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Domnului președinte Doru Dinu Glăvan, 

la ceas aniversar! 
 

 

 

Cu ocazia aniversării zilei de naştere, avem 

deosebita onoare de a-i adresa cele mai 

cordiale felicitări şi sincere urări de sănătate 

şi fericire, exprimându-ne întreaga 

consideraţie pentru întreaga sa activitate 

profesională şi civică, pentru personalitatea 

complexă şi completă, pentru dăruirea şi 

consecvența și profesionalismul cu care 

conduce Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 

România (UZPR). 

Doru Dinu Glăvan, este o voce 

inconfundabilă, care ne-a adus mai aproape 

de cele mai importante competiții sportive. 

A început să publice, încă de la vârsta de 14 

ani, în ziarele naționale pentru copii; 

răzbește prin intemperiile vremurilor și, la 

vârsta de 18 ani, ajunge colaborator la presa 

locală și regională; mai apoi, la 19 ani, 

devine corespondent al ziarului „Sportul 

popular”, respectiv „Gazeta sporturilor”. 

Conform uzanţelor de rigoare, vom insera în continuare un lapidar curriculum vitae a persoanei 

omagiate: 

- născut la Timişoara, la 7 iunie 1946 

- studiile primare și liceale le absolvă la Reșița 

- în 1962  a avut primele transmisiuni la Radio Timișoara 

- 1966, a încheiat stagiul militar la Drăgăşani, secția jandarmi. 

- la Clubul Muncitoresc Sportiv Reşiţa, a fost organizator de competiţii și s-a ocupat de 

28 de Asociații Sportive din Uzina şi Combinatul Reşiţa. 

- din 1969 a transmis la Radio România Actualităţi, știri despre atletism, nataţie, 

gimnastică, 

- 1970 metodist la Consiliul Judeţean pentru Educaţie Fizică şi Sport Caraş - Severin,  

- 1990 secretar de redacţie la cotidianul reşiţean Timpul, iar mai apoi la Radio România 

-corespondent teritorial. 
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- 1991 devine membru UZPR 

- 1995 înființează și conduce Radio Reşiţa şi Fundaţia Radio Caraş-Severin, 

- 2012 – devine președinte UZPR 

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), îi datorează mult domnului Doru Dinu 

Glăvan în primul rând pentru că  din 2012 când a devenit preşedinte peste o organizaţie cu 

numai 421 de membrii cotizanţi, astăzi UZPR are 3508 membrii cotizanţi. 

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) este o asociație profesională de creație 

publicistică și jurnalistică a ziariștilor din România și din comunitățile românești de peste 

hotare. Este moștenitoarea de drept și continuatoarea tradițiilor și valorilor asumate de 

primele structuri organizatorice de natură profesională ale presei bucureștene și românești, în 

general, cum au fost Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (înființată în anul 1919), 

Sindicatul Ziariștilor din București ș.a  
Membri fondatori ai UZP în 1919 au fost  -Samson Abramovici, S.Albu, N. Rusu Ardeleanu, C. 

Băleanu, Al. Bălăceanu, Nicolae Batzaria, Ion Biciolla, Clement Blumenfeld, Brunea Fox, 

Sebastian Bornemisa, Vasile Canarache, Al Cazaban, I.N.Calafeteanu, Emanoil Cerbu, 

M.Conitz, Raoul V.Culianu , Jean Cuțana, George Cuțana, Romeo Drăghici, Nic Davidescu, Dinu 

Dumbravă, Ion Felea, Eugen Filotti, Constantin Graur, Mircea Grigorescu, Georges Horia, Alex 

Hurtig, Victor Iamandi, D.Iov, George Macovescu, George Mantta, Alexandru Mavrodi, G. 

Maxim, Nicolae Măciucă, Ion Martalogu, Ion Minulescu, Constantin Miciora, Ion Pas, 

Constantin Papacostea, I.Peltz, Cezar Petrescu, N.Pora, Liviu Nasta Popescu, Eugen Relgis, 

Moses Rosen, Henric St.Streitman, G. Stroe, Pamfil Șeicaru, Mircea Stein, Haralambie 

Tăriceanu, Gh.Teodorescu, Jean Vulpescu. 

 Despre activitatea complexă, cu rezultate remarcabile, a domnului Doru Dinu Glăvan se pot 

spune foarte multe, dar acest moment festiv mă obligă să rezum bogata informaţie de care 

dispun la următoarele:  

- Este un organizator, un manager înnăscut, dornic necontenit de a zidi. Totdeauna în mijlocul 

problemelor, mult prezent şi în același timp înarmat cu tact şi cu măsură, deşi intransigent 

în acțiuni, ştie foarte bine să le înfăţişeze într-un veşmânt de amabilitate firească. În ochii 

noştri, a celorlalţi, se înfăţişează cu un ton liniştit, dar întemeiat pe competenţă, susținându-

și poziţiile cu fermitate, neşovăitor. Adept al ordinei, promptitudinii şi echilibrului, de la 

distinsul Doru Dinu Glăvan se poate reţine faptul că, după înţelepciune, respect şi bunătate, 

munca trebuie să rămână chintesența vieții. 

 

Nu îmi rămâne decât să vă urez în numele Asociației Scriitorilor Români din Austria şi al meu 

personal să rămâneți același neostenit ziarist al istoriei, apropiat al adevărului, acum cu atât 

mai mult, şi fie ca Divinitatea să vă aștearnă doar bucurii în viitor.  

 

LA MULȚI ANI! 
Cu prețuire, 

Daniela Gumann 
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OCTAV MINAR 

EMINESCU 

POET – FILOZOF 

Cultura – Personalitatea – Poezia 

(Mss. XX638) Vol. I 

Studiu introductiv Dan Toma Dulciu 
 

Studiul nostru îşi propune să înfăţişeze contextul în 

care a apărut şi s-a perpetuat o stereotipie livrescă, conform 

căreia opera lui Octav Minar este o poncifă, reprobabilă şi 

inutilă, care a introdus în circuitul public informaţii, 

fotografii şi documente mai mult decât dubioase, chiar 

falsuri patente. Îndărătnicia cu care unii critici literari, mai 

vechi sau mai noi, atribuie lui Octav Minar acuze ce au 

conotaţii penale (fals şi uz de fals) sau patologice 

(mitomanie), ne-a determinat să privim cu precaută atenţie 

cazul acestui autor, ale cărui merite incontestabile sunt, din 

nefericire, estompate de un şir nesfârşit de reproşuri. 

Acuzele publice aduse scriitorului sunt îndreptăţite, în mare 

parte, dar nu şi adevărate. Atunci când decizi să publici 

frânturi de documente, neindicând sursa şi nu înfățișezi 

originalul, desigur că îţi meriţi acuzaţiile şi trebuie să îţi 

asumi consecinţele. Aceasta însă nu rezolvă fondul 

chestiunii: dar dacă textele există cu adevărat, fragmentele 

publicate de Minar fiind doar excerpte după originale, 

rezumate aproximative și îndoielnice? Pastișând o creație paremiologică cunoscută, conform 

căreia ”plăsmuitorul nedovedit, este .....editor cinstit”, incriminatul necrofor a ignorat cu 

nepăsare fără margini somația imperativă a lui G. Călinescu, refuzând să producă proba 

verităţii.  

Posteritatea îi va taxa comportamentul silențios în conformitate cu adagiul latin ”qui 

tacit, non negat”, nimeni neasumându-și inițiativa de a ridica de pe mormântul său literar 

anatema pusă de tandemul Călinescu-Cioculescu. A ales această cale, nu din dorința de a lua 

peste picior acuzele ce i s-au adus, ci de a evita consecințe de ordin juridic. Presupunând că 

Octav Minar a fost de bună credință, că documentele încriminate au fost, totuși, în mâinile sale, 

ar trebui să răspundem unei întrebări cruciale: avea dreptul Octav Minar (în plan moral, inclusiv 

juridic) să publice asemenea înscrisuri intime, atâta vreme cât urmaşii în viaţă ( Matei Eminescu 

ori fiicele sau nepoatele Veronicăi Micle) puteau să îl acuze de încălcarea dreptului de autor? 

Şi nu este doar situaţia documentelor memorialistice aparţinând lui Eminescu, ci şi a 

manuscriselor, fotografiilor, consemnărilor intime ce îi priveau pe Caragiale, Creangă, 

Alexandri, Vasile Conta. Să nu uităm că Octav Minar, avocat de profesie, avea cunoștință de 

scandalul iscat de Matei Eminescu în ceea ce priveşte deţinerea fără temei legal a manuscriselor 

eminesciene şi publicarea lor de către T. Maiorescu şi Socec. Argumentul suprem este însă 

altul: fusese somat și aspru criticat de Nanu, soţul uneia dintre fiicele Veronicăi Micle, de 

imixtiune în universul intim al relaţiei dintre Poet şi prietena sa. Că să prevină asemenea 

implicaţii de natură juridică, Octav Minar a ales o cale de mijloc: publicarea, nu în extenso, a 

documentelor de care avea cunoştinţă. La aceasta am putea adăuga şi anumite scrupule morale, 

de care ar trebui să ţinem seama: neprimind acceptul fiicelor Veronicăi Micle, Octav Minar 

trebuia să respecte condiţia anonimatului. Ca urmare, el nu putea să indice deţinătorul aceste 
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valoroase relicve. De observat că, abia în anul 2000, la multe decenii de la moartea lui Octav 

Minar, urmaşii Veronicăi Micle, încălcând clauza păstrării discreţiei absolute asupra 

conţinutului scrisorilor celor doi îndrăgostiţi, au consimţit să publice acest fond documentar. 

Trecând peste aceste întrebări obligatorii, pe care criticii acerbi ai lui Octav Minar erau datori 

să le clarifice, ţinând cont că avocatul și editorul improvizat a trăit până la jumătatea veacului 

XX (a murit în 1965, după alte surse în 1967), acuzele adversarilor săi nu se pot susţine decât 

pe baza unor aserţiuni. Aşadar, evitarea consecinţelor juridice, posesia doar a unor copiii 

fragmentare şi de presupus anumite scrupule morale ar constitui o motivaţie plauzibilă, care ar 

justifica tăcerea lui Octav Minar, în ceea ce priveşte devoalarea originalelor acelor documente. 

Dar de aici şi până la acuzaţiile veninoase ale adversarilor săi, conform cărora cărţile lui Octav 

Minar sunt confabulaţii sau mitomanii, în sensul definiţiei conferite acestui sindrom patologic 

de către medicul francez Ernest Dupré, în 1905, este un drum lung. În mod cert, Octav Minar 

nu a fost un caz patologic, neexistând dovezi ale unor simptome de natură medicală, care să ne 

îndrepătăţească să facem asemenea supoziţii. În opinia noastră, în şirul cauzelor care au condus 

la includerea lui Octav Minar în postura de oaia neagră a autorilor ce au romanţat nepermis 

biografia lui Eminescu, am putea adăuga şi unele de ordin subiectiv. La sfârşitul sec. XIX, 

primii editori ai operei lui Eminescu, T. Maiorescu (1883), V. G. Morţun (1888), Gr. Păucescu 

(1891), A.D. Xenopol (1893), Matei Eminescu (1895) (incluzând aici şi contribuţia tipografilor 

Socec/Teclu, fraţii Şaraga), au dat dovadă de diletantism, ei nerespectând în mod onsecvent 

vreun criteriu editologic, astfel încât aceste ediţii au doar valoare istorico-documentară şi nu 

una filologică. 10 Dacă adăugăm aici şi pe medicul Nic. V. Baboeanu în rândul celor care au 

publicat materiale documentare referitoare la biografia lui Eminescu este de înţeles revolta 

literaţilor faţă de intruziunea unor nespecialişti în domeniul editării de documente biografice 

sau literare1 . După anul 1902, prezenţa la Academie a manuscriselor Eminescu a dat posibilitate 

studierii tezaurului documentar de către veritabili specialişti (Nerva Hodoş2 , Ilarie Chendi3 I 

Scurtu4), care clasează, cataloghează şi editează corpusul textelor lui Eminescu. Ca urmare, este 

de înţeles onctuozitatea într-o primă fază iar, ulterior, repulsia şi aerul de superioritate cu care 

a fost tratată prezenţa lui Octav Minar într-un areal atât de dificil, rezervat filologilor. Ca să 

trezeşti respectul tuturor taberelor, adică să fii acceptat atât de filologi, cât şi de istorici, juriști, 

editori de profesie, trebuia să ai anvergura unui B. P. Haşdeu (considerat enciclopedist, jurist, 

lingvist, folclorist, publicist, istoric și om politic, pe deasupra şi membru al Academiei 

Române), ori a unui erudit de talia lui T. Maiorescu, deși nici aceștia nu au scăpat de insinuări 

și adversități malițioase. Octav Minar nu a fost o personalitate de talia celor evocați mai sus, 

sau a altora ”eiusdem farinae”. Considerată ca un act de un curaj sfidător, jignitor al amorului 

propriu al unor nume consacrate, editarea unor documente literare era blamabilă, fiindcă nu 

purta semnătura unui filolog profesionist. Acest intrus, no name a deranjat în mod vizibil 

sensibilitățile corifeilor criticii românești interbelice, în general, dar și pe cercetătorii abilitați 

de lumea literară ca fiind specialiști ai universului operei și vieții lui Eminescu. 

Dan Toma Dulciu, Viena 

 
1 Nic. V. Baboeanu, Drama lui Eminescu. Bucureşti, 1904 (la p. 2 Botescu-Baboeanu. Coautorul este dr. H. 
Botescu, n.n.); idem, Iubire-durere. M. Eminescu - Veronica Micle. Scrisori. Note. Impresii. Epilog. de Nic. V. 
Baboeanu. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal Ath. I. Niteanu (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1905; Idem. Ed. II. 
Bucureşti, Edit. Biuroului Universal Ath. I. Niţeanu (Tip. Coop. Poporul), 1912 
2 M. Eminescu, Poezii postume, ediție prefațată de Nerva Hodoș. București, Editura Institutului de Arte Grafice 
„Minerva”, 1902. Acesta este considerat cofondator al Bibliografiei româneşti. 
3 În calitatea sa de bibliotecar la Academia Română, Ilarie Chendi, ca şi Nerva Hodoş, iniţiază opera de 
recuperare şi analiză a manuscriselor lui Eminescu. Vezi Introducerea lui Ilarie Chendi la Mihai Eminescu, Opera 
Completă, Vol. 1, Literatura Populară, Edit. Inst. de Arte Grafice „Minerva”, Buc. 1902 
4 4 I.Scurtu şi-a luat doctoratul la Leipzig cu o teză referitoare la viaţa şi proza lui Eminescu. 
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Poeme - Angela Stoian Mihai 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perturbarea Liniștii (Manifest) 
 
Toate păsările cerului se răzvrătesc, 
dau semne de neliniște, 
duc dor de Eminescu,  
Blaga și Arghezi. 
Au înflorit înserările pe spatele lor 
tânjind  
după aritmetica limbii române 
înțepată din loc în loc  
cu alte limbi,  
cu alte graiuri. 
 
Pe o suprafață atât de mică,  
dezirabilă 
și foarte importantă,  
s-a scăpat din vedere  
un dușman nevăzut -  
el face ravagii  
din neputința noastră. 
 
Nu vrea nimeni  
să ne scape din vedere,  
sunt niște rădăcini  
adânc înfipte  
în lutul „nedezertat”.  
 
Bate gongul,  
sună goarna,  
bate toba,  
doar, doar  
ne-om deștepta. 
@Angela Stoian Mihai – din vol.Răsărit 
îngenuncheat 
 
 
 

 
Te-am visat, copilărie! 
 
M-am trezit pe umărul tău,  
copilărie, 
cu brațele pline de îngeri 
mi s-au ros genunchii sufletului 
de amintiri plecate  
m-au furat  
și m-au ispitit gânduri  
de pe marginea visului  
m-am trezit  
în brațele bunicilor mei  
aveau timp să mă legene  
să-mi spună povești. 
Și-au întrerupt somnul pentru mine. 
 
Mintea trează  
de emoții târzii 
de adieri firave  
țesute pe pânza amintirilor  
cu fir de aur strălucind  
în bătaia razelor galbene  
de mătase ale soarelui. 
 
În cuvintele lor de-alint  
și de dor, nescrise,  
tot aurul lumii era. 
 
@Angela Stoian Mihai – din vol.Răsărit 
îngenuncheat 
 
 
Domnului Eminescu, 
 
Pe coroana ta mărite, noi vom pune iară flori 
Mii de fluturi să–și îmbete, cântu-n codru cu 
viori! 
 
Înălțându-te pe lauri te-om împodobi,  
și te-om preamări Emine 
Tu ne ești nouă tezaur, robii tăi vom fi. 
 
De-om avea noi timp și stele, te-om cânta în 
slove poate 
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Să te legene pe tine, codrurile toate. 

 
Și-om fi-n gândul ce ne leagă și-n văpaia ce ne 
arde 
Cât o fi de largă zarea,  
dor cu dor anii s-or strânge, laolaltă nu ne-om 
pierde. 
 
Stoluri lungi de albe păsări trec în șiruri pe 
poteci 
(zboară-n visul nopții reci) 
Să te preamărim Emine, să ne fii nouă pe veci. 
 
Și în urma ta poete, carele ce trag se rup 
or fi toate ale tale, prea se duc pe rând, se duc. 
 
Vin întruna-n deal străinii, să-ți aducă ramuri 
noi 
Ni se-alătură-n credință, înșirându-se-n convoi. 
 

 
Preamărite Eminescu, urcat sus în slova ta 
Jos, în satul dintre lunci 
mulți or vrea să te aștepte, mulți s-or deștepta. 
 
Cu iubire-n poarta sorții, umiliți de alți stăpâni 
Am cântat în strună sorții, neamurilor de 
păgâni. 
 
Valuri, valuri, vin cocorii, să ne-alinieze-n veac 
Se învârte roata morii, ne-or găsi și nouă leac. 
 
Tu stăpân pe slove sfinte și dreptate în cuvânt  
Vor ei astăzi la morminte, să te preamărească 
sfânt.. 
 
Leagănul ce azi se rupe și te întristează iar 
Ți-l vom bate-n cuie Sfinte, nu ne va fi în zadar. 
 
Stâncă ce ne stai pe cale, pentru noi tu ești 
hotar 
Să nu ne clintească neamul, de dureri să n-ai 
habar. 
 
Noi îți vom cinsti și moartea iar a ta nouă 
cunună, 
O vom împleti noi iarăși, la urmași fi-va arvună. 
 
Se-adună iar poeții, nu mai au nimic a-și spune 
Doar privesc în gol acuma, tot mergând pe-a 
tale urme. 
 
Vor dansa dinnou cocorii,-n lung și-n lat pe urma 
ta 
Nimeni nu-ți va da uitării, preamărite, slova ta! 
 
@Angela Stoian Mihai 
(Poezie nepublicată- apare pentru prima dată 
aici.) 
 
 
 

Angela Stoian Mihai,   
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Pagini de istorie 
 

UNIREA PRINCIPATELOR ȘI GALAȚII 

Unirea Principatelor în conștiința europeană a vremii 

 

 „Unirea Moldovei cu Muntenia într-un singur stat - scria Cezar 
Boliac în 1853, în „Republica română” - revistă ce apărea la Bruxelles - 

nu este o idee numai în capetele câtorva români prea înaintați, nu este o idee ieșită din 
dezbaterile de la 1848 încoace; ea a fost sentimentul național în toate părțile României de când 
istoria a început a ne spune câte ceva despre Dacia” („Republica română”. Bruxelles, nr.2/1853, 
p. 281). În cadrul lucrărilor Congresului de la Paris, din anul 1856, ministrul de externe al Franței, 
contele Walewski, ridica problema Unirii Principatelor, „ca o necesitate care trebuie adusă și 
proclamată la Congres” (Leonid Boicu, Diplomația europeană și triumful cauzei române. 1856-
1859., Editura Junimea, Iași, 1978, p.19). La începutul anului 1857 ziarul francez „Le Messager du 
Midi” scria că „Unirea Principatelor câștigă în fiecare zi teren în rândul populației românești” 
(„Messager du Midi”, nr. 52, 24 februarie 1857). De fapt, relatările din presa europeană privitoare 
la noua organizare a Principatelor sunt foarte dese. Semnificativ este și faptul că la 4 mai 1858 se 
punea, la propunerea lui M. Gladstone, în dezbaterea Camerei Comunelor a Angliei problema 
Unirii Principatelor danubiene, autorul propunerii argumentând că „totalitatea populației din 
Principate este pentru Unire” (Acte și documente relative la istoria Renașterii României, vol. VII, 
1892, p. 160). 
 O contribuție deosebită la formarea și dezvoltarea conștiinței europene în favoarea Unirii 
Principatelor au avut-o broșurile apărute în perioada 1854-1858 în diverse capitale ale statelor 
continentului. Astfel, C. Filipescu, în broșura care apărea la Paris, în anul 1854, aprecia că 
existența politică a Principatelor se bazează pe tratatele semnate de principii celor două țări și 
sultani, care garantau independența și autonomia acestora. Tot la Paris și tot în anul 1854 D. 
Bolintineanu scotea broșura „Les Principautes roumaines”, subintitulată semnificativ „Dacia 
veche” ce reprezenta o adevărată istorie a țărilor române de la geto-daci, care „locuiau odinioară 
provinciile cunoscute de noi astăzi sub numele de Themisienne, de Transilvania, de Bucovina, de 
Moldova, de Valahia și de Basarabia” (D. Bolintineanu, „Les Principautes roumaines”, Paris, 1854, 
p. 7) până la evenimentele de la mijlocul secolului al XIX-lea. Emoționantă și semnificativă este și 
scrisoarea adresată de locuitorii orașului Roma și publicată în „Steaua Dunării”, care-și 
manifestau simpatia deschisă și adeziunea totală la cauza unității românilor. „Soarta voastră ne 
mișcă - se spunea în scrisoare - ca și cum ar fi fost însuși a noastră. Cu cea mai mare luare aminte 
urmărim faptele voastre”.(Acte și documente…, vol. VII, P. 595). 
 
  Manifestarea spiritului unionist în Moldova (1848-1859) 
 În vara anului 1848, Petre Mavrogheni îi scrie din Iași, în numele patrioților moldoveni, lui 
C. Negri, că „nicio diversiune nu-i va putea distrage de la înfăptuirea țelului suprem care este 
Unirea Principatelor” (T. Bălan, Activitatea revoluționarilor moldoveni în Bucovina la 1848, 1944, 
p. 98), C. Negri se confesa lui Bălcescu că „dorința noastră este de a ne uni cu voi neapărat”, V. 
Alecsandri îi comunica lui Bălcescu că „dorul cel mai înfocat al nostru este Unirea cu Valahia sub 
un singur guvern și sub aceeași constituție” (Șt. Mateș, Din relațiile și corespondența poetului Gh. 
Sion cu contemporanii săi, Cluj, 1939, p. 1), iar Ion Ionescu de la Brad constata cu satisfacție că 
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„ideea de a se uni toți românii o am găsit foarte răspândită chiar între popor…Noi pe unde am 
umblat am dat impulsie mai departe acestei constituiri…” (Studii privind Unirea Principatelor, 
Buc., 1960, p. 128). Ideea Unirii domina țara. „Lupta pentru unire a fost, după revoluția de la 1848 
- scria Radu Rosetti -, a doua mișcare la care au luat parte toate clasele națiunii” (Radu Rosetti, 
Pentru ce s-au răsculat țăranii, Buc., 1907, p. 281).  
Apariția revistei „Steaua Dunării”, la 1 octombrie 1855, a dat un nou impuls mișcării unioniste. În 
editorialul primului număr, semnat de M. Kogălniceanu, se arăta că politica promovată de revistă 
„nu poate fi alta decât politica seculară a românilor, politica națională…, politica ce se rezumă în 
aceste cuvinte: autonomia Principatelor, Unirea Principatelor” („Steaua Dunării”, nr. 1, p. 1). 
Consecventă scopului inițial, „Steaua Dunării” din 29 decembrie 1855 scria: „cea mai puternică 
dovadă că aceeași inimă bate în ambele Principate, precum același sânge curge și în vinele 
muntenilor și moldovenilor, că aceeași soartă așteaptă și pe o țară și pe alta, este aspirația lor de 
a face un trup, un stat” (Ibidem, nr. 38/1855, p. 1). Întors din exil, C. Negri desfășoară o intensă 
propagandă unionistă, „face plimbări prin țară pentru a deștepta în toate sufletele dorul de 
mărire a patriei” (Eroii Unirii. Jertfa lui C. Negri, Buc., 1912, p. 84), fapt care-i va atrage lui Negri 
aprecierea posterității ca „cel mai înfocat exponent al Unirii”. 
La începutul anului 1856 „cauza Unirii cuprindea din ce în ce mai mult masele populare de la 
orașe și sate” (Istoria României, Editura Academiei, Buc., 1960, vol. IV, p. 249). Frământările din 
viața satului cunosc, în special după 1856, o amploare fără precedent, înregistrându-se o mare 
frecvență a petițiilor, cu prioritate din județele Bacău, Botoșani, Covurlui, Fălciu, Iași, Neamț, 
Putna, Roman, Tecuci, Suceava etc. După constituirea Comitetului Central al Unirii din Iași și a 
comitetelor locale, populația din județele Moldovei a trimis la Iași numeroase dovezi de adeziune 
la cauza Unirii. Amintindu-și de acei ani, memorialistul Radu Rosetti scria că „Unirea era, fără 
îndoială, dorința fierbinte a națiunii întregi. Îmi aduc aminte nu numai de cuvintele pline de 
patriotică însuflețire ale tatei și ale mamei, ale moșilor mei, ale rudelor și prietenilor casei, dar și 
de acelea ale slugilor și ale țăranilor. Cuvântul Unire…era rostit cu dor, cu evlavie, cu înflăcărată 
însuflețire…” (Radu Rosetti, Amintiri din copilărie, Buc., 1925, p. 61). 
Amploarea manifestărilor unioniste îl determină pe V. Place, consulul Franței la Iași, să-l 
informeze pe Walewski, ministrul de externe al Franței, că „Principatele doresc unirea și lucrează 
pentru aceasta”, iar prin depeșa din 15 iunie 1856 V. Place îl informa pe Walewski în legătură cu 
grandoarea manifestărilor făcute la Iași în favoarea Unirii. (Acte și documente…vol. III, P. 534) 
Înlăturarea de la conducerea Moldovei a domnitorului Gr. Ghica, animator al Unirii, și instalarea 
caimacamului Theodor Balș - antiunionist - a creat un cadru nou manifestărilor pentru unire. În 
ciuda atitudinii potrivnice a caimacamului, a întregului cortegiu de măsuri represive luate 
împotriva unioniștilor și a manifestărilor acestora lupta pentru unire s-a desfășurat cu aceeași 
amploare, ideia unirii fiind pătrunsă prea în adâncul maselor pentru a mai putea fi înăbușită. 
(Ibidem, vol. IV, pp. 371 și urm.). Cu toate măsurile de constrângere, abuzive, întreprinse de 
autoritățile căimăcămiei lui Balș comitetele unioniste au trimis la sate delegați însărcinați cu 
răspândirea ideilor unioniste. Spre exemplu, Ion Agarici din Roman făcea propagandă unionistă 
„cu buzunarele pline de manifeste” (Radu Rosetti, Amintiri din copilărie, p. 98), iar de la Tecuci 
se informa Comitetul Central al Unirii din Iași că „lupta pentru Unire era purtată cu o energie 
deosebită” (Acte și documente…, vol. IV, p. 371). Ghiță Ionescu din Bârlad informa gazeta „Steaua 
Dunării” că „și pe la noi în tot cuprinsul ținutului nu mai puțină bucurie și dorință ca în toată țara: 
oameni de toate clasele se adună și declară dorința marelui scop al Unirii Principatelor surori 
Moldova și Valahia într-un singur stat” (N. Iorga, Studii și documente cu privire la istoria 
Românilor, vol. XVIII, Buc., 1910, p. 17). Orășenii din Bacău scriau Comitetului Central de la Iași 
că „toți ne-am hotărât din suflet pentru Unirea Principatelor…Dorim această unire din sufletul 
nostru și o întărim” (Acte și documente…, vol. III, Buc., p.542). Fruntașul unionist C. Hurmuzachi 
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considera, într-un discurs ținut la o adunare unionistă, că „Unirea nu este o dorință nouă. Unirea 
este înscrisă în inimile tuturor românilor. Unirea dă tăria, tăria dă siguranța, siguranța dă 
încredere, încrederea dă suflet civilizației…” (Acte și documente…, vol. VI, partea I, p. 71). 
Imediat după ce s-a făcut cunoscută hotărârea Conferinței de la Paris (1858), Partida națională 
din Moldova a dat o Circulară în întreaga țară chemând la acțiune și exprimându-și credința în 
înfăptuirea Unirii. Forțele unioniste erau convinse că puterile europene „și-au terminat opera lor” 
și că „rămâne ca noi să începem pe a noastră și să știm a o termina în demnitate și înțelegere” 
(Acte și documente…, vol. VI, p. 408). Pe acest fond, deschiderea Adunării elective a Moldovei a 
declanșat un adevărat entuziasm în țară, țara așteptând de la Adunare „noua sa soartă”. „Steaua 
Dunării” din 2 ianuarie 1859 cerea Adunării elective să țină seama de „conștiința publică a țării”, 
„să analizeze și să hotărască mijloacele pentru înfăptuirea Unirii”. Vestea alegerii lui Al. I. Cuza ca 
domnitor al Moldovei a fost întâmpinată de întreg poporul cu mare bucurie, cu entuziasm. 
„Poporul - scria „Steaua Dunării” - serbează cu entuziasm acest triumf care a împlinit ceea ce se 
exprima cu atâta solemnitate la 7 octombrie 1857 - în Adunarea ad-hoc a Moldovei, n. n. - și ceea 
ce se aștepta de secole. Pretutindeni în țară se organizează manifestări în care se scanda „Vivat 
Unirea”, „entuziasmul pentru Cuza crescând tot mai mult”. 
 
Unirea Principatelor și Galații  
Spiritul unionist care domnea în țară cuprinsese deopotrivă și obștea gălățeană, care se pronunța 
deschis pentru Unirea Principatelor și constituirea unui stat cu numele de România. (Arhivele 
Statului Galați, fond Primăria, dosar 1/1856, f. 1). Suntem convinși că atitudinea populației 
gălățene a fost încurajată și de proaspătul pârcălab de Covurlui, Al. I. Cuza, instalat, alături de alți 
cinci prefecți, în locul celor care „nu mai inspirau încredere domnitorului, care pregătea o 
campanie de manifestări unioniste” (Paul Păltănea, Al. I. Cuza, pârcălab al ținutului Covurlui, în 
Cuza Vodă în memoriam, Editura Junimea, Iași, p. 87). Că lucrurile au stat așa a dovedit-o faptul 
că într-un timp extrem de scurt pe listele cu cei subscriși pentru unire apar peste 1500 de gălățeni 
(Ibidem, p. 89). De asemenea, din Tecuci, colonelul E. Frunză trimitea revistei „Steaua Dunării” o 
corespondență prin care arăta că „tecucenii de toate clasele…prin înscris și-au manifestat dorința 
lor în Unirea Principatelor” (Acte și documente…, vol. III, p.558). 
Încercările autorităților de a falsifica alegerile de deputați pentru Adunările ad-hoc au primit 
replica hotărâtă a celor mai largi forțe progresiste, unioniste. Mulți cetățeni erau nedreptățiți de 
faptul că nu au fost înscriși în listele electorale. La 12 iunie 1857, căminarul Nicoleanu din Tecuci 
reclama că nu a fost trecut în listele electorale, deși „după legile fundamentale ale țării și după 
firmanul de convocare a Divanului ad-hoc am toate calitățile cerute spre a fi alegător și ales în 
clasa orășenilor” (Arhivele Statului Galați, Fond Primăria municipiului Tecuci, dosar 74/1857, p. 
59). Și din Tecuci au fost trimise Comitetului pentru analiza reclamațiilor sute de asemenea petiții. 
Unioniștii gălățeni organizau manifestări unioniste, iar cei din Tecuci, prin scrisoarea aceluiași G. 
Nicoleanu, asigurau că „toate clasele societății sunt convinse despre neapărata necesitate a 
triumfului mântuitorului principiu al Unirii” (Acte și documente…, vol. IV, p. 228). Alegerea lui Al. 
I. Cuza ca domnitor al Moldovei a declanșat un adevărat entuziasm și la Galați. Un străin, 
referindu-se la starea de spirit a populației gălățene din acele momente, arăta că „românii erau 
veseli, vorbeau cu mare bucurie și zel, arătând bun patriotism și dragoste” (I. Brezeanu și G. 
Munteanu, Județul Galați pe scara timpului, Galați, 1972, p. 85). 
Documentele vremii stau mărturie faptului că în lupta pentru Unirea Principatelor s-a realizat o 
solidaritate populară, că actul de la 1859 a fost un act de conștiință a întregului popor român. În 
acest efort un rol important l-au avut și gălățenii și tecucenii. 
      Prof. Ghiță NAZARE   
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POEME- LORA LEVITCHI - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APUSUL CABALEI 
 
Curge fierea Cabalei pe oameni, plasma 
posedaţilor, 
E de departe un circ peristaltic al capetelor 
prinse-n copci, 
Preşedinţii sărută mantii, cad dragoni 
chinezeşti, dau bătăi de cap juraţilor, 
Fantasmele trecutului bântuie viitorul ce se 
vrea secolul reptilelor. 
Însorite tăpşane de iarbă, ţipă smaraldic a 
vară, 
Câmpuri de flori se bucură în raiul sălbăticiei 
lor, 
N-au dorul celor care le cosea, ori animalele le 
tot vâna, 
Murmurul fluierului răsăritului şi al amurgului, 
Înmoaie inima Cabalei ce-i închingată în 
pecetea semnului de fiară. 
Cântecul morţii s-a îmbrăcat în alb, 
Adevărul dezminte că ar fi sterp şi de 
neîndurat, 
Colivii închisori pun milioane de suflete la 
marinat, 
Afumătorile de porci acum în lucru au carne de 
om, 
Ce luni întregi au stat la fezandat. 
Se clatină Cabala, forfotesc strigoii împrejurul 
ei, 
La masa rotundă politicul îşi dă mâna cu 
chimicul, 
Războiul minţii îndoaie caractere slabe de 
oameni, 
Ţâşnesc lumini din credinţa celor ce-s 
îngenunchiaţi 
Zi şi noapte cer îndurare lui Dumnezeu unicul. 

Horinci în costume de doctori de ciume, 
Au pus în buiestrul alcoolului, oameni de boală 
topiţi, 
Curg mlaştini din plasmă, sufletul Cabalei se- 
nmoaie, 
Oamenii de sângele mamelor sacrificate pe 
nedrept sunt mântuiţi. 
Ultimele rădăcini ale omenirii au scăpat, 
N-au putrezit, melasa nu le-a fiertat, 
Urletele strigoilor în galopul flămând al 
Cabalei, 
Fosforescentă otravă în braţele celor în viaţă 
rămaşi cer Satanei. 
Îşi scutură copacii lacrimile din petale, 
Sufletele lor, primăvara asta de-albine nu s-au 
lăsat polenizaţi, 
Amurgurile înghit coşmarul luminii zilelor arse 
pe rug, 
Fiarele latră la tribune în globalizare unele pe 
altele se-acoperă, 
Cu băţul la graniţe rivalii şi-au asmuţit, 
Poliţiştii obscuri devin fiinţe rebele, 
S-au săturat carne de om inocent a vâna, 
Ei însăşi carne de tun în pandemie au devenit. 
Lumina din lumină ia locul putreziciunii Cabalei 
Capetele şi le ţine ascunse sub ornamentale 
măşti, 
Suspuşii definit-au normalul sclavilor ce suflă la 
foale, 
Chinezismul copiat-a cu măiestrie tot ce stă în 
picioare, 
Trump îl culcă la pământ, lepădându-se de-a 
lor importate containere 
Milioane de vieţi s-au vrut spre sacrificare, 
Cabala acaparat-a finanţele lumii, 
Acum i s-a pus lacăt la bot. 
Sufletele înmugurite înfiorate zvâcnesc pe 
ramuri stradale, 
Metropolele lumii la viaţă din coşmar se 
trezesc, 
Furnalele de plămădit noi vieţi de om duduie, 
S-a dat liber din cer la frumos a trăi, 
Cabala strâmbă din râturi de politicieni, 
Timizii ies ţinându-se de mână din restel. 
Parfum turcoaz de flori, leagă omul de tot ce-i 
sfânt, 
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E poliţa de asigurare că pacea învins-a pe 
Pământ, 
Cabala cu coada între picioare, 
Îşi duce rabinii la groapă, s-ascunde în taverne, 
Se transformă în gunoi luat de vânt. 
Sufletul lumii s-a vrut îngenunchiat, 
Sufletul lumii a cunoscut dulceaţa iubirii, 
Unitatea în ideal de-un albastru iezuit, 
Pulsul vieţii pe scara mântuirii multe trepte 
prin jertfă a urcat, 
Cabala se uscă făr' de sânge de oameni 
nevinovaţi, 
Plouă în fiecare noapte cu mir, 
Sunt spălate păcatele, străinii prin internet 
devin fraţi. 
Veghez verigheta pusă pe raza iubirii, 
Să nu îşi piardă intensitatea luminii, 
Creştinii fac atacuri de panică, clopotul le-a 
sunat, 
Spitalele în centre de execuţie s-au 
transformat. 
YInMn Blue devine alb strălucitor, 
Sufletele oamenilor prin molimi şi foamete s-
au călit, 
Adormiţii vegetează, mulţi s-au trezit, 
Natura în verde crud copacii tineri îşi 
înarmează, 
Iederile acoperă spinii, lăcrămioarele veninul 
ochilor serpişini, 
Râuri cu apă tumultoasă de munte, 
Pietrele Cabalei le macină de secole, 
În prundiş apele s-au prefăcut, 
Din castele s-aud blestemate mugete, 
Reptilele se zvârcolesc pe duşamele aurite, 
Gărzile de corp i-au trădat, 
S-au săturat de prizonierat şi linguşit, 
Pământul le înghite capetele, 
Cabala devine doar subiect 
În cărţi de istorie pentru copii de citit. 
De Lora Leviţchi, 2 Mai, 2020 
 
TESTAMENTUL TRANDAFIRULUI ALB 
 
Curg râuri de petale, 
Din trupurile celor ce au râvnit a fi raze de 
soare 
Amurgul s-a preschimbat în răsărit 
Icoane plutesc pe oceane, 

Sfinţii sunt şterşi de pe ele, 
Omenirea îşi pierde suflarea, 
Aerul devenit-a foc, fumul o îneacă, 
Cad regi şi regine din jilţuri, 
Goale rămân ale lor piedestale, 
Vasalii îşi ţin spadele în teacă, 
Oamenii mărunţi zboară prin aer, 
Măturaţi ca ciulinii de-un vânt efemer. 
Demonii, calcă trandafirii în picioare, 
I-o blasfemie aşa de mare, 
De cerul se întunecă plângând după zile cu 
soare, 
Parfumul lor neprihănit e pentru cei singuri, 
blând alint, 
Alcoolicii dansează în horă cu nebunii, 
Râd cu gurile pân’ la urechi, 
Iadul de afară li se pare, best seller turnat în 
film de Holywood. 
Anathema doreşte pământul să acopere cu-un 
sloi, 
Războiul fără gloanţe fost-a demult programat, 
Oamenii buni în surmenaj imens trăiesc, 
Damblalele politice, scornite 
De liderii politici, cu tinichea în suflete, 
Fac inimile bilioanelor de oameni, apolitici, 
În praştiile demonilor să fie puse, 
Şi propulsate-nainte de vreme în lumea de 
apoi. 
Războiul psihologic scutură funcţii, 
Iluminaţii ies la lumină, colbul otrăvit peste 
lume îşi scutură, 
Amintirea soarelui pe cerul înroşit de sânge 
amestecat cu distincţii, 
Lasă aroma trandafirilor culcaţi la pământ, 
Inima pământului în purpuri începe să se 
zbuciume. 
Poeţii pun mâna pe arme, 
Poliţiştii devin mari poeţi, 
Doctorii corupţi, ca fariseii suflete pentr-un 
ban se vând, 
Guvernanţii îşi încarcă aurul şi argintul în care, 
Rubinul trandafirilor curge pe dale de 
catedrale, 
Secolul 21 devine profund creştin ori nu va fi 
deloc. 
Pitiţi printre ruine de metropole, treziţii, "Tatăl 
Nostru" cântă, 
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Strigătele de ajutor li se urcă pe Scara lui Iov 
pân' la cer, 
Dumnezeu în palma lui gentil îi ridică, 
Scrâşnesc demonii jos că n-au putut a-i face 
tobe de vier. 
Război în case şi afară, 
Integritatea e pusă la zid, cu mâna în gât, 
Ura de bine se bucură că are apă la moară, 
Apostolii lui Iisus şterg sângele din petale, 
Albul înroşit s-a vrut, safirul apelor, cu piatră 
vânătă stropit. 
Livezi întregi de Parmen Auriu doresc să 
rodească, 
În albul florilor îmbrăcat-au petalele 
trandafirilor ce au murit, 
Viaţa nu poate a fi închisă în mormânt, 
Hristos pe moarte-a călcat, sufletele 
trandafirilor spre El au pornit, 
Pe crucea Sa întoarsă, bilionarii de carton, 
creştinilor au jurat, 
Chin veşnic şi durere, dar spinii coroanei lui 
Iisus i-au încercuit. 
Ţintuiţi în castele, iluminaţii mâinile şi le spală 
de sânge în grabă, 
Aliură de salvatori ai lumii îşi iau, au feţe 
opace,  
Ghiarele şi le-acoperă în mănuşi de paradă, 
La ordin, valeţii le-ntind haine din piei de 
oameni ca să-i îmbrace, 
Papa în braţe îşi strânge crucea de aur închis în 
cuşca de dobitoace, 
Reptilele Vaticanului prin cămări speriate 
forfotesc, 
Temuţi criminali din temniţe scapă, 
Ghilotinele taie nemiloase şi sărac şi bogat, 
Armate de oameni năvălesc pe ale umbrelor 
cruci drept în stradă, 
Nu-i doare când mor ci umilinţa mai degrabă, 
E palma grea pe-obrazul spetiţilor, 
O viaţă intreagă greu au muncit, 
Acum, ca mieii, greu au murit. 
"Te iubesc", gânguresc pruncii mamelor, 
La fel şi copacii înfloriţi spun oamenilor urgisiţi, 
Oceanele de piatră vânătă se scutură, 
Icoanele cu sfinţii-necaţi, 
Sunt aruncate pe insule, 

Soarele le uscă, lemnul le crăpă, 
încolţesc seminţele ascunse-ntre scânduri, 
Sufletele trandafirilor, renasc minunat. 
Tămâiat e văzduhul de parfumul proaspeţilor 
trandafiri, 
Pasărea Phoenix aripile de cenuşa trupurilor 
arse îşi scutură, 
Creştinismul biruit-a întunericul, 
Parveniţii politici sunt demascaţi, 
Himera globalismului s-a destrămat, 
Pomii dat-au anul acesta rod bogat, 
Poliţiştii îşi pun revolverele în teacă, 
Mamele îşi leagănă pruncii,  
Au început să scrie al lumii revizuit testament. 
Treziţi de lumina divină, oamenii decid a planta 
şi ei trandafiri, 
De nu au copii, trandafirii le sunt preţioase 
odoare, 
De-acum războaiele vor fi duse prin ţepii de 
flori, 
Creştinii purtat-au îndeajuns pe cap coroane 
de spini, 
Strunjită de ţepi, fierea demonilor le este 
servită tot lor la cină, 
Mor unul câte unul zăvoraţi în ale lor blindate 
castele. 
Cântul privighetorilor din crânguri acoperă pe 
cel de cucuvele, 
Dumnezeu a pus la fiecare creştin, 
Câte un trandafir alb în pridvor. 
De Lora Leviţchi, 22 Aprilie, 2020 
 

 
Sursa foto: internet 

 
 Lora Leviţchi, USA - NEW YORK 
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O VEVERIŢĂ LA BAIA DE ABURI 
Fragment 

Autor, Daniel Ernestina 
 

“6. În momentul acela intră moşneagul puţin mai curajos decât la 
plecare. 
- Sigur te-a omorât cu veveriţa ei, care a fost, dar nu a fost la 
baia de aburi. Cum prinde pe cineva dispus să o asculte, cum îi dă 
cu veveriţa în cap. Eu nici măcar atât n-am avut. Mama a născut 
unsprezece copii dar au trăit numai şapte. Am avut norocul să fiu 
printre ei, pentru că-n vremurile acelea numai norocul te putea 
ţine-n viaţă.  

Casa noastră era tot din chirpici, însă atâta de joasă încât, iarna, 
ninsorile abundente acopereau în întregime ferestrele. Locul 

nostrum de joacă era în străzile de pământ în care vara, după ploi ne bălăceam în 
băltoace ca porcii. Baia era un lux. 

Tata lucra într-un atelier, la patron, care-l plătea în bătaie de joc. Existau întârzieri la plată 
de o lună sau două şi nu de multe ori salariul, şi aşa foarte mic, era diminuat. 
Binenţeles că alimentul de bază era mămăliga făcută dintr-un mălai foarte prost, însă eram fericiţi 
s-o avem.  

Pe la treizeci de ani am plecat la război fericit să lupt pentru reîntregirea patriei dragi, dar 
fericirea era doar prin ziare. Dacă mă întrebai pe mine nu eram nici bucuros, nici nerăbdător să-
mi las nevasta cu copil mic în braţe. Nu eram nici măcar curios dacă mor sau nu în război.  

Dumnezeu a vrut să mă întorc sănătos spre fericirea nevesti-mii şi a copiilor mei, pentru 
că între timp Maria mai născuse încă o dată. S-a jurat că la înrolarea mea era însărcinată, dar nu 
a vrut să plec îngrijorat pentru asta. Copilul, însă, arăta de un an la trei câţi trebuia să aibă după 
o socoteală rudimentară. Din motivul acesta i-am zis “Pipernicitu”. Nu cu dispreţ, dar nici cu 
dragoste pentru că sufletul meu era îndoit.  

Apoi, aşa cum nevasta mi-a dat un copil, dar nu şi bucurie, statul mi-a dat un petec de 
pământ să îmi ridic o casă, dar nu şi bani. Am strâns cutii de conserve al căror conţinut bucurase 
pe alţii, cărămizi ciobite, tinichele de la ulei ca să ridic o cocioabă în care m-am putut muta cu 
Maria şi cei doi copii.  

Nevasta şi copiii îmi ofereau consolarea că nu flămânzeam singur. Această consolare m-a 
făcut să înţeleg că Dumnezeu m-a adus acasă de la război după care m-a lăsat să mă descurc cum 
pot. 

În pană de idei l-am întrebat pe unul dintre vecini, dacă acolo unde lucrează el nu mai au 
nevoie de oameni la muncă. A râs. 

- Cred că doi am fi caraghioşi. 
- Da’ unde lucrezi tu mă, unul singur. Te văd plecând în fiecare dimineaţă ferchezuit, ca să 

te întorci fără funingine şi ulei pe obraji sau pe mâini. 
- Lucrez elegant, vecine. Eu sunt înjurător la Capşa. Stau rezemat de o bară la intrarea în 

cafenea,  vin boierii, eu îi salut cu respect şi plecăciune ca să le gâdil orgoliul, iar ei îmi dau 
pentru asta un leu. Dacă vor şi  „mulţumesc boierule” îmi dau doi lei. După ce beau ca 
lumea mă cheamă unul şi-mi spune “Îl vezi pe domnul de colo?  Ai trei lei dacă-l înjuri 
elegant”. Dacă pentru înjurătură primesc două palme preţul urcă la cinci lei, chiar mai 
mult. Ei râd de mine că sunt nebun, iar eu zâmbesc ca prostu’ da’ plec acasă cu bani.  

- Nu pot să cred! am răspuns. Sunt ridicoli.  
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- Când ai bani îţi poţi permite să fii şi ridicol. Vine unul mahmur într-o dimineaţă, imediat 
după ce s-a deschis. Sacagiii nu adunaseră încă apa. Cheamă băiatul şi-i spune „Fă-mi  o 
cafea!” „N-avem apă” răspunde respectuos „N-am în ce să vă fierb cafeaua”, a mai spus 
chelnerul jenat. “Fierbe-o în ce ai!” a ordonat boierul înfuriat. Vecine! ca să nu îl supere i-
a fiert-o în rom. Nu spun că toţi nebunii s-au luat după el. 

- Păi, hai să viu şi eu dacă iese un ban, putem să ne dăm palme unul la altul ca la comedii.  
- Nu merge, nu merge, vecine! Suntem prea mulţi doi la Capşa. Dar poţi să încerci să faci 

acelaşi lucru la Corso, care nu este departe.  
Restaurantul în care am intrat ca să devin înjurător profesionist era din cale afară de elegant. 

Un patrulater perfect, foarte mare, cu mesele încadrate în loji tapiţate în catifea vişinie, iar sus 
tavanul plin de lămpi din cristal îţi amintea de cerul înstelat al nopţilor senine de vară. Intrau 
bărbaţi în smochinguri de stofă cu gulerele şi reverele ascuţite, purtând baston asortat la pălăria 
de paie. Îi salutam cu respect dar nu-mi dădeau niciun ban, în schimb, un umflat cu cioc, roşu ca 
cireşele în obraji, a chemat chelnerul, i-a cerut un svart şi o ţigară de foi,  i-a dat o hârtie de cinci 
sute de lei râzând: 

-  Ia tărăncuţa asta şi nu-mi aduce restul că te provoc la duel. 
Nu am putut rezista. Am plecat acasă fără un ban, cu stomacul gol, dar sufletul plin de ură. 
7. 

La auzul expresiei „sufletul plin de ură”, zgripţuroaica îşi înjunghie zgripţuroiul cu o privire 
plină de dispreţ. Speriat acesta lăsă ochii în pământ şi tăcu. Profitând de tăcerea moşului, baba 
reluă cu glasul stins propria-i poveste. 

Cred că aveam şapte ani când bărbatul care o angajase pe mama, ne-a dat o veste 
extraordinară: mergem la Bucureşti! Până atunci nu îndrăznisem nici să visez la o aventură ca 
asta. Am alergat la buna mea prietenă veveriţa, am strâns-o puternic la piept, apoi printre lacrimi 
de fericire i-am dat teribila veste. A plâns alături de mine rugându-mă insistent să o iau şi pe ea. 
Nu puteam să o refuz. Am alergat la mama,     m-am  cuibărit la pieptul ei, aşa cum o făceam ori 
de câte ori doream să obţin ceva de la ea, apoi am implorat-o să luăm şi veveriţa cu noi. Mama a 
fost de acord cu o condiţie, însă, prietena mea trebuia să mă ajute la pregătirile pe care le aveam 
de făcut. Într-adevăr am fost extrem de ocupată cu hăinuţele pe care mama mi le-a cusut, 
desfăcând unele vechi de-ale ei. Ţin minte cât de mândră eram de noua mea pieptenătură cu 
părul împletit într-o coadă strânsă cu fundă roşie, bine-nţeles, ca să nu mă deochi, pentru că eram 
frumoasă de mică. În ziua plecării nici n-am putut mânca de emoţie. Era cu siguranţă prima dată 
când nu mâncam din alt motiv decât acela că nu aveam ce. Noaptea n-am putut dormi de emoţie 
dar până să se arate zorii am plecat cu căruţa spre Bucureşti. 

Domnul, avea multe afaceri în oraş şi ca să scape de noi ne-a lăsat la baia de aburi lângă piaţa 
legumelor, jos sub Dealul Mitropoliei. Norocul nostru a fost că nimerisem exact în ziua pentru 
femei aşa că am intrat beată de fericire într-o casă mare, frumoasă cu usi si cu ferestre adevărate, 
cu multe încăperi îngrădite cu scândură sănătoasă. Acolo unde am intrat eu cu mama erau două 
paturi din  scânduri pentru odihnă cu o măsuţă şi o oglindă cu toate cele necesare să te 
ferchezuieşti, două jgheaburi, unul pentru apă caldă, altul pentru apă rece, iar săpunul mirosea 
puternic a trandafiri. Faţă de hârdaul nostru scund şi larg cu droage de lem încercuite cu fier în 
care turnai găleţi cu apă încălzită pe plită, ceea ce se-ntâmpla acolo părea o bucăţică de rai. Eram 
mai mult decât fericită, motiv pentru care trebuia să alerg la prietena mea veveriţa s-o strâng în 
braţe, să-i povestesc  totul în amănunt pentru că trebuia să fie fericită odată cu mine. Doar că, în 
momentul acela am considerat că s-a-ntâmplat o foarte mare nenorocire. Ameţită de febra 
plecării ocupată până peste cap am uitat veveriţa acasă. Am început să plâng în hohote care 
păreau că nu se vor sfârşi niciodată. Cu mare greutate am reuşit să îi comunic mamei motivul 
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disperării mele. Mama, însă, a zâmbit, calmă, aşa cum    mi-o amintesc să fi fost în toate 
împrejurările tensionate, arătându-mi un colţ al camerei în care eram. 

- Uite, vezi ceva în colţul acela? 
- Nu! Am răspuns eu mirată. Nu văd nimic pentru că sunt foarte, foarte mulţi aburi acolo.  
- Aşa este, a continuat mama cu acelaşi calm. Imaginează-ţi că prietena ta este acolo, face 

baie cu aburi şi se uită la noi. Poţi să-i spui ce doreşti. Este ca şi cum ar sta la tine in braţe.  
Doamne! Atât de fericită am fost. Am început să turui ca o nebună, să-i spun ce simt, ce mult 

îmi place săpunul, cât este de grozav să fii curat, să stai într-un loc atât de curat, să-ţi vină apă 
caldă pe jgheab făra să trebuiască să mai spargi tu lemne, să faci foc sub plită, să cari cu găleata 
care te frige şi aşa mai departe. Am turuit într-una până când a trebuit să plecam să ne întâlnim 
cu domnul. Aşa îi spuneam eu barbatului cu care se învelea mama. Bine-nţeles că pe drum 
veveriţa a plecat cumite în urma mea, dar vorbeam mai puţin pentru că urmăream fascinată 
spectacolul străzii. Casă peste casă sub un sigur acoperiş, uliţe largi, magazin lângă magazin cu 
vitrine uimitoare cu haine luxoase, pantofi ciudaţi, pălării minunate. Mă opream în faţa fiecarei 
vitrine să comentez înnebunită cu veveriţa mea, pentru că, sigur, nici ea nu văzuse aşa ceva în 
pădure.  

Dar cel mai mult, şi mai mult mi-au plăcut doamnele cele mari. Tinere, pline de viaţă, 
râdeau fericite coborând din trăsuri elegante la braţul unor bărbaţi fermecători. Aveau pe cap 
mici pălării asortate cu şiraguri de perle lungi de un metru. Părul era tăiat scurt, la unele drept, la 
altele buclat, la toate curat, strălucitor, mirosind frumos. Purtau rochii din materiale pastelate, 
fine, lungi până  la genunchi, fie trei sferturi, ori aveau fuste cu dantelă parcă erau îmbrăcate intr-
o lalea uriaşă sau într-un clopot. Aproape toate aveau spatele gol pe care-l apărau de soare cu 
umbreluţe şi-si făceau vânt cu evantaie decorate cu flori. Pe feţe aveau zâmbetul parcă pictat, 
sprâncenele arcuite şi obrajii pudraţi cu alb. Buimaca, nu ştiam la care să mă uit mai întâi. Le 
priveam ca pe prăjituri de la pălării până la pantofii cu botul uşor rotunjit şi cureluşe subţiri.  

Domnii erau la fel de eleganţi, zâmbitori, plini de viaţă. Purtau smochinguri de stofă, 
bastoane şi pălării de paie. 

Am mâncat la un han lângă piaţa cea mare, apoi am plecat către casă. Intoarsa în sărăcia 
mea am început să plâng. Abia atunci am realizat că eu sunt săracă. Abia atunci am descoperit un 
nou sentiment: admiraţia pentru acele femei, apoi a apărut firesc ura faţă de sărăcie şi faţă de 
săraci. Mi-am strâns prietena în braţe jurând: 
Voi fi ca doamnele cele mari! Ai să vezi veveriţa mea dragă. Eu nu voi fi săracă. Voi fi ca doamnele 
cele mari. 

Daniel Ernestina  
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DOINA HARNAGEA- 

Poeme 
 

 
Privirea dacă o  ridic 
 
Privirea-mi de îndrăznesc  să  o ridic 
spre chipul tău lucind de cald  surâs, 
e pentru că în inimă s-a  împlinit 
chemarea  ce  demult  aşteaptă  un  
răspuns. 
 
Nu pot să-ţi spun încă nimic 
din ceea ce îmi tulbură simţirea. 
Va mai dura, poate, un timp 
până-mi  voi  încătuşa  definitiv iubirea. 
 
Şi vindecată de-orice vină, de-orice rău, 
îţi voi şopti la poarta ferecat-a  sufletului 
tău: 
Nu-ţi  fie teamă, iubirea mea  tăcută, 
eu  voi pleca  precum o umbră nevăzută. 
 
Şi nimeni nu va şti că după mine 
a mai rămas ceva din clipa chinuită. 
Doar inima-mi va fi mereu vrăjită 
la  gândul că mi-am ridicat privirea către 
tine. 
 
Trecând prin deşert  
 
Atunci când am risipit toate cuvintele 
şi am pierdut toate înţelesurile, 
am crezut că cea mai mare fericire  
este să fii mut. 
 
După  ce am adunat toată  lumina 

căzută peste oameni  şi peste lucruri, 
am crezut că cea mai dulce alinare  
este să nu vezi. 
 
Dar când lumea a dispărut de lângă mine, 
îngrozită  am alergat,  
mută şi oarbă, către tine. 
În cea dintâi zi a întâmplării 
cuvintele tale mi-au căzut peste suflet 
ca nişte cărbuni aprinşi. 
 
Atunci, am fugit la marginea lumii, 
fiindcă nu  ştiam unde-mi  lăsasem  sufletul. 
M-am pierdut  în noaptea deşertului 
unde pământul nu a cunoscut niciodată 
lumina. 
 
Mă prăbuşeam tot mai adânc 
în propriul  întuneric. 
şi mi se părea că văd, 
cu ultima pâlpâire a conştiinţei, 
cum cerul mă îmbrăţişează la  marginea 
nopţii 
şi orizontul se răstoarnă  în oglinda 
pleoapelor. 
 
Şoapte venite de departe  
mă prind şi mă  aruncă 
undeva, în lume. 
Ei spun că m-a adus Cineva 
pe care nu-L cunoaşte nimeni 
şi pe care nu L-a mai văzut nimeni, 
niciodată. 
 
Încep să-mi amintesc totul. 
Clipă cu clipă, lacrimă cu lacrimă. 
Fiecare aşteptare  ajunsă la limita îndurării. 
 
Mi-am lăsat sufletul  
în pustiul dintre gânduri şi cer 
ca făgăduinţă pentru speranţa  
că te mai  văd o zi. 
 
Dar când amintirile revin, 
fiinţa mi se spulberă în mii de cioburi 
şi se adună iar  
 în spatele umbrei tale. 
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În fiecare noapte 
cobor la marginea pustiului 
şi aştept pe Cineva 
pe care nu-L cunoaşte nimeni, 
pe care nu L-a văzut nimeni niciodată 
şi care să-mi răspundă  
la toate întrebările. 
 
N-am întâlnit  
 
N-am întâlnit pe nimeni ca tine 
cu sufletul ca o catifea înmiresmată 
de zefirul  dimineţii 
şi de petalele uşoare 
ale trandafirilor. 
Cu inima ta ca o îmbrăţişare 
în care inima mea se vindecă de toată 
durerea. 
 
Oare de ce  
privirea ta nu poate ajunge până la mine? 
De ce cuvântul tău rămâne departe 
de parcă ne-ar despărţi câteva galaxii 
iar eu rămân ca o stâncă la marginea mării? 
 
Lângă tine sunt ca un copac  
ce a cuprins tot cerul   
cu  ramurile-i  înflorite,         . 
dar nici o stea  
nu mai străluceşte deasupra lui. 
Cineva mă smulge 
mereu de lângă tine. 
 
Toamna  
 
Toamna galbenă 
îşi despleteşte părul  
ruginiu 
în nebunia vântului  
încărcat de ploaie. 
 
Copacii părăsiţi  
îşi ascund în scorburi 
amintirile verii. 

 
Plopii  îşi ridică-n rugăciune 
umbra tremurândă a braţelor 
către noaptea cerului albastru. 
 
 
Nelămurire  
 
Nemărginirea lumii  
şi tainica tresărire a inimii, 
toate adunate  
în privirea ta 
când ai plecat. 
 
Era în puterea mea să te opresc? 
Era dorinţa ta să mai rămâi? 
Speranţe încuiate-n întrebări. 
 
Timpul se retrage supus 
din calea amintirii care 
mi te face prezent. 
 
Este o fericire  
sau este un chin 
să poţi trăi cu atât de puţin? 
 
Înţelepciune  
 
Unii oameni învaţă 
din durerea altora. 

 
Adeseori n-am înţeles  
nici propria durere. 
 
Eu trebuie să beau 
paharul disperării 
până la capăt. 
 
Numai aşa pot înţelege 
de ce Dumnezeu m-a pedepsit 
să fiu liberă. 
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Raluca Trașcă-Idilă în Türkenschantz 
 

Motto:   „Toți își găsesc liniștea, 
Când se așterne umbra. 
Numai pe mine noaptea, 

Mă ține îndurerat și treaz”  (Michelangelo) 
 
Mă aflam pe balcon, la un ceai de tei, atunci când am primit invitația 
lui. Am așezat, cu o ușoară emoție, ceașca albă pe măsuța de lemn, 
acoperită de o bucată de dantelă. Am deschis plicul cu grijă. Deși se-
nserase de-abinelea, am acceptat invitația lui de a ieși la plimbare. Am 

împăturit hârtia, semnată Herr L.- domnul L. Alături de cuvintele sale dulci am găsit o vedere, 
care înfățișa imaginea unei cascade într-un loc ca părea a fi o pădure, pe care era scrisă cu litere 
mici Wien. Am ascuns scrisoarea sub farfuriuța de porțelan, iar vederea în buzunarul halatului de 
mătase. Am tras perdelele, lăsând ușa care ducea către balcon deschisă.  
Am ieșit în stradă și am făcut cu mâna unui taxi. I-am citit adresa de pe vederea veche și am 
pornit. E foarte cald azi, o să iasă țânțarii la noapte, îmi zise taximetristul. Însă nu-i dădui atenție. 
Tot drumul am privit pe geam, imaginându-mi cum va fi în acea seară de Mai. 
Mi-am ridicat mânecuța subțire a rochiței roșii și am dat de ceasul auriu, care arăta trecut de ora 
opt. Am coborât din taxi și am luat-o pe o străduță îngustă, până ce am ajuns în fața parcului 
Türkenschanz, ale cărui porți înalte erau larg deschise. Așteptai puțin timp până ca el să-și facă 
apariția, la umbra unui nuc bătrân, adormit. În aer apăru un miros pierdut de țigară. Într-un colț 
de întuneric se văzu o luminiță care se stinse ușor, de unde ieși o siluetă înaltă, cunoscută, iar mai 
apoi doi ochi verzi. Mă bucur c-ai venit, îmi zise cu un zâmbet în colțul gurii. Pornirăm amândoi 
pe o alee luminată de un felinar vechi.  
În liniștea nopții se auzeau doar pașii noștri mărunți, alături de câteva râsete ce veneau din 
depărtare. 

- E foarte plăcut aici. 
- Să-nțeleg că-i prima ta plimbare aici? 
- Stau mai departe, zona asta-mi e străină... 
- Dincolo de Dunăre? 
- Ce vrei să spui?... 
- Stai dincolo de Dunăre? 
- Dincolo. Nu există tramvai până aici, așa că am venit cu un taxi. 
- Recunosc, e o oră destul de târzie. 
- Nu chiar; obișnuiesc să stau până târziu, mai ales că a venit primăvara. Îmi petrec serile 

pe balcon, de acolo pot auzi păsările cântând din pădurea de la Dunăre.  
Între noi se făcu liniște. Ne oprirăm din mers, privindu-ne unul pe altul. 

- Ai auzit, nu? îmi zise, zâmbind. E o cucuvea. Vine din partea cealaltă. 
Atunci auzi cântecul unei cucuveli, pe care nu-l remarcasem până atunci, dar care se auzea din 
ce în ce mai aproape. Ca de nicăieri, cântecul îi fu spulberat deodată de lătratul unui câine. 
Trecurăm pe lângă o statuie ce-nfățișa un bătrân trăgând dintr-o pipă, a cărui privire de piatră 
era-ndreptată către noi; lângă el, statuia unui măgar ce-avea-n spinare un sac. Cu cât înaintam, 
cu atât se făcea mai întuneric. Nu știam unde mergem, însă pașii lui mă ghidau, hipnotic. 
Trecurăm printr-un luminiș, iar mai apoi dădurăm de un foișor de lemn singuratic, ce-mi păru 
cunoscut de undeva, și de unde putui auzi clinchetul unei ape curgând. Ocolirăm foișorul și ne-
așezarăm pe o bancă veche, de unde se revărsa cascada. Din acel loc, de sus, se putu vedea aleea 
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pe care ne plimbaserăm. Parcă aerul era mai proaspăt acolo, dar în același timp apăsător.  
Deodată, văzduhul fu învăluit de o boare de parfum de liliac alb, ce mă făcu să-nchid ochii. Îi simți 
mâna rece atingându-mi șoldurile, iar buzele-i umede se lipiră de-ale mele. Deschisei ochii, ce se-
ntâlniră cu ai lui. Ca-ntr-un vis, auzi decât apa curgând.  
- Știi, locul ăsta-mi aduce aminte de bunica... 
Ciudat cum o persoană îți poate aduce zeci de mirosuri și amintiri ale unor locuri uitate pe-undeva 
în suflet, înapoi în prezent. Privi către cer, iar luna, ca de gheață, răsări printre crengile subțiri ale 
copacilor. 

- Bunica are o grădină la fel de frumoasă ca locul ăsta. Dac-ai vedea-o! Plină de crini albi 
și lalele pastelate, chiar și trandafiri sângerii! Parcă și acum simt mirosul salcâmilor verzi 
din spatele casei...Oh, ce dor îmi e! Cred că s-a făcut târziu. O fi trecut de zece... 

Deodată, simți un nod în gât. Îmi apărură în față locurile copilăriei. Pentru un moment, îmi păru 
că văd capul bunicii acoperit de batic, în foișorul din spatele nostru.  

- Haide, Vera, mai spune-mi! 
         Vorbele lui luaseră un ton ciudat. Se făcu tot mai cald. Începui iar să povestesc, iar de undeva 
veni o adiere rece, ca pe sub ușa care nu se-nchidea bine, din bucătăria de vară a bunicii.  
Se făcuse târziu. Mi-a chemat un taxi, și l-am sărutat în strada pustie din fața parcului. 

- Face 10 euro! îmi zise șoferul, privindu-mă în oglindă. 
Strecurai repede mâna în poșeta de catifea, încercând să-mi amintesc dacă luasem destui bani la 
mine, și dădui de vedere. Privi încă o dată imaginea, care părea mai mult o pictură. Era locul în 
care stătuserăm! Același foișor și acceași apă limpede de-adineauri! Până la urmă, găsi câțiva 
bănuți și-i întinsei șoferului. 

- Mă tem că nu am decât opt euro...Uite, vă dau și vederea asta, scrie chiar pe spate cât 
face-  

trei euro și douăzeci de cenți. 
  Șoferul se-ntoarse către mine, încruntat, și-mi smulse vederea din mâini. 

- Ei, da!  
- Chiar acum am fost acolo. Nu-i minunat?! 
- Domnișoară, nu mă lua peste picior! Știu fiecare colțițor din orașul ăsta. Sunt  

taximetrist din ’95. Uite, dacă nu mă crezi, scrie chiar aici pe vederea asta Idilă în 
Türkenschanz parc, 1870! 

- De-atunci e parcul! 
- Domnișoară, aș vrea să te cred, însă asta-i doar o carte poștală ponosită. Ce vezi 

dumneata în poză e astupat de pământ de mai bine de un deceniu.  
- Ce vreți să spuneți? Mă tem că nu înțeleg... 

Acum sunt doar niște buruieni în locul foișorului. Bineînțeles că apa-i tot acolo, dar nu mai curge 
ca altădată. Hai, e târziu și timpu-i prețios!  
         Oftai prelung fără a mai scoate vreun cuvânt și ieși din taxi, care mă lăsase la două case de 
unde stau. Pe drum nu era nimeni. Intrai repede în casă, iar ceasul cu pendul de pe hol bătu trei 
ceasuri fixe.  
Noaptea trecuse repede și spre suprinederea mea, nu visasem nimic. Ei bine, chiar dacă visasem, 
totul se pierduse în clipa în care privi către geam. Deschisei ochii, iar printre perdelele albe îi 
văzui, ca o stafie neagră, silueta grădinarului, care bătea de zor în fereastră. 
Îmi luai repede halatul de mătase pe mine și ieși pe ușa din spate. 

- Iertați-mă, domnișoară. Am crezut ca s-a întâmplat ceva! Nu obișnuiți să dormiți așa 
mult. 



 
 

      22 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 14  anul IV  Iunie 2021 

În curte remarcai un miros puternic, ca de var. Privi în jur, iar copacii erau îmbrăcați în straie albe- 
fuseseră vopsiți chiar în acea dimineață. Deodată mă cuprinse o durere de cap, iar în picoare 
parc-aveam nisip. Oare de când nu mai mâncasem?  

- Dacă nu vă deranjează, să știți că am făcut eu curat la etaj, domnișoară Vera, zise 
grădinarul.  

Adormiserăți pe balcon și v-am trezit. Păreați epuizată... 
- Epuizată? 
- V-ați ridicat brusc de pe canapea...erați așa, cum să spun, ca-ntr-o stare de visare!  
- Așa deci... 
- Dacă nu e cu supărare, să știți am găsit ceainicul gol.Nu e bine să beți ceai de teai  

seara, aduce somnolență; chiar amețeli, domnișoară, mai ales că sunteți tânără! 
Îi mulțumi grădinarului, iar acesta se retrase în casa de lemn din spatele curții. Rămăsei pe bancă, 
în curte, singură.  
O clipă, mi se păru că sunt iar în prispă casei, la bunica...Privi către stradă, iar la poartă apăru 
poștagiul cu scrisorile. Mă făcui că nu-l văd, și intraim în casă, căci se-nserase. Iar. 
 

 Raluca Trașcă,Austria – Viena 
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Adi-George Secară -Tipuri de mistică în literatură 
 

Pseudo-exordiu 

 
 
 
Literatura este mistică. Mistica poate fi literatură. Literatura poate fi 
mistică? Și mistica poate fi literatură. Aceste afirmații care pot părea 
ferme, dar degrabă putând deveni interogații, sunt necesare la un fel 
de introducere la un text care va cuprinde doar câteva aspecte ale unui 
subiect pe care l-am sesizat de-a lungul a mai bine de 20 de ani de 

cronică literară în primul rând, câteodată metamorfozată în studii aproape de caz. 
Pot fi excepții, hermeneutici diferite, fanii suprarealismului, de pildă, putând înlocui „Literatura” 
cu „Poezia”, dar concluzia că literatura ar putea fi mistică, și mistică, și vicerversa, nu ar putea 
șoca pe nimeni, sau doar niște minți leneșe. 
Dacă am trata subiectul (pseudo)wittgensteinian (și poate bat un apropo la mistica logicii), am 
putea începe cu: 
1. Lumea este tot ceea ce se scrie (și se citește). Adică se întâmplă. 
Wittgenstein completa imediat: „Lumea este totalitatea faptelor, nu a lucrurilor.” 
Este drept că gânditorii și scriitorii/vorbitorii de limbă germană au ce au cu „Geschichten” și „Die 
Geschichte”; pentru simplificare, poate eronat, pun Scrierile la categoria Fapte, și Dicteul, oare 
automat, ne duce cu gândul la „Faptele Apostolilor”... 
Dar să nu pierdem șirul: citind scrieri vechi, sacre sau nu, dar de obicei aparținând unor anumite 
tradiții religioase, găsim Tautologia! Viața este Iubire, Literatura este Mistică, dacă dragoste nu e 
nimic nu e, „La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.” și „La început era Cuvântul şi 
Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.” 
De amorul științei sau al artei, poate părea un pic exagerat. Dar chiar și ateii sau agnosticii au o 
mistică. Care poate fi una a esteticii. Sau o mistică a lipsei de mistică. 
 
În rândurile de mai jos, ne vom opri la o anume mistică a Poveștii, la un fel de mistică unind, poate 
paradoxal, munca și iubirea (nu vom detalia aici meditația asupra existenței sau inexistenței 
diferențelor dintre iubiri; sunt fascinante, ca și legăturile dintre diferitele inteligențe ale 
umanității), mistica drumeției, pelerinajului, călătoriilor... 
Toate acestea cum se reflectă în scrieri literare ( includ deseori la literatură și filosofia) mai mult 
sau mai puțin contemporane. 
Poate, doar poate, se va demonstra fără voie (sau nu) că Mistica este Estetică! 
 
* 
 
I. Pentru început, despre romanul Simonei Antonescu, Ultima cruciadă, Polirom, Iași, 2019, unde 
Însăși Povestea este personaj. De aproximativ 20 de ori de-a lungul și de-a latul Scrierii Simonei 
Antonescu, Povestea, ca un duh dintr-o lampă a lui Aladin, se înfiripă sau se înființeză, răsucirile 
sale, dansurile sale, dacă vreți, efect de fluture sau nu, stârnesc tornade ori epidemii, pasiuni, 
meditații... 
Sunt paragrafe de o frumusețe aparte, care încearcă să îmblânzească duhul, spiritul, golemul 
Poveștii, cartea fiind, însă, în ultimă instanță, o „petrecere” tarkovskiană sau o meditație ca într-
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un film de Theo Anghelopulos (ceva între, exagerând un pic, între „Privirea lui Ulysse” și 
„Călătoria comedianților”), aventura „simplă” dintr-un film precum „Nemuritorii” lui Sergiu 
Nicolaescu, cu farmecul lui, care este mai mult al actorilor, fiind amplificată de dragostea pentru 
istorie a prozatoarei, nu numai pedagogică, și mai ales de filosofia istoriei și, de ce nu, a romanului 
istoric, aflat și el în fața postumanismului... 
Roman și al unui cortegiu funerar, al unei procesiuni quasi-infinite a condiției umane din Evul 
Mediu (perpetuu?), „Ultima cruciadă” poartă pecetea metafizică a acceptării Ultimității, pentru 
a ne juca puțin: ultimitatea presupune o anume lipsă de viață viitoare în sine...  
Căzută în mrejele Scrierii și ale Poveștii, Simona Antonescu nu mai ajunge la capătul călătoriei, 
chiar dacă personajele își îndeplinesc misiunea; căzută prizonieră unui limb literar-filosofic 
învârtejit, ca să nu spunem teoretic, scriitoarea este ruptă între un Pascal Quinard al „Tuturor 
dimineților lumii” (aici fiind vorba de toate înmormântările lumii, la figurat; mai exact de 
înmormântările eroilor reali) și un Tolstoi al războiaielor și păcilor, deși ne putem gândi și la 
Vodolazkin, cel al „Laurului”. 
„Când cineva istorisește o poveste, se formează vârtejuri în râul timpului, iar vremurile se 
amestecă între ele. Era deopotrivă anul 1456 într-un grajd din Cetatea Vârșeț și anul 1453 în 
Constantinopolul care tocmai cădea. Oamenii din amândouă vremurile se mișcau unii printre alții, 
aruncându-și priviri mirate, fiecare considerând că el este stăpânul de drept al acestui timp în 
care se istorisea. 
Când povestea este spusă, atunci acela este timpul celor care ascultă sau cel al personajelor? 
Asta ar fi dorit să știe Anufie ( un fel de Laur embrionar) și încă una: până unde poate merge 
vârtejul pe care o poveste în formează în râul timpului? Ar putea fi deopotrivă secolul al XI-lea al 
primei cruciade și secolul al XV-lea al celei din urmă?” (p.94) 
Apropo de ultima cruciadă, de cele mai multe ori sau comod vorbind, ultima ar fi fost în anul 
1444, avându-l în prim plan tot pe Iancu de Hunedoara, când regele Ungariei este ucis în luptă la 
Varna, și episodul este relatat și în romanul Simonei Antonescu, dar, la urma urmei, și apărarea 
Belgradului și salvarea lui, cu toată doza de hazard subliniată în carte, prin acțiunea grupării 
conduse, vorba vine, de proscrișii care sunt eroii principali, dacă nu ne gândim la Iancu ca la un 
Iulius Cezar shakespearean, poate fi o cruciadă... 
Apropo de mistica Poveștii, iată un alt fragment exemplar: 
„Istorisite, faptele de atunci erau prinse ca gâzele în pânza de păianjen a Poveștii, libelule, 
cărăbuși și greieri care nu aveau să mai moară niciodată de acum înainte, pentru că Povestea nu 
are trecut, ea nu simte timpul, există și atât, nemurind tot ceea ce intră în ea. Pe căi ocolite pe 
care nu le înțelegea și nici măcar nu-și dorea să le cerceteze, Anufie Constantinopolitanul simțea 
că icoana lui are șanse mai mari să supraviețuiască acestor vremuri vitrege dacă o povestește. 
Icoana și el însuși.” (p.95) 
Așadar, chiar dacă Povestea nu simte timpul (la pagina 295 se precizează că „Povestea nu are 
timp, ci se află într-un veșnic prezent.”), când Povestea se petrece, influențează timpul, vremurile 
se amestecă, „petrecerea mortului” către locul de veci, atât cât poate fi aici, în lumea noastră, un 
loc de veci, de către un convoi care pleacă de la Belgrad spre un alt Bălgrad, Alba Iulia, fiind axul 
central la care se adaugă, tehnic, alte povești, alte vieți, insistându-se pe cele ale Mariei, o altă 
roșcată care intră în istoria literaturii române, un fel de Merida, tot îndrăgostită de arc și săgeți, 
Maria Descântata, Hăruita, a lui Avram Răspopitul, rudă apropiată a lui Iancu, care are și povestea 
lui de dragoste cu Maria, interiorizată, este drept, a călăului Silip, a lunaticului Gădălin, care ne 
aduce aminte că în Evul Mediu mai te poți întâlni cu inorogi sau grifoni, Gădălin, veșnic ucenic 
aducându-ne aminte la propriu de Cântărețul din Hamelin, nici o mică prințesă bizantină nefiind 
uitată, într-un capitol aparte, prințesa fiind o nepoată a lui Brancovici, rivalul local (fără a pune la 
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socoteală aici nobilii maghiari) din epocă și spațiu al lui Iancu, o prințesă care, prin destin, aduce 
aminte de unele personaje din „Game of Thrones”. 
Din punct de vedere al imaginarului medieval, Simona Antonescu este darnică: nimic din ceea ce 
i-ar fi fost familiar unui Jacques Le Goff ori Laura Mesina nu ar fi de negăsit, „tapiseria romanescă” 
fiind demnă de cea de la Bayeux: povestea icoanei de mai sus, care este de găsit azi la Mănăstirea 
Dălhăuți din Vrancea ne șoptește că, de fapt, tehnica taboului în tablou a fost înlocuită aici cu 
icoana în icoană, nesfinții având frumusețea poveștilor lor (și a icoanelor lor non-conformiste)... 
Biroul meu, care este la vreo 200 de metri de Catedrala Romano-Catolică din Galați, monument 
arhitectonic de la mijloc de secol XIX, „aude” în fiecare zi, la orele 12.00, bătaia cloptelor care ne 
aduc aminte, nu știam, chiar pe ultima pagină a cărții, da, în fiecare zi, „de victoria lui Iancu de 
Hunedoara în bătălia Belgradului”, o amprentă sonoră, iată, și românească, care trezește Istoria 
sau Povestea Lumii într-un anumit fel... 
O Poveste care poate spune altfel și că la început a fost... Povestea sau Imaginația. La pagina 20 
scrie: „Povestea nu se întrupase însă, nu se cunoștea pe sine și nu avea încă putere.” Chiar la 
„Începutul”, p.9, citim: „... de aceea povestea convoiului și a proscrișilor ultimei cruciade îi va 
schimba pe toți cei care o ascultă, iar ei nu vor mai fi niciodată aceiași. Ea face parte din Povestea 
cea mare, căreia nimeni nu-i poate cunoaște începutul și sfârșitul, căci Povestea a fost aici 
dinaintea oamenilor și a timpului.” Ș.a.m.d. 
Din joaca scriitoarei, putem deduce, deloc bahic, o altă primă atestare scrisă a limbii române, sic, 
„La butoiu vechi”, p.68, dar întorcându-ne, mai serioși, la esențele tari ale cărții, putem spune că 
orice cititor (serios sau mai ludic), după orice carte citită, este precum luptătorii acestei posibile 
ultime cruciade: „nu aveau să se mai poată întoarce niciodată cu adevărat, pentru că lăsaseră 
bucăți din sufletele lor pe drumul către casă.” (p.296) 
În ultimă instanță, Povestea este despre suflet, despre sufletele tuturor care se pot strecura în 
poveste, găsindu-se aici o frumoasă definiție a sufletului, în raportul dintre Poveste și Suflet 
aflându-se marea taină a iubirii de către Sacru a poveștilor: 
„La ușa casei sufletului tău, Povestea se va șterge pe picioare, va bate ușor din călcâie ca să 
scuture acolo, pe prag, zăpezile depărtaărilor, și va intra, începându-și lucrarea, schimbându-te, 
chemând la suprafață lupii și corbii scufundați în tine din vechime, inundându-te și lăsându-te 
însemnat. 
Tu primește Povestea...” (p.297) 
Și să nu rămânem datori cu definiția sufletului, o definiție care se repetă, care mai apare și la 
pagina 227, în alt context, în care se meditează la faptul că „omul este trup și suflet (...) Câte părți 
poți îndepărta din trup, fără ca el să dispară?”: 
„Sufletul este făcut din Dumnezeu, pruncii pe care-i crești, pământul pe care-l muncești și timpul 
petrecut cu lucrurile care-ți plac...” (p.280) 
Fără a forța hermeneutica, o concluzie ar fi că Sufletul este Poveste, „carnea este plină de 
povești”, p.57, totuși, „cu basme nu devii stăpân peste pâmânt”, p.216, Istoria poate fi și a 
Stâpânului întunericului (Ana Comnena scria pe la început de secol XII, citată la moto: „...căci și 
faptele cele mai importante, dacă nu sunt în vreun fel oarecare încredințate istoriei și aducerii 
aminte, se sting în întunericul tăcerii.” Wittgensteinian, anti-lumea ar putea fi totalitatea faptelor 
uitate! Deșii zeii poate nu uită nimic!), așadar Istoria poate să nu fie Poveste, scriitorul știe să se 
retragă, șoptind: 
„Dar cum poți cunoaște un om, când el se construiește pe sine în fiecare zi?” (p.172) 
Bref, romanul continuă să se construiască, de aceea Leopold Bloom are doar o singură zi a sa și 
Romanul, ca Poveste, încă își caută formula perfectă! Poate fără a crede în perfecțiune! 
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Din perspectiva Misticii, ultima cruciadă așteaptă apocalipsă, din perspectiva Rațiunii, „cruciada” 
este doar un cuvânt al Istoriei, iar Thomas Mann poate fi ales ca părtaș, cu un citat din „Alesul”, 
celălalt moto: 
„Iată-mă. Eu sunt spiritul povestirii, acela care, șezând la locul său de acum (...), spun această 
poveste întru desfătare și neasemuită întărire sufletească, începând cu preamilostivul ei sfârșit și 
trăgând clopotele Romei.” 
Bref, se cunoaște că un narator ca Simona Antonescu chiar s-a desfătat cu subiectul, cu unele 
dintre personaje, lăsând unele sentințe filosofice pentru altădată sau pentru niciodată, dar având 
dreptul să se neliniștească, să pună întrebări, dincolo de cruciade sau de Jihad, mic sau mare, 
punând punctul pe orice simbol al sacrului, prin de două ori răspopitul Avram (fermecătoare și 
paginile cu el visând la o zi perfectă cu Maria!), zis și Voicu, forțat de o anume umanitate să 
aleagă, precum mai târziu, altfel, Sophia lui Styron: 
„Asta cu siguranță era o pedeapsă venită de la Dumnezeu pentru cutezanța de a judeca el, biet 
păcătos fără însemnătate, schimbarea credinței de către vărul său. ( care era Iancu de 
Hunedoara!) Ca să-i răspundă la toate întrebările, blestemată fie ziua în care a început să le tot 
pună, Dumnezeu îi arăta acum ce te poate face să vezi partea bună în credința celuilalt. Nu era 
oare același unic Dumnezeu? Era gândul care-l cutreiera tot mai des pe Avram acum. Toate 
lucrurile care fac deosebirea dintre cele două legi sunt oare atât de importante, încât să merite 
vieți omenești? Sau viețile astea odată sacrificate, se înclina cu ceva balanța în favoarea uneia 
sau a alteia dintre părți? Cu ce ar fi fost lumea mai bună dacă se împotrivea el convertirii?” (p.227) 
Poate Vocea Mariei și dramele ei ar fi un posibil răspuns, dar poate că nu... Poate nici Conciliul 
de la Firenze, amintit și el de câteva ori, nu este de ajuns, poate nici zborul șoimilor dresați pentru 
vânătoare, poate ziua aceea perfectă (la care mai visăm cu toții)... 

Adi-George Secară 
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Mariana Rogoz Stratulat 
 „Complexitatea lumii înconjurătoare, precum şi a lumii 
interioare, anotimpurile, dar şi vârstele omului, într-un melanj 
semnificativ, nasc peisaje de viaţă pe care autoarea le 
„reproduce” cu delicateţe şi forţă, ca într-un fel de magie.” 

Florin Dochia 
 
 

Gânduri pentru oricine 
 

         Aş dori să-ţi spun că ai păşit într-o lume curată şi frumoasă, într-o lume care nu mai există 
pentru mine demult. Nu ţi-aş povesti nimic despre neîmplinirea şi fantasmele mele. Însă, te-aş 
ruga să descoperi spaţii necunoscute. Cu grijă, încet şi sincer. 
       Dacă ţi-aş spune „Visează să devii un  prinţ, să trăieşti într-o împărăţie de aur”, nu aş face 
decât să te scap de realitatea în care suntem prinşi pentru întreaga viaţă. Şi ai trăi într-o lume 
ireală. 
       Dacă aş afirma că „Iubirea este singura care te face să devii frumos şi bun” te-aş minţi şi inima 
mea ar  suferi mai mult decât acum. 
      Ţi-aş recomanda de multe ori „Speră că adevărul e deasupra tuturor”, dar de fapt nu aş face 
decât să-mi ascund resemnările. 
Aş sta seară de seară să-ţi şoptesc poveşti de iubire simple, frumoase pentru ca apoi să ţi le 
dăruiesc pe toate, pe toate... dar... 
Nu aş vrea să fii atins de vreo întâmplare murdară, cinică, pompoasă care te-ar deruta şi nu m-ai 
înţelege niciodată de ce gândul meu te-a însoţit oriunde. 
       Aş vrea să crezi în oameni, în iubire! 
       Aş vrea să iubeşti oamenii buni, sinceri, curaţi, frumoşi, înţelepţi! 
Ori de câte ori te-aş întâlni ţi-aş spune că iubirea este viaţă, este totul. Te-aş încuraja să lupţi 
pentru „o oră de iubire”. 
Nu aş vrea să-ţi vorbesc despre durere sau dezamăgire, chiar dacă vei ajunge ca mine. Chiar dacă 
lacrimile ţi-ar mângâia uneori timpul. 
Nu vreau să-ţi fie frică de respingeri şi nereuşite, de răutăţi şi invidii, de vorbe aruncate în vânt. 
Lasă-le să treacă! Au şi ele rostul lor! 
Nu te speria că vei fi rănit. Vei primi mângâiere şi rana se va închide. Şi cu un zâmbet trist ţi-aş 
spune că iubirea este acolo mereu. 
       Ca să mă înţelegi ţi-aş povesti despre o viaţă fără dragoste şi de nopţile goale şi triste ale 
omului singur. Ţi-aş spune despre multe alte întâlniri între un El şi o Ea, dar ţi-aş ascunde sfârşitul 
lor. Nu ţi-aş spune că oamenii mor pentru iubire şi te-aş minţi spunându-ţi că cei care se iubesc 
nu se tem de nimeni şi de nimic, că nu se simt singuri niciodată. 
       Te-aş ruga numai să ai grijă de tine. 
       Te-aş ruga totuşi să iubeşti. 
       Te-aş ruga să mă uiţi, chiar dacă amândoi iubim. Dar iubim altfel! 
       Tu crezi! Mie mi-e dor! 

Mariana Rogoz Stratulat 
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Ne rătăcim ades în gânduri şi în stele, 
ne regăsim apoi în lacrimile grele, 
ne căutăm în timp pierdut demult, 
ne contopim în doruri trăite în tumult. 
 
                  
Îmi este gând de foaie lată, 
îmi este viaţa colorată 
de cântece fără de rost, 
de negrul zilelor de post 
şi-albastru clipelor senine 
pe care le-am visat cu tine 
în trecerea din gând în dor 
în albul nopţilor fior. 
Îmi este gând negru catran, 
îmi este galben de şofran, 
îmi este roşu în cuvânt, 
îmi este moartea legământ. 
 
 
Îmi este marea gând de ducă, 
îmi este noaptea o nălucă, 
îmi este sufletul în vânt, 
îmi este dorul în cuvânt. 
 
 
Mi-e gândul gând pierdut în gând, 
în zbor de păsări rând pe rând, 
de păsări albe călătoare, 
de vise negre trecătoare. 
Mi-e gând de lacrimă târzie, 
de dorul apei în pustie 
când verdele dispare-n zori 
şi sufletul se-nalţă-n nori. 
Mi-e gând cuprins în fericire, 
în firul de nisip, iubire,  
mi-e gând şi stele de plecare, 
mi-e somnul gând într-o uitare 
de clipe vechi şi părăsite 
pe margini de chemări ştirbite. 
Mi-e gând de gând pală de vânt 
o clipă-nchisă în cuvânt 
şi ferecată cu zăvoare 
în apa rece de izvoare. 
 
 
Sunt suflet-gând într-un cuvânt, 
sunt mângâiere şi descânt, 

sunt  căutare şi durere. 
Mai sunt trecutul care piere 
şi piere într-un cânt de nai 
în orele ascunse-n rai 
sau poate-n floarea de cireş, 
în spinii vitregi de măceş. 
Sunt suflet-gând în zbor căzut 
când lacrimile le-am pierdut 
în văgăuna unui dor, 
în fluierul de la picior, 
scâncind, mototolind în jar 
o ştire răscolită-n ziar 
şi-adusă-acolo de-un actor 
care-a uitat să joace-n rol 
iubirea unui suflet-gând 
când stelele-i mureau pe rând. 
Sunt suflet-gând şi m-am spălat 
în apa vieţii de păcat! 
 
 
Îmi vine gândul pe cărare, 
un gând pierdut, de fată mare, 
în noaptea rătăcirii ei 
în iarba verde de sub tei. 
Îmi vine gândul din izvor 
să-mi răcorească dor din dor 
strivit în templul părăsit 
pe-altarul visului cernit. 
Îmi vine gând în răsărit, 
adoarme-apoi în asfinţit 
în cimitiru-ngenuncheat 
de moşteniri şi de păcat. 
Mai vine gândul, mai şi pleacă, 
l-ajută negura oleacă 
să se trezească din juneţe 
să moară chin la bătrâneţe. 
Mariana Rogoz Stratulat  
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IOAN MICLĂU-GEPIANU: Gânduri care tot revin...! 

 
Motto: 
”...Fiecare suntem o oglindă în care ne privim;  
zâmbim sau ne strâmbăm, dar așa cu distinsă delicatețe, 
pentru că orgoliul oamenilor nu prea admite să fie criticați!” 
                                                      I.M.Gepianu 
 
”...Tocmai despre asta doresc să scriu acum, despre aceste gânduri 
care deseori ne asaltează, tot  revin, dar  fiind deseori fără prea mare 
importanță, le nesocotim. Unele cei drept pot fi și nonsensuri, dar 
totuși ne atrag. Eu bunăoară mă tot gândeam la aceste haruri/daruri 
cu care poeții și prozatorii sunt dăruiți. Poezia și proza sunt genuri 

literare care diferă doar prin forma de prezentare, dar etica sau estetica tematicilor rămânând 
identice, sub cupola Artelor literare, beletristice sau teatrale. 
    Unii consideră pe scriitorul de vers mult mai dăruit,oricând fiind apt a scrie o proză bună, iar 
scriitorul bun la proză, mai greu va scrie versuri!! Nu știu adâncimile acestor daruri înăscute ființei 
umane, poate fi acea transcendență genetică, sau mai simplu zis daruri dăruite de divinitatea lui 
Dumnezeu, fiindcă toți copiii sunt îngeri la naștere, și, apoi mediul 
natural și social de viață în care se ridic, cresc, aduce opera în sine. 
    Las însă problematica celor de specialitate, nu din orgoliu, ci zâmbind în sinceritatea mea, de 
vechi breslaș al scrisului care încă pe mine nu mă cunosc bine. Și să nu mă întind cu vorba, fiind 
de o formație auto didactică, am căutat a învăța căile artei literare dintr-o voință pe care iar încerc 
ai găsi izvorul. 
   Fericirea a făcut să  întâlnesc în lumea asta literară o doamnă poetă excelentă, dar și excelentă 
prozatoare în același timp, doamna Melania Rusu Caragioiu, o româncă trăitoare în Canada. Din 
cărțile dăruite bibliotecii familiei mele australiene, descopăr un lucru deosebit, de fapt un dar/har 
care pentru domnia s-a este ceva natural a scrie versuri, proză și epigrame pe deasupra. Deci cu 
epigrama doresc să încerc  o dezvăluire din scrierea poetei române-canadiene. Se pare că 
epigrama ar fi una dintre cele mai vechi genuri literare, asemenea proverbelor, mai ales în 
domeniul folclorului cules din graiul oral  al poporului nostru de alungul istoriei. Epigrama-și 
culege temele din toate sectoarele vieții oamenilor, redând direct în câteva versuri, obiceiuri, 
bune, rele, sfătuitoare, care servesc în final la îndreptarea moralei și comportării oamenilor în 
societatea în care trăiesc. 
 Epigrama fiind  versificată, asemenea unei catrene, își concentrează idea foarte direct și la 
subiect, dar într-o formă umoristică în general, fiind o scriere foarte minimalizată. Epigramele 
sunt foarte apreciate și citite de noi toți. Până și de minimalizarea romanului vorbea scriitorul 
Dimitrie Grama cu mulți ani în urmă, ar fi de recomandat. Poetul Ion Pilat chiar scria un singur 
vers sau frază în care el vedea un întreg poem. Revista sibiană ”Acus”excelează în publicare 
epigramelor scrise de talentați epigramiști, apoi Cenaclul Epigramiștilor ”Păstorel 
Teodoreanu” –Montreal, la fel Societatea timișoreană,”Ridendo”, avea și are și azi preocupări 
publicistice de epigrame. Dar să revenim la epigramele poetei, prozatoarei, epigramistei Melania 
Rusu Caragioiu. Am în fața mea cartea autoarei, sub titlul ales de domnia sa: ”Epigrame Pocăite 
– născute aici și peste ocean”, publicată la Editura ”Mirton”-Timișoara,2013. 
  Spre a fi și eu cât mai concis, cred că e potrivit să redau  cititorului din epigramele  
Melaniei, creind o contribuție comună la încercarea acestei prezentări a fi cât mai  elocventă și 
plăcută. 
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   Iată ce ne spune în primul rând însăși autoarea cărții, în amintirile sale: ”Gândeam cu mintea 
mea mică, dar firul ideilor mele nu putea fi prea relevant din cauza vârstei și a informațiilor 
trunchiate pe care le dețineam”. Apoi continua: ”Vedeam totul ca într-o oglindă, dar oglinda mea 
avea și umbre. Atunci mă mulțumeam cu imaginea pe care reușisem să o încropesc, și mă apucam 
de alte activități proprii copilăriei”. 
   Deci iată un semn al chemării divine înspre universul inspirațiilor spre arte, redescoperit la 
maturitate de  artist, când își reculege amintirile copilăriei. Găsește aici chemarea geniului 
natural, iar în vremuirea anilor după felul sistemelor sociale existente urmează călirea și 
maturizarea creatorului și a creației sale artistice. Oricum, Melania nu este o fire timidă, viața a 
crescut-o pe un postament sufletesc de stâncă. Iată-i și îndemnul pus în cârca unei epigrame: 
 
Nu-i bine a fi timid 
Dacă te-ai născut timid/Să te ții mereu sub masă,/Toți te cam izbesc de zid;/Fă-ți curaj și sari...pe 
casă! 
Autoarea are însă o bună perspicacitate și în a diferenția inteligența vie de limbuția 
obraznică: 
  Trăncănești de când e ziuă!/Ai vreun  mâncărici sub limbă/Ne-ai zdrobit pe toți în piuă!/ Mergi 
băiete, de te plimbă!... 

 
Iată și un catren din viața de artist: 
Inspirație! Inspirație!/Ei, ai asurzit de tot?/...Caniculă, 
transpirație...Mă doboară! N-am un zlot!!! 
 
Nici înfumurații, nici leneșii, nici bogații, nici hoții, nici 
iubăreții, nici lăudăroșii, nici mincinoșii nu trec 
neobservați de ochiul – lumina de lasser- al 
epigramistei canadiene. Desigur, tăișul, sau luminarea 
înspre adevăruri, se răsfrâng în direcția creșteii 
valorilor umane, în creșterea moralei sociale și 
personale, deci fără a lovi, a zdrobi ființa sufletească 
din om, ci înspre o conduită umană, generală în cadrul 
societății omenești. In această cale, autoarea Melania 
Rusu Caragioiu, exceleză de fapt, prin toată opera sa 
adunată până la data de azi cu o verticalitate de 
admirat. 
 
Dar se vede că nici la epigramă nu se dovedește mai 
prejos: 

Dacă te-ai ”luat” cu fiscul,/De ți-ai pierdut și nevasta,/Controlează-ți bine pliscul:/Taci, sau laudă-
ți năpasta!!! 
 
Leneșului 
Cântă cucul sus, pe-o cracă/Și-ți zice să ieși la clacă;/Tu te-ntorci pe-o altă dungă;/Vara-i scurtă! 
Iarna-i lungă... 
 
Unei vulpi viclene 
Gospodar-nșfacă vulpea:/-Ce făceai aici surată?/-Nea bădie, mea culpa,/Număr puii din poiată! 
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Hoțului 
-Te văzui printre grădini,/Căutând prin mărăcini,/-Culesei niște sulfini!/Puii-s colea, la vecini. 
 
Zgârcitului 
Ai râncezit slănina-n cui,/De fug și șoarecii de ea,/ Mai bine o dădeai oricui,/ Dar ești un 
zgripțuroi...sadea! 
 
Melania are și un sfat:  
Decât să i-o spui direct/ Mustăcește-o în concept/ Și-ii servești o 
epigramă,/ Să îl faci de panoramă! 
 
Deci, doamna Melania Rusu Caragioiu fiind cu siguranță natural 
înzestrată în ale eticii psihologice, ca orice scriitor adevărat, 
cunăscătoare a firii omenești se  ferește de acel stil al loviturii 
directe sub centură, epigramele sale sunt cum zice și titlul cărții, 
epigrame pocăite, folosind un aluat al criticilor de îndreptare a 
moralei și bunei educații sociale, nu se lasă stăpânită de intrigile și 
lovirile direct în sufletul persoanei, socotindu-le în conștiința sa 
niște crime nicicum folositoare. Poate de aci mi-am inspirat și eu 
acel, dacă-i pot zice ”proverb”, așezat drept ”motto” acestei scrieri. 
Însă din lirica-i proprie nu se ferește ași zice: 
De sunt babă,/ Să n-ai treabă,/ Doar mă găsesc între moși,/ Foști flăcăi și valoroși! 
 
O altă epigramă: 
Iată-mă cu-un singur dinte –/ În cenaclu: apanaj!/ Ajung vicepreședinte!/ Fericire! De belle âge?! 
 
Iar bârfitorului îi mai zice: 
Are-un obicei nebun/ De vorbește fără el;/ Are-n cap, cenușă, scrum?/ Aș ! Un creier mititel! 
 
Ceva de atenție: ”dragostea e ca o boală, te ucide, 
sau te scoală! 
De-ți cântă puica prin poiată/ Ascultă cu-i zice cu dor;/ Fiindcă-o vezi mâine înfoiată,/ Și-ți toarnă 
bastard în pridvor/ De te duci Leny la sky/ Uitând acasă bărbatul,/ Cin-te-așteaptă ca să vii?/ Cine-
o fi încornoratul? 
 
Altuia plin de mândrie: 
Nu prea muncește mult, că nu-i place/ Îl urcă-n nori balonul de talent;/ In aere e el polivalent!/ 
Plutește el, dar noru-i plin de...ace! 
 
 Citind  această carte de epigrame a doamnei Melania, încerci o creștere în propria-ți 
personalitate, te verifici privindu-te ca intr-o oglindă. O recomand cititorilor iubitori de frumos și 
înțelepciune. Mulțumesc cu această ocazie doamnei scriitoare Melania Rusu Caragioiu pentru 
această frumoasă carte de epigrame scrise și talentat trecute prin filtrul darului scriitoricesc al 
domniei sale. 

Ioan Miclău-Gepianu/ Australia 
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Bujor Nedelcovici - 
 

 
Bujor Nedelcovici s-a născut la 16 martie 1936, la Bârlad, dar a 
copilărit la Ploiești. În 1959 a absolvit Facultatea de Drept din 
Bucureşti și a funcționat ca avocat la Baroul din Ploieşti, de unde a 
fost radiat din motive politice. (Tatăl său a fost arestat la 66 de ani, 
în 1958 şi condamnat politic la opt ani de închisoare). Viitorul scriitor 
a muncit timp de 12 ani pe diverse şantiere şi la uzinele din Bicaz, 
Braşov, Bucureşti. A debutat în 1968 (în Gazeta literară) cu un 
fragment de roman, intitulat Ochii. Primul roman, Ultimii, apare în 
1970, urmat apoi de: Fără vâsle, 1972; Noaptea, 1974; Grădina 
Icoanei, 1977; Zile de nisip, 1979; Somnul Vameșului, 1981; Al doilea 

mesager, 1985; Îmblânzitorul de lupi, 1991; Dimineața unui miracol, 1993; Le provocateur, 2000; 
Cartea lui Ian Înțeleptul, apostolul din golful îndepărtat, 2003, Jurnalul unui cântăreţ de jazz, 
2013; dar și de nuvele, piese de teatru, ori scenarii de film, eseistică și diaristică: Aici și acum, 
publicistică, 1996; Jurnal infidel. Ieșirea din exil 1992-1997, Jurnal de exil, 1998; Cochilia și melcul, 
eseuri, 2002; Jurnal infidel, jurnal de exil, 2003; Jurnal infidel, 2004; Cine sunteți, Bujor 
Nedelcovici? Bujor Nedelcovici în dialog cu Sergiu Grigore, 2010. Romanul Al doilea mesager, 
interzis de cenzură, a fost ecranizat în România în 1992, sub titlul Somnul insulei, iar Zile de nisip 
devine Faleze de nisip.  
Din anul 1987 s-a stabili la Paris. A obţinut mai multe premii româneşti şi străine. Pentru romanul 
Al doilea mesager, trimis clandestin în Franța (Editura Albin Michel, 1985), a primit Premiul 
Libertății, acordat de Pen Club Français, 1986, și apoi multe alte distincții importante. Este 
membru al ,,Societăţii Autorilor şi Compozitorilor Dramatici” şi al ,,Societăţii Oamenilor de Litere 
Francezi”. Din 1987, face parte din colegiul de redacţie al revistei Esprit unde publică articole şi 
eseuri.  

Mihaela Albu 
 

Mărturisirile scriitorului „incomod”  

Bujor Nedelcovici –un protest împotriva uitării 
 
„Ce reprezintă jurnalul pentru mine?/.../ Un vestigiu salvat de la 
naufragiul amneziei./.../ ... o meditaţie asupra memoriei. /.../ O 
permanentă căutare a identităţii şi a nevoii de a înţelege ceva  
despre sine şi despre ceilalţi.”  
Bujor Nedelcovici 
 
 
Dacă acceptăm că orice diarist ori autor de memorii se determină 

pe sine drept martor al unei perioade şi al unei societăţi, consemnările sale devin un anume tip 
de depoziţii – făcute, desigur, prin prisma celui care a ales să le transmită. 
Mărturisirile se pot constitui astfel în surse de informare, peste timp, în cele mai varii domenii – 
de la situaţia politică la cea socială, de la literatură la artă, de la prieteni – cu nume mai mult sau 
mai puţin cunoscute cititorului – la descrierea spaţiului în care aceştia trăiesc. Informaţiile sunt, 
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adeseori, împănate cu reflecţii filosofice şi cu observaţii de ordin moral asupra societăţii, asupra 
condiţiei umane ori asupra istoriei. 
Aşadar, valoarea lor rezidă mai ales în aceea de a deveni depozitare de memorie și, de ce nu, un 
protest împotriva uitării. 
„Vindecarea rănilor nu exclude memoria”, spunea cea care ţinuse trează conştiinţa românilor de 
la microfonul „Europei libere” – Monica Lovinescu – în interviul cu Daniel Corbu (publicat în 
revista Hyperion. Caiete botoşănene (nr. 4/ 2003), întrebându-se apoi retoric „O existenţă fără 
memorie poate fi o existenţă adevărată ?, afirmând mai apoi că „rememorarea e un fel de 
dreptate.”  
 

Şi itinerarul spiritual pe care ni-l propune un alt scriitor din exil, Bujor Nedelcovici, cu 
volumul Aici şi acum, ca şi cu Jurnalul infidel, este mai întâi de toate, aşa cum însuşi autorul 
afirmă, „un protest împotriva uitării, a amneziei voluntare” (Aici şi acum, s.n.), amnezie pe care o 
observă, din păcate, la nivel general în România. De fapt, cum mărturiseşte la un mement dat, 
toate cărţile sale au fost „un permanent protest mascat în scris” (Jurnal infidel, s.n.). 
Date fiind afirmațiile tranșante cu privire la memorii și jurnale, mai exact la propriul său jurnal – 
publicat în trei volume – („Nu este un jurnal intim pentru că nu cred în sinceritatea unui jurnal 
intim.”), ar părea surprinzător că am ales pentru această pagină de omagiere a scriitorului Bujor 
Nedelcovici mai cu deosebire opera sa cu caracter confesiv. 

Și totuși … chiar „infidel”, jurnalul „dă seamă” de om, de viața sa, de gândurile, ideile, 
trăirile și, nu în ultimul rând, în cazul unui autor, de concepțiile sale asupra scrisului, ca și asupra 
consemnării „clipei” din prezentul trăit. „Mult timp n-am fost partizanul ideii de a scrie un jurnal. 
Nici memoriile nu mă interesau sau amintirile, carnetele, agendele ori confesiunile. /…/ Prin 74 
am început totuși să țin un carnet de însemnări, care s-au multiplicat în ultima perioadă, adică 
83-85, înainte de apleca din țară”, se confesa el, de data aceasta într-un interviu (v. Cochilia și 
melcul sau Fericirea interzisă, ed. Alfa, 2013; interviu cu Maria Nițu)  
Mai mult chiar. Jurnalul poate deveni un „prieten”, un ajutor. Confesându-se paginii albe, 
scriitorul înțelege mai bine ce i se întâmplă și, înțelegând, poate rezista. În cazul lui Bujor 
Nedelcovici, o primă „fază” a confruntării cu realitatea a fost încă din copilărie – tatăl arestat, 
anchete nesfârșite, urmărire, un timp fără serviciu, carte respinsă de cenzură etc., etc., adică o 
întreagă confruntare cu aparatura comunistă: „Carnetul-jurnal mă ajuta să suport mai ușor 
presiunea morală.” Din păcate, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Virgil Ierunca – care a rupt 
cea mai mare parte din însemnările zilnice (pierderi pentru istoria literaturii!), și Bujor Nedelcovici 
a distrus deliberat (la plecarea din țară) cea mai mare parte din acel carnet, așa cum a distrus și 
fotografii de familie (rupând astfel tranșant cu trecutul). A salvat totuși – drept „martor” al unei 
vieți aflate sub permanentă supraveghere –câteva pagini. 

În 1987 a reușit să emigreze și a hotărât, în exil, să consemneze de acum constant, nu 
numai pentru neuitare, dar, desigur, și pentru o mai clară înțelegere:. „Ajuns la Paris, am început 
imediat să țin un jurnal pentru a conștientiza tot ce trăiam în acea perioadă extrem de dificilă a 
începutului.” Și, din nou, jurnalul se transformă din martor și armă în lupta cu Timpul,  îi devine 
„sprijin”: „Prin jurnal încercăm să dobândesc un echilibru mintal, sufletesc, nervos și să am o 
confruntare zilnică cu mine, să nu înnebunesc, pentru că în exil este ușor să îți pierzi mințile. 
Voiam să rămân scriitor la Paris și nimeni și nimic nu m-a încurajat, dar jurnalul m-a salvat din 
nou. Era un jurnal de impresii, cunoștințe, meditații, lecturi … un templu fragil inchinat clipei, o 
bătălie dinainte pierdută împotriva Timpului … o nevoie nebunească de a lăsa o urmă a energiei 
care refuza moartea și cocheta cu eternitatea.”  
Exilul/ desţărarea/ dezrădăcinarea au însemnat, cum se știe, pentru intelectualii români – siliţi 
de împrejurări istorico-politice să ia calea pribegiei – anormalitatea, prelungită, din nefericire, pe 
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durata aproape a unei vieţi pentru unii dintre ei. Esenţa acestei desrădăcinări şi a tragediei 
resimţite la cele mai înalte cote de către mulţi dintre exilaţi o găsim exprimată prin cuvintele lui 
Bujor Nedelcovici: „Tot ce trăieşti tu este anormal. /.../ O schizofrenie asumată raţional” (Jurnal 
infidel), pentru ca în rememorarea pe care o va face în „Cuvântul înainte” la Jurnal să sintetizeze 
în note tragice: „Eu plecam atunci ... ca într-o moarte.” Şi totuşi, prin încercările la care este supus 
în noua condiţie de exilat, prin lupta permanentă cu mediul străin, dar şi cu sine însuşi, Bujor 
Nedelcovici – şi alţii asemenea lui – vor percepe exilul ca pe „un râu al Morţii (dar) şi al Învierii”. 
Este vorba de o permanentă oscilare între disperarea ruperii dintr-un spaţiu familiar (cu toate 
conotaţiile pe care le implică acesta) şi acceptarea noii condiţii, acceptare dătătoare de speranţă. 
Astfel, exilul este văzut de proaspătul venit în Paris – într-o terminologie ce acoperă semantic 
non-acceptarea – „schizofrenie”, „farsă grotescă”, „suferinţă”, „Moarte”, „luptă cu nişte duşmani 
imaginari”, „probă a labirintului”, dar, pe măsura adaptării şi, mai ales a integrării prin scris şi 
publicare – „pelerinaj spiritual”, „o trans-figurare iniţiatică”, o „Înviere” şi, în cele din urmă, 
„Binecuvântare”. O spune și în interviul citat mai sus, care este tot o confesiune, o autoanaliză a 
propriului destin, a propriei stări în etape diferite, dar și a „șansei” fructificate în sensul „Dante” 
și nu în cel simbolizat prin „Ovidiu”: „E drept că exilul, după latinescul exsilium ar reprezenta o 
pedeapsă, o deportare, o expulzare … Pentru mine a fost o dublă șansă, iar comunismul mi-a 
făcut un imens serviciu, deoarece aș fi rămas la țărușul istoriei, cum spunea Blaga.” Și astfel, 
scriitorul exilat Bujor Nedelcovici transformă această încercare dureroasă într-o inițiere, o 
realizare în planul creației, după „modelul Dante”, așa cum, cu ceva timp înainte analizase situația 
exilaților și îi îndemna Mircea Eliade: „Mi se pare că scriitorii români din exil /…/ ar trebui să își 
amintească mai mult de Dante și mai puțin de Ovidiu. Pe Dante să ni-l luăm de model. Să 
încercăm, după puterile noastre, să stăpânim bărbătește dorul; nostalgia după peisajele și 
beatitudinile lăsate în Țară. Să ne silim să valorificăm desțărarea, considerând-o ca o grea și lungă 
încercare inițiatică, menită să ne purifice și să ne transforme. Să nu ne sperie expresia încercare 
inițiatică. Orice mare suferință poate deveni o inițiere; adică poate facilita auto-revelarea unor 
realități de un ordin superior, inaccesibile condiției profane.  

Orice îndelungă rătăcire prin întuneric (de orice natură ar fi acest „întuneric”), echivalează 
cu o rătăcire în labirint; adică pe plan religios unui drum spre Centru, unei inițieri.” (v. revista 
Îndreptar, anul II, nr. 8, iulie 1952)  
Iată răspunsul – peste timp – al lui Bujor Nedelcovici, pe lângă declarația directă – „Nimic și 
nimeni nu a reușit să mă împiedice să scriu un roman. Acesta este destinul asumat și destinul 
creat” – care constă în întreaga sa creație (cărțile!) prin care „a valorificat desțărarea”! 
În 2005, în interviul amintit cu Maria Nițu, scriitorul făcea un bilanț al exilului său „creator”, 
mărturisind totodată: „Sunt un individ care a scris peste 20 de cărți și care continuă să caute, să 
scrie, să-și împlinească destinul”.  

Și astfel, acum, la 85 de ani, într-un nou interviu, cu siguranță s-ar confesa, adică ar 
mărturisi, că întreaga sa operă – romanele, în principal, dar și jurnalele ori confesiunile din 
diversele interviuri – au constituit un permanent protest împotriva cenzurii, împotriva lașității, 
împotriva oportunismului, împotriva dictaturii, împotriva comunismului, dar și împotriva 
amneziei în cele din urmă.  
Cărțile sale, mărturisirile sale – directe, în jurnale și interviuri, indirecte, în romane – sunt 
„dezbateri” și analize asupra trecutului, a memoriei și a uitării, a „amneziei voluntare”, instalate, 
din păcate, în anormalitatea societății de ieri și de astăzi. 

Mihaela Albu 
 
  



 
 

      35 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 14  anul IV  Iunie 2021 

Victor Burde  - Poeme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SĂ VINĂ PRIMĂVARA 
 
Să vină primăvara mai curând, 
Mi-e sufletul bolnav de nins şi ger, 
Căci peste tot e cerul - fără cer. 
Şi muşcă-n poartă crivăţul flămând. 
 
Şi-n zloata asta de pe drum, 
Se pierd sub urmele de paşi 
Şi clipele ce mi le laşi, 
Puţine, în neliniştea de-acum… 
 
De prea mult nins ne-am rătăcit, 
Iubirea ni s-a troienit pe şes, 
Zadarnic flori de gheaţă ţi-am cules, 
Din geamu-n care doru-a viscolit. 
 
De chipul primăverii-s însetat 
Precum de ochii tăi si ultimul sărut, 
Căci frigul si tăcerea-ţi m-au durut, 
Ca toate dorurile ce mi le-ai lăsat. 
 
Îmi viscoleşte iarna prin icoane 
Şi sunt atât de singur şi de înstrăinat! … 
 
RENAŞTERE 
 
Trec grăbiţi, 
de vânturi struniţi, norii … 
Iarna mai geme încă sub uşi, 
Tainic, primăvăratic, ţipă cocorii 
de doruri aduşi. 
Ţâşnesc din pământ,                                                                                                                              
sunând clopoţeii, 
suavi, ghioceii… 
Gânguresc în iubiri, porumbeii- 

făcând legământ; 
Primavară! 
Fecioară sprinţară cu plete de vânt, 
fericit iar te cânt... 
Prin tine renasc şi ramură tânără sânt, 
crescută pe trupul de vreasc - 
încolţit, în prea-bunul pământ… 
 
AMÂNDOI... 
 
M-am reântors în tine sat natal, 
Sălbatic mai miroase otava din fâneţe 
Vreau Someşul să-l văd din vârf de deal 
Şi bucuros să-mpart la toţi bineţe. 
 
Ca în romanţa veche, lin doinită, 
Cu snopi de grâu în carul scârţîind, 
Pe uliţa pustie şi azi - nepietruită, 
Aceiaşi plopi se-nşiruie foşnind. 
 
Un Crist pictat naiv, pe crucea 
La care se-nchinau părinţii mei, 
Mai străjuie şi astăzi la răscrucea 
Ce-mparte drumul în cărări, spre stei. 
 
Tresar… În curtea unde-aveam caisul, 
În partea dinspre capătul  grădinii, 
În locul florilor ce fulguiau ca ninsul 
Mocneşte putregaiul pe groapa rădăcinii. 
 
Pustiu prin împrejur! Mi s-au mutat vecinii... 
Mulţi, au trecut în somnul - fără visuri, 
Alţii, pribegi prin lume, iau masa cu străinii, 
Cu dorul căpătâi, dormind sub alte-apusuri… 
 
Sărmane sat! Tu, vatră- a mamei mele, 
În care mi-a fost dat să văd lumina. 
Te stingi încet-încet, ca raza unei stele, 
Precum mă sting şi eu... şi cine poartă vina? 
 
ÎMPRIMĂVĂRARE 
 
Am răsărit, un trup firav de iarbă, 
E semn că iarna încă, ne mai iartă, 
Începe seva-n rădăcini să fiarbă 
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Urcând prin ram ca cerul să-l despartă. 
 
Renaşte chipul tău, în lutul meu sărac, 
Sămânţă sunt de dor şi vreau să cresc, 
Cu tine şi ninsoarea - greu mă împac, 
Deşi în viscolirea voastră încolţesc! 
 
Prea multe doruri mi-ai lăsat în trup, 
Când toamna, ai plecat într-o noapte 
Şi iarna prin gheţuri, cu urlet de lup, 
Te-a ţinut de mine atât de departe… 
 
Şi iar te doresc, ca un negru ogor, 
Ţărână să-mi cerni pe tulpine, 
O brazdă şi-un trup să fim pe răzor, 
Cu drag să pot creşte din tine… 
 
Să te admir mirat - ca pe-un crâng- 
Scăldat în soarele primăvăratic, 
În care să mă stâmpăr şi să plâng 
Şi-n umbra ta să-nfloresc, sălbatic. 
 
DORMI… 
 
Dormi, fată frumoasă, dormi! 
Afară luna plină 
A uitat să coboare pe cer, 
Miroase crinul alb în grădină, 
Ingerul plutind peste pomi, 
Dă roată şi-n toate-i mister. 
 
Visează cu mine, visează, 
Eu doar te privesc 
Cum părul pe umeri îţi pică; 
Îngeru-i sus şi încă veghează, 
Binecuvântând florile care cresc 
Pe tocul ferestrei, risipă. 
 
E linişte acum, e linişte, 
Albesc perdele de zori 
Pe codrii poleiţi cu rouă, 
Greierii au amuţit pe mirişte, 
Mâinile noastre - ca nişte surori 
Dorm înlănţuite, amândouă... 
 
PRIMĂVARĂ 
 
Hai cu mine în grădină 

Să culegem flori de măr. 
Una, să ţi-o prind în păr 
Să fii floare de lumină! 
 
Şi pe două-trei petale 
Să-ntrebăm cât ne iubim, 
Numai singuri o să fim 
Eu si roşul gurii tale. 
 
Ţi-oi culege viorele, 
Păpădii şi ghiocei, 
Care-i floarea dragostei? 
Tu alege-o dintre ele! 
 
De pe vârfuri de coline 
Curg zăpoarele la vale, 
Înverzind răchiţi pe cale, 
Printre ape cristaline… 
 
Primavară, timp de dor 
Lasă-mi mândra flori s-adune... 
Dacă-n braţe mi le-o pune, 
Va fi semn că mă însor! 
 
Anotimp de voie-bună 
Vrei ca să ne fii altar? 
Mândrei vreau să-i dau în dar, 
Un inel şi o cunună! 
 
Pentru Sfânta Noapte de Paști 
 
NOAPTE  SFÂNTĂ 
 
Blând, precum o rugăciune, 
Peste Noaptea Învierii, 
Craiul Nou a răsărit 
Înflorind în raze merii. 
 
Şi pe umbre de cărări, 
Credincioşi de pe coline 
Vin tăcuţi cu pască-n coşuri, 
Învierii să se-nchine. 
 
Să-l cinstească iar pe Fiul, 
Ce-n adâncuri coborând 
A călcat moartea pre moarte, 
Nemurire, vieţii dând! 
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Printre candele de ceară 
Se strecoară pacea lină, 
Duhul Sfânt, din cer, coboară 
Aducând cu el lumină... 
 

Cântă tineri şi bătrâni 
Imn de slavă, tămâiat, 
Peste natul de români, 
Azi, Hristos a Înviat! 
Victor Burde  

 
IOAN POPOIU-ÎNTOARCEREA FIAREI  

sau universul poetic al unui hidalgo contemporan 
 

 
 
   Coborâtor, pe linie spirituală, din măreția 
legendară a trecutului anistoric, înclinat spre 
introspecție și reflecție metafizică, poetul IOAN 
POPOIU face o figură aparte  în contextul liricii 
actuale, prin încercările sale dramatice de a se 
înălța deasupra  anodinului existențial, într-o lume 
animată de nobile idealuri.   

Volumul de poezie ÎNTOARCEREA FIAREI, 
Editura „Pim”, Iași, 2020, conturează clar profilul 
unui Eu poetic însingurat și trist, sensibilizat de 
problematica lumii moderne, care pare să se 
depărteze de sensul esențial al vieții, într-o direcție 
catastrofală, incompatabilă cu  puritatea 
aspirațiilor căutătorului de adevăr.   

 
    IOAN POPOIU este un om de cultură, trecut prin 
două facultăți cu profil umanist, (istorie-filosofie și 
teologie), de aceea vom identifica pe parcursul 
lecturii volumului, numeroase trimiteri la opera 
scriitorilor clasici sau la scrierile religioase. Poetul 
va ști însă cum să-și croiască propriul destin literar, 

restructurând în manieră proprie elementul informațional de ordin livresc, pentru a-și pune în 
lumină bogăția și frumusețea viziunii sale poetice.  

Asistăm la procesul dramatic al frământărilor unei conștiințe artistice extrem de lucide, 
care își caută echilibrul într-o lume sortită eșecului și derizoriului, inaptă zborului către 
orizonturile nelimitatului existențial. Fiecare poem este o piatră din arhitectura sufletească a 
durerii, disipată în țesătura versurilor, profund consonante  cu trăirile și suferințele Eului, prins 
în captivitatea orizontului său de așteptări: prizonieri în propria existență,/de unde ar putea 
veni/ evoluția/cum se naște/ceva nou în lume/avem libertate de imaginație/dar existența 
noastră este/golită de sens/nu-ndrăznim să-nfruntăm/ necunoscutul/ fie că e teamă,neputință 
lașitate/ne-am născut/ într-un univers/ misterios/care ne este străin/ ne-nfundăm 
deliberat/într-o existență second-hand. (Eșafodul) 
      Admirator fanatic al marelui Shakespeare, IOAN POPOIU își construiește discursul liric sub 
forma unui lung dialog hamletian, exersând cu voluptate o psihologie a tristeții și a supliciului 
moral:  Cum să poți trăi/ într-o lume/ transformată/ într-un imens deșert/ câtă stăruință și câtă 
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răbdare/ să poți continua/acolo unde normalitatea/ a fost îngropată/ să-ncepi o zi/ ce te-
acoperă de tristețe/ca o cenușă.(Întoarcerea fiarei)   Devalorizarea principiilor axiologice într-un  
univers decimat de carențe ontice transferă datele realității în scenariul unui spectacol tragic: 
cum de ne-am închis/ singuri/ orizonturile/ și stăm prăbușiți/ în fața zidurilor/ înalte și goale/în 
fața zidurilor/ înalte și goale.(Întoarcerea fiarei) 
        Un lamento tragic traversează de la un capăt la altul volumul, iar „fiara” devine simbolul 
alienării umane, al întinării valorilor morale prin pierderea credinței în Dumnezeu și  regresul 
omenirii într-o formă de existență larvară, departe de  puritatea ordinii primordiale: Cerul/ e 
prea sus/pentru noi/și mântuirea/ prea departe/ odinioară/aveam aripi de îngeri/astăzi pășim/ 
gârboviți sufletește/ precum cârtițile/viața/ un imensmușuroi de furnici/ nu mai vrem lumina/ 
întunericul e partea noastră.(Întoarcerea fiarei)  
        Textul poetic se remarcă prin densitatea ideatică și aglomerarea de imagini cu valoare 
metaforică, luminate din perspectiva unui limbaj cu înalte virtuți conotative. Poetul este un fin 
artizan al cuvântului, un șlefuitor atent al expresiei artistice, care se îmbină perfect în eșafodajul 
unor parabole de-o complexitate uluitoare.  
 
      Lirica lui IOAN POPOIU transcrie cu acuratețe etapele unui exil interior, urmat de sfâșieri 
lăuntrice și dezechlibre emoționale, generate de agravarea paroxistică a proceselor de 
conștiință din partea celui care nu-și mai regăsește rostul între semeni: În ce categorie / vrei să 
te te incluzi/ a existat vreun spirit/ înțeles vreodată/ o conștiință/ care să fie primită/ acceptată/ 
de ceilalți oameni/ fără primejdie pentru ea/ fugi, prietene,/departe/ de lumea măruntă/ de 
instincte ucigașe/ de muștele din piață. (Au rebours)  Asistăm la jertfa zidirii omului superior, a 
„celui ales” de soartă să răscumpere păcatele omenirii. Poetul resemantizează în manieră 
modernă motive și teme ale literaturii universale, pe care le inserează unor scenarii alegorice, 
concentrate în jurul unui Eu dezabuzat și contestatar: Unde mă aflu/unde-am ajuns/sunt/ în 
fața unui zid înalt/de ce mă simt/ atât de vechi de zile/  luceferii tinereții/ ce m-au  încolțit/ cu 
fidelitate totdeauna/   m-au părăsit/ aș vrea să-nțeleg .(Monolog la castel) 
 
     Refugierea în irealitate, fuga de oameni și de sine, coștientizarea dimensiunii dramatice a 
unui destin de excepție alimentează calvarul situațiilor paradoxale fără ieșire: uneori mi se pare 
că/mă aflu într-un plan paralel/ cu realitatea/ și parcă sunt mai mult personaj decât persoană. 
(Poem)  Căutarea perfecțiunii, a adevărului absolut  și a fericirii supreme printre  fantomele 
trecutului  sunt  trepte interioare ale evoluției Sinelui către cunoaștere și desăvârșire. Poetul 
trăiește nostalgia reașezării într-un illo tempore legendar, care deschide calea către -o altă 
lume, percepută ca acel tărâm de mistere, din care se vor întrupa temeliile ființei/ cu un alt 
spirit/cu un alt chip.(Poem) 
 
   IOAN POPOIU este un hidalgo al lirismului contemporan, un cavaler al tristei figuri, rătăcind 
către ținta unui ideal suprem, într-o lume superficială, captivă unui orizont mărunt, sortită 
eșecului în platitudine.  

  VIRGINIA CHIRIAC 
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Mihai Constantin Ticu - Poeme
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mărite 
Am chibzuit, mărite, la tine să mă-nchin, 
Supus credinței în suflet dau o luptă, 
Deşi vreau alinare, activul meu e chin, 
Iar strategia vieţii pe undeva e ruptă. 
 
Mărite, din lumină trimite aurora, 
Îmbărbătează rostul, merit să ocrotească 
Destinul ce urmează în orientări busola, 
Din mici fragmente un tot să întregească. 
 
Mântuitor te vreau peste greşeli lăsate, 
Deschide o portiţă să pot și eu intra, 
Acolo unde lumea, ferită de păcate, 
Trăieşte echilibrul uman prin voia ta. 
 
Aşa că tu, mărite, de facem socoteala, 
Dă-mi puritate minţii să mă închin la tine, 
Dar nu îmi da iluzii ce plimbă abureala, 
Mai bine umple sacul cu prețuitul bine. 
 
Mărite, eşti puternic şi sigur poţi aduce 
Un cald în atmosfera care mă înconjoară, 
Oferă trebuinței plăcutul ce seduce, 
Dar am o rugăminte, să nu mă tragi pe 
sfoară. 
 
Pasăre de pradă 
 
Pasăre de pradă în războiul crud, 
Promovezi paradă ifosul absurd, 
Victima învaţă spaima de la tine 
Şi cât eşti în viaţă, stă pitită bine. 
 
Pasăre cu gheare, cioc dur de acvilă, 
Calci, ții sub picioare conștiința milă, 

Năzuieşti de sus hrana ce e jos, 
Vezi în cel supus prada cu folos. 
 
Pasăre perfidă, tensionabil rit, 
Urmărești avidă trupul slab, rănit, 
Pui în performanţa care te ridică, 
Boală ignoranța, bir la cel ce pică. 
 
Pasăre măiastră ce cobori din cer, 
Nu fi rea și proastă, prinde caracter 
Şi de ai o hartă, loc lăsând pustiu, 
Ia din lumea moartă, iartă ce e viu. 
 
Bănuţ       
 
Leul, rege fioros,  
Peste multe animale, 
Liniştit roade un os,  
Are interzis la carne. 
 
Cum şi seceta usucă,  
Nu lasă apă în puţ, 
Leul, astăzi o nălucă,  
Are faţă de leuţ. 
 
Cuprins şi de o angoasă,  
La prestaţia bizară, 
Leul, fugărit din casă,  
E posibil să dispară. 
 
El are totuşi speranţe,  
Că tratat la neuro, 
Motivat, în vii nuanţe,  
Va fi leu în euro. 
 
Numai că în jungla mare,  
Cu aspect de Africa, 
Leul caută valoare,  
Ca vedetă şi ca stea. 
 
Nimeni însă nu acordă,  
Leului, ce e leuţ, 
Şanse celui ce sucombă  
Și-l acceptă ca bănuţ. 
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Dictatură 
 
Zâmbet cu priviri piezişe, 
Zori de zi trecuţi prin nişe, 
Acuarelă-n gri lucios, 
Glorii care trag în jos. 
 
Porţi deschise doar în vis, 
Rătăciri de paradis, 
Atitudini moştenite, 
Inovaţii îngrădite. 
 
Purici care te mănâncă, 
Gânduri şterse la poruncă, 
Lanţuri scumpe pentru robi, 
Vederi largi doar pentru orbi. 
 
Avuţii în straie rupte, 
Elogii fără de lupte, 
Calităţi inexistente, 
Viaţă fără stimulente. 
 
Bucurii cu chip de ură, 
Toate fac din dictatură 
O posibilă reţetă, 
A trăi în eprubetă. 
 
 
Autobuzul 
 
Autobuzul ăsta este plin 
Cu oameni ce îşi caută un loc, 
Acolo unde mierea cu pelin 
Mai dă speranţa vie de noroc. 
 
Autobuzul ăsta este gol, 
Înavuțiți ce fură din averi, 
Liberi la faptă și de capul lor, 
Nu vor să plece încă nicăieri. 
 
Autobuzul ăsta e defect, 
El a rămas uitat, fără benzină, 
La drumul inegal, în pas de melc, 
Dar nimeni nu asumă vinii, vină. 
 

Autobuzul ăsta vrea resurse, 
Să poată circula cu dus întors 
Şi, regulat, să poată face curse, 
Rectificări la ce-i gândit pe dos. 
 
Autobuzul ăsta e speranţa, 
E drumul de parcurs şi calculat, 
E optimism la toată ambianţa, 
Ce vrea să facă omul împăcat. 
 
Autobuzul ăsta este plin 
Cu oameni ce îşi caută un loc, 
Aleargă de la miere cu pelin, 
Acasă, poate au și ei noroc. 
 
Mihai Constantin Ticu, România – Galați 
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Cronica de carte – Un roman hermeneutic:  
„Viaţa pe rafturi” 

 
Așa se numește cea mai nouă carte publicată de scriitorul 
Victor Teișanu, cel ce, locuind la Darabani, are parte, se pare, 
exact de acea liniște în care să poată percepe sunetele 
profunde ale inspirației sale proprii, dar și, din ce în ce mai des 
și mai avenit, ale altor împătimiți ai cărților. De fapt, și el poate 
spune: „Ia, eu fac ce fac de mult…”, adică își continuă traiul 
între cărți, precum a făcut în viața „civilă”, pe când păstorea 
biblioteca celui mai nordic (deocamdată!) oraș al țării.   

Acum tăcerea lui a dat la iveală o carte impunătoare, 
publicată în colecția Opera Omnia a Editurii TipoMoldova din 
Iași în care, cum altfel?, aprofundează profesionist și 
perspicace „monogramul indivizilor” (avenita sintagmă 
eminesciană!), recte a unor cărți semnate de autori 
contemporani, nu o dată dintr-un soi de donquijotism, în chip 
de „act de necesară justiție” față de cei „cu vizibilitate 
restrânsă!”. Doar că prima referire nu este despre un autor de 

acest gen, ci dimpotrivă: Mihai Eminescu. Însă într-o abordare cu totul originală și deosebită, 
oricât ar curge vremea peste ea, aceea semnată de Svetlana Paleologu Matta și intitulată 
„Eminescu și abisul ontologic”, lecturată fiind acum la a III-a sa ediție (Ed. Augusta, Timișoara, 
2007), cu interesul co-rezonant, datorat autoarei elvețiene, cunoscută (atât cât este în România!) 
ca abordând opera eminesciană (și nu numai !) din perspectivă hermeneutică, aceea care – nu o 
dată am semnalat – apare ca fiind practicată cu îndemânare și de către Victor Teișanu.  

Ca atare, acesta percepe punctele nodale ale unghiului de privire al acestei autoare – 
(apreciată de-a lungul timpului de spirite înalte ale cugetării românești și nu numai!), precum 
„reducția fenomenologică patentată de Husserl, în chip de acces la esențe, sau teoreticianul 
angoasei, Kirkegaard, dar cu precădere, tratarea Absolutului eminescian prin perspectiva Ființei, 
(Dasein-ul lui Heidegger), concluzionând pe bună dreptate (la fel cum am afirmat și noi atunci 
când am cunoscut opera și persoana ei!), că „mobilitatea investigativă a Svetlanei Paleologu 
Matta este uluitoare”. Dar poate la fel de uluitoare este și dovada pe care substanțiala tratare a 
acestui subiect o demonstrează cu prisosință, aceea a lejerității și profunzimii cu care autorul de 
la Darabani analizează și luminează sub privirea cititorului ideile majore ale marii doamne de la 
Lugano, ea conducând la concluzia că „prin varii aspecte ale gândirii, poetul se situează „dincolo 
de Heidegger”. 

Pentru că nu este etic a sublinia „în oglindă” tratarea – pe larg – a studiului „Eminescu. De 
la muzica poeziei la poezia muzicii” a subsemnatei, ci doar a-i mulțumi pentru obiectiva și 
profunda abordare, semnalez, în parcimonia spațiului prezent, faptul că autorul continuă 
aprofundarea universului eminescian, prin capitolul intitulat „O nouă contribuție 
eminescologică”, aceea abordată din perspectiva medicală semnată de Valeriu Lupu, dar și alte 
capitole referitoare la universul eminescian, inclusiv unul intens analitic privitor la abordările lui 
Lucian Boia, toate laolaltă însumând un corpus de studii eficiente și proaspete aflate pe teritoriul 
ce pare uneori obosit al eminescologiei.  

Mai aflăm capitole dedicate lui Caragiale, lui Dimitrie Petrino, lui Ion Pillat, lui Radu Gyr, 
dar în chip îmbucurător, și încântătorului boem botoșănean, Artur Enășescu. 
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Dar discursul ca-n poveste, înainte mult mai este, ba chiar tot mai profund și mai curgător printre 
esențe, despre nume majore, precum Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Cezar Ivănescu, Ana 
Blandiana, Virgil Mazilescu, Monica Pillat, dar urmând apoi și o altă generație cu nume precum 
Cassian Maria Spiridon, Matei Vișniec, Lucian Vasiliu, Dan Lungu. Nici acum nu se încheie acest 
„roman hermeneutic” (acesta este, cred. definiția potrivită acestei cărți!). Ci urmează texte despre 
cărți semnate de Constantin Arcu, Svetlana Cârstean, Dan Movileanu, dar și regretatul nostru 
congener Corneliu Popel, precum și consoarta sa, Rodica Popel; dar și, el însuși analist literar 
subtil, Robert Șerban. Urmează nume locale precum Stelorian Moroșanu, Constantin Mădularu, 
Gheorghe Șerban, Cezar C. Viziniuc, George Luca, Mircea Oprea, dar și vicinale: Horațiu Stamatin, 
Ion Mateiciuc, Vlad Sibechi, Margareta Chiurlea. 

Că toată cartea aceasta de 495 de pagini mustește de valoare, obiectivitate, profunzime 
și adevăr stau, poate, dovadă și reacțiile – parcă uimite! – consemnate la final, ale unora dintre 
autorii abordați al căror „A.D.N. literar” a fost decelat cu finețea unui laborator profesionist, chiar 
dacă uneori ușor îndulcite de bunul simț al omului ce caută să reveleze calitățile și nu să lovească 
sadic, exagerând fericit, opusul lor. 

Articol publicat  în  https://www.monitorulbt.ro/local/2021/05/27/cronica-de-carte-un-
roman-hermeneutic-viata-pe-rafturi/ 

Lucia OLARU NENATI 
 

Vocea macului 
 

Așez în căușul palmelor tale câteva cuvinte, așa… ca-ntr-un 
puzzle: monstru, de, înțelepțește, durerea, chip, vindecă, ia, 
iubirea, clipa, și, care, în, din. Oare ai avea curiozitatea și mai ales 
răbdarea să le dai un sens? Ordinea lor e prioritară, să fie oare 
ceea ce ai vrea sau ai accepta hazardul? 
Lumina sidefie a dimineții, murmurul naturii din leagănul timpului 
care se scurgea după ticăitul inimii, scânteia molcomă a razelor 
care se întrezărea printre norii pictați cu gândurile țâșnite din clipe 
de deznădejde ori dintr-o explozie de bucurie mi-erau alături, 
strecurându-se cu dibăcie în firea mea. Șoseaua șerpuită și plină 

de mister, copacii care străjuiau drumul (și el la fel de enigmatic ca și Timpul pe care-l trăiam), 
toate la un loc mi-erau martore în jocul în care intrasem de bună voie. 
Am coborât în nesfârșita întindere, la loc de odihnă printre ierburi mărunte și flori de câmp și-am 
aruncat privirea până-n zarea îndepărtată, acolo unde lumea nu se vede, ci se simte și-am ascultat 
tăcerea câmpiei și-a zării senine. M-am lăsat ademenită de mirosul pământului reavăn și 
proaspăt ca o pâine caldă, căci nu trecuseră decât vreo două zile de când cerul îl binecuvântase 
cu darul ploii; nici prea uscat și nici prea moale, pământul mă chema ca-n anii cei puțini la număr, 
când îmi promitea că-mi va scoate în cale planta râvnită de toți prietenii mei, plantă a cărei 
rădăcină ne oferea laptele amărui care se închega până ajungeam acasă și pe care-l adunam cu 
migală, strângând cu dibăcie bulgărașii de aur. Aveam gumă de mestecat naturală, cu miros și 
gust de pământ, unică în lumea noastră, lumea copilăriei fericite, lipsită de griji și nevoi.  
Am îngenuncheat, lipindu-mă de roșul macilor care ardeau ca focul și-am lăcrimat spre blândețea 
lor discretă, amintindu-mi de jocul vieții în care eroii poveștilor s-aleg întru iubire și mor la 
adăpostul cuvintelor nerostite, fiindcă neiubirea e bine să nu fie cuvântată. I-am simțit căldura și 
mai ales tandrețea, căci macul e prea delicat pentru a răni și-am tăcut pentru a-i desluși șoaptele. 
Vorbea lin, așa cum vin apele în matca lor netulburată, prevăzător și sfătos. Nu lovea, nu acuza, 
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nu certa, doar iubea! Iubea inclusiv răul, căci știa că acolo unde multă judecată nu-i, nici 
Dumnezeu nu cere! L-am îmbrățișat după cum mi-e felul, atingându-mi buzele suav de petala 
străvezie, în timp ce lacrima bucuriei cădea în mijlocul cupei sale.    
Ridicându-mă, l-am auzind spunând clar, frumos și mângâietor: ”Durerea vindecă și înțelepțește 
din clipa în care iubirea ia chip de monstru!” 

Angela Burtea 
 
 

Constanța Abălașei-Donosă 
 

 
 
 
 
 
 

 
Copil fiind 
Copiil fiind, pe drum umblam 
Treceam prin pădurile vrăjite, 
Plângeam, cântam și iar plângeam 
Spuneam minuni cu vorbe otrăvite. 
Nădăjduiam s-ajung departe 
Priveam la vulturii rotind pe cer, 
Dorințele mi-au fost deșarte 
Drumurile-s locuri ce nu pier!  
 
Ți-ai închinat puterea 
 
Ți-ai închinat puterea 
De locuri și cuvânt, 
Inima-ți plângea cu lacrima 
Ștearsă de suflări de vânt. 
Drumurile ți-au fost tovărășie 
La școală, la simțire și la sat, 
În urmă ai lăsat iubire 
Iubire pentru neamul moldav! 
Umblata-ai de când te-ai pomenit 
Slujitor al cuvântului vorbit.   
 
Ai murmurat ca marea 
 
Trecut-ai drumuri fără moarte 
Cuvintele ți-au curs în dar, 
Lumini ai dat și altor soarte 
Le-ai fost izvor cu har. 

Ai murmurat ca marea cea adâncă 
În drumul ei lovăndu-se de stânci, 
 
Armonia de ți-a fost cumplită 
Zbuciumul te-a învățat să taci.  
 
Solemn ai fost   
 
În drumul tău trecut-au nori 
Ca umbrele-n culori răzlețe, 
Trecut-au fără razele de sori 
Sufletului ce dau binețe. 
În urmă ai lăsat furtuni 
Și fulgere care pătrund, 
Vâltori ce caută minuni 
Ori zbuciumul din gând. 
Solemn ai fost în armonie 
Un curcubeu de după ploaie, 
Peste drumuri din câmpie 
Cu pârâiașe șirpaie. 
În urmă ai lăsat un sunet 
Murmurele în mișcare, 
Drumul curmat de un tunet 
De boala contemplată cu mirare. 
Adio, îmi șoptești drept cale 
Voi aminti de tine unde-aș fi, 
Deși anii mei se duc la vale 
În desen te-oi înrâuri!    
 
Drumuri de poeme 
 
Drum de poem luminat 
Ai fost și ești la tine-acasă, 
Pasiv, răsfrânt pe înserat 
Cu cina târzie la masă. 
în urmă a rămas doar umbra ta 
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Chemată din lunga depărtare, 
La somn și Moartea cu stea 
Strălucește pe cărare. 
Umblata-ai de când te-ai pomenit 

Slujitor al cuvântului vorbit.   
 
   Constanța Abălașei-Donosă, 

 

 
Trianon – între bucurie și tragedie 

 
 

 
 4 iunie 1920. După un an și jumătate de la terminarea 
Marelui Război, la Palatul „Grand Trianon” din Versailles, 
Ungaria semna Tratatul de Pace cu aliații victorioși. 
Plenipotențiarii Budapestei erau crispați, după ce și-au pus 
semnătura pe actul care consfințea, în fapt, desființarea unui mit 
și a unui vis – un stat care să domine centrul continentului, în 
variantă bicefală (austro-ungară) sau în formula adusă în 
contemporaneitate a Ungariei Sfântului Ștefan.  
 4 iunie 1920. Zi de liniștită bucurie în România, Cehoslovacia, 

Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor. Fiecare dintre aceste trei entități statale își vedea 
consfințit, de către Marile Puteri și de către comunitatea internațională, visul de veacuri. Am 
spune că, în România, satisfacția era la cote mult mai mari, pentru că, în timp ce, în statele vecine, 
era vorba despre granițe propuse și însușite de popoare înrudite, care aleseseră să trăiască 
împreună, la noi era vorba doar despre români. Despre românii din Transilvania, Banat, Crișana 
și Maramureș. Oameni care aleseseră, prin vocea autorizată a reprezentanților lor, să continue 
făurirea istoriei, împreună. Desigur că lucrul acesta se produsese, deja, în urma adunărilor 
plebiscitare, însă, fără girul Europei și al lumii, lupta plină de determinare a reprezentanților 
poporului era nerecunoscută.  
 4 iunie 1920 – Zi neagră pentru Ungaria și pentru poporul său. Ziua tragediei naționale, 
cum au numit-o, deopotrivă, politicieni, jurnaliști, istorici ori oameni de rând. Ungaria (ne referim, 
aici, la zona maghiară din cadrul monarhiei bicefale), pierdea 70% din teritoriu și două treimi din 
populație (cea mai mare parte, nemaghiară). Cu alte cuvinte, Ungaria „Mare” se vedea redusă la 
un teritoriu de trei ori mai mic decât la începutul Primului Război Mondial. Prilej de necontenite 
nemulțumiri în țară. Aproape nimeni nu se gândea la faptul că teritoriile din cadrul fostei 
monarhii, unite cu statele succesorale, nu erau locuite de maghiari. Mai bine spus, nu de către 
maghiari, în primul rând. Evident, în afara granițelor Ungariei au rămas comunități importante. 
În primul rând, în România, mai ales în zonele de graniță (Crișana, Banat) și în centrul țării, în 
actualele județe Covasna, Harghita și Mureș. Comunități importante de maghiari au rămas în 
cadrul statului cehoslovac (în zona Slovaciei – Transcarpatia) și în Voivodina. Mai mult, regiunea 
Burgenland a fost atribuită Austriei, prin Tratatul de la Trianon, doar orașul Sopron alegând, în 
urma unui referendum, să rămână în granițele statului maghiar.  
 Cea mai mare parte a teritoriilor pierdute de Ungaria a revenit statului român. Un act de 
justiție, așa cum aveau să declare politicienii de la București, care s-au bătut ca niște lei, pentru 
cauza românească. Tratatul de Alianță cu Antanta, semnat la 4/17 august 1916, prevedea, la 
capitolul Convenție politică, articolul al IV-lea, ca Bucureștiul să obțină, în urma războiului, 
Transilvania, Banatul, Bucovina, Crișana, granița urmând a fi în apropiere de Debrecen. Semnarea 
Păcii (separate) de la București, din mai 1918, dintre România, rămasă singură pe frontul de est, 



 
 

      45 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 14  anul IV  Iunie 2021 

și Tripla Alianță, a creat probleme majore pentru plenipotențiarii români, care solicitau imperios 
respectarea clauzelot tratatului din 1916.  
În același tratat, însă, România se angajase să nu încheie pace separată cu inamicul. Și o făcuse. 
Silită de împrejurări, aflată într-o situație disperată, este adevărat, dar o făcuse. Prin urmare, 
totul trebuia renegociat. De aceea, o adevărată artilerie grea se deplasase la Paris: Ion I.C. 
Brătianu, Constantin Antoniade, Mircea Djuvara, economiști, strategi militari, geografi, etnografi, 
dar mai ales Regina Maria, cu certitudine, cel mai bun ambasador pe care l-a avut țara noastră, 
în bătălia pentru Transilvania. Traian Vuia și mulți alți intelectuali făceau lobby în favoarea 
României, inclusiv în rândul populației catolice franceze, care era neliniștită de soarta viitoare a 
catolicilor care „ar putea fi înghițiți de o mare ortodoxă”, în urma redesenării granițelor.  
 Spre deosebire de toate tratatele de pace semnate înainte sau după „Sistemul Versailles”, 
cele care au marcat finalul Marelui Război au avut parte de un aspect inedit: politicienii au cerut 
sfatul experților, într-o măsură mult mai mare decât de obicei. Și astfel, geografi, istorici, 
economiști, strategi militari, specialiști în comunicații, etnografi, toți au muncit asiduu pentru 
găsirea celor mai echitabile soluții.  
 În ceea ce privește România, încă din anul 1919, Inquiry Commission, alcătuită din 
specialiști americani, recomandase ca SUA să susțină atribuirea, către țara noastră, a 
Transilvaniei, Crișanei și a două treimi din Banat, în mare, după cum se va vedea, foarte aproape 
de frontiera actuală. Și englezii vor susține unirea Transilvaniei cu România, specialiștii britanici, 
în frunte cu istoricul Robert Seton-Watson, considerând absolut firești revendicările Bucureștiului, 
dar și pe cele venite de la Belgrad ori Praga. De departe, cei mai favorabili au fost francezii, iar 
geograful Emmanuel de Martonne poate fi socotit, pe drept cuvânt, „nașul” României Mari.  
 La rândul lor, maghiarii, conduși de contele Albert Apponyi, au avut, la Paris, o delegație 
impresionantă și au prezentat un material documentar foarte bine pus la punct, care va stârni 
admirația lui Nicolae Titulescu, diplomatul român acceptând, cavalerește, să recunoască 
apărarea fără cusur a Budapestei. Poate că principala obiecție adusă memoriului prezentat de 
către plenipotențiarii maghiari a fost opinia susținută în documentele prezentate, conform căreia 
rasa maghiară este superioară românilor, care sunt un popor de păstori, iar cei dintâi au avut și 
au un rol civilizator și dominant din toate punctele de vedere, în această parte a Europei.  
 În ciuda argumentelor conținute în documentul maghiar, prezentat la Versailles, decizia 
unanimă a fost aceea de a da câștig de cauză solicitărilor României, Cehoslovaciei și Regatului 
Sârbilor, Croaților și Slovenilor. A contat, desigur, poziția pe care se situa fiecare dintre părți. 
Ungaria era învinsă, statele succesorale erau în tabăra învingătorilor. A contat, desigur, și 
acțiunea militară a armatei române, care, în 1919, a reușit să înfrângă trupele maghiare și să 
intre în Budapesta, înlăturând guvernul comunist al lui Béla Kun și spulberând efemera Republică 
a Ungară a Sfaturilor, un bastion al bolșevicilor în centrul Europei, în virtutea ideii de export de 
revoluție proletară. Dar a contat, să o spunem răspicat, principiul justiției. Pentru că granițele cu 
Ungaria au fost semnate de către politicieni, însă au fost fixate de specialiști (geografi, geologi, 
experți economici și militari, etnografi, demografi etc). Desigur, în amalgamul de populații 
colonizate, de-a lungul veacurilor, peste băștinașii români, era imposibil să trasezi o linie perfect 
coerentă argumentelor etnice, atât de mult clamate de principiile wilsoniene. Pentru a realiza o 
asemenea performanță, ar fi trebuit să creezi enclave în enclave în enclave… În final, granița de 
vest a României, cuprinsă în Tratatul de la Trianon, era mai puțin extinsă spre vest, așa cum 
apărea în Tratatul de Alianță cu Antanta, din anul 1916.  
 Anunțarea semnării Tratatului de la Trianon nu a dus la manifestări triumfaliste în statele 
succesorale. Am putea spune că documentul a fost privit drept un act de normalitate, de 
recunoaștere a deciziilor luate de către români, în anul 1918, dar și de către ceilalți vecini.  
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 Astăzi, Trianonul este socotit, în continuare, de către maghiari, o catastrofă națională. 
Pentru vecinii Ungariei, este un act de justiție.  
Nu putem încheia acest material fără a spune că, în lumina noilor realități din Europa, apelul la 
trecut trebuie să rămână doar un apanaj al istoricilor. Și evident, nu putem să nu înțelegem că 
acest moment este unul dureros pentru națiunea maghiară și pentru fiecare maghiar, în parte. 
Nicolae Iorga este cel care a definit cel mai bine ceea ce ar trebui să însemne Trianonul, și, credem 
noi, după un secol, cuvintele sale sunt, încă, vii: „Din suflet compătimim pe unguri, ale căror 
calități de rasă suntem în stare a le prețui, pentru cumplita nenorocire […] Și oricât ar fi fost de 
firesc ca la București să se facă demonstrații pentru triumful final al unei oștiri atât de încercate 
(cea română) […] n-a stat în intenția noastră să ofensăm suferința”.  
     conf.univ.dr. Cătălin Negoiță, 
 
 
Ceasul empatiei 
 
Îți descifram pații la lumina umedă a lunii. 
Ea se zbenguia în aripi de ploaie, 
Sculptându-mi, pe umeri, numele tău. Era 
noapte. 
O noapte neconstruită, încă, 
Pline de șoaptele nedeslușite ale materiei. 
Locuiam într-un hău al memoriei, 
Arzând amintiri care să-mi încetinească 
Fuga spre neființă. 
Pe urmă, ai apărut tu, 
Regală, imperială alcătuire de neliniști și 
păreri 
Căutând, pe umerii mei, 
Ora dulce și banală a întâlnirii cu tine. 
Cum spuneam, era noapte. 
Și-n noaptea aceea, ai gățat în suflet numele 
meu, 
Și m-ai provocat ka un concurs de empatie 
Din care ieșeam teribil de puri. 
,        
 
Tu, ca o sirenă 
 
Amintirea nopții îmbrăca în iederă casa aceea 
de pe plajă. 
Pereții ei, croiți din calcar albit de șuvoaie 
sărate, 
Țintuiau orizontul în culcușul vântului serii. 
Tu adormiseși într-o barcă veche, 
Rătăcită pe coama malului de nisip, 
Gâze mici îi cercetau cicatricele, 
Și lemnul acela, încordat ca o vioară, 
Răsufla vuiet de valuri zdrobite de țărm. 

Vântul de miazănoapte îți mângâia mâinile, 
Degetele tale aveau pulbere de nisip și de 
stele, 
Sărutarea ta era sărată și sălbatică, 
Ca o amprentă venită din adâncuri. 
Erai, în acel amurg, o sirenă sătulă de 
universul lichid, 
Emigrată pe plaja aceea ascunsă. 
Te priveam, furișat în spatele unei amintiri 
uitate, 
Vedeam zâmbetul tău nenăscut, 
Lângă cochilii de scoici sidefate 
Și tatuajul de pe picior, 
Născut dintr-o algă care n-a vrut să te 
părăsească. 
Se făcea tot mai noapte, Cădeau stele peste 
noi, iar tu 
Clădeai un nou imperiu de vise și păreri, 
În barca aceea veche, 
 
Adusă de valuri, la mal, 
Într-o amiază pierdută. 
 
Poveste despre noapte și echilibru 
 
Noaptea aceea se îmbrăcase într-o catifea de 
culoare adâncă, 
Dăltuind luna, în chip de inimă. 
Tu erai la capătul universului, 
Sorbind ploaie de stele și zaț te cafea. 
Eu viețuiam sub un colț de lacrimă, 
Clipocind amintiri uitate. 
Știam că existi! 
Privindu-te, npatea, printre semafoarele Căii 
Lactee. 
Nu te descoperisem, încă, 
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Dar erai acolo, 
La capătul memoriei, 
Pentru că, fără miroul ceștii tale de cafea, 
Lumea se prăbușea într-un hohot de 
nemurire. 

Știam că existi! 
Pentru că, întotdeauna, echilibrul lumii eținut 
în palme 
De doi sori. 
 

 
 
Praf de nisip și de stea 
 
Știam că secunda asta va pleca, 
Scuturându-se de nisip și de sarea ce-i pictase obrajii. 
Eram singuri pe plajă. 
Scotocind cuvintele, amestecându-le, 
Împărțind silabe și interjecții 
Tu priveai în zare, spre mugetul ascuns al furtunii nenăscute încă 
Priponită0n ciot de corali 
Incapabilă să-și mărturisească despre seara ce vine. 
Nici nu mai știam de unde apărusem, 
Ce anotimpuri ne plăsmuiseră 
Parcă erai primăvară, cu flori de 
măr în verdele crud al ochilor tăi. 
Parcă șuvoi de vară ți se-ncurcase-
n plete. 
Plaja aceea devenise tărâmul 
nostru comun, 
Loc de viață și moarte, 
În care te cream din fir de nisip, la 
nașterea zilei, 
Și te sfărâmam, etern, 
Sub lumina Căii Lactee. 
 
Cătălin Negoiță   
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Daniela Forcoș - Poeme 

 

 

 

 

 

FEMEIA CARE AM FOST 

Am fost pulbere de stele, 
un copac cu ramuri verzi fui, 
plin de paseri, frunze și flori. 
Un vânt năvalnic și rece  
îmi răni trupul tandru, 
iar rădăcinile-mi surpă înlăuntru. 
O acvilă fui, zburând în înalt, 
cu aripile mângâind frunțile munților.   
Un fulger negru cum un blestem, le răni, 
și nu fu vindecare pentru ele. 
Am stat pe pământ și-am plâns 
ascunsă între stâncile umede și reci, 
doar roua-mi ostoia foamea și setea. 
Femeie am fost, 
nu mai știam să iubesc  
ca niște cristale, lacrimi străluceau în ochi-mi  
Tu, cu tandrețe,  
ai strâns una cate una mărgăritarele, 
și ai sădit în pieptu-mi, o altă inimă. 
Destinului, nimic nu-i pretind, 
nici aripi noi, nici ramuri fragede  
nici rădăcini sau flori ... 
Priveste-mă, și vei vedea câtă iubire,  
au dincolo de lacrimi, ochii mei 
 

-SĂ BEAU RAIUL DIN STELE- 

 
Nu am vrut să mai găsesc 
vreodată plăcerea-ntr-un vis. 
Nu am atins soarele 
ce lenevea pe pieptul tău, dimineața, 
Focul dorinței din fântână ochilor tăi 
nu l-am stins niciodată 
Rănile trecutului 

nu le-am mai spălat cu lacrimi 
ce curgeau din geana sărutului. 
Nu am mai ascultat cum cresc 
trandafirii în grădina cerului 
Am crezut doar ce-mi șopteau buzele tale, 
sub cupole de nea 
Sub ceața de priviri albastre unde mă 
stingeam și mă aprindeam cum o stea. 
 
N-am mai găsit vreodată plăcerea-ntr-un vis 
până și apa avea gustul amar, 
iară vântul împărțea cerul în două 
Am băut doar din otrava chinului și-a 
disperării 
fără a ști că sub vălul risipei de stele 
mă aștepta sfioasă, 
într-un colț, iubirea. 
M-am oprit însetată și rănită de spini, 
să mă vindece florile cu lacrimile din rouă, 
cu petalele lor, 
să beau raiul din stele! 
 

ȘI TOTUŞI MĂ TEM 

Nu știu dacă îmi este teamă, 
poate că sunt numai gândurile sumbre care 
îmi țintuiesc simțurile. 
Adun petale din florile timpului închis în 
mine 
și răvășită ca o toamnă, ard ultimele vise, 
sculptate în frunzele îngălbenite,  
cu un geamăt ascuns aproape tăcut. 
Atât sufletul cât și mintea,  
ca într-o zbatere de aripi de îngeri,  
caută cu disperare să coloreze în roz  
câte-un suspin de pe mantia timpului. 
Mă ascund în mine, de lumina zilei, 
ca într-un cuib din labirintul vieții,  
ca într-un rai cu nopți albastre și cu stele de 
foc. 
Mă contopesc cu acest zbucium al vieții  
unde-mi trăiesc propria-mi convalescență, 
sub foșnetul ca o adiere, al pașilo Daniela 
Forcoș r lui Dumnezeu. 
Nu se cuvine să strig, nici curaj nu mai am, 
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să cer acum, Celui De Sus un strop de lumină 
... 
Poate că este prea târziu! 
Nu mai am forţă să îngenunchez,  
să mă rog ore în șir cum altădată,  
să răscolesc în adâncul sufletului neputințele  
și vaga speranță că mâine voi mai fi aici. 
Rămân sprijinită de-un braț al destinului, 

 înlăcrimată, cu sufletul profund înrourat 
 de puținele speranțe. 
Mă ascund acolo, unde numai eu știu, 
că lacrimile divine vin, ca de atâtea ori,  
să-mi hrănească ultimele clipe. 
Nu știu dacă-mi este teamă, și totuși mă 
tem! 

 

Parcă -mi vorbea în suflet 
 „Și se făcu tăcere. 
 Nici măcar îngerii din cer nu aveau curajul să rupă acea magie. 
Sentimentul sublim pe care-l nutrea pentru Luchas, o făcea să se simtă puternică şi vulnerabilă 
în acelaşi timp, ca un orb care-şi adoră punctele de referință. Îl dorea. 
Daphne surâzând, se întinse pe divan. Privi spre noptiera din dreapta sa și văzu cupa de argint 
pe care-o cumpărase cu mult timp în urmă, din târgul de vechituri, unde mergea uneori pentru 
a găsi ceva din realitatea de altădată prin care ar fi putut să-și găseasca identitatea, ceva care 
să-i schimbe părerea despre trecutul ei, despre faptul, că nu și-a deschis porțile inimii în van. 
Păstra în cupa aceea tot focul și toată cenușa din care abia acum începea să renască, să prindă 
forma femeii ce încă mai poate pune stăpânire pe inima bărbatului iubit...Luchas era o lumină 
vie în întunericul ei, oglinda care o înfrumuseța, care-i netezea ridurile atâtor nopți de nesomn, 
bărbatul, care se pare că reușise să-i readucă zâmbetul pe chip. 
Se simțea frumoasă, și de abia acum găsea un răspuns temerilor sale.  
 Călători cu gândul dincolo de vise, dincolo de lacrimi, dincolo de durerea și rănile trecutului. 
 Adormi cu ochii lui în suflet." 

Daniela Forcoș, Italia 
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Tragedia Mareșalului Ion Antonescu 

 
 

Mareșalul Ion Antonescu, născut pe 2 iunie 1882 la Piteşti 
și ucis la 1 iunie 1946, din ordin sovietic la Jilava, a fost un militar 
și om de stat român, ofițer de carieră, șeful Biroului Operațiilor din 
Marele Cartier General al Armatei în Primul Război Mondial. În 
acel război, Antonescu și-a câștigat reputația de comandant militar 
priceput și pragmatic, executant meticulos și dur. Duritatea sa i-a 
adus porecla „câinele roșu”, ce provenea dela părul său blond spre 
roșcat. 

Pentru contribuția la cucerirea Budapestei și înfrângerea 
Armatei Roșii ungare  în 1919, locotenent-colonelul Ion Antonescu 

a fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a. 
 
Apoi a fost promovat atașat militar la Londra și Paris, comandant al Școlii Superioare de 
Război, șef al Marelui Stat Major și 
ministru de război, iar din 4 septembrie 
1940 până în 23 august 1944 a fost prim-
ministru al României cu titlul de 
„Conducător al Statului”. 

Partidele democrate au refuzat să 
colaboreze cu Statul Național-Legionar, 
desființat ca urmare a Rebeliunii 
legionare din 21–23 ianuarie 1941. După 
acea dată, Antonescu a preluat singur 
exercitarea puterii de stat, făcându-se 
responsabil pentru atrocitățile comise, 
deși avea colaborator apropiat pe Henric 
Ștefan Streitman născut în  1873 la  
Neamț,  decedat în 1949, jurnalist, 
fondator și primul președinte al UZP, 
figură politică din România, de profesie 
medic, el fiind și președintele Oficiului 
Central Evreiesc din România.  

Ion Antonescu a decis intrarea 
României în al Doilea Război Mondial de 
partea puterilor Axei, pe baza 
promisiunilor lui Adolf Hitler că teritoriile 
românești pierdute în 1940 ca urmare a Dictatului de la Viena și Pactului Ribbentrop-
Molotov vor fi retrocedate României. Politica sa externă falimentară s-a dovedit, la început, 
câștigătoare, România reușind să dobândească pentru scurt timp teritoriile acaparate de 
Uniunea Sovietică; Basarabia, Transnistria, Bucovina de nord, teritorii populate în majoritate 
de Români.  

Trecerea arbitrară a Basarabiei la Rusia, în 1812  care nu avea nicio legătură cu caracter 
identitar sau naţional, nu poate fi calificată altfel decât ocupaţie şi subjugare prin anexare, o 
particularitate specifică Rusiei țariste, celei comuniste și actuale. Actul din anul 1812 exprimă 
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tragismul întregului neam românesc, care a suportat prin pierderea Basarabiei atât o mutilare 
teritorială, cât şi o iremediabilă traumă psihologică generată de separarea criminală a aceluiaşi 
neam, de trecerea forţată a românilor moldoveni din stânga Prutului sub un regim nou, străin 
ca spirit,limbă, tradiţie şi ideal  care s-a manifestat la scurt timp după anexarea Basarabiei prin 
politici de discriminare, colonizare şi asimilare, cei ce nu acceptau erau trimiși în Siberia unde 
și astăzi mai sunt sate românești. Am fost personal acolo, părinții mei originari din Orhei-
Găuzeni, mi-au confirmat și cu fotografii, tragedia poporului oprimat, arestat, deportat, 
pentru că au declarat că ei sunt  ROMÂNI. Acest genocid nu se poate uita și nici ierta. Cei ce îl 
ridică în slăvi pe Stalin, care declara; „dispare omul, dispare și problema“, devin complicii lui. 

Existenţa la ora actuală a două narative paralele în chestiunea anului 1812 duce la 
confuzii în societate, iar lipsa unei poziţii oficiale a Chişinăului – spre deosebire de cea a 
Georgiei sau a Ţărilor Baltice, care şi-au repus în drept, trecutul lor istoric – conferă problemei 
anului 1812 în istoria Basarabiei o natură de perpetuitate şi lasă loc de speculaţii politice. Un 
stat incapabil să recunoască, să-şi asume şi să-şi apere propria istorie este un stat slab şi cu 
viitor incert, de aici și hotărârea Mareșalului Antonescu să rezolve integritatea neamului 
românesc chiar și cu o alianță cu nazismul în fața colosului Rus care se afla într-o expansiune 
brutală în raport cu vecinii; Suedia în 1709, Finlanda în 1940, România 1940, au fost forțate 
prin forță să cedeze teritorii către Rusia, confirmând încă odată că testamentul lui Petru zis cel 
mare din 1725, citez;  „Cred cu tărie că Statul Rusia va putea aduce întreaga Europă sub 
suveranitatea rusă“, ceea ce urmașii lui indiferent de ideologii o fac cu o perseverență rapace, 
genocidală. 

Antonescu a fost demis de la conducerea statului de către regele Mihai, prin lovitura 
de stat de la 23 august 1944, fiind arestat și predat spre pază comuniștilor, apoi deținut în 
Uniunea Sovietică. La 17 mai 1946 a fost condamnat la moarte pentru crime de 
război de Tribunalul Poporului din București. La 1 iunie 1946 a fost executat prin împușcare 
la închisoarea Jilava. Mărturia preotului care i-a dat ultima împărtășanie Mareșalului Ion 
Antonescu înainte de execuție: “La Jilava, soldații plângeau în curtea închisorii”. Antonescu 
avea adesea un comportament sinusoidal, incoerent, retractându-și ordine date anterior. El 
avea probleme medicale primind tratament cu plasmokina și atebrina (Bayer). Consecințele 
acestor efecte secundare le tragem noi indirect astăzi. Ion Antonescu nu a intrat în război 
pentru eliberarea Basarabiei - ea ar fi revenit statului Român, implicit de drept- ci pentru 
înfrângerea comunismului, dușmanul lumii libere, a oamenilor de dreapta.  

Aici v-aș invita la o reflecție etimologică; rădăcina cuvântului drept, este baza 
cuvintelor; dreapta,drepturi, dreptate, drept care, drept cuvânt,de-a dreptul, luptă dreaptă, 
drepți! este și comanda militară care înseamnă poziția coerentă, disciplinată. Stâng, duce la 
formarea cuvintelor; stângism, stângăcie (lipsă de îndemânare sau siguranță), cine are două 
mâini stângi este considerat incapabil, stânga este soră cu strâmba ce înseamnă să fii nedrept. 
Iată că regăsim în politică, dreptate la partidele de dreapta și strâmbături la partidele de 
stânga. Nu întâmplător. 

Deși Ion Antonescu era un lider de dreapta, el a comis greșeli grave care confirmă că 
excepția întărește regula. Este tragedia lui, deși a fost patriot pentru unitatea neamului 
românesc. 

Constantin Gumann, Austria - Salzburg 
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Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii  Moldova – 

Doamna Iuliana Gorea 

 

 
 

Motivația mea dintotdeauna a fost de a contribui la facerea binelui, bucuria de a 
bucura și a ajuta oamenii. În copilărie îmi doream să fiu învățătoare, una bună, care  să-
și  iubească profesia, să iubească copiii și să-i îndrume, scoțând în evidență cele mai frumoase 
calități ale lor. Am devenit învățătoare – prietenă a copiilor. În scurt timp mi s-a propus să 
lărgesc aria activității mele pentru toți elevii, în calitate de director adjunct pentru educație, 
iar din această funcție consătenii mei m-au ales primar. Peste ani realizez cât de responsabilă 
era acea funcție și manifest multă recunoștință pentru încrederea lor. Mi-a reușit atunci să 
realizez multe din sarcinile specifice acelei funcții, dar la mijlocul celui de-al doilea mandat mi-
am prezentat demisia, protestând și  refuzând astfel să impun consătenii să-și taie plantațiile 
de vie (cerință obligatorie din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS ” 

Cu privire la întărirea luptei împotriva beției și alcoolismului”) și să pedepsesc, cu 
amenzi, consătenii care se adunau împreună pentru  rugăciune. Am avut întotdeauna un 
judecător suprem – propria conștiință, mereu prezentă și deseori în contradicție cu guvernările 
efemere. Am invocat atunci articolul din Constituție despre libertatea conștiinței, numai că 
acest argument conta prea puțin pentru cei investiți cu puterea de a asigura securitatea 
statului totalitar și implementarea ideologiei „celei mai fericite țări din lume” – URSS. 
Considerând că e puțin să ai dreptate, dacă nu poți și să-ți aperi drepturile, am dat admiterea 
la cea de-a doua facultate – Dreptul, predând  în paralel limba română în una din puținele școli 
cu predare în limba română(numită moldovenească pe atunci) din Chișinău.  

În perioada deșteptării naționale eram inspector școlar, specialist principal la 
Ministerul Învățământului și predam la Școala nr.1 , actualmente liceul ”Gheorghe Asachi” și 
la catedra de filologie română a Universității Pedagogice „ Ion Creangă” din Chișinău, condusă 
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de eminentul profesor Nicolae Mătcaș. Procesele democratice cuprinsese întreaga societate, 
iar necesitatea instruirii și educării unei elite naționale, lipsite de complexe și prejudecăți, 
cunoscători ai limbilor străine era una stringentă.  
Am hotărât atunci, în procesul de reformă a învățământului, să-mi  realizez un alt vis – o școală 
altfel – liceul academic român-englez „Mircea Eliade” la baza căruia am pus actul creației – 
cea mai înaltă treaptă a activității umane.  

Eforturile noastre comune, a cadrelor didactice, a colectivului de părinți și liceeni a dat 
în curând rod – toți absolvenții noștri erau admiși la cele mai prestigioase instituții de 
învățământ din Chișinău, România și din lume, elevii noștri se întorceau cu medalii de aur, 
argint sau bronz de la olimpiadele internaționale, spațiul rezervat liceului demult nu mai putea 
face față numeroșilor doritori de a studia în instituția noastră, unde, deseori pentru un loc, 
concurau până la 50 de pretendenți …  

Între timp însă, schimbarea orientării Republicii Moldova spre Est a impus între alte 
acțiuni și decizia guvernării  agrariene,  instalate și susținute de președintele Mircea Snegur, 
deranjat de chemarea imnului „Deșteaptă-te, române”, de a scoate din planurile de studii 
limba și literatura română și istoria românilor.  

Studenții și cadrele didactice de la Universitatea de Stat   au început protestul, iar 
liceul  academic român-englez “ Mircea Eliade” a devenit nucleul acelei  mișcări, la care se 
alăturase aproape toate instituțiile de învățământ mediu și superior din republică și 
reprezentanți ai diverselor pături sociale. A fost cea mai mare mișcare de protest în apărarea 
dreptului firesc de a ne studia limba și istoria, părinți și profesori nu puteam admite ca 
noi  generații să fie lipsite, asemenea nouă, de drepturile firești la existența ființei naționale.  

Amploarea acelei mișcări de protest i-a impus pe guvernanții de atunci să renunțe, iar 
pe  președintele Mircea Snegur să-și amintească, motivat de dorința de a deveni  din nou 
președinte, ceea ce recunoscuse  în 1989 – numele corect al limbii noastre este limba română. 
Greva, care a fost numită primăvara demnității noastre,  a durat luni, în care  liderii acelei 
mișcări  eram blamați, obstrucționați, calomniați, amenințați, filați, organizându-ni-se diverse 
provocări, ca până la urmă să fim acționați în instanța de judecată.  

În acele împrejurări comitetul de grevă a decis înaintarea candidaturii mele la funcția 
de președinte al Republicii Moldova cu scopul de a utiliza compania electorală pentru a 
împiedica reluarea puterii  de către partidul agrarian și liderul său. A fost o bătălie grea, în 
urma căreia partidul agrarian n-a mai revenit la putere,  dar societatea  nu era pregătită 
încă  să renunțe la garnitura moștenită din nomenclatura sovietică.  

De aceea după alegeri am acceptat funcția de Reprezentant Permanent al Republicii 
Moldova la Consiliul Europei, propunând-mi  să  contribui la impulsionarea și  implementarea 
unui alt sistem de valori, european, bazat pe democrația pluralistă, pe statul de drept, pe 
drepturile și libertățile fundamentale ale omului.  

Referitor la politică… ceea ce se întâmplă la nivel politic ne vizează pe fiecare în parte 
și pe noi toți, indiferent de gradul de implicare.  
Mi-am realizat sau nu scopul? Mi-am făcut cinstit datoria, partea mea de sarcină. 
Viața, activitatea mea continuă… 
 

Fragment din interviul acordat de E.S.  pentru Asociația Scriitorilor Români din Austria 
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Mihai MERTICARU - Poeme

 

COPILĂRIE 
Copilărie, felie de 
soare, 
Diafan clipocit de 
izvoare, 

Neţărmurită pajişte-nverzită, 
Caldă suflare îndumnezeită. 
Copilărie, ocean de lavă, 
Anii ţi-s ca florile-n dumbravă. 
Copilărie, galaxie de sori, 
Născută din triluri de privighetori. 
Copilărie, fluviu de candoare, 
Clipa nu te frânge, nici nu te doare, 
Pe toate cărările aleargă paşii tăi, 
Dorurile-ţi albastre ard în vâlvătăi. 
 
DELTĂ 
În delta fluviului meu de sânge 
cea mai mare din sud-estul 
inimii mele 
cresc nuferi galbeni 
lebede albastre şi 
peşti zburători peste 
plavii de dorinţe 
în cea mai frumoasă deltă din lume 
apele fierb în adâncuri 
dar la suprafaţă sunt limpezi 
ca o electrocardiogramă de nou născut 
în cea mai frumoasă deltă 
 
a sufletului meu 
fiecare soare ce răsare 
e o minge pe care Dumnezeu 
mi-o ridică la fileu... 
 
SPOVEDANIE 
Părinte 
am furat o scânteie 
din tăriile celeste... 
voi avea vreodată iertare? 
fiule 

foc ai furat 
focul te va purifica... 
arzi 
şi cenuşa îţi va fi viscolită 
până la stele... 
ŞOAPTĂ 
Izbeşte-te de toate pietrele 
izbeşte-te de toate zidurile 
izbeşte-te de toate colţurile 
cuvântului! 
izbeşte-te cu încrâncenare 
şi poate vei găsi uşa secretă 
prin care să intri în altarul sacru 
unde să te rogi cu pioşenie 
până ce ţi se vor afunda genunchii 
în piatră! 
atunci poate se vor deschide 
cerurile albastre 
 
inundate de ploile de stele 
care să te călăuzească 
spre desluşirea 
semnului 
atunci 
poate atunci 
 
O CLIPĂ UNICĂ 
Fulgerele luminează o secundă 
miraculoasa tâmplă a nopţii 
cât să încerci să descifrezi 
scrierea cuneiformă 
săpată adânc în marmura ei neagră 
în care ţi se dezvăluie că 
divinii constructori 
ai celor şapte minuni ale lumii 
şi ai sublimelor catedrale 
s-au inspirat mereu din arhitectura sacră 
a clipei unice în care te-am zărit 
prima oară... 

Mihai MERTICARU  
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Cum l-am cunoscut pe Cătălin Negoiță 
 

Oare poți să cunoști o persoană fără să te vezi față în față cu ea 
și să schimbi câteva cuvinte? 
Mulți ar spune că NU... dar cei care sunt prieteni cu lectura vor 
înțelege ce vreau să spun. 

Despre Cătălin Negoiță am aflat acum câțiva ani, când 
prietena mea, Daniela Gumann, mi-a încredințat manuscrisul 
volumului de poezie „Ecoul stelelor” și a precizat că prefața va fi 
scrisă de conf. univ. dr. Cătălin Negoiță. Curioasă din fire, ca mai 
toate femeile, întrucât nu auzisem de acest nume, am dat 
căutare pe internet și am găsit: Negoiță Cătălin Valerică, născut 
la 26 octombrie 1963, în Comuna Nămoloasa, județul Galați, 

doctor în istorie, licențiat în istorie și filosofie, conf. univ. dr. la „Facultatea de Litere-
specializarea Științe ale Comunicării”, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, 
director executiv al „Direcției pentru Cultură” Galați, realizatorul emisiunii „Între oglinzi 
paralele” la ETV Galați – Brăila cu multe realizări, publicații, premii… etc. 

Avea dreptate Daniela să-mi spună că este o personalitate. 
La scurt timp primesc și textul pentru prefață: concis și cuprinzător. În câteva pagini a surprins 
tot ce era esențial în volum. 
Îmi doream să mă întâlnesc cu această persoană, dar timpul a trecut și dorința a rămas în 
așteptare. Anul trecut primesc de la Daniela Gumann, volumul de interviuri „Oameni aleși, 
contemporani cu noi” (inspirat titlu), apărut la Editura UZP, București, 2020, cu un minunat 
motto: „Toți oamenii se aseamănă prin cuvinte. Numai faptele îi deosebesc” (Molier). 

Desigur că imediat ce am deschis cartea mi-am aruncat ochii la cuprins să văd care sunt 
coautorii, intervievații; 22 de „oameni aleși”, nume cunoscute, personalități marcante ale vieții 
culturale. Pe unii dintre ei, îi cunosc, i-am avut ca invitați la evenimentele Asociației „Universul 
Prieteniei”: eminescologul Lucia Olaru Nenati, consulul Adrian Georgescu, scriitorul și 
jurnalistul Sterian Vicol, artistul plastic Constanța Abălașei Donosă. Ultimul interviu era cu 
Cătălin Negoiță. Mi-a atras atenția motto-ul interviului: „Să las lumină prin locurile prin care 
trec!” Apoi am aflat și date noi: „… sunt în egală măsură, pe tot parcursul zilei, și professor, și 
director și jurnalist (…) … de la ora 8.00 la ora 16.00 îmi desfășor activitatea la „Direcția 
Județeană pentru Cultură” Galați, apoi am ore la facultate, până la 20.00, iar de la ora 20.00 
la 22.00 sunt la televiziune”. 
Aoleu!!! … Și continuă: când îi rămâne timp se documentează în vederea scrierii unor articole 
ori cărți, iar când vine muza, scrie  poezii.  
Încărcat program!!! Dar pentru un-OM care spune clar că pentru el munca este un „hobby”, 
programul este lejer, pentru că tot ceea ce face, face cu drag și-l „fascinează”. 

Despre mass-media declară că s-a „talibanizat”, iar „ideea de neutralitate a 
jurnalistului a devenit un mit”; că în meseria de profesor una dintre cele mai plăcute experiențe 
este întâlnirea cu studenții anului I și telefoanele primite de la foști studenți care-l anunță că 
au performat în domeniul pentru care s-au pregătit, iar el este foarte mândru de ei; că nu-i 
place să dea „sfaturi” studenților dar conturează „situații ipotetice” și-i îndrumă cum să se 
descurce; că a ales să facă un master despre „Cultura și civilizația ebraică”; că urmează să 
publice un volum de poezie. 
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M-a impresionat  faptul că o persoană atât de ocupată, mai găsește timp să se ocupe de pisicile 
și cățeii fără stăpân, care sunt „suflete minunate” care „demonstrează că există iubire 
necondiționată” sau are grijă de „florile din apartament”. 
Așa l-am cunoscut pe Omul Cătălin Negoiță, cel care spre finalul interviului declară că principiul 
său de viață constă în forța binelui. 

Mulțumesc Daniela Gumann, că prin răspunsurile la inspiratele întrebări din interviu, 
am reușit să cunosc o personalitate, dar mai ales un-OM. 
Desigur că încă mai doresc să mă întâlnesc cu Cătălin Negoiță, dar cum nimic nu este 
întâmplător sunt sigură că această dorință se va împlini cât de curând. 

 
Rodica Rodean / preşedinte fondator Asociatia Universul Prieteniei Iasi 

 

 
 

Expoziția " Piatra în epoca omului" deschisă azi la Casa Filipescu 
Cesianu - Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Suțu -curator - dr. 

Arheolog Opris Vasile. 

 
Piatra a fost la îndemînă în diverse moduri de utilizare, ca unealtă, armă, adăpost, 

piatră funerară, unealtă de scriere, bijuterie.  
În expoziție este prezentat situl GOBEKLI TEPE din Turcia, cel mai vechi sit din lume, integral 
din piatră. 
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Piatra, cea care era folosită în diverse 
moduri, a devenit un lux, e exotică chiar. 
Piatra e utilizată ca o metaforă a naturii și a 
nobleței și în curînd va fi doar un alt simbol 
al trecutului. 
Piesa de rezistență este un fildeș fosilizat - 
pietrificat de fapt - de mamut descoperit 
într-o nisipărie a lacului Pantelimon din 
perioada paleoliticului superior, adică spre 
finalul erei glaciare. Picturile din grotă ce 
însoțesc fildeșul sînt tot din aceiași perioadă, 
inspirate după picturile rupestre in Altamira 
- Spania și Lascaux - Franța, realizate de 
pictor conservator Cristina Vasiliu. 

Din paleoliticul inferior pînă în Evul 
Mediu piatra a fost utilizat[ ca armă și 
unelată: topoare, cuțite, bombarde, 
cremene pentru fitile. Bombardele au fost 
folosite de către romani, apoi în tunuri 
metalice propulsate cu forța prafului de 
pușcă. 

Veți găsi reconstituită o porțiune din zidul de la Curtea Veche, din perioada lui Mircea Ciobanu 
- 1548 - tehnica de construcție find cea din 
perioada bizantină pînă în Evul Mediu, pe 
filiera bisericii ortodoxe. Bombardle apar 
în consctrucția zidului, printre pietre și 
cărămizi. 

Să vă opriți la scrieea rumică din 
Nordul Europei de la Roseta Egiptului, pe 
baza căreia Champolion a descifrat 
hierogliflele ! evident, însoțindu-l pe 
împăratul Napoleon. 
Alte documente epigrafice (scrise în 
piatră) din Nordul Africii pînă în Britania. 
Veți vedea gemele, pietre de mici 
dimensiuni ce erau însoțite de blesteme, 
jurăminte, nume. 
Sînt date cîteva exemple - Coloseumul 
care incumbă 100.000 metri cubi de 
piatră, Pompeiul cu străzile sale pavate cu 
pietr eovoide, Curtea Veche. 

Pietre de granit din strada Soarelui 
Centrul Vechi din București, (azi înlocuit, 
nu sînt cele pe care călcăm azi în Centrul 
Istoric). 
O minunată fotografie - Mori de apă de-a lungul Dîmboviței, pe dealul unde acum se află Casa 
Poporului iar atunci exista Palatul Arhivelor. 
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Piatrautilizată reprezentare artistică - civilizația Gumelnița (Piatra Neamț), statuia lui 
Octavianus din Forul roman , La pieta din San Pietro, o pasăre măiastră a lui Brîncuși. 
Într-o vitrină e sticlă veți vedea obiecte realizate cu mare migală - cercei, fibule, un pandantv 
mic pe care sub lupă descifrezi un țat și un satir, realizat de romani.  

Tot acolo veți descoperi fusaiode, obiecte rotunde ce se puneau pe fus și menținau 
mișcarea de rotație a fusului. 
„Piatra a însoțit dintotdeauna Omul. Peste 99% din istoria umanității a fost cioplită în piatră.  
După o perioadă de tranziție în epoca de mijloc a pietrei (Mezolitic), a urmat epoca pietrei noi 
(Neolitic), în care tehnicile de prelucrare, modalitățile de utilizare și gama de obiecte obținute 
s-au diversificat. Când piatra a fost utilizată pentru prima dată ca suport pentru scris, 
umanitatea a părăsit preistoria și a intrat, treptat și pe alocuri, în istorie. 

Utilizată ca material 
de construcție, piatra a 
conferit statornicie și a 
devenit simbol al civilizației, 
credinței, puterii și memoriei. 
Toporul cioplit, din Paleoliticul 
Inferior sau strada pavată din 
Bucureștii secolului XIX sunt 
repere ale gradului de 
civilizare. Stonehenge sau 
Biserica Densuș sunt evocări 
ale credinței. În Columna lui 
Traian sau Arcul de Triumf 
regăsim celebrarea unor 
idealuri. În volumul pietrelor 
de mormânt stă adunată 

întreaga memorie a celor duși. 
Îi mulțumesc pentru dialog, precizări și 

explicații curatorului expoziției dr. arheolog Opris 
Vasile, am aflat citind pliantul că este șeful secției 
de Istorie de la Muzeul Municipiului Bucureşti - 
Palatul Suțu. 
 Mă bucur că în sfîrșit sînt aleși tineri cu o mare 
cultură dar și cu mare voință de a descoperi, de a 
realiza, da nu oricum. 
 

Vivat ! 
 

Liliana Popa 
istoric de artă 

28 mai 2021 
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Maria-Ileana Tănase - Poeme
ÎNFLORIRE 
Uneori, în nopțile albe 
mirarea împrăștie 
miresme nedefinite iar 
zumzetul gândurilor 
își găsește supapă 
într-o retorică cu 
blazon. 
Vâltoarea sunetelor 
se prelinge peste rădăcina 
cuvintelor desperecheate, 
ursite amăgire eclatantă... 
Dar îți înavuțește sufletul, 
îi oferă acel bonus de simțire 
pe care realitatea, rareori, 
l-ar putea etala și flutura. 
Peste acel umblet proverbial 
bâiguie înveșnicită tăcerea. 
Din ecou am croit o săgeată, 
un semn de întrebare, pe care, 
în nopțile albe, o voi slobozi 
între maluri de complicitate, 
ca din gândul zbătut, nerostit, 
pașii să ne înflorească, Poezie! 
 
 
NEPRIHĂNITELE VOCALE 
Pe țărmul amintirilor nepetrecute, 
în miez de noapte, când marea 
de sub pleoape se retrage, 
găsesc împrăștiate pe nisipul brodat 
cu spumă vocalele neprihănite. 
Le adun în poala gândului și încerc 
să le ascult oful să le găsesc rostul... 
Dar cum să caligrafiez sunetele, când 
foaia de hârtie este gata să se aprindă? 
La umbra nopții, albatroșii, încă, mai stau 
la pândă... speră să găsească prin 
nisipul așteptării dorințele interzise. 
Închid ochii și de sub pleoape, rând pe 
rând, 
cad vocalele, precum numerele de la loto. 
Pe frontispiciul nopții înflorește un banner: 
Așteptarea Este, Întotdeauna, Ofranda 
Îndrăgostiților Uniți Aortic! 
 

 
MUGURII VISĂTORI 
Ploaia și-a despletit, iarăși, cosițele... 
O grațioasă ce pe pași cadențați 
se dăruiește peste asfaltul plumburiu. 
Mugurii visători, de pe crengile ude,  
zâmbesc larg vântului, care-i trezește. 
De sub umbrele, trecătorii aplecați 
refuză spectacolul bacovian și grăbiți  

traversează anormalitatea rece. 
Chiar și din dărătul ferestrelor, cu trei 
camere, ropotul ploii se face simțit...  
Mângâie monotonia dimineții vineții, 
împrăștie gândurile nopții trecute. 
Dar prin copacii de sub fereastră  
mugurii sunt gata să crape de fericire, 
iar primăvara melancolică îl așteaptă 
pe Sfântul Gheorghe, la semafor! 
 
 
CIREŞELE DE MAI 
Dintre frunze, delicioasele cireşe zâmbesc, 
iar în preajmă, doi grauri gureşi pândesc, 
cireşele rubinii ispitesc, prin regala-culoare 
şi privirea vrăjită degustă aromata 
savoare. 
S-au copt cireşele de mai şi simt bucurie, 
dar gândul mă poartă la cele din copilărie; 
mândră le prindeam la ureche ca pe cercei, 
şi de atunci am păstrat acest nostim 
obicei. 
Privesc cireşele zemoase, ce fac cu ochiul, 
iar graurii ciripesc... parcă i-a prins 
deochiul, 
privirea devine, din ce în ce mai, flămândă 
şi nerăbdarea creşte cu fiecare secundă. 
Dintre frunze, cireşele roşii se-alintă la 
soare, 
dar parcă s-au ruşinat... de atâta culoare; 
dincolo de deliciul oferit, când sunt 
gustate, 
au ajuns prin poezii şi chiar pe pânză 
pictate. 
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