şi cerului. pentru
această mulţime de roade. ale pământului. ale cerului.

e sărbătoare în patrie. e sărbătoare în suflet. şi omul se
bucură. bucură. şi patriarhul se roagă să dea dumnezeu.
darurile sale sunt nenumărate. şi harul său fără margini.
şi binecuvântarea duhului sfânt să fie cu voi toţi amin.

un anotimp în paradis

I
credeai că totul se încheie aici. dar nu se încheie. totul
continuă. ai văzut anotimpurile lumii. anotimpurile omului.
şi anotimpurile vieţii. dar după un timp vine alt anotimp. un
anotimp al versului. anotimpul universului. vine un timp fără

de timp. un fel de ieşire din timpul lumii. un fel de intrare
într-un timp personal. iar timpul tău personal nu are nicio
legătură cu anotimpurile lumii. pe care le priveşti detaşat
de undeva de sus de foarte sus. din timpul în care exişti.

din timpul şi din locul în care exişti. cu adevărat. şi ceea
ce vezi este lumea pe care ai biruit-o. este omul. fratele tău.
şi este soarele. fratele omului. şi pământul întors în pământ.
viaţa şi moartea indestructibil legate încă de la facerea lumii.
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II
cine ajunge aici se bucură. numai cine ajunge aici se bucură.
şi e o bucurie fără margini aceasta. bucuria celui ce învinge
nemărginirea. bucuria celui ce trece de propriile margini. da.
aici e primăvară şi vară şi toamnă şi iarnă. şi toate la un loc.

şi toate deodată. e un anotimp al soarelui. un anotimp al
pământului. un anotimp al stelelor. e un anotimp fără nume.
anotimpul iubirii. anotimpul dreptăţii. anotimpul înţelepciunii.
e un anotimp al anotimpurilor. da. şi totul seamănă cu totul.

dar totul e altfel aici. pentru că vezi altfel. pentru că vezi.
iar ceea ce vezi e neînceputul. ceea ce vezi e nesfârşirea.
’i începutul şi sfârşitul. şi viaţa ta. adevărata viaţă. cea care
singură se trăieşte şi acum şi pururea în vecii vecilor amin.

III
un anotimp în paradis e chiar paradisul. cel de dinlăuntrul
tău. e o altă nouă viaţă. e muntele cel mai înalt şi vârful de
munte. un everest al gândirii. un everest al iubirii. facerea
lumii şi desfacerea. noul pământ şi cerul cel nou. noile stele.

e zăpada care acoperă totul înainte ca totul să-nceapă. din
nou. e ninsoarea neîntreruptă şi viscolul ce se-nteţeşte. e
pâinea care se face trup şi vinul ce devine sânge. focul din
cămin care se stinge. şi focul dinlăuntrul tău. cel de nestins.

e fericirea care bate la uşă. şi uşa care se deschide. e norul
care te-nvăluie. îmbrăţişarea îngerului şi înţelepciunea care
luminează. e chiar lumina lumii. este ceea ce vezi când ai
ajuns la tine însuţi. când toate se sfârşesc şi reîncep cu tine.

Pictură de: Alina Deica



 

 

6-7

78

Vin Îngerii

X.

Nu voi şti niciodată ce fel de foc
a fost focul aprins de Înger
deasupra capului meu.
Mă stăpânea senzaţia că am fi făcut,
pentru o clipă, schimb de aură.

Cum un trup de fecioară
hărăzită zeilor,
s-a mistuit pe lemn de cedru ceresc
tristeţea din sângele seminţiei mele.

Tristeţe pe care o preţuisem,
de când mă ştiu,
ca unic rost al existenţei mele.

XI.

De îngerul care sculpta în aripile
corpului subtil al celor intraţi pe Cale
tristeţea începuturilor,
toţi fugeau: copiii, sfinţii,
profeţii, rătăcitorii şi exilaţii.

Eu l-am căutat, cum mi-am căutat mama,
când m-am trezit pe cea mai înaltă stâncă
a miticei aşezări Meteora, alături de ursitoarea
bătrână şi străină.

Şi, în timp ce strămuta în mine
ucigătorul dar,
i-am spus că îl iubesc mai mult
decât i-a iubit Prometeu pe oameni,
când a furat focul din cer.

Aşa cum iubesc grecii te iubesc şi eu,
nemăsurat,
mi-a spus în limba lui angelică,
lăsându-mi pentru răni
ierburile lui exotice.

XII.

Doar cei ce pot contempla râul stelar,
retrăind agonia lui Phaeton, fără să moară,
sunt primiţi în Ellada pustiului.

Trei cuvinte am rostit lângă hotar
şi porţile mi s-au deschis.

Ţinutul enigmatic nu avea temple,
regi, sacerdoţi, altare.
Eremiţii erau zvelţi
şi tinereţea lor nu semăna
cu tinereţea pământenilor.

Toţi trăiau treizeci şi trei de ani.

Brusc, Îngerul a început să-şi mişte degetele,
pe strunele unui buzuki plămădit în eter.

Stâncile uriaşe sunau, cum suna luntrea lui Charon
când trecea Orfeu apele Styxului,
despărţit de Euridice pentru totdeauna.

Au murit atunci, de jur împrejurul meu, treizeci şi trei
de bărbaţi.

Cum nu am murit şi eu,

Ela Iakab
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deşi făptura mea toată a cântat şi ea,
cu vocea din luntre,
cu vocea sufletelor plecate mereu
spre lumea întunecată,
numai Îngerul
care a murmurat Esi eisai Athanasios1

ştie!

1 în gr.Tu eşti Athanasios.

XIII.

Îngerul mi-a sfâşiat vedeniile,
una câte una,
cum într-un straniu rit de exorcism.

Deodată, s-a oprit
în faţa mirajului cu origini îndepărtate
într-un tulbure legământ metafizic.

Cum era el înrădăcinat
în fluxul elementelor dinlăuntrul meu,
aşa era şi fecioara,
descinsă dintr-o seminţie
înrudită cu străvechi oreade,
care venea mereu,
la o margine spectrală
din nordul pustiei,
să-mi aducă rune,
purificate în tăcerile de dincolo.

XVII.

Eram singur în toată pustietatea.

Vedeam cu ochii morţii cum pleacă
din corpul meu astral păsări cu aripi imense,
ducând cu ele viaţa aceea din mine
care nu a fost niciodată a mea.

Nici cu mâinile nu mai puteam să mă rog,
când a pogorât la căpătâiul meu Îngerul.

Cu incantaţii celeste a întors păsările
în pieptul meu, deschis ca floarea de lotus.
Cu braţe aproape omeneşti m-a răpit în lumina lui,
care creştea progresiv
către singurătatea apelor de sus.

Cum, Doamne,
cum aş putea,
cu ce sabie, făurită unde,
să ucid, în toate cele patru sfere ale sufletului meu,
iubirea cea mai mistuitoare
dintre toate iubirile de care trupul meu de sânge
a rămas străin?

XVIII.

Pe cei ce mureau îmbrăţişaţi de Înger,
nici taumaturgii nu-i mai puteau învia.

Şi-a deschis aripile imense şi reci,
reci cum nu era nimic în vis ori pe pământ,
poate nici în nordul primelor şase ceruri.

M-a îmbrăţişat fluierând, cum niciodată
nu mai fluierase, închizându-şi aripile
de jur împrejurul tăcerii în care locuiam
eu, pregătit să-i dăruiesc nu numai
viaţa trupului de acum,
trupul de om şi trupul de astru,
ci Viaţa mea pură,
rătăcitoare între moarte şi renaşteri.

În nicio moarte nu am păşit cu suflet întinat,
i-am spus Îngerului, fără să-mi fi putut aminti
dacă aşa mi-a şoptit mama, ursitoarea
ori glasul de argint din fluviul copilăriei mele.

Un anotimp întreg am rămas în noianul rotitor,
adâncit în vedenii ieşite din matca timpului.

XXI.

Încă nu vroia Îngerul să străfulgere,
cu lumină din lumina
celui de-al şaptelea cer,
răspântia oprită
în calea spre altar.

Şi, totuşi, Îngere,
pentru tine va fi să fie
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toată asceza mea.

Îmi voi sili trupul
să mai străbată furtunile de nisip,
încă şapte anotimpuri,
încă şapte vârste,
încă şapte agonii.

Voi fi cel dintâi supravieţuitor,
pe care spaima că voi sfârşi aici,
în pragul epifaniei,
după urcuşul celor şapte sute de trepte
ale solitudinii,
la mereu aceeaşi depărtare de altar,
nu l-a putut ucide!

XXII.

Din şapte în şapte nopţi,
ţâşneau
din aripile Îngerului
spectrele unor discuri de foc
şi se încleştau hipnotic
pe trupul meu solitar.

Apoi, a venit Zeul,
şi a sfâşiat floarea de colţ,
crescută în aura mea sonoră.

Nu avea dreptate Zeul,
nu avea!
Dintre toţi asceţii lumii,
Îngerul altarului
pe mine m-a ales,
mie şi numai mie mi-a dat
lumina lui necreată.

Ştiu că ar fi putut vindeca,

ştiu că ar fi putut învia morţii,
dar era a mea
şi nu am vrut s-o împart
cu nimeni
pe pământ.

XXIII.

Născoceam peceţi într-o înfrigurare sihastră,
cioplind în sfere translucide
Arborele Vieţii.

Am ştiut că Zeul mi-a primit
scrierea cu zbateri sonore,
când incandescenţa mâinilor
ridicate spre cer
a rugă,
a implorare,
a încremenit în aer
cele zece sefiroturi.

Zece Îngeri au venit să păzească
semnele orbitoare,
pe care le vânau, cu săgeţi de foc nepământean,
seminţii întregi de zeiţe subterane.

Abia atunci, oamenii deşertului
au dat deşertului un nume:
Athanasios, au rostit cu toţii,
şi aşa a rămas în vecii vecilor,
căci numele celor zece Îngeri
nici eu nu îndrăzneam
să le rostesc.

Pictură de: Alina Deica
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Am învăţat să uit!

Adio! 
rămâi cu bine!
uşa sufletului s-a deschis 
lăsându-te să pleci...
(ce bine că în gând, 
încă te pot îmbrăţişa,
lăsându-mi un surâs, sau o lacrimă
pe umărul tău!)
singura consolare este că
am pierdut onorant
fără să trişez!
cu tine, am învăţat 
să iubesc
şi-a trebuit să-nvăţ 
să pierd
să uit
să iert!
darul meu pentru tine
- aripi născute din suflet -
zbor lin, iubire!

Atingeri

M-am aşezat la masă în picioarele goale

(tocmai alergasem desculţă prin ploaie)
şi hulpav înghiţeam clipele
flămânde de tine...
pliez la un capăt ziua
să răsară mai repede luna
vreau să-mi aduc aminte cum
gemeau de plăcere luceferii
când te strecurai sub aşternutul meu de ploaie
şi adormeai blând, 
îmbrăţişat de mâinile mele!
(sub pleoapele închise, ochii tăi albaştri
încă mă visează)
numai atunci lupii, în loc să urle,
se dezmiardă
strigându-ţi numele!
Demonii îmi sărută călcâiul...
într-un colţ, un şoarece
roade cu înverşunare sfârşitul de veac
dând la iveală trecutul...
m-am ridicat pe vârfuri
să văd dacă te recunosc
...mi-erai străin
cum este orice străin
care nu ţi-a atins măcar în treacăt 
inima!

Când îmi e dor

Când mi-e prea dor
îmi aduc amintirile
în liniştea pădurilor tale, 
toamnă!
Nu plâng!
căci dacă aş vrea s-o fac,
ar ieşi urlet
ce s-ar putea lua la întrecere 
cu orice urlet de lup
– şi ar învinge! –
Nu vorbesc!
Peste pustiul de gânduri brumate
rostogoleşte-mi tu de-a valma
taifun de culori…
Doar merg!
Tălpile-mi goale
răscolesc frunze moarte.
Ascult!

Nely Badica
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poate-mi şopteşti, măcar o dată 
numele lui…
… eşti în tranzit toamnă, 
ştiu!!!
Tu ştii,
cât îmi e de dor?!!!

Ce-ar fi?!

Ce-ar fi dacă...
iubirea nu mi-ar tăia respiraţia?
dacă...
în loc de ecoul vocii 
care se sparge de pereţii inimii,
în zori de zi te-aş auzi şoptind
„ buna dimineaţa!”
ce-ar fi dacă...
mi-aş interzice uitarea?
ce-ar fi dacă...
nu te-ai împovăra cu lucruri nespuse?
ştiu,
mă pierd în nimicuri...
e ca şi când 
aş cere Pământului
să nu se mai învârtă în jurul Soarelui!
dar dacă...??!!!
- nu ezita să mă chemi -
iubirea are nevoie de cuvinte!

... Cu cireşe

Iubirea mea
cu gust de cireşe amare!
nu mă căuta în 
jumatatea ta de vis...
nici în surâs 
şi nici în lacrima de pe obraz

nu mă căuta niciunde
urăşte-mă!
m-am vindecat de tine!
cireşe nu mai sunt demult
pe buze a rămas
doar gustul (amar!)
...mai bine vrăjmaşi o viaţă,
decât 
nesinceră prietenie!

PREA AMAR!

Ieri

Inima simte ce trupul nu ştie!
când?
...mai ieri parcă te iubeam
acum ai devenit poveste!
mi-eşti linişte şi dor
furtună şi dorinţă
iţi caut cuvântul
dar vorbele ţi se transformă
într-o băutură malefică, ucigătoare...
şi poate neliniştea n-ar fi atât de adâncă
dacă
nu mi-ai fi atins cu aripile, 
sufletul
rănindu-l
rănindu-te!
am gonit noaptea de pe ochi, 
însă mi-e imposibil să fac asta
cu ziua de „ieri”

Închis!!!

Ssttt!! 
mi-ai ciocănit cumva
la uşa sufletului?
azi nu deschid!
sunt tristă ca un dor
ce tulbură culorile toamnei
şi mă-nfior la gândul 
că te-ai putea strecura 
pe furiş!
cum să-ndrăznesc să-ţi întâlnesc privirea
când focuri ca-n iad, 
mă ard?
şi dacă cer îndurare 
cine m-aude,
cine m-ascultă?
Ieri, sau într-o altă viaţă,
m-aş fi dăruit ţie 
cum se dăruieşte pământul arid ploii
- avid, cu sete, cu dorinţă -
azi, nu deschid nicio uşă!
nu-mi pasă că pleci 
de ce mi-ar păsa? 
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eşti doar un gol... şi-atât! 
mi-e toamnă şi plouă 
ca-n poeziile lui Bacovia
...dă-mi voie 
să-mi urlu tăcerea!

Întâlnire fatală

I-aproape indecentă 
dorinţa cu care te chem 
...tu nu m-auzi! 
dar timpul 
a făcut popas 
să-şi oblojească secundele 
rănite 
în impactul fatal 
dintre sufletele noastre!

Lasă-mă!

Lasă-mă
să-ţi fiu ultima dorinţă,
aşa cum tu îmi eşti 
sânge, aer şi durere!
iar dacă-ntr-o zi voi hotarî să plec,
lasă-mă!!!
...înseamnă că durerea 
a rupt toate zăgazurile!
(dacă mă poţi opri, fă-o!
- nu vreau să fiu victima
alegerilor mele!)

Meserii riscante

Bună! Ce mai faci? 
ce eşti?
tot... distribuitor de vise?
aaaaa, eu?!
eu...
cu tălpile goale,
pe poteci noroite
caut să găsesc un loc 
unde m-aş putea pierde...
un loc nedefrişat, 
pe unde tu 
nu ai ajuns să distribui vise!
cu mâinile în gând încerc să te-alung
dar, nefiresc,
dorul-cerşetor ţipă mai tare...
hai, spune-mi, te rog!

ce eşti? 
tot distribuitor de vise?

Labirint de toamnă

Se scurg în valuri dimineţi brumate
prin scorburi se-aciuieşte toamna.
...iar eu, 
nu vreau decât să te mângâi!
mâna, însă, 
se opreşte inertă în aer...
în care toamnă eşti?
nu-mi auzi dorul?
trebuie sa-l auzi!
e un dor
care seamănă cu tânguiala
însetatului după o gură de apă!

...iubeşte-mă cum m-ai iubit ieri!
(te rog, mai păsuieşte-mă, toamnă)

Pictură de:
Alina Deica
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În India s-a desfăşurat Festivalul Internaţional
de Poezie, la care au fost invitaţi poeţi din întreaga
Asie, dar şi din alte colţuri ale lumii.

Cu acest prilej, a fost lansată o antologie ce
include poeme în limba natală, indiană şi în engleză
ale autorilor.

România este prezentă în această antologie
prin scriitorii bistriţeni Dorel Cosma şi Menuţ Maxi-
minian, membri ai Societăţii Scriitorilor Bistriţeni
„Conexiuni”.

Este pentru prima dată când poeţi din această
zonă sunt incluşi într-o astfel de antologie, dovadă a
rolului important pe care-l ocupă literatura bistriţeană
în ultimii ani.

International Multilingual Poets’ Meet s-a
desfăşurat la Vijayawada şi a avut în centrul eveni-
mentului lansarea antologiei International Multilingual
„Poetry Anthology Amaravati Poetic Prism
2017”. Manifestările s-au aflat sub sigla The Cultural
Centre of Vijayawada & Amaravati şi a Ministerului
Culturii, printre invitaţi fiind demnitari ai Indiei, oameni
de cultură etc.

Reamintim faptul că scriitorii bistriţeni au fost
prezenţi cu poezia lor atât pe continentul european,
amintind aici doar prezenţele în publicaţiile din Paris,
Viena, Berlin, dar şi în New York sau Toronto.

De asemenea, cei doi bistriţeni au participat
anul trecut, reprezentând pentru prima dată România,
la un festival important de poezie din Malaezia, fiind
incluşi într-o antologie cu răspândire internaţională.

Este îmbucurător să vezi că, pornind de la
Bistriţa, poezia este un adevărat ambasador al ţării în
cele mai exotice locuri ale lumii.

T. Săsărman
Doi bistriţeni, în antologia

internaţională de poezie din India
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dar am aflat trecând prin foc
ce e Iubirea, ce e Dorul
şi sub Stejarul meu e loc
s-adaste astăzi Călătorul...

Psalm (Te altoisem undeva în suflet)

Te altoisem undeva în suflet
şi-am aşteptat să-mi creşti şi să îmi iei
tristeţea adunată cu zgârcenie
şi s-o arunci departe-n lumi cu zmei –

mi-ai prefăcut tăcerea-n veselie
dându-mi din Tine-n fiecare zi
fie Lumină, fie aripa albă
şi am uitat ce-i moartea înc-o zi –

nici nu mai ştiu ce sunt, nici nu îmi pasă
atâta timp cât Eşti la mine-n gând
trăiesc şi viaţa-mi poate fi frumoasă:
îmi e de-ajuns să se transforme-n cânt...

Psalm (Trecând păgân prin clipă)

Trecând păgân prin clipă
Te iubeam...

Mai ştii?
Îţi promiteam, învăluit în şoapte,
c-am să mă dau pe mine însumi ţie,
că mut am să îndur amarul
şi ochii mei vor fi privind spre Tine...

Dar urletul
îmi scapă prin retină
spărgând vederea, firavă lumină...

şi am aflat
că nu îmi aparţin –
cum pot să-ţi dau ce n-am?...
cum să-ţi promit?...

şi-apoi să te iubesc cum aş putea
Întâi de nu era iubirea Ta?...

Stejarul Mamvri

„Ceea ce a mai fost, aceea va mai fi,
şi ceea ce s-a întâmplat se va mai petrece,
căci nu este nimic nou sub soare.” (Ecclesiastul 1, 9)

prin pulberi de trecut – amprente
aduc dovezi ale-ncercării
de a păşi pe căi înguste
în nebunia transformării...

când gânduri mute par ecouri
ale Schimbării de pe munte
apar în suflet numai doruri:
madlene ce-mi aduc aminte...

am stat cândva sub un Stejar
cu Oaspeţii cei mai de seamă:
n-am ştiut atunci că-s la Hotar
şi nu aveam habar ce-nseamnă...

Carina A.
Ienăşel
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Tataia, lumina
din copilărie
Bunicii de la oraş erau mamaie şi tataie, bunicii

de la Gorj erau mamaia şi tataia.
Legătura mea cu mamaia nu a fost prea

strânsă. O iubeam pentru că era mamaia, dar între
ea şi tataie de la ora’ a fost întotdeauna o luptă surdă,
o rivalitate pe care eu, copil, n-o înţelegeam, dar o
simţeam. Avea grijă de mine când mă lăsa mama la
ţară, dar mă iubea tataie de la ora’ prea mult, ca să
mă poată iubi şi ea.

Dar tataia mă iubea, îmi zicea ţăranul meu, sau
băieţoiul meu, sau ţiganul meu, mă învăţa să îi răspund
lui mamaia, să nu mă las învinsă de tăişul din ochii ei,
mă învăţa să mă apăr dacă mă ataca cineva, nu să
atac, doar să mă apăr.

Era cel mai bun om pe care l-am cunoscut
vreodată, a trăit copil, a murit copil, râzând, pus pe
şotii chiar şi atunci, în momentul plecării şi parcă avea
aură deasupra capului. Despre alţii nu pot să spun,
dar despre el, sunt sigură că Dumnezeu l-a făcut înger.

A venit din Grecia prin 1925. Avea 11 ani. El
cu tatăl şi cu fratele. Mama îi fusese violată şi omorâtă
de turci în pogromul din 1924. Au fugit cu ce aveau
pe ei, doar cu viaţa ce se cerea trăită, în ciuda
coşmarului prin care trecuseră.

Îl chema Dimitrie Goghesis şi era şef de gară
la Piatra Olt. Cu câtă mândrie spuneam asta când

eram întrebată.
Nici nu ştiam ce înseamnă, dar îmi plăcea, cred,

cum sună şi repetam mereu tuturor celor care mă
întrebau. Mi se părea o funcţie tare importantă. Şi
cred că era. Doar mamaia, încerca să-l micşoreze în
ochii noştri, geloasă probabil, pe sufletul lui bun, pe
inima lui mare.

I se spunea Şefu’. Şi asta o mai domolea pe
mamaia, făcând-o şi pe ea importantă în ochii lumii.

Când tataia avea 20 de ani s-a îndrăgostit de
tanti Lenuţa, sora lui mamaia, tanti era renumită pentru
frumuseţea ei, de mică era suită pe scena şcolii şi
pusă să joace în tot felul de piese, spunea poezii,
recita poeme, ştia Luceafărul pe de rost şi-l spunea
la toate serbările comunei.

Când a venit tataia în peţit, nu l-a vrut tanti
Lenua. Era urât tataia, era prea negru, prea scund,
avea un nas uriaş şi o gura mare, cărnoasă, dincolo
nu a putut să vadă. Şi a greşit. S-a măritat, mai târziu
cu un negustor bogat şi frumos din Craiova, care îi
aducea în casă, toate curtezanele vremurilor. Tanti
Lenuţa s-a spânzurat înainte de a face 30 de ani.

L-a vrut mamaia. Nu pentru că îl iubea, nici
măcar pentru că îl plăcea, voia să scape de dus cu
vacile, tatăl ei, străbunicul meu, Mihail, era bogat în
sat. Se spunea despre cei din neamul Roşoga că sunt
frumoşi şi deştepţi. Străbunicul, era frumos şi deştept.

Era singurul om din sat care avea bibliotecă.
Oamenii îl respectau şi în prezenţa lui se făceau toate
actele importante. Pe toate actele era semnătura lui.
Dar avea o hibă străbunicul: era zgârcit.

Era şi asta o trăsătură recunoscută a celor din
neamul Roşoga. Şi îşi punea copiii, (avea 14 copii,
şapte fete şi şapte băieţi), să muncească pe brânci,
să nu-l vorbească lumea în sat că a crescut copii
leneşi. Îi trimitea cu vacile, cu oile, la bucătărie punea
mereu două dintre fete să gătească, băieţii încărcau
carele, le descărcau, primăvara îi pornea pe toţi cu
sapa la câmp, toamna, la cules.

De asta voia mamaia să scape, de vaci, de oi,
de sapă, de cules, de muncă. Nu ştia că măritişul tot
muncăeste.

Numai că avea 14 ani şi străbunicul nu a lăsat-
o să plece. Şi mamaia a fugit cu tataia. S-a făcut foc
şi pară străbunicul, dar când a găsit-o pe mamaia,
era prea târziu, era deja femeie. A dezmoştenit-o.

Cristina Barbu
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Şi ani de zile au umblat mamaia cu tataia să-l roage
doar un petec de pământ să le dea, pentru casă.

Dar n-a vrut străbunicul, până când s-a născut
mama, doar mama i-a înmuiat inima cruntă a
străbunicului, de dragul ei, le-a dat un petec de
pământ, dar departe de sat, să nu uite că un copil nu
întoarce cuvântul părintelui.

Aşa a făcut tataia casă în câmp. Nu departe,
în faţa casei, era gara, aşa că treceau trenuri cât era
ziua de lungă şi noaptea, uneori, trenurile ne tulburau
somnul. În spatele casei, la o aruncătură de băţ, trecea
Gilortul, în jur, lanurile, mai târziu sondele şi târziu,
când deja ne făcuserăm mari şi nu ne mai durea
ciuntirea arenei de joacă, o rafinărie.

După ce a fost acceptat ca ginere de
străbunicul, până a-şi face casa dintre câmpuri, tataia
cu mamaia au stat vreo doi ani în casa bătrânească,
la străbunici. Atunci l-au cunoscut cu adevărat socrii,
atunci au reuşit să vadă dincolo de nasul uriaş şi gura
mult prea cărnoasă. Nu-l mai vedeau cât este de
negru, vedeau doar şotiile pe care le punea la cale cu
copiii din jur.

Poveştile cu tataia, le auzeam mereu, le ducea
satul din om în om şi toţi îl respectau, farsele lui erau
joacă pentru copiii de atunci, dar erau şi o dreptate
înfăptuită pentru cei răi, zgârciţi, haini.

În timpul acesta, casa din câmp se ridica, acolo
şi-au crescut copiii, nepoţii, acolo au îmbătrânit, acolo
au trecut în lumea umbrelor…

Aveam ferestre largi şi în fiecare primăvară, le
vopsea tataia în alb şi dimineaţa, ne trezeau păsărelele
din gutuii, merii şi perii din grădină, se certau vesele,
se înghionteau pe pervazul ferestrei şi nu mai puteam
dormi.

În dreapta şi în stânga curţii, porumb, în alţi
ani, grâu, uneori rapiţă şi tutun, în mijlocul lanurilor,
nu departe de casă, un nuc bătrân.

Răsăritul şi apusul se ascundeau în spatele lui,
jucam pituluşul cu soarele când se crăpa de ziuă sau
seara, târziu, când soarele cădea. Mai avusese nucul
în jurul său şi alţi copaci, dar seceta verilor trecute îi
omorâse, rămăsese în mijlocul câmpului o singură
singurătate, dar supravieuind doar el, nu se putea feri
de ploi, de fulgere şi tunete, trecea timpul şi umerii îi
cădeau cu anii.

Când am crescut, într-o dimineaţă, l-am găsit
doborât. Am plâns cu ochii lipiţi de cerul spre care-şi
îndreptatse ramurile până mai deunăzi, a plâns şi
mamaia, parcă întorceam o pagină în cartea vieţii,
câmpul a rămas gol, nepăzit pe veci de străjerul
credincios.

Noaptea la Gorj era tăcută, cu zumzet de gâze,
cu cântec de greieri, cu ţipete de păsări şi uneori,
spre dimineaă, liniştea o spărgea un huruit surd de
vagoane, când se lumina uşor, o talangă rătăcită, se
auzea undeva pe câmpurile încă dormind.

Luna dormea şi ea pe câmpuri, dormea din
prea multă linişte, mai ridica o pleoapă să vadă dacă
totul în jur e-n pace, mai tresărea la câte un sunet de
locomotivă, se foia, dar venea mai aproape, în curte,
lângă noi, se culcuşea pe o grămadă de fân, cu claie
de păr blond, cu gene lungi, ca petalele de floarea
soarelui, coborâte liniştite peste vise curate şi cuminţi.

Aveam toate fructele pământului în curte, din
primăvară, până toamna târziu, aveam curtea plină
de păsări, aveam două căpriţe pe care când era tataia
liber, ieşeam să le paştem.

Acolo, pe câmp, se făcea tataia că-mi ştie
trecutul şi viitorul. Îmi lua palma şi-mi citea cărările
vieţii mele, numai de el ştiute: „uite, şi punea degetul
mic şi gros într-un punct din palma mea, aici te-ai
născut, şi aici te faci tu mare, aici o să iubeşti, aici o
să te măriţi, aici o să faci copii şi aici o să fii
bătrână…”.

Şi-mi spunea traseul oricărei femei din lumea
asta, dar eu făceam ochii mari, mirată că tataia ştie
atât de multe, că nu are cum să se înşele în ursirea lui.
Era rostul lui să-mi dea siguranţă, rostul meu era să
cresc frumoasă şi sănătoasă.

Altădată, obosit de vânzoleala din mine, de
poveştile mele, spunea: ”şştt, hai să facem linişte, să
auzim când vin americanii!”. Încremeneam ore în şir
cu ochii pe cer, aşteptându-i pe americani.

Am crescut odată cu verile în care păşteam
căpriţele cu tataia, am crescut aşteptându-i pe
americani.

În ochii lui tataia, l-am văzut prima oară pe
Dumnezeu, nu ştiam ce înseamnă, doar îl vedeam pe
tataia şi dimineaţa şi seara, câteodată şi la câmp, ziua,
citind dintr-o carte jerpelită, galbenă, atunci devenea
sfânt, era ca o lumină în jurul lui, de multe ori plângea
şi pentru că nu putea duce singur emoţia, îmi şoptea:
„A venit Dumnezeu lângă noi..”, şi tăceam atunci, nici
un muşchi nu se clintea pe faţa mea, aşteptam curioasă
să-l aud pe Dumnezeu.

Ştiam că nu se arată, dar speram să îl aud
foşnind lângă mine. De câte ori, Doamne, nu am simţit
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Scrisoare despre
neputinţa mea şi vremea aproape

Iubito, vremurile sunt aproape scrie în Biblia citită
pe nerăsuflate
o vreme, două vremi ţi o jumătate de vreme mai
este din dragostea noastră rămasă stingheră
deţi te-am găsit în partea de nord a inimii mele
pustii tu stai acum în stânga tristeţii ţi-n dreapta
minciunii
eu mi-am luat calea la pas de unul singur pe străzile
goale căutând lumina-n care te-am văzut cândva
drumul e greu acum când cucuveaua-nserării dă
stingerea-n noaptea lungă.

(Mai ştii când ţi-am zis că am trăit deja în
întunericul luminii ţi că mai orb de atât nu pot fi?)

Aşa a fost, Iubito, şi-n apusul şoptit al trecerii mele
spre nicăieri şi niciunde ţi-am zis:
am privit îndelung norii dar n-am putut învăţa să
aduc ploaia o viaţă întreagă
am privit soarele şi nu am putut învăţa măcar să
luminez clipa aceasta de viaţă şi dor
am privit pământul mereu şi mereu l-am simtit dar
nu am putut şti să rodesc niciodată
am privit vântul în trecerea lui printre frunze dar nu
am putut învăţa mângâierea nicicând
am privit apa în scurgerea ei printre pietre inerte şi
n-am putut învăţa stăruinţa de-a merge-nainte
am privit păsările în zborul lor înalt printre raze şi
n-am putut învăţa face semnul crucii pe cerul
amiezii
am privit oamenii pe străzile pline şi n-am putut
învăţa să fiu mai bun decât ei
am privit bisericile lumii şi n-am putut şti să fiu
ucenicul lui Dumnezeu de acum şi de mâine.

(Mai ştii când ţi-am zis că-n toată liniştea din lume
nu poţi ascunde zgomotul din inima mea?)

Ioan Romeo
Roşiianu

aerul din jurul meu mirosind altfel decât de obicei, nu
a furtună, nu a ceaţă şi nori, mirosea pacea din jur.

Nu ştiu dacă Dumnezeu l-a născut pe tataia
bun, sau l-a făcut bun pe parcursul vieţii, ştiu că era
iubit de toţi.

Aveau fotografia de la nuntă deasupra patului,
în fotografie, tataia părea înalt, dar mamaia, geloasă
pe tataia, îl pâra că s-a suit pe un scaun, să se creadă
că-i cât ea.

Era mic, mic tataia şi era tare negru, îmi aduc
aminte că mă suiam cu el în tren, după culesul viilor,
să mă gătesc de şcoală. Din gară, mă lua de mână
până acasă. Pe drum, se speriau copiii, fugeau babele
şi zâmbeau ironic domnii, dar niciodată eu nu am
înţeles de ce. L-am văzut întotdeauna frumos, pentru
că era frumos, nimeni nu ştia ce frumos era în timpul
rugăciunii, ce senină devenea faţa lui, cum dispăreau
pungile de sub ochi şi ridurile se întindeau.

Avea tataia ochi tare frumoşi. Cine ştia să dea
la o parte, celelalte trăsături, ca nişte perdele de
catifea, descoperea ochii negri, adânci, uşor căzuţi,
dar mari şi migdalaţi şi atât de curaţi, fără urmă de
prefăcătorie, fără urmă de minciună.

Tataia este primul om care mi-a arătat calea
spre lumină şi m-a învăţat să o parcurg încet, fără
grabă în fiecare zi!

Perioadele petrecute la ţară, în Gorj, erau
perioade de viaţă adevărată, cu jocuri, cu scăldat în
Gilortul ce trecea prin spatele casei, cu urcat pe
sondele rămase în urma forării, cu pituluş prin
vagoanele uitate prin gară şi cu rugăciuni seara.

Sufletele noastre, ale copiilor de atunci aveau
culorile eliberării de şcoală, dar şi a iubirii pentru
Dumnezeu.

Fiecare clipă era o căutare, descopeream
libertate în tot ceea ce făceam, fiindcă ştiam că
puteam face orice voiam, când voiam, este adevărat,
uneori cu inocenţa şi inconştienţa copilăriei, alteori
cu explicaţii date mamaiei şi de multe ori cu vinovăţie,
pe furiş de ochii lor din ce în ce mai bătrâni şi din ce
în ce mai puţin vigilenţi şi atenţi la năzdrăvăniile
noastre.

Ne mai certa mamaia, uneori, ne prindea
căţăraţi pe câte o sondă, nebuni, fără grija vreunui
pericol, şi devenea de-a dreptul rea cu noi, rupea
câte o jordea din gutuiul din faţa casei, dar, atâta
timp cât exista tataia, găseam adăpost orice făceam.
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Aşa a fost, Iubito, şi te-am rugat să nu mai uiţi să
treci prin tristeţea mea desculţă
prin iarna grea a singurătăţii mele vara să nu uiţi să
revii uneori să-ţi adapi fiinţarea de-a fi
aşa vei afla că am vrut să mă spânzur de trecut în
ceasul acela desculţ
dar prezentul acesta pustiu mi s-a făcut ţăndări
dintr-o dată la picioarele tale
am vrut să mă sinucid în viitor dar nu mai sunt
indulgenţe de cumpărat ca-n vremea Inchiziţiei
atunci am ştiut că de atâta pleoape închise au să-mi
orbească ochii c-o orbire în plus
aşa am ştiut că-n privirea ta am văzut cândva înaltul
cerului şi măreţia lumii mele
de dragul tău m-am făcut frate cu iubirea dar n-am
mai apucat atinge înaltul
era prea mult deja prea multă era tristeţea din vis.

Scrisoare despre
povestea morţii şi plânsul firii

Iubito, aşa de dor mi-a fost astăzi să şterg de
prafuri amiaza
aşa de dor cât să nu se mai oglindească-n tăcerile
alea tăcerea
cuvinte goale lipsite de sens
să nu mai crească pe strada pustie din inima mea
visul acela otrăvit de speranţă
am învăţat gândul să zboare ca să te pot îmbrăţişa
ori de câte ori vreau
aşa pot să te mângâi de sus cu privirea când dormi
goală-n cearceafuri de noapte şi zi
aşa am decis să plec din mijlocul lumii în mai
mijlocul ei pustiit de tristeţe
şi mâine e o zi mi-am zis dar spaima morţii s-a
înşurubat în mintea mea cu răceală şi greu
apoi am constatat că-n lumea asta urâtă şi rea nici
măcar liber la-nviere nu mai este
nu mai este dezlegare la zâmbet lumină şi zi.

(Mai ştii când ţi-am zis că fără răstignire nu există
creştinism şi că fără tine sufletul meu e pustiu?)

Aşa a fost, Iubito şi-n drumul meu către propria
moarte ţi-am zis că viaţa nu are decât moarte de
dat
moartea e singura certitudine a vieţii ţi-am zis şi de
la naştere încoace numai asta învăţăm

vom muri cândva şi-n golul rămas se va instala ca-n
mătăsuri uitarea
pe urmele noastre vor călca oameni grăbiţi spre
propria moarte
vor trăi şi ei restul de clipe rămase vor mânca din
ultima pâine rămasă
femeile iubite cândva se vor lăfăi în alte braţe nimic
nu se aruncă totul poate fi refolosit
dau suflet la schimb contra linişte la ţară si livadă cu
vedere la zi şi la soare
călătoresc în timp citind evadez din realitate
ascultând muzică
opresc timpul şi viaţa aceasta în loc când te sărut.

(Mai ştii când ţi-am spus că am iubit şi că am fost
iubit şi că pot pleca desculţ mai departe până la
moartea aproape?)

Aşa a fost, Iubito şi am trimis gândul meu bun să te
caute şi să te ţină în braţe
ştiam că locuieşti la încheietura zării cu lumea la
intersecţia nopţii cu amiaza simţirii
un pic mai aproape de rădăcina soarelui stai de
tulpina lunii şi de răspândia stelelor care licăresc
murind
somnul meu l-am trecut cu vederea atunci trupul
meu n-a mai căutat sângele
s-a îngroşat sângele plin de moarte în arterele mele
bătrâne
numai nările adulmecă moartea ce stă la pândă
după fiecare secundă din zi
ştiu asta şi-ţi zic că de multe ori m-am pregătit
pentru moarte dar acum aş mai trăi măcar încă o zi.
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Îmi place să zbor! Zicea, imaginându-şi că are
aripi reale, deşi n-a făcut-o efectiv niciodată. Nu se
puneau avioanele, paraşutele, deltaplanele ori
mecanismele plutitoare.

Astfel cugeta un bărbat în vârstă, revoltat
perpetuu şi cu întreruperi, asemănător vântului puţin
controlabil, dar în majoritatea timpului suportabil.

Făcuse mereu ceea ce dorise şi se adaptase
conjuncturilor, însă tot cârcotaş acriticofob rămăsese.

În esenţa lui, îşi păstrase doza de neconformism
idealistă, cinică, ironică, fără să se limiteze la haine
ori comportamente dubioase. Jubila când înţelegea
erorile cotidiane ce umpleau rutina celorlalţi.

Nu voia să ajungă un sclav al obiceiurilor
selectate de el sau de alţii. Ritualurile proaste omoară
oamenii, nu timpul indiferent.

Îi plăceau obiectele frumoase. Însă, cu cât
îmbătrânea, avea senzaţia că-s tot mai rare. Pe cale
de dispariţie. Mâncărurile nu mai aveau acelaşi gust,
filmele se imbecilizau, muzica se maneliza, mirosurile
îşi pierdeau din savoare şi altele, altele.

Aici avea o dilemă: ori se pregătea de moarte
şi transforma chestiile estetice în desuetitudine, ori

Regis Roman

Îmi place
să zbor

chiciurile, porcăriile detestabile câştigau teren.
Rămânea încurcat, pentru moment.
- Salut! confirmă un răspuns la un imperativ.

Categoric după insinuare. De lemn după existenţă,
dar necesar sub aspect cotidian. Unui confrate în ale
sorţii. Un fost coleg de serviciu, Iemil Goleiescu,
trecuse pe lângă şi nu-l zărise din cauza posturii. Mai
tânăr în secundele scurse sub acelaşi soare diferit,
dar mai răblăgit în mobilitate. Se deplasa într-un scaun
electric mic, cu centrul de greutate jos, dar stabil. Şi
era furios perpetuu. Probabil cauza atacurilor
cerebrale repetate. Ura totul. Însă mai dădea bineţe
unora când avea chef. Nu-l văzuse, dar nici nu
aşteptase replica lui surprinsă. S-a îndepărtat cu
maneta de viteze dată la maxim. Se grăbea să
surprindă cine ştie ce? Ori n-avea chef de alte palavre.

Oraşul îmbătrânise. Numai pensionari pe
străzi! Unde emigraseră tinerii? Viitorul? Departe.
Dincolo. În axiologia tăcerii.

- Salut. Repetă pentru sine, singur, gândind că
frumuseţea provine din lucrurile simple! Ce clişeu.
Nici vorbă, există chestii elementare, dar nu sunt
frumoase decât dacă le vedem noi astfel şi nu ne
pierdem în detalii neimportante, în artificialităţi inutile,
în dorinţe false. Frumuseţea nu vine din lucrurile sim-
ple, ci din lipsa agresiunilor indezirabile, imbecile,
evoluţioniste. Dar lucrurile simple sunt frumoase. Este
o mare diferenţă, ca şi cum ai observa o iubire
dezinteresată sau te prefaci că vezi iubirea care dă
bine, este la modă, un fel de necesitate provenită din-
tr-o lipsă a alternativelor şi frică.

Unii oameni se iubesc conjunctural şi contex-
tual, de plictiseală, ca în cătunele cu puţine familii,
case unde se întâmplă fiindcă există o singură fată şi
un băiat care este musai să se relaţioneze, dor n-or
rămâne singuri. De ce ar fi în oraşe altfel, unde totul
este complicat de simplu? Dar rămânem ancoraţi
numai în complicat şi nu vedem frumuseţea. Prea greu.
Gândirea.

- Smmut... strănută.
Mirosea a praf şi igrasie. Unele oraşe bătrâne

miros a mucegai, oricâte substanţe active sunt folosite
pentru împrospătare. Canalizările duduie de deter-
genţi, degeaba, aproape fierb nevrozate, isterizân-
du-se că-s singurele lucruri neiubite. Cine s-ar
îndrăgosti de o canalizare? Dacă o persoană are nări
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sensibile nu poate fi înşelată cu superficialităţi. Pereţii
surprinşi de izvoarele subterane încearcă să se
adapteze şi concubinează cu sporii. Parcă ar fi oameni
învăţaţi să supravieţuiască cu otrava. Ori se adap-
tează, ori se duc, preling, amestecă cu restul execrabil.
Poate că ar fi trebuit să o ceară de nevastă! gândi
Dolescu. Dar nu o femeie care ar fi putut să-l refuze.
O canalizare caldă, tumultoasă, supusă, singură,
ascultătoare. Nu l-ar fi refuzat. Desigur. Şi ar fi fost
original. Vai.

Îi plăcea să fie inedit atât de mult, încât nu dorea
să se compare cu o oaie. Restul sunt cam turmatici.
Adică merg în turmă aiurea. Cum să se însoare cu o
turmatică? Mai bine cu o canalizare. Da. Numai să
găsească una potrivită şi frumoasă care să-i zică da.
De nu o s-o înfunde. Dar nu. Nu o să facă asta. O să
o lase liberă, şi canalizările au drepturi. Doar sunt
pline de viaţă! Elementară, izolată, fără sau cu volan
pe dreapta. Tuşi, apoi îşi reveni la normalitate.

- Doamne! Ce-mi plac provocările. Gândi
înfumurat. Lucrurile noi, inedite, diferite, rezolvările
de probleme pe care nu le-am văzut până în acel
moment. Să fie noi. Să mă bâlbâi când nu le dau de
capăt instant, să greşesc, sunt siderat de greşelile
personale. Alţii le rezolvă cu o deprindere simplă
faptele de care mă lovesc, cei familiarizaţi cu
contextualităţile, nu eu care nu mă recunosc în
asemenea conjuncturi. Cum să car o stâncă fără
utilaje? Cum să iubesc o femeie fără speranţe? Cum
să trezesc afecte fără consecinţe? Groaznic. Grozav.
Gripal. Când terminase de cugetat, bărbatul se
împiedecă. Era mai să cadă într-o groapă adâncă,
săpată de municipalitate şi marcată, lăsată singură
pentru moment. Era un sfârşit de săptămână real.

Dolescu, un bătrânel obişnuit cu singurătatea.
Păşea nesigur, dar încă o putea face prin oraş, căutând
punctele de acces a persoanelor cu handicap, erau
rampe peste care trecea cu uşurinţă. Tristeţea unui
ultimatum al vieţii îl aducea deseori în situaţia de a
vorbi de unul singur. Dacă n-avea cu cine s-o facă se
mulţumea să se satisfacă murmurând, vociferând.
Uneori mai era întrebat de cunoştinţe: Ce ai spus?
N-am înţeles, auzit! Răspundea: nimic, vorbeam
cu mine. Nimic. Dacă vorbesc cuiva ridic tonul.
Aproape strig. Nimic.

Tună fără semne previzibile. Dolescu se
speriase tresărind. Apoi observă în spate câteva
formaţiuni noroase ameninţătoare. Încă mai avea
mâinile murdare de la căzătură. Degeaba le ştergea
cu o batistă curată. Să grăbească pasul? Ar face-o

de ar avea mai multe viteze. Renunţase la ele, să îl
ude până la piele, nu avea ce face. Îşi continuă
preumblarea oftând.

- Dă-o curată! şopti cu habitudine un îndemn
rural, din copilărie, primit de la bunicii speriaţi la
fiecare furtună de grindină posibilă care le-ar fi distrus
culturile. Numai să nu rămână fără nimic, multă
muncă, trudă şi în câteva minute ar fi fost posibil să
curgă praful.

Cerul poartă o doză mare de hazard. Parcă ar
fi un ocean întors cu fundul în sus. Da-i frumos. Acum
este senin, calm, liniştit şi imediat se poate tulbura, îşi
aruncă nisipul apos peste fiinţele nevinovate de
deasupra şi le sufocă cu mizerii, praf, viruşi, microbi,
bacterii, câte şi mai câte. Dar îşi bate joc de ei, nu-i
îneacă în câteva secunde, îi mai lasă să trăiască câţiva
ani să se distreze pe seama lor! Cerul este cea mai
cinică făptură posibilă, oglindindu-se în ape îi este
înşelat orgoliul. Noroc cu pământul care ne apără
cum poate, fără am fi pulbere, nimic, deşert. Vai de
cei care stimează şi venerează cerul cu toată
frumuseţea lui morbidă...

- Oh. Bătrânul se împiedecă de o lespede
găsită întâmplător pe strada pavată cu dale obişnuite.
Denivelarea de câţiva milimetri fusese suficientă să-l
dezechilibreze. În centrul oraşului. Gândi că-i norocos
că nu era o urbe mare, n-are mulţi turişti, iar ruşinea
o putea astâmpăra cu o bâlbâială. Ori obsesia iluziei
pasului făcut în plus, degeaba. Efort conjugat cu lene.
De ce să treacă peste un obstacol şi să nu depună un
efort minim? Greşise punctul terminus. Vederea se
micşorează cu anii. Se împrăştiase pe trotuar atât de
tare, încât îi zburase proteza dentară, din buzunar.
Era mai avar ca scoţienii. Nu avea chef să investească
în altele de acelaşi gen. O culesese cu doza necesară
de culpabilitate. Nu dorea nici ca restul să-i vadă
minusurile. Ţinea nespus la proteză şi o folosea numai
la ocazii deosebite, dacă întâlnea alte femei, în rest o
ţinea cu preţiozitate la adăpost de accidente. Şi tocmai
haina îl trădase. Văzuse imediat o crăpătură în adânc.
Superficial, o vârî înapoi şi se prefăcu că n-a
observat-o, nu voia să cheltuie alţii cu alta. Spera să
nu se fi stricat. Din toată inima. O să-şi dea seama
mai încolo, amâna momentul trist pentru o perioadă
existenţială propice.

Noroc că nu m-a văzut nimeni. Mormăia ră-



 

 

6-7

92

suflând uşurat, ca un intelectual fricos să spună cu
voce tare ce-l doare. Dacă devine ridicol?

Orice om greşeşte, păşeşte uneori eronat, însă
îi este dificil să-şi facă eşecul public. Mai bine să se
piardă în anonimat. Avea puterea să pună vina pe
ceva extern, nu pe prostia personală. Apoi îşi aminti
de singurătate. Care nu i se mula pe haine ca o
reclamă. Rămânea interiorizată.

Ho, ho, murmură un zâmbet solitar. Dolescu
îşi spunea că iubesc, dar nu-i răspunde nicio făptură.
Antic. Hibernal. Şi invers, mă iubeşte cineva,
degeaba! N-avea ochi, sentimente, reacţii reciproce,
fiindcă relaţionarea fâlfâie indiferentă.

Nu vi se pare cunoscut? Şi dacă vi se pare,
cine să recunoască în lumea imposturii sentimentele?
Naivităţile atârnate pe pereţi şi venerate cu stoicism.
Sau batjocorite, scuipate cu timiditate, umplute cu
spuze dezumflabile natural, indiferent de conjunctură
sau aerul nepoluat, aceleaşi idei preconcepute pe care
le conştientizăm, ignorăm cu tărie. La un nivel identic
diferă doar intenţia, intenţionalitatea.

Cum aş afirma despre mine, persoana care
gândeşte parţial: sunt prost puţin, dimpotrivă, sunt
prost desăvârşit, gradat în ideile din tunel, mărginite,
direcţionate, unice.

Şi cretineala are doza specifică de originalitate!
Adică iubesc pe cineva, pe mine sau o combinatorie?!
Sunt serios ori impostor, în ce frecvenţe disperate?
Credeţi că afectele rezonează diferit faţă de lumină?
Vă înşelaţi! Imaginea este primordială. Cea din minte.
Este identică cu undele, sinusul, zilele: azi îmi place o
blondă, mâine o negresă, poimâine o ciocolată cu
lapte. La fel fac şi femeile, doar că se ascund şi se
vopsesc ca să-i debusoleze pe masculi. În consecinţă,
nu mai ştii care este blondă natural sau mulatră,
castanie, albinoasă, roşcată, pastelată. Din ultima
cauză menţionată ezită bărbaţii! De aceea sunt
nesigure femeile!

Facem orice pentru celălalt, cealaltă, disperaţi
că ne ajunge moartea. Uităm să zâmbim! Cine mai
are chef de aşa ceva? Adică, ai chef să faci dragoste,
dar nu în lumea de dincolo cu tot felul de rele
impardonabile. Cine mai răspunde de aşa ceva?
Dracul!

- Îmi place să mă joc. Dar sunt cam moş. Am
un baston de fibră de lemn cu care mă preumblu. Nu
mi-e ruşine să recunosc asta. Doar nu este dinamită.
Ei, şi? Tot mă distrez de lumea dimprejur cu toată
durerea de spate resimţită fără un virtual sprijin. Doar
nu vorbesc despre circumcizie.

Nu renunţ la nicio parte din mine. Nici măcar
inconştient. Dar am voie să râd. Destul am fost umplut
cu tristeţe toată viaţa. Personală, nu vorbesc despre
a altora care nici nu-şi dau seama că trăiesc şi sunt
unici, dar reacţionează din perspectiva unora, puţini,
care râd de servilismul aplecaţilor. Manipulaţi mai rău
ca bastonul interiorizat cu o fibră elastică naturală!

- Oh, oh, rosti Dolescu în momentul în care
realiză că din cauza gravitaţiei şi cârja s-a stricat. Se
unduia ca o undiţă cu care pescuieşti la plută. Adică
îi genera cu toată seriozitatea nesiguranţă în traiectorii
şi se bălăngănea. Ce poate fi mai caraghios? Nimic.
Şi oscilaţie, un deja-vu serios, dar un om în vârstă
este ţintuit locului. Tinerii îşi bat joc de el, cu naturaleţe,
evitând situaţia identitară. Nu-i interesează defel.

Dolescu era inspirat de ideea că a avut o
facticitate minuţioasă, orice producea era musai să
aibă stabilitate. Perfecţiune. Ce altceva?

Lucrurile complicate sunt în realitate simple,
banale, măsurabile. Nimic nu este interzis, inabordabil,
complex, dimpotrivă, sunt doar necunoscute şi
această inadaptabilitate generează paralizia,
imobilismul, prostia. Dar este simplu când le
descifrezi. În momentul în care îţi învingi temerile.

Frica este generatoare de inacţiune. Nu mai
am de gând să-mi fie teamă de nimic dintre cele care
mă înconjoară şi sunt senzoriale. Nu mistice. Magice.
Ci, palpabile.

- Ohii. Vorbi Dolescu. Cine să mai aibă
răbdare cu bătrânii? Nimeni. Dar tot îi plăcea să
zâmbească, a trecut dincolo de hlizire, nu mai aştepta
de la nimeni, nimic.

Ce să aştepte de la umanioarele împovărate
de greutăţile cotidiene? Au coloana sinusoidală, ca
un şarpe terestru care se deplasează cu uşurinţă, altfel
nu ştie a se mişca decât ondulatoriu. Un pupic dat
şefului din stânga, celălalt dat şefului difuz din dreapta
şi nemărginirea ideologiilor trase pe nas cu fanatism.
Tot mătănii făcute în liniile convexe ale orizontului.
Dependenţe pe care unii le consideră sănătoase, cum
să fie vindecabile? De ce? Să fim serioşi!

Dolescu ajunsese un pierde-vară care se
plimba prin oraş de unul singur. N-avea nepoţi, familie,
consoartă, le dăduse tuturor cu cârja în spate. Adică
se ferise de orice relaţii cu efecte palpabile şi când a
realizat că e muritor a fost prea târziu.
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Îşi tot reamintea iubirea tinereţii. Degeaba.
Pentru el însuşi, un fel de fraier ratat şi taciturn. Vorbea
doar de unul singur. Cu cine altcineva?

- Îmi place să mă distrez de platitudinile după
care se ghidează majoritatea absolută. Eu, un individ
care a făcut în viaţă aproape tot ceea ce se putea
face. Nu am zburat pe lună. Asta nu am făcut. Nu am
fost primit la un curs de aeronautică. Este drept,
devenisem septuagenar. Dar ce importanţă avea asta,
de vreme ce biologic eram aidoma unui adolescent
în analize. Tot nu am uitat să zâmbesc în diferite situaţii
reale sau inventate.

Vreau să fiu acelaşi om gol în faţa cerului senin!
- Oh, oh, oh! De ce sunt tot singur? Murmură

printre gingii cu năduf, transpirând fără motive,
temperatura ambientală era optimă, nimic excesiv,
doar soarele care-l apăsa puţin pe creştet, să simtă
că trăieşte, încă şi trecătorii indiferenţi la poticnelile
unui zâmbăreţ ignorat la modul serios, global.

Poate vă închipuiţi un moş exchibiionist care
aleargă în fundul gol prin centrul oraşului şi poliţia,
salvarea ori ambele încearcă să-l liniştească, ascundă,
închidă! Nu. Nici poveste.

Şi bătrânii au dreptul să trăiască! Pot iubi.
Mda. Depinde de contul bancar. Dar măcar în
imaginaţie sunt intangibili şi gonflabili. Cine poate
să-i întreacă? Nici măcar pasărea colibri care spune
pa avioanelor de vânătoare. Eu, Dolescu, pot merge
mai repede ca un melc, întrecând orice aeronavă!

Dolescu spera că nu a supărat pe nimeni cu
gândul că îi plăcea să glumească. Prea e plină lumea
de oameni serioşi şi servili ori superficiali şi naivi. Iubea
albastrul. Nu era vorba despre pastile. Ci despre cer.
Cât este de frumos în fiece zi! Nepartinic şi inedit.

Niciodată cerul de deasupra noastră nu este
identic. Cu cel de ieri. Sau de mâine. Din cauza
poluării. De fiecare dată este original, altfel, savuros,
deplin!

El, un personaj adevărat se întristă de-a
binelea. A ajuns la un fel de capăt al vieţii, simţise
asta, şi era singur şi împovărat de greutăţile cotidiene.
N-avea pe nimeni în jur care să-l sprijine măcar cu o
idee, sfat ideal şi inutil sau cu un zâmbet. Nu cerşea
altceva. Din cauza lui degradantă. Proprie, personală,
imatură, definitivă. Trimisese cândva o scrisoare unei
femei ce îl condamnase definitiv la perpetuarea
ostilităţii interioare. Cum să-şi răspundă sieşi fără
să-şi renege epistola?

N-avea cum, cu cine, unde, când.
Ţinea minte pe de rost fiecare cuvânt pe care

şi-l repeta constant. Să nu uite că a iubit, ori să nu îşi
piardă facultăţile intelectuale, i-a trimis unica scrisoare
în care recunoştea slăbiciunea de care a dat dovadă
la un moment dat:

Dragă Z, Z este un nume generic, poate fi al
oricărei femei dorite, îndrăgite, venerate. Cu condiţia
să înţeleagă ideea afectuoasă, nu să fie necredin-
cioasă, imatură, sceptică.

Deci, dragă Z. Mă gândesc că este greu să
accepţi acest lucru, dar te iubesc şi o afirm cu sfială.
M-am îndrăgostit de tine, unica persoană din lume
căreia îi mărturisesc asta şi mi-este scârbă în egală
măsură mai mult de mine că am ajuns să recunosc
lucrul amintit, călătorind prin oraş bezmetic şi
nemulţumit. Mă detest şi mă contest cu simultaneitate.

Totuşi, te iubesc, dar mi-e ciudă să o spun, din
această cauză detestându-mă total precum un strigăt
tăcerea nopţii. Adică, să pricepi, cum să fiu în stare
să te iubesc pe tine şi să mă urăsc, totodată? Este
absurd. Ai dreptate. Nu ştiu dacă înţelegi, dar toate
femeile m-au adorat la modul desăvârşit, numai tu ai
făcut o excepţie şi m-am trezit prins în mreajele fiinţei
tale raţionale, prudente, capricioase.

Să nu te superi că recunosc faptul că te iubesc,
dar nu-mi place starea respectivă sentimentală, am
sentimentul că este degradantă orice aş face. Îţi dai
seama, nu-s în stare să mă condamn perpetuu, dar te
iubesc. Ce vrei mai mult? Chiar nu înţelegi că am
ajuns să nu mă mai ador din cauza ta? Toate au o
limită. Drept urmare, răspunde-mi: mă iubeşti şi tu?
Sau sunt basme scrisorile de dragoste la care o să
renunţ imediat ce primesc o reacţie la această umilă
scrisoare!?

Tot te iubesc şi nu mă feresc să afirm acest
lucru. De ce aş evita? Doar n-oi ajunge un om singur
care merge pe drum. Pe calea lui, desigur, nu pe a
altora. Deci? Ce zici?!?

Hmmmm! O interjecţie interiorizată pe care o
amplifica uitându-se la stele. Şi aşa era singur şi
n-avea cu cine să converseze, destăinuiască, mire.

Se înnoptase, norii se risipiseră pe pământ, iar
ele luceau cu o frumuseţe glaciară. Dar luau minţile
credulilor, romanticilor, pesimiştilor.

Dolescu medită că îşi sacrificase viitorul pentru
trecut, istorie, memorii pătate de mucegai puternic
colorat. Era un criminal. A omorât fiecare secundă
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nouă, fiecare nou născut temporal pentru o chestie
inteligibilă în moduri negative.

Orgoliul nu l-ar fi lăsat să-i spună că o iubeşte.
Iar dacă i-a mărturisit asta indirect era sigur că
respectiva nu l-a înţeles. Superficialitatea feminină.
Siguranţa instabilităţii. Curtoazia impoliteţilor.
Deşteaptă femeie. Numai el a rămas cu ochii în soare.
Stele. Trecut. Idioată idee.

O maşină l-a claxonat. Sărise în faţa ei.
Neinspirat. Măcar odată!

Apucă să mai scrie:
Dragă femeie! Te-am iubit şi te iubesc! Îţi dai

seama ce greu îi este unui bărbat să recunoască acest
lucru. Mai degrabă transformăm gândirea în religie,
decât să cedăm, noi masculinizaţii, în faţa voastră.
Restul argumentelor sunt mai penibile.

Eu, oricum te iubesc şi recunosc acest lucrul la
nivel personal, nu public. Reclama aparţine

impostorilor care n-au nimic de dovedit şi ce
consideră că numai astfel au şanse de reuşite, succes
în viaţă, cămile descrăcănate.

Pe mine nu mă mai interesează finanele. Îmi
ajunge iubirea. Reprezinţi tot universul pentru mine,
nici o gaură neagră în plus. Nu mi-este frică de ele.
Le ignor cu desăvârşire. Când mă atrag ies cu toate
puterile dinăuntrul lor siderat, nemulţumit, scârbit,
dezgustat, plin de regrete.

Dragă femeie. Te iubesc şi nu mă feresc s-o
afirm. Chiar dacă nu mă mai auzi. Multiversurile astea
ne-au îndepărtat. Păcat că nu ţi-a plăcut nicicând
ştiinţa! Simplu.

Orişicum. Te iubesc.

Pictură de:
Alina Deica
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Nostalgii,
vise, insomnii,
de Nina Gonţa

Motto:
„Unii oameni, indiferent cât de mult

îmbătrânesc, nu-şi pierd niciodată frumuseţea,
ci doar şi-o mută de  pe faţă… în inimile lor”

(Martin Buxbaum)

Acesta este motto-ul cu care–şi începe
volumul de poezii, Nostalgii, vise, insomnii…,
aproape, în miniatură, NINA GONŢA.

Într-o notă biobibliografică de la pag. 125-
132 aflăm că NINA GONŢA s-a născut şi a copilărit
în satul Pănăşeşti, raionul Străşeni, Republica
Moldova. Îşi face studiile gimnaziale în satul natal,
apoi cursurile Şcolii pedagogice din Călăraşi,
Universitatea de stat din Chişinău, Facultatea de
Biblioteconomie. A lucrat ca inspector şcolar cu
probleme de bibliotecă, iar din 2000 s-a repatriat în
România, stabilindu-se la Iaşi. Aici s-a integrat repede
în viaţa culturală a Iaşului, prin Asociaţii de cultură

reprezentative pe linie literară, prin participarea la
diverse acţiuni specifice, colaborări la reviste de profil.

De la începutul activităţii literare s-a remarcat
prin publicarea de articole, recenzii, versuri în reviste
din ţară şi chiar străinătate, prin intermediul
Internetului.

Astfel, a scris o serie de cărţi cum ar fi: În
căutarea bărbatului ideal (Pagini basarabene),
2012, Craiova; Destin de femeie. Povestiri de
viaţă, Ed. Rafet, Râmnicu-Sărat; Toamna
îndrăgostită versuri, Ed. PIM, Iaşi, 2015; În
mrejele vieţii, roman internautic-feisbucist, Ed.
StudIS,Iaşi, 2016, sunt doar câteva din titlurile creaţiei
Ninei Gonţa.

De la începutul volumului de poezii Nostalgii,
vise, însomnii… autoarea afirmă că nu scrie pentru
cititorul de elită, ci pentru cel simplu… Şi totuşi
poeziile din acest volum se adresează diferitor
categorii de cititori, de la adolescenţi, până la cei
trecuţi demult de vârsta a treia.

Constantin
Mănuţă
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Versurile scrise de Nina Gonţa amintesc de
stilul popular, abordând teme şi motive poetice
diferite.

Poeziile Dor nemărginit şi Doruri …multe
par nişte minipicturi unde apare o gamă largă de culori,
de la verde la albastru etc., toate cu semnificaţiile lor:
„Dor de verde-/ iarbă verde,/ dor de-albastru-/ cer
albastru!/ Dor de sat natal cu flori,/ de căsuţa cu
pridvor…/ Dor de râu,/ dor de ţară./ Dor de neam,/
dor de tricolorul…/ brâu./ Doruri multe mă apasă…/
Doruri grele!/ Cum să fac să scap de ele?/ Dar mai
dor şi dor mai greu/ mi-este de copilul meu!”

Motivul zborului apare în poezia Zbor…
unde dorinţa poetei este de a se înscrie în
coordonatele antigravitaţiei, până la levitaţie: „Într-o
clipită,/ din pat  m-am ridicat./ Mâinile… deasupra
capului…/ Şi-aşa, uşoară,/ învăluită,/ din cap până-n
picioare,/ într-un giulgiu alb/ …am zburat!/ În sus, în
jos…/ Un zbor ciudat,/ uşor şi…/ legănat…”

Tema anotimpurilor este prezentă în poeziile:
Anotimpurile, Toamnă… rece, Paşi… în iarnă
(construită în stil clasic), Zăpadă în aprilie, Mă
bucură (dedicată oraşului Iaşi).

O fascinează anotimpul de primăvară şi
consideră că: „fiecare anotimp îşi are farmecul şi
frumuseţea lui…”.

Anotimpului de toamnă îi percepe sunetul
bacovian, cu atmosfera rece, sumbră, norii negri şi
oamenii care preiau din stările anotimpurilor: „Afară
e frig,/ deşi abia e mijloc de toamnă!/ Poate că iarna
vrea să vină peste noi…/ mai devreme,/ poate că noi
suntem…/ mai reci,/ poate că timpul ne-a încurcat
ale noastre…/ poteci…/ nu ştiu ce astea toate vor să
însemne…” (La mijloc de toamnă).

Culoarea albă dată de zăpada iernii
înveseleşte sufletul poetei: „…Şi ce pufos e omătul,/
geme slab sub paşii mei./ Iarna îşi duce iar…cântul,/
pe cărări, pe deal şi văi.// Albă e culoarea iernii/ te
îndeamnă să zâmbeşti./ Chiar de fulgi de nea tot
cerne,/ simţi că iarăşi tu trăieşti.” (Paşi… în iarnă).

Aceeaşi emoţie este prezentă şi-n poezia
Zăpadă în april, făcând referire la faptul că-n anul
2017 a nins de Paşti, în luna aprilie: „ Zăpadă albă
cade…/ nepoftită,/ peste iarba, frunza verde,/ peste
creanga înflorită…/ Peste mugurul de trandafir,/ de
liliac…  îmbobocit,/ peste tot pomul înflorit…/
Zăpada albă cade…/ zile-n şir…/ într-un târziu
april…” ( Zăpadă în april).

Nu uită să prindă anotimpul de toamnă şi-n
mrejele versului clasic.

Pe conceptul de fugit irreparabile tempus
sunt construite poeziile: Aş vrea să opresc timpul în
loc…, Nu-mi pierd timpul, Cât mai avem
timp…Au trecut anii…: „Acum  m-am apropiat de
o vârstă,/ când viaţa zboară-/ fulgerător!/ E ca o
pasăre în zbor!/ Aş vrea s-o apuc de-o aripă,/ s-o
opresc,/ pentru o clipă.”, Timpul unde consideră că
El, timpul nu-i altceva decât programarea lui
Dumnezeu, S-a întâmplat ceva… Vremuri.

Citind o poezie ca Vrăbiuţa de exemplu şi
nu numai această poezie, ci aproape întreg volumul
aminteşte de stilul regretatului pedagog şi poet Vasile
Fetescu, iar poezia Un porumbel: „…Azi am văzut/
pe o şosea din Iaşi,/ un mort./ ...Nu rămăsese mult…/
din el…/ Era…/ un porumbel”, ne duce cu gândul la
poetul Ion Minulescu.

 Autoportretul liric apare în poeziile: Durerile
sufletului, Am închis ochii, Vă las.

Poeta, prin intermediul comparaţiei, se
autocaracterizează ca fiind o mare înverşunată,
ploaie torenţială, trăsnet sub nuc, cutremur
neaşteptat etc. Poezia O floare este semnificativă
pentru preţuirea femeii, în general, plină de gingăşie
şi sensibilitate, comparabilă cu un poem cât o mie
de cuvinte. De menţionat şi faptul că ilustrarea grafică
a cărţii aparţine... autoarei.

Pictură de: Alina Deica
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Despre cartea Poezie erotică - Traduceri din
poeţi ruşi modernişti, Ediţie bilingvă ruso-

română. Transpunere în limba română: Nina
Gonţa, Editura StudIs, Iaşi, 2017:

Motto:
“Să-ţi fie versul bună veste

Ascunsă-n vântul şui din zori
Ce-adulmecă prin izmă şi bujori…

Iar restul, doar literatură este!
Paul Verlaine, Arta poetică

Traducerile din poeţii ruşi modernişti cuprinse
în volumul POEZIE EROTICĂ impun de la bun
început anumite precizări, care aşază într-o lumină
favorabilă, astfel de poezii, atât timp, cât epitetul
modernişti se revendică de la modernism care
apelează la fantezia metaforică a autorilor, la o

independenţă absolută în exprimare, la abandonarea
convenţiilor şi încălcarea programatică a regulilor, la
libertatea deplină a inspiraţiei care dă nota de
senzualism ca-n cazul poeţilor amintiţi, traduşi cu o
deosebită măiestrie artistică de către Nina Gonţa.

Poezie obraznică, după cum afirmă
autoarea (cuvântul îl consideram prea dur), merită
toată aprecierea pentru riscul pe care şi l-a luat în
sensul că şi un astfel de demers este unul literar, deloc
neglijabil.

Vizând depăşirea limitelor literare, o contopire
a viului în sensul dezmărginirii umane, poezia erotică
declanşează forţele iraţionale ale existenţei umane,
este mai mult dionisiacă decât apolinică deoarece
trezeşte o extraordinară beţie a simţurilor.

Vom încerca să exemplificăm prin câteva
mostre poetice din autorii ruşi modernişti: „Mă scald
în oceanul pasiunii…/ Aştept valul următor… de
sex…/ Eu mă dezbrac de tot ce-i pământesc/ Şi-n a
ta dragoste, iubitul meu, mă-nec”.

Galina Volodina – Geamandura şi Lângă
lac: „Pe malul unui lac liniştit/ sclipeşte dansând… o
floare/ Cort, foc./ În afară de tine şi mine, nimeni.//
Corpul meu mângâiat este de mâinile tale/ Eu al tău
penis…  mângâi./ Picioarele…  uşor mi le răsfiri…/
Şi…  al meu clitoris devine captiv…  în buzele tale”.

Continuăm cu Tleghen Jarkin printr-o strofă
din Melodia unei note de iubire: „De buzele tale eu
mă ating sfios,/ cu melodia unei note de iubire,/ pentru
a le simţi al lor gust duios/ şi gingaşul tremur…  al
făpturii tale…”.

Încheiem scurta noastră prezentare cu
versurile savuroase  şi obraznice cum le denumeşte
autorul modernist Victor Kundemas: „Ce tot face el
cu tine?/ Doamne, nu îi e… ruşine?!/ Şi-a băgat mâna
sub fustă/ şi-al tău pântec el mângâie…” sunt doar
câteva exemple ce pot incita lectorul de diferite vârste
la citirea traducerilor din limba rusă, în intimitate, nu
numai în doi după cum recomandă traducătoarea
Nina Gonţa.

Poeta narcitur, versus fit spune un dicton
latin, dacă-l parafrazăm.

Poezia se naşte, versul se face.

Constantin
Mănuţă
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Nicolae Băciuţ:
„Aş fi vrut să

răspund la toate
întrebările pe care
mi le-aţi fi pus şi
nu mi le-aţi pus!”

Un fel de preambul: din curiozitate pentru omul
care se află dincolo de text, camuflat în reperele unei
realităţi mai mult sau mai puţin vizibile, interes şi
fascinaţie pentru acea lume nouă care se poate doar
intui, întrezări, dorinţa şi nevoia de dialog, de comu-
nicare directă, antrenând libertăţi de opinie şi viziuni
personale; încercarea noastră de a depăşi barierele
psihologice existente între autorul unui text şi re-
ceptorii săi, pentru acea bucurie reală şi profundă a
dialogului şi a descoperirii straturilor adânci ale per-
sonalităţii celor intervievaţi vă propunem următoarele
întrebări:

M.-D. P.: Primele rânduri scrise sunt unice. Când
şi unde ai început să scrieţi?

N.B.: Fireşte, învăţând repede şi entuziast alfa-
betul în clasa întâi, cu învăţătoarea Maria Rusu, ca
apoi să-mi câştig treptat „autoritate” didactică, pentru
că, învăţând în şcoala primară în clase paralele, în-
văţătoarea mă punea pe mine să fac de-a învăţătorul
cu colegii mei din clasa a II-a, când ea se ocupa cu
cei de-a IV-a. Acelei învăţătoare, Eugenia Baba, îi
port o amintire afectuoasă, pentru că ea a început să
mă antreneze în activităţi artistice, să exploateze ca-
lităţile mele de recitator. În 1966, la centenarul George
Coşbuc, „am pus în scenă” şi am interpretat „O scri-
soare de la Muselim Selo”, la îndemnul şi cu sprijinul
ei.

De scris „vârtos” m-am apucat prin clasa a VI-
a, aveam mari ambiţii, pe lângă poeziile de dragoste
cu destinaţie colegială, căci vroiam să transpun în
versuri poveştile pe care le citeam. Am început cu
„Fetiţa cu chibrituri” a lui Andersen. Nu ştiu pe unde
au ajuns producţiile mele literare de atunci, dar, pe
undeva, am carneţele cu poeziile dedicate unor
„iubite” care-mi erau colege de şcoală la Bistriţa, unde
am început să învăţ (Şcoala Generală Nr. 1), începând
cu clasa a VII-a.

Visele mele de a deveni scriitor s-au conturat de
pe atunci, materializându-se îndată după terminarea
liceului într-o carte confecţionată de mine într-un singur
exemplar, „Cădere în vârstă” se chema (eram sub
influenţa lui Nicolae Labiş)  şi pe care îl păstrez undeva
în lăzile mele de manuscrise, amintiri...

Cred însă că o puternică încărcătură emoţională
a venit odată cu pierderea mamei, când încă nu
împlinisem paisprezece ani, când, nu, încă nu aveam
identitate.

M.-D. P.: Orice început este fascinant. Ce a
păstrat memoria dumneavoastră despre momentul
debutului literar şi contextul în care acesta s-a produs?

N.B.: Am debutat de mai multe ori, în anii de
şcoală, şi cu publicistică în ziarul judeţean „Ecoul” şi
cu poezie în ultimul an de liceu, în revista Liceului
„Liviu Rebreanu”, „Zări senine”, unde făceam echipă

Maria-Daniela
Pănăzan



 

 

6-7

99

în cenaclul şcolii cu Domniţa Petri, Cleopatra Lorinţiu,
Nicolae Borşa, Liliana Onişor şi în „Îndrumătorul
cultural”, prin purtarea de grijă a lui Traian Lalescu,
poetul delicat, fiul marelui matematician Traian
Lalescu.

Deşi am mai publicat pe ici pe colo, adevăratul
meu debut îl pun în contul revistei studenţeşti de cul-
tură de la Cluj „Echinox”, unde, printr-o fericită îm-
prejurare, m-am integrat redacţional încă din primele
luni de şcoală, lucrând şi la numărul aniversar, la zece
ani de la apariţia revistei.

Nici în volum, debutul nu a fost mai limpede. În
vârtejul concursurilor literare pentru debut, am publi-
cat prima carte, „Muzeul de iarnă”, la Editura Dacia,
după ce am apărut de două ori în caietele de debut
ale Editurii Albatros şi într-o antologie de debut de la
Dacia.

Dar, ca să mă alint, am sentimentul că de fiecare
dată când public ceva sunt la debut. Pentru că publi-
carea oricărui text induce pentru mine şi responsa-
bilitate şi frenezie, ca la începuturi.

Dar, dacă e să dau concreteţe momentului când
mi-am văzut prima oară semnătura în ziar, cu o ştire,
trebuie să recunosc că, aşa cum se spune, puteam să
prind iepuri de fericire. Mergeam pe uliţa satului, par-
că aşteptând să se uite toţi la mine. Mă simţeam im-
portant, eram „cineva”. Nimeni, până la mine, nu mai
scrisese la... ziar!

M.-D. P.: În istoria personală a fiecăruia stăruie
chipul părinţilor. Ce amintiri, vise, imagini legate de
mamă sau tată, v-au rămas statornice peste ani?

N.B.: De la mamă am rămas cu blândeţea şi
bunătatea ei, cu jertfelnicia ei, pentru ca nouă să ne
fie bine, să putem învăţa. Văzând cât de dragă ne e
cartea, a făcut tot ce i-a stat în putinţă să mergem, eu
şi fratele meu, la şcoală în oraş (Bistriţa). Era greu şi
pentru noi, dar şi pentru ea, pentru că trebuia să se
scoale cu noaptea-n cap (4-5) ca să ne pregătească
micul dejun şi pacheţelul. Iar noi trebuia să fim mereu
cu ochii la ceas. Trenul care ne ducea la Bistriţa nu
aştepta după noi.

Din păcate, ea s-a prăpădit prematur şi viaţa mea
s-a schimbat, astfel, radical. Mi-a lipsit enorm, am
dus, duc încă, povara lipsei căldurii materne, pe care
n-am reuşit s-a compensez/ înlocuiesc cu nimic. Ni-
ciodată.

Tatăl meu era aspru, exigent, categoric în toate,
nu umbla cu jumătăţi de măsură. Nu ştia ce e odihna
şi nici nu stătea departe de noi. Pentru mine avea o
slăbiciune, pentru că eram „prâslea”.

O vreme, ne-a fost mamă şi tată, apoi a trebuit
să ne luăm viaţa pe cont propriu.

Deşi am dus mereu cu mine nostalgia copilăriei
şi a locurilor ei, satul mi-a devenit străin, l-am văzut
din ce în ce mai rar, şi pe măsură ce a trecut vremea,
nici sătenii nu-mi mai erau toţi cunoscuţi. Veneau ge-
neraţiile tinere, care-mi păreau din alte vremuri şi din
alte locuri.
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Nimic nu mai era ca în copilăria noastră/ mea.
Sper să compensez/ să recuperez în veşnicie le-

gătura mea cu satul, pentru că repet cu insistenţă do-
rinţa mea de a mă întoarce până la împlinirea vea-
curilor, când viaţa pe pământ mi se va încheia, în ci-
mitirul din sat, lângă părinţii mei.

Am să vă mărturisesc ceva de foarte puţină lume
cunoscut şi care mă întoarce spre părinţii mei, între-
bător şi admirativ, pentru stăruinţa lor în a avea pur-
tători de nume ai bunicilor şi ai tatălui. Am un frate,
mai mare cu doi ani, Grigore. Dar înaintea lui am mai
avut doi fraţi, care au murit de mici, pe care-i chema
Grigore pe unul şi Nicolae pe celălalt. Atât de mult
au ţinut la a duce numele tatălui mai departe, încât i-
a dat şi fratelui meu tot numele de Grigore, (au mai
încercat încă o dată!), iar mie Nicolae (numele buni-
cului dinspre tată), iar ca să-l împace şi pe bunicul
dinspre mamă, mi-au dat şi numele de Ioan. Aşa că
eu în acte sunt Ioan Nicolae.

M.-D. P.: Aţi putea descrie, în câteva cuvinte,
locurile natale în care aţi copilărit şi în ce măsură se
regăsesc acestea în opera dv.?

N.B.: Locurile natale se regăsesc în tot scrisul
meu, fără să se vadă, fără să poată fi uşor detectate,
tocmai pentru că de-acolo am învăţat zborul şi am
încercat să iau înălţime. Am trăit într-un spaţiu mioritc,
în accepţiunea lui Blaga, şi m-am bucurat de toate
virtuţile lui.

În cărţile mele se aud discret unduiri ale acelor
locuri şi ale lecturilor din adolescenţă, cu primele per-
sonaje care m-au fascinat, din lumea reală (Spar-
tacus) sau cea ficţională (Baronul Münchausen).

Am scris de-a lungul timpul câteva poeme dedi-
cate părinţilor mei, locurilor dinspre care am scrutat
orizonturile lumii. Chintelnic a devenit în poezia mea
Quintelnic.

Am scris o micromonografie a bisericii din satul
natal, când a ajuns la vârsta centenară, am evocat un
personaj impunător, un mare nume pe care l-a dat
Chintelnicul meu natal, Grigore Pletosu, care fusese
teolog, profesor... care şi-a pus amprenta şi pe deve-
nirea lui George Coşbuc, cel de la Şcoala Normală
din Năsăud.

Casa lui era aproape peste drum de casa noastră.
Era o casă mare, cu un gard foarte înalt, din scândură,
care ceda greu la impulsurile noastre de a gusta căp-
şunii din grădină, care răspândeau miresme îmbătă-
toare.

Am mai scris despre un obicei care a făcut cele-
bru satul, „Hâzii”, care ne purtau prin vremi şi mitologii,
despre alte întâmplări „de-acasă”.

Quintelnicul meu mi-e mereu departe/ aproape.
M.-D. P.: Legat de climatul anilor de studii, de

colegii şi profesorii pe care i-aţi cunoscut (apreciat)
la vârsta întrebărilor şi a primelor lecturi, care este a-
mintirea ce prevalează asupra celorlalte imagini re-
ţinute? Vă invităm să evocaţi o întâmplare, o întâlnire
sau ,,un personaj” de care vă leagă (sau vă desparte)
un episod anume.

N.B.: În casa noastră nu erau prea multe cărţi,
înafara celor de rugăciuni. Biblioteca noastră s-a
temeluit pe cărţile pe care, an de an, le primeam la
premii eu şi fratele meu şi din cărţile pe care un vecin,
învăţător şi pasionat de istorie ni le dădea, văzând
dragostea noastră de carte.

Mi-am iubit dascălii. Am avut mereu dascăli buni,
fără a mă fi putut eu ridica mereu la aşteptările lor.
Am vii în memorie chipurile învăţătorilor mei, apoi
îmi amintesc cu drag de profesoara mea de rusă, de
cea de română din anii de şcoală de acasă, apoi de
diriginta din Bistriţa, profesoară de muzică, Ghingheli,
de cea de română, Drăgan, de profesorul de „mate”,
Oltean, cu care mâncam Gheba pe pâine. Îmi amin-
tesc de ei afectuos, deşi au trecut ceva ani – 45 e o
cifră, nu-i aşa?

Nu ştiu de unde a venit pasiunea mea pentru lec-
tură şi nici opţiunile mele – m-au prins anii adoles-
cenţei cu lecturi din Dostoievski, Tolstoi, Aldous
Huxley, John Steinbeck, Giovanni Papini...

Profesorii de la Liceul Nr. 1 din Bistriţa, în frunte
cu dirigentele, Livius Gubesch, un sas exigent, aspru,
au pus biciul pe noi. Am fost o clasă bună – chiar da-
că nu toţi stăteau cu burta pe carte mereu, dar care,
prin ceea ce au făcut în viaţă au confirmat că erau...din
material de calitate!

Dacă e să evoc o întâmplare din acei ani, o „în-
tâmplare a fiinţei mele”, cum ar spune Nichita Stă-
nescu, atunci trebuie să mă întorc la perioada în care,
spre disperarea cred şi uimirea unor bibliotecari,
mi-am propus să citesc toate cărţile din biblioteca
orăşenească din Bistriţa. Începusem dintr-un colţ şi
împrumutam cărţi cu... metrul. Câte-un metru de carte
pe lună. Ce optimist puteam fi! Credeam că o să am
mai multe vieţi să dau gata biblioteeca. Uitam de mine
citind, uitam şi să mănânc. În buzunarul de la piept al
cămaşei aveam mereu cărţi de poezie, din colecţia
„Cele mai frumoase poezii”, de la Albatros. Nu-mi
ajungea timpul niciodată...
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Era sfâşietor să-mi întrerup o lectură.
M.-D. P.: Dacă, printr-un exerciţiu de imagina-

ţie, aţi fi rugat să poposiţi într-un loc anume, care să
vă definească geografic şi spiritual, care ar fi acel
loc?

N.B.: E cel în care sunt acum, şi îmi întorc
privirea înapoi, nu cu mânie, ca binescunoscutul
dramatrg, ci cu nostalgie... cu bucurie. Am trecut prin
mai multe locuinţe, dar cea în care vieţuiesc acum,
de aproape două decenii, e penultima casă... Nu ştiu
cum va fi în ultima, dar în aceasta mă simt în largul
meu. Nu-mi doresc mai mult. Dar nici mai puţin!

Cu toată familia lângă mine mă simt puternic şi...
nemuritor.

Am avut o casă şi în America, într-o geografie
asemănătoare – Pennsylvania. A fost ca-n basme.
Am preferat însă să revin cu picioarele pe pământ.

M.-D. P.: Aţi avut / aveţi vreun profesor prefe-
rat / mentor?

N.B.: Am avut mai mulţi, dar câţiva dintre ei, fi-
ecare în felul lui, mi-au fost, să spunem, mentori, deşi
termenul e prea sărac să încapă aceste referinţe bi-
ografice.

O să-i înşirui, într-o ordine a intrării lor pe scena
vieţii mele, dascălii Filologiei clujene – Ion Vlad,
Ioana Em. Petrescu, Liviu Petrescu, şi ai Facultăţii
„Echinox”, cum îmi place să cred că a fost experienţa
prestigioase reviste studenţeşti de cultură: Ion Pop,
Ion Vartic şi Marian Papahagi.

La „Vatra” îi datorez totul lui Romulus Guga.
În afara catedrei, marele meu dască a fost N.

Steinhardt.
Dar dascăli/ mentori mi-au fost multe din cărţi-

le pe care le-am citit. Dascălii mei tăcuţi, dar care
mi-au spus atât de multe.

M.-D. P.: Ce este literatura?
N.B.: E o întrebare ca o ghilotină. Răspunsul de

dicţionar e la îndemâna oricui să se lămurească. Pentru
mine însă a fost hrana de bază – şi să dau şi să iau.
Am luat cât am putut, am dat după talanţii pe care
i-am primit.

M.-D. P.: Aşa cum s-a dovedit de-a lungul tim-
pului, arenele literare nu sunt întotdeauna liniştite. Aţi
putea creiona unul din momentele sensibile, dificile,
pe care le-aţi întâmpinat?

N.B.: Eu sunt un alergător singuratic de cursă
lungă. Nu am fost interesat prea mult de arenele lite-
rare, nu m-au entuziasmat sfâşierile sălbatice dintre
scriitori.

Am stat departe de circurile din lumea literară,
fiindcă sunt mai multe, uneori ai impresia că unde se

adună doi scriitori nu o fac în numele Domnului, ci în
numele Satanei. Biserica lor e iadul.

Parcă ar fi dispărut dialogul. Parcă toată lumea
ar monologa şi toţi ar crede că fiecare deţine adevărul
absolut, că adevărul suprem e la el.

Când stai deoparte, îţi asumi şi consecinţele. Adio
premii literare, adio chermeze, călătorii şi mai ştiu eu
ce alte binefaceri vin când mărşăluieşti în gaşcă!? Mă
mulţumesc cu câţiva prieteni, cu care tragem la edecul
literar, cu care am polemici... cordiale, cu care con-
struim în spaţiul literaturii atât cât ne ţin curelele.

Gloria/ valoarea literară a fost, după cum s-a
verificat în atâtea cazuri, o fantasmă, iute trecătoare,
dacă a fost validată la un şpriţ, ori în cine ştie ce cu-
lise literar, dacă nu trece proba timului, la întâlnirile
cu cititorii.

Ne naştem singuri, murim singuri. Pe cruci nu se
trec nici titluri, nici premii, nici victoriile în arena literară.
Rămân cărţile. Au şi ele viaţă măsurată – unele mor
odată cu tine, altele îţi supravieţuiesc, rămân să vor-
bească în locul tău. În numele tău! Şi la propriu şi la
figurat!

M.-D. P.: Aveţi un scriitor preferat? Aţi avut e-
moţii la prima întâlnire cu acesta?

N.B.: N-aş vorbi de un scriitor preferat. Cred
că e o sintagmă fără conţinut, una care-mi aminteşte,
fără nimic peiorativ, de anii în care ascultam la radio,
„La microfon, melodia preferată”.

Cine poate să fie atât de limitativ, dacă se res-
pectă? Un scriitor preferat?

Nici măcar de „literaturi” preferate nu e simplu
să vorbeşti, deşi în acest caz lucrurile sunt mai limpezi
– poţi avea anume preferinţe, te poţi regăsi într-o
anume literatură... Scriitori mei preferaţi.... Sună vul-
gar.  La fiecare caut ceva, de la fiecare iau câte ceva.
Să fie scriitori preferaţi cei pe care-i recitesc, la care
revin, renunţând astfel la lectruri/ scriitori noi? Ce să
prefer – friptură de curcan sau de porc. Sau le prefer
pe amândouă – una la prânz, alta la cină. Când e
vorba de scriitor preferat, e bine să nu te culci flă-
mând!

M.-D. P.: Cum s-ar defini, în opinia dv., litera-
tura de azi şi relaţia ei cu publicul cititor?

N.B.: Putem tatona un răspuns, dar nu putem
da un răspuns. Câtă vreme nu ştim cine citeşte, de ce
citeşte, cât citeşte, cum citeşte...

Sociologii noştri fac anchete electorale, exist
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poluri... Şi dacă i-ar interesa cititorii, cui ar folosi
cercetările lor? Factorilor de decizie politică, adminis-
trativă? Păi ăştia s-au dovedit adversarii înfocaţi ai
culturii. Nici măcar cultura politică nu-i interesează.

Lectura a devenit o aventură pe cont propriu.
Amărăciunea mea vine însă dinspre modul în care

e tratată literatura în şcoală, vine de la senzaţia că se
consolidarea impostura la catedră, că mulţi dascăli
sunt mediocri, fără vocaţie, fără har, care handicapează
pe bandă rulantă, generaţie după generaţie. Păi, dacă
ei nu citesc, dacă ei nu pun preţ pe cultură, de la cine
să înveţe copiii cât de importantă e lectura pentru
destinul lor. Nici nu te miră când auzi spunându-se
cu năduf: „Îl vezi pe... ăla? A fost un elev mediocru,
n-a pus niciodată mâna pe carte şi, uite, e miliardar”
sau „Uite, deşi nu i-a plăcut cartea, a ajuns ministru
al învăţământului. Să ne mai mire că un absolvent de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (tot respectul
pentru această facultate!) a ajuns ministru al culturii!

M.-D. P.: Vă implicaţi în proiecte culturale? Ce
aşteptări aveţi de la viitorul apropiat?

N.B.: Eu conduc o instituţie cu pretenţii. Îi spune
Direcţie Judeţeană de Cultură. Din 2005, din ordin
ministerial (ministru Mona Muscă), aceste instituţii
nu au mai primit bani pentru proiecte, programe, ac-

Pictură de: Alina Deica

ţiuni culturale etc. Nu ştiu ce-o fi fost în capul unui
ministru când şi-a imaginat că o instituţie de reprezen-
tare adminstrativă şi culturală e pusă în cârje şi trebuie
să alerge!?

De 12 ani, în astfel de condiţii, realizez zeci de
proiecte, proprii, şi mă implic în parteneriate culturale.
Cum poţi avea pretenţii că eşti om de cultură dacă
stai pe margine? Nu e ca în fotbal - stai în tribune/ pe
margine şi eşti microbist. În cultură, dacă stai pe mar-
gine, foarte repede centrul devine periferie.

Ştiţi, e o vorbă: nu putem noi face atâtea păcate
câte pot ierta preoţii. Aş spune, răsturnând lucrurile,
că nu pot ierta preoţii atâtea păcate (proiecte) cultu-
rale câte aş putea eu face.

M.-D. P.: Există vreo întrebare la care aţi vrea
să răspundeţi şi nu v-a fost adresată? – vă rugăm să
daţi şi răspunsul.

N.B.: Aş fi vrut să răspund la toate întrebările
pe care mi le-aţi fi pus şi nu mi le-aţi pus!

Târgu-Mureş, 9 ianuarie 2018
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În eternitatea Timpului să ne oprim rememo-
rator, fie doar şi pentru o clipă, la poetul Nicolae
Labiş, născut la 2 decembrie 1935, în ţinutul mirific
al Mălinilor, aflat pe apa Suhei, ce străbate “cu şopot
limpede” hăţişul pădurilor de foioase şi brazi ale Ob-
cinei Stănişoarei, cel pe care Geo Bogza avea să-l
numească “puiul de cerb”, iar Eugen Simion avea
să-l definească emblematic de a fi fost “buzduganul
unei generaţii”.

Dacă ar mai fi trăit, “iedul Nicolae” ar fi îm-
plinit acum 82 de ani!

Cu un debut fulminant în poezie, “Fii dârz şi
luptă Nicolae!”, cu un talent sclipitor, Poetul “pri-
melor iubiri” urcă vertiginos şi strălucitor pe cerul
liricii româneşti a timpului său, devenind “o super-
novă” miraculoasă prin Lumina şi Culoarea Poeziei
sale. Mereu în “luptă cu inerţia”, fire romantică şi
năvalnică, devine în scurt timp o adevărată “stea” a
generaţiei sale, impunându-se cu forţa poeziei ce
ardea ca o torţă în inima şi cugetul său înaripat spre
înaltul celest.

Dar, fatidic sau nu, aripile zborului său cuteză-
tor i-au fost frânte (mărturisitor!) “la douăzeci de
ani şi încă unul” în urma unui tragic accident, pe-
trecut în noaptea de 9 spre 10 decembrie 1956,
când “pasărea cu colţ de rubin s-a răzbunat”
(tramvai / cine ştie ce?), care l-a aruncat pe... un pat
de spital, de unde a trecut prea dureros şi prea regre-
tat... Dincolo... în 22 decembrie 1956.

Se împlinesc curând 61 de ani de atunci, fără
ca “misterul” morţii sale să fi fost elucidat vreodată!

Scurtă i-a fost să-i fie viaţa, scurtă i-a fost şi
creaţia poetică, dar Poetul Nicolae Labiş este şi a-
cum şi va fi şi de-acum încolo, mereu şi mereu, în
veacul de acum şi în cele ce or să mai vină, “o pu-
ternică şi emblematică personalitate a literatu-
rii române”!

“Moartea căprioarei” reprezintă, desigur, o
“chintesenţă” a liricii sale definitorii şi inegalabile,

fiind considerată una dintre cele mai frumoase poezii
româneşti. Inspirată poetului de momentele trăitoare
ale “foametei din munţii Carpaţi”, care s-au succe-
dat în chip nemilos ororilor războiului abia încheiat,
poezia “Moartea căprioarei” înfiorează prin tragis-
mul acestora: “Împleticit m-am dus şi i-am închis/
Ochii umbroşi, trist străjuiţi de coarne,/ Şi-am tre-
sărit uimit şi alb când tata/ Mi-a şuierat cu bucu-
rie: - Avem carne!”

Despre Labiş şi “Moartea căprioarei”, scri-
itorul Valeriu Butulescu avea să afirme cu tăria afo-
rismului său: “Labiş a trăit puţin, dar pentru un
veac ne-a interzis să ne atingem de căprioarele
poeziei”.

De fiorul acestei capodopere labişiene m-am
pătruns în suflet chiar de la prima ei lectură din anii

Mihai Caba
O clipă de eternitate:

Nicolae Labiş
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liceeni şi acolo mi s-a cuibărit pentru totdeauna, fă-
cându-mi o adevărată plăcere s-o recit în gând sau
de aievea, cu aceeaşi caldă emoţie, ori de câte ori
inima-mi dă... ghes, aşa cum se întâmplă şi acum, în
clipele rememorării ...”puiului de cerb”...

Seceta a ucis orice boare de vânt.
Soarele s-a topit şi a curs pe pământ.

A rămas cerul fierbinte şi gol.
Ciuturile scot din fântână nămol.

Aşteptăm într-un loc unde încă mai sună
 Din strunele undelor limpezi, izvoarele.

 Când va scăpăta soarele, când va licări luna,
Aici vor veni-n şirag să se-adape.

Una câte una căprioarele.

Ea s-arătă săltând şi se opri
Privind în jur c-un fel de teamă
Şi nările-i subţiri înfiorară apa
 Cu cercuri lunecoase de aramă

......
De sus, lumina palidă, lunară

Cernea pe blana-i caldă flori stinse de cireş...
Vai, cum doream ca pentru prima oară

Bătaia puştii tatii să dea greş!

Dar văile vuiră...Căzută în genunchi,
Îşi ridicase capul, îl clătină spre stele,

Îl prăvăli apoi, stârnind pe apă
 Fugare roiuri negre de mărgele...

O pasăre albastră zvâcnise dintre ramuri
Şi viaţa căprioarei spre zările târzii

 Zburase lin, cu ţipăt,ca păsările toamna
Când lasă cuiburi sure şi pustii.

Ce-i inimă? Mi-i foame!
Vreau să trăiesc şi-aş vrea...

Tu, iartă-mă fecioară- tu căprioara mea!
Mi-i somn. Ce-nalt e focul!

Şi codrul, ce adânc!
Plâng. Ce gândeşte tata? Mănânc şi plâng.

Mănânc!

Moartea căprioarei... în 5 ipostaze
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Reflecţii...
medicale (!?)
Punctul de vedere al pacientului

(Dacă-i musai, te şi-mbolnăveşti...)

Să nu dea dracu’ să te-mbolnăveşti, că ai
băgat-o pe mânecă, da’ ce zic eu, ai încurcat-o rău!

Păi da, pentru că dacă, Domne fereşte, n-ajungi
la urgenţe, unde dai sigur colţu’, deci nu se pune, şi
îşi bagă coada vreun drac (iarăşi dracu’, ce să-i faci,
se bagă-n toate ca musca-n lapte!), dacă ai norocul,
zic, să nu te simţi bine şi te duci la medicul de familie
aşa, pe nepusă masă, ai încurcat-o!, şi dacă, pe dea-
supra, îndrăzneşti cumva să-i ceri trimitere pentru
analize, ca să vezi cum stai cu sănătatea, de exemplu,
ţi-ai dat foc la valiză.

Auzi mata, zice, analizele nu se recomandă la
cerere, ci numai în cazul în care, ştiu eu, te umfli de la

ficat, de la drenaj prost, mă rog, esenţa e că, dacă nu
dai plicu’, atenţia, nu primeşti recomandarea.

Da, e  musai bolnav să fii, ca să-ţi permiţi un
asemenea favor.

Da’ românu’ e inventiv, dom’le, şi, când îşi
pune-n cap ceva, reuşeşte.

Aşa şi cu analizele. Dacă e musai, se şi-mbol-
năveşte.  La comandă, ce mai! Dar, cum este galanton
din fire, dă şi şpagă. Dacă trebuie!? Adică, ce om
este el în faţa lui!? Fudulia asta  îl bagă în multe belele.
De bună seamă, n-a auzit sau nu vrea să audă că
„Prostul dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul”.

Şi nu bat câmpii cu astfel de afirmaţii, aş vrea
eu, dar vă spun caz concret, în care două femei se
întrebau în faţa cabinetului cât să dea specialistului
din policlinică pentru o semnătură şi-o ştampilă. Am
încercat să le lămuresc că au diagnosticul dat de
medicul unde fuseseră internate şi că specialistul nu
are cum să-l schimbe, dar eu am vorbit, eu am auzit.
Am văzut cu ochii mei cum cea care a intrat prima
i-a făcut semn celei de-a doua că a dat o foaie, bani
mari pe atunci (anii nouăzeci!)...

Bine a zis cine-a zis că şi prostia şi domnia se
plătesc.

Ce voiam să demonstrez eu este că şi noi, pa-
cienţii, avem partea noastră de vin. Noi suntem aceia
care încurajăm şpaga. Dacă nimeni nu ar mai cotiza,
am fi trataţi toţi la fel, mai bine sau mai puţin bine, nu
ştiu, dar a intrat în conştiinţa colectivă ideea complet
eronată că, dacă dai, şi primeşti. Aşa o fi în alte pri-
vinţe, dar medicul este plătit pentru a ne consulta şi
pentru a prescrie, după caz, analize, tratamente,
internare. Asta în teorie...

Şi cum toţi cunoaştem diferenţa dintre teorie şi
practică, până una-alta dăm dreptul, iar doctorul ne
cadoriseşte cu o boală pe măsură şi cu un tratament
aşijderea. Pentru că, atenţie, un bolnav gros la pungă
se întreţine ca să cotizeze, chiar lunar dacă se poate.
Başca şpaga, başca tratamentul, başca analizele!

De un asemenea bolnav „sănătos” trebuie ţinut
cu dinţii,  ba chiar trebuie trimis la specialist spre
confirmarea diagnosticului, ca să devină un cotizant
fidel (sic!). Specialistul are un cuvânt greu şi, dacă
întregeşte supoziţia medicului de familie,  acesta creşte
în ochii pacientului. Vede cât e de inteligent şi-i va fi
recunoscător.

Elena
Agiu-Neacşu
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Şi apoi mănâncă şi specialistu’ o pâine. Citeşte
încă o dată analizele, eventual confirmă diagnosticul,
nuanţând, desigur, aspectul problemei etc.

Şi sistemul funcţionează ca uns, fiind uns şi la
propriu. Vezi, din punctul ăsta de vedere, al jecmănelii
fără scrupule a umilului pacient, medicii sunt unici.

Şi, dacă stăm şi ne gândim bine, până la urmă
medicul de familie are dreptate. Dacă, Doamne
fereşte, ai vreo boală pe care el, ca generalist, n-o
poate depista, de ce ar risca, la o adică!?

Aşa mănâncă şi unul şi altul o pâine muncită.
Şi tu, ca pacient, eşti mulţumit că ai ce înghiţi

dimineaţa, la prânz şi seara (după caz şi după nevoie
sau... pe potriva  pungii!) şi ei, ca medici, sunt mul-
ţumici că au pus gheara pe un client fidel. Pentru că,
da, prin optica medicului din capitalism nu eşti decât
un client. Ce dovadă mai vrei decât cardul de sănătate
pe care l-ai primit, precum primeşti card de la orice
market ce se respectă. Şi dacă nici medicii nu se res-
pectă, d-apoi cine!? Că-n ceea ce ne priveşte,  ştim
cum stă treaba.

A, scuze, era să uit... Să nu dea dracu’ să răceşti
atunci când eşti internat în spital pentru o boală oa-
recare, pentru că om te-ai făcut! Dacă eşti internat,
medicul de familie nu îţi poate prescrie reţetă!

Paradoxal sau nu, asta e realitatea din Ro-
mânia. Deci ai grij- şi te-mbraci pe potriva anotim-
pului, că altfel e de belea.

Hai noroc şi... sănătate! Hapciu!

2. Punctul de vedere
al medicului de familie

(Taci şi-nghite!...)

Ei, nu s-au programat mulţi! Da’ ştiu eu că lună
de lună vin duium şi neprogramaţi. Îţi convine sau nu,
ai de ales!? N-ai. Îi consulţi, le iei tensiunea, îi cântă-
reşti, a, nu, asta fac asistentele, nici n-am început bine
serviciul şi sunt ameţită... Da, îi consulţi, ce dracu’ să
faci, închizi ochii, eşti amabil, tot numai un zâmbet,
pentru că, deh, fiecare pacient înseamnă aur, aduce
bani, mulţi bani... Auzi şi ’mneata 1 500 de înscrişi!?

Dacă ar lucra în sistem guvernanţii ăştia de doi
bani, altfel ar judeca lucrurile... Să lucreze numai o
săptămân-două într-o chichineaţă ce se cheamă
cabinet, şi medical pe deasupra, s-ar dumiri cum stă
treaba...

Dinafară se vede doar poleiala, fardul, masca.
Dar de ce îmi fac eu sânge rău acuma!?...

Ia’ să văd...:
X – invariabil cu mâna goală.
Y –  o obraznică, profită de faptul că sunt

drăguţă... De, clientul nostru, stăpânul nostru.
Z – un simandicos lipsit de bun-simţ. Sunt

curioasă dacă mai aduce iarăşi ciocolatele rămase
de la Crăciun.

Nu am decât să chem primul pacient.

***

M-au secătuit. Vampiri de energie, ce mai...
Să beau puţină apă. Şi asistentele astea sunt nişte
aiurite. Se-ncurcă una pe-alta. Negreşit, una trebuie
să plece. Dar care? Căci una e în prag de pensie şi
nu se face s-o concediez, deşi aş putea s-o fac, am
acest drept, iar pe cea tânără abia am angajat-o. Şi
pe deasupra ea este cea care mă mai ajută cu intro-
ducerea datelor în computer.

Ce nesocotinţă! Toţi făceau disponibilizări pe
capete, eu, angajare... Dacă nu m-aş fi îmbolnăvit,
m-aş fi descurcat eu cumva, dar boala nu alege. Aş fi
făcut cursurile de operator şi n-aş mai fi stat la mâna
nimănui, pe când aşa, taci şi-nghite!...

Poftim, trecu ziua, sunt obosită peste măsură
şi m-alesei cu o ciocolată şi un pachet de cafea.
Noroc cu neprogramaţii până la urmă... Unii dintre
ei se mai simt şi aduc câte o mică atenţie. Pe criza
asta nici nu e de mirare că oamenii se limitează la
strictul necesar. Am bolnavi înregistraţi pe care nu
ştiu dacă  i-am văzut de două-trei ori.

Chiar că sunt praf. Grea zi! Abia aştept să ajung
acasă şi să mă întind. A, nu, nu se poate, alt neprogra-
mat! Ce să fac? Am de ales? N-am! Îl cunosc, mă
cunoaşte, doar eu cunosc pe toată lumea. Oare!?

Îl primesc cu un rictus, în locul doritului zâmbet,
pentru că, dacă nu fac acest efort, se poate oricând
transfera la alt medic şi încă foarte uşor.

Dar, oricum, trebuie să le avertizez pe asistente.
Dacă mai vine cineva, să-l programeze în altă zi.
Puah...
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Motto:
De ce ieri şi nu azi?

De ce nimic şi nu tot?

Pădurea făr’ de breton

Pădurea făr’ de breton, făr’ de tuleie, cu silu-
etele copacilor căzute-n gânduri funebre, se laie-n
umbrele norilor parfumaţi în mov, portocaliu, galben
– brun, ori cenuşiu - bacovian.

Noaptea cu mâinile la ochi, se furişază-n
Valea Corbului.

Pe umerii crucilor cu identificaţii bătrâne dos-
peşte bruma neagră, iar rufele Domnului adorm pe
sârma de fum a vremurilor triste şi fumegoase ca-
re-au fost, sunt şi care vin. Mereu este vremea când
copiii îşi culcă părinţii cu coatele pe gânduri, pe
picioare de timp negru.

Printre degetele ierburilor de catifea mătă-
soasă, roua sfântă se desfăşoară angelic. Cu mâini-
le-n şolduri obraznice, pomii-şi reazemă umbrele de
gardurile şifonate ori buşite de maşini nervoase
privindu-şi crucile din faţă, unde, pe alocuri, mai

pâlpâie lumânări proaspete. Şi gardurile se mai
reazemă ici, colo de câte-un câine răguşit şi înfometat,
rezemat şi el la rându-i de un capăt de lan ruginit de
vremuri triste şi timpi mori.

Pe Piscul Curăturii aleargă o şa neroadă cu
o iapă-n călduri sub dânsa, alături de-un mustang
rebegit, care şi el alergă, dar în sens invers acelor de
ceasornic. Dimineaţa primenită de verde cu ochii
albaştri, care tocmai şi-a coborât pijamalele-n căl-
câie, ni se desfăşoară şi ni se dezvăluie nudă şi cheală,
cu mâinile la spate. Iarba de lână crudă clipeşte prin
ochiul de rouă cu mâinile-ncrucişate la spate, să vadă
cum soarele se caţără-n dudul lăţos. Pe dâra de zare,
pe tăişul ei, zdreanţa de nor îşi rade barba şi lăcrimea-
ză enigmatic la cântul de mierlă albă, iar cumpăna
fântânii din Jghiburoasa s-a modernizat, „şi-a tras”
lanţ de inox, sătenii acoperind-o cu o „rochiţă” de
tablă galvanizată... Potecile dealurilor se scurg cu
târnele goale agăţate în cobiliţele cocoşate de timpuri
de aramă, spre satul desculţ, cu călcâiele răguşite
şiroind şi el, fie spre cimitirul proaspăt, fie în şasa,
regina satului, sat tot mai bătrân, tot mai gârbovit şi
ofilit, plin de uitare, ascultând rugăciunea cimitirului
rezemat de cruci, plin de muşuroaie cu suflete calde.
Luna a sărit de mult pârleazul, îşi trage perdeaua-i
catifelată, buclată, ondulată şi primenită-n scoar-
ţa  norului într-o dungă şi-şi aşază sânii pentru odihnă.
Bruma în pantaloni cu mâneca scurtă a ţâştit în spi-
narea primăverii de la urmă şi… a dispărut.

Sângele căldurii începe să dea-n fiert, iar în
turla clopotniei, pe clopotul mare, cel din mijloc şi
mai de sus, cel cu informaiile elegant de stupide şi
acid-criminale, cucuveaua mândră îşi aranjează
bretonul, aruncându-şi un ochi leneş către plopii-ntr-
un picior din şasa – proaspăt văruii - ce stau rezemai
de umbrele negre şi tăcute, care se scaldă în apa
râului, umbre tot mai mici, către prânzu’ ăl mare. Aici,
Domnul zice că ziua s-a oprit la jumătate!

E toamnă, Doamne, şi mi-e toamnă
E toamnă, Doamne, şi mi-e toamnă! Unde

eşti, tu, cânt al verii? Mi te-au furat! Ai dispărut din
desenul memoriei brumărite acum!  Of, Doamne! Mi-
e toamnă! Mi-e toamnă rău! Am strâns în cârcă o

Puiu Răducan
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brumă de ani, care, a înce-put să devină apăsătoare.
Se toarnă argint peste obra-zul otavei, iar râurile cu
ochi verzi nu ies din adoles-cenţă. Fiarele toamnei cu
brumă pe călcâie şi blană au început să dea târcoale
prin coama verii. Deja urlă. Urlă a brumă care se
rostogoleşte-n lanuri de otavă unde noaptea paşte-n
linişte luna. Mi-e toamnă, Doamne, mi-e toamnă!
Urletul lupilor tomnatici a spe-riat până şi soarele.
Timid, acesta se retrage-n hăul lui şi greoi se caţără-
n dimineţi cristaline pe ramuri de copaci. Urlă lupii
toamnei! Pun stăpânire pe zare! Cântul ciocârliei s-a
ascuns după aracul viei, iar ecoul cântului de cuc
tremură-n scorburi.

Pe trup gol de cuvinte brumării şi tăcute dan-
sează rochia toamnei, iar luna nu mai poartă minijup.
Imnul urletului a speriat bolile ruginite care de teamă
au ţâştit în spinarea moşilor cu umeri aromaţi, zgrunu-
roşi, zgribuliţi, pregătiţi să-şi depună odorul, simbria,
la iernat între doagele butoaielor primitive. Mi-e toam-
nă, Doamne, mi-e toamnă! Mieilor tomnatici cu dinţi
de brumă le este foame de lupi şi vor să se răsfeţe-n
îmbrăcăminţi de pastramă pe grătare incandescente.
Cărările dealurilor îşi poartă-n cobiliţele vremurilor
bunurile agonisite. Ce mai fug recoltele-n hambare!
Ce se mai înghesuie-n borcane, în sticle, prin beciuri
de frica brumei stropită de lupii toamnei. Se-agaţă
punţile de struguri în cârlige prin poduri de case. Ecoul
lupilor de brumă sperie totul.

Mi-e toamnă, Doamne, mi-e toamnă! Roua
cu buze argintii se aşează mereu pe cumpeni de fân-
tâni, iar vântul cu obraji de brumă ne catifelează dato-
ria recoltei. Glasul frunzelor fugite din pomii care-şi
ţineau rodele-n pumni mărturisesc păcatele vântului
vânăt. Adierea nichitostănesciană ne aeriseşte suflete-
le. Până şi noi ne schimbăm hainele de teama zgribuli-
ciului, dar nu ne predăm lui şi nici brumei.

E toamnă, Doamne şi mi-e toamnă! Mi-e
toamnă, doamnă...., rău mi-e toamnă!

Peronul părăsit  
 
Singuratic, pe peronul gării care m-a părăsit,

m-am pierdut la ieşirea din tunelul vremurilor ostile şi
tocmai am intrat în cel în care prietenii de tristă ocazie
se îmbrăţişează într-o altă staţie bezmetică, lipsită de
lumina soarelui. Bucuria necazurilor mele, a singurătă-
ţii mele, a suferinţei mele îi face să se îmbrăţişeze, ba
mi-au strivit în dansul lor nebun şi roua lacrimii lăsată
intenţionat pe peronul gării, de unde tocmai gara ple-
case.

Nu ştiu dacă era o zi de la începutul calenda-
rului sau de la finele umanului, dar mereu, mereu, feri-
cirea mea era legată la ochi, iar iubirea (of, ce-o fi
aia?) era trasă pe roata horiană. Zumzetul sfârcurilor
de brumă amar de dulce îngheţa în cornetul peronului,
în liniştea împunsă de câte-un claxon bolnav, îndepăr-
tat. Un clown nesigur plângea pe crestele pomilor şi
la roşul semaforului durerii mele albastre. O vagă ur-
mă de lacrimă zdrobită de tocul cui al durerii se năucea
în plămânii îmbrăţişaţi ai singurătăţii flexibile. Scăderea
nivelului durerii din cutia-n care o păstrez ca s-o folo-
sesc deseori creează o stare de alertă, care ar putea
declanşa un tsunami zâmbitor de obraznic. Degetele
durerii mereu fac (ne)amor cu tandreţea singurătăţii
fudule care mă dorea şi o doresc.

Arareori clapele stupidului pian îmi fac masaje
candide pe durerile care tocmai se căznesc să iasă
din orbitele-mi celeste. Un ospătar glumeţ se prezenta
la cina de la prânz cu un meniu straniu şi catifelat, du-
pă care se făcea nevăzut de fiecare dată când îmi a-
ducea micul dejun. Fie dispărea el, fie mi se accentua
orbirea durerii punândumă-n repetabila practică de
a apela la ceaşca cu suferinţă domestică.

Ospătarul Destin mereu se-nfăţişează cu ceş-
tile pline cu suferinţă şi dezamăgiri, iar eu, lacom, mă
tot grăbesc să le golesc...  Buzunarele peronului de
unde gara m-a părăsit fremătau golăneşte, iar fantele
luminii oarbe şubrezeau minţile maicilor dornice să
păcătuiască.

Din  weekendul de mâine doresc la felul unu
- singurătate, la felul doi - durere dulce, atât cât să
se pipăie singure cu nuiaua de sânger de statura unui
batic decolorat al unei moarte masculine întoarsă pe
dos pentru parastasul de şase săptămâni. Gara, tre-
cându-mi dintr-un război în altul, peste şi prin sârma
ghimpată dulce, pluteşte precum o icoană din lemn
de trandafir sălbatic nudă şi palidă.

Biserica veselă cu clopotniţa timidă s-a îmbă-
tat şi stă-ntr-o rână. Limba clopotului mereu trasă de
sforarul satului mugeşte stupid şi melancolic; şi aici
se trag sfori. Până şi-n curtea bisericii se trag sfori,
ca limba de clopot să-i mângâie buzele reci care rezo-
nează-n sărbători ori dispariţii, ştergeri de pe listă a
vreunui dus. Gara îmi rătăcea dincolo de femei şi băr-
baţi, în anonimatul de seară fierbinte, insensibilă la
roua din lacrima strivită pe duşumeaua peronului amar,
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dar protejat de luminile din stâlpii obraznici ori de fa-
rurile ţipător de nesimţite care ucid umbre flămânde.

Singurul lucru de care mă tem este acela că,
în goana-i bezmetică, gara mea, în viteza-i angelică,
să nu rupă gardul bisericii. Nimeni nu-şi dă seama şi
nu mă informează prin ce peroane-mi umblă gara
tomnatică, eu, încă (ne)muritorul zurbagiu şi sihăstrit
într-un corp de durere dulce, sub supraveghere de
singurătate bezmetică – legată la gât, mereu îmbrăţişat
de oftaturi eterne şi de prieteni cu şişu-n mâna de la
spate, eu tot aştept!

 Rătăcitoare umbră, caută-mi gara, adu-mi
liniştea-n peronul unde roua lacrimii strivită de calda-
râm se tânguie-n angoasa oraşului cenuşiu ca o meta-
foră plină de sensuri obscure, nu obscene!

Nesuferitul...
Fraţilor! Nu ştiu cât oi fi de duşmănit sau cât

duşmănesc pe lumea asta, dar este ceva care mă
supără groaznic. Mă enervează, cum n-am fost
niciodată pe nicăieri, şi n-am duşmănit niciodată pe
nimeni cum o fac acum cu beleaua asta ruginită...
Are aşa.... o artă în a mă simţi când îi sunt pe aproape,
ce nu se poate. Dacă doarme şi trec pe lângă el, deşi
păşesc încet, aproape în genunchi, imediat ciuleşte
urechile şi-mi face cu limba şi cu ochiul drept, adică
s-o iau la dreapta..., pe poarta mare.... Când tace,
rugina dracului, tocmai când zici că a ...„mierlit-o”,
c-a murit, tocmai atunci „învie”. Când îi sunt prin
preajmă ia foc nu alta. Este zglobiu din cale-afară.
Am ajuns, de voie, de nevoie, când trec pe lângă
domnia sa, să mă ascund după oameni, după căruţe
cu porumbi, cu fân, să merg târâş prin şanţ să nu mă
vadă... Degeaba! El tot mă simte.

Face cum face, dă de ochii mei şi râde de se
topeşte. Cum v-am spus îmi face cu ochiul ...ciudat
rău de tot, hoaşca dracului. Nimic nu mă doare, nu
mă supără mai mult şi mai puternic decât jaful ăsta
bătrân, cotoroanţa asta care a îngropat mii de oameni
şi nu se lasă deloc, nu stă locului deloc. Pâsâie după
mine, mă şuieră, îmi face cu ochiul ...haimanaua
dracului, dar mai ales râde. Râde de rupe pământul
când mă vede. Mereu mă uit dacă am toate hainele
pe mine. Nu ştiu dacă „mă iubeşte” cineva mai mult
decât el!

Bătrână cum este, hoaşca, cu haina ruptă-n
genunchi şi pantalonii în cot, are un simţ diabolic al
prezenţei mele prin preajma-i nenorocită. Radar
cosmic, nu alta!

De mă îndepărtez prea mult de hoaşca
turbată şi-n călduri, rage şi urlă după mine ca un
turbat. Cred că, de n-ar fi priponit cu sfoara de limbă,
ar lua-o la fugă după trupşorul meu.

Fraţilor, ştii ce tare mă strigă nenorocitul! Nu
mă lasă nici să dorm. Mă strigă şi mă cheamă fiara,
stă cu gura căscată după mine... de parcă aş fi
ultimul...

Al dracului clopot!

Cârciumi obediente...
În cârciumi obediente  sticlele se tăvălesc pe

duşumea sforăind. Altele, cele pline, tremură-n raf-
turi la fiecare deschidere a uşii.

Rezemat de şoldul viorii, Gică al lui Arcuş, îşi
azvârle din când în când, şi-n gând, ochii rumegă-
tori în pălăria care colectează finanţe opărite.

Oglinda mare din centrul „catedralei” ia fel de
fel de forme, de la mirosul vinului, al ţuicii, ori al
berii. Nu suportă beţivii şi-i poceşte direct propor-
ţional cu canitatea consumată.

Când ceaţa  se aşează-n priviri, oglinda se
face palidă  la faţă. Nu mai vede.

Cu urmele paşilor ruginiţi şi îmbălsămaţi de
ţuica puturoasă, nea Gică iese din pauză, începe să
bălăngăne vioara plină de tabac pe arcuşul obosit;
şi-i zice, şi-i zice... 

Simte că în curând viscolul fierbinte se rea-
zemă de cruci infantile.

Deja... toate muierile sunt  Ilene cosânzeniste!
Le vede şi le simte... fecioare. În putregai de viaţă
stupidă vioara-i obosită asistă cu emoţii  la recolta 
din pălărie. Nea Gică încă... respiră.

Primăvară, dulce primăvară...
Umblă magnolia-n grădina de sărbătoare pli-

nă. Vântul fumuriu mângâie alunul din poala grădinii.
Gâzele dorm încă. La fel şi fluturii. Buna

Vestire soseşte-n poarta primăverii cu ştirea-n
pătiagul la fel de primăvăratic. Ochii magnoliei dau
târcoale-n coama primăverii;

-Vii, sau soseşti, pare a-i spune!
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- Vin când sosesc, şopteşte primăvara-n 
floarea corcoduşului.

Of, primăvară! Soseşte-mă! Primăvăreş-
te-mă! Miluieşte-mă! Mieii cu ochii catifelaţi se uită a
milă spre grătarele obosite şi visează... Iezii ţâştesc în
ţancuri nepăsători şi cu proteze primăvăratice la
glezne se-năbuşesc în verdele aprins cu urechi
ascuţite spre glasuri de cuci. Viorelele tămâioarele
colorează mărăcinii  în somnolenţă dulce. Mierlele-n
„transă” construiesc elegante cuiburi pentru a da
viaţă puilor de cuc. Berzele sosite-n turmă de la
mii de km decretează:

- Gata! Dezlegarea la viaţă! La mânecă
scurtă!  Roşii ouăle!  Hristos va înviat! Vine Paştele!

Cadâna
 
Pusese ochii pe mine, cum se spune în... 

argou „popular”. Frunzele copacilor se-mbolnăvesc
de nemurire,  eu mă văd în chipul pietrei neşlefuite,
dar o simt  pe brunetă cum  „mă umblă” cu ochii. Să
fiu sincer,  cer iertare impricinatelor,  dar o spun:  mie
nu mi-au plăcut blondele. Tot timpul, în loc de o
blondă, am preferat două brunete.

Şi totuşi, cuiva, unei cadâne brune, i se scurg
ochii după mine. Scald zarea-n soare şi mit neprivin-
d-o-n ochi. În adânci nemângâieri, simţind-o cum se
apropie ca o fantasmă să-mi biciuie visurile, mă face
să scot gândurile din cuvintele oloage cu ochii spre
cimitir. Pe morminte veghează vorbe siluite, iar eu nu
ies din ochii cadânei.

Odată la mare, dezbrăcată,  ce dezbrăcată... 
goală puşcă, s-a apropiat de mine nepermis de
mult. Eu, pudic prin definiţie, am întors capul spre
marea largă ce se rezema de ţărm visând vapoare
întinse pe sârmă la zvântat. M-am bucurat când a
fugit în larg spre un tinerel care tocmai începuse să
înghită apă de mare, care se zice că face bine la gâlci.
Mi-am luat repede oalele şi am fugit pe altă margine
de mare a litoralului, bătrân şi el. După un timp, am
văzut-o cum număra oamenii. Îi număra şi-i trecea-n
catastif apropiindu-se „elegant” de mine. Nu doream
să mă treacă-n listă. A început să zâmbească văzân-
du-mă. Mi-a făcut cu ochiul.

Chiar de-mi plac brunetele şi chiar uşă de
biserică nefiind, bruneta asta nu-mi plăcea de loc,
chiar dacă sentimentul ei era potrivnic cu al meu. A
cam început să-mi dea târcoale.  Odată am văzut-o,
era de serviciu pe autostradă. 

Mi-a făcut cu mâna, dar şi cu ochiul drept –
se zice că-i de bine... dreptul... şi, când spărgeam
lemne pentru şemineu, s-a apropiat de mine, la fel de
nepermis. N-am fost obraznic cu... „apropierile” şi
cam detest acele apropieri care nu-mi plac, dar asta
nu pentru că aş fi un mofturos, ci pentru... normalitatea
lucrurilor. Până şi iarba surâde mirată de situaţia în
care mă aflu. Am să strâng cerul într-o lacrimă şi am
să-i spun:

 Pleacă moarte de-aici!

Ochelari de urât
De ce ne punem ochelari care văd numai

urâtul şi răul din oraşul tâlhar ce se agaţă de hainele
burgiştilor?

Mereu nu-nţelegem că viaţa curge din altă
viaţă, dintr-un tărâm în celălalt. De ce?

Pescăruşii ascund nopţile de veghe, când
ploaia mă prinde de strajă la viaţă, iar clipa stă de
vorbă cu copilul.

Cu privirea-nchisă-n rădăcină de copac
aştept să vină cerbii Aurorei pe umbre de păsări care
leagănă cerul…

A-nceput zarea să mă muşte din priviri şi
ochiul mă muşcă din priviri!

Marea vieţii se şterge de ţărmul dragostei,
iar vântul cu paşii lungi vrea să-mi pună gâtul pe spada
abdicării. Atunci îi spun:

- Stai să-i ating fruntea c-o floare!
Lampa vieţii cu ochii de jenă iese din râpa

destinului şi-mi gâdilă gândurile.
Sub sticla tăcerii, se alintă ramurile dintre

astre, iar ploaia cu nori de lapte mângâie privirea.
Lasă-mă, viaţă, să privesc mai departe!

Scrisoare pentru mine
 
Ca să fiu sigur că nu se amestecă urările în-

tre ele de ziua Sfântului Gheorghe biruitorul, adică…
„cele de pe faţă cu cele de pe dos”, m-am gândit
să-mi trimit o scrisoare cu stilul vechi…

Dragă…  Gheorghe,
- Ce mai faci, bă?
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- Păi, tu nu ştii, mă, că răspunsul la întrebarea
asta este… bine? Dialoghez cu mine aşa…, la o tacla,
precum cu... Sfântu’ Gheorghe.

- Bă, dacă şi pe muribundul care-şi dă ultima
suflare îl întrebi ce mai face, va da din cap…, în sens
de... bine, auzi!

Cât trăieşti, răspunsul este clar: BINE!
Şi când o mierleşti zice popa că este bine!

Te laudă că mergi într-un loc cu verdeaţă, unde nu
este supărare, nici suspin. Mor ăi vii de ciudă că cel
cu vată-n nas pleacă… la bine. Dar…, să-ţi spun,
bă, ce altceva mai fac, că aşa trebuie pusă întrebarea,
adică începi cu punctul doi, că la primul se ştie în-
trebarea şi… nu se pune! Vreau să dejug boii lui
Grigorescu, să le dau grăunţe, pardon, fân că nu sunt
iepe. Vreau să fac un piepten pentru cei cu chelie,
scobitori pentru cei care nu mai au la ce folosi pasta
Corega, bricege…, lame de ras cu şapte tăişuri cu
care să se bărbierească spânii, anticoncepţionale
pentru femeile trecute de 88 de ani, prezervative
pentru bărbaţii puternici trecuţi de 98 de ani şi multe,
multe alte proiecte europene. Vreau să mai bat monezi
cu chipul celor care ne-au nenorocit, să aud şi eu…:

- N-aveţi să-mi schimbaţi un Ilici cu doi
Nasty? Nici patru Geoni dintr-un Ilici? Ponţi, n-aveţi?
Nici Dracnei?

M-aş întrista să aud:
- N-avem dăcât Tăricioi!
- Păi, stric un Ilici pe-atâţia Tăricioi?
Cam de-astea fac, bre, Gheorghe! Sunt

ocupat foarte.
- Tu, în afară de bine, ce mai faci, Gheorghe?
- Mă, Gheorghe, în primul rând respir.  Respir

să nu mor, bre! P-aici este bine! N-avem şomeri, cu
învăţământul stăm brici, sănătatea e de fier, pensii-
le-s brosane – nici nu poţi cheltui banii, industrie
trăznet, agricultură super-extra.

Paradis curat! (Parcă i-aş spune să merg şi
eu acolo, dar n-a plecat… scrisoarea… Apoi ăsta
ori minte, ori nu spune adevărul…)

Uimit de nesomn, bobul de piper al energiei
mele scânteiază-n palme. Îl arunc în sus, deschid gura
să-l prijon şi-mi dau repede trei perechi de palme
până să aterizeze boaba, de fâlfâie lumina-n lampa
de jenă, deoarece constat că între mine şi… mine
este o prăpastie uriaşă pe care n-o poci astupa.

Cum adicătele, eu muncesc, fac proiecte
pentru o grămadă de lucruri utile şi mă zbat să obţin
fonduri europene, iar tu, adică tot eu, am pensie de
n-o poci cheltui!

Liniştea de plumb se roagă de mine să mă
calmez. Pădurea a şi adormit în pragul cerului exact
când vara ar trebui să se scurgă-n boabe de grâu.
Dar dacă nu plouă?… Irigăm… ar putea să-mi
răspundă Gheorghe, adică eu, mie.

Să-i mai scriu vreo două lui Gheorghe-al meu,
adică mie, şi o să dau fuga să semnez, că aşa se
cuvine, dar să pun şi data, să nu păţesc cum păţeam
odinioară, adică… îmi scria fata (drăguţa mea de
acum 40-50 dă ani) şi mă certa că n-a mai primit o
scrisoare de la mine de pe… 22 februarie. Repede
puneam mâna să-i scriu, mă semnam şi puneam data
de 27 martie, îi ziceam şi urarea de mărţişor, deşi 
mă aflam aproape de sărbătorile de iarnă.

Data şi semnătura contează! Ce să-i mai scriu
eu omului ăstuia, adică mie!? Fiindcă suntem în prag
de Sfântu’ Gheorghe, îi zic şi eu:

- La Muli Ani, bă! Aşa..., ca să fiu şi sigur că
e o urare cinstită, şi sunt primul care o face.

- La Muli Ani! îmi răspund.
- Să trăieşti, bre! îmi spun.
- Să trăieşti, mă! îmi răspund. Hai să fug să

semnez, că-i foarte important!

În Sfârşit
Unde calcă piciorul sălbatic, bolta eternă cu

mii de firide plânge-a vieţii ursită pe umărul muntelui,
în Sfârşit.

Când vezi grădini plantate pe sâni bosumflaţi
– plenipotenţiali, iar bruma-i coboară cu zăpada în
cârcă, înseamnă că ai ajuns în Sfârşit.

Dacă adormi învins ori învinsă în templul
tăcerii singure, eşti pe-a vieţii colină şi uşuratic ca un
fulg supus mâniei derbedeiască spui:

- Aş dori să scutur anii, tot în Sfârşit ai ajuns.
În Sfârşit, bagi cu migală votu-n urna sinuci-

gaşă, pentru a repeta, ca patefonul lui Aladin, necon-
tenit că în Sfârşit o vei duce bine, dar constaţi cu
cocleală la lingurică, tu constaţi, că doar nu te-o
consta(ta) altcineva că în Sfârşit nu este aşa de bine,
ba chiar rău…  şi dacă firescul Sfârşit îţi dă târcoale
clandestin de „angelice”, concluzia ta este că fluvii
adânci zgomotoase spre al soarelui veşnic altar te
vor dejghioca în sânul pământului, în Sfârşit.



 

 

6-7

112

Când şeful te bate zdravăn pe umăr, de i se
furişează lumina printre storuri, zici singur şi sigur că
ai ajuns în graţiile lui, în Sfârşit. Asta doar două, trei
secunde, că aceeaşi voce bahică se va rostogoli-n
urechile-ţi în care-ţi respiră pacea nopţii în cântec şi
fum de tămâie (acum):

- Bă, scap de tine, în Sfârşit!
Ploaia va începe să-ţi plângă amarnic statu-

ia-ţi uitată în rogojină încinsă şi rosteşti monosilabic:
- Ce vis frumos îmi fu, Doamne! Îţi iei viaţa

tânără şi te duci! Te duci în Sfârşit!
Te duci în Sfârşit, unde nu este supărare nici

suspin. Nu sunt bani, sensuri giratorii, miliţieni,
politicieni, totul este gratis şi se bea numai cafea dulce
cu caimacul pe stânga, iar gândurile nu te mai dor
la…  încheieturi şi din când în când să mai auzi din-
tr-un Sfârşit: „Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe
tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită
şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită
fără de asemănare decât Serafimii, care fără strică-
ciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea
cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim”.

Auzi toate acestea printre bolovani stropiţi
cu vin, busuioc şi tămâie… incandescentă, dar… eşti
în Sfârşit.

O gară şi un timp
O gară năpraznică alerga bezmetică prin-

tr-un timp nemilos pe linia ferată a trenurilor care-şi
puneau şinele la ochi. Dorea să aibă o discuţie cu
mama, cu mama ei, despre ceea ce trăim.

Cu gura aprinsă de-ascunse dorinţe, cobor
alene din amintiri pe insula ascunsă în veşnicie.

În şoaptele singurătăţii, ochii de fiară lărgiţi
se aprind, iar dinţii se freacă-n zgomote surde.

Doamne, timpule, ce fugi! În fuga-ţi nebună
tremură comoara ascunsă în copite!

Tu, gara mea, de ce fugi? Fugi tocmai când
amurgul meu cade în visul cu parfum de doliu. Ritmic
copitele-ţi bat şi muşcă. Muşcă nărăvaş din pământul
meu. În nopţile-mi obosite se aprind vise, iar tu, gară,
fugi pe calea ferată a timpului ucigaş.

Trist mai răsună vioara din depărtări melan-
colice, iar luna cu sânii dezveliţi umblă pe coridoare
fantasmagorice.

Pe lespezi de zefir, dorinţele cu ochii uzi dorm
rănite în noaptea însetată de pace.

Ascult nemişcat tăcerea care vuieşte pe
culoarele albastre din sala de aşteptare.

Haide, iubito, să-mbrăcăm trecutu-n flori de
amintiri! Haide în grădina uitată de departe!

Of! Gara-mi aleargă pe coloanele timpului
nebun! Învinsă, suferinţa-n val de amăgiri crude pri-
veşte soarele mic cât un punct care revarsă lumină şi
căldură.

Visele de ieri s-au urcat pe singurătăţi de
munţi cu chelie, unde refugiile-mi sunt tăcute şi ele în
adâncimi de brazi.

Mai cântă privighetoarea-n ochi de fântână,
iar tu, gară-mi alergi pe coridoarele trenului de timp!

Văd depărtarea!
Ce aproape este!
Sirena-n scorburi de apă îmi plânge a vieţii

ursită şi ridică spre stele valuri de drum.
Am să-i plantez grădini pe sâni şi-apoi mă

voi odihni pe umărul muntelui rece!

Pictură
de:

Alina
Deica



 

 

6-7

113

Picturi de: Alina Deica
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Motto:
„Numai prin mijlocirea cărţilor se poate judeca

un scriitor, şi nu pe baza câtorva articole”
Horia Vintilă

În lumea noastră suferim de un soi de nefericire
care pare să redefinească identitar naţiunea română.
E o stare aparte, o jelanie a stării de rău dar şi a stării
de bine într-un cotidian hulpav ce conturează neşansa
noastră deturnată de la esenţial.

Uităm de noi, de ceea ce suntem, de ce am
fost, dar, mai mult decât atât, de ce am putea fi prin
ziua de ieri ca să ne bucurăm de zilele ce vor fi. Un
permanent exerciţiu al unei memorii limitate care
provoacă multe angoase.

Ne raportăm la cultură, la acte de generozitate
umană, intelectuală prefăcându-ne că aparţinem lumii
acesteia. Întâmplător este o lume care ne ia de sub
tălpile grăbite generaţii diferite cu un calcul voit: să nu
ne mai aprţinem. Tristă situaţie pentru o istorie în care
mulţi din specialişti ai domeniului cred în contrariul
acestor lucruri, demonstrându-le argumentat.

Într-un astfel de context nu puteam să nu
răspund invitaţiei de a prefaţa ultima carte a domnului
profesor Cristian Marin, doctor în istorie, autor al
unor cărţi bine documentate, colaborator al unor
reviste de specialitate, inspector, director de şcoală
şi, nu în ultimul rând, fost primar al comunei Călugăreni,
judeţul Giurgiu.

L-am cunoscut pe autorul acestei cărţi nou
apărute „Hoţii de curcubee” (Editura Grai şi Suflet
- Cultura Naţională, Bucureşti, 2017) la una din lan-
sările cărţii sale de epigrame şi eseuri - Rezervaţia
de zâmbete giurgiuvene (Editura Grai şi Suflet –
Cultura Naţională, Bucureşti, 2015) - eveniment fas-
tuos, la care a participat intelectualitatea giurgiuveană
şi bucureşteană, criticul Alex. Ştefănescu şi mulţi
dintre elevii săi, dovedind astfel că istoria patronează
dragul de neam şi ţară ca disciplină a sufletului.

Nu programele şcolare impun, ci profesorii

Otilia Sîrbu
Fuioare de lumină tămăduitoare...

în „Hoţii de curcubee”
care fac din munca lor bagheta magică ce poate salva
identitar, cultural o naţiune. Am legat o prietenie cu
profesorul Cristian Marian, cu mulţi dintre cei dragi
domniei sale, ca legământ ce ne poate salva intelectual
depăşind multe din inconvenientele sociale ce degra-
dează această misiune, unică, a profesoratului. Acest
legământ este şi unul al locului căruia îi aparţinem: ca
loc de naştere pentru profesorul Cristian Marin, ca
reşedinţă în ceea ce mă priveşte; ca izvor de docu-
mentare pentru cărţile sale (vezi  „Mihai Viteazul”
- Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională, Bucureşti,
2013), ca loc de întâlnire cu veşnicia clipelor pentru
amândoi. Faţete ale unei întâlniri care caută să ne re-
dea demnitatea a ceea ce am fost educaţi să fim.

Suntem români şi nimeni nu poate schimba
acest lucru, în pofida multor alternative ce par astăzi
avantajos neo-moderniste.

Tradiţia este, mai întâi de toate, legământul su-
prem  al unei naţiuni şi locul din care se naşte. Prin
cartea sa recent apărută, „Hoţii de curcubee”
(Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională, Bucureşti,
2017), profesorul Cristian Marin vine în întâmpinarea
cititorului care pare să fi uitat nu numai de istoria sa,
ci de apartenenţa sa cultural universală. Minunate sunt
aceste referiri ale autorului, erudit şi căutător al
tainelor care s-au născut din acest pământ sacru.

„Tot ce aţi scris dumneavoastră este ade-
vărat. Referitor la ce spuneaţi, când am discutat
săptămâna trecută, că mari istorici ai lumii, pre-
cum Harold Haarman, William Schiller, Marija
Gimbutas, plasează copilăria Europei în spaţiul
carpato-danubiano-pontic. Susţinerile lor sunt
confirmate de Biblie. Am cu mine două ediţii
ale Sfintei Scripturi din 2004 şi 2010. Viorel
Rădulescu luă în mână una dintre ediţii şi o a-
rătă inspectorului. Vedeţi, această Biblie tra-
dusă de Dumitru Cornilescu spune cum Dum-
nezeu a făcut Raiul pe pământ. Vă citez din Ge-
neză, pagina 3: „Numele celui dintâi <eden>
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este ţara Havila”.
Se ştie că prin anagramare Havila în-

seamnă Vlahia. Se aminteşte că această ţara era
udată de fluviul Pison, adică Dunărea sau Istru
cum îl numesc grecii; că aici era aurul cel mai
mult şi cel mai bun din lume. Al doilea eden se
găsea în ţara Cuş, udat de apele Nilului. Şi în
sfârşit, al treilea rai se afla în răsăritul Asiriei
şi era udat de fluviile Tigru şi Eufrat.

- Nu am ştiut că Sfânta Scriptură menţionează
că ţara noastră este un eden! se miră Aurel Dobrescu.
Consider că Papa Ioan Paul al II-lea cunoştea acest
amănunt când a făcut vizita în România. După ce a
sărutat pământul, la coborârea din avion, a spus că
România este Grădina Maicii Domnului. Trebuie să
amintim că arheologii au descoperit în Peştera cu
Oase, din apropiere de oraşul Anina, cele mai vechi
rămăşiţe umane din Europa. Analizele de laborator
au stabilit că scheletul de Homo Sapiens Sapiens des-
coperit are o vechime de aproximativ 42000 de ani.
De asemenea, într-o peşteră numită Coliboaia, din
judeţul Bihor, s-au găsit picturi rupestre care au fost
datate de acum 35000 de ani. Cea mai veche aşezare
sedentară din Europa a fost pe Clisura Dunării, la
Schela Cladovei, cu o vechime de 10000 de ani.

- Vă rog să-mi spuneţi de unde vine numele
de Coliboaia, se interesă Viorel Rădulescu.

- Cuvântul vine de la colibă. Este un diminutiv
care ne redă mărimea: Coliboaie, adică o colibă ma-
re. Un alt diminutiv ne aminteşte de dimensiunea mică
a colibei, colibiţă.

- Domnule inspector, eu nu am cum să vă con-
trazic, spuse Viorel Rădulescu impresionat de cele
auzite. Vă rog să veniţi la mine într-o emisiune tele-
vizată să vorbiţi despre aceste descoperiri. Să afle
lumea, domnule, mai ales tineretul. Trebuie să ştie de
unde venim noi ca neam. Să ştie că strămoşii noştri
au fost primii locuitori ai Europei. Am auzit că la noi
s-a aflat cea mai veche scriere din lume !

- Este adevărat, spuse cu siguranţă Aurel Do-
brescu, dar nu trebuie să ne mulţumim numai cu atât.
Profesorul clujean Nicolae Vlassa a descoperit, în
anul 1961, în cimitirul de la Tărtăria, o localitate aflată
pe Valea Mureşului, trei tăbliţe de lut care prezentau
nişte incizii bine articulate. Cercetătorii din mai multe
ţări europene le-au studiat şi au susţinut în unanimitate
că însemnele de pe tăbliţele de la Tărtăria sunt cele
mai vechi dovezi ale scrierii de pe pământ. S-a dovedit
ştiinţific că tăbliţele amintite sunt aproximativ din anul
6250 înainte de Hristos.

- Ei bine, aceasta este o ştire senzaţională! se
miră Viorel Rădulescu. Domnule Dobrescu de asta
vă apreciez foarte mult, pentru că veniţi cu amănunte
mai puţin cunoscute.

- Veştile de senzaţie, cum bine le etichetaţi
dumneavoastră, nu se opresc aici. Avem plăcuţele
de aur de la Sinaia. Se ştie că în anul 1873 a început
construcţia Castelului Peleş. În timp ce se săpa fun-
daţia, au fost descoperite 500 de plăcuţe de aur care
purtau înscrisuri şi desene datate din timpul lui Bu-
rebista şi Decebal. Plăcuţele de la Sinaia au o poveste
lungă. Guvernul conservator condus de Lascăr Ca-
targiu a dăruit tezaurul Domnului României, Carol I,
pentru a suplini efortul financiar necesar construirii
Castelului Peleş. Înainte de a topi plăcuţele de aur,
Carol I le-a făcut copii de plumb. Istoricii noştri au
constatat că plumbul nu se folosea în acea perioadă
şi le-au considerat falsuri. După alte păreri se spune
că istoricii cunoşteau adevărul, dar le-au ignorat cu
bună ştiinţă. Aşa că plăcuţele au fost depozitate la
Institutul de Arheologie, de unde s-au risipit. Au mai
rămas, totuşi, un număr de 200, care au fost descifrate
de specialişti. Plăcuţele prezintă şi o grafică interesan-
tă: apar chipurile lui Burebista, Decebal, divinităţi ale
geţilor şi chiar Cetatea Sarmisegetuza.

- Fascinant, fascinant! spuse entuziasmat Viorel
Rădulescu. Este o plăcere să vă ascult domnule in-
spector Dobrescu. Nu ştiam nimic despre plăcuţele
de la Sinaia. Eu ştiu de cele 50 de tăbliţe cerate desco-
perite la Roşia Montană (Alburnus Maior), între anii
1786 şi 1855. Specialiştii în arheologie au confirmat
că tăbliţele sunt din perioada anilor 131 şi 167 după
Hristos. Domnule Dobrescu, noi suntem primii care
am copilărit în Europa, suntem primii care am scris în
Europa, suntem primii care am descoperit aurul în
Europa şi cred că suntem primii care am gustat mierea
de albine şi am băut vin din Europa!” ( p.117)

Într-o astfel de lume venită din perioade atât
de vechi consemnate documentar cine şi cui ar trebui
să dăruiască curcubee? Ce sunt ele, de unde vin şi
ce taină poartă cu ele?

„Curcubeul este simbolul timpului care
vrea să vină. Înseamnă splendoare şi belşug. A-
cest arc multicolor s-a plămădit din apa de ploaie
a norilor. Priviţi! Este o imensitate. Ancorează
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Dunărea de Carpaţi. Curcubeul este un motiv
de bucurie şi speranţă. În mitologia mioritică
curcubeul este unirea între cer şi pământ, adică
unirea între bărbat şi femeie” (p.58)

„Hoţii de curcubee” este o carte a nostalgiei,
a amintirilor, a cântecului ce însoţeşte Dunărea, acest
„fluviu al dacilor”, a iubirii, a căutării şi a identificării
cu autenticul trăirilor fiinţei umane.

Profesorul Cristian Marin face istorie pe viu,
este un povestitor al cotidianului prins în  magia istoriei
pe care o trăieşte şi în care crede fundamental. Istoria
românilor este o istorie veche, e istoria unei lumi astăzi
uitate. O întrebare deloc retorică. Cum ar putea fi
revendicat viitorul unei naţiuni, de vreme ce nu cunoaş-
tem trecutul său? Misiunea unui profesor poate fi
vocaţie, dacă sistemul de învăţământ ar fi un altul,
competitiv şi valoric.

- „Ce părere aveţi onorabililor? zise
Gheorghe Velicu după un scurt moment de
tăcere.

- Despre ce? rosti nedumerit Iulian Teodorescu.
- Despre învăţământ, evident! preciză inspec-

torul Velicu.
- Învăţământul este ca un om bolnav abandonat

în faţa unei farmacii, interveni Ion Brăniştăreanu. Nu
ştim cum să-l tratăm. Am senzaţia că nu se mai găsesc
medicamente. Parcă este în afara legii.

- Prin lege, învăţământul este gratuit, dar
legea nu se respectă niciodată. Se livrează în fi-
ecare an câte un procent de 15 % din manuale.
La unele obiecte sunt câte 3-4 manuale alterna-
tive. Uneori, tema pe care o dai pentru acasă nu
se găseşte în toate manualele. Apoi, ce să mai
spun, manualele vechi se transmit din generaţie
în generaţie. Anul care s-a încheiat a constituit
o premieră. Elevii din clasele elementare nu au
avut manuale. Ruşine pentru învăţământul ro-
mânesc.”( p.61)

Ruşine pentru sistemul de învăţământ de acum,
dar şi pentru cel de ieri care, în pofida unui competiti-
vităţi anume, a sugrumat idealul stării de umanitate.
Demonstrativ în acest sens este cazul inspectorului
Cristi Cristescu, prototipul profesorului aflat într-un
sistem cenzurat ca cel comunist, cu şanse epuizate
intelectual după ‘89.

Astăzi, profesorii sunt fiinţe triste, resemnate,
obidite de o altă cenzură. Nu poate fi numită nici ca-
pitalistă, nici democratică. Este un amalgam al unor
legi aberante, hoţeşti, mincinoase ce constrâng şansa
unui viitor ce ar fi putut fi un altul pentru naţiunea
română.

„Cadrele didactice primesc salarii mici, se
îmbracă numai cu haine vechi, ponosite şi se încalţă
cu pantofii copiilor care au ajuns mari. În pauzele
dintre orele de curs servesc grisine, napolitane, co-
vrigi, eugenii şi sticksuri! Profesorii au ajuns slugile
celor de la putere. Pe unde am trecut am văzut numai
cadre didactice care se zbăteau în sărăcie. În ziua de
salariu fac chetă şi cumpără câte o pizza. Atunci cred
că a coborât Dumnezeu pe pământ. Ce să mai discu-
tăm? Învăţământul s-a degradat într-un mod neper-
mis. Asta înseamnă că s-a micşorat enorm şansa de
viitor a naţiunii noastre. Şi, fiţi atenţi, învăţământul
nu-şi va mai reveni nici peste 30 de ani. (...)

- Nu numai învăţământul a decăzut. Şi
sănătatea este la fel, spuse Iulian Teodorescu.
Medicii sunt de asemenea plătiţi prost. Nu poţi
să mergi la spital fără bani. Dacă nu dai bani
te aruncă în braţele morţii. Mi-a spus un văr,
care lucrează la Ministerul Sănătăţii, că se vor
desfiinţa 69 de spitale. Ce prostie, ce nesocotin-
ţă! Hai, să desfiinţezi cârciumi, cazinouri, clu-
buri de noapte, săli cu aparate de jocuri de no-
roc, dar nu spitale! Atunci vă întreb: ăsta este
stat de drept? Pe hârtie este stat de drept, dar
este condus de nedrepţi, a concluzionat Marin
Panait. Ce se întâmplă cu justiţia, toată lumea
ştie. Legile nu se mai respectă sau se interpre-
tează după bunul plac al celui care le aplică”
(p. 61).

Ce tristeţe să asculţi asftel cântecul Dunării ce
ştie de o veşnicie aceste tărâmuri vechi, semnul întâm-
plării stării de sacru ce a putut anula pentru un timp
profanul. Într-o lume dominată de calcule meschine
care anulează şansa apartenenţei la universal, curcu-
beele şi Dunărea pot reuşi acest lucru. Dacă nu poate
fi salvată o naţiune, poate doar o parte a ei.

Profesorul Cristian Marin este un iubitor al
acestei „fâşii” de lumină care este sudul României. În
el se adună şi Dunărea, şi curcubeele, şi speranţa în
sacrul iubirii al deplinătăţii ce poartă.

„Hoţii de curcubee” este şi un roman de dra-
goste, al zilei de azi, de ieri şi de mâine. Îl „salvează”
pe autor iarăşi istoria, taina atâtor iubiri ştiute şi ne-
ştiute ale ei, talentul său de portretist, umorul, ironia
ca formă de asumare, registrul stilistic divers.

„Domnilor, era o minune de fată. Puţin
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robustă, cu nişte obraji bucălaţi de culoarea bu-
jorului primăvăratec, cu buzele cărnoase rujate
discret, cu sprâncene uniform arcuite deasupra
ochilor căprui de culoarea prigoriei tomnatice.
Avea părul bogat, de culoarea corbului, tuns
scurt, la nivelul lobilor urechilor, după moda
retro a anilor 20-30. Era îmbrăcată într-o rochie
scurtă de culoarea cerului senin, care îi eviden-
ţia sânii ca două mere de Voineşti. O eşarfă al-
bă, ca omătul viscolit al iernii, îi acoperea discret
decolteul rochiei. Ce să vă mai spun, era o splen-
doare de fată! (pag.124).

Subiectul romanului este cu precădere al zilei
de azi: preocupările noastre constante, împlinite sau
nu: politicul, socialul, şcoala, destine, viaţa în amplitu-
dinea ei. O echipă de profesori (inspectori pe diver-
se specializări) se confruntă zilnic cu viaţa din sistemul
de învăţământ, cu minusurile şi plusurile lui. Unul dintre
ei, personajul principal, Cristi Cristescu, este aşezat
complex în intriga unui sistem rigid, comunist ca mai
apoi să fie redefinit uman, profesional, sentimental
într-o lume cunoscută fiecăruia dintre noi.

Destinul lui se conturează sentimental în iubirea
ce i-o poartă cu veneraţie Divianei Pogonaru, ca ultim
omagiu adus feminităţii.

„Cea mai mare, mai frumoasă şi mai timidă
dintre copilele lui Atlas din căsătoria cu Pleione a
fost Maia. Această Pleiadă avea ochii limpezi, părul
roşcat ca al tău, numai inele şi bulbuci. Maia şi-a în-
văţat poporul arta vânătorii, i-a desluşit care sunt apele
tămăduirii şi cum să folosească arta vindecării. Din
moşi strămoşi s-a purtat prin grai, din generaţie în
generaţie, că poporul român coboară din această
atlantidă. În tradiţia orală se spune că de Sânziene, la
24 iunie, în fiecare an când soarele se opreşte să se
odihnească o clipă, apar Pleiadele, care vin cu un
car de foc pe pământ să privească izvodul neamului
pe care l-au ctitorit. În popor grupul de stele al Ple-
iadelor este cunoscut sub numele de Găinuşa sau
Cloşca cu Pui. Dacă te uiţi cu atenţie în partea dreaptă
a Căii Lactee poţi vedea Pleiadele.

- Da, le văd, răspunse Diviana. E fantastic. Eu
care Pleiadă sunt ?

- Tu eşti Pleiada strălucitoare din centru cu-
prinsă de un nor de praf cosmic, nebulozitatea din
mijlocul roiului de stele. De când au fost urcate pe
cer, Pleiadele se mai numesc Perside, adică fiice stră-
lucitoare. Şi tu, Diviana, prin numele pe care îl porţi
eşti o fată strălucitoare.

- Da, m-am localizat, răspunse Diviana satis-

făcută. Vă rog să-mi explicaţi, domnule inspector,
dumneavostră, care cunoaşteţi locaşul aleanului din
Constelaţia Iubirii patronată de legile cereşti, ce
legătură este între aceste atlantide, pleiade, perside,
şi hesperide.

- Sunt amintite în legendele Olimpului.
- Exact, răspunse Diviana.
- Atlas a stăpânit ţinutul de la nord de Istru.

Filozoful grec Platon ne dă de veste că în regatul
hiperboreenilor condus de titanul Atlas oamenii erau
nemuritori. La rândul lui, Orfeu aminteşte că toţi lo-
cuitorii de la nord de Istru aveau părul negru. Ei nu
îmbătrâneau niciodată. Dacă doreşti confirmarea
acestei aserţiuni o găseşti recitind basmul Tinereţe
fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, cules de
Petre Ispirescu în anul 1843 într-o mahala din Bu-
cureşti”

Dacă ar fi să îl parafrăzăm pe David Hume,
am ajunge la concluzia că nu avem niciun motiv să ne
aşteptăm ca trecutul să semene cu viitorul.

Hume a fost un sceptic, acceptând că toţi oa-
menii folosesc inducţia pentru a se descurca în lume.

El nu a sugerat o clipă că ne-am putea opri din
această practică, aş zice, nefastă pentru viitorul ce ar
trebui să aparţină omenirii.

Poate într-un secol ce se define’te mai mult
tehnologic decât uman, nu a te descurca este esenţial,
lucru confirmat în romanul „Hoţii de curcubee”.

Dilema confirmării ar trebui soluţionată în ju-
rul soarelui prin pământul ca formă sublimă a şansei
noastre la tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de
moarte..., universul în deplinătatea sa.

2017
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Pictură de: Alina Deica
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„Sunt locuri şi momente în care un om
este atât de singur, încât poate vedea

întreaga lume.”

Jules Renard

E de-a dreptul provocator să vorbeşti sau
să scrii despre singurătate, despre sensurile ei, într-o
lume prea aglomerată, prea agitată, cu tot felul de
activităţi trecătoare şi fără rost, care te consumă atât
de mult, încât nu mai ai timp pentru a reflecta la astfel
de teme, cum ar fi, de exemplu, singurătatea.

Socializăm prin toate modurile posibile – la
serviciu, în tramvai, în cercurile de prieteni, pe diferite
adrese de internet etc., însă, în ciuda faptului că suntem
ancoraţi în socializări până şi virtuale, totuşi, trăim
izolaţi, singuratici, devenim egocentrici şi egoişti.

Singurătatea trebuie înţeleasă în cel puţin trei
sensuri: filosofic, literar şi, cred eu, mai important,
teologic, dar şi din perspectiva vârstei, pentru că în-
tr-un fel văd eu (care sunt tânăr) singurătatea, şi în alt
mod o percep oamenii cu perii capului albiţi de timp.

Şi totuşi, ce-i singurătatea?
Ajută la ceva sau doar deprimă?
Te redescoperi sau te autocondamni la

tristeţe, la nostalgie, la durere efemeră în faţa timpului
şi a ei?

Filosoful stoic roman Seneca, supranumit şi
cel Tânăr (care a trăit în a doua jumătate a secolului
I î. Hr. şi prima jumătate a secolului I d. Hr.), scria că
„singurătatea este pentru spirit ceea ce hrana
este pentru corp”, este starea de care omul con-
templativ are nevoie, stare care te rupe de gălăgia
cetăţii şi te uneşte cu veşnicia.

Filosoful Friedrich Nietzsche, printre toate
afirmaţiile antihriste şi ateiste, spunea un lucru ce
merită menţionat, cu privire la singurătate, şi anume
că „unde încetează – singurătatea – începe
piaţa”, în sens de zgomot, gălăgie, dezordine în lucruri
şi gânduri.

Omul în singurătate, în acea stare de linişte,
de fugă din faţa haosului cotidian, se poate (re)
descoperi meditând la întrebări existenţiale, la sensul
vieţii şi la sensul scopului său pe acest pământ.

Cine sunt?, De unde vin?, Cine m-a
creat? şi Care-i finalitatea?

Sunt întrebări la care nu poţi reflecta decât în
tăcere, în singurătate. Ea, singurătatea, există chiar
dacă vrem sau nu să recunoaştem, şi aici îmi aduc
aminte de o afirmaţie a poetului şi dramaturgului
mexican Octavio Paz (1914-1998), care spunea că
„singurătatea este cea mai profundă realitate a
naturii umane. Omul este singura fiinţă care
ştie că e singur”.

Şi totuşi, filosoful român Emil Cioran (1911-
1995) vede partea egoistă a sensului singurătăţii,
spunând că „singurătatea nu te învaţă că eşti
singur, ci singurul”.

După toate aceste afirmaţii filosofice, se
ridică o întrebare: Când ne dăm seama că suntem
singuri?

Tot gândirea filosofică a lui Cioran găseşte
un răspuns cât se poate de pertinent, în sensul că
„începi să ştii ce e singurătatea atunci când auzi
tăcerea lucrurilor”; practic, datorită acestei stări,
intri într-un dialog cu tine însuţi.

Rămânând tot în acest spaţiu, al gândirii
înţelepte, singurătatea este văzută de filosoful german
din secolul al XIX-lea, Arthur Schopenhauer (1788-
1860) ca o „soartă a spiritelor superioare”,
afirmaţie pe care o scria în volumul Aforisme asupra
înţelepciunii, iar clericul şi scriitorul francez Jean-
Baptiste Lacordaire, din secolul al XVIII-lea, credea
că „singurătatea este o mare forţă care ne apără
de destule pericole”.

Scriitorul, filosoful şi dramaturgul francez
Albert Camus (1913-1960) vede în singurătate un
„lux al bogaţilor”, pentru că aceştia, dintr-o oare-
care luptă continuă de înavuţire, renunţă la tot: la
familie, la prieteni, la micile bucurii ale vieţii, văzând
doar progresul financiar şi, în acest caz, avea dreptate

Paul Krizner
Sensul singurătăţii
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Cioran, când spunea că singurătatea te face singurul
adică un „cineva”.

Singurătatea este un duşman al bătrânilor,
gândiţi-vă la cei din azile, care-şi petrec ultimii ani
din viaţă în singurătate, lipsiţi de căldura familiei,
îmbătrânind clipă după clipă în acea tristeţe a sin-
gurătăţii.

Singurătatea, în sens literar, are drept scop
drumul spre creaţie. Toţi marii scriitori au conceput
cele mai frumoase opere izolaţi de lume, de zgomotul
cotidian, scriind în singurătate; de fapt, cred că în
această singurătate ei s-au simţit la ei acasă, pentru
că aici creează, aici descoperă, aici meditează asupra
tuturor stărilor lăuntrice pe care le trăieşte sufletul.

Practic, literatul prin asta se deosebeşte faţă
chiar şi de animal, cum credea călugărul iezuit spaniol
Gracian Baltasar, din secolul al XVII-lea, că „cel
care poate trăi singur nu se aseamănă deloc cu
animalul, are multe în comun cu înţeleptul şi
este identic cu Dumnezeu”.

În plan teologic, însă, singurătatea trebuie
văzută în sens duhovnicesc.

Omul, creaţia lui Dumnezeu, după chipul Său
(chiar dacă unii contemporani văd această singurătate
ca pe o izolare de lume, de oameni, şi aici mă refer la
singurătatea monahilor ce merg din lume, dar tot
pentru lume), are drept scop comuniunea, unirea cu
divinitatea prin Biserică. Singurătatea este clipa când
te apropii de Dumnezeu, de comuniunea Treimică,
prin contemplaţie, prin rugăciune şi acea clipă devine
veşnicie de har revărsat asupra ta.

Singurătatea în creştinismul ortodox nu tre-
buie văzută sau înţeleasă în sensul lumii de azi sau a
definiţiei, incomplete, pe care o formulează dicţionarul,
ci mult mai profund – trebuie simţită, în sens teologic,
pentru că în singurătatea ta Dumnezeu se descoperă
în chip tainic, nevăzut, regăsindu-te, atât în toată
creaţia Sa, cât şi în veşnicia Lui.

În această singurătate îl găseşti mult mai
profund decât în lucrurile din lume, cum credea şi
Fericitul Augustin de Hippona (354-430), care măr-
turiseşte în lucrarea sa Confesiuni, următoarele:
„Doamne, eu te căutam în afara mea, iar Tu
erai în lăuntrul meu”.

Domnul Hristos a venit la ai Săi, însă nu
L-au primit, ba, mai mult, când credeau că le este
bine pe lângă El se bucurau, dar când a ajuns să fie
vândut s-au lepădat de El până şi ucenicii, care s-au
spăimântat în noaptea când a fost vândut şi au fugit
din grădina Ghetsimani.

Aparent, Mântuitorul Hristos a fost părăsit,
da, însă doar de oameni, pentru că Dumnezeu-Tatăl
a fost cu El, chiar Iisus spune că „Cel ce M-a trimis
este cu Mine, nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu
întotdeauna fac cele ce Lui îi sunt plăcute” (Ioan
VIII, 29); iar mai târziu, spune: „Iată vine ceasul,
şi-a şi venit, ca voi să vă risipiţi fiecare la ale
sale şi pe Mine să mă lăsaţi singur. Dar nu sunt
singur, pentru că Tatăl este cu Mine” (Ioan XVI,
32). Deci, chiar dacă aparent Iisus era singur, ob-
servăm că, mai presus de tot ce-i omenesc, era însoţit
de Dumnezeu-Tatăl, lucru ce le scapă din vedere unor
contemporani de-ai noştri.

Această secvenţă a părăsirii este atât de ac-
tuală în vremea noastră; oare de câte ori nu ne-am
părăsit prietenii, apropiaţii, părinţii, când erau în
momente grele?, oare de câte ori nu i-am ignorat, ui-
tând să le dăm un neînsemnat telefon?, dar, mai grav,
oare de câte ori nu L-am părăsit pe Dumnezeu şi de
câte ori nu ne-am lepădat Crucea noastră? În rugă-
ciunea ce se citeşte la sfârşitul Acatistului Domnului
nostru Iisus Hristos apare menţionată această pără-
sire cutremurătoare „Te-am părăsit, Doamne, să
nu ne părăseşti, am ieşit de la Tine, ieşi în cău-
tarea noastră...”.

Suntem singuri, pentru că, la rândul nostru,
am lăsat pe alţii singuri; suntem singuri, pentru că nu
vrem să acceptăm sensul teologic al singurătăţii, unde
până şi pustnicii, consideraţi nişte singuratici, trăiesc
în comuniune cu Dumnezeu, pe care L-au slujit până
dincolo de moarte. Aş vrea să închei, pentru că sin-
gurătatea se trăieşte, nu se vorbeşte. Chiar dacă ştiu
că astfel de stări ale singurătăţii mă vor urmări toată
viaţa, sper să fie sensul teologic al singurătăţii, pentru
că, prin acest sens, omul urcă spre Dumnezeu şi Dum-
nezeu coboară spre om. În singurătate îl poţi cunoaşte
pe Cel ce ţine toate, iar prin rugăciune dai sens singu-
rătăţii, făcându-o clipă de cugetare şi descoperire
prin grija dumnezeiască. În Biserică nu suntem singuri,
oricât de singuri ne-ar vedea lumea de azi, Dumnezeu
este cu noi câte zile vom trăi în această lume trecă-
toare, la fel de trecătoare ca şi noi. Singurătatea poate
deveni punctul dintre ignoranţa lumii şi întâlnirea tainică
cu Dumnezeu.
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Sebastian F. SCHOPPMANN, MD,
FACS Associate Professor of Surgery, medic-şef al
Clinicii Universitare de Chirurgie din AKH Wien,
conducătorul Upper-GI-Service, coordonator al
„Cancer Comprehensive Center GET-Unit”.

Mihai ANTHONY: Stimate domnule
Profesor Schoppmann, dumneavoastră sunteţi
recunoscut ca unul dintre celebrii medici austrieci.
Cum aţi luat decizia de a deveni medic? Părinţii
dumneavoastră sunt, de asemenea, medici?

Profesor SCHOPPMANN: Eu doream
dintotdeauna să am de-a face cu oamenii. Meseria
de doctor m-a fascinat întotdeauna şi, chiar dacă
imaginile pe care le are un tânăr despre meseria de
doctor sunt altele decât cele din realitate, eu sunt
fascinat ca şi înainte şi exersez în continuare, cu multă
plăcere, meseria mea. Nu, părinţii mei nu sunt medici:
tatăl meu este cercetător în ştiinele naturii, iar mama
mea este profesoară de liceu. Eu nu provin dintr-o
aşa-numită familie de doctori.

Mihai ANTHONY: Pot să vă întreb: cât de
mult trebuie să studiezi, să înveţi şi să te specializezi,
până când poţi să devii un medic celebru?

Profesor SCHOPPMANN: Studiul
medicinei durează 6 ani şi specializarea în chirurgie
durează, după experienţa mea, încă cel puţin 10 ani,
după terminarea perioadei de specializare, până când
poţi exercita independent şi la un înalt nivel profesional
această meserie.

Mihai ANTHONY:  Doriţi să-mi descrieţi,
pe scurt, drumul parcurs până acum în cariera
dumneavoastră?

Profesor SCHOPPMANN: Am studiat
medicina la Universitatea din Viena şi am avut
posibilitatea, de pe atunci, să capăt primele
experienţe, relativ devreme, în domeniul cercetării
Patologiei ultrastructurale. Apoi, după terminarea
studiilor de specializare în Patologie, am putut să-mi
continui cercetările în foarte cunoscutul Institut IMP
(Institutul de Cercetări pentru Patologie Moleculară)
din Viena. Îmi era însă clar că eu doream dintotdeauna
să devin chirurg şi apoi, după un an de muncă în
cercetare, am trecut la chirurgie. Acest prim an în
munca de cercetare fundamentală a rămas intipărit
până astăzi în activitatea mea de cercetare şi am
profitat foarte mult din această perioadă.

Am adunat apoi experinţă din mai multe studii
în străinătate, printre altele cu MUVI la Centrul
Medical Internaţional de la Kuala Lumpur.

De circa 8 ani conduc echipa de cercetare
pentru Chirurgia abdominală şi esofagiană a Clinicii
Universitare de Chirurgie, precum şi cercetarea
tumorilor de stomac şi esofag, de pe lângă
„Comprehensive Cancer Centers”.

     Interviu cu Personalităţi:

Univ. Prof. Dr.

Sebastian Friedrich
Schoppmann

în dialog cu jurnalistul
Mihai ANTHONY
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De aproape un an deţin şi funcţia de adjunct
al şefului Secţiei de Chirurgie generală şi viscerală a
Clinicii Universitare de Chirurgie din AKH.

Mihai ANTHONY: În calitate de chirurg
aveţi de efectuat o muncă foarte grea. Cât de rezistent
trebuie să fii pentru a trata o rană sângerândă, sau
ceva asemănător?

Profesor SCHOPPMANN: Eu cred că
întrebarea nu este: cât de rezistent trebuie să fii pentru
a trata o rană sângerândă, ci cum să dovedeşti gradul
de empatie şi de compătimire faţă de pacient.

Mihai ANTHONY: Cât de stresantă este
munca zilnică în spital, stimate domnule Profesor
Schoppmann?

Profesor SCHOPPMANN: Ceea ce avem
de depăşit este aşa-numita împovărare tridimen-
sională, şi anume: munca cu pacientul, ştiinţa şi
învăţătura practică. Aceste trei lucruri se contrapun
în munca obişnuită şi produc deseori stres.

Mihai ANTHONY: Pot să vă întreb dacă
aveţi, în anumite zile sau perioade din an, mai mulţi
pacienţi?

Profesor SCHOPPMANN: Tocmai în
domeniul neoncologic, deci nu în tratarea cancerului,
există cu siguranţă oscilaţii periodice; şi în domeniul
chirurgiei oncologice observăm uneori acelaşi lucru.

Mihai ANTHONY: Vi se întâmplă,
câteodată, să nu-l mai puteţi ajuta pe un pacient?

Profesor SCHOPPMANN: Da, din
păcate, se întâmplă deseori ca, tocmai în domeniul
chirurgiei oncologice, să vină la noi pacienţi cu un
stadiu avansat al tumorii, când ştim exact că noi, cu o
intervenţie chirurgicală, nu mai putem ajuta. În acest
caz sunt necesare discuţii intensive şi meticuloase,
când trebuie să informăm pacientul despre această
situaţie.

Mihai ANTHONY: Vă afectează soarta
(boala, sărăcia) unor pacienţi ai dumneavoastră?

Profesor SCHOPPMANN: Bineînţeles că
trăim, în parte, şi soarta pacientului. Este însă imperios
necesar, în special după discuţii repetate, să păstrăm
o anumită distanţă necesară, pe de o parte pentru a
putea fi şi pe mai departe apropiat profesional faţă
de pacient şi, bineînţeles, pentru autoapărare.

  Mihai ANTHONY: Care a fost pentru
dumneavoastră cea mai dificilă problemă de
conducere şi cum aţi rezolvat-o?

Profesor SCHOPPMANN: Eu nu aş
denumi „cea mai dificilă problemă de conducere”,
cred însă că aşa-numitul stil de conducere, în domeniul
medical, s-a modificat considerabil în ultimii ani. Este
o relaţie colegială esenţială şi care se află la un anumit

nivel. Bineînţeles că, în câmpul tensionat dintre
generaţii, se poate vedea şi o anumită zonă de fricţiune.

Mihai ANTHONY: Într-o conferinţă
despre actualele aspecte ale chirurgiei, spuneaţi, în
urmă cu 7 ani: „…Chirurgia s-a modificat esenţial
în ultimii ani. Pe lângă strategiile şi procedurile
operative, chirurgia modernă trebuie văzută astăzi
ca o parte a unei acţiuni interdisciplinare.
Chirurgia, care însemna să-l vezi pe pacient o dată
înainte şi o dată după operaţie, ar trebui să
aparţină istoriei.” Cum s-a modificat chirurgia, după
părerea dumneavoatsră, în ultimii ani, în sens pozitiv
sau în sens negativ? Ce mai poate fi îmbunătăţit, în
acest domeniu?

Profesor SCHOPPMANN: Chirurgia s-a
modificat în ultimii ani. De la o muncă comandată a
devenit un concept general specializat de tratare a
pacientului.  Au trecut de mult zilele când cunoşteai
pacientul abia pe masa de operaţie şi prima
preocupare era efectuarea manuală a meseriei.
Aceasta este, în ochii mei, o evoluţie foarte bună. La
ce trebuie să avem grijă este ca evoluţia pregătirii
medicale, cu toate aceste modificări pozitive, să nu
afecteze antrenamentul manual al activităţii. O parte
a chirurgiei este munca manuală şi aceasta trebuie să
fie bine exersată.

Mihai ANTHONY: Ce muncă, de spital sau
cu oamenii, vă face mai multă plăcere?

Profesor SCHOPPMANN: Cea mai mare
plăcere este, de fapt, întregul amestec dintre
convorbiri, operaţii, evoluţia în cercetare şi, de
asemenea, interacţiunea cu ceilalţi colegi.

Mihai ANTHONY: Pentru a respecta
deontologia profesiei noastre, eu nu ar trebui să pun
partenerului meu de discuţie întrebări intime. Cititorii
noştri doresc totuşi să afle cât mai mult despre perso-
nalitatea intervievată şi de aceea îmi permit să vă rog
să ne spuneţi ceva despre familia dumneavoastră.

Profesor SCHOPPMANN: Pe scurt: eu
sunt fericit căsătorit şi am 4 copii care reprezintă
marea mea bogăţie.

Mihai ANTHONY: Stimate  domnule Pro-
fesor Schoppmann, vă mulţumesc cu cordialitate
pentru acest Interviu şi vă doresc multe alte succese
în viaţa şi în activitatea dumneavoastră.

Profesor SCHOPPMANN: Şi eu vă mul-
ţumesc!

Viena,  10.08.2017
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În toamna anului 1999, un grup de tineri
credincioşi din Nădlac, împreună cu preotul paroh
Ştefan Păcurar, au avut ideea apariţiei unei reviste
ortodoxe: au făcut planuri, au generat structura, au
adunat articole şi au editat revista „Ecclesia”, fapt
salutat atât de conducerea parohiei locale, cât şi de
Arhiepiscopia Aradului, prin Î. P. S. Dr. Timotei
Seviciu. Astfel, cu inspiraţie, zel, tenacitate profe-
sională şi călăuziţi de căldura credinţei, evlavie şi har,
tinerii au editat al doilea număr al revistei „Ecclesia”.

De-a lungul anilor, au văzut lumina tiparului
78 de numere ale revistei. Pronia divină a rânduit ca
numărul 50 să fie editat cu ocazia unei sărbători de
excepţie trăită de nădlăcani în vara anului 2005:
binecuvântarea lucrărilor de restaurare interioară şi
exterioară a lăcaşului de cult de către Î. P. S. Dr.
Timotei Seviciu, pe atunci Episcop al Aradului şi de
către P. S. Lukian Pantelici, Episcop al sârbilor din
Ungaria şi România.

Primul număr al revistei a fost editat de un
entuziast colectiv de redacţie, format din tineri studenţi
originari din Nădlac: Narcis Dorel Terchet – fost
protopop de Orăştie, Episcopia Devei şi Hunedoarei;
Simina Guşiţă (căsătorită Dragomir) – în prezent
profesoară de biologie şi directoare adjunctă la Liceul
Teoretic „Josef Gregor Tajovsky” din Nădlac;
Reliana Puşcaş (căsătorită Groza) – în prezent
consilier juridic la o firmă din Arad; Alina Corneli –
în prezent medic pediatru la Timişoara; Florin
Totorean – expert contabil în Nădlac şi Gabriela
Adina Marco – în prezent bibliotecar la Biblioteca
Universitară „Tudor Arghezi” din cadrul Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Încă de la primul număr, revista „Ecclesia” a
avut o misiune culturală, educaţională, apologetică,
profund spirituală şi autentic românească, fiind un
adevărat catalizator al iniţiativelor religioase şi culturale
prin membrii colectivului redacţional şi prin articolele
a numeroşi colaboratori (teologi, cadre didactice din
Nădlac sau alte localităţi, studenţi, elevi).

Tematica abordată în paginile revistei se
axează pe aspectele privind spiritualitatea ortodoxă,

evenimentele şi sărbătorile religioase, îmbinându-se
armonios cu eseurile filosofice sau editoriale culturale.

Pagini din trecutul istoric local sunt dezvăluite
printr-o rubrică permanentă, prin intermediul căreia
cititorii pot afla crâmpeie din istoria Nădlacului şi a
parohiilor ortodoxe din localitate atât cea română,
cât şi cea sârbă. Sprijinind creativitatea şi talentul
literar, paginile revistei au adăpostit şi creaţii literare
ale tinerelor noastre speranţe, elevi şi studenţi. De
asemenea, cititorul poate să admire şi talentul artistic
local, prin diverse desene religioase realizate de copiii
şi tinerii nădlăcani.

Trebuie să subliniem faptul că revista „Eccle-
sia” se realizează exclusiv din donaţia credincioşilor,
fiind distribuită gratuit, atât în Nădlac, cât şi în unele
parohii din Arad (Biserica Cuvioasa Parascheva din
incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, Bise-
rica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Cimitirul
Pomenirea şi Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” din Arad-Micălaca Nouă) sau Timişoara (la
bisericuţa studenţilor). Ne bucurăm să constatăm
faptul că exemplare ale revistei noastre au ajuns şi în
comunităţile de români din străinătate (Ungaria,
Serbia, Franţa, Germania, Irlanda de Nord etc.).

Începând cu luna iunie 2013, revista „Eccle-
sia” a primit număr ISSN de la Biblioteca Naţională
a României, fiind recunoscută şi introdusă în baza de
date a publicaţiilor seriale din România şi străinătate.

Să nu uităm faptul că primul număr a văzut
lumina tiparului şi a fost distribuit într-o duminică din
luna octombrie 1999. Era duminica în care s-a citit
Pilda Semănătorului.

Sperăm că în ultimii 15 ani sămânţa semănată
de noi prin intermediul revistei parohiale să fi căzut în
pământul cel roditor al sufletului şi să fi adus roadă
însutită în inimile cititorilor, propunându-ne, în acelaşi
timp, să continuăm să cultivăm, să înmulţim şi să sporim
pe plan spiritual, duhovnicesc şi cultural.

(Footnotes) * Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad, Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi”,
doctorandă la Institutul „George Bariţiu” al Academiei
Române, Filiala Cluj-Napoca; mgabi16@gmail.com

Gabriela
Adina Marco*

„Ecclesia”, revista comunităţii ortodoxe
din Nădlac, jud. Arad, România

mailto:mgabi16@gmail.com
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„Soleil de l’Est”
– mesager al picturii

  contemporane române în UE

În anii următori vâltorilor Revoluţiei române,
cu sângerosul ei apogeu, francezii au rămas în-
mărmuriţi de cele ce se petreceau la acel timp în ţara
noastră.

În afară de multiplele mişcări, aranjamente şi
luări de poziţie, printre care înfiinţarea primului guvern
neocomunist, aşa zis postdecembrist, o întrebare a
început să apară stringent: Oare ce cultură, ce istorie
are ţara românească şi poporul de la poalele
Carpaţilor? Un atu important pe această linie au
fost reportajele realizate de celebrul «grand re-
porteur», pe nume Patrick Poivre d’Arvor.

Acest reporter de la TV franceză a filmat o
mulţime de scene, lupte armate, oameni printre tan-
curi, interviuri, etc. Dar ce m-a frapat pe mine cel
mai mult a fost o mică remarcă a lui, plină de tâlc:
zicea asa: Ce fel de oameni sunt românii şi ce
cultură au ei, de unde vin din punct de vedere
istoric, şi ca şi limbă, căci dacă mă adresez cuiva
de pe trotuar, în franceză, acea persoană îmi
răspunde tot în franceză!!

La rândul lor, francezii pe care-i cunoşteam ne
puneau aceleaşi întrebări: Ce naţie sunteţi voi
românii, aveţi şi o oarecare cultură? sau Sunteţi
cu toţii muncitori şi ţărani cu sapa în mână şi
faceţi parte din marea URSS? Era efectul
dezinformării, al separaţiei şi a lip-sei de comunicare
între cele părţi ale Europei, cea de Est şi cea de Vest.

Războiul rece instaurat, perpetuat şi susţinut în
egală măsură de cei doi protagonişti, cel din Vest, cu
NATO şi capitalismul, şi cel din Est, cu comunismul
şi pactul de la Varsovia, a avut, printre altele, îm-
piedicarea comunicării artistice între ţările Europei,

unde principalele victime au fost creatorii şi artiştii
din Est. Ei nu aveau voie să circule, să arate lumii
europene creaţiile lor, iar la rândul lor, cei din Vest
erau catalogaţi ca şi reprezentanţi ai artei capitaliste,
şi, în concluzie, interzişi în Est.

Pentru a legifera această situaţie, din punct de
vedere artistic, mai întâi în URSS, şi apoi în celelalte
ţări «frăţesti», a fost instaurat curentul realismului cri-
tic sovietic socialist, care nu dădea voie artiştilor, din
toate artele, să dea liber frâu creaţiei lor.

Creaţia artistică a fost dirijată către reprezen-
tarea în artă a revoluţiei, a şantierelor de construcţie
şi a «divinizării» şefilor comunişti.

Artiştii ce nu s-au supus acestei dogme au fost
marginalizaţi şi eliminaţi din scena culturală a ţării lor.
Unii, puţini la număr, au luat calea exilului, găsind azil
în ţările europene din Occident, cât şi peste Atlantic.

Începutul activităţilor
Acesta a fost momentul când am simţit nevoia

că trebuie să-i lămurim pe francezi şi, ulterior, şi pe
alţi resortisanţi europeni, cine suntem noi, din punct
de vedere cultural, lingvistic şi istoric.

Familia mea şi cu mine eram deja stabiliţi în
Franţa din anul 1987.

Michel Gavaza
„Soleil de L’est”

Association Culturelle Internationale
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Rezidenţă de artişti

Începând din anul 2001, asociaţia conduce o
rezidenţă de artişti în Franţa, în locaţii de înaltă cultură
franceză, în oraşe de pe Valea Loarei şi la Collioure,
în Sud, lângă graniţa cu Spania, oraş leagăn şi capitala
mondială a fovismului. Obiectivul principal al reziden-
ţei de artişti este imersarea pictorilor invitaţi în cultura
franceză, prin vizitarea aprofunzită cu comentatori
profesionişti, de obiective de patrimoniu, castele,
muzee, catedrale, citadele, instituţii de învăţământ
superior artistic, cât şi prin contacte, mese rotunde,
cu pictori francezi şi cu organizaţiile lor.

La grupul nostru de pictori români, din ţară şi
din diaspora, s-au ataşat şi câtiva pictori din alte ţări
din Europa de Est, cunoscători şi iubitori ai culturii
române. Aceşti pictori au dorit să-i cunoască pe
confraţii lor români, să respire aerul din Franţa în
acelaşi timp, să împărtăşească experienţa şi
cunoştinţele în domeniul artelor frumoase, să se
cunoască şi să facă ceea ce noi numim schimb de
experienţă. Pe parcursul timpului, am primit pictori
din Polonia, Rusia, Bulgaria, Republica Moldova,
Belorusia, Ucraina şi Kirghizstan, stat situat în Asia
Centrală, fosta republică a URSS.

Experimentul a fost benefic pentru toţi pictorii
participanţi la rezidenţe. În total, în cadrul rezidenţelor
de artişti am primit şi găzduit, pe perioade de 2 – 4
săptămâni, un număr exact de 106 artişti din ţările
menţionate. Unii pictori, atât români cât şi ruşi, fiind
îndrăgostiţi de cultura ţării gazdă, ne-au rugat să vină
de mai multe ori la noi în Franţa.

Noi i-am primit cu braţele deschise. Lucrările
realizate pe parcursul şederii artiştilor în Franţa
prezintă impresiile şi emoţiile trăite de autori în ţara
lui Molière. Aceste lucrări au fost prezentate în nu-
meroase expoziţii, prioritar în Franţa, la Paris de mai
multe ori, în alte oraşe culturale din această ţară,
precum Tours, Orléans, Poitiers, La Rochelle, Per-
pignan, Collioure, cât şi în alte capitale europene, în
parteneriat cu ICR şi cu ambasadele României din
Bruxelles, Haga, Viena, Bratislava, Roma. Peste tot,
în cele peste 150 expoziţii organizate, în unanimitate
pictura română (pe care „Soleil de l’Est” a prezenta-
t-o) a fost primită şi apreciată cu deosebit interes,
din partea unui public avizat, cunoscător şi erudit.

Fiind colecţionar de pictură, încă din anii 1975
– 1980, şi cunoscând marii pictori români de la acel
timp, Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Ion
Pacea, Ion Musceleanu, Constantin Piliuţă, Marius
Cilievici, Aurel Nedel, Mihai Bandac, Francisc Bar-
tok, şi mulţi alţii, împreună cu membrii familiei mele,
şi cu un grup de prieteni franco-români, am organizat,
în decembrie 1991, prima expoziţie de pictură ro-
mânească în oraşul Tours, pe Valea Loarei, unde
locuiam atunci. La acea expoziţie am prezentat pub-
lic lucrări din colecţia familială şi am avut buna intenţie
de a invita un grup de pictori din Braşov, oraşul de
origine din România. Voi preciza că înainte cu un an,
în Decembrie 1989, am recomandat şi facilitat
înfrăţirea între Tours şi Braşov. Evident a fost prima
prezenţă, din toate timpurile, a artelor româneşti, în
oraşul de pe malurile Loarei, Tours. Expoziţia a avut
un succes strălucitor, lumea venea şi ne tot întreba
cine suntem noi, de unde am apărut, cine sunt pictorii
expozanţi, pe unde au mai expus, din ce şcoli de
pictură făceau parte, etc. Acesta a fost începutul.

După care ne-am organizat şi am constituit
Asociaţia „Soleil de l’Est”, cu obiectivul precis şi bine
definit de a prezenta în Franţa şi, ulterior, şi în alte ţări
din UE, pictura română.

Editare de albume şi cărţi de artă
Pe parcurs, asociaţia a editat o serie de albume

şi cărţi de artă cu pictorii din grupul „Soleil de l’Est”.
În total, au fost realizate 17 titluri, cataloage

anuale şi de expoziţie, cât şi prestigioasele volume
«Présences de la peinture contemporaine roumaine
en France avec Soleil de l’Est», vol. 1, între 1990-
2008, şi vol. 2, între 2009-2012, şi ultima apariţie
«Soleil de l’Est vingt ans d’activité». Cataloagele
anuale şi de expoziţie au fost realizate pe parcursul
activităţilor şi al anilor.

Toate albumele de artă menţionate aici au fost
lansate cu deosebit interes, atât la Bucuresti, în mod
deosebit la ICR, cât şi în Franţa, la Paris, Tours,
Saint-Cyr-sur-Loire si Collioure. Alte lansări de carte
au fost conduse de asociaţie la Bruxelles, Viena şi
Bratislava, cu ocazia expoziţiilor de pictură ce au fost
organizate în capitalele respective.

Publicul a fost atras de aceste lansări de carte,
căci astfel au putut fi cunoscute mai detailat viaţa şi
creaţia pictorilor români. Exemplare din cărtile res-
pective au fost donate Ambasadelor Româniai din
UE, filialelor ICR şi unor biblioteci precum cea de la
Centre Pompidou din Paris.
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În România, asociaţia a organizat de-a lungul
timpului numeroase expoziţii în Bucureşti, la galeria
„Apollo”, Institutul Francez, Căminul Artei, ICR,
ARCUB, cât şi în alte oraşe, precum Braşov, Iaşi,

redactarea materialelor de comunicare/ promovare
si, nu în ultimul rând, punerea de acord a responsabili-
tăţilor părţilor şi confirmarea bugetului acţiunii.

Retrospectivă de pictură contemporană
română Paris – Bucureşti

Prima expoziţie din anul 2017 a avut loc la
Paris, în excepţionalele spaţii ale Fundaţiei „Christane
Peugeot”, situată pe Avenue de la Grande Armée, în
partea cealaltă a Arcului de Triumf, faţă de Champs
Elysée. Fundaţia respectivă a fost creată de o
«bunică» a familiei Peugeot, cei care fabrică auto-
mobile. Doamna Christiane Peugeot a pus la dispo-
ziţia publicului şi a artiştilor o parte din imobilul ce-l
deţine la acea adresă. Spaţiile de expoziţie sunt com-
puse din 3 Săli, din care 2 la parter şi una la subsol, o
fostă pivniţă cu impresionante vute din cărămidă.
Expoziţia a avut loc între 15 – 28 iunie şi reprezintă
etapa Paris a Retrospectivei de pictură contemporană
română Paris – Bucureşti. Etapa Bucuresti a avut loc
în decembrie, în Sala «Constantin Brâncusi» de la
Palatul Parlamentului, din capitala română.

Timişoara şi Mangalia. Scopul acestor expoziţii este
de a arăta publicului român că lucrările pictorilor
români, prin intermediul Asociaţiei „Soleil de l’Est”,
au fost expuse şi apreciate în Europa de un public
interesat de cultura ţării noastre. Este bine ca publicul
român, din ţară, să ştie acest lucru.

Manifestări culturale în anul 2017

«Arta, ca să fie cunoscută, trebuie să circule»
este deviza Asociaţiei „Soleil de l’Est”, deviză ce stă
la baza proiectelor şi a manifestărilor culturale
organizate în ultimii ani. Mergând pe acest subiect,
vom prezenta în continuare expoziţiile pe care „Soleil
de l’Est” le-a organizat în anul 2017.

În primul semestru al anului, împreună cu
partenerii, am studiat şi pregătit organizarea unor
importante manifestări culturale în Franţa, la Paris, şi
în alte capitale europene. Trebuie ştiut că organizarea
unei expoziţii în afară, ne referim afară faţă de Franţa,
comportă o mulţime de acţiuni, găsirea partenerului /
partenerilor, disponibilitatea sălii, căderea de acord
cu partenerul a grupului de pictori ce vom expune,
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Partenerii principali ai manifestării culturale au
fost Ambasada României din Franţa, Institutul Cul-
tural Român din Paris şi Ministerul pentru românii de
Pretutindeni, Bucureşti. Au fost expuşi 64 de pictori,
cu lucrări din patrimoniul asociaţiei. Vernisajul ex-
poziţiei, de pe data de 15 iunie, a avut loc în prezenţa
gazdei, dna Christiane Peugeot, a ES Luca Niculescu,
Ambasadorul României, a dnei Doina Marian, di-
rector al ICR Paris, a reprezentanţilor Asociaţiei
„Soleil de l’Est”, dna Mariana Gavaza şi dnii Michel
şi Bogdan Gavaza, a pictorilor români din Paris, Cor-
nel Bârsan, Petre Velicu şi Sergiu Zancu, şi a unui
numeros public franco-român cunoscător avizat al
picturii contemporane române.

Dl ambasador a deschis manifestarea, iar dl
Bogdan Gavaza a susţinut o conferinţă pe subiectul
picturii contemporane române în UE.

Pictorii expozanţi au fost: Levente ALBERT,
Gheorghe I. ANGHEL, Ion ATANASIU-DELAMA-
RE, Dorin BABA, Tudor BANUŞ, Cornel BÂR-
SAN, Călin BELOESCU, Dalia BIALCOVSKI,
Gabor BIRO, Ilie BOCA, Adrian CHIRA, Viorel
CHIREA, Mariana CINTEANU, Cristina CIOBA-
NU, Dan CIOCA, Nicolae CIOCHINĂ, Emil CIO-
COIU, Marian CONDRUZ, Gelu COSTEA, Da-

niel CRĂCIUN, Horea CUCERZAN, Gabriela CU-
LIC, Vasile DIVIZA, Corneliu DRĂGAN-TÂRGO-
VIŞTE, Suzana FÂNTÂNARIU, Andreea FOANE-
NE, Cosmin FRUNTEŞ, Nicolae GAGEANU, Mi-
hail GAVRIL, Daniela GRAPA, Nicolae GROZA,
Dan HATMANU, Ana-Ruxandra ILFOVEANU,
Corneliu IONESCU, Mirela IORDACHE, Nicolae
IORGA, Andreea IRIMESCU, Robert KÖTELES,
Lucian LICIU, Dumitru MACOVEI, Waldemar MA-
TTIS-TEUTSCH, Mihaela MODALCA, Vasile
MUREŞAN-MURIVALE, Lisandru NEAMŢU,
Romul NUTIU, Letiţia OPRIŞAN, Maria OTETE-
LEŞANU, Christian PARASCHIV, Stefan PEL-
MUŞ, Filip PETCU, Vasile POP-NEGREŞ-
TEANU, Marilena PREDA-SÂNC, Ciprian RA-
DOVAN, Cristian SIDA, Gabriel STAN, Valentin
TĂNASE, Vasile TOLAN, Angela TOMASELLI,
Corneliu VASILESCU, Petre VELICU, Sergiu
ZANCU, Daniela ZBÂRCEA.

Lucrările expuse au fost realizate de pictorii
respectivi pe parcursul şederii lor la rezidenţele de
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artişti conduse de „Soleil de l’Est” în Franţa. Pictorii
sunt originari din Bucureşti, Braşov, Timişoara, Iaşi,
Mangalia şi, din diaspora, Paris, Aachen, Stuttgart.

Expoziţia s-a bucurat de un deosebit succes.

Retrospectiva „Soleil de l’Est” la Roma

Expoziţia retrospectivă „Soleil de l’Est” la
Roma face parte din programul asociaţiei, împreună
cu alte expoziţii la acelaşi nivel, de a prezenta publi-
cului european o parte extrem de importantă din cul-
tura română, pictura contemporană. Partenerul prin-
cipal pe acest proiect este Institutul Cultural Român.
După mai multe expoziţii în cadrul acestui proiect, în
anii precedenţi, la Bruxelles, Haga, Viena, Bratislava,
anul acesta asociaţia va organiza două expoziţii cu
ICR: Roma şi Aarhus, în Danemarca.

Prezenta expoziţie la Roma are loc în prestigi-
oasele spaţii ale edificiului Accademia di Romania,
clădire donată de statul italian, celui român, în urmă
cu 100 ani, cu scop bine definit de a găzdui manifes-
tări culturale. Astfel, în sala de expoziţii a instituţiei au
loc, în fiecare lună, diferite manifestări culturale, de
prezentare, în atenţia publicului italian, a unei realităţi
culturale de înaltă calitate din România. Este o tradiţie
care dăinuie de mai multe decenii, din perioada ime-
diat de după Al Doilea Război Mondial, ca pictori
români de înalt nivel şi apreciere să-şi expună lucrările
la Accademia di Romania. Este o mare onoare a pre-
zenta lucrări în aceste spaţii.

Mica retrospectivă „Soleil de l’Est” a avut loc
în perioada 18 – 30 iulie, iar data vernisajului a fost
reţinută pe 18 iulie. Deschiderea expoziţiei a avut loc
în prezenţa domnilor Iulian Damian, director adjunct
interimar al instituţiei, şi Michel Gavaza, reprezentant
ala Asociaţiei „Soleil de l’Est”. Ca de obicei, au fost
prezentate lucrările şi o scurtă biografia a autorilor,
după care au fost proiectate o serie de reportaje fil-
mate din colecţiile asociaţiei. Acest fapt, realizat pentru
prima dată în cadrul prezentei expozitii, a fost foarte
apreciat de vizitatori. Aceştia au văzut pe ecran o se-
rie de scene şi întâmplări din perioada participării
pictorilor la rezidenţele de artişti „Soleil de l’Est”, în
Franţa. În afară de reportajele filmate, asociaţia a
pus la dispoziţia vizitatorilor o amplă documentaţie
alcătuită din albume şi cataloage de artă cu pictorii
din grupul „Soleil de l’Est”.

Pictorii expozanţi au fost: Ion ATANASIU-
DELAMARE, Ile BOCA, Horea CUCERZAN,
Suzana FÂNTÂNARIU, Dan HATMANU, Lisan-

dru NEAMŢU, Romul NUŢIU, Christian PARAS-
CHIV, Vasile TOLAN, cu un total de 35 lucrări.

Expoziţia a avut un deosebit succes, atât în
rândul vizitatorilor italieni, cât şi al celor români, ştiind
că în Roma există o foarte mare comunitate româ-
nească. Presa italiană şi cea română au publicat o
serie de articole pe subiectul expoziţiei.

Contemporary Romanian Painting in Aarhus

„Pictura contemporană română în Aarhus” este
titlul expoziţiei organizate de „Soleil de l’Est”, în par-
teneriat cu ICR Stockholm, Ambasada României în
Regatul Danemarcei şi Primăria Aarhus, în perioada
4 – 15 septembrie. Aarhus este al doilea oraş ca mă-
rime din Danemarca, după capitala Copenhaga, şi e
declarată Capitală europeană a culturii pe anul 2017.
Oraşul prezintă publicului vizitator o serie de con-
strucţii specifice, un mare muzeu, construcţie foarte
futuristă de artă contemporană, o catedrală, universi-
tate, conservator de muzică, multe restaurante cu
meniuri specifice şi un port turistic şi comercial. Da-
nezii sunt foarte mândri, căci se consideră cei mai
veritabili urmaşi ai vikingilor, mândrie pe care o par-
tajează cu norvegienii. Ambasada României din a-
ceastă ţară a dorit să omagieze, prin expoziţia „Soleil
de l’Est”, 100 de ani de relaţii diplomatice între Ro-
mânia şi Regatul Danemarcei. Expoziţia a fost monta-
tă în holul de onoare al Primăriei din localitate, adaptat
şi dotat cu cele necesare pentru organizarea de expo-
ziţii de pictură. Vernisajul a avut loc pe data de 4
septembrie, în prezenţa ES Alexandru Grădinar, am-
basadorul României în Danemarca, a primarului din
Aarhus, a reprezentanţilor Asociaţiei „Soleil de l’Est”,
dna şi dl Mariana şi Michel Gavaza, şi a unui select
public, compus în principal din intelectuali locali şi,
spre surpriza noastră, şi de români. În Aarhus s-au
stabilit circa 8.000 de conaţionali de-ai noştri, care
s-au adaptat perfect la viaţa din peninsulă. Câţiva
dintre ei au venit cu mare interes şi entuziasm la aceas-
tă espoziţie, ca să vadă o creaţie picturală ce vine din
ţara de origine. Pictorii expozanţi au fost: Ion ATA-
NASIU-DELAMARE, Dorin BABA, Călin BE-
LOESCU, Mariana CINTEANU, Suzana FÂNTÂ-
NARIU, Cosmin FRUNTEŞ, Nicolae GROZA,
Dan HATMANU, Niculae IORGA, Corneliu VASI-
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LESCU, cu un total de 50 de lucrări. Expoziţia a
reprezentat un pas înainte pe calea cunoaşterii între
cele două ţări, pe linie culturală. Publicul, care a vizitat
expoziţia pe parcursul celor 11 zile, la Primărie, a
avut la dispoziţie o amplă documentaţie pusă la dis-
poziţie de „Soleil de l’Est”.

Pe această cale, prin pictură, Asociaţia „Soleil
de l’Est”, contribuie eficient la ameliorarea imaginii
ţării noastre în UE.

De la figurativ, la fantasia
în pictura contemporană rusă

Asociaţia „Soleil de l’Est”, nu este exclusiv a
pictorilor români, ea promoveaza în Franţa si în UE,
nu numai pictura română, ci şi pe cea a altor ţări din
Europa de Est. Pictori din Rusia, Polonia, Bulgaria,
Moldova şi din foste republici ale URSS, actualmente
ţări libere şi independente, au fost invitaţii asociaţiei
la rezidenţele de artişti conduse de „Soleil de l’Est”
în Franţa. În ce priveşte Rusia, ţara federativă, cu
multiplele sale popoare, reprezintă un imens arsenal
de creativitate picturală. Prima cunoştinţă cu pictorii
ruşi, pentru „Soleil de l’Est”, a fost făcută de Michel
Gavaza, în anii 1994 – 1996, cu ocazia unui sejur
profesional, în calitate de expert independent agreat
de Uniunea Europeană, pe un proiect de dezvoltare
economică, pe programul TACIS, în Kirghizstan, fosta
republică sovietică, devenit stat îndependent după
1990.

În această ţară, ca şi în toate celelalte republici
din fosta URSS, există o intensă viaţă culturală. În
domeniul artelor plastice, talentaţi artişti au făcut înalte
studii de pictură la celebre institute, la Moscova sau
la Leningrad. Aceeaşi situaţie Michel a găsit-o, cu
doi ani mai târziu, şi la Voronej, oraş rus situat la 500
km Sud de Moscova. O parte din aceşti artişti, prin
contacte directe, s-au arătat interesaţi să colaboreze
cu „Soleil de l’Est”. Unii, cei mai în vârstă, au trimis
lucrări în Franţa, în scopul de a le expune în atenţia
publicului francez. Alţii mai tineri au avut bucuria de a
participa la rezidenţele de artişti.

Expoziţia menţionată a avut loc între 18 octom-
brie – 4 noiembrie, la Mediateca din localitatea Luy-
nes, situată în aglomeraţia oraşului Tours, pe Valea
Loarei. Partenerul principal a fost Primăria Luynes,
în persoana entuziastului primar dl Alain Ferrand. La
vernisaj a fost de faţă ataşatul cultural al ambasadei
Rusiei din Paris, dl Konstantin Pakhorukov. În cadrul
acestei expoziţii au fost prezentate lucrări din perioada
dinainte de 1990, când curentul realismului critic era
legea de baza care cenzura creaţia artistică, şi lucrări
realizate ulterior anilor ’90, de pictori futurişti, impre-
sionati de creaţia lui Marc Chagal, ajungându-se în
zilele de astăzi la arta contemporană. Se remarcă a-
cuarelele profund realiste, semnate de Leontie Gor-
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bunov şi Nokolaď Inozemtsev, cele fanteziste create
de Kader Bekov şi, în final, arta contemporană, de
Vasilii Diviza, Artem Mirolevich şi Marina Tsesars-
kaya. De remarcat, printre altele, şi tablourile istorice
create de Aleksander Kurzanov şi Akendin Toropov.
Pe parcursul vernisajului a avut loc o proiectare de
fotografii diaporama, cu pictorii expozanţi, şi a fost
pusă la dispoziţia publicului o bogată documentaţie
alcătuită din albume de artă cu pictorii ruşi, şi dosarele
Press book şi Afise ale expoziţiilor. Actualmente,
pictori ruşi s-au stabilit în ţări europene, şi până în
SUA, unde ei perpetuează o pictură specifică.

Pictorii expozanţi au fost: Masabik AKHU-
NOV, Voronej, Rusia, Kader BEKOV, Bichkek,
Kirghizstan, Andrei BOGATCHEV, Voronej, Rusia,
Vasilii DIVIZA, Braşov, România, Leontie GORBU-
NOV, Osh, Kirghizstan, Nikolaď INOZEMTSEV,
Buturlinovka, Rusia, Aleksander KURZANOV, Vo-
ronej, Rusia, Artem MIROLEVICH, New York, USA,
Youri VNODCHENKO, Voronej, Rusia, Akendin
TOROPOV, Bichkek, Kirghizstan, Marina TSE-
SARSKAYA, New York, USA.

Expoziţia a creat un deosebit interes din partea
publicului francez, fiind una din rarele prezenţe de
calitate a expresiei picturale ruse în Franţa.  Atasatul
cultural al ambasadei, dl Pakhorukov, a rămas şi el
foarte surprins şi plăcut impresionat, că arta rusă, ca
şi cea a altor ţări, fără frontiere, poate fi admirată nu
numai la Paris, dar şi în centrul Franţei.

Retrospectiva de pictură contemporană
românească Paris – Bucureşti,

etapa Bucureşti

După etapa Paris a expoziţiei menţionate, care
a avut loc în capitala franceză în iunie 2017, în de-
cembrie 2017 a avut loc etapa Bucureşti, expoziţie
ce a fost vernisată în Sala «Constantin Brâncuşi», la
Palatul Parlamentului. Retrospectiva a fost o trecere
în revistă a principalilor pictori care au colaborat cu
asociaţia începând din primii ani de la creaţie, din
1994, până în actualitate, 2017, în total 23 de ani de
activitate. Pictorii expozanţi la Bucureşti fac parte din
aproape toate orientările artistice din România, pe
parcursul perioadei de ani amintită.

Unii pictori, dinainte de înfiinţarea rezidenţei
de artişti, au pus la dispoziţia asociaţiei lucrările lor
pentru a fi expuse în Franţa. Mulţi dintre aceştia sunt
decedaţi, lucrările lor fiind prezente în expoziţie dato-
rită unor colecţionari, cărora le aducem mulţumirile

noastre. Se ştie că lucrările care nu sunt văzute se
uită. Dar marea majoritate a pictorilor expozanţi,  fă-
când parte din generaţii diferite, au fost invitaţii asoci-
aţiei la rezidenţele de artişti în Franţa.

Expoziţia de la Bucureşti a avut un dublu obi-
ectiv: de a-i aduna împreună pe toţi pictorii cu lucrările
lor, ataşati mesajului asociaţiei «Arta, ca să fie cunos-
cută, trebuie să circule»: arta română circulă în UE,
via „Soleil de l’Est”; al doilea obiectiv a fost acela de
a arăta publicului român bucureştean că prestigioşi
pictori români au fost în Franţa, iar lucrările lor au
fost apreciate şi admirate de publicul francez, cunos-
cător avizat în pictură.

Pictorii expozanţi au fost: Jakab ABRAHAM,
Ion ACHITENIE, Petre ACHITENIE, Ion ATANA-
SIU-DELAMARE, Levente ALBERT, Jan ALBU,
Tudor BANUŞ, Cornel BÂRSAN, Dalia BIAL-
COVSKI, Gabor BIRO, Nicolae BLEI, Constantin
BLENDEA, Ilie BOCA, Friederich BÖMCHES,
Traian BRĂDEAN, Angela, BRĂDEAN-POPA,
Nicolae CAŢAVEI, Elena CHELARU-UŢĂ, Viorel
CHIREA, Mariana CINTEANU, Dan CIOCA, Ni-
colae CIOCHINĂ, Emil CIOCOIU, Bogdana
CONTRAŞ, Gellu COSTEA, Augustin COSTI-
NESCU, Marian CONDRUZ, Daniel CRĂCIUN,
Horea CUCERZAN, Aurel DAN, Radu DARAN-
GA, Victor DIMA, Vasili DIVIZA, Cornel DRĂ-
GAN-TÂRGOVIŞTE, Suzana FÂNTÂNARIU,
Adriana FRĂŢILĂ, Nicolae GĂGEANU, Mihai
GAVRIL, Val GHEORGHIU, Daniela GRAPA, Ion
GRIGORE, Victor HAGEA, Dan HATMANU,
Ana-Ruxandra ILFOVEANU, Corneliu IONESCU,
Niculae IORGA, Iacob LAZĂR, Rodica LAZĂR,
Lucian LICIU, Dumitru MACOVEI, Waldemar MA-
TTIS-TEUTSCH, Mihaela MODÂLCĂ, Vasile
MUREŞAN-MURIVALE, Marilena MURARIU,
Costin NEAMŢU, Lisandru NEAMŢU, Mircea NI-
COLAU, Maria OTETELEŞANU, Christian PA-
RASCHIV, Ştefan PELMUS, Vasile POP-NE-
GRESTEANU, Marilena PREDA-SÂNC, Ciprian
RADOVAN, Gabriel STAN, Aurelia STOIE MĂR-
GINEAN, Valentin TANASE, Vasile TOLAN, An-
gela TOMASELLI, Corneliu VASILESCU, Petre
VELICU, Teodor VESCU, Sergiu ZANCU, Daniela
ZBÂRCEA, Tiberiu ZELEA; în  total 74 de pictori
din România, din Franţa şi Germania.
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Pictura reprezintă o stare de a fi. Pictura re-
prezintă farmecul culorii, iubirea de frumos, magia
clipei în care priveşti un tablou, momentul de pace al
sufletului, hrana spiritului omenesc ce tinde spre de-
săvârşire.

Cu siguranţă că arta picturală, bunul gust şi
iubirea de frumos au fost exprimate şi apreciate în
data de 4 decembrie 2016, în Sala Românească a
Asociaţiei Creştin Ortodoxe „Junii Nădlacului”, când
a avut loc un dublu eveniment cultural în oraşul nostru:
vernisajul expoziţiei de pictură, intitulată „Singur”, al
pictoriţei Felicia Baltă şi lansarea albumului „Artă
prin culoare. Felicia Baltă. Pictură”, ediţie bilingvă,
redactor coordonator: Gabriela-Adina Marco, tra-
ducere în limba engleză de Ioana Nistor, fotografii
de Octavian Mircea Boran, apărut la Editura Tiparniţa.

În cuvinte alese, reprezentantul autorităţii
locale, ing. Ioan Radu Mărginean, a lăudat această

iniţiativă: „Am onoarea de a participa, astfel, la îm-
bogăţirea vieţii culturale a oraşului nostru, deoarece
cultura reprezintă averea sufletească a unui popor şi,
implicit, a unei comunităţi. În pragul Sărbătorilor de
iarnă ne încălzim astfel sufletele cu artă, cu frumoasele
tablouri ale doamnei Felicia Baltă şi cu un album de
artă ce cu siguranţă merită să se afle în biblioteca fi-
ecărui nădlăcan. Sunt iubitor de artă şi de frumos şi
pot să îmi dau seama că doamna Felicia Baltă, chiar
dacă nu este originară din oraşul nostru, a devenit un
membru de seamă al comunităţii noastre, prin sufletul
ei, prin tablourile ce surprind frumuseţea acestor lo-
curi, cu emoţie, bucurie, prin bucuria de a picta, de
a-şi imprima sufletul pe pânză şi, mai ales, prin faptul
că ne transmite un mesaj, acela de a iubi frumosul şi
de a aprecia natura în toată splendoarea ei”.

Preotul paroh Ştefan Păcurar, de la Biserica
Ortodoxă Română: „Dumnezeu înzestrează pe fiecare

Pictura şi iubirea culorilor
Ioana Nistor
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om cu cel puţin un talant, pe care îl roagă să îl în-
mulţească. Doamna Felicia Baltă a primit talantul
picturii, şi, iată, l-a înmulţit atât de spectaculos, prin
realizarea acestor minunate crâmpeie de natură aşe-

prin culoare a doamnei Felicia Baltă. De asemenea,
datorită faptului că acest album de artă este tradus în
limba engleză, poate fi oferit oricărui turist ce ne
vizitează oraşul, promovând astfel cultura şi valorile
noastre locale.

Să ne bucurăm astfel de aceste momente
preţioase, de frumoasele peisaje ale Feliciei Baltă şi
să ne amintim că pictura nu are tipare, nu are limite,
ea se naşte din simţirea creatorului, iar noi, cei ce o
primim şi privim, simţim învolburarea ei, deoarece ne
bucură văzul şi mintea.

Paginile pline de culoare ne invită să intrăm
în pădurea cea verde, unde arborele cu frunze galbene
este frumos şi florile în mii de culori sunt frumoase. Şi
dacă nu ar fi? Dacă culorile din vie, din arbori, de pe
petalele florilor ar dispărea? Dacă sufletul nostru nu
s-ar mai bucura de roşul aprins al macilor, de galbenul
pai al spicelor de grâu, de verdele intens al frunzelor?
Ce s-ar face sufletul nostru fără aceste culori?

Pictura este viaţă, este alcătuire dumneze-
iască pentru bucuria sufletului nostru.

Expoziţia de pictură a fost prezentată de
domnul Ludovic Sosnak, critic de artă, ce ne-a

zate pe pânză. Dumnezeu a creat natura şi tot ce ne
înconjoară. Doamna Felicia Baltă a dorit şi a reuşit
să ne împărtăşească tuturor viziunea ei atât de fru-
moasă asupra naturii, asupra florilor. Doamna Feli-
cia Baltă, o bună credincioasă a Bisericii noastre,
dedică expoziţiile sale lui Dumnezeu şi sfinţilor lui.
Într-adevăr, fără ajutor de la Bunul Dumnezeu nu
putem realiza nimic aici pe pământ, nici măcar să
mutăm un fir de pai. Dumnezeu a fost cel care a aju-
tat-o pe doamna Felicia Baltă să realizeze minunăţii-
le acestea de tablouri, pe care ne-a invitat să le
admirăm astăzi.”

Iubitoare a frumosului, doamna Florica Ran-
ta Cândea ne-a mărturisit emoţia prin care descoperă
o lume miraculoasă a culorii, un adevărat univers
mirific reflectat şi în paginile albumului „Artă prin
culoare. Felicia Baltă. Pictură”, ediţie bilingvă,
redactor coordonator: Gabriela-Adina Marco. Acest
volum reprezintă o pagină de suflet, o muncă asiduă
de promovare a culturii în oraşul Nădlac şi pe plan
european. Fiecare dintre noi îşi va dori ca în aceste
zile de iarnă să stea la căldura sobei, alături de bradul
de Crăciun şi să răsfoiască paginile ce dezvăluie Arta
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dezvăluit că cele 35 de tablouri ne conduc către o
lume idilică, frumoasă, senină, calmă, fiecare pânză
mărturisind o anumită trăire sufletească inspirată de
imaginea naturii.

În cuvinte alese, doamna învăţătoare Delia
Borlea, preşedinta Asociaţiei Cultural-Ortodoxe
„Junii Nădlacului”, ne-a transmis sentimentele trăite,
apreciind faptul că această seară culturală a aprins în
inimile tuturor scânteia iubirii de frumos a artei
picturale.

Copleşită de emoţie, doamna Felicia Baltă
ne-a mărturisit: „a picta este firesc, reprezintă bucuria
de a-ţi imprima sufletul pe pânză, de a vă transmite
un mesaj, de a vă ghida către lumea plăsmuită în

imaginaţia mea. Astfel, descopăr bogăţia sufletească,
neastâmpăratul dor de a înfăţişa frumosul prin artă,
prin pictură”.

O seară rece a lui Gerar a prins viaţă, oamenii
oraşului Nădlac şi-au încălzit sufletul şi inima prin
frumos, culoare şi sensibilitate artistică, iar doamna
Felicia Baltă, prin peisajele sale, prin jocul culorilor,
prin emoţia transmisă, ne-a oferit tuturor cel mai de
preţ cadou al Crăciunului: căldura sa sufletească de
a fi OM.
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Intenţia acestui eseu este de a atrage atenţia
asupra unei secvenţe din învăţământul românesc, aşa
cum este evocat de un profesor, a cărui viaţă a fost
impregnată de experienţe modelatoare pentru con-
tingentele actuale de cadre didactice.

Andrei RADU (1912 - 1989) a lăsat manu-
scrisul „Mierea amintirilor” regretatului profesor
Vasile POPEANGĂ, care l-a făcut public în urmă
cu vreo zece ani (2008).

Volumul „Mierea amintirilor” scris de Andrei
Radu a rămas în cotloanele discreţiei, deşi oferă
câteva informaţii despre şcoli, oraşe, oameni, război,
diplomaţie, în epoca cea mai tulbure din mijlocul
secolului trecut.

Andrei Radu este originar din localitatea Cor-
neşti (Maramureş); s-a născut în 1912, dintr-o familie
de învăţători; a ajuns profesor de limba franceză,
desfăşurând activitatea într-o perioadă istorică tul-
burată de război şi apoi de rigorile regimului sovietic
instalat în ţara noastră; a fost detaşat la licee româneşti
din Cetatea Albă, Sofia, Arad, Oradea, promovând
în învăţământul superior la Universităţile din Timişoara
şi Cluj-Napoca; un intelectual fin, cu o bonomie stilată
şi un spirit înalt naţional, prof. Andrei Radu a călătorit,
de nenumărate ori, în capitala sorboneză, în statele
de peste Atlantic, dar pentru noi – arădenii – Andrei
Radu a fost un exemplar profesor la Liceul „Nicoară”,
alături de distinse alte personalităţi didactice.

Revenind la titlu, amintesc că tânărul profesor
de franceză a fost detaşat opt ani consecutivi la Liceul
Românesc din Sofia, din 1940 până în 1948, liceu
înfiinţat pentru educaţia copiilor „comunităţii ro-
mâneşti” din Bulgaria, inclusiv a celor de pe Valea
Timocului: „cei mai mulţi erau timoceni, alţii aromâni”.
„Liceul” cuprindea grădiniţă şi şcoală primară, şco-
larizarea era finanţată integral de statul român, de-
venind un centru de răspândire a culturii naţionale în
mediul bulgăresc (vezi înfiinţarea Institutului român
din Sofia, Buletinul institutului (ex. cel din anul

1942, avea 660 pagini), desfăşurând, deopotrivă, o
bogată activitate culturală.

Menirea liceului românesc din Sofia era „să
facem cunoscute în cercurile bulgare valorile culturii
româneşti”. Impresiile despre Serdika (numele istoric
al Sofiei; gr. sophie = înţelepciune) reconfigurează o
imagine istorică despre capitala ţării vecine, cea care,
atunci, ne-a răscolit o însemnată adversitate după
conflictul determinat de preluarea Cadrilaterului de
către România şi comportamentul bulgarilor cu pri-
zonierii români rezultaţi din dezastrul de la Turtucaia
(vezi: pictor C. Vlădescu, „Bulgarii. Memoriile unui
ofier român, fost ofier prizonier în Bulgaria”, Tipo-
grafia Universul, 1926). A fost perioada în care Bul-
garia a ocupat o bună parte din Macedonia, guver-
nând o parte din ţinuturile unde locuiau vlahii timoceni.

În jurul liceului - aşezat în centrul, pe atunci,
modestei urbe sofiote -, se aflau tarabe negustoreşti,
iar mulţimea se ospăta cu ciorbă de burtă cu miros
de usturoi, mititei din carne de oaie, sliboviţă, hrană
care făcea oamenii „roşii la faţă şi transpirau din cauza
consumului nemăsurat de ardei iuţi”. Admira profeso-
rul „aceşti oameni simpli şi sănătoşi”. În cei opt ani
petrecuţi la Sofia, a întâlnit „doamne foarte distinse,
cultivate şi poliglote”, altele „elegante, franuzite şi
împodobite cu bijuterii fine”, multe „foarte munci-
toare”, dar „nu prea arătoase, puţin atrăgătoare” şi
„lipsite de cochetărie”.

Era tânăr pe atunci, iar interesul aluneca spre
observarea comparativă a femeilor din capitala Bul-
gariei. Bărbaţii erau „harnici, ambiţioşi, mândri”,
„zgomotoşi şi veseli”, nu ne iubeau, ba invidiau româ-
nii, pentru că „tot ce e la nord de Dunăre e european”.
În fine, „Sofia nu era un oraş modern”, având străzi
„înguste şi modeste”.

Ce se reţine din opiniile lui Andrei Radu despre
etapa sa didactică „sofiotă”? Impresionant e că statul
bulgar a acceptat o instituţie de învăţământ româneas-
că în capitala sa.

Ilica Anton
Andrei Radu (1912 - 1989):

Destin didactic - de la Sofia la Arad
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Importantă e ideea că statul român a fost
preocupat de întreinerea unor relaţii culturale, precum
şi de promovare a limbii române şi a spiritului ro-
mânesc în comunitatea „valahă” timoceană, adică a
aromânilor.

În Arad, toamna lui 1947, au început cei 18
ani de profesorat la Liceul „Moise Nicoară”, pe atunci
„Ioan Slavici”. Familia Radu, cu copiii Doris şi Denis,
şi-a cumpărat o casă pe malul Mureşului, în zona
Fabricii „Teba”. Evocă o serie de colegi dragi, de la
Ascaniu Crişan şi Horia Spătariu, la Deliu Petroiu,
Anton Drăgulescu, Teodor Bellu, Ion Pălincaş, G.
Roşculeţ, Tiberiu Grozăvescu, Grigore Groza etc.

„Aradul era un oraş luminos”, afirmă profeso-
rul maramureşean. „Nemţoaicele de la Aradul Nou”
alimentau piaţa, iar oraşul oferea „distracţii de ordin
spiritual şi intelectual”.

A profesat la liceul cu „prestigiu atât de înalt”,
fiind „modern”, că s-a ridicat „la înălţimea chemării
mele de dascăl”.

Stă în Arad până în octombrie 1963, când este
chemat în învăţământul superior, devenind coleg cu
universitarii Eugen Todoran, George Tohăneanu şi,

mai apoi – la Cluj –, cu C. Daicoviciu, Camil Mureşan,
Vistian Goia, H. Jacquier ş.a.

A îmbogăţit biblioteca, publicând teza de
doctorat „Cultura franceză la românii din Tran-
silvania până la Unire” (1982) – susţinută la Sor-
bona, precum şi cu volumul „Mierea amintirilor”
(2008, postum).

În fine, o relaţie aparte se referă la descrierea
ocupării Budapestei de către armatele sovietice, în
ianuarie 1945, aşa cum a receptat-o din subsolul ho-
telului „Panonia”, adăpostit în Buncărul /3.

Andrei Radu a fost un profesor exemplar,
model de intelectual, având o cultură a curiozităţii şi
o preţuire încărcată de respect pentru elevii şi studen-
ţii săi.

De la Sofia la Arad, e destinul unui om pasionat
de frumuseţea vieţii şi înzestrat cu demnitatea de a
avea principii de existenţă, convertite în onoare, virtute
şi devotament didactic.

Imagine din Sofia (Bulgaria)

Colegiul Naţional
„Moise Nicoară” din Arad
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Mari pedagogi,
mari cărturari

Literaturi şi idealuri
Oglindiri şi contexte

Spicuiri
Unirea, ca ideal, a avut o prezenţă constantă

de o fundamentală însemnătate în literatura din secolul
XIX. Tălmăcirea acestui ideal o regăsim în
memorialistica vremii, în consemnări şi înscrisuri, în
pagini literare de un vibrant patriotism sau în alte
documente care au constituit surse importante în care
se oglindeşte, şi acum, vibraţia şi măreţia istoricului
moment. Astfel, decenii de cuget şi suflu naţional,
înfiripate la 1 Decembrie 1918, se regăsesc, cu

rădăcini, în ziarul România Nouă, editat la Chişinău
de Onisifor Ghibu, care a consemnat: Cel mai
însemnat fapt din întreaga noastră istorie.

Alături, memoria anilor, va reţine această clipă,
prin alte nume, ori de preoţi, ori desprinse din file de
carte semnate de Lucian Blaga, Victor Moldovan,
Ilie Lazăr, Al. Vaida-Voevod, Victor Lazăr, Traian
Mager, Ana Cicio-Pop Birtolon, a căror impresii,
inserate prin propriul filtru, consemnează dezideratul
şi culoarea specifică a drumului sinuos înspre
înfăptuirea Unirii celei Mari.

Mai tânărul Lucian Blaga, intenţionând să
participe la Marea Adunare de la Alba-Iulia, la fel ca
şi fratele Lionel Blaga, a luat o trăsură înspre Cetate,
dar nu a apucat să intre, astfel că doar fratele său va
resimţi atmosfera cu specific naţional. Iată ce descrie
în lucrarea autobiografică Hronicul şi cântecul
vârstelor: „Era o dimineaţă rece de iarnă. Întors
pe la Lancrăm îngânam... Dacă Tata ar şti ce s-a
întâmplat... Înaintând în noapte se auzise dintr-o
curte un glas de copil... Trăiască România
dodoloaţă!”.

În revista Republica română, nr. 2/1853,
Cezar Bolliac va însemna: Unirea a fost sentimentul
naţional în toate părţile României.

Alecu Russo, prin ale sale Cugetări inserate
în revista România literară, 1855, releva importanţa
înfăptuirii Unirii: Ai noştri s-au luptat pentru ideea
unităţii. Demne de reţinut sunt pledoariile pentru
Măreţul fapt istoric, formulate, nu neapărat
metaforic, şi de Naum Râniceanu, Eufrosin
Poteca, Barbu Paris Mumuleanu, George Bariţ,
C. A. Rosetii, Dinicu Golescu, George Sion,
Constantin Negruzzi, Nicolae Bălcesu, O. N.
Breazu, V. Alecsandri, Costache Negri ş.a. ca un
rezumat, desprins din G. Călinescu, Istoria literaturii
române1.

Corabia neamului românesc astăzi are
trebuinţă, de un corăbier iscusit şi acesta este
Unirea românilor – C. Negruzzi.

Unirea e actul energic al întregii naţiuni
române - M. Kogălniceanu.

Ziarul Românul, 1911, apărut în Cetatea de
pe Mureş, a dat luminii tiparului ceea ce era mai de
preţ, realizarea visului unei naţii, Unirea – O inimă a
bătut în Neamul românesc în Ziua de Întâi

Florica
Ranta Cândea
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Decembrie – Românul, nr. 24/1918.
Octavian Goga va consemna în Românul, nr.

31/1918: Sufleteşte, această unire, a fost
întotdeauna credinţa unirii de sânge, definindu-
se: Eu sunt oftatul care plânge, Fără ţară,
Românul, nr. 17/1918.

Al. Vlahuţă, în Amurg şi zori, Românul, nr.
31/1918: Înaintea noastră mijesc zorii pe-o lume
nouă. Triumful aşteptării ce preaslăveşte Marea Unire
îl regăsim tot la Al. Vlahuţă, în versuri profetice,
personificat, fremătând: Un Fluviu nou vesteşte/
Triumful aşteptării.

Nicolae Iorga, în Românul, nr. 14/1918,
consemna: Silinţele noastre cu silinţele voastre să-
nsemne aceeaşi dreptate.

Nume mai puţin cunoscute şi vehiculate vor
consemna opinii despre Idealul Unirii, tot în revista
Românul.

Astfel, Ion Georgescu, în poemul istoric Pe
Câmpul Libertăţii, în Românul, nr. 18/1918, scrie:
Căci răsărit-a în sfârşit/ Şi Soarele dreptăţii.

Ion Boilă, în poemul istoric Cântecul
Obitarilorm, publicat în Românul, nr. 37/1918 a
scris: Tu, Oltule!/Tu, Mureş!/Păziţi Ardealul cel
frumos!

Ion Broşu, în poemul istoric intitulat Marşul
legionarilor români, publicat în revista Românul,
nr. 10/1918 invocă regiunile ţării şi bucuria resimţită
în versul Cu glas de bucium depărtat.

Alexandru Munteanu a lu’ Vasile, prin versuri
imperative, exclamă, în revista Românul, nr. 21/1918:
Noi vrem Unirea tuturor!

Tot în Românul, nr. 39/1919, vom regăsi
Metafora inedită a lui T. Mureşanu care întipăreşte
Solemnul Moment  cu bucurie: Zâmbeşte
pretutindeni, Tricolorul!

De fapt, un alt necunoscut, Nicolae Boilă, a
recitat, la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, o poezie
ca un Imn, inspirată din clipa Unirii, cu titlul Imnul
Unirei, publicată în Românul, nr. 19/1918: În
Cetatea cea străbună/Ridicată de Traian/Azi,
se-nalţă-a doua oară/Falnic Vulturul Roman!

Revista Fundaţiilor, 1938, îl va elogia pe O.
Goga, zbătându-se întru cereri şi datorii către ţară,
astfel: Goga poate fi luat oricând ca model!

Tot în aceste contexte, Nicolae Iorga, G.
Călinescu, A. Mureşanu, Grigore Alexandrescu, A.
Russo, Alecu Papiu Ilarion,Vasile Lucaci, B. Şt.
Delavancea ş.a. au ilustrat acest ideal şi ideea de
simţire: Nu trebuie să mire pe nimeni faptul că mulţi

cărturari iluştri au văzut în Transilvania, drept
Leagănul românismului, iar Lampa flăcării Unirii
vine din negura veacurilor!

În alte articole, Către ţăranii soldaţi, în revista
de front, România, 6 februarie, 1917, O. Goga va
constata: Miroase-a moarte/Şi-a păcat. Sau, tot în
revista România, din 7 iunie, 1917, O. Goga însemna:
Au venit ardelenii!

De fapt, Ion Nistor, în Istoria Bucovinei,
Bucureşti, 1991, pag. 366, continuă a-l elogia pe
Goga, după Şerban Cioculescu, ca Unul dintre cei
mai de seamă ziarişti doctrinari.

Unirea trăia în toate fibrele de simţire ale
neamului nostrum. Iată un fragment din Scrisoarea
lui Goga către Iuliu Maniu, din Paris, preşedintele
Consiliului Dirigent, ales pe 2 decembrie 1918, de
către Marele Sfat Naţional, unde Goga era
preşedinte, Ion Nistor, secretar, organism de la
Odessa, înfiinţat în ianuarie, prin Comitetul Naţional
al Ardelenilor şi Bucovinenilor. Astfel, ca un răspuns,
Mihail Sadoveanu, scria tot atunci despre O. Goga:
Şi-a desăvârşit, prin versuri, Ca un Aur, profeţiile.
Liga pentru unitate politică, preşedinţi Vasile Lucaci,
şi B. Şt. Delavrancea, secretar general, Nicolae Iorga,
printr-un Crez unanim, consemna: O unitate
culturală fără o unitate politică nu are nicio
chezăşie. Tot în acest spirit, N. Iorga reia ideea în
Luceafărul, după Tribuna, Epoca – revista
devenind un Simbol al unităţii românilor. Tot în Epoca,
condusă de Nicolae Filimon, se afirma: Cred că a
sosit Ceasul să se împlinească visul atâtor
generaţii!

Militantismul robust care tindea către Steaua
Polară a idealului naţional va fi, de altfel, şi pentru O.
Goga ca Un răsunet desprins din opera sa,
Însemnările unui călător, 1911, Din umbra
zidurilor, 1913, Cântece fără ţară, 1916, cu un
ecou: Acolo-n Hora vijeliei/ E clocotul visării
noastre, sânte! Acest ideal i-a fost insuflat poetului,
de însăşi mama lui, Aurelia Goga, (1856-1938),
poetă, învăţătoare, Preşedinte a Reuniunii Femeilor
Române, participantă la Marea Adunare de la Alba
Iulia pe Lista oficială, Răşinari2.

Cultivarea acestui ideal, i-a inspirat şi animat
şi pe B. P. Hasdeu, Iosif Vulcan, D. Nanu, Şt. I.
Neniţescu, M. Eminecu, Cezar Petrescu, Emil Isac,
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Al. Vlahuţă ş.a cărturari români ca un detaşament
luminat de unghiuri cu valoare de simbol naţional al
Marii Uniri.

Petru Vintilă evoca în piesa Prima oră a
dimneţii, mesajul acestei dorinţe fremătătoare. La
fel, Ioan Alexandru, Constantin Zărnescu, Mihail
Diaconescu, Horaţiu Apolzan, Doru Muntean, Mihail
Dragorian, Mircea de la Sibiu, Traian Olteanu sunt
câteva nume mai puţin cunoscute, ale căror
consemnări despre Ziua Zilelor, ca reverberaţie a
Momentelor 1600-1859-1918, consemnată şi de cei
de mai sus şi suite pe Cupola unui ilustru vis,
Unirea, numită de Traian Olteanu, Duminica cea
Mare. Zi, care va face parte intrinsecă din Istorie!
Ca o Lege morală în noi, la Alba Iulia şi deasupra
noastă.

De fapt, şirul notaţiilor de dinainte şi de după
Marea Unire nu se poate sfârşi nici în zilele noastre.
Iată o definiţie pregnantă a perioadei, afirmată de
Ion Raţiu, a cărui soţie, Emilia dr. Raţiu (1887-1952)
a participat la Marea Unire pe Listele de la Sibiu.

Folosim un citat din Ion Raţiu, Jurnal,
Începuturile unui exil îndelungat, 1940-19543,
unde primele notaţii sunt datate 21 noiembrie 1940,
Ion Raţiu, student, Londra, 23 de ani: „Perioada
1918-1940 nu se poate compara cu mileniul ce s-a
încheiat în 1918. Înainte de acest an , o parte a
populaţiei-românii, a fost considerată drept paria.”

Istoria ca
sublimă mărturisire

Dimitrie Ţichindeal cel numit de Mihai
Eminescu gură de aur, pentru frumuseţea predicilor
sale, fiind preot, catehet al primei Şcoli preparandiale
în limba română de la Arad, s-a născut în Becicherecu-
Mic, fiind acolo o vreme preot, locuind în Casa
parohială şi elaborând traducerea unui volum de
fabule, prin intermediul învăţatului sârb, Dositei
Obradovici. Murind în 1818 în spitalul din Timişoara
al Ordinului minoriţilor, o fost înmormântat în curtea
bisericii ortodoxe la care era paroh.

Un eveniment spectaculos şi cu rezonanţe
naţionale a fost organizat în 4 decembrie 1932, la
Becicherecu-Mic (Între 1920-1925, localitatea
Becicherecu-Mic primeşte numele Ţichindeal), cu
prilejul dezvelirii Monumentului Dimitrie
Ţichindeal, sub genericul Pro Ţichindeal.

Ediţia specială a revistei de cultură Coloana
infinitului4, pusă nouă la dispoziţie de Ioan Popovici,
cadru didactic în localitatea Belinţ), editată de
Asociaţia culturală Constantin Brâncuşi din
Timişoara, relatează despre amploarea manifestării,
preluând din ziarul Vestul (Timişoara) reportaje şi
impresii ale participanţilor. Revista cuprinde
următoarele articole dedicate lui Ţichindeal:
Actualitatea lui Dimitrie Ţichindeal (Virgil
Vintilescu), Dimitrie Ţichindeal la Belinţ (Simion
Dănilă), Pro Ţichindeal – 1932 (Aurel Turcuş),
Dimitrie Ţichindeal, un proroc al neamului
(Mariana Strungă) şi Dimitrie Ţichindeal între
destin şi har (Lavinia Diana Miloş).

Iniţiatorul serbării este publicistul şi politicianul
Sever Bocu, originar din Şiştarovăţ (Arad), preşedinte
de partid politic şi patron al publicaţiilor timişorene
Voinţa Banatului şi Vestul. În prealabil, organizatorii
au căutat locul reînhumării lui Ţichindeal, aflând că,
deşi preot, nu a fost înmormântat în curtea bisericii
(după tradiţie), ci în cimitirul obştesc. În amintirea
acestui fiu al satului, se decide înălţarea monumentului
închinat preotului, scriitorului şi dascălului Ţichindeal.
Profetului bănăţean al Renaşterii i se înalţă o
cruce-monument, la care se pot închina toţi
bănăţenii. Piaţa publică de la şoseaua principală a
Becicherecului Mic, unde se încrucişează trei străzi,
este aleasă pentru amplasarea simbolului – Ţichindeal,
devenind un loc de pelerinaj pentru români, asemuit
fiind cu cele de la Putna, Ţebea, Vidra, Alba-Iulia,
Blaj ori Turda. Din punct de vedere naţional,
asemenea iniţiative erau sprijinite de autorităţile
române, prin amplasarea de marcaje culturale
româneşti la graniţa nouă a ţării, aşa cum s-a procedat
cu bustul lui Eminescu la Sânnicolau Mare etc. (el
este marele grănicer care veghează).

Serbările Ţichindeal au avut loc într-o
duminică, 4 decembrie 1932, la Becicherecu Mic, la
care au participat circa 15 mii de oameni din toate
zonele ţării (s-au pus la dispoziţie trenuri speciale de
la Timişoara). Sfânta liturghie a fost oficiată de dr.
Grigore Comşa, episcopul Aradului, însoţit de un
sobor numeros de preoţi, plus societatea corală
timişoreană Speranţa. La cimitir, unde a avut loc
pomenirea morţilor, a participat Corul catedral al
Academiei Teologice din Arad, condus de Atanasie



 

 

6-7

139

Lipovan, precum şi fanfarele reunite din zona
bănăţeană. În prezenţa întregii asistenţe, episcopul
arădean Grigore Comşa a sfinţit monumentul Dimitrie
Ţichindeal din centrul localităţii, răspunsurile corale
fiind date de Corul catedral din Caransebeş, precum
şi de alte coruri, interpretând trei compoziţii de-ale
lui Ion Vidu, sub bagheta dirijorului Filaret Barbu.
După alocuţiuni (fost ministru şi iniţiator Sever Bocu,
membrii Centrului studenţesc, protopopi, Ştefan
Cicio-Pop, atunci Preşedinte al Adunării deputaţilor,
prof. Teodor Mariş, din partea Şcolii Normale din
Arad, Ion Montani, din partea presei transilvane, plus
mesaje, inclusiv al Patriarhului Miron Cristea şi al lui
Dimitrie Gusti, ministrul Instrucţiunilor Publice, al
Cultelor şi Artelor), a urmat un program muzical, cu
piesele Eşti Regină (I. Velceanu), Pui de lei (I. Vidu),
Imn regal (armonizare de S. Drăgoi), iar manifestarea
s-a încheiat cu pomana tradiţională în memoria lui
Dimitrie Ţichindeal.

A fost o manifestare cu rezonanţă naţională,
care a prilejuit cercetarea unor documente privind
viaţa şi activitatea lui Dimitrie Ţichindeal, reincluderea
sa în panteonul valorilor literare şi a luptătorilor pentru
biruinţa limbii române şi a credinţei ortodoxe, a
independenţei spiritului naţional şi a unităţii culturale
a neamului românesc. La această serbare, Aradul a
fost reprezentat prin episcop, prin corul tinerilor
preparandişti, prin alocuţiunea unui profesor în numele
corpului profesoral, indirect prin politicianul Sever
Bocu, originar din Şiştarovăţ, precum şi prin
valorificarea compoziţiilor lui Ion Vidu, fost profesor
al Preparandiei arădene, originar el însuşi din
Mânerău, ţinutul Aradului. În acelaşi timp, serbarea
de la Becicherecu Mic a prilejuit emiterea unor noi
judecăţi de valoare despre creaţia fabulistă a lui
Ţichindeal şi despre activitatea sa la Preparandia din
Arad.

Pentru biografii lui Ţichindeal, manifestarea
descrisă mai sus este relevantă prin apariţia volumului
profesorului Şcolii normale de băieţi din Timişoara,
Traian Topliceanu, intitulat Dimitrie Ţichindeal,
apărută la Editura Tipografia românească din
Timişoara, fără menţionarea anului, dar, fiind legat de
manifestările Pro-Ţichindeal de la Becicherecul-Mic,
anul apariţiei este, fără îndoială, 1932.

Dimitrie Ţichindeal a fost printre primii bărbaţi
de seamă ai Banatului, care a pus temelia culturii
naţionale în limba română şi în spiritual libertăţii
religioase şi naţionale a românilor.

Pedagogia
ca iluminare

Pe firul Preparandiei vă propunem, pe scurt,
să urmărim Clipe trăite5, şi să-l marcăm, în timp, ca
martor în istorie pe arădeanul Sabin Evuţianu.

Profesorul Sabin Evuţianu s-a născut în anul
1889, în localitatea Pecica, unde tatăl său a fost preot.
Mama provine dintr-o familie originară din Ţebea,
iar tata - dintr-o familie din Brad. Rămas orfan, Sabin
creşte la o rudă din Lipova. Beneficiază de o bursă
acordată de Fundaţia Elena Ghiba Birta din Arad,
cu sprijinul căreia urmează cursurile Liceului Andrei
Şaguna din Braşov; apoi ajunge bursier al Fundaţiei
Gojdu, la Facultatea de Filozofie de la Budapesta,
unde va deveni membru al Societăţii studenţeşti Petru
Maior. Scrie articole în numeroase publicaţii
bănăţene; ocupă postul de profesor la Liceul Peda-
gogic Dimitrie Ţichindeal din Arad, fiind ales să
reprezinte corpul profesoral în cadrul delegaţiei oficiale
la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia. Este
solicitat de către Ministrul Educaţiei Publice să meargă
la Caransebeş pentru înfiinţarea Liceului Traian
Doda, perioadă în care urmează cursurile de preoţie.
În 1923, este numit Inspector general al
Învăţământului pentru Districtul Banat (Timişoara,
Arad, Caransebeş, Torontal, Mehedinţi, Crişana);
apoi înfiinţează Astra Bănăţeană, societăţi culturale,
şcoli româneşti în Banatul românesc şi sârbesc, cluburi
didactice, presă şcolară, desfăşurând o activitate
administrativă exemplară.

S-a ferit de ataşamentul faţă de problemele
politice, iar calităţile sale au determinat autorităţile
să-l păstreze în administraţia şcolară, indiferent de
guvernul ţării şi apartenenţa politică a acestuia (a fost
declarat inspector general inamovibil). A cunoscut
şi s-a bucurat de aprecierea miniştrilor educaţiei,
Anghelescu, Iorga, Petrovici, Petrescu, Voitec, a
desfăşurat o importantă activitate publicistică despre
probleme ale învăţământului şi ale şcolii. A avut o
viaţă familială tragică, pierzându-şi doi copii în
accidente (unul de circulaţie, altul dintr-o eroare
medicală), iar memoria sa a înregistrat cu multă atenţie
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principalele evenimente ale timpului, cel puţin aşa cum
au reverberat ele în zona Banatului.

A lăsat manuscrisul CLIPE TRĂITE, în şase
caiete. Manuscrisul (inedit) CLIPE TRĂITE se citeşte
cu reală plăcere, pentru că prezintă aproape un secol
din viaţa culturală şi şcolară din zonele timişorene,
arădene, caransebeşene şi orădene, iar informaţiile
sunt importante pentru activitatea culturală, şcolară,
economică şi socială bănăţeană, riguros comentate
şi cu implicare afectivă. A murit în 1978, la Timişoara,
unde este înmormântat. Publicarea manuscrisului
constituie o sursă extrem de importantă pentru istoria
culturală, didactică şi socială a zonei sud-vestice a
ţării în perioada 1920-1947.

Ascaniu Crişan (1887-1952) s-a născut la
Sibiu, la 25 noiembrie 1887, provenind dintr-o familie
de intelectuali, tatăl său fiind profesor de istorie6.
A urmat Şcoala primară şi gimnazială la Sibiu, apoi
Institutul Teologic (1906-1909). Beneficiind de o
Bursă „Gojdu”, s-a înscris la Facultatea de Ştiinţe a
Universităţii din Budapesta, unde a studiat matematica
şi fizic, fiind licenţiat în 1912. Între 1912-1919 a fost
profesor de Ştiinţe Exacte la Sibiu la Institutul Teologic
şi la Gimnaziul „Andrei Şaguna” din Braşov. A fost
delegat oficial la Lucrările Adunării Naţionale de la
Alba Iulia7.

După 1920 a fost numit profesor şi director al
Liceului Moise Nicoară din Arad. A publicat mai multe
cărţi cu caracter pedagogic în periodice sibiene,
având, în acelaşi timp, şi înclinaţii înspre studiul
astronomiei.

În calitate de director al prestigiosului Liceu
de Băieţi, arădean, vreme de aproape o jumătate de
veac, 1920-1947, a repurtat frumoase succese, iar
absolvenţii au devenit intelectuali de mare valoare din
perioada respectivă. Rolul şcolii în formarea
vlăstarelor i-a fost o permanentă ţintă, o inteligentă
menire nobilă.

A trecut în nefiinţă în 1952, fiind înmormântat
în cimitirul Eternitatea din Arad.

Concluzii:
În concluzie, nu avem pretenţia de a fi realizat,

exhaustiv, acest eseu argumentativ privind Mari
cărturari şi idealuri.

Posteritatea deşi nu va consemna, noi suntem
datori să o facem!

Am încercat, prin acuitatea însemnărilor şi
puterea analizei, ca funcţiuni continui, să redăm
conştiinţei istoriei şi a conştiinţei literaturii în special,
să alegem materiale de informaţie mereu deschise

înspre valorificare completă.
Pe fundalul temei propuse, am încercat, în

parte, să scoatem la iveală Scriitori mărunţi, care s-
au dedicat din perspectiva stabilirii cronologice, a
înrudirii şi a filiaţiilor scriitoriceşti şi nu numai, să
valorifice judecăţile literar-istorice în literaturile
frumoase.

Materialul de informaţie, credem, va spori alte
argumente sau va converge spre alte dedicări
referitoare la importanţa Actului Unirii celei Mari.
Ni s-a părut foarte interesant să supunem unei lecturi
atente pasaje din literaturi, cronici sau citate care să
controleze gustul generaţiilor de azi, întru mare
Sărbătoare de Centenar.

Ceas de răscruce, Unirea ca Act istoric ocupă
şi va ocupa un loc marcant ca o Flacără pentru minte,
inimă şi conştiinţă. Acest Tablou va fi Veşnic unic.

Cum unic a fost şi ţelul acelora care au nădăjduit
şi au simţit româneşte - atunci, cât şi acum.

Expresie a unei speranţe, din prisma unui trecut
înspre viitor, Unirea a adunat în juru-i Mari Pedagogi,
Mari Cărturari, demni de vrednicia documentelor
vremii.

Viu acest tablou al secolului, Unirea va ilumina
şi va strălumina pretutindeni.

Elaborat din prisma aceleaşi dragoste pentru
neam şi ţara lui, materialul de faţă e doar o Interfaţă
de atentă simţire, care, cu siguranţă, va fi completat
pertinent şi la obiect.

(Footnotes):

1 G. Călinescu, Istoria literaturii române,
Compendiu, Editura pentru literatură, Buc. 1958, pag.
63-119.

2 Cf. Biblioteca ASTRA, Sibiu, Colecţii Speciale,
CXXVIII/36.

3 Ion Raţiu, Jurnal, Începuturile unui exil
îndelungat, 1940-1954, Bucureşti, Ed. Corint, 2017, 680
p.

4 Coloana Infinitului (Timişoara), an VIII, 20
05, vol. II, nr. 53.

5 Sabin Evuţianu, Clipe trăite (ediţie îngrijită, după
manuscris original de prof. univ. dr. Anton Ilica), Editura
Universităţii Aurel Vlaicu Arad, 2013.

6 Alexandru Roz, Monografia Colegiului National
„Moise Nicoară” din Arad, Arad, edit. Fundaţiei „Moise
Nicoară”, 2008, pp. 130-131.

7 Cf. ASTRA, Bibl. Jud. Sibiu, Colecţii Speciale
CCVIII/46.
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Artistul şi cărturarul Ioan Marchiş  aduce
masca în paradigma unor concepte hermeneutice, cu
aplicare în sculptură, în joc scenic înţeles ca ritual,
precum şi în basm, înţeles ca logos arhetip (dr. Ioan
Marchiş, Concepte hermeneutice: Masca şi jocul
în spaţiul scenic, Vatra Chioreană, nr. 4, septem-
brie 2010). Aplicaţia hermeneutică a măştii, ca esenţă
odihnită în aparenţă*, se poate extinde asupra lo-
gosului poetic, atunci când acesta întruneşte trăsă-
turile  ambiguităţii, unde să coexiste  elementele aflate

în opoziţie absolută, esenţa şi aparenţa,  unde masca
este locul unde se găsesc deodată şi una şi cea-
laltă”**.

Una din antinomiile coexistene, localizate
matematic în acelaşi timp şi spaţiu, este viaţă-moarte.
În logica bunului simţ comun, viaţa preexistă morţii,
iar moartea succede implacabil morţii. Altfel spus,
viaţa însăşi nu e decât un itinerariu cu escale şi abateri
necesare, către capătul terminus, către clipa finală,
unde viaţa se surpă în povârnişul inexorabil al morţii.

Viaţa, definită ca un drum sisific către moarte,
a fertilizat discursul poetic, dar şi cel filosofic, până la
definirea existenţialistă Weg zum Tode.

Apoi, motivul călătoriei iniţiatice prin viaţă
către moarte s-a clasicizat, a devenit norma bunului
comun a mentalităţii. Povara finitudinii comportă riscul
stagnării ideii şi imaginii poetice. Logosul poetic e
liber de servitutea faţă de logica normativă şi con-
strângătoare. Poezia e vie prin incantaţie, dar şi prin
funcţia analogică a metaforei. Ajungem aşadar la
putinţa interpretării  metaforei ca dat simbolic, izvorât
din rădăcinile adânci  ale unei culturi de apartenenţă
spirituală. Să revenim la mască, prin demers herme-
neutic, propus de Ioan Marchiş. Paradoxal, masca
este interpretată ca un salt al esenţei în sfera apa-
renţei”***

Omul purtător de mască vrea să fie ceea ce
pare, aşadar esenţa lui înstrăinată se va revela prin
purtarea măştii. Esenţa fiinţei transgresează prin chip,
chipul însuşi nu este decât o mască intermediară. Omul
purtător de chip, omul purtător de mască. Cultul ca-
lofil al formei a fost filon de poezie pentru exaltarea
feminităţii.  Misterul ei fundamental e vălurit şi relevat
de chip. Chipul amăgeşte gândul şi e furnizor de me-
tafore angelice înşelătoare. Deificarea feminităţii ra-
portate la chipul-mască, prin ignorarea ambiguităţii,
a generat un univers poetic al zădărniciei şi deşertă-
ciunii. Poetul solitar şi de neînţeles, vector al visului
romantic, vis spectaculos, strălucitor, un lirism ameţitor
alunecând în desuet în lumea pragmatismului global.
Masca înţeleasă ca estetizantă aparenţă a nutrit ideea
poetică într-o direcţie cu întindere finită.

Există însă un chip căruia nu-i dăm de capăt,
oricât ne-am strădui cu argumentaţia erudiţiei şi a
bunului simţ, un chip seducător, mereu schimbat, şi
totuşi e vorba de unul şi numai unul, e chipul poeziei,

Virginia
Paraschiv

Metafora:
mască-esenţă
şi aparenţă

Amânată candelă
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criptată şi revelată simultan. Limbajul neconvenţional
este de natură să primenească în permanenţă chipul-
metaforă al poeziei, limbajul metaforic e purtător de
prospeţime, prin harica încărcătură a ambiguităţii.

Iar textul poetic se poate răsfrânge în gândul
şi sufletul nostru precum o rună pe care o putem con-
templa şi pentru care ne dăm silinţa întru tălmăcire.

Masca-metaforă, masca magică  tăinuitoare
de esenţă, prin efectul ei de aparenţă, şi, în acelaşi
timp, trădează străfulgerarea unei clipe de adevăr, o
clipă presimţită şi mereu amânată.

Clipa amânată, sau de ce nu poate grăi poetul,
amânată candelă, ca metaforă izbăvitoare pentru
necuprinsa în cuvinte, clipă? (Mihai Ganea, Amânată
candelă)  Străvechea candelă creştină străjuieşte cu
palida-i lumină icoană şi mormânt. Poetul se simte
dus într-o călătorie paradisiacă mânat de iubirea al-
bastră, albastrul tărâmului maramureşean, albastrul
de Săpânţa. Călătoria princiară către albastrul cel
mântuitor este imaginată ca o  transă, norii cu penele
albe induc narcoza, prin vaporoasa lor plutire, vână-
tul destin este dus undeva, în neant şi abandonat.

Poetul simte cum şi-a pierdut chipul. Şi-a
pierdut masca, şi-a pierdut imaginea lui aparentă, a
fost eliberat de alteritate, rămâne sieşi, o entitate cu-
getătoare, cu gândul scrutător prin ochiul negru
al singurătăţii.

Candela, sfioasa lumină călăuză, îl petrece
pe poet în însingurata şi tăcuta sa călătorie pe Calea
Sacră a Trecerii . Se urzeşte în tăcere Clipa, acolo
unde anii ce s-au petrecut au adus sporul vremelnic
al unei biografii accidentale, dar şi scadenţa iminentă
a zăbavei prin lumea vizibilă, printre semeni purtători
de chip părelnic, adeverind un vis ascuns, visul can-
delei perpetuu amânate. Anii aduna-se-vor şi vor
scădea, ambiguitate unei antinomii care marchează
viaţa ca durată simultană, în trecut şi viitor.

Poetul potopit de fiorii iubirii cele dintâi, iu-
birea lui celest-albastră, se va întoarce în ţara zăpezilor
calde, acolo unde şi-a lăsat inima zălog. Şi, odată cu
el, amânata candelă a nemuririi unei iubiri, se va că-
lători şi ea, într-un alai regal, unde semnele nobleţei
unui suflet îngândurat adună laolaltă argint, aur şi o
inimă …de diamant. O candelă va străjui preţioasa
purtătoare şi păstrătoare a iubirii faţă de locul unde
se va fi născut poetul şi unde se va întoarce atunci
când viaţa-i va fi ajuns la limanul sorocit.

Candela, metaforă a nemuririi şi a morţii,
metaforă a esenţei odihnite în aparenţă.
(*   Ioan Marchiş, op. Cit.; **  idem; *** ibidem.)

Triada tăcerilor învolburate
poezia sau moartea de luat aminte

cursul de iniţiere în sine
Există o anumită ordine firească a firii, prin

care poetul liric, oricând şi oriunde şi-ar grăi rostirea
confesivă, dă glas îngândurării  sale însingurate, privind
putinţa de comunicare prin discursul său poetic.

Mihai Ganea  se integrează cât se poate de
firesc în corul polifonic al dilematicilor solitari. Poetul
ordonează într-o succesiune deloc întâmplătoare, trei
poeme, poezia sau moartea, de luat aminte, cur-
sul de iniţiere în sine. Se observă cum cele trei
poeme stau sub tutela unei exprimări verbale aflate în
evidentă descendenţă. Tonalitatea coboară abrupt,
prin anticlimax, de la disjuncţie patetică la pragma-
tismul unui enunţ didactic. De unde şi de ce aşa pate-
tică şi disperată opţiune?

Poezie sau moarte, seamănă teribil a somaţie
ultimativă, dar mai întâi, se cuvine o profilactică inte-
rogaţie, oare poetul chiar se ia în serios? Să luăm de
bună capitularea explicită în faţa unei himere erotice,
oricum, epuizate prin tabloidizarea ideii lui Nabukov.

Propun să fim în gardă cu un poet care îşi de-
rutează cititorul, trimiţându-l dinadins să eşueze cu
plictis şi blazare într-un loc comun de referinţă. Şi
atunci poetul îşi păstrează dreptul suveran la intros-
pecţie. Abstracte furii  (o expresie adunată stilistic
într-un inedit oximoron) asociate cu deriziunea trans-
ferată de obsedanta menajerie, par a insinua sterili-
tatea absolută. Gândirea, percepţia, senzaţia, par go-
lite de orice conţinut. Triada hegeliană e nulă şi nea-
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venită pentru o conştiinţă aflată în eroare de peregrin
prin viaţă şi printre idei. O difuză şi cleioasă stare de
plictis şi de neîmplinire, degenerarea spectrului astral,
furnizor de întuneric oribil, obturant, sunt componen-
tele unei  vieţuiri vegetative. Şi cum altfel să scape
poetul de cititorul  cenzor, decât jucându-şi rolul cla-
sic de visător patetic şi dezamăgit? A nu se ignora
cum totuşi poetul execută juruita întoarcere spre sine,
cu flagelantă autoironie, aşadar emoţia este ţinută sub
autocontrol. De la tonalitate fulgurantă la gravitatea
unor enunţuri cu inflexiune sapienţială, hortativă, de
luat aminte. Solemnitatea ia locul efuziunii. Conştiinţa
suspendării timpului individual, timpului meu
singur, în entitatea hiatusului universal.

Senzaţia, prin empatie, a durerii munţilor cu
brâul lor de ape desfăşurat şi eşuând în platitudinea
orizontală a singurătăţii. Percepţia prăbuşirii din tăriile
celeste, a trecutului biografic opac, impenetrabil şi
imposibil de traslat în logosul poetic. Rostogolirea
negrăitelor cuvinte în misterul nescriselor volume.

Viteza stelei căzătoare, ca durată a amânării
morţii iminente. Gânduri răzleţe şi ciobite, irosite în
cele patru puncte cardinale, într-un spaţiu metrologic,
spre surghiunul şi damnarea profană a Crucii. Un su-
rogat de viaţă, în ipostază de telespectator, viaţă părel-
nică, multiplicată artificial, o stare de perpetuă expec-
tativă şi contemplare a unor imagini virtuale.Un prezent
anemic şi placid.

Conştiinţa, senzaţia, percepţia, dispar în tim-
pul regresiv, într-o lentoare lâncedă, atemporală.

Starea de graţie a omului însingurat, dar viu,
în forţa şi plenitudinea conştiinţei de sine, se stinge, în
finalul de poem, gândirea însăşi e atrofiată. Poetul
consemnează resemnat şi împăcat viaţa e tot ce
mi-a mai rămas de trăit. Mihai Ganea reiterează,
pe partitura aceleiaşi teme cu variaţiuni, ideea morţii
înţelese ca vieţuire vegetativă. Condiţia omului în-
frânt, omul mort de viu.

Omul însingurat îşi pierde dreptul la Destin,
la Tragedie, devine, în ev modern, un personaj con-
damnat să-şi ducă zilele pustii de azi pe mâine, să-şi
consume searbăda biografie, în anonimatul faptului
divers. De luat aminte sună sibyllinic, ca un auster
avertizor pentru adepţii infatuaţi ai supremaţiei raţiunii
asupra împătritei rugăciuni din ungherele salubre ale
sufletului nostru.

Poetul peregrin prin hăurile cognitive, îşi de-
fineşte cu decenţă ratarea logosului poetic, ca ispăşire
a erorii vinovate. Ironic cu sine însuşi şi, apoi,  împo-
vărat de culpa erorilor profanatoare, poetul Mihai
Ganea invocă, în cursul de iniţiere în sine starea

de fapt a sufletului nostru în realitatea nemijlocită a
unui prezent ostil, încrâncenat, un timp al sfadei noas-
tre idioate cu noi înşine şi cu semenii noştri, cu lumea.

Poetul îşi defineşte sintetic reperele de refe-
rinţă, eul, ca subiect de introspecţie, în raport de sim-
bioză cu alteritatea socială. Metafora urbană a sufle-
tului, apartament de ceară, face trimitere la inca-
pacitatea funciară de sensibilitate, ca axiomă a sin-
gurătăţii pervertite. Sufletele de ceară sunt prea vlăgu-
ite să mai exerseze dragostea sau ura. Simţăintele
generatoare de cadenţe în spirit umanist sunt expirate.
Poetul ne iniţiază în avatarurile noului model de exis-
tenţă, o existenţă de tip humanoid. Noli me tangere,
părea să fie reglementarea din jungla urbană. Va fi
fost aceasta, cândva, când individul va fi avut conşti-
inţa cercurilor  sale.

Poetul imaginează o nouă configuraţie a uni-
versului umanoid. Clasica înstrăinarea a omului faţă
de om, avea o coerenţă, o noimă şi o componentă
tragică a conştiinţei de sine şi a alterităţii. Rinoceriza-
rea, ca formă degradantă a barbariei şi a violenţei
colective, a urii omului faţă de om, pare, şi aceasta,
ieşită din uz. Ce imagine humanoidă ne propune, mai
nou, poetul Ganea? Imaginea omului-lup, omul cre-
atură. Singurătate până la demenţă răsfrântă într-o
desfigurare narcisiacă, sau clocotind himeric şi ermetic
între patru pereţi. Nu avem nimic/ de dat/ nu avem
nimic/ de luat.

Ăştia suntem cei de-acum, nici măcar truismul
relaţiilor oportuniste, din interes, nu se mai află în ac-
tualitate. Vocea bunului simţ ca act normativ dogma-
tic, se poate împotrivi, cât se poate de vocal, în nume-
le cutumelor etice, spirituale şi culturale: exacerbarea
răului printr-un exces de imaginar poetic hiperbo-
lizant. Nici mentalul meu nu era departe de asemenea
percepţii şi consideraţii, plasam textul poetic în ima-
ginarul auctorial.

Până nu de mult, când am privit, de la tele-
vizor, regia şi coregrafia unor grupuri masive de
oameni veniţi să protesteze public, la mitinguri. Fi-
zionomiile nu mai au expresivitate, forma de expri-
mare, atâta câtă e, e cadenţată în lozinci, şi, la un
moment dat, totul se deversează într-un urlet  nearti-
culat. Ne-am însuşit/ urletul singurătăţii. Nu e
nici măcar tradiţionalul urlet de haită, de animal flă-
mând şi prădător, urletul terifiant care pune prezum-
tiva victimă în gardă, un urlet coerent, integrator.
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E un urlet a pustiu, un urlet de vârcolac care
nu ştie şi nu poate altceva decât să spintece şi să nă-
ruiască demoniac echilibrul cosmic, echilibrul lunii.
Un urlet maniacal  ieşit din  creierul furtunii. Criza
creativităţii individuale, imposibila comuniune a poe-
tului cu lumea, pierderea limbajului articulat al speciei

Poezia poate ţintui o idee, o stare, un simţă-
mânt, o poveste, sau toate la un loc. Povestea îndeo-
sebi rămâne repetabilă, se încarcă de tâlcuri şi de
simboluri sapienţiale, ori de câte ori rostirea ei poetică
se răsfrânge în ecoul şi oglinda unei noi lecturi. Prota-
gonişti ai iubirilor damnate, răpuşi de patimă sau de
blestem, au smuls poeţilor cadenţe seducătoare.

Ce se întâmplă când iubirea nu încape în po-
veste şi rămâne la periferia condiţiei umane? Nu se
întâmplă mai nimic, întâmplarea are proporţia mini-
mală a unui simplu incident, fie el chiar şi cu tentă pa-
sională. În vremea şi în lumea noastră, episodul ocupă
teritoriul unui zvon, în cel mai bun caz se condensează
într-o ştire de presă. Moartea se întâmplă ca un fapt
divers. Două cadavre răstignite pe un mal de apă, în
aşteptarea constatării medico-legale. El şi ea, un si-
mulacru de pereche. Două vieţi neconsumate. Şi o-
chiul medicului, aflat în exerciţiul funcţiunii, acela de a
întocmi un act constator, un protocol, protocolul de
la Nistru. Nistru de Maramureş, o simplă omonimie
cu râul istoric, de hotar.

Protocol la Nistru  consemnează tăcerea
îngheţată a morţii încropită dintr-un puzzle, elementele
întregului se compun şi se recompun pe parcursul
examenului clinic, detaliu cu detaliu, unele iradiază
explicit în text, altele rămân uitate şi îngropate.  Sânii
feciorelnici, perforaţi de gloanţe, jelesc mocnit noian
de vise risipite pe niciunde şi pe nicăieri. Ochii despe-
recheaţi rămân, fiecare pentru sine, martorii imaginii
şi spaimei ultime: un ochi e păstrătorul pe retină a
spaimei propagate, celălalt păstrează spaima sinelui
închisă pe sub pleoapa învineţită de izbitură. Trupul
fetei omorâte, trădează privirii o goliciune brutală şi
impudică. Părul metamorfozat în rădăcină induce
privitorului împietrirea din faţa creaturii demonice,
Gorgona. Prin părul încleiat cu frunze, groaza prinde
rădăcini, rădăcini otrăvite ale morţii. Pământul este
semănat cu moarte: o moarte bruscă, violentă, a fetei
împuşcate, şi o moarte lentă şi insinuantă, moartea

Moartea ca fapt profanator
Protocol la Nistru

umane, configurează, la poetul Mihai Ganea, impla-
cabila triadă  poetică  a tăcerilor învolburate.

vegetală. Frunzele sunt otrăvite, avem în textul poetic
o trimitere aleatorie la moartea permanentă, moartea
strecurată pervers în paradisul maramureşean, moar-
tea de plumb. Craniul, o biată cutie de rezonanţă,
golit de gând. Albastrul sepulcral pigmentează buzele
fetei. Abdomenul expus indiferent, picioarele dez-
velite, în indecentă goliciune. Sugestie de sordidă se-
xualitate. Fata, în abandonarea inertă în faţa morţii,
şi-a pierdut pentru veşnicie cununa inocenţei. Poetul
pomeneşte şi de o presupusă tentativă a cerului pro-
fanatoare. Universul în întregimea lui e pângărit.

Moartea aduce imaginea înstrăinată a unei
femei stigmatizate  de perversitatea morţii. Există şi o
a doua moarte violentă, distribuită de hazardul ultimului
glonţ, bărbatului, numit generic ofiţerul, ofiţer sinuci-
gaş. Violenţă, patimă, blestem, dragoste şi ură, eros-
thanatos, recunoaştem vechile motive ale liricii uni-
versale. Cu un amendament. Poemul Protocol la Nis-
tru consemnează tragedia unui caz real, o nenorocire
la care doctorul poet e obligat să se implice, profesio-
nal şi emoţional. Precizia detaliului, ochiul metodic,
ordonat, atent, spun extrem de mult despre voinţa
doctorului, despre autocontrol. Prin urmare, nici poe-
tul nu se lasă contaminat de exhibiţie emoţională.

Nici retorica livrescă nu-şi găseşte locul în a-
cest context. Poemul face trimitere de o inefabilă fineţe
la agonia tinerei ucise. Ofiţerul e pus în scenă lapidar,
printr-un enunţ simplu, narativ, plasat într-un trecut
îndepărtat, semn că faptul e clasat şi scos din prim-
plan. Natura îşi împlineşte implacabil ciclul temporal,
indiferentă la accidentalul fiinţelor umane. După ce o
crimă şi o sinucidere se vor fi consumat în amurgul
autumnal, peştii se vor retrage în Someş, în sezonul
hibernal, conform unor statornicii ştiute şi de neclin-
tit. Protocol la Nistru va fi devenit un raport de
serviciu, un document birocratic. Rămâne în postu-
mitate un ochi de veghe, veghea fără de prihană a
doctorului poet asupra inocenţei imaculate ce trans-
cede dincolo de trupuşorul zdrobit şi răstignit al fetei.
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Ionela Flood
Cu ocazia Zilei Naţionale a României -

1 Decembrie 2017, Cercul Cultural Româno-
Austriac „Unirea” din Wiener Neustadt, Austria,
Radio TV „Unirea” din Viena, în parteneriat
cu Societatea „Românca”, Londra, Marea Britanie,
şi Biserica Greco-Catolică din Wiener Neustadt, au
organizat, în perioada 1-3 decembrie 2017, în
localitatea Lanzenkirchen şi oraşul Wiener Neustadt,
Austria, trei zile de artă şi cultură românească.

Programul manifestărilor dedicate Zilei
Naţionale a României au debutat vineri - 1
Decembrie 2017, de la ora 19.00, cu spectacolul
găzduit la Café Restaurant „Adrienn” (Gemeinde-
Saal Schulgasse 6, 2821 Lazenkirchen), unde publicul
a fost invitat să participle la „Hora Unirii”, la un con-
cert de colinde, la spectacole de muzică folk, etno,
de petrecere, dar şi folclor din mai multe regiuni ale
României, după care au urmat un program de dans
modern şi gimnastică ritmică şi o expoziţie de pictură
realizată de către Alina Deică.

Seara de sâmbătă, 2 decembrie  2017, a fost
una literar-muzicală; începând cu ora 16.00, la
Episcopia Romano-Catolică  din Wiener Neustadt
(Domplatz nr 1, 2700), a debutat seara literar-
muzicală dedicată Marii Uniri de la 1 Decembrie
1918: scriitoarea Ionela Flood din Londra a citit proză
şi poeme din volumul „Scrisori de la Poarta Nemuririi”,

1 Decembrie 
2017

Ziua Naţională
a României
în Austria

poeta Sava Sifora din Viena a citit poeme şi poetul
Mihai Ganea din România a citit poezii din volumul
“Poeme ale fiinţei româneşti”; Alina Deică din Viena
şi Elisabeta Veress din România, au avut expoziţie
de pictură, iar Adrian Raiu din Spania a avut o
expoziţie de fotografie. Muzica a fost interpretată de
către dr. Mihai Ganea şi Ghiţă Spelmezan.

Duminică, 3 decembrie 2017, de sărbătoarea
Hramului Bisericii Greco-Catolice „Sfântul Andrei”
din Wiener Neustadt, s-a oficiat Sfântă Liturghie
festivă de către Pr. Iulian Ioan Hotico, împreună cu
soborul de preoţi invitaţi de către Preasfinţia Sa la
acest eveniment. Pr. Ioan Iulian Hotico este Vicar al
Misiunii Române Unite din Austria, preot al Misiunii
Române Unite din Wiener Neustadt, vicar al Parohiei
Romano-Catolice Leopoldau Viena şi realizator literar
la RTV „Unirea” din Viena, iar cu această ocazie a
avut şi calitatea de gazdă.

Pe parcursul celor trei zile de manifestări
desfăsurate la Wiener Neustadt, dedicate Zilei
Naţionale a României, au participat oameni
de cultură, scriitori şi publicişti, pictori, muzicieni de
o valoare deosebită,  oaspeţi şi delegaţi din România,
Marea Britanie şi Spania, deasemenea publicul larg. 
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Acum 5 ani apărea pe lume primul meu copil.
Acum 9 luni, al doilea.

Sunt sigur că mulţi dintre cititorii revistei
„Unirea” au copii şi nepoţi.

Dacă nu pentru noi, atunci pentru ei, pentru
viitorul lor, hai să dăm mână cu mână, să devenim cu
toţii o familie care luptă pentru casa ei, pentru ţara ei,
şi, începând cu anul 2018, anul Centenarului Marii
Uniri, să începem consolidarea României ca actor
important pe traseul său european şi transatlantic.

Suntem români, europeni, şi trebuie să fim
conştienţi de asta şi să ne asumăm această identitate
drept parcurs de urmat.

Am început textul destul de abrupt, am în-
ceput cu concluziile, ca să îmi dau seama că, de fapt,
ar trebui să scriu o scrisoare.

Scrisoare către tine, românul din diaspora,
de la mine, românul din România.

Dragul meu, nu o să încep această scrisoare
prin a-ţi spune cât de greu îmi este aici fără tine. Nu
vreau să par patetic. Dar pot să o încep spunându-ţi
că am nevoie acum, mai mult ca oricând, de tine.

România la 100 de ani de la Marea
Unire este o ţară ce pare a fi tot mai dezbinată.

Ne certăm unii cu alţii, alergăm cu toţii după
un trai mai bun şi lăsăm în urmă istorie, valori, şi tot
ceea ce ne face să fim mai buni.

Probabil de asta ai plecat şi tu, pentru un trai
mai bun. Sper că l-ai găsit, sau, dacă nu l-ai găsit
încă, sper să ai puterea să lupţi în continuare.

Dar, te rog, în toată goana asta, nu uita de
unde ai plecat, şi cine eşti. Nu uita, de asemenea,
unde vrei să ajungi.

Urmăreşte-ţi visul, indiferent cât de greu e,
indiferent cât de mult durează să ţi-l îndeplineşti.

Asta mă va ajuta şi pe mine, pentru că tu ai
puterea de a deveni un exemplu.

România la 100 de ani are nevoie de visu-
rile noastre.

În momentul acesta din istorie pe care îl
traversăm acum, visul tău este foarte important.

Visul tău se va alătura visurilor celorlalte
miliarde de oameni de pe acest pământ, şi, astfel, vei
avea ocazia să transformi lumea într-un loc mai bun,
doar pentru că tu ţi-ai urmărit visul, şi ai devenit astfel
un exemplu pentru conaţionalii tăi şi nu numai pen-
tru ei. Tu ai această putere de a deveni un exemplu.
Încearcă, te rog, să devii un exemplu pozitiv.

Şi acasă, în România, mai sunt oameni care
visează.

Alexandru
Giboi

Centenarul Marii Uniri
- momentul unui nou început -
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Oameni care îşi doresc tot ce e mai bine
pentru ţara lor.

Dacă nu îi vezi la televizor nu înseamnă că nu
există. Nici ei nu şi-au pierdut speranţa în viitorul
României, la fel cum nu trebuie să ţi-o pierzi nici tu.

Fiecare dintre noi are un rol de jucat în ceea
ce înseamnă acest întreg proces de evoluţie a ţării
noastre. Trebuie doar să ni-l asumăm, fiecare, separat,
conştieni de importanţa pe care o au acţiunile noastre,
şi de efectele acestora asupra noastră şi asupra
celorlalţi. Poate că eşti medic sau avocat, sau poate
lucrezi în construcţii sau ca şofer.

Nu contează meseria pe care o ai, atâta timp
cât eşti conştient că fiecare pas pe care îl faci spre
îndeplinirea visului tău este, de fapt, un pas înainte pe
care îl face ŢARA.

Unii vor spune că “ŢARA” este un concept
învechit, că suntem “cetăţeni ai lumii”. Poţi să fii de
acord, sau poţi să nu fii de acord cu asta. Şi poţi să
te exprimi, să îţi spui părerea.

Dreptul la o părere şi la exprimarea acelei
păreri e poate cel mai important lucru pe care l-am
câştigat în 1989, ca parte a unui sistem democratic
modern. Eu spun că, de fapt, “ŢARA” suntem fiecare
dintre noi. Iar asta ne obligă să nu ne batem joc de
ţara noastră.

Când echipa de fotbal a României câştigă un
meci, spunem că România a câştigat. Când echipa
de gimnastică urcă pe podium, se cântă Imnul Româ-

niei. Când pierdem, pierdem “pe mâna noastră”, dar
tot România pierde. Când arunci o hârtie pe jos, în
ţara ta, gândeşte-te că o arunci, de fapt, la tine în su-
fragerie. Când ajuţi un om, cunoscut sau necunoscut,
ajuţi de fapt o rudă.

Trebuie să începem să ne comportăm ca un
„neam” adevărat. Individual suntem mai mult sau mai
puţin puternici, dar împreună... unde-s mulţi, puterea
creşte, nu?

Spuneam că am nevoie, mai mult ca oricând,
de tine. De fapt, am nevoie de visurile tale. Am nevoie
de dorinţa ta de succes, am nevoie de tenacitatea cu
care îi urmăreşti scopul în viaţă. Dacă nu o faci,
acesta e un apel către tine să faci o schimbare în
viaţa ta, române.

Am nevoie de evoluţia ta, pentru că evoluţia
ta este evoluia României şi imaginea ta este imaginea
României. Fiecare dintre noi avem puterea de a evo-
lua, în România sau în altă parte.

Tu ai ales să pleci. Dacă tot eşti plecat, te
rog să mă faci mândru de tine. Vreau ca lumea să fie
mândră că te cunoaşte. Pentru că, dacă e mândră de
tine, va fi mândră şi de mine şi de ţara noastră.

Eu fac tot ce ţine de mine aici, în ţară. Tu tre-
buie să faci tot ce ţine de tine, acolo unde eşti acum.Pictură de: Alina Deica
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La Sala de Marmură

Odată intraţi în Sala Sinodală a Mitropoliei
Bucovinei, de la anul 1918, Angela Bota, ghidul nostru
la Muzeul de Stat „Iuri Fetcovici” din Cernăuţi, ne-a
invitat să ne aşezăm pe scaunele frumos capitonate
din impunătoarea încăpere de marmură. Din instinct,
privesc dacă este liber scaunul pe care doresc să mă
aşez, şi dacă au rămas ceva „semne” de la românul
bucovinean ce stătea pe acest loc la 28 noiembrie
1918. Mă aşez cu sfială şi ridic mâna dreaptă,
rămânând aşa până când nepotul meu, Gabriel, a
reuşit să numere până la 48, deoarece întregul grup
de maramureşeni din sală mi-a urmat gestul.

Da, 48 de membri şi simpatizanţi ai Filialei
Maramureş ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
„Regina Maria” au votat aici o Moţiune de Neuitare
a eroicului moment în care „Congresul general al
Bucovinei, întrupând suprema putere a ţării şi fiind
singuri cu puterea legiuitoare, întrunit, joi, 28
noiembrie 1918, considerând că în 1774, prin vi-
cleşug, Bucovina a fost smulsă din trupul Mol-
dovei şi cu de-a sila alipită coroanei Habsburgilor,
…în numele suveranităţii naţionale, hotărâm:

Unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei în
vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nis-
tru cu regatul României (Extras din Moţiunea din
1918)”. N-a fost pe vecie, deoarece mai marii
Europei de atunci au semnat un pact de neagresiune,
rămas în istoriografie sub denumirea de Pactul Molo-
tov - Ribbentrop (semnat la 23 august 1939), pentru
a avea mână liberă să-şi mărească zonele de influenţă.
Protocolul Adiţional Secret, al acestui document
stipula, în articolul III: „Privitor la Sud-Estul Eu-
ropei, atenţia este atrasă de către partea Sovietică
privitor la interesul acesteia în Basarabia. Partea
Germană declară dezinteresul politic total în
această regiune”.

Uniunea Sovietică a trimis României Ulti-
matumul din 27 Iunie 1940, iar a doua zi armata roşie
a ocupat Bucovina de nord, parte a Ţării Fagilor,
cum i se mai spune acestei provincii româneşti.
Această ocupaţie a durat până la 5 iulie 1941, când
trupele armatei române au recucerit teritoriul luat
abuziv. Generalul Calotescu a fost numit, de către
Mareşalul Antonescu, guvernator militar al Bucovinei.
Autorităţile civile şi bisericeşti se reîntoarseră la
Cernăuţi.

Dar, ruşii ocupă din nou Bucovina, în august

Gavril Babiciu
La Cernăuţi:

Pe urmele Întregitorilor de Ţară
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1944, iar la 12 septembrie România a fost obligată
să semneze, la Moscova, armistiţiul prin care nordul
Bucovinei (judeţele Cernăuţi si Storojineţ) sunt
atribuite U.R.S.S.

instituţii, şi de către părintele Mircea Dorel Daraban,
preot la Parohia „Sf. Vasile cel Mare” din Baia Mare,
cu binecuvântarea primită de la Preasfinţitul Iustin,
episcopul ortodox al Maramureşului şi Sătmarului.

După derularea activităţilor festive, am adresat
rugămintea românilor din Cernăuţi, prezenţi la
manifestarea cultural-patriotică, să ne spună aspecte
din viaţa şi activitatea lor. Domnul Octavian Bivolaru,
preşedintele Societăţii „Golgota” a românilor din
regiunea Cernăuţi, cu lacrimi în ochi, ne-a mărturisit
că în viaţa lui de octogenar, în Cernăuţi n-a participat
la o festivitate atât de emoţionantă şi înălţătoare,
indiferent de nivelul delegaţiilor care au venit din
România. Domnul Vasile Rău, vicepreşedinte al
Societăţii „Golgota” ne-a prezentat regimul juridic al
terenului pe care ne aflam.

Am luat la cunoştinţă, cu stupoare, că pământul
în care sunt aşezate oasele martirilor români căzuţi în
luptele pentru eliberarea Cernăuţiului este pământ
străin. Nici trei arii de pământ, cât are acest ţintirim,
nu s-a obţinut de către România în schimbul renunţării
la un ţinut românesc cu ocazia semnării Tratatului de
bună vecinătate? Vă mai amintiţi, domnule fost
preşedinte Constantinescu, sau cei care i-au urmat în
această responsabilă funcţie în statul român?

Martirii din Cernăuţi strigă după ajutor! De
unde va veni el? Din acest motiv, magistratul pensionar
Emil Costin a renunţat să mai susţină în faţa grupului

Tratatul de Pace de la Paris, din 10 februarie
1947, a ratificat această nedreptate istorică (Face-
book, cont Nicolae Uszkai). Acum Nordul Bucovinei
face parte din Ukraina.

Pentru a elogia pe bucovinenii care au hotărât
Unirea lor cu România, dar şi pe eroii căzuţi în lupta
pentru Reîntregirea Ţării, grupul de maramureşeni
veniţi aici la Cernăuţi a participat la oficierea unui
parastas şi a depus o coroană de flori cu ceremonial
militar la monumentul ridicat în anul 2008 de către
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, din România:
„IN MEMORIAM  militarilor români căzuţi în
luptele din regiunea Cernăuţi, în 1941-1944”.

Pe o altă placă memorială din acest cimitir sunt
încrustate cuvintele: „AICI IS INMORMANTAŢI
400 DE MARTIRI AI NEAMULUI, ASASINAŢI
DE NKVD ÎN 1941 ŞI 695 SOLDAŢI ROMÂNI
CĂZUŢI ÎN CEL DE AL DOILEA RĂZBOI
MONDIAL”. Readucem în atenţia cititorilor numele
fruntaşilor politici bucovineni de la 1918: mitropolitul
Silvestru, episcopii Dosoftei Herescu şi Isaia Balo-
şescu; fraţii Hurmuzachi, Dionisie Bejan, Iancu Flon-
dor, Ion Nistor, Sextil Puşcariu, dr. Ghe. Popovici şi
mulţi, mulţi alţii.

Ceremonialul religios a fost asigurat de către
preotul militar Daniel Achim din cadrul Inspectoratului
Judeţean de Jandarmi Maramureş, comandat de lc.
col. Petru Marcel Florişteanu, inspector şef al acestei
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de maramureşeni tema: ”Statul de drept din România
de după 1989”. Rămâne totuşi întrebarea: Până când
va mai dura Statul de Drept, fără să ni se spună
de unde vine comanda!? Domnul Vasile Bâcu,
preşedintele Societăţii de Cultură a Românilor din
Regiunea Cernăuţi, ne-a prezentat activităţile culturale
pe care le desfăşoară românii din această regiune.

Anul trecut, la statuia Marelui Eminescu am
avut ocazia să particip la o frumoasă activitare cul-
tural-artistică organizată de această asociaţie. Acum,
la această statuie naţionaliştii ukraineni ne-au dat un
semn că Eminescu nu mai este român, aşa cum, mai
înainte vreme, poetul nostru naţional era revendicat
de ruşi. Tuturor le-a dat răspunsul însuşi Mihai
Eminescu, scriind poezia: Ce-ţi doresc eu ie, dulce
Românie!. Fotograful Euromediei Bucovina, domnul
Nicolae Hăuca, tăcut şi sârguincios, a fost îngerul
nostru păzitor, asigurându-ne dialogul cu administraţia
Hotelului „Khiev”, unde am fos cazaţi. O menţiune
specială facem privitor la Dragoş Olaru, cunoscător
al documentelor de arhivă, existente la Cernăuţi, care
pensionar fiind, ne-a asigurat explicaţiile de rigoare
legate de itinerariul parcurs.

La Consulatul General al României

Intraţi în sediul Consulatului General al Româ-
niei la Cernăuţi, toţi membrii grupului de maramureşeni
au trăit clipe unice în viaţa lor. Excelenţa sa, Eleonora
Moldovan, consulul general, ne-a adresat un cuvânt
de bun venit. Fiecare dintre noi am primit un CER-

TIFICAT de prezenţă şi o călduroasă îmbrăţişare.
Emoţia noastră a sporit văzând umezirea ochilor
doamnei Eleonora (de loc din Remeţi, jud. Maramu-
reş) atunci când Mihai Câmpeanu, camaradul nostru,
luând poziţia de drepţi a rostit cu voce de rezervist,
dar răspicat: „Servesc Patria!”.

Cimitirul vechi

La mormântul lui Aron Pumnul, aflat în Cimitirul
Vechi din Cernăuţi, părintele Daniel a recitat poezia
cu acelaşi titlu, scrisă de luceafărul poeziei româneşti.
O „poză de grup” s-a făcut şi la mormântul familiei
Onciu, din care au făcut parte mari personalităţi ale
culturii româneşti. Tot aici se află o Placă Comemo-
rativă „În memoria martirilor neamului românesc
- 2000”, realizată prin grija domnului Octavian Bi-
volaru, preşedintele Societăţii „Golgota” a Românilor
din Regiunea Cernăuţi.

Pe traseul Baia Mare - Cernăui

Timpul petrecut în autocarul confortabil, ce
ne-a fost pus la dispoziţie de către agenţia „Expert
Travel” din Baia Mare, a fost un bun prilej pentru a
încropi o sesiune de comunicări „pe roţi”, adecvate
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excursiei tematice.
În acest mod, toţi membrii grupului au fost

în cunoştinţă de cauză asupra locurilor vizitate şi
activităţilor propuse.

Tema „Bucovina: trecut - prezent - viitor” a
fost prezentată de către doamna Lucia Pop, muzeo-
graf la Muzeul Judeţean de Istorie Maramureş;
despre „Maramureşul şi Bucovina” a vorbit doamna
Oana Leşiu, muzeograf la aceeaşi instituţie; despre
„Pactul Ribbentrop-Molotov sau scurtul text care
ne-a răpit Basarabia şi nordul Bucovinei” a vorbit
comisar şef (r.) Florin Maxim; „Sigheteanul Ilie Lazăr,
eroul Bucovinei”, colonel (r.) Ioan Gherghel; „Legă-
tura Maramureşului cu Haliciul”, preot Mircea Dorel
Daraban; „Arhitectura oraşului Cernăuţi, perioade şi
stiluri”, art. Oksana Florescu; „Mănăstirea Bănceni

– ctitoria Episcopului Longhin Jar”, ing. Eugen Buga.
Ajunşi la Cernăuţi, rulând cu autocarul pe

străzile pe care trupele române din Divizia a 8-a au
intrat, aclamate de populaţia oraşului, vedeam aevea
automobilul generalului Zadic, care avea alături pe
locotenentul Ilie Lazăr, locotenent în armata austro-
ungară. La solicitarea fruntaşului bucovinean Sextil
Puşcariu, Ilie Lazăr, originar din Sighetul Marmaţiei,
fiind în retragere de pe frontul răsăritean, cu o întreagă
companie de soldaţi proveniţi din zona Banatului, ce
făcea parte din Austro-Ungaria, a apărat oraşul până
la sosirea armatei române.
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De la ferestrele hotelului în care ne-am cazat,
urmăream clădirea în care s-a instalat, la 11 noiembrie
1918, comandamentul armatei române din Cernăuţi.
Din această clădire, parcă zăream, intrând şi ieşind,
umbrele eroilor amintiţi mai sus.

Nu am părăsit Cernăuţiul pănă nu i-am spus
nepotului meu, indicându-i reperele necesare: Pocuţia
a fost dobândită de către domnitorul Moldovei, Ro-
man I.

Muşat, în unire cu fratele şi co-regentul său
Roman, împrumută pe socrul său Vladislav, regele

Poloniei, cu suma de 3000 ruble, primind zălog
Pocuţia (suma nu a fost restituită).

Primul act de atestare privind oraşul Cernăuţi
(un hrisov din 6 octombrie 1408), de pe peretele
mare din centrul oraşului, avea sigiliul domnesc a lui
Alexandru cel Bun.

Întreaga Bucovină a fost a lui Ştefan cel Mare
şi Sfânt. Graniţa de nord-est a Regatului România a
fost pe albia râurilor Ceremuş, Colacin şi Nistru.

Cetatea Hotin, către care ne îndreptăm noi, a
fost cel mai puternic şi vechi bastion de apărare faţă
de invaziile din răsărit. Să nu uiţi, Gabriel!

Mulţumim autorităţilor ukrainene pentru în-
ţelegerea şi sprijinul acordat în buna desfăşurare a
activităţilor planificate.

Suntem încredinţaţi că românii din Ukraina vor
avea aceleaşi drepturi şi libertăţi pe care România le
acordă ucrainenilor trăitori în ţara noastră.

Colonel (r.) Gavril Babiciu,
prim-vicepreşedinte al ANCERM,

Filiala Mramureş
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De la Cernăuţi (acum în Ukraina), grupul
nostru de 48 de maramureşeni, membri şi simpatizanţi
ai Filialei Maramureş ai Asociaţiei Naţionale Cultul
Eroilor „Regina Maria”, porniţi în expediţia „Pe
urmele Întregitorilor de ţară”, s-a îndreptat spre
Chişinău (acum în Republica Moldova).

Pe itinerariul parcurs ne-am oprit să vizităm
două dintre numeroasele cetăţi construite pe malul
drept al Nistrului pentru a fi bastioane de veghe la
hotarul de răsărit al ţării.

Primul popas a fost la Hotin. Aici, pe malul
drept al Nistrului, în anul 1325, voievozii moldoveni
au pus bazele acestei cetăţi. În jurul anului 1340,
cetatea a fost ocupată de voievodul moldovean
Dragoş, primul descălecător al Moldovei. După
anul 1375, cetatea a devenit parte a Moldovei
independente (Wikipedia). Întărită pe vremea lui
Ştefan cel Mare şi Sfânt, cetatea a devenit cel mai
nord-estic fort de apărare al poporului său şi a „toată
creştinătatea”.

Arsenal de epocă, construcţii de apărare şi de
convieţuire sub stare de asediu, toate acestea le-am

putut vedea în această cetate.
Am coborât la Cetatea Soroca, pe pământ

moldovean, fără a lua în seamă timpul pierdut la
graniţa efemeră dintre cele două foste provincii
româneşti. Zidurile înalte şi groase, dar mai ales
întunericul ce se lăsase, la propriu şi la figurat, peste
noi, ne-au privat de dreptul de-a privi Basarabia
rurală. Am înconjurat cetatea, am privit luciul apei ce
mai păstrează povestea luptelor cu puhoaiele străine
venite din răsărit şi ne-am continuat drumul spre
Chişinău.

Am fi dorit să trecem apa Nistrului pe la Vadul
lui Vodă, să păşim prin locul prin care domnitorii
moldoveni treceau să-şi inspecteze hotarul estic al
ţării, acolo unde locuiesc azi românii transnistrieni,
adică toţi românii de dincolo de Nistru, din Podolia
şi până la Nipru, de la Bug, Don, din Crimeea, Caucaz
şi Siberia. N-a fost chip. Nu puteam risca să ne lăsăm
în grija misiunii „căştilor albastre” (cu soldaţi ruşi), la
trecerea noii graniţe (din 1992) cu aşa-numitul stat
transnistrean, sprijinit de puternica Armată a XIV-a
(nu doar a lui Smirnov), în timp ce pe pancarda mare

La Chişinău:

Bate vânt puternic dinspre răsărit
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scria „Pe urmele Întregitorilor de Ţară”, iar alături de
aceasta erau cărţi ’i reviste pregătite pentru cei dornici
să citească în limba română: cărţi editate şi oferite de
Editura „Eurotip” Baia Mare (director: Pamfil Godja),
revistele ”Familia Română” (editată de Bibioteca
Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare - director:
dr. Teodor Ardelean) şi „Eroii Neamului” din Satu
Mare (redactor şef: colonel r. Voicu Şichet).

Slabă consolare, şi totuşi, în cadrul „simpozio-
nului pe roţi” s-au evocat: dacii transnistreni,
tyrageţii (geţii de la Nistru), supuşii lui Burebista, care
stăpânea inclusiv Olbia (la gurile Bugului); voievozii
bolohovenilor Alexandru din Belţi şi Gleb al lui
Ieremia (I.S. Nistor, „Istoria românilor din
Transnistria”, Bucureşti 1995, pag. 13); domnitorii
Moldovei care stăpâneau teritoriile transnistrene:

Petru Aron la 1455 („Istoria României în date”, pag.
9), Ştefan cel Mare stăpân în Podolia; hatmanul
cazacilor, Dumitru Vişnovieţchi, descendent din viţa
lui Petru Rareş (N. Iorga, „Istoria românilor pentru
poporul românesc”, Chişinău, 1992, pag. 103);
hatmanul Ioan Nicoară Potcoavă ajuns pe tronul
Moldovei la 1577 (A. Boldur, „Istoria Basarabiei”,
Bucureşti, 1992, pag. 177.); Ion Vodă Armeanul,
care în 1574, vorbeşte de „ţara noastră a Moldovei
de dincolo de Nistru” (E. Şt. Holban, „Figuri basa-
rabene”, Basarabia”, nr.3/1992, pag. 89); Gheorghe
Duca, ce devine, la 1681, „Despot al Moldovei şi
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Ucrainei” (A. Crihan, Basarabia nr. 10/1991, pag.
69). În concluzie, până la 1765, Moldova continuă
să administreze şi malul stâng al Nistrului (N. Iorga,
„Românii de peste Nistru”, „Basarabia”, nr. 11/1992,
pag. 87). A venit anul 1812. În data de 16/28 mai
1812, s-a semnat, în incinta „Hanului lui Manuc”,
“Pacea de la Bucureşti” (care încheia războiul ruso-
turc din anii 1806-1812), în urma căreia ţinutul dintre
Prut şi Nistru a fost anexat Rusiei.

Pe vremea când eram elev la şcoala militară,
în anul 1966, pe un afiş expoziţional din Sala de
Festivităţi am citit, în variantă franceză, câteva puncte
din acest tratat. Puţini istorici au văzut textul integral
al tratatului, altfel nu-mi explic de ce atâta tăcere în
jurul lui. Scria acolo, parcă la punctual 12: Teritoriile
dintre Prut şi Nistru vor fi RETROCEDATE
Rusiei. Atunci mi-am dat seama că destinul acestui
pământ românesc a fost la discreţia marilor puteri
din acea perioadă. Da, pe vremea când poporul

român şi teritoriul locuit de acesta, nu erau subiect
de drept internaţional, otomanii „retrocedau!!!” Rusiei
Ţariste o parte din pământul Moldovei, pământ ce
nu le aparţinea, iar Franţa, Austria şi Marea Britanie,
în complicitate cu Rusia Ţaristă, urmăreau un singur
ţel: scăderea puterii otomane în bazinul carpato-
dunăreano-pontic. Ocupaţia seculară ţaristă (1812-
1917) parcă n-a tulburat şi mintea elitei româneşti
din Basarabia, astfel că pe fondul dezmembrării
Imperiului rus, survenit odată cu proclamarea
principiului autodeterminării conform Declaraţiei
drepturilor popoarelor din Rusia (adoptată de
Consiliul Comisarilor Poporului al RSFS Ruse, la 2 /
15 noiembrie 1917, şi atribuită lui Lenin), a
proclamat Republica Democratică Moldovenească,
în decembrie 1917, iar prin Actul Unirii votat de Sfatul
Ţării, la 27 martie 1918, s-a înfăptuit Unirea Basa-
rabiei cu România. O menţiune specială: sala unde a
avut loc acest act memorial se află acum în incinta
Academiei de Teatru, Muzică şi Arte Plastice din
Chişinău, funcţionând ca sală de concerte.

La adăpostul Tratatului de neagresiune dintre
Rusia şi Germania şi a pactului Molotov – Ribbentrop
(23 august 1939), dar în special al articolului III din
Protocol Adiţional Secret al acestuia, care stipula:
„Privitor la Sud-estul Europei, atenţia este atrasă de
către partea Sovietică privitor la interesul acesteia în
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Basarabia. Partea Germană declară dezinteresul
politic total în această regiune”, Uniunea Sovietică
a adresat României două Note Ultimative (26 şi 28
iunie 1940) urmate de ocuparea Basarabiei şi
Bucovinei de Nord, fără ca România să poată riposta,
având în vedere că Germania lui Hitler şi Italia lui
Musolini, pregăteau Diktatul de la Viena (30 august
1940), referitor la Transilvania.

„Stimabile”, îmi spune un camarad de expediţie:
„Istoria nu se învaţă, cum spui tu „pe roţi”, ci pe băncile
şcolii”, iar o elevată doamnă îi spune în şoaptă soţului:
„Prea mulţi Întregitori de ţară”. Aşa este, prea mulţi
români şi-au sacrificat viaţa în lagăre, închisori,
tranşeele de pe marile fronturi de luptă pentru
Întregirea şi Reîntregirea neamului românesc şi pentru
dreptul nostru de a trăi liberi şi demn în România, iar
acum sunt daţi uitării şi ne este greu să ni-i amintim.

Târziu în noapte, intrăm în Chişinău venind
dinspre răsărit. Parcă veneam în întâmpinarea
militarilor români din unităţile Diviziei 1 Blindată, de
sub comanda generalului Sion, care, în baza ordinului
dat de mareşalul Antonescu: „Ostaşi, trecei Prutul!”,
au pătruns prin lupte grele, în noaptea de 16 iulie1941,
şi au eliberat oraşul Chişinău, act ce a însemnat
realipirea Basarabiei la Ţară. Administraţia militară
românească din Basarabia a durat până la frontul
sovietic; din vara anului 1944, a înaintat până la Prut,
Pacea de la Paris (10 februarie 1947) consfinţind

graniţele fixate la 1940.
Memoria eroilor căzuţi pentru Întregirea şi

Reîntregirea Ţării a fost elogiată de grupul
maramureşean în ”Complexul Memorial-Cimitirul
Eroilor” din Chişinău, unde s-a oficiat un parastas,
s-a depus o coroană de flori cu ceremonial militar şi
s-au rostit alocuţiuni. Menţionăm prezenţa în soborul
de preoţi a părintelui Serghiev Cireş, preot la parohia
Bisericii „Sfintei Cuvioase Parascheva” din Chişinău,
care s-a alăturat preotului militar Daniel Achim, din
cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mara-
mureş, comandat de lc. col. Petru Marcel Florişteanu,
inspector şef al acestei instituţii, şi părintelui Mircea
Dorel Daraban, preot la Parohia „Sf. Vasile cel Mare”
din Baia Mare, cu binecuvântarea primită de la Prea-
sfinţitul Iustin, episcopul ortodox al Maramureşului şi
Sătmarului, componenţi ai grupului nostru.

Lacrimi şi durere s-au văzut pe chipurile celor
prezenţi, când doi dintre eroii moldoveni, participanţi
la războiul din Transnistria (1992), au evocat clipe
din momentele crâncene ale luptelor la care au
participat. Au rostit alocuţiuni: dl. Zai Vasile şi dl.
Verlan Veaceslav (preşedintele şi vicepreşedinte
Comitetului de Salvare a Complexului Memorial
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Cimitirul Eroilor) şi Postovan Mihai (preşedintele
Asociaţiei Republicane a Veteranilor de Război ai
Armatei Române din Republica Moldova. Părintele
Daniel a recitat poezia „Limba Noastră” de Alexe

la festivităţile organizate de către noi, cu sprijinul
Ambasadei României la Chişinău, va participa şi
domnul Traian Băsescu, prezent la Soroca”. Urmele
prezenţei înalţilor reprezentanţi ai ţării în Republica
Moldova se văd, conform celor trâmbiţate de ghida
de la cramă, în colecţiile de vinuri de la Cricova. Da,
o parte din membrii grupului au rămas în oraş, pentru
a degusta, în cadrul sărbătorii vinului (un fel de ”Săr-
bătoare a Castanelor” de la Baia Mare), din vinoteca
moldoveană, mai ales că acest lucru nu l-am putut
realiza când am vizitat oraşul viticol Cricova.

Vizitarea Muzeului Naţional de Istorie din
Chişinău a constituit pentru noi o prioritate. Am dorit
să vedem modul în care se prezintă vizitatorilor
momentul istoric deosebit de important din viaţa
moldovenilor de peste Prut, când Sfatul Ţării a votat,
la 27 martie 1918, Actul Unirii, înfăptuindu-se astfel
Unirea Basarabiei cu România. La prima vedere,
lucrurile par a fi rezonabile. Am găsit prezentat acest
momemt istoric, dar într-o viziune palidă faţă de
momentul în care Basarabia română a reintrat sub
ocupaţie sovietică. Sub denumirea de Diorama
„Operaţia Iaşi-Chişinău 1944” este prezentată în-
tr-o panoramă deosebită, pe o suprafaţă de 800 metri

Mateevici, iar actorul şi poetul moldovean Alexandru
Cupcea ne-a oferit un recital de poezii patriotice,
recital ce a continuat şi în autocar, până la hotelul
„Europa”, unde am fost cazaţi. Părăsind Complexul
Memorial, în sufletele noastre s-au confruntat cele
mai neobişnuite idei: cum este posibil ca terenul în
care zac, date uitării, osemintele eroilor armatei
române, denumit „Cimitirul Eroilor” să fie nimic alceva
decât un „Huci”?!!! Vegetaţia, formată din arbuşti,
spini, ciulini, împinsă de buldozere, a creat o platformă
peste mormintele eroilor, pentru a pregăti ridicarea
unei construcţii civile; terenul aparţine unui proprietar
privat, care a cumpărat acest teren, sperând să facă
o afacere bună cu statul român, care, în mod firesc,
trebuia să-l răscumpere.

Au trecut 28 de ani de la Revoluţia din 1989,
dar reprezentanţii autorizaţi ai României la Chişinău
n-au avut preocupări legate de memoria eroilor
români căzuţi în grele lupte pentru eliberarea
Chişinăului. Cum să creadă un român moldovean
cuvintele clamate de cei ce vor să pară unificatori de
ţară, când Cimitirul Eroilor este ca după război?!!!
De fapt, un anunţ surpriză făcut în autocar, pe traseul
de la Soroca spre Chişinău, a fost acela că: „mâine,



 

 

6-7

160

pătraţi, ”opera unicală realizată timp de opt ani
de către renumiţii pictori Nicolai Prisekin şi Alexei
Semionov, de Studioul military „M.B.Grecov” din
Moscova”, a cărei subiect principal este ”Bărbăţia
şi eroismul celor căzuţi pe câmpul de luptă, in-
tensitatea şi dramatismul acţiunilor militare de
lângă satul Leuşeni, pe Prut”.

Cei care se opuneau acestor „eroi” nu erau
alţii decât ostaşii Regatului Român imperialist. Re-
comandăm tuturor să trecă pragul acestei instituţii de
cultură. Iată de ce noi românii din ţară trebuie să
cunoaştem, să promovăm istoria reală şi să nu-i
învinovăţim pe cei care învaţă lucrurile din perspectiva
altor interese, pentru că sunt obligaţi să o facă.

Regimul sovietic instaurat în Basarabia, care
timp de o jumătate de secol ce a trecut prin deportări,
colonizări, un învăţământ partinic şi rusificat, a for-
mat o „elită” de sneguri şi dodoni, care este precum-
pănitoare în viaţa politică din Republica Moldova.

Iată un motiv pentru care Roata istoriei, la
destrămarea Uniunii Sovietice, privitoare la teritoriile
dintre Prut şi Nistru, n-a urmat cursul firesc, cel din
1918. Dar să nu uităm că nedenunţarea Pactului
Molotov-Ribentrop a constituit un factor esenţial în

derularea evenimentelor, după anul 1989.  Cum era
să se realizeze Unirea Basarabiei cu România, când,
conform celor spuse atunci de seniorul Coposu, şi
acum adeverite de toată lumea, România era sortită
destrămării, acţiune ce pare că are continuitate prin
forme deosebit de complexe şi ascunse românilor de
bună credinţă?

Multe, foarte multe sunt semnalele privind
vântul ce bate dinspre rărărit în Republica Moldova.
În Chişinău, dacă întrebi despre un anume obiectiv,
în limba română, ţi se răspunde în ruseşte, cu
intercalarea unor cuvinte „moldoveneşti”, pentru ca
totuşi să înţelegi despre ce este vorba. Moldovenilor,
persoane publice, le este frică să se „afişeze” cu
grupuri de români, consideraţi străini, pentru a nu fi
acuzaţi ca fiind „unionişti”.

Seara românească pe care grupul de mara-
mureşeni a organizat-o la hotelul „Europa” a fost
intreruptă la solicitarea unor tineri cu ochi albaştri,
care au sesizat că am depăşit ora destinată pentru
cină. Totodată, pentru a nu tulbura apele şi fără să
atragem atenţia celor ce chefuiau în piaţa centrală a
Chişinăului, noi, pelerinii ”Pe urmele Întregitorilor de
Ţară”, ne-am adunat la statuia lui Ştefan cel Mare şi
Sfânt, din Chişinău, ne-am prins de mâini în jurul ei,
iar „Hora Unirii” am dansat-o la Iaşi, comemorând
ostaşii voluntari ardeleni constituiţi în unităţi de luptă
la Darnia, în Siberia, şi care, la 8 iunie 1917, au depus
jurământul de credinţă în faţa regelui României,
contribuind, prin jerfa lor, la realizarea celui mai înalt
ideal al naţiunii române: Unirea cea Mare. Am spus,
la revedere românilor de peste Prut, după ce ne-am
rugat alături şi împreună cu ei în limba română, la
Mănăstirea Capriana, şi am reţinut cuvintele lor,
uneori spuse în şoaptă: şi totuşi suntem fraţi!!!
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Expediţia „Pe urmele Întregitorilor de
Ţară”, la care au participat 48 maramureşeni,
membri şi simpatizanţi ai Filialei Maramureş ai
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”,
revine din Basarabia română şi se opreşte la Iaşi.

Obiective culturale şi istorice întâlneşti aici, la
Iaşi, la tot pasul, dar ţinta noastră a fost un loc sfinţit
de martirii Întregitori de Ţară, originari din Transilvania
şi Bucovina de Nord, teritorii care, până la anul 1918,
au fost sub ocupaţie străină.

“Munţii Carpaţi sunt prea mici faţă de
înălţimea inimilor care bat în piepturile
voluntarilor şi oştirii româneşti (...). Eram datori
să venim noi la voi, azi, când voi trăiţi zile atât de
grele. Noi am pornit din ţară străină, dar am
pornit cu un singur gând: să mergem acasă. De
aceea drumul nostru nu era decât unul singur,
înainte, şi mergând înainte vom birui! Vom birui,
pentru că nu sunt aşa de înalţi Carpaţii, cât ne
sunt inimile de înălate!”. Iată un crâmpei din
celebrul discurs ţinut de locotenentul Victor Deleu, la
8 iunie 1917, în Iaşi, la festivitatea de depunere a
jurământului faţă de ţară a voluntarilor ardeleni şi
bucovineni veniţi din Darnia (acum în Ukraina).

Recurs la memorie
La 28 iunie 1914, are loc Atentatul de la Sara-

jevo, în care a fost ucis arhiducele Franz Ferdinand

La Iaşi:
Voluntarii ardeleni depun jurământul pentru Ţară
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moştenitorul tronului Austro-Ungariei.
La 28 iulie 1914, armata Imperiului Austro-

Ungar a atacat Serbia şi, astfel, începe Primul Război
Mondial. În numai două săptămâni statele eruropene
erau pe picior de război. Ardealul, Banatul, Crişana,
Maramureşul şi Bucovina de Nord, făcând parte din
Transletania, teritoriu administrat de către guvernul
ungar, erau provincii în Imperiul Austro-Ungar.

Mobilizarea generală a făcut ca mulţi, foarte
mulţi tineri din aceste provincii româneşti să fie
recrutaţi şi, fără o pregărire corespunzătoare, trimişi
pe front, uneori chiar în prima linie, constituind carne
de tun şi protecţie pentru trupele de elită ale stăpânilor
dualişti. Statistica ne spune că: „Au plecat spre front
în unităţi austro-ungare, între 1 august 1914 şi
octombrie 1918, un număr de peste 650.000

români ardeleni. La acest număr se adaugă alţi
peste 34.000 români care au fost încadraţi la
serviciile auxiliare, partea sedentară sau au fost
mobilizaţi pe loc. Dintre toţi aceşti români
ardeleni, peste 80.000 vor cădea sau vor fi daţi
dispăruţi pe câmpurile de luptă ale Europei, acolo
unde i-a trimis monarhia austro-ungară, să moară
pentru scopuri care nu erau ale lor. Alţi peste
60.000 vor fi răniţi, vor rămâne invalizi sau se
vor îmbolnăvi pe front. Vor rămâne în urma
acestor morţi, răniţi şi dispăruţi, aproape 80.000
orfani şi peste 38.000 văduve, cifre la care se
adaugă mii de alţi români ardeleni refugiaţi în
România, arestaţi sau internaţi în lagăre de către
autorităţile chezaro-crăieşti. (http://enciclopediaromaniei.ro/
wiki/Corpul_Voluntarilor_Ardeleni)”.

Trebuie menţionat că mulţi români ardeleni nu
s-au prezentat la ordinul de chemare, ascunzându-se
de autorităţi sau refugiindu-se în Regatul România,
iar unii dintre cei puşi sub arme, dezertează.

http://enciclopediaromaniei.ro/
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Ruşii obţin victorii în luptele cu armata austro-
ungară, luând un mare număr de prizonieri. La
Darniţa, o localitate de lângă Kiev, ruşii organizează
un mare lagăr de prizonieri.

În toamna anului 1916, prizonierii de aici încep
să se organizeze pe naionalităţi. Aşa s-a constituit
prima unitate militară de voluntari români ardeleni.

La început, această unitate avea cca. 1500 de
voluntari, dar până la sfârşitul lunii decembrie 1916
numărul acestora va creşte la cca 2.000.

Oficial, constituirea Corpului Voluntarilor
Români din Rusia, cu sediul la Darniţa, s-a anunţat la
3/16 martie 1917. Acesta se compunea din două
unităţi de luptă, cea constituită la Darnia şi una formată
din prizonierii din Siberia.

Ministerul de Război al României a emis ordinul
nr. 1191/ 1917, în baza căruia voluntarii au semnat
un angajament, drept jurământ militar, devenind astfel
ostaşi ai armatei române.

Voluntarii ardeleni vor publica la Darnia un
Memoriu-Manifest, în care se precizează: „Noi,
ofiţerii, gradaţii şi soldaţii români de neam, jurăm
pe onoare şi conştiinţă că voim să luptăm în
armata română pentru dezrobirea ţinuturilor
noastre româneşti de sub dominaţia Austro-
Ungariei şi pentru alipirea lor la România”
(http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Corpul_Voluntarilor_Ardeleni).

Revoluţia Transilvană
Detalii despre acele momente deosebit de grele

pentru ostaşii români din armata austro-ungară
participanţi la Primul Război Mondial le-am aflat abia
după ce a apărut cartea ”Revoluţia de eliberare
naţională a Transilvaniei. Unirea 1914-1918”
(Editura Marist, Baia Mare, 2010), scrisă de Elie
Bufnea, unul dintre ardelenii ce a făcut parte din
Corpul Voluntarilor Români din Siberia, născut sub
călcâiul de fier al dublei monarhii asupritoare şi care
a supravieţuit ororilor acestei conflagraţii mondiale.

Titlul acestei cărţi este de-a dreptul incitant.
Cine are cunoştinţe legate de semnificaţia cuvântului
“revoluţie” se întreabă de ce despre acest moment
istoric, cu o semnificaţie deosebită pentru noi
ardelenii, nu se vorbeşte în aceşti termeni, dacă cei
care au participat direct la evenimente au fost convinşi
că participă la o Revoluţie?

Iată de ce Memoriul-Manifest de la Darnia
este considerat de către voluntarii români ardeleni ca

program al Revoluţiei Transilvane.
În desfăşurarea acestei revoluţii trebuie

cuprinse şi alte acte revoluţionare, cum ar fi:
constituirea, în anul 1913, la Bucureşti, de către
generalul pensionar Ştefan Stoika, originar din Banat,
o “legiune ardeleană”; acţiunile întreprinse de
refugiaţii români din Transilvania la Bucureşti, printre
care se disting cele întreprinse de părintele dr. Vasile
Lucaciu şi poetul Octavian Goga, menite a determina
pe rege şi guvernul României să intre în război pentru
eliberarea Transilvaniei, dar, mai ales, încadrarea în
rândurile armatei române ca voluntari a unui foarte
mare număr de români ardeleni refugiaţi în regatul
România. Se estimează că, la data de 15 august 1916,
când România a intrat în Războiul de Întregire,
erau „peste 30.000 români ardeleni încadraţi
oficial în armata română ca ofiţeri şi soldaţi”
(http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Corpul_Voluntarilor_Ardeleni).

Jurământul pentru Ţară
a voluntarilor Transilvăneni şi Bucovineni

Primele unităţi din Corpul de voluntari ardeleni
şi bucovineni de la Darnia vor ajunge la Iaşi în ziua
de 7 iunie 1917, fiind întâmpinaţi la gară de şeful
statului major, generalul Prezan, de ministrul de război,
Vintilă Brătianu, de Octavian Goga şi de mii de ieşeni
veniţi să-şi salute fraţii.

A doua zi, pe 8 iunie 1917, la ora 10.00, pe
platoul de pe câmpul de instrucţie de la Şorogari, a
avut loc ceremonia depunerii Jurământului pentru
Ţară. Erau de de faţă: regele Ferdinand I, regina
Maria, oficialităţile româneşti, precum şi reprezentanţii
aliaţilor.

După depunerea jurământului, ”trupele
voluntarilor ardeleni au pornit spre Piaţa Unirii,
cu fanfara militară în frunte, pe un traseu stabilit,
prin Târgul Cucului, str. Ştefan cel Mare şi str.
Cuza Vodă. În piaţă, unde se strânseseră peste 5
mii de ieşeni, s-a încins o „Horă a Unirii” în jurul
statuii lui Alexandru Ioan Cuza, sub sceptrul
căruia s-a realizat Unirea de la 1859 a
Principatelor Române. Au fost rostite discursuri
de către Ionel I. C. Brătianu, şeful guvernului,

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Corpul_Voluntarilor_Ardeleni
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Corpul_Voluntarilor_Ardeleni).
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Ion Nistor şi Octavian Goga. Istoricul N. Iorga
care le-a adresat îndemnul: „Frai ostaşi, intrai în
luptă pentru România!”(Curierul de Iaşi, 09/06/
2017). Avocatul sălăjan Victor Deleu, reprezentantul
voluntarilor, s-a urcat pe soclul statuii primului
Întregitor de Ţară şi a ţinut un fulminant discurs.
Deveniţi oşteni ai Armatei României, voluntarii au fost
distribuiţi la diverse unităţi militare (regimentele de
infanterie 26 Rovine, 3 Olt, 19 Caracal şi 5 Vânători
din Divizia 11), aducându-şi un aport important în
Bătălia de la Mărăşeşti şi în luptele pentru eliberarea
Transivaniei.

Centenarul sărbătorit la Iaşi

Lângă statuia lui Alexandru Ioan Cuza, din
Piaţa Unirii din Iaşi, în anul 2017, a fost dezvelit un
„A fi’”, că nu-l pot denumi altfel (decât nimic, mai
bine şi atât), cu ocazia comemorării Centenarului de
la momentul depunerii Jurământului faţă de Ţară a
Voluntarilor Transilvaneni şi Bucovineni.  Aici, la acest
semn de aducere aminte, spre uimirea ieşenilor (ca-
re-l confundă cu o reclamă publicitară), grupul nostru
a participat la oficierea, de către preotul militar Da-
niel Achim din cadrul Inspectoratului Judeţean de
Jandarmi Maramureş, şi părintele Mircea Dorel
Dărăban, preot la Parohia „Sf. Vasile cel Mare” din
Baia Mare, componenţi ai expediţiei noastre, a unui
parastas şi a depunerii unei coroane de flori după
regulile ceremonialului militar.  Comemorând voluntarii
ardeleni şi bucovineni, ne-am prins în „Hora Unirii”

şi am omagiat eroismul bravilor soldaţi ai Armatei
Române care s-au jerfit pentru Întregirea Ţării.

Pelerinaj pe urme de eroi

Fiind la Iaşi în zi de sărbătoare, 8 octombrie
2017, grupul nostru a fost la Catedrala Metropolitană
din Iaşi şi s-a închinat la moaştele Sfintei Cuvioase
Parascheva. Am fost întâmpinţi de un „Car de tele-
viziune” aparţinînd Digi 24, solicitându-ne informa-
ţii despre periplul nostru. O parte a grupului am fost
surprinşi de faptul că, la un moment dat, în timpul
deplasării prin Iaşi, am avut, ca antemergător, o
maşină inscripionată, deşi noi ne deplasam în coloană
şi bine organizaţi, într-o „zonă pietonală”. Desigur,
era bine, poate, să anunţăm autorităţile locale.

La Viena, Budapesta, Cernăuţi şi Chişinău am
fost observaţi cu mai multă discreţie şi profesionalism.
Noi, cei care am participat la aceste activităţi cul-
tural-patriotice, considerăm că am făcut un pelerinaj
pe urmele eroilor martiri ce au avut ca scop al vieţii
lor Intregirea şi Reîntregirea ţării noastre România.

Colonel în rezervă Gavril Babiciu,
primvicepreşedinte al Filialei Maramureş al

ANCERM
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Ca în fiecare an, preoţii ordinariatului greco-
catolic din Austria s-au reunit la Viena.

Întâlnirea marchează două aspecte: comuni-
unea dintre preoţi şi ierarh şi faptul ca Biserica Gre-
co-Catolică din Austria este o prezenţă activă, este
la ea acasă.

După-amiaza zilei de sâmbătă, 9 decembrie
2017, a debutat cu rugăciunea orei a 6-a.

După rugăciune, Cardinalul Schönborn, îm-
preună cu vicarul general Yuriy Kolasa şi cu preoţii,
au discutat diferite aspecte legate de viaţa liturgică a
comunităţilor greco-catolice.

Comunităţile româneşti, în număr de şapte, au
realizat un prezentare power point, unde au exempli-
ficat munca depusă, prin poze reprezentative.

Iulian Hotico
Ziua Naţională şi sărbătoarea
hramului la Wiener Neustadt

Intâlnirea anuală a preoţilor greco-catolici din Austria

Cardinalul a oferit şi decretele de numire a
preoţilor români: Pr. Dr. Gigi Dobrică la Linz, pe o
perioadă de cinci ani; Pr. Răzvan Sergiu Dejeu – vicar
parohial la Viena, Kagran; Pr. Traian Tamas la Krems
an der Donau şi pentru toată Dieceza de St. Pölten.

Cei care au aniversat jubileul au fost felicitaţi
de cardinal. Pr. Ioan Iulian Hotico a primit o diplomă
cu ocazia aniversării a 10 ani de la hirotonire, iar Pr.
Alexandru Suciu a fost felicitat cu ocazia obţinerii
titlului de Doctor în Teologie.

La ora 18.00, a început Sfânta Litughie ofi-
ciată de PSS Cardinal Schönborn, alături de preoţi
şi credincioşi. Anul acesta la altar au fost membrii
consiliului preoţesc, dintre preoţii români fiind la altar
Pr. Dr. Gigi Dobrică, membru ales.

Pictură de: Alina Deica



 

 

6-7

166

1. „Tăierea împrejur a Pruncului Iisus”: „Şi
când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au
pus numele IISUS, cum a fost numit de înger, mai
înainte de a se zămisli în pântece” (Luca 2, 21). În
evreieşte  numele său este Iehoşua - prescurtat Ieşua
- care se tâlcuieşte “Dumnezeu mântuieşte” sau
“Dumnezeu este mântuirea”, ori simplu. “Mântuitorul”.

În greceşte  a fost redat sub forma “IISUS”.
Dar acest nume apare de regulă alături de cel de
“HRISTOS”, termen grecesc, care este traducerea
ebraicului “Maşiah” adică “MESIA” sau “Unsul lui
Dumnezeu”. Acest nume complet, de “Iisus Hristos”,
apare chiar în primul verset al Noului Testament (Matei
1, 1), înţelegând prin el pe “Fiul lui Dumnezeu, Mân-
tuitorul lumii, Întemeietorul Bisericii şi propoveduito-
rul credinţei creştine”.

De la numele grecesc Hristos, s-a dat pentru
prima dată, ucenicilor sau adepţilor noii credinţe din
Antiohia Siriei, numele de “CREŞTIN” - din greceşte
“hristianos” (Fapte 11,26). Acest nume de creştin îl
purtăm şi noi toţi care am fost botezaţi în numele Sfintei
Treimi.

***

2. “Sfântul VASILE CEL MARE “(330 -1
ianuarie 379),  a trăit pe vremea Sfântului şi marelui
Împărat Constantin cel Mare. S-a născut în Pont şi a
fost unul din marii învăţaţi ai Bisericii creştine din veacul
al IV-lea. A fost arhiepiscop, considerat Doctor al
Bisericii, şi unul din cei patru doctori răsăriteni, alături
de Grigore de Nazians (Teologul) şi Sf. Ioan Gură
de Aur. El s-a bucurat de mic de o educaţie aleasă
de la mama sa Emilia şi bunica Macrina.

A făcut studii strălucite de filosofie la Cezarea,
Constantinopol şi Atena. Cu timpul s-a retras la
mănăstire iar în anul 370, a fost ales arhiepiscop până
în anul 379 la moatea sa.

Rămâne în istoria Bisericii prin opera teologică,
el fiind autorul unei Sfinte Liturghii care se oficiază de
10 ori pe an.

A scris lucrări memorabile ca: “Despre Duhul
Sfânt”, “Hexaimeron”, “Omilii la Psalmi”, şi o vastă
operă împotriva arianismului. Are o impresionantă
operă de asistenţă socială, instituind azile pentru bă-
trâni, spitale, cantine pentru săraci, case pentru primi-
rea străinilor toate cunoscute sub numele de “VASILI-
ADE”.

Toate acestea şi multe altele, a făcut din el o
personalitate puternică, încât şi azi după 2 milenii mulţi
creştini, biserici, schituri şi mănăstiri îi poartă numele.

***

3. “RUGĂCIUNE PENTRU ANUL NOU
2018”: Doamne Isuse Hristoase, Te rugăm pomeneşte
în noul an 2018 poporul nostru românesc dreptcre-
dincios, pe toţi aceia care aduc roade şi fac bine în
Sfintele Tale Biserici şi îşi aduc aminte de cei săraci;
Răsplăteşte-le lor cu bogatele şi cereştile Tale daruri;
dăruieşte-le lor cele cereşti în locul celor pământeşti,
cele veşnice în locul celor vremelnice...

Cămările lor le umple de tot binele; căsniciile
lor în pace şi întru iubire le păzeşte; pe prunci îi creşte,
tinereţile le călăuzeşte, bătrâneţele le întăreşte, pe cei
slabi de suflet îi îmbărbătează, pe cei risipiţ îi adună,
pe cei rătăciţi îi întoarce şi-i împreună cu Sfânta Ta
sobornicească şi apostolească Biserică.

Pe cei bântuiţi de duhuri necu-rate îi slobozeşte;
cu cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin aer, călă-
toreşte; văduvelor le ajută, pe cei bolnavi îi tămă-
duieşte. Adu-ţi aminte Doamne, şi de cei ce sunt în
judecăţi, în închisori, în prigoniri, în amară robie şi în
orice fel de necaz, nevoi şi strâmtorare.

Adu-ţi aminte Doamne de cei ce au trebuinţă
şi de marea Ta milostivire, de cei ce ne iubesc şi de

Ilie Bucur
Sărmăşanul

Picuri de înţelepciune
ANUL NOU 2018, 1 IANUARIE - “Întreită sărbătoare”



 

 

6-7

167

cei ce ne urăsc şi de cei ce ne-au poruncit nouă,
nevrednicilor să ne rugăm pentru dânşii.

Adu-ţi aminte Doamne Dumnezeul nostru şi
de POPORUL NOSTRU ROMÂNESC, şi peste
toţi varsă mila Ta cea bogată, împlinind tuturor cererile
cele spre mântuire” AMIN!

“LA MULŢI ŞI FERICIŢI ANI!” tuturor RO-
MÂNILOR, indiferent de etnie sau religie; “LA
MULŢI ANI FERICIŢI!” tuturor, care poartă numele
marelui Sfânt Vasile, cu toate derivatele aferente.

1. „Iar ŞTEFAN, fiind plin de Duh Sfânt şi
privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus
stând de-a dreapta lui Dumnezeu.

Şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul
Omului, stând de-a dreapta lui Dumnezeu!”

Iar ei, strigând cu glas mare, şi-au astupat ure-
chile şi au năvălit asupra lui.

Şi scoţindu-l afară din cetate, îl băteau cu pietre.
Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr,
numit Saul.

Şi îl băteau cu pietre pe ŞTAFAN, care se
ruga şi zicea: “DOAMNE IISUSE, PRIMEŞTE
DUHUL MEU!”

Şi îngenunchind a strigat cu glas mare:
„DOAMNE, NU LE SOCOTI LOR PĂCATUL
ACESTA! ŞI ZICÂND ACESTEA A MURIT”.

Faptele Apostolilor cap. 7, vers. 55-60
“A treia zi de Crăciun”

***

2. „SFÂNTUL ŞTEFAN” sau Stephanus (1-
35 d.Hr.) după Noul Testament a fost diacon  iudeu
(evreu) din Ierusalim. El a fost unul din cei şapte,
bărbaţi plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, aleşi de
către apostoli pentru a îndeplini calitatea de diaconi.
ŞTEFAN a fost unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos,
care l-a urmat pretutindeni şi care a asistat direct la
faptele Lui. Fiind ales să îi conducă pe diaconi, Sfântul
Ştefan  a fost numit Arhidiacon.

În Biserica primară rolul diaconului era mult
mai important decât astăzi; această misiune a diaco-
natului a intrat rapid în atenţia fariseilor, care erau
nemulţumiţi de faptul că el predica  public învăţăturile
lui Iisus.

A fost prins şi dus în faţa sinedriului, pentru a fi
acuzat de blasfemie împotriva lui Moise şi a lui Dum-
nezeu. A fost condamnat la moarte prin lapidare (uci-
dere cu pietre). După pronunţarea sentinţei a fost
dus înafara cetăţii unde a fost omorât cu pietre, de-
venind primul creştin martir.

Înaintea morţii a avut o premoniţie: „Iată văd
cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta
lui Dumnezeu (Fapte 7, 51-51). Mormântul Sf. Ştefan
a fost descoperit în anul 415.

Din anul 560 osemintele sale s-ar afla împreună
cu  osemintele arhidiaconului roman Laurentius (d.
258) în cripta Bisericii „San Lorenzo fuori le Mura”
din Roma.

***

3. „Este ultima sărbătoare din anul binecuvântat
de Dumnezeu 2017. Peste câteva zile, intrăm în noul
an 2018. Să ne rugăm Atotputernicului Dumnezeu să
ne învrednicească de mai multă linişte şi pace, de
bună înţelegere în casele noastre, în ţara noastră şi în
lumea întreagă. Pentru că noi suntem ardeleni, şi
pentru că valuri de nori tulburi se răsucesc asupra
noastră, să-L rugăm pe Dumnezeu, Atotînţeleptul, să
ne dea puterea trezirii la realitate, până nu este prea
tîrziu, iar aceia pe care i-am trimis să ne reprezinte în
Parlamentul României să se trezească din somnul
letargic în care se află, fiindcă aşa cum spune un cântec
folk”: „Mulţi nebuni ne conduc în ţara aceasta”.
„SFINTE MARTIRE ŞTEFANE, ROAGĂ-TE
PENTRU NOI PĂCĂTOŞII”. AMIN!

„LA MULI ANI” acelora care poartă numele
primului martir creştin, ŞTEFAN”.

„Sf. ŞTEFAN... primul martir creştin” - 27 decembrie -

Un „adagio” pentru FRAŢII ARDELENI, de
a fi cu „mare luare aminte la pământul sfânt”, de a nu
fi batjocorit, şi... de a fi demni de cei care s-au jertfit
pentru el şi pentru noi, şi să nu uite predicţia “Sfântului
Ardealului”... „CINE ARE MINTE, SĂ IA
AMINTE!”
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Picturi de: Alina Deica
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1. „NAŢIUNEA ROMÂNĂ care vrea să tră-
iască şi să joace un oarecare rol în istoria universului
are imperativa necesitate de a se îngriji de toate acele
mijloace care să poată avânta la acel grad al culturii,
care să privească fără frică şi gelozie asupra celorlalte
naţiuni.

Ar fi un păcat naţional dacă am rămâne şi pe
mai departe nepăsători sau superficiali faţă de ele-
mentele de cultură. Suntem datori să le adunăm la un
loc, căci ele ne sunt partea cea mai bună a sufletului,
sau parapontul (ciuda, supărarea) nostru pentru con-
certul neamurilor culte.”

Iosif Vulcan (1841-1907) a fost publicist,
scriitor, animator cultural, membru al Academiei
Române. În anul 1865 a întemeiat revista „Familia”,
al cărei program era de a răspândi cultura românească
din Transilvania. Era nepotul episcopului Samuil
Vulcan, întemeietorul şcolii din Beiuş. În anul 1866,
primeşte la sediul revistei o scrisoare din Cernăuţi de
la un privat, care conţinea o poezie „De-aş avea”,
semnată de un tânăr poet Mihai Eminovici. Surprins
plăcut de poezia primită, Iosif Vulcan, îşi permite
să-i „românizeze” numele Eminovici în Eminescu. Din
acest considerent, Iosif Vulcan este considerat „naşul
literar” al celui mai mare poet român.

***

2. „Dragostea creştină, este propriu-zis, le-
pădarea a tot cugetul potrivnic, adică dragostea nu
cugetă nimic potrivnic cuiva.

Dragostea, după calitate, e asemănarea cu
Dumnezeu, pe cât e cu putinţă muritorilor.

Iar, după lucrarea sa, dragostea e o beţie a
sufletului.

După însuşire, dragostea e izvorul credinţei,
adâncul fără fund al îndelungii-răbdări, oceanul
smereniei.

FERICIT ESTE CEL CARE ARE FAŢĂ DE
DUMNEZEU UN DOR ASEMĂNĂTOR CELUI

PE CARE-L ARE ÎNDĂGOSTITUL NEBUN
FAŢĂ DE IUBITA LUI”.

Sfântul Ioan Scărarul (579-649) a intrat în
mănăstirea din Muntele Sinai la vârsta de 16 ani. Până
la acea vârstă dobândise o pregătire solidă în toate
ştiinţele acelei vremi, fapt care ar indica provenienţa
sa dintr-o familie înstărită. Aleasa sa pregătire în
ştiinţele vremii i-a adus numele de Ioan Scolasticul şi
vieţuirea în muntele Sinai numele de Ioan Sinaitul.
Acum este numit şi Ioan Scărarul, datorită cărţii
„Scara dumnezeescului urcuş”, pe care a scris-o
la sfârşitul vieţii sale şi  este alcătuită din 30 de trepte
(capitole) şi se află şi în volumul IX din Filocalia
românească. Pomenirea Sfântului Ioan Scărarul se
face la 30 martie.

***

3. „CELE DINTÂI DATORII LE AVEM
FAŢĂ DE DUMNEZEU. ÎNAINTEA MORŢII,
NECREDINCIOSUL DEVINE CREDINCIOS”.

Cicero Marcu Tullius (106-43 î.Hr.) este cel
mai vestit orator roman, filosof, politician, jurist,
teoretician politic, consul şi constituţionalist roman.
A jucat un rol important în perioada de sfârşit a Re-
publicii romane. A fost autorul roman care a exercitat
cea mai profundă influenţă asupra literaturii latine şi
s-a manifestat ca unul din cei mai prolifici scriitori,
mai prolific chiar decât Seneca şi Augustin. A fost
socotit “Părintele oratoriei antice”.

P.S.: „Când vei mânca şi te vei sătura”, zi-
ce Moise, „ia aminte la tine, să nu te ademenească
inima ta şi să uiţi de Dumnezeu” (Deuteronom
11, 11-12).

„1001 CUGETĂRI”,  vol. XII,
Preot Ortodox Român Ilie Bucur Sărmăşanul

Dorul,
Naţiunea şi...

Necredinciosul
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Alba cea Iulia

Hai în capitala ţării, în Decembrie Întâi,
Iulia e-atât de albă şi mai albă ca ea nu-i
Nicio sărbătoare mare ce se ţine la români,
E Fecioara Preacurată, e-un Zamolxis din bătrâni.

Bucureştiule, mă iartă, că-s mai îndrăzneţ din fire,
Pentru o zi mut capitala, dintr-un an întreg de zile,
Dealul Furcilor îşi cere şi Mihai intrând pe cal,
Dreptul Albei la ziua asta, dat de mândrul ei Ardeal.

Dat de Horea ce sub roată îşi visase neamul slobod
Şi de suta cea de mii de aici a dat în clocot
Şi de Arion, feciorul, prohodit de-o-ntreagă ţară,
Ce în gară la Teiuş i s-a dat de-un glonţ să moară.

Drumurile duc la Alba, toate, şi se-ntorc la Bucureşti,
Vreau un continent de oameni cu privirile fereşti,
Şi ca numitor comun, un curent ca să ne treacă,
Şi din dragoste de ţară, un pământ să fim şi-o apă.

Şi din patru zări ninsoare, Doamne, vreau pe
vechiul castru,

Şi cu roşu, şi cu galben, cu români şi cu albastru,
Şi aşa matur cum sunt, vreau ca să mă pierd cu firea,
“România dodoloaţă”, să trăiască, ca să strig!

Şi Unirea!

Curbura Carpaţilor

În partea concavă a Carpaţilor
s-a adunat Transilvania,
luând forma curburii în care a fost turnată.
În partea convexă a curburii Carpaţilor,
Moldova şi Muntenia, toată.

Principiul vaselor comunicante
a făcut să ţină ce aluneca dintr-o parte,
şi dintr-o parte în alta a curburii să se dea,
preaplinul iubirii ce se dorea.

Iniţial, munţii Carpaţi erau liniari,
înalţi, semeţi, frumoşi şi clari.
În ei era un popor  de oameni vii
ce modela viitorul pentru copii.

Ca un arc, munţii au fost încordaţi,
de cei de-o parte şi alta a acestor Carpaţi.
Pentru ca să se destindă şi să sară la cei
ce vor să muşte din rotundul ei.

A contesta arcul Carpaţilor e o chestiune gravă
şi-n partea convexă şi-n partea concavă.
De aceea, nu-l îndreptaţi cu ciocanul pe nicovală,
e dreptul arcului de a veghea pentru ţară.

1 Decembrie 1918

A fost voinţa unui neam,
sub aripă de pronie cerească,
versanţii munţilor Carpaţi,
neantagonici, să se-atragă,
ce-au despărţit, până atunci,
pe veci să întregească.

Era un frig de crăpau imperiile
dar în români era cald
de se topea fierul,
aburii, ce ieşeau din gurile
celor ce-şi strigau unirea,
au dezgheţat cerul.

A fost pofta ce-a poftit-o
un întreg popor

Răzvan Ducan
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şi pe Câmpul lui Horea,
în Alba-Iulia,
a reintrat Mihai Viteazul,
multiplicat de o sută de mii de ori.

Ori o sută, câţi au rămas acasă,
în satele  şi oraşele din munţi,
câmpii şi văi,
„de la Nistru pân‘ la Tisa”
toate provinciile româneşti,
au fost şi sunt
boabe ale aceleiaşi păstăi.

Limba lui Eminescu le-a învelit,
aşa cum şi astăzi,
fără parcimonie, le înveleşte,
„România dodoloaţă”, de-atunci,
a fost doar început
de poveste.

Povestea a ajuns acum la noi,
şi ea e icoană perpetuată
de la părinţi la copii.
Să ne bucurăm de rotundul ei,
dar să fim vigilenţi,
la cei ce latră autonomii.

1918 a fost anul astral,
iar 1 Decembrie a fost ziua divină,
şi pentru că Dumnezeu
şi-a întors atunci faţa spre noi,
pe inimă, această dată
să ne-o tatuăm cu lumină.

Ţară cu nume de Horea

Ţară cu nume de Horia
din continentul Albac,
republică a ciubărarilor
şi a oilor povestite la proţap,

a scutecelor udate în lupte,
a copilăriei ce se-amână,
pentru un sfârc de Apuseni,
la un sân de Limbă Română.

Ţară a neclintirii ce se bea
din sticle gradate pline cu lapte,
la temperatura încercărilor,
piatră cu piatră, fapte cu fapte.

Ţară a forărilor necondiţionate
până la zăcăminte de moşi,
a distilării nervului lor,
pentru sanctuare de copii sănătoşi,

a urşilor coborâţi în artere,
pe principiul vaselor comunicante,
pentru îndârjirea pădurilor
să coboare victorii în plante.

Ţară a gimnasticii de înviorare a coaselor
bătute-n plin hotar, dimineaţa,
a cepei zdrobite-n ştergar,
a mămăligii pieptoase, tăiate cu aţa,

a rachetelor înhămate la boi,
propulsate cu brânză şi caş,
lătrând de putini pline,
spre luna ce se cheamă oraş.

Ţară a presopuncturii cu buricele degetelor,
pe fiecare micron de ţărână,
pentru ca fructe borţoase-n dulii
să dea waţi dulci de lumină.

Ţară a scafandrilor autonomi,
scufundaţi în clarul privirii,
având ca butelii de oxigen,
predispoziţiile ancestrale ale firii.

Ţară a poetului tânăr
care se naşte, trăieşte şi moare,
a poeziei, care pur şi simplu sălăşluieşte aici,
nenăscută şi nemuritoare.

Acolo unde se pun false probleme
de întâietate

Acolo unde se pun false probleme de întâietate începe
Transilvania.
Din mersul trenului poţi uşor să cazi în capcana abil
întinsă.
Se face inventarierea capturii:
Consilieri europeni,
Oameni politici interesaţi,
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Ziarişti neştiutori sau corupţi,
Neprieteni
Şi din păcate autohtoni naivi,
Al căror liberalism exacerbat echivalează cu o trădare.
Oprirea în gările adevărului este utilă
doar dacă coboară buna credinţă.
Un minut sau o zi, cât un referat pentru
o comisie parlamentară,
E prea puţin timp, pentru toate bagajele bunului simţ.
A fugi de unul singur la proba adevărului,
Şi a ieşi pe locul doi, iată o situaţie cel puţin curioasă,
Dată ca un verdict, de o curte a bunului arbitrariu.
Majoritari, incontestabili, în cimitire şi deasupra lor,
Stăm pe loc bătuţi în cuiele atâtor milenii de existenţă,
Observând, cu puţină tristeţe,
Captura din năvodul celor o mie de ani de pescuit
în ape tulburi
Şi spunem: Cui prodest?

Ţară dată prin maşina de carne
şi Europa ne împarte haine

                          Ubi patria, ibi bene!

Ţară dată prin maşina de carne
Şi Europa ne împarte haine,
Căci timp n-am prea avut să fim la modă,
I-am apărat o linişte comodă,
Săraci copii, din lipsă de noroc,
Căci trei imperii ne-au prăjit la foc,
Cu străşnicie, pe toate părţile,
Dar ne-am păstrat sfinţii şi cărţile.
Iertaţi ţinuta, nu prea de gală,
Că n-am lăsat Europa să moară!
Iertaţi-ne, că nu ştim fel de fel de trucuri,
Să predăm Viene, să devenim paşalâcuri
Şi să ne prefacem în gubernii,
Pe unde să mişune viermii.
Şi, de nu-i cu supărare, mai iertaţi,
Încă o dată neamul acesta,
c-a refuzat minge de ping-pong să fie,
între Buda şi Pesta.

De prea multă Europă

De prea multă Europă,
Riscăm să ne uităm patria la periferia visurilor,
Într-un cimitir al desuetitudinilor,

Riscăm să vină întreprinzători prea particulari

Şi să-l îmbete cu rachiu prost
Pe paznicul demonetizat de autopersiflare.

Cu puţin roşu la buze
Şi unele reparaţii la bornele istoriei,
Şi-ar putea-o revendica aproape irevocabil.

-Voi n-aţi avut volanul niciodată,
N-aţi făcut niciun secol cu pământul acesta.
Unde vă sunt vitezele marilor creşteri?
Unde e frâna unor cetăţi vorbitoare?
N-aveţi afişe cu pumni de bătut în piept
Şi multicolorele semnalizatoare mieroase vă lipsesc.

Ce credeţi voi că Herodot, Arrianus, Diodorus
Siculus, Strabo,
Ioanes Lydus, Ptolemeu sau notarul acela anonim
al Regelui Bela al III-lea au mare trecere la Bruxelles?
Ce tot daţi cu diploma Regelui Andrei al II-lea
sau a Ioaniţilor?
Cine are timp să vadă “Cronica pictată de la Viena”,
Când marile muzee ale lumii gem de falsuri veritabile?!

Ce valuri de pământ? Ce ceasuri solare? Ce fibule?
Ce stele funerare? Ce izotop 14 al carbonului?
Ce Orăştie?
Când la modă-s (mai ales) paradigmele lingvistice
Şi în faţa evidenţei absolute se poate reinventa
uşor Tabula rasa
Cu o vilă bine plasată pe Riviera franceză.

Nostra culpa? Ca deget arătător pe dinăuntru, da!
Căci uşor, mult prea uşor ne spunem parola
de creştere a frunzei;
Mult prea uşor ne dăm cheia de acces la cuib.

Ne pomădăm cu ignoranţă lucrurile sfinte
Şi nu comemorăm începuturile unei stâne.
Nu aprindem patru mii de lumânări, vorba lui Iorga,
Pe tortul zilei de naştere a unui cioban,

Nu-i sanctificăm pe primii vorbitori
De grumaz, de Alutus, de barză, de Maris,
de murg, de brânză,
De…şi de…şi de,
Nu construim o biserică având hramul Sfântului
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“Decebalus per Scorilo”
Şi nu înlocuim banda magnetică a tihnei ceaiului
de la Geneva
Cu trompeţii lui Glad, Menumorut, Gelu sau Litovoi.

Prea ne împingem în paietele noi;
Americanii, bunăoară, dacă ar fi avut undeva
prin Munţii Stâncoşi
Pe cineva care să le spună celor din Armata Nordului
Că numai cu lancea lui Horea se poate aboli sclavia
Şi că sunt “mulţi ca şi cucuruzul brazilor”,
Acum capitala lor s-ar fi numit, probabil,
“Avram Iancu D.C.”.

Poate că ar trebui să facem ceva;
Poate să murim cu toţii în cel de al III-lea
război mondial,
Ca, cel puţin din complezenţă,
Aliaţii să ne ridice un om de zăpadă,
Ca omagiu a cobeligeranţei noastre.

Şi poate de aceea, făina trecutului dospeşte
încă puternic
În noi putere de mers stând pe loc în cuiele trăiniciei.
Şi cred că pentru totdeauna reţeta e aceeaşi:
Trei linguriţe de Alba pe zi,
Înainte de “Masa tăcerii” de la Târgu-Jiu,
Şi două picături din Horea,
Într-un ceai fierbinte de posade.

Şi totuşi, şi-n aceste condiţii, mă rog pentru ei şi spun:
Doamne, dă-le domnilor lumii,
aşa zise vechi, un Columb priceput
şi trei corăbii de răbdare,
să descopere pământul făgăduinţei noastre
şi să spună apoi, prea încoronaţilor lor stăpâni,
despre mirodeniile demnităţii şi aurul bunului simţ.

Ergonomia Patriei

Se ţine glontele ca un spermatozoid
într-o bancă de date privind apărarea naţională,
şi la nevoie poate fi multiplicat
după numărul călcătorilor de ţară.

Îi sunt încrustate în codul genetic,
inginerie de înaltă fidelitate, muşchii şi oasele,
unde trebuie să rupă cu dinţii de fier,
unde trebuie să taie buruienile, precum taie coasele.

Este pregătit psihologic, indiferent
de mărimea nepoftitului,
să se reactiveze pentru orice asediată davă,
să se răsucească ori de câte ori trebuie,
cum e nevoia pământului, în propria ţeavă,

şi să-şi destindă toţi muşchii nevăzutelor pepite
la o simplă comandă, dintr-o dată,
să fie tunet, să fie fulger,
să fie o stare meteorologică descurajantă.

El este spermatozoidul conservat de naţie
pentru ovulaţia siluirii,
este refuzul produsului de concepţie
creat în afara sferelor iubirii.

Dacii şi noi!

Dacii se aruncau în suliţe,
urmaşii lor se aruncă în card-uri,
un altfel de supliciu se cheamă că este,
dar şi Zamolxes este un altul.

Suliţele nu puteau scoate decât
bruma de viaă din trupurile celor vii,
după cât de pline sunt acum card-urile,
unele scot şi petele negre din biografii.

Dacii îşi puneau pământ pe rană,
urma’ii lor inventează o sutană
’i iau pământurile la spovedit,
de ce nu se lucrează singure, să le-aducă venit.

Îşi sună avocaţii să-i apere cu disperare
de urmaşii dacilor drepţi şi cinstiţi,
dar ’i de sinele lor să-i apere,
de-a nu ajunge ni’te neofii.

Dacii şlefuiau râurile cu pâsla lunii pline,
polizau acele familiilor de albine
şi spălau grânele cu detergent de aur scos din băi
şi aveau o armată de tineri flăcăi.

Luau lupii de lângă lupoaice
şi îi puneau să-şi ţină echilibru în stindard,
îşi făceau pufoaice din urletul lor,
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înspăimântător de cald.

Îşi încovoiau săbiile după aortă
şi aruncau săgeţi spre Gebeleisis, pe boltă.
Dirijau melci înţelepţi spre propria înţelepciune
şi se-ntreceau în concursuri de rune.

Dădeau tahicardiei confort sporit,
mobilând consistent fiecare cămară,
cu un curaj luat de la urşii bruni carpatini,
dintr-o mândrie ancestrală.

Dacii nu ţineau banii-n zid,
nu aveau automate pentru card-uri,
dar aveau un fel de a fi, de unde scoteau prietenii,
înlăturând astfel garduri.

“Cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”
tăiau munţii şi ridicau dave de piatră,
aveau pentru timp cadrane solare de andezit
şi nu aveau timp de vreo erată.

Fiecare davă era ridicată pe o venă cavă,
întotdeauna  superioară,
ca să facă inferioară,
pofta pofticioşilor de ţară.

Dacii aveau bănci de spermă şi de ovule,
de aceea mureau râzând în bătălii,
încredinţaţi că neamul lor niciodată
nu se va stinge şi nu va pieri.

Dacii persiflau pericolul ce le sufla în ceafă,
fiindcă ridicau libertatea la rang de axiomă,
trimiteau şoareci şi păsări în colivii,
ghicitori de-nţeles şi pentru mândra Romă.

Dacii n-au fost îngenuncheaţi niciodată,
în mormintele de daci, găsite acum,
nu s-a găsit nici măcar o rotulă tasată,
dar nici coloane vertebrale de fum.

Dacii continuă să trăiască şi în prezent,
dacii de acum sunt urmaşii dacilor primi,
ce se străduiesc să dea lucşi noi,
strălucirii acelor lumini.

Dacii sunt în stare latentă în românii de azi,
nu-i zgândăriţi şi nu le puneţi la-ncercare răbdarea,
chiar dacă se aruncă acum în card-uri,

se vor arunca şi-n suliţe, ca să-şi apere ţara.

Poveste mică

De bun ce-a fost, a devenit un prost,
Că dat-a cheia şi de la cămară,
Cerând doar milostivă găzduire,
Cu timpul, oaspetele, dat-a gazda afară.

Şi-aşa şi briciul, pieptenele, sapa,
Ograda cea cu vite şi pământul,
Pe când pleca, văzând cu ochii, gazda,
Le folosea stăpânul nou, cu rândul.

Şi-apoi zicea şi-o limbă nouă-n tindă,
Şi-şi legăna la alte poveşti nepoţii,
Spunându-le cum poate-se fura o bătătură,
“uitând” ca să le zică cine-s hoţii!

Şi uite aşa descălecatul se-ntrupase,
Şi-ntâietatea fusese statuată,
Sensul de gazdă se reconvertise,
De adevărul trist, doar amendată.

Povestea spusă este doar menită,
Căuşul judecăţii ca să umple,
La noi, din bunătate negândită,
Aceasta poate chiar ca să se-ntâmple!
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George Coşbuc (1866 – 1918) a fost un mare
poet român.

S-a născut la Hordou, în Transilvania.
A absolvit liceul din Bistriţa-Năsăud şi studiile

academice la Facultatea de Filosofie şi Litere din Cluj.
A publicat la revistele: Tribuna, Convorbiri lite-

rare, Viaţa literară, Vatra, Foaie interesantă, Semă-
nătorul, Scena, Flacăra.

Temele din poezia lui George Coşbuc sunt: iubi-
rea, natura, evenimente din viaţa satului, revolta socială
şi Războiul de Independenţă.

La 15 ani, scrie prima poezie „pe o foaie peda-
gogică din Ardeal”, care s-a pierdut între timp.

Scrierile lui George Coşbuc sunt cu substanţă şi nobleţe; fără a se mândri, scriitorul spunea: „poeziile
mele le compun cântându-le”, autorul fiind un visător deja din tinereţe. Cel mai cunoscut volum de poezii
semnat de George Coşbuc este „Balade şi Idile” (1893), scris în opt ediţii, dar şi poeziile scrise la revista
Vatra: „Fata mamei”, „Mama”, „Iarna pe uliţă”, „Pe deal”, care au fost introduse ulterior în manualele şcolare.
Prima sa poezie de marcă a fost „Nunta Zamfirei”, care are 26 de strofe, scrisă în anul 1889, după răscoalele
ţărăneşti. A fost atras de limba greacă, de mitologia greco-latină, prin simplitatea stilului, de unde a tradus
aproximativ 500 de poezii. George Coşbuc a făcut parte din colectivul scriitorilor pentru manuale şcolare:
„Carte de citire pentru clasa a III-a urbană”. În anul 1890, se mută definitiv la Bucureşti.

Deşi George Coşbuc nu îşi formează reguli de scriere, el este cel care prelucrează, fără a fi constrâns de
un anume model. Scrie liber, înlănţuind cuvinte cu o poetică naturală, lumea lui este de multe ori un spectacol
imaginar. Ca personalitate, a fost în acelaşi timp o persoană publică pentru popor, dar şi un timid, care a
introdus în ramura scrisului o mişcare nouă, progresivă prin poeziile sale de folclor şi de spirit. Ultima lui
poezie se numeşte „Vulturul” (februarie 1918), cu 9 strofe, începând aşa: „Venind de departe cu zborul întins/
S-oprise deasupra Ceahlăului nins,/  S-apoi din rotiri tot mai strâmte-n cuprins/ Căzu, ca să prindă vro pradă,/
Cum uneori parcă vezi fulgerul stins”; şi terminând ultima strofa astfel: „Deodată cu ţipet se-ntoarse napoi,/
Ca unul ce-şi schimbă gândirea, şi-apoi/ Spre văi, şi departe, cu zborul greoi/ Încet ni se stinse vederii./
De-atunci nu-l văzură nici alţii, nici noi/ Rotind în luminile serii”.

George Coşbuc a fost prieten cu nume importante din viaţa literară a timpului: I. L. Caragiale, Ioan
Slavici, Titu Maiorescu, St. O. Iosif, B. Delavrancea, D. Anghel, A. Vlahuţă. La 9 mai 1918, s-a stins din viaţă
„primul poet pe care-l dă Ardealul literaturii româneşti... Scrisul lui Coşbuc trăieşte şi va trăi cât va trăi neamul
românesc”, spunea Liviu Rebreanu. Poetul George Coşbuc este înmormântat la Cimitirul „Bellu” din Bucureşti.

Dragoş Gheorghe
Ungureanu

Se împlinesc 100 ani de la
moartea marelui scriitor

George Coşbuc
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Alina Deica s-a născut la Botoşani, în 1981;
este o tânără artistă care a avut pâna în prezent 5
expoziţii personale şi câteva expoziţii colective, atât
în Viena, cât şi în România; este un autodidact în
pictură, iar totul a început cu o joacă timidă în anul
2006, odată cu mutarea ei în Austria.

Tema predominantă în picturile Alinei Deica,
toate în ulei pe pânză, este natura, reprezentată câ-
teodată într-un stil impresionist.

Domnul Florin Toma, critic de artă şi critic
literar, povesteşte cel mai frumos despre picturile
Alinei: „Artista alege din imaginile pe care le poar-
tă mereu în suflet câmpiile, dealurile şi copacii.
Spaţiile largi deschise se continuă cu ceruri fără
nori. În unele lucrări, toate realizate în ulei pe
pânză, descoperim copaci împerecheaţi sau singu-
ratici, ale căror coroane bine definite strălucesc
în soare. Tuşele nervoase ne fac să simţim foşnetul
frunzelor arămii de toamnă târzie. Iar rădăcinile
lor bine înfipte în pământ, dau dovada de statorni-
cie… Pictura Alinei Deica are toate ingredientele
unei fabuloase experienţe de iubire năprasnică”.

Alina Deica
Expoziţiile, personale şi colective, ale

Alinei Deica:
2012 – Galeria „Jacques Wein Depot”, Viena

– expoziţie personală;
2013 – Galeria „L'Idea al Teatro”, Viena –

expoziţie personală;
2014 – Galeria „Elite Art Gallery”, Bucureşti

– expoziţie personală;
2015 – Galeria „1000 de Chipuri”, Bucureşti

– expoziţie personală;
2017 – Expoziţia internaţionala „ArtTrad”,

Sebeş – invitată / expoziţie colectivă;
2017 – Expoziţia internaţionala „In Memoriam

Hl. Bruder Albert”, Viena – invitată / expoziţie
colectivă;

2017 – Expoziţia internaţională „Festivalul
Primăverii”, Viena – invitată / expoziţie colectivă;

2017 – Evenimentul cultural internaţional
„Salvaţi Viitorul”, Drobeta Turnu Severin – invitată /
expoziţie colectivă;

2017 – Expoziţia internaţională „Antologia
Întâlnirilor”, Sighişoara – expoziţie personală.
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Echipa Radio TV Unirea şi redactori  ai revistei „Unirea”: Doina Craiu, Adriana Weimer, Victoriţa Duţu, Cristina
Oprea, Otilia Sîrbu, Gelu Pintea, Puiu Răducanu, Virginia Paraschiv, Mihai Ganea.

Redactori corespondenţi şi colaboratori: Bogdan Banu, Agnes-Maria Orban, Mihai Anthony,
Gabriela Mihaela Folfă, Cecilia Enache, Ion-Marius Tatomir, Sebastian Friedrich Schoppmann, Hans Dama,

Mihai Ganea, Al. Florin Ţene, Angela Burtea, Veronica Balaj, Sifora Sava, Ioan Romeo Roşiianu,
Passionaria Stoicescu, Medeea Roşca, Dorel Cosma, Doris Cosma, Menuţ Maximinian, Antonia Bodea,

Adriana Weimer, Nicolae Silade, Ela Iakab, Nely Badica, T. Săsărman, Carina A. Ienăşel, Cristina Barbu,
Regis Roman, Constantin Mănuţă, Mihai Caba, Elena Agiu-Neacşu, Puiu Răducan, Otilia Sîrbu, Paul Krizner,

Nicolae Băciuţ, Maria-Daniela Pănăzan, Răzvan Ducan, Dragoş Gheorghe Ungureanu, Gabriela Adina Marco,
Michel Gavaza, Ioana Nistor, Ilica Anton, Florica Ranta Cândea, Virginia Paraschiv, Simona Dumitriu,

Smaranda Livescu, Viorel Baetu, Agnes Maria Orban, Mihaela Oancea, Mihai Anthony, Ion-Marius Tatomir,
Ionela Flood, Alexandru Giboi, Gavril Babiciu, Iulian Hotico, Ilie Bucur Sărmăşanul, Alina Deica.

Parteneri: Asociaţia “Hora” din Viena, Asociaţia “Şvabilor Bănăţeni” din Viena,
Asociaţia “Austro-Română” din Austria, Biserica Ortodoxă Română ”Sfânta Cuviosa Parascheva”,

Bisericile Romano-Catolică şi Greco-Catolică din Wiener-Neustadt.
e-mail: office@radiotvunirea.com, unirea@hotmail.com

telefon: +43(0)664 3419664; +tel. fix/ fax:0043-2622-82154 , www.radiotvunirea.com; www.unirea.at
Concepţie grafică, redactare, tehnoredactare: ADRIANA WEIMER

Corectare, redactare: NICOLAE BĂCIUŢ
Tiparul executat la S.C. Intermedia Group, Târgu-Mureş, str. Revoluţiei nr. 8, România.

Nicio parte a materialelor nu poate fi preluată fără acordul editorului.
Copyright © Ioan Godja 2017. Adresa redacţiei: Pottendorfer Strasse 268, A-2700 Wiener Neustadt

Materialele nepublicate nu se restituie. Responsabilitatea asupra conţinutului textelor revine autorilor.
Opiniile reflectă exclusiv punctul de vedere al acestora.

mailto:office@radiotvunirea.com,
mailto:unirea@hotmail.com
http://www.radiotvunirea.com;
http://www.unirea.at
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