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,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate aspira este să-şi 

înţeleagă drept – adică în semnificaţiile esenţiale – timpul în care îi este 

dat să trăiască şi înţelegându-l astfel, să-l poată îndruma cu autoritatea pe 

care numai o bună cunoaştere, o vocaţie autentică şi o reală pasiune o pot 

da”. 

                                     ION CHINEZU 
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SCRISOAREA PASTORALĂ A +  CARDINALULUI LUCIAN 

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT  AL ARHIEPISCOPIEI DE 

ALBA IULIA ŞI FĂGĂRAŞ, ARHIEPISCOP MAJOR 

AL BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA 

 

SCRISOARE PASTORALĂ LA SĂRBĂTOAREA NAŞTERII 

DOMNULUI 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       Un prunc s-a născut nouă, un fiu s-a dat nouă, un fiu s.a dat nouă… 

înger de mare sfat, sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al 

păcii, părinte al veacului ce vas ă fie 

                                                                            Isaia 9, 5 

 
 

         Iubiți credincioși, 
 

An de an, de Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului, retrăim în credință 

mângâierea unui fapt minunat: Domnul Se face om și vine la noi ca prunc 

plăpând, arătându-ne calea pentru a deveni fii ai lui Dumnezeu. 

Contemplăm astăzi cel mai mare dar oferit vreodată omenirii, întruparea 

Fiului. Este împlinirea făgăduinței din veacuri așteptată, deoarece prin 

Nașterea Fiului lui Dumnezeu primim darul iubirii Tatălui, a unui Tată care 

ne ştie pe nume şi care se îngrijeşte de fiecare dintre noi, și de asemenea 
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darul Spiritului Sfânt care ne sfințește cu puterea Sa și ne îmbracă din nou 

cu haina pierdută a Paradisului.      

„Pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, S-a coborât din 

ceruri”. Prin recitarea Simbolului Credinței, ucenicii lui Isus mărturisesc și 
astăzi taina însăși a creștinismului: Fiul Divin, Logosul lui Dumnezeu 

„Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, S-a 

întrupat prin lucrarea Spiritului Sfânt în sânul Fecioarei Maria din Nazaret 

și S-a făcut om. Astfel chipul Dumnezeului celui nevăzut (Coloseni 1, 15) 

ni se arată, iar omul este reînnoit. Prin Întruparea Cuvântului, Treimea cea 

Nedespărțită, împreună lucrătoare, vădește ființa intimă a Dumnezeirii: 

iubire și îndurare infinită. Dumnezeu vine în mijlocul oamenilor, într-un 

moment precis al istoriei, pentru a ne împărtăși viața Sa: „întru toate după 

asemănarea noastră, afară de păcat” (Evrei 4, 15) și spre a ne arăta astfel 

că adevărata noastră chemare și vocație este de a fi parte a familiei lui 

Dumnezeu.  

Fiul Etern, Cel ce se îmbracă în lumină ca într-o haină (Psalmul 103, 

2), ia pentru noi umilul trup omenesc din Preasfânta Fecioară, spre a 

deveni Fiu al Omului, iar noi putem să ne adresăm Părintelui cu cuvintele 

Lui, cutezând, fără de osândă, a-L numi: „Tatăl nostru‖. Acest Fiu este cu 

adevărat Mesia, Dumnezeu Mântuitorul, El care de peste 2000 de ani se 

naște mereu în cei care au primit „înfierea‖, îndumnezeindu-i.  

Fiul se întrupează spre a împlini, prin ascultare, planul de mântuire 

adresat omenirii întregi, trimis fiind în lume „să se nască și să crească, să 

ne mântuiască‖. În felul acesta, omul are posibilitatea de a deveni și el din 

nou, tot prin ascultare, cetățean al Raiului: „Oricine va face voia Tatălui 

Meu Celui din ceruri, acela îmi este frate şi soră şi mamă” (Matei 12, 50). 

Însă în lumea în care trăim astăzi, îmbibată de relativism și de o libertate 

greșit înțeleasă, ascultarea ce are ca prototip ascultarea Fiului față de Tatăl, 

apare tot mai greu de urmat. Creșterea violențelor, neliniștea pentru 

siguranța zilei de mâine, panica în fața necunoscutului, nu deosebește mult 

oamenii extrem de „conectați‖ ai mileniului al III-lea, de locuitorii 

Palestinei din timpul lui Isus. Dependent de tehnologie, tot mai incapabil 

de autentice raporturi umane, omul contemporan își caută refugiul în 

diferite forme de surogat, care însă nu fac altceva decât să îi sporească 

însingurarea.  

                                  Dragi credincioși, 
 

Constatăm  de multe ori că păcatul, îngrijorările, bolile, nesiguranța, 

frica ne fură bucuria. În fața acestora, Nașterea lui Dumnezeu în trup vine 

să ne învețe din nou calea fericirii, și totodată, ne provoacă să ne 
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deschidem mintea și inima, spre a-L primi pe Pruncul cel Tânăr, singurul 

care poate da o nouă speranță existenței omului pe pământ. Astăzi ne 

vestesc îngerii, precum odinioară au vestit păstorilor: „Nu vă temeți. Că vi 

s-a născut azi Mântuitor, Care este Cristos Domnul, în cetatea lui David” 

(Luca 2, 10-11). Betleemul, cel în care Cerul a coborât pe pământ este 

astăzi la porțile sufletelor noastre. Fiul lui Dumnezeu, născându-se într-un 

grajd sărac, a venit să se sălășluiască la ai săi. Acolo dar și aici, atunci dar 

și acum și pentru eternitate, Cristos este și rămâne în mijlocul nostru. 

Fiindcă astăzi, precum în vechime, precum magilor din Răsărit, ni se arată 

și nouă steaua licărind printre grijile vieţii de zi cu zi. 

După mai bine de douăzeci de veacuri, în ziua Sfântă de Crăciun 

glasurile cristaline ale îngerilor ne vestesc Vestea cea mai Bună pe care 

omenirea a primit-o vreodată: în cetatea lui David s-a născut Mântuitorul, 

Mesia cel așteptat, Cristos Domnul, Emanuel (Isaia 7,14). Glasul lor ne 

cheamă și pe noi pe toți, oameni de bună învoire, creștini, români, să îl 

primim pe Mesia care se naște sub chipul unui copilaș plăpând, fragil, 

discret, aproape neobservat de timp și de istorie. De aceea, sărbătoarea 

Crăciunului a fost și este mereu o provocare. O provocare care poate să 

smintească, fiindcă arată modul în care Dumnezeu rânduiește lucrurile, atât 

de diferit de modul în care le vedem noi: El, Stăpânul a toate, se face rob, 

se lasă atins, se lasă purtat în brațe și ne cheamă să îl primim în casa 

noastră și în viața noastră.  

Peștera străină, rece, devine Rai, fiindcă acolo Dumnezeu este prezent 

și ia asupra Sa trupul omenirii încărcat de păcate, spre a-l vindeca. Acolo 

Dumnezeu Cel netrupesc se arată în chip trupesc, transformând trupul 

oamenilor în veșmânt nepieritor și mântuind astfel omul în întregime. La 

Betleem – Casa pâinii, Trupul lui Dumnezeu se face pâine, așa cum ne va 

spune mai apoi în sinagoga din Capernaum: „Pâinea pe care Eu o voi da 

pentru viața lumii este trupul Meu” (Ioan 6, 51). Această făgăduință se va 

desăvârși în seara Joii mari, când în timpul Cinei celei de Taină cu 

apostolii, Mântuitorul „luând pâinea, mulțumind, a frânt-o și le-a dat-o lor 

zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceți 
spre pomenirea Mea” (Luca 22, 19).  

Papa emerit Benedict al XVI-lea, la celebrarea Sfintei Liturghii cu 

ocazia începutului pontificatului său spunea: „Cristos nu ne ia nimic, ci ne 

dăruiește totul”. Această libertate o cerem de la Domnul acum de Crăciun, 

când sufletele noastre se deschid spre speranța adusă de Pruncul înfășat în 

iesle. Să îl lăsăm așadar pe Pruncul Divin să intre în casele noastre, în 

orașele si familiile noastre, în fiecare colț al sufletului nostru. Fiindcă ceea 

ce a început la Betleem trebuie să continue în sufletul fiecăruia dintre noi.  
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                                     Iubiți fii sufletești, 
 

Împreună cu magii care nu s-au întrebat „dacă‖, ci doar „unde‖, să 

intrăm și noi în staulul din Betleem, spre a-L contempla în această noapte 

sfântă pe Cuvântul lui Dumnezeu făcut pâine pentru viața lumii, și care ne 

însoțește pe drumurile primejdioase ale istoriei. Însă astăzi nu mai alergăm 

către ieslea Betleemului din Galileea, așa cum au făcut păstorii, pentru a 

vedea „Pruncul culcat în iesle” (Luca 2, 16), ci îl găsim pe Isus la Sfânta 

Liturghie, în bisericuțele noastre, sau în capelele improvizate și în sălile de 

clasă unde și astăzi celebrăm Jertfa cea Divină, în dorul de a-L primi în 

sufletul nostru pe Mesia, Mântuitorul lumii. Acolo ne așteaptă Sfântul Iosif 

și Maica Preacurată, cea dintâi care a crezut. Lor și celorlalți martori sfinți 
ai Nașterii lui Mesia de-a lungul celor două milenii, să le cerem darul să îl 

recunoaștem mereu în Pruncul înfășat pe Mesia Cel vestit de prooroci spre 

a aduce tuturor speranță și pace. Fie ca Mântuitorul Cristos să transforme 

sufletele noastre și Biserica din România în glie roditoare pentru 

desăvârșirea spirituală a tuturor oamenilor de bunăvoire, în conștiința 

comună de a fi „familia lui Dumnezeu‖ chemată să mărturisească dragoste, 

vindecare și înnoire poporului nostru de pretutindeni. Precum afirma 

Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea pe data de 12 mai 1999 

rememorând vizita apostolică din țara noastră: „Cinste ție, Biserică a lui 

Dumnezeu care ești în România! Mult ai suferit pentru Adevăr, iar 

Adevărul te-a făcut liberă!”. Viața noastră se îndreaptă spre Crăciunul cel 

Mare, așteptând revenirea Domnului: Maranatha! 

Sub privirea iubitoare a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, 

împreună cu păstorii și cu magii, îngenunchem și ne închinăm și noi cu 

credință mare: avem nevoie de Tine, Isuse Răscumpărătorule! Vino și 
rămâi cu noi, Doamne! Vino în lumea de lacrimi plină, cu adevărul Tău, cu 

iubirea și cu pacea Ta. Împreună cu Episcopul Curiei Arhiepiscopiei 

Majore, Preasfinția Sa Claudiu, Vă dorim Sărbători binecuvântate, cu pace 

și bucurii de la Pruncul dumnezeiesc. 

                                               Cu binecuvântări arhierești, 
 

                                                 † Cardinal Lucian 

 

Arhiepiscop și Mitropolit,  Arhiepiscop Major al Bisericii Române 

Unită cu Roma, Greco-Catolică 
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                 GEORGE BACIU 

 

 

 

 

                    COLINDĂ DE DIN SUFLET 
  
Dragii mei, vine Crăciunul, 
S-a născut Iisus Hristos 
Să uităm de cele rele, 
Să ne umplem de frumos. 
  

Să venim cu toți acasă, 

Mama s-o îmbrățișăm, 
Și-un colind ca altădată, 
La fereastră să cântăm. 
  
Să miroase-a pâine coaptă, 

A gutui și-a busuioc, 
Gândul bun ne cadă-n inimi, 

Pace-n suflet și noroc. 
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                TRAIAN DORZ 

 

 

 

 

 

 

                                   TU IARĂŞI  VII... 

                 Tu iaraşi vii, Isus iubit,  
În peştera săracă,  
Căci bunătatea Ta spre noi  
Cei mici şi slabi se-apleacă.  
 
În jurul ieslei Tale-acum 
Ne adunăm grămadă  
Şi Te rugăm: ne fă curaţi  
Ca alba Ta zăpadă.  
 
Deschide-a vieţii noastre porţi 
Să Te primim pe Tine  
Şi-nseninează al nostru gând  
Ca slăvile senine  
 
Să stăpâneşti în noi deplin,  
Aducător de pace.  
Şi buni, aşa cum Tu eşti bun,   
Să poţi a ne preface.  
 
Să nu mai fie pe pământ   
Nici ură, nici războaie!  
Copil iubit ce vii la noi  
În peşteră şi paie…  
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SCRISOAREA PASTORALĂ A ARHIEPISCOPULUI ŞI   

+EPISCOPULUI IRINEU POP-BISTRIŢIANUL, ADRESATĂ 

CRE3DINCIOŞILOR, LA SĂRBĂTOAREA NAŞTERII 

DOMNULUI 

 

 

 

Prin Naşterea Sa ca Om, Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, intră în 

 Umanitate 

 

                                   Iubiţi fii duhovniceşti, 

 

Cu aproximativ şapte secole înaintea erei creştine, Evanghelistul 

Vechiului Testament, proorocul Isaia (740-686 î. Hr.), mărturisea 

următoarele: „Iată, fecioara va purta în pântece şi va naşte fiu şi-L vor 

chema cu numele de Emanuel‖ (Isaia 7, 14), care înseamnă „Cu noi este 

Dumnezeu‖. Această naştere minunată a avut loc la „plinirea vremii‖ 

(Galateeni 4, 4). 

Profeţia lui Isaia, alături de toate celelalte profeţii, ne ajută să 

înţelegem bine că, prin Întruparea Sa de la Duhul Sfânt ( Matei 1, 20) şi 

din Fecioara Maria şi, mai ales, prin Naşterea Sa ca Om, Iisus Hristos, 

Dumnezeu-Omul, intră în umanitate. Domnul rămâne „până la sfârşitul 

veacului‖ (Matei 28, 20) prezent în mijlocul oamenilor care cred în El şi-

L iubesc pe El. 
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                               Dreptmăritori creştini, 

 

În urmă cu două mii de ani, oamenii L-au văzut pe Dumnezeul 

întrupat, înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle. Câţiva ani mai târziu, ei au 

auzit cuvinte cereşti ieşite din gura Lui, s-au atins de veşmintele Lui, au 

fost uimiţi de învăţătura şi de minunile Lui. Contemporanii lui Hristos 

aveau îndreptăţirea să strige entuziasmaţi: „Cu noi este Dumnezeu!‖. Cu 

aceeaşi îndreptăţire şi însufleţire, putem striga şi noi, creştinii de astăzi: 

„Cu noi este Dumnezeu!‖. Iubirea divină s-a descoperit tuturor prin 

Hristos, drept pentru care Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: „Prin 

iubirea Sa mai presus de minte şi nesfârşită pentru om, Dumnezeu a 

devenit cu adevărat şi prin natură tocmai ceea ce iubea‖, adică om. El este 

Emanuel, Dumnezeul coborât printre oameni. 

Când Iisus avea 33 de ani, i-a lăsat pe ucenici fără prezenţa Sa 

trupească, dar nu i-a lăsat lipsiţi de mângâiere. Nici pe ei şi nici pe noi nu 

ne-a lăsat orfani ( Ioan 14, 18), ci ne-a trimis un Alt Mângâietor Care „în 

veac să rămână cu noi‖ ( Ioan 14, 16). Împărtăşindu-le pe Duhul Sfânt 

fraţilor Săi din toate neamurile, i-a constituit pe aceştia ca Trup al Său, în 

chip tainic. Sfântul Grigorie cel Mare zice: „Răscumpărătorul nostru S-a 

înfăţişat pe Sine ca una şi aceeaşi persoană cu Biserica pe care Şi-a 

asumat-o‖. Aici, Emanuel Îşi permanentizează prezenţa Sa printre noi. 

În Biserică, prin Sfintele Taine, Hristos revarsă viaț a Sa în toţi 

creştinii, unindu-i intim şi real cu El, Care a pătimit şi a fost preamărit. 

Afundaţi în baia Sfântului Botez, ne facem părtaşi la moartea şi învierea 

lui Hristos (Romani 6, 4; I Cor. 12, 13). În Biserică, credincioşii ascultă 

cuvântul Evangheliei şi primesc Trupul şi Sângele Domnului ca arvună a 

vieţii şi a bucuriei veşnice din Împărăţia cerească. Euharistia îl ridică pe 

fiecare dintre noi la comuniunea iubitoare cu Hristos Cel Ce „Se dă pe El 

Însuşi ţie, nu numai să-L vezi, ci chiar să te atingi de El, să-L mănânci, să-

L primeşti înăuntrul tău‖, precum ne asigură Sfântul Ioan Gură de Aur. 

Înălţat la ceruri, Mântuitorul nostru continuă să fie cu noi, nu uită de 

noi, Îi pasă de noi. El este susţinătorul nostru Care „stă de-a dreapta lui 

Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi‖ (Romani 8, 34). Sfântul Apostol Ioan 

scria: „Noi avem Mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos, Cel-Drept. El 

este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre şi pentru ale lumii întregi‖ 

(Ioan 2, 1-2). Emanuel este cu noi, cum e respiraţia plămânilor sau bătaia 

inimii, atunci când ne rugăm, când primim Sfintele Taine, când suntem 

ispitiţi, când muncim şi când suferim. Sfântul Chiril al Alexandriei ne 

arată că prin Hristos „putem avea harul desăvârşit aproape de noi, având 

împreună cu noi pe Cel Ce ne poate ridica peste orice rău‖. 



15 
 

Răscumpărătorul nostru dumnezeiesc nu este o entitate ascunsă în 

ceruri, un Mare Anonim Care a părăsit lumea oamenilor lăsând-o pradă 

valurilor secularizante. „Împăratul veacurilor‖ (Timotei 1, 17), şezător 

pe tronul slavei eterne, comunică energiile Sale, iar omul se deschide 

pentru primirea lor, într-un urcuş duhovnicesc. Iisus Hristos, „Cuvântul 

făcut trup‖ (Ioan 1, 14), ne animă în permanenţă ca Unul Care „este 

Acelaşi ieri şi astăzi şi în veci‖ (Evrei 13, 8). Domnul are puterea de a 

da viaţă, de a aduce speranţă acolo unde este deznădejde, de a infuza 

bucurie în sufletele părăsite şi iubire acolo unde sărăcia spirituală 

pustieşte viaţa şi dorul de mântuire. Acesta este Emanuel, aflat într-o 

uimitoare solidaritate cu întreaga omenire răscumpărată. 

 

                                      Iubiţi credincioşi, 

 

Trăim vremuri marcate de haos şi nesiguranţă, în care peste tot se 

răspândeşte eroarea ateismului teoretic şi practic şi se ridică noi idoli, în 

faţa cărora omenirea se prosternă în adoraţie: plăcerea, banii, orgoliul, 

necurăţia, prestigiul şi sacrilegiul. Violenţa se răspândeşte tot mai mult, 

egoismul face dure inimile oamenilor, ura se dezlănţuie ca un foc 

mistuitor, iar războaiele se înmulţesc îngrijorător. Din cauza păcatului 

tolerat şi chiar declarat legitim, neliniştea biciuieşte societatea, iar oamenii 

se simt orfani. Schimbările prin care trece lumea, indiferent de natura lor, 

nu pot anula vocaţia filială a omului şi puterea transfiguratoare a lui 

Hristos Care ne spune: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe 

Urmă, Începutul şi Sfârşitul‖ (Apocalipsa 22, 13). 

Cei care conduc temporar destinul popoarelor trebuie să înţeleagă clar 

că numai în Hristos avem viitor durabil şi şansa păcii pe acest pământ, 

fiindcă „dacă n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o 

păzeşte‖ (Psalm 126, 1). Alianţele economice, politice, militare şi de 

securitate nu ajută mult timp, dacă Hristos este alungat din vieţile noastre şi 

din ţările Europei creştine. Recunoscându-L pe El ca Izvor al binelui şi al 

prosperităţii, ca Suveran al lumii mântuite, Biserica grăieşte astăzi, ca 

oarecând profetul Isaia: „Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi vă 

plecaţi; cei puternici, plecaţi-vă!‖ (Isaia 8, 9). Fie ca veşnicul Emanuel, 

născut în Betleem, să ne dăruiască tuturor lumina harului Său şi bucuria 

prezenţei Sale! 

 

                                       Al vostru către Hristos-Domnul rugător, 

                                         † IRINEU, Arhiepiscop al Alba Iuliei 
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                     IOANA PRECUP 

 

 

 

 

 

 

 

ÎN NOAPTEA ASTA SFÂNTĂ 

În noaptea asta sfântă 

În noaptea de Crăciun 

Nici  luna nu adoarme. 

 Nici stele n-apun. 

 

Fulgi de zăpadă 

S-aștern în tăcere  

Îngerii coboară 

Pe-a ceruluiscară 

Înmâini cu flori de stele. 

 

În noaptea asta sfântă 

Preoți iîn altare 

Inalță rugăciuni,                                                              

Cântări și osanale 

Pentru Fiul Sfânt 

Ce a coborât 

Din cer pe pământ 

 

Care s-a născut                                                                                              

Din Sfânta Maria                                                                        
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și s-aîmplinit 

 Din veacuri profeția. 

 

Creștinicolindațișivăbucurați 

Colindați cu leru-iler 

Colindați cu-ntregulcer 

Că-ivremea de colindat 

PeFiul de Împărat. 
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                VIRGINIA BRĂNESCU 

 

 

 

 

 

 

AMINTIRI DE CRĂCIUN 

 

Ţi-aş da, măicuţă, tot ce-ai vrea, 

Căci astăzi este ziua ta! 

Ţi-aş da azurul cerului,  

Ţi-aş da şi roşul focului, 

 

Şi rozul ce-l duc zorile, 

Căci tu mi-ai dat culorile! 

Şi-o rază de argint ţi-aş da 

Căci astăzi este ziua ta! 

 

Şi-aş vrea să ştii pe unde eşti 

Că spun nepoţilor poveşti 

Aşa cum tu m-ai învăţat 

Poveţele când mi le-ai dat 

. 

Şi înălţăm brad de Crăciun 

C-aşa-i un obicei străbun, 

Şi-atunci cand colindăm în zor 

Sub brad e locul vostru gol, 

 

Da-l străjuiesc aşa cuminţi 

Nepoţii, intonând colinzi! 

Şi fac, măicuţă, cozonaci 

Cum tu te străduiai să faci 
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Şi-un vin de casă de-nchinăm 

Viaţă veşnică-ţi urăm! 

Dar fiindcă ochii tăi sunt stinşi 

Şi nu ne vezi sub brad cuprinşi 

Ard lumânările pe brazi  

În amintirea voastra azi! 
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                               99 DE ANI DE LA UNIREA DIN 1918       

      La 1 decembrie 2017, s-au împlinit   99 de ani de la nașterea României 

Mari, prilej pentru reașezarea valorilor noastre în matca adevărului. S-a 

scris mult şi se va mai scrie mult despre marele act de la 1918 

      Academicianul Profesor univ. dr. Ioan Aurel Pop, unul din cei mai 

tritaţi istorici români contemporani, și-a asumat, nu odată, onoranta sarcină 

de a ne aminti ce înseamnă mândria națională, dar și de a ne explica 

resorturile celui mai important eveniment din istoria neamului românesc. 

,,Pe măsură ce ne apropiem de anul 2018, sărbătoarea națională a 

României - de la 1 Decembrie - capătă semnificații tot mai ample, 

îndeamnă la numeroase reflecții și predispune la noi comentarii. Unele 

dintre acestea sunt critice, ceea ce este firesc într-o societate democratică. 

Un astfel de comentariu, făcut de voci mai mult ori mai puțin autorizate, se 

referă chiar la data sărbătorii naționale a României, la ziua de 1 

Decembrie.‖  Cu alte cuvinte, uneori este contestată data de 1 Decembrie 

ca sărbătoare laică supremă a tuturor românilor. Mai jos reproducem un 

articiol al distinsului academician  despre Marea Unire de la 1918. (V.Ş.C.) 

 

       ACADEMICIAN  AUREL IOAN  POP 

 

 

     

 

 

  1 DECEMBRIE, UN SIMBOL AL UNUI AN DE 

CUMPĂNĂ 

Se mai spune că „miracolul" din 1918 a fost nemeritat, fiindcă românii 

ar fi luptat abia doi ani (1916-1918) - cu „pauze" și aceștia - și ar fi luat la 

urmă totul, mai mult decât ar fi visat. Fals! Majoritatea românilor - adică 

înaintașii noștri din Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana, 

Maramureș și de la sud de Dunăre - au intrat în război, în chip direct ori 

indirect și fără să fie întrebați dacă vor, în vara anului 1914, odată cu 
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imperiile și țările din care făceau parte și s-au sacrificat cu sutele de mii 

până în 1918. „Miracolul" se referă și la următorul fapt: toată lumea știa 

înainte de război că dacă România se alătură Triplei Înțelegeri (Antantei) și 
Antanta câștigă, trebuia să renunțe la Basarabia și că dacă se alătură Triplei 

Alianțe (Puterilor Centrale) și aceasta câștigă, trebuia să-și ia adio de la 

Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Or, România, prin 

voința națională, a luat tot ce se putea imagina atunci, adică toate 

provinciile cu majoritate absolută sau relativă românească (Bucovina era 

singura care, în urma politicii masive de deznaționalizare austro-ungare, 

avea doar majoritate relativă românească). Apoi, se spune și scrie des că 

mai importantă decât unirea de la 1 decembrie ar fi independența de la 

1877. Numai că independența proclamată la 9-10 mai 1877 se referea doar 

la 130.000 de km pătrați, adică la cu ceva mai mult de o treime din 

suprafața României Mari. Firește, independența României de la 1877 a fost 

foarte importantă și pentru românii din Dobrogea, Transilvania, Banat, 

Crișana, Sătmar, Maramureș, Bucovina și Basarabia, dar nu i-a atins direct 

și imediat atunci, fiindcă erau cuprinși în alte state. În al treilea rând, s-a 

spus că data de 1 decembrie ar privi, totuși, prea puțini români, în raport cu 

masa populației și cu teritoriile alăturate Regatului României în 1918. 

Stricto sensu poate să fie adevărat acest lucru, numai că Ziua Națională de 

la 1 Decembrie nu celebrează doar unirea Transilvaniei, ci marchează tot 

ceea ce s-a întâmplat atunci, adică este un simbol al întregului an de 

cumpănă 1918. În acel an, s-au unit cu Ţara, prin decizii luate de adunări 

reprezentative și recunoscute, trei mari provincii istorice: Basarabia, 

Bucovina și Transilvania. La 1 decembrie, s-a desăvârșit un proces larg, în 

urma căruia România a ajuns de la 137.000 de km pătrați și de la circa 7,2 

milioane (în 1914) la 295.000 de km pătrați și la 15 milioane de locuitori 

(în 1918-1919). Cu alte cuvinte, pornind numai de la realități, s-ar putea 

spune că, în 1918, nu provinciile s-au unit cu România, ci invers, că 

România s-a unit cu provinciile sale istorice (cam 160.000 de km pătrați). 
Astfel, în Ziua Națională ne amintim de întreagă acea „oră astrală" de la 

finele Primului Război Mondial, prin care românii și-au luat soarta în 

mâini și au decis să trăiască în România. În fine, am văzut scris și că ziua 

de 1 decembrie nu este potrivită ca sărbătoare, fiindcă în acel moment din 

an este iarnă și frig, iar românii vor să meargă la iarbă verde când sunt 

veseli! Este rizibil! Și Crăciunul pică iarna. De ce să nu-l mutăm, după o 

astfel de logică, mai spre vară!? Pe de altă parte, zilele de 24 ianua rie, de 

10 mai sau de 31 august (Ziua Limbii Române) pot să fie sărbătorite foarte 
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bine, la fel ca data de 1 decembrie. Sunt țări care au câte trei zile naționale 

și nu se supără nimeni. 

Ziua maghiarilor de pretutindeni sărbătorește unirea Transilvaniei 

cu Ungaria 

Se insinuează câteodată că Ziua Națională actuală a României i-ar jigni 

pe conlocuitorii maghiari, care - după ce că nu au fost consultați la 1918 - 

se simt frustrați și jigniți de sărbătoarea noastră, fiindcă Transilvania a fost 

ruptă din Ungaria de-atunci. Tehnic așa este: pe când România aproape și-a 

triplat teritoriul la 1918, Transleitania (adică jumătatea de răsărit, declarată 

„ungară", a imperiului bicefal) s-a destrămat; să ne reamintim că Ungaria 

nu exista ca țară independentă și subiect de drept internațional de la 1541 

până la 1920 și că, între anii 1918-1920, a pierdut două treimi din teritoriul 

său. Lăsăm la o parte faptul că acea Ungarie a pierdut în 1918 Croația, 

Slovacia, Transilvania etc., adică teritorii fără majoritate ungară, pe când 

România a obținut numai provincii istorice cu majoritate (absolută sau 

relativă) românească. 

                       Ardealul, miza jocurilor marilor puteri 

 

Dar, după cum există o măsură în lucruri, nici marea sărbătoare 

națională a maghiarilor de pretutindeni, de la 15 martie, nu este un prilej de 

bucurie istorică pentru români, fiindcă atunci (în 15 martie 1848), la 

Bratislava, dieta revoluționară a decis (fără consultarea românilor și 
împotriva voinței lor) „unirea Transilvaniei cu Ungaria". Cu alte cuvinte, 

ambele zile de sărbătoare au efect de bumerang pentru fiecare din cele 

două popoare, dacă este să luăm în calcul numai semnificațiile istorice. 

Așa se întâmplă cam peste tot între vecini. Cele decise de maghiari la 15 

martie 1848 nu s-au putut înfăptui la scara istoriei (fiindcă ungurii și secuii 

erau atunci cam 24% din populația Transilvaniei), pe când cele decise de 

români la 1 decembrie 1918 s-au transpus în practică (deoarece românii 

reprezentau două treimi din populația provinciei). Iar hotărârea românilor a 

fost confirmată (recunoscută) în mai multe rânduri prin tratate 

internaționale. Unde este nedreptatea? Firește, nu este vorba nici despre 

dreptate absolută, dar pe aceasta nu o mai caută astăzi nici filosofii. 

Oricum, dacă românii ar fi greșit la 1918, prin deciziile luate la Chișinău, 

Cernăuți și Alba Iulia, marile puteri i-ar fi sancționat, fiindcă nu se omorau 

nici atunci de mare dragoste pentru români și România. Or, marile puteri 

nu au făcut în 1919-1920 decât să aprobe ceea ce deciseseră românii la 

1918. 
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Cum lupta Partidul Comunist pentru destrămarea României 

„imperialiste" 

După crearea de către Moscova leninistă a unei secții a partidului său 

comunist la București, în 1921, periodic, mai ales cu ocazia meteoricelor 

congrese ale acestei formațiuni politice de extremă stângă, se dădea cuvânt 

de ordine comuniștilor români să lupte pentru destrămarea României, 

denumită „stat imperialist, multinațional". 

                        Pericolul naționalismului maghiar 

La fel s-a întâmplat în primul deceniu efectiv comunist (1948-1958) - 

„obsedan tul deceniu" din lite ratu ră - când tezele lui Roller exprimau 

aceleași idei antiromânești. Cu alte cuvinte, până nu tocmai demult, hulirea 

Marii Uniri se făcea, în mod organizat și disciplinat, de către URSS și de 

către coloana sa a cincea, Partidul Comunist din România. Punctele 

comune ale celor două asalturi sunt ușor de sesizat: unirea s-a făcut pe 

nedrept, de către un grup de intelectuali (naționaliști/burghezi), dar mai 

ales de către marile puteri (învingătoare occidentale/ imperialiste). 

Readucerea în atenție a acestor clișee ale propagandei de odinioară se 

explică prin apropierea centenarului Unirii, după cum spuneam. Numai că 

apropierea acestui centenar se produce: 1. în condițiile unei periculoase 

recrudescențe a naționalismului în Ungaria acestor ani, recrudescență 

condamnată chiar și de organismele europene din care Ungaria face parte; 

2. în toiul unui acut conflict teritorial între Ucraina și Federația Rusă 

(moștenitoarea URSS), pe fondul căruia Pactul Ribbentrop- Molotov este 

valorizat pozitiv de către unii și din cauza căruia securitatea granițelor din 

regiune este amenințată. Lăsăm la o parte apropierea ciudată dintre 

Ungaria și Rusia, pe care inamicii unirii din 1918 o socotesc pur și simplu 

întâmplătoare. 

                         „Nu credem în comploturi oculte" 

În aceste condiții, cum să admitem și să justificăm punerea sub semnul 

întrebării a înfăptuirilor națiunii române din anul 1918? Nu credem în 

comploturi oculte, interne sau internaționale, dar nici atât de naivi nu 

putem fi încât să acceptăm pasivi toate aceste asalturi împotriva intereselor 

României! (...) 

Unirea de la 1918 este cel mai înalt act de voință națională înfăptuit 

vreodată de români. El ne-a pus la adăpost identitatea, ne-a organizat viața 

națională și ne-a conferit rațiuni pentru existența noastră în viitor. Bine și 
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drept este – așa cum fac toate popoarele civilizate – să dăm sărbătorii 

naționale solemnitate și frumusețe, evidențiind, mai ales pentru copii și 
tineri, marea sa însemnătate. 

Neamurile românești - 1.000 de ani de singurătate, 100 de ani de 

unire 

Desăvârșiți ca popor prin secolul al IX-lea (poate prin preajma anilor 

800-900), am trăit răzleți până pe la 1800, când am început să ne adunăm, 

convinși greu că în lume „unirea face puterea". De altminteri, toți oamenii 

trăiesc în comunități de diferite feluri. Ne-am unit, în împrejurările 

cunoscute, în perioada 1859-1918 și nu a trecut de-atunci nici o sută de ani. 

Oare putem compara experiența a o mie de ani de singurătate cu viețuirea 

(poate dezamăgitoare) din o sută de ani de unitate? De ce să fim așa grăbiți 
și să riscăm o judecată greșită? Ne-am unit fiindcă nu ne-a fost bine să fim 

separați și atacați din toate părțile. Așa au gândit generații de români care 

ne-au precedat și care au murit pentru unire. Iar unii dintre aceia care au 

sprijinit unirea nici nu au fost români ca sorginte, dar au fost convinși de 

binele unirii. De ce să nu scriem și istoria acelor români noi, plini de 

entuziasm pentru limba română și pentru istoria românească? Firește, fără 

să cădem în extrema de a pretinde că doar ei au făcut unirea. 

Demontarea unui scenariu: ardelenii nu ar fi dorit unirea cu Țara, 

înapoiată și balcanică 

Mai recent, s-a „descoperit" încă un pseudo-motiv îndreptat împotriva 

zilei sărbătorii naționale: românii ardeleni nu ar fi dorit unirea cu Ţara,  

înapoiată și balcanică, ei fiind fascinați de civilizația superioară ungară sau 

austro-ungară, astfel că unirea ar fi fost făcută de un grup de intelectuali 

cam naționaliști. 10% dintre ardeleni n-ar fi dorit Unirea. Toate datele de 

care dispunem în prezent arată că majoritatea românilor au dorit unirea 

Transilvaniei cu România și că au exprimat ferm acest lucru, la nivelul 

exigențelor democratice de atunci. Este evident că unii dintre românii 

ardeleni (după calculele noastre, cam 10%), nu au dorit unirea cu România, 

dar asta nu schimbă cu nimic datele problemei. Mai mult, comunitatea 

internațională a apreciat actul de voință națională a românilor, formulat în 

anul 1918, și a recunoscut realitățile decise de români. Atunci când a fost 

posibil, mai ales în Bucovina, dar și în Basarabia și Transilvania, 

minoritățile au fost întrebate, iar unii membri ai lor au și susținut (în 1918 

și după asta) apartenența la România. Insinuarea că numai un grup de 
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intelectuali a impus unirea este ridicolă. Mai întâi, este o jignire la adresa 

masei de intelectuali români care au militat sincer pentru actul unirii. În al 

doilea rând, nu este nimic neobișnuit ca poporul să fie condus de elite și să 

le urmeze. Românii ardeleni au fost condamnați de asupritorii lor să nu 

aibă în fruntea lor lideri politici și economici puternici, ci, până târziu, doar 

preoți și dascăli, adică intelectuali ieșiți din sânul lor și apropiați de ei. Dar 

ei – românii ardeleni – nu au rămas nicio clipă fără elite și aceasta le-a fost 

salvarea. Decenii la rând înainte de unire, preoții și dascălii nu-și încheiau 

slujbele, respectiv lecțiile, fără să spună adunărilor în care vorbeau că 

„soarele românilor la București răsare". Este de ajuns să fie urmărite 

documentele existente, rapoartele autorităților, procesele verbale ale 

ASTREI, protocoalele partidelor politice, asociațiilor profesionale, școlilor 

etc. pentru a dovedi cum s-a pregătit unirea de jos în sus și din cele mai 

sofisticate și savante cercuri academice până la nivelul satelor. Este clar că 

intelectualii au stimulat unirea, că i-au conștientizat intens pe oameni în 

spiritul unirii, că i-au convins de binele care avea să vină, dar cine poate să 

condamne acest lucru și de ce? Lozinca elitei ardelene de atunci a fost: 

„Ţineți cu poporul, ca să nu rătăciți!". Prin urmare, conducătorii, desprinşi 

din popor, se ghidau după aspiraţiile poporului, le justificau şi le susţineau, 

iar poporul îşi urma conducătorii. Nici căile alese de popor (grupuri mari 

de oameni) nu erau infailibile, dar elitele și plebea, cel puțin din 1848 până 

la 1918, au mers concordant. „Noile puncte de vedere" nu sunt fabricate 

acum - când se apropie sărbătoarea centenarului Marii Uniri - dar nici nu se 

reciclează acum din pură întâmplare. Acestea au o lungă istorie în urmă. Pe 

de o parte, ele provin din arsenalul naționaliștilor revizionişti (mai ales 

ungari), care au cultivat mereu, în secolul care a trecut de la 1918, ideea 

„nedreptăţii istorice" făcute Ungariei de către marile puteri, care ar fi dat 

cadou României „înapoiate și balcanice" înfloritoarea provincie numită 

Transilvania, „iluminată" timp de un mileniu de „civilizatorii Bazinului 

Carpatic", adică de unguri. Limbajul detractorilor unirii nu este acum 

tocmai acesta - între timp formulele de exprimare s-au cizelat, s-au 

europenizat - , dar el se poate descifra ușor printre rânduri. Odată cu 

această ușoară tâlcuire, se vede limpede și sorgintea lui revizionistă, 

neprietenoasă, 
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                    LIDIA GROSU 

 

 

 

 

 

MAMA MEA DE VEACURI, ROMÂNIE MARE  

Mama mea de veacuri, îţi scriu o scrisoare 

Şi din frica mare c-aş uita ceva 

Îmi invoc strămoşii să-i auzi din zare: 

Sunt fiica cea mică – BASARABIA! 

 

Scriu din închisoarea propriei gândiri 

În româna vie, cu privirea castă... 

Ferecată-n lanţul calchierii proaste, 

Ea îşi cântă psalmii propriei dezrobiri. 

Mamă inocentă, îmi exprim revolta: 

Stau în puşcăria falsului-de ani. 

Azi urâtul minţii – vedetă dezinvoltă –  

La bis solicitată-i de mancurţii-fani. 

 

Să mă ai în preajma-ţi tare-aş vrea odată, 

Ca Dacia-n hotarele-ţi 

pe nou să ne zâmbească 

Frântă sunt – ruptura-mi geme pe o hartă 

Nerecunoscută de Mihai ViteazuL 

 

Singura – istorica! – a rămas în valea 

cârdăşiei vrajbei 

cu-ai trădării paşi... 

Mama mea de sânge, strânge-mi toată jalea 

Duntr-o-mbrăţişare – să nu mă mai laşi! 
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Mamă solidară cu durerea-mi coaptă 

Într-un crâng de floare,- înghimpată-s rău 

Secole de-otravă,-n porţii repetate 

Ni-L ucid în noi pe Însuşi Dumnezeu. 

 

Toţi roboţii strigă, VIS DE NEUITARE, 

C-aş fi o nălucă, dar eu vie sunt 

Şi te port în suflet, ROMÂNIE MARE, 

Ca pe-o mamă-n care inima-mi-ascult. 
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     VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

 

 

 

                                        NICHITA STĂNESCU 

                  TREIZECI ŞI PATRU DE ANI DE LA MOARTE 

                                                   1983-2017 

 

           De fapt, nu trebuie dată aici o bătălie în jurul operei sale, pentru 

că ea este limpede,...  Defoliată de excese arbitrare cu iz filozofic, de o 

răceală impusă de teoreticieni ce au denaturat-o, poezia lui Nichita 

Stănescu... rezistă vremii.
 
 

                                                                              Eugen Barbu 

                 Într-una din Cronica optimismului pe care o susţinea la revista ,, 

Contemporanul‖ George Călinescu afirma că abia după moarte viaţa 

scriitorului va fi cea adevărată. Faimosul critic are dreptate. E adevărat că 

şi după moarte viaţa scriitorului continuă, dar de această dată în lupta 

pentru supravieţire, atât de dificilă şi nesigură pentru asigurarea posterităţii 

operei . În ceea ce-l priveşte pe marele poet Nichita Stănescu, posteritatea 

i-a fost supusă unui asalt furibund de către groparii lui, care au aşteptat, 

unii cu o ură incredibilă, moartea poetului pentru a-l pune în Patul lui 

Procust, încercând să-i decapiteze opera, care după unii,, încape în 

dimensiunile unei cuti de chibrite‖. ( Afirmaţia aparţine unui ziarist chel, 

pe nume Cristian Tudor Popescu pentru care,  ochii şi sânii  jucătoarei de 

tenis Simona Halep sunt mai mult decât opera genialului poet, mai mult de 

cât înălţarea limbii române. Câtă ură! Ce neruşinare!). Şi Nichita Stănescu 

nu e singurul din istoria literaturii noastre. Lăsăm la o parte pe Eminescu, 

Coşbuc, Blaga şi exemplele s-a putea înmulţii şi ne oprim în zilele noastre 

când, nulităţi ale culturii româneşti, intrate în faţă pe uşa din dos după 

criterii arhicunoscute, au încercat, şi lupta continuă, să denigreze sau să 

eludeze operele unor mari scriitori contemporani, trecuţi în eternitate 

precum; Marin Preda,  Adrian Păunescu, Ioan Alexandru, Gheorghe Pituţ, 

Adrian Marino, Ion Lăncrănjan. Edgar Papu, Anatol E. Baconski etc, etc, 

etc,. 

              Doar Eugen Simion, Al Ştefănescu şi Daniel Cristea Enache, 

Mircea Coloşenco, Terezia Filip, etc,  s-au mai ocupat de opera lui Nichita 

Sănescu.  
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              Nichita Stănescu, prin umanismul său inegalabil prin genialul lui 

talent şi-a ,, umbrit contemporanii‖ care nu l-au iertat şi după anul 1989, 

impostorii i- au ,, vopsit dosarul lui‖ cu cele mai negre denigrări. 

              Că ne place sau nu ne place-scrie Valeriu Cristea- pe drept sau pe 

nederpt Nichita Stănescu şi-a umbrit toţi contemporanii prin opera şi prin 

personalitatea sa, prin viaţă şi prin moarte. De la Eminescu încoace n-a 

mai existat o asemenea unică preponderenţă. Între cele două războaie 

mondiale l-am avut pe Arghezi, dar şi pe Blaga, Barbu, Bacovia. În 

momentul de faţă nimeni nu-i poate sta alături, ca poet, lui Nichita 

Stănescu. 

            Câtă dreptate are regretatul critic literar Valeriu Cristea. La spusele 

lui, mai putem adăuga şi pe ,, poetul dezgheţului postsalinist Evgheni 

Evtuşenco care într-un interviu acordat lui Ştegan Dimitriu în anul 2010,            

prieten cu Nichita Stănescu,  citat de criticul literar Cosmin Ciotloş: "Ca să 

fii un mare poet, trebuie în acelaşi timp să cunoşti ca nimeni altul limba în 

care scrii, adică să fii «poliglot» al limbii tale, aşa cum marele meu 

prieten Nichita Stănescu susţinea pe drept cuvânt că este «poliglot de 

limba română». Şi-apoi mai trebuie să fii un neobosit cititor. Să-ţi 

stăpâneşti profesia ca un om de ştiinţă, mereu la curent cu tot ce se petrece 

în domeniul tău. Şi, nu în ultimul rând, să-ţi asumi o anumită 

responsabilitate pentru lumea în care trăieşti. Atitudine fără de care poţi fi 

la o adică un poet bun, dar nu un poet mare.” Şi mai departe spune 

Evtuşenco că Nichita Stănescu este unul dintre cei mai mari poeţi ai lumii 

şi statul român trebuie să depună eforturi pentru ca opera lui să fie tradusă 

în limbile de mare circulaţie. Din păcate aceste semnale nu sunt auzite de 

cei îndreptăţiţi!?. Nichita Stănescu trebuie proiectat mai mult în afară. În 

ţară, de ziua naşterii şi a morţii lui, nu prea se înghesuie massmedia să-l 

comemoreze, doar Eugen Simion, mai iese din când în când la postul de 

televiziube Realitatea TV şi ne aduce aminte de marele poet. Presa literară, 

cu excepţia câtorva reviste îl fac uitat. Revista ,, Gând Românesc‖ l-a 

readus mereu în actualitate, dar puterea noastră e mult prea mică pentru a 

proiecta în exterior un asemenea geniu al poporului român. Şi revista Vatra 

veche condusă de scriitorul Nicolae Băciuţ, a publicat două integrale 

Nichita Stănescu, şi revista ,,Apollon‖ condusă de poetul George Călin,  

organizează în fiecare an Festivalul Internaţional de poezie ce poartă 

numele lui Nichita Stănescu, a celor din oraşul natal al poetului-Ploieşti 

care ţin mereu trează conştiinţa cititotilor în privinţa poetului. Dar asta nu e 

suficient. Nichita Stănescu a avut o viaţă dramatică. Definiţia termenilor 

dramei  în miezul căreia a trăit acest ,, mare vinovat fără vină‖ îi aparţine 

altui osândit ,, cinicului‖ Ştefan Augustin Doinaş: Nichita Stănescu nu s-a 

trădat niciodată pe sine – spune Doinaş-: moralitatea lui făcea una cu 



30 
 

vocaţia sa de poet şi ştiu că singurul lucru pe care îl socotea imoral în 

lumea lieterelor era prietenia impostorilor de a se împătura cu merindele 

talentului. În acelaşi timp Nichita Stănescu era un om de mare îngăduinţă, 

un spirit conciliant, fugind de confligte şi de situaţii – limită ( Vai, cât de 

bine seamănă din acest punct de vedere cu un alt geniu al literaturii 

noastre: Lucian Blaga, iar în privinţa spiritului conciliant vezi unica 

dispută avută cu Marin Sorescu şi repede îcheiată prieteneşte, n.n. 

V.Ş.C.).
1
 Cei care îl ,, judecă” azi sunt cei care,, în anii totalitarismului, 

au fost şocaţi de refuzul lui (nativ) de a aborda cu gravitate  mizeria 

morală a societăţii noastre. Nichita se mişca într-adevăr într-o atmosferă 

superioară, siderată de valori exclusive artistice. Cât despre gustul său de 

,,compromisuri”, cred sincer că nu prea ştia acest lucru, tocmai pentru că 

era prea ingenuu. […] Nichita Stănescu este cel mai important poet român 

de după cel de al doilea război mondial. Odată cu el, prin el, logosul 

limbii române ia revanşa asupra poeţilor ei.  

      Să ne aducem aminte stimaţi cititori de răspunsul dat în  interviul luat 

de un grup de studenţi ai profesorului George Cornea de la Facultatea de 

Cinematografie din Bucureşti, care spunându-i că este considerat Corifeul 

unei generaţii, marele poet a răspuns: Aş respinge afirmaţia de Corifeu al 

unei generaţii, pentru că dacă există un Corifeu în poezia românească, 

este poezia populară, de la care într-un fel sau altul toţi ne tragem…
2
  

     Aşa dar, moartea poetului a satisfăcut pe unii şi a întristat marea 

majoritate. Despre viaţa şi moartea lui Nichita Stănescu am scris şi în 

cartea mea amintită aici, din care am citat. Dar nu şi despre ultimele zile 

din viaţa lui. Într-o discuţie avută cu scriitoarea Raluca Tulbure, în urmă cu 

vreo trei ani, fiica poetului proletcultist Victor Tulbure, o apropiată a 

marelui poet mi-a relatat următoarele: …ultima noastră întâlnire îmi pare 

învăluită în ceaţă. Cred că era într-o vineri, ziua a noua din luna 

decembrie 1983. La ieşirea din restaurantul de la Casa Scriitorilor. M-am 

întâlnit cu Nichita. Ne-am bucurat, ne-am îmbrăţişat, ne-am pupat, pentru 

că îi plăcea foarte tare. 

      Am simţit că avea febră, foarte mare şi nici nu arăta prea bine. Părea 

oboist, apatic, fără chef. Nu era el, era trist. Ochii lui albaştri nu aveau 

licărul de peruzea, cu care fascina. Mi-a spus că trebuie să plece la Turnu 

Severin…la o nuntă. 

      L-am întrebat de ce se duce dacă nu se simte bine. Mergea cu trenul, şi 

era, totuşi, decembrie. 

                                                           
1
 Virgil Şerbu Cisteianu; Adevărul despre viaţa şi moartea lui Nichita Stănescu, ed. Gens 

Latina, Alba Iulia 2014. 
2
 Ibidem  p.110 şi urm. 



31 
 

      Mi-a răspuns că este naş şi trebuie să se ducă. Era nuntă cu dar, ediţia 

sătească a celei de la Bucureşti din luna august. 

      Nu am vorbit mult, se grăbea spre casă. La despărţire mi-a 

 spus:  pupă-mă, poate e ultima dată. A fost premoniţie? Sau ce? 

      S-au spus multe lucruri despre el, despre viaţa lui, de către prieteni şi 

neprieteni, au curs râuri de vorbe aruncate doar de dragul de a fi spuse de 

oameni care au trăit în umbra lui şi pe seama lui. 

      Adevărul despre viaţa lui, trăită la intensitate maximă, nu-l mai ştiu 

decât puţini. ,, Frumosul nebun” şi ultimul boem al Bucureştiului a lăsat o 

aură plină de mister, cum îi stă bine unui mare poet. 

       Pentru mine, e o întâmplare a fiinţei mele mereu dureroasă, 

minunată mereu… 

      Această reproducere a Ralucăi Tulbure este doar un preambul pentru 

materiale pe care le vom publica, despre ultimele zile din viaţa marelui 

dispărut, despre care unul din prieteni săi apropiaţi - pictorul Mihai 

Bandac-  spunea că, Nichita Stănescu ,,a murit cu zile‖ Are dreptate 

pictorul Mihai Bandac? Noi credem că da. Dar pentru a intra în ,, 

atmosfera‖ următoarelor materiale despre ultimele zile din viaţa lui 

Nichita, să reproducem un scurt fragment dintr-un interviu luat surorii 

poetului Mariana Stănescu.
3
  

          Despre Dora se spuneau deja lucruri grave, legate de o eventuală 

misiune a ei pe lângă Nichita. N-am mai văzut aşa perseverenţă. Nini 

făcea treabă în casă şi Dora stătea pe scări de dimineaţa până seara. Dar 

ea avea misiune… I s-a spus lui Nini de către persoane importante… Ea a 

făcut foarte mult rău… Vina ei e foarte mare… Pe semene că aşa a fost să 

fie. Eu am ştiut destul de târziu de la soţul unei colege care lucra în 

diplomaţie. I-am spus şi lui Nini, să nu mai aibă de a face cu ea. Era foarte 

periculoasă. 

          Grupul din care făcea parte şi care o dirija era a lui Gogu 

Rădulescu,  El şi asociaţii lui făceau mari presiuni asupra lui Nini. Dora a 

desăvârşit totul. I s-au plătit toate serviciile… Dar el nu mai este… Pe 

semene că aşa s-a hotărât la Comana, la Gogu Rădulescu. Ori cu ei şi 

dirijat de ei, ori de loc. Noi n-am putut face nimic…  

          Genialul compozitor Doru Popovici şi soţia domniei sale doamna 

Alina mi-au povestit de mai multe ori cum la nunta lui Mădălin Voicu care 

a avut loc în anul 1975, în luna iulie la hotel ,, Intercontinental‖, Gogu 

Rădulescu, aflat bine ,, uns‖ cu licoarea lui Bachus, ştiind că Doru 

Popovici este bun prieten cu Nichita i.a spus: Dorule, spune-i lui Nichita să 

vină cu noi , dacă vrea să-i fie bine.  

                                                           
3
 Virgil Şerbu Cisteianu, ibidem, p.42,43 



32 
 

    ,,Ultimul dialog cu Nichita Stănescu  l-am avut în dimineaţa zilei de  

9 Decembrie 1983, spune alt prieten al lui Nichita Stănesc- pictorul Mihai 

Bandac, cu 3 zile înaintea morţii sale: M-a sunat la atelier, în jur de ora 9 

şi mi-a mulţumit pentru felul cum l-am evocat şi mai ales l-am citat în 

legătură cu fenomenul Mihai Eminescu, într-un microinterviu acordat 

dlui. Victor Niţă în revista Flacăra. Mi-a spus mai ales că este pe cale să 

facă ,, o mare prostie, de care o să ne pară rău la toţi’’. Şi lui şi mamei şi 

surorii lui şi nouă, celor care-l iubeam. Pleaca la Turnu Severin, la o 

stupidă nuntă cu dar - ediţia sătească, de provincie, a adevăratei nunţi, 

care avusese loc în Bucureşti, în Cartierul  Militari, în August. Era 

nemulţumit de perspectivă, deoarece era foarte răcit. Nu am realizat 

pericolul şi nu am intervenit aşa precum poate dorea. La fel s-a întâmplat 

şi în dialogul pe care l-a avut în aceiaşi zi cu sora lui, Mariana şi cu 

admiratoarea lui , ziarista Raluca Tulbure.  

   Aveam să-l mai văd doar în noaptea de 13 decembrie, la morga 

Spitalului de urgenţă şi la Cimitirul Bellu, la procesiunea funebră
4
 

    Dar ce s-a întâmplat după nunta ,, ediţie sătească‖ de la Turnu 

Severin, vom relata cu alt prilej. Acum în treacăt, amintim un scurt episod 

ce s-a întâmplat la moartea mamei marelui poet unde a venit şi  nora 

îndurerată, adică văduva fiului ei. Era atât de îndurerată încât a stat 

ascunsă  la o vecină dea sorei poetului care avea locuinţa în cartierul 

Pajura, fiindcă nu se mai putea ţine pe picioare de beată. Ea a venit 

împreună cu Ofelia, mireasa  din decerbie 1983, datorită cărei nunţi-ediţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sătească, avea să moară marele poet şi s-a trântit, în genunchi, lângă sicriul 

defunctei. Mulţi, foarte mulţi interlocutori de ai mei, o consideră 

principalul vinovat de moartea poetului. Dar despre ce s-a întâmplat acolo, 

la Turnu Severin, aşa cum spuneam cu alt prilej. 
     

                                                           
4

 Vezi Virgil Şerbu Cisteianu, ibidem: pag. 31-43 şi 47-56 şi ve-ţi afla adevăruri 

zguduitoare, ocultate în permanenţă, cu bună ştiinţă şi desigur din ,,raţiuni superioare,,  

de către cei interesaţi la nesfârşit ca să nu se ştie adevărul.   
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Nichita Stanescu  

 

 

 

 

 

 

 Cantec (nou) de lună nouă 
 

Încet, sub paşii ceasului venit, 

se şterge sur, noptire-albastră 

...şi tot mai e ceva neîmplinit 

şi singur, în iubirea noastră... 

 

Poate că doina asta veche 

tăcerile le cerne rând pe rând, 

dar îţi răsună în ureche 

pe după ceţuri, luna lunecând 

 

Nelinişti vechi şi glasul lor hoinar 

spre neştiut încet ne mână. 

Ne-oprim o clipă ... apoi mergem iar 

prin ceaţa udă, mână-n mână... 
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 IRONIM MUNTEAN 

 

 

                                               

 

 

 

ET IN ARCADIA EGO                                           

        La începutul lunii august primeam de la Ioan Lascu volumul 

Petroşaniul meu. Cartea întâi, iniţiatorul proiectului 39 de scriitori 

despre... coordonatorul (alături de Jean Băileşteanu) şi semnatarul unui 

Cuvânt înainte sau De ce cântă lebedele înainte de a muri? Fusesem 

încunoştiinţat de apariţia acestei cărţi şi invitat la lansare, dar n-am putut 

da curs onoratei chemări. Însă călduroasa dedicaţie a fostului meu elev... în 

amintirea frumoşilor ani de liceu din Petroşani întru frumuseţea 

nepieritoare a literaturii şi a limbii române cu bucurie... mi-a stârnit 

nostalgice aduceri aminte. S-au împlinit la începutul lui decembrie 2017, 

cinzeci şi doi de ani de la descinderea mea în Petroşani spre a-mi lua în 

primire postul de profesor de limba şi literatura română la Liceul teoretic, 

unde fusesem repartizat prin decizie ministerială, în luna iulie 1965, 

prezentarea la post făcându-se după încheierea stagiului militar la Şcoala 

de ofiţeri rezervişti din Radna.  

        Însemnările mele, nostalgice aduceri aminte, se constituie într-o 

cronică sentimentală ce surprinde propria-mi devenire profesională, pe 

parcursul a 11 ani, cât am vieţuit în Petroşani, pe atunci unul din cele trei 

municipii cu grad republican (alături de Bucureşti şi Constanţa) şi celelalte 

localităţi urbane (Uricani, Lupeni, Vulcani, Petrila, Lonea) şi rurale de pe 

Valea Jiului depăşea două sute de mii de locuitori. În anii tinereţii mele 

petrecuţi aici, Petroşaniul a ajuns şi al meu, eu dobândind statutul de 

barabă cum erau numiţi veneticii, viniturile, trăind în armonie cu 

momârlanii ( termen pe a cărui semnificaţie am descifrat-o deplin, doar 

recent urmărind un documentar despre. Muzeul tradiţiilor şi vestimentaţiei 
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de la Câmpul lui Neag, vizitat de un grup de străini şi de bibliotecarul 

petroşenean , Avram Iancu, ajuns şi el o celebritate prin performanţele sale 

de înotător. După 1848 italienii pricepuţi în arta cioplitului în lemn, 

angajaţi pentru confecţionarea armăturilor de lemn în exploatările miniere 

din Valea Jiului, originari din Mornelana- au fost surprinşi de asemănarea 

fizionomică şi vestimentară a băştinaşilor, urmaşi ai dacoromanilor, i-au 

numit, mormelani şi printr-o metateză fonetică s-a ajuns la această poreclă 

ce nu are însă nici o conotaţie peiorativă cum avea firesc la început, celălalt 

termen: barabă, denumind pe cei străini de locurile băştinaşilor, care 

deschideau mine pe terenurile lor strămoşeşti, fertile din văi şi depresiuni, 

satele fiindu-le risipite pe dealuri şi munţi. 

       Anul 1965 aduce în învăţământ fericite revenirii la modelul interbelic; 

liceul teoretic cu durata de patru ani (în care intră prin concurs absolvenţii 

a opt clase din şcolile generale), licee industriale şi şcolile profesionale ( 

foste şcoli de arte şi meserii) liceele pedagogice. 

       Liceul teoretic din Petroşani avea prestigiu şi tradiţie, continuând 

Liceul românesc de băieţi întemeiat în 1919 (ca liceul Mihai Viteazul din 

Alba Iulia, Liceul românesc din Sighetul Marmaţiei, Liceul românesc din 

Şimleul Silvaniei, apărute după Marea Unire de la 1918) condus douăzeci 

de ani de destoinicul director Enea Giurchescu, al cărui fiu – Lucian - este 

şi astărzi un regizor de faimă al teatrului românesc şi european. 

        Cu câte trei clase la fiecare nivel ( profilul real fiind preferat) la secţia 

română, Liceul avea secţie maghiară, seral, fără frecvenţă ai cărui 

absolvenţi urmau masiv învăţământul superior performând profesional în 

orice domeniu ( cum constatăm la tradiţionalele întâlniri, la zece, douăzeci, 

treizeci, patruzeci de ani de la absolvire; recent în 2010, 2011 la 

emoţionante revederi cu promoţiile de elevi ai patru secţii reale, fie că au 

ales facultăţi filologice: Ioan Lascu, Lucian Strochi, fie politehnice, 

Valeriu Butulescu, Augustin Frăţilă-din păcate decedat-sunt cei mai 

valoroşi scriitori români, poeţi, prozatori, dramaturgi, critici, eseişti, 

traducători, autori ai impresionantului număr de 12 volume, foarte multe 

distinse cu premii naţionale şi traduse în limbi străine-Aforismele lui 

Valeriu Butulescu în peste 50 de limbi şi distinse cu premii internaţionale 

prestigioase. Cu imensă bucurie citesc într-un recent articol din revista 

Contemporanul. Ideea Europeană ( pe luna septembrie a.c.) că fostul 

nostru elev Valeriu Butulescu a participat în perioada 23-27 august 2017 la 

cea de 24-a ediţie a Târgului Internaţional de Carte de la Beijing (BIBF), 

volumul său de Aforisme ( ediţie engleză-chineză, China Publishing 

Group) fiind prezentat în standul naţional organizat de Institul Cultural 

Român, prin Centrul Naţional al Cărţii şi Institutul Cultural Român, de la 

Beijing. Lista evenimentelor a inclus şi premiera în China a piesei de teatru 
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Infinitul Brâncuşi de acelaşi Valeriu Butulescu, pusă în scenă în preznţa 

autorului de actorii Teatrului I.D. Sârbu din Petroşani, aflându-se printre 

protagoniştii programului României la Târgul Internaţional de Carte  de la 

Beijing într-un grup românesc de elită. 

       Toţi cei patru scriitori sunt cetăţeni de onoare ai Petroşaniului ( din 

nefericire Augustin Frăţilă, bunul prieten al lui Nichita Stănescu, şi 

colaborator constant al lui Nicolae Breban în revista Contemporanul. Ideea 

Europeană-postmortem). 

       39 de scriitori despre... Petroşaniul meu. Cartea întâi volum 

coordonat de Ioan lascu şi Jean Băileşteanu, Autograf MJM, Craiova 2017 

este unică în peisajul literar românesc ( exceptând poate seria de texte 

dedicate Bucureştiului la momente aniversare) iar motivaţia apariţiei ei o 

face Ioan Lascu, din moşi strămoşi un om al locului cu un acut sentiment al 

responsabilităţii creatorului, martor îndurerat al unui proces de demolare 

postdecembristă, făcut chiar de locuitorii oraşului cu frenezie şi ură ca şi 

când s-ar dori să se radă totul de pe hartă. Ideea acestei cărţi ne-a venit 

când am văzut cu ochii noştri felul în care într-o profundă duşmănie 

ne comportăm vizavi de de istoria industrială a oraşului nostru. Chiar 

nu vrem să rămână nimic după noi? (p. 9) 

        Răspunsul său este ferm, va rămâne Cartea întâi şi următoarele din 

serie care să dea seama celor care vor veni după cei care suntem că 

Petroşaniul a fost un oraş plin de viaţă şi că el nu e doar cel care vor să 

ne sugereze cei care-i pun la pământ istoria recentă (p.10) 

        Cu acest gând se angajează temeinic, ca orice ardelean riguros, în 

procesul de selectare a textelor, spre a duce lucrul până la capăt, nu fără 

tenta polemică, dar dând asemenea cronicarului ,, samă de ale mele câte 

scriu‖ (Gr. Ureche) conceptul  Petroşaniului meu  ca pe o carte manifest, 

un protest indirect, dar şi direct  faţă de subminarea politică şi 

economică a unei zone cu specific aparte în istoria şi georgafia 

României. (p.10 s.n.) 

        Cartea are o structură rotundă, pe manşetele cărţii texte din Cuvântul 

înainte a lui Ioan Lascu şi din Jean Băileşteanu (Petroşaniul, oraşul de 

sub munte,  iar pe foaia de titlu (p.4) text din Geo Bogza, şi în final 

(p.374) text din The Beatles. După o invitaţie la o lectură folositoare: 

,,Deschide Cartea şi vei vedea Oraşul‖ semnată de Dr. ing. Tiberiu Iacob 

Ridzi Primarul municipiului Petroşani ( consiliul local finanţând proiectul) 

urmează în ordine invers alfabetică ( de la Jules Verne la Mihai Barbu şi un 

Last Minute...  Ana Şoit) textele celor 39 de scriitori, atât de diverse, prin 

conţinut şi formă şi statutul scriitorilor originari şi îndelung trăitori aici, 

ori trecători rămaşi mai mult sau mai puţin în oraş, sau doar prezenţe 

efemere odinioară sau acum. Dincolo de structura mozaicată a volumului 
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Petroşaniul meu este o antologie literară de valoare selectând texte 

poetice, fragmente de roman, povestirti, dramă, reportaje, jurnale, interviu 

din scritori din generaţii diferite, de odinioară ori din prezent, înscrişi în 

direcţii literare diverse radiografiind profunzimile culturii tradiţionale 

arhaice, ori observând viaţa oamenilor de azi, trudind în iureşul ameţitor al 

unui timp paradoxal, confuz, fără perspective pentru, fiinţă. Istoria şi 

geografia atât de specifică acestei zone trăieşte în paginile cărţii în biografii 

exemplare, în destine luminoase sau tragice, într-o tipologie variată 

dominată de cei doi piloni: momârlanul şi minerul cu urmaşii lor cu 

mitologii specifice înconjurate de afecţiune, admiraţie, de un lirism 

învăluitor sau descrieri poematice. Biografia oraşului şi a satelor, cu 

moduri de viaţă şi mentalităţi atât de diferite, rezultate din cele două tipuri 

de economie atât de opuse: industria mineră şi agricultura pastorală, într-un 

ţinut depresionar situat între patru masive muntoase şi cele două Jiuri. 

       Cartea este un document, iar cele 55 de fotografii risipite în paginile ei 

plasticizează ca într-o expoziţie muzeală imaginea ţinutului surprins literar 

şi ştiinţific, oferind cititorilor, din nefericire tot mai puţini, oglinda unui 

univers paradoxal zbuciumat care: Poate că vorba poetului, Pasărea 

Phoenix va mai zbura peste oraş” (p.11. s.n.) 
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           EUGEN VIRGIL NICOARĂ 

 

 

 

 

 

ARTA SPECTACOLULUI 

 

Germania. Un rol de  autentic animator are Ludwig Tieck. Călcând pe 

urmele glorioşilor lui predecesori Lessing, Goethe, Schiller, a îmbrăţişat atât 

cariera de dramaturg, cât şi pe aceea de teoretician, traducător (mai ales din 

Shakespeare) şi de regizor. Spectacolul cu Visul unei nopţi vară (a cărei 

inspirată partitură muzicală îi aparţinea lui Felix Mendelsohn Bartoldy) a 

cunoscut, în 1843, un enorm succes.  

Reforma sa viza înlocuirea scenei italiene cu aceea elisabetană, 

considerată a fi mai bogată în sugestii; a militat pentru săli de teatru în care 

intimitatea se să simtă ca la ea acasă; a urmărit omogenizarea factorilor 

antrenaţi în realizarea spectacolului  – toate în numele eficientizării actului 

teatral. 

Un alt creator total a fost Ernest Hoffmann (1776-1822), cunoscut mai 

ales ca E. Th. A. Hoffmann, renumitul autor de proză fantastică. Ne aflăm în 

faţa unui caz rar de daruri reunite într-unul şi acelaşi om: scriitor, 

compozitor, dirijor, secretar literar, regizor, scenograf şi arhi-tect. 

Principalele sale reuşite (în afara literaturii, unde a strălucit), au fost în 

domeniul compoziţiilor muzicale şi în acela al decorurilor. 

O altă personalitate a fost Karl Immermann (1796-1840). Dra-maturg, 

dar mai ales regizor cu opţiuni personale faţă de ceea ce trebuie să însemne 

scena teatrului. Şi el a încercat revenirea la scena din vremea lui 

Shakespeare, iar prin multe din idei îl anticipează pe Max Reinhardt. Printre 

montările sale importante figurează Prinz von Homburg de Kleist şi Faust de 

Goethe. 
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Dintre actori s-a distins Ludwig Devrient (1784-1832), remarcabil în 

roluri shakespeareane (Shylock, Falstaff, Lear) sau în teatrul lui Schiller, 

Franz Moor. 

Interpretările sale accentuau substratul de pasiune al personajelor, 

înfăţişate în plenitudinea trăirilor sufleteşti. 

Anglia. Personalitatea dominantă a fost Edmund Kean (1789-1833). 

Actor prin excelenţă romantic, s-a distins printr-o abordare înflăcărată a 

rolurilor, graţie ştiinţei lui excepţionale de a-şi valorifica în totalitate 

frumoasele însuşiri artistice. În magistralele lui interpretări, Othello, Iago, 

Coriolan, Richard al III-lea, Hamlet, Macbeth, Lear s-au constituit într-o 

şcoală ce avea să înrâurească întreaga viaţă teatrală londoneză a momentului 

şi chiar o vreme după aceea.  

De neuitat a fost modul în care l-a înţeles pe Richard al III-lea 

(seducerea ladyei Ann constituindu-se într-un pisc greu de atins), iar scena 

finală atestând că el n-a fost biruit de duşmanii săi, ci de propria sa 

exasperare, cea mai rea dintre toate, aceea produsă de o desperare îndelung 

acumulată, cu eforturi imense dominată, aspecte care vor duce şi vor 

explica explozia de la sfârşit. 

Aceeaşi artă ieşită din comun a demonstrat-o, jucându-l pe Othello. În 

viziunea sa, comandantul maur era spaţiul celor mai contrastante trăiri – de 

la revoltă până la dezolare, de la răzbunare până la „izbăvirea‖ finală.  

John Kemble (1757-1823) şi William Charles Macready (1793-1873), 

împreună cu Elise Vestris (1797-1856), au conferit, la rândul lor, scenelor 

londoneze strălucirea tipică momentelor de efervescenţă ale unei mişcări 

artistice reprezentative. 

Italia. Prim planul e ocupat de Gustavo Modena (1803-1861), imbatabil 

în roluri din Shakespeare, Schiller, Voltaire, Alfieri. (Dar des-pre el şi alţi 

actori italieni de seamă, la secţiunea închinată realismului.) 

Franţa. Francois-Joseph Talma (1763-1826) face trecerea de la teatrul 

clasic la cel romantic, fiind îndatorat mai ales primului. 

Aparţinând categoriei actorilor cultivaţi, dar posedând şi un talent plin 

de făgăduinţe, se distinge în repertoriul voltairian (Seid din Mahomed şi în 

Brutus, dar şi în piesa de „ultimă oră‖ a lui Marie-Joseph Chénier, Carol al 

IX-lea). A scris şi o temeinică prefaţă la Memoriile lui Lekain. 

Văzându-l jucând, Doamna de Staël are cuvinte de laudă la adresa 

vocii sale capabilă de rafinate modulaţii şi asupra neobişnuitei expresivităţi 

a privirilor sale, apte să reflecteze întregul zbucium lăuntric. 

Are, de asemenea, meritul de a fi impus costumul istoric potrivit epocii 

pe care o reprezintă personajul. Este cel dintâi, pe o scenă pariziană, care 

foloseşte machiajul şi-i convinge şi pe alţi confraţi să-l practice. 
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Romantismul propriu-zis a fost slujit de Firmin, admirabil în seara 

„Bătăliei pentru Hernani‖ când a interpretat rolul titular, dominând 

indescriptibilul vacarm al sălii antrenate în cel mai incendiar „conflict‖ de 

până atunci. Bocage a fost şi el strălucit în Anthony şi în Didier, 

protagoniştii unor piese foarte preţuite în acel timp. 

Frédérick Lemaître (1800-1876) este cel mai important actor romantic. 

Apt la fel de convingător atât pentru melodramă, cât şi pentru teatrul 

neîngrădit de hotare. Repertoriul său s-a întins de la Robert Macaire (un fel 

de rezoneur al vremii sale) până la Ruy Blas, de data aceasta o conştiinţă a 

omenirii. Dar creaţii memorabile i-au prilejuit şi Othello şi Hamlet. 

Dintre actriţe – Mars, George şi Dorval sunt principalele vedete. Mars 

(1779-1847) a fost aplaudată în Dona Sol (Hernani), George (1786-1867) în 

Lucreţia Borgia, iar Marie Dorval (1792-1849) a creat-o pe Marion 

Delorme. 

Un loc aparte îl ocupă Elise Rachel (1820-1858), o autentică tra-

gediană, ideală interpretă a Camillei din Horace de Corneille. Dar marile 

succese le-a repurtat în rolurile Roxana, Fedra, Adrienne Lecouvreur.  

Noutatea adusă de ea avea în vedere înlocuirea emfazei şi a atitudinilor 

rigide cu o redare firească şi simplă a sentimentelor. 

România. Au loc primele reprezentaţii în limba română după aceea 

din 1755, în 1816 la Iaşi – Mirtil şi Chloe, şi în 1819, la Bucureşti – 

Hecuba. 

Funcţionează o mulţime de societăţi literare, ca subtilă formă de 

afirmare a unor năzuinţe pentru care societatea românească a vremii milita. 

Făţiş, susţineau că urmăresc scopuri culturale, dar în fapt pro-pagau 

idealuri democratice. 

În 1833 se constituie Societatea Filarmonică sub conducerea lui Ion 

Eliade Rădulescu, un adevărat focar de răspândire a ideilor înaintate ale 

timpului. Sub auspiciile ei ia fiinţă Şcoala de muzică vocală, decla-maţie şi 

literatură. Într-un climat emulativ, la 15 ianuarie 1834, încep cursurile unde 

pot fi întâlniţi Frosa Vlase (viitoarea Eufrosina Popescu Marcolini, cu 

carieră de excepţie în Italia şi Franţa), Ion Curie, Costache Mihăileanu, fraţii 

Costache şi Iorgu Caragiale, Ştefan Mihăileanu. 

În 1836, la Iaşi ia fiinţă Conservatorul filarmonic-dramatic. 

Vreme de câţiva ani, cât au existat, cele două instituţii culturale au 

aşezat pe un inspirat făgaş soarta teatrului românesc. Studenţii aspirau la o 

profesionalizare superioară. Se traduceau şi se reprezentau aproape 

concomitent cu data apariţiei lor în Occident, piese de factură romantică. 

Limbii române i se conferea un rang superior. Iar publicul era îndrumat să-

şi cizeleze gustul şi să-şi asume un rol creator. 
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În 1835 apare Gazeta Teatrului Naţional, o publicaţie de informare 

teatrală, dar şi de formare – atât a actorilor, cât şi a publicului – cu 

apreciabile merite în viitoarea afirmare a teatrului românesc. 

Se impun o serie de animatori ai vieţii teatrale. În Muntenia – Ion 

Eliade Rădulescu, în Transilvania – George Bariţiu, în Moldova – 

Gheorghe Asachi. Meritul lor esenţial îl reprezintă consecvenţa în acţiunile 

întreprinse, biruirea dificultăţilor şi ostilităţilor – numeroase şi diverse – 

însemnând un obiectiv central. 

Repertoriul – atât cel universal, cât şi cel naţional (pe cale de 

constituire) – oferă un câmp din ce în ce mai amplu de încercare a 

puterilor. Invitaţia Daciei literare începea să dea roade tot mai bogate. 

O existenţă de adevărat pionier al artei teatrale are Costache Caragiale 

(1815-1877). Gândul său intim era de a se face folositor, la început, 

locuitorilor îndrăgostiţi de teatru din Iaşi. Dar, deşi el începuse să aibă o 

oarecare notorietate, organismele locale îl întâmpină cu o distanţă deloc de 

bun augur. 

Costache Caragiale însă nu făcea parte din seminţia celor pe care 

indiferenţa să-l demobilizeze. Se decide să meargă mai spre Nord, 

ajungând la Botoşani. Atmosfera faţă de el este complet diferită. Îl 

întâlneşte pe Nicolini, un om de şcoală, se pare el însuşi un entuziast care îi 

oferă o sală de clasă, pe care s-o amenajeze potrivit trebuinţelor lui teatrale. 

Curând, „oarecarea‖ clasă va avea patruzeci de scaune, o cortină şi un 

spaţiu scenic. Au loc şi reprezentanţii cu piese de Kotzebue, Junger, 

Gheorghe Asachi. 

Ecourile favorabile nu întârzie să ajungă la Iaşi unde Costache 

Caragiale va reveni în anul următor. Dar numai după ce stagiunea petrecută 

la Botoşani poate fi socotită un succes. Mai ales moral. 

La Iaşi, cu ajutorul absolvenţilor de la Conservatorul filarmonic 

dramatic, secondaţi de câţiva tineri de la Academia Mihăileană, joacă: Saul 

de Alfieri, Vicleniile lui Scapin şi Burghezul gentilom de Molière, Alizira de 

Voltaire. Ele alternează cu vodeviluri şi comedii în stare să atragă un public 

încă insuficient cultivat. Animatorul are inspirata idee de a introduce melodii 

şi cuplete muzicale, precum şi monologuri satirice, grozav de apreciate de 

spectatori. 

Peste zece ani, pe Costache Caragiale îl vom întâlni la Craiova, unde 

va avea acelaşi rol de animator. Împreună cu Costache, Ştefan şi Raliţa 

Mihăileanu şi sprijinit de boierul Pera Opran, dau spectacole în sala de 

festivităţi a şcolii Lazarov Oteteleşeanu. 

O altă figură emblematică pentru teatrul românesc este Matei Millo 

(1814-1896). Descendent al unei familii boiereşti, Matei Millo merge la 

Paris ca să devină inginer, dar revine de acolo cu o neaşteptată profesiune 
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pentru poziţia sa socială, aceea de actor. Şi nu va fi o meserie trecătoare, ci 

va demonstra că avem în faţă o viaţă a cărei vocaţie este aceea de a sluji cu 

abnegaţie Thalia. 

Însemnătatea lui Millo pentru destinele teatrului românesc a fost 

excepţională. El, se poate spune, a fost cel dintâi actor care a colindat toate 

ţinuturile româneşti, pretutindeni dând spectacole memorabile. Moldova, 

Muntenia, Transilvania, Oltenia, Bucovina, Dobrogea – se înscriu ca 

mirifice borne ale unei cariere artistice care seamănă cu apostolatul. Şi 

aceasta deoarece, prin Millo, gustul pentru teatru devine o realitate atât 

pentru meleagurile româneşti, cât şi pentru sufletele participante la 

sacerdotalele sale oficieri artistice. 

A jucat în propriile sale piese (de o aparte strălucire s-a bucurat 

interpretarea lui în Baba Hârca) şi în comediile lui Alecsandri – Chiriţa, 

Barbu Lăutaru, Mama Angheluşa, Paraponisitul, transformând adeseori 

scena într-o adevărată tribună socială de la înălţimea căreia a criticat viciile, 

tipurile groteşti, lipsa de iniţiativă şi corupţia. 

Timp de o viaţă, Matei Millo a fost partizanul unui teatru militant, slujit 

cu înflăcărată abnegaţie şi cu memorabile reuşite scenice. Drumul său l-a dus 

pe tărâmul unde timpul are ca unitate de măsură veşnicia, ocupând unul din 

locurile celor mai de vază deschizători de zări şi ctitori de mari idealuri. 

Pe lângă rolurile din dramaturgia originală menţionate, Matei Millo şi-a 

încercat puterile şi în partituri ale teatrului universal. L-au atras rolurile care 

presupuneau o savantă elaborare compoziţională: Shylock, Figaro, 

Mercadet, George Dandin, dar şi altele din piesele unor dramaturgi mai puţin 

notabili: Scribe, Bayard, Dumanoir, Clarville.  

Un alt mare actor român a fost Mihail Pascaly (1830-1882). Format de 

Costache Caragiale, dar şi de contactul cu teatrul francez, văzut la el acasă, 

Pascaly avea un suflet romantic pentru care cele mai preţioase deziderate 

erau lupta pentru adevăr, bine, frumos, pentru victoria idealurilor luminate 

de o nezdruncinată credinţă lăuntrică. Preocuparea sa constantă a fost de a 

revela excepţionalitatea caracte-relor de factură nobilă. 

Întreaga lui viaţă artistică, din păcate prea scurtă, a fost însufleţită de 

căutări, de aspiraţii însoţite de zbuciumul şi frământările specifice unei naturi 

actoriceşti de excepţie. Aceste dominante sufleteşti l-au condus spre 

magistrala interpretare a firilor romantice, transfigurate de înflăcărarea sa în 

torţe sortite să lumineze departe. E cel dintâi actor român care îi joacă pe 

Hamlet, pe Hernani, pe Ruy Blas. Lor li se adaugă rolurile de protagonişti 

din Don Carlos, Intrigă şi iubire, Natan înţeleptul, Chatterton, Revizorul, 

Paharul cu apă.  

O mare biruinţă actoricească a constituit-o interpretarea lui Răzvan din 

piesa lui Hasdeu. S-a apropiat de el cu superioara înţelegere a celui care este 
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el însuşi un om de excepţie, iar spectacolul pe care l-a realizat a fost 

considerat de contemporani ca dătător de măsură superlativă. Impresionat, 

dramaturgul însuşi a recunoscut şi elogiat marile merite ale interpreţilor, în 

frunte cu Pascaly, la triumful piesei sale. 

Formulând o concluzie generală asupra rolului avut de arta 

spectacolului în perioada romantismului, pretutindeni în Europa, trebuie să 

subliniem că viitoarele mari biruinţe pe care le va repurta secolul XX în 

acest domeniu ar fi fost cu neputinţă fără considerabilul avânt imprimat 

acum. 

Descătuşarea pe care o cunoaşte creaţia dramatică va înregistra ecouri 

care uneori vor întrece sursa însăşi, în variatele transfigurări scenice ale 

freneticelor vremuri ce vor veni. 
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                VASILE MĂLUREANU 

 

 

 

 

 

OPOZIŢIA OAMENILOR DE CULTURĂ FAŢĂ DE 

REGIMUL CEAUŞESCU (IV) 
 

În ce priveşte pe mulţi activişti anticomunişti şi ziarişti străini 

sosiţi în ţară în ultimii ani înainte de decembrie 1989, pentru a intra în 

contact direct cu opozanţi ai regimului, frapa faptul că dispuneau de o 

pregătire specială, care ţinea de arsenalul serviciilor secrete. Unii veneau 

sub nume false, se informau de la ambasadele ţărilor lor cu privire la 

situaţia opozanţilor şi apelau la curierul diplomatic pentru scoaterea din 

ţară a materialelor realizate sau obţinute de la aceştia. Pentru a scăpa de 

eventualul control al Securităţii, se retrăgeau seara la hotel, simulau că se 

culcă şi plecau să contacteze opozanţi după miezul nopţii, mizând pe 

suspendarea măsurilor de filaj pe timpul nopţii. 

Paleta acţiunilor serviciilor de informaţii şi a grupărilor 

anticomuniste din Occident pentru stimularea atitudinii contestatare a 

oamenilor de cultură români a fost deosebit de bogată şi diversă. În cele 

ce urmează, voi prezenta principalele modalităţi folosite în acest scop, 

care se regăsesc în documente informative din epocă publicate între timp. 

a) Identificarea oamenilor de cultură români cu potenţial 

contestatar la adresa regimului comunist. Această activitate a reprezentat 

în mod evident punctul de pornire şi a stat îndeosebi în sarcina serviciilor de 

informaţii şi a unor organisme de genul celor pentru apărarea drepturilor 

omului. 

Când mă refer la potenţialul contestatar am în vedere convingeri 

politice anticomuniste, precum şi nemulţumiri şi frustrări de ordin personal 

(loc de muncă, locuinţă ş.a.) şi profesional (dificultăţi în publicarea creaţiei 

proprii şi/sau în efectuarea unor călătorii în străinătate, sentimentul 

marginalizării etc.). La acestea se puteau adăuga şi nemulţumiri de ordin 
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etnic, religios ori de altă natură (interdicţii de a practica yoga, meditaţia 

transcendentală ş.a.). 

b) Asigurarea unei mediatizări favorabile în străinătate a 

creaţiei literar-artistice sau a conduitei civice. 

Principalele instrumente folosite în acest scop au fost emisiunile 

postului de radio „Europa Liberă‖ de la München, dar mai ales ale 

subsecţiei culturale de la Paris. Active în acest sens au fost şi  „Vocea 

Americii‖, „B.B.C.‖ şi, uneori, „Deutsche Welle‖. 

Aprecierea valorii artistice a unor creatori din România nu avea la 

bază câtuşi de puţin criterii estetice, ci se raporta exclusiv la atitudinea ce o 

adoptau aceştia faţă de orientările şi linia politică a partidului în domeniul 

culturii
5
. 

Oamenii de cultură care nu se aliniau orientărilor ideologice erau 

apreciaţi şi încurajaţi, în timp ce ceilalţi erau etichetaţi drept „conformişti 

sociali în slujba marxismului‖.
6
 

Într-un document informativ al Securităţii figurează un număr de 89 

nume de oameni de cultură elogiaţi în emisiunile Radio „Europa Liberă‖ 

până în 1982, cu precizarea că singurul criteriu de selecţie a acestora îl 

constituia faptul că, în creaţiile lor, postul respectiv de radio găsea şi cita 

frecvent argumente pentru ideile anticomuniste ce le promova.
7
 

Această listă lungă, care amestecă personalităţi cunoscute ca creatori 

de literatură şi artă mai puţin familiari marelui public, majoritatea 

bucureşteni, dar şi clujeni, ieşeni, timişoreni etc., are totuşi o dominantă: nu 

lipseşte mai niciun om de cultură care s-a remarcat, cât de cât, prin poziţia 

contestatară faţă de regim. 

c) Contactarea pe timpul călătoriilor în străinătate în scopul 

exploatării informative, al incitării la acţiuni contestatar-protestatare 

şi al facilitării de întâlniri  cu mijloace de informare în masă pentru 

adoptarea unor poziţii publice  de această factură. 
Cei mai implicaţi în acest plan erau angajaţii din sectorul operativ 

al postului de radio „Europa Liberă‖, fiecare dintre aceştia având sarcina să 

contacteze români aflaţi temporar în Occident, dispunând de fonduri pentru 

a le acorda mese şi unele atenţii, în vederea obţinerii de informații şi a 

atragerii lor în acţiuni viitoare. Cel contactat primea numărul de telefon şi 

                                                           
5
M.I./D.S.S./Direcţia I – Raport de analiză a muncii informative desfăşurată în anul 1986 

în problemele “artă-cultură”…, din 23 decembrie 1986, apud 

C.N.S.A.S./SECURITATEA…, pp.691-692. 
6
M.I./U.M. 0544 – Scurt istoric…, apud Op. cit., p.500. 

7
M.I./D.S.S./Grupa ―Eterul‖ – Notă din 1982, apud Mihai Pelin, Op. cit., pp.88-89. 
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adresa angajatului respectiv, unde să-l caute la o nouă vizită, pentru a fi 

menţinut în legătură şi cultivat în continuare.
8
 

În ce-i priveşte pe oamenii de artă şi cultură, cei mai laborioşi  în 

realizarea unor asemenea contacte au fost Monica Lovinescu, soţul său 

Virgil Ierunca, şi alţi membri ai „Grupului de la Paris‖. Monica Lovinescu 

şi Virgil Ierunca nu acţionau în calitate de angajaţi ai „Europei Libere‖, ci 

ca oameni de cultură preocupaţi de realizarea unor „schimburi de opinii‖. 

În contextul acestei strategii, folosind relaţiile de care dispuneau şi 

posibilităţile „Europei Libere‖, ei încercau să-i stimuleze pe unii dintre cei 

contactaţi la adoptarea unor poziţii contestatare faţă de regimul 

Ceauşescuprin oferirea de burse, bani, condiţii de cazare, acces la diverse 

instituţii de cultură şi alte facilităţi
9
. 

În Jurnalul său,
10

 în care în anii '80 făcea consemnări aproape 

zilnic, Monica Lovinescu devoalează oamenii de cultură din România  pe 

care îi întâlnea sau chiar găzduia pe timpul călătoriilor la Paris. Din lectura 

acestor adnotări personale rezultă cu claritate care erau principalele surse 

de informare ale soţilor Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca din mediul 

cultural din ţară, genul de aspecte care îi interesau (acţiuni publice de 

protest şi alte aspecte utile pentru acţiunile imagologice împotriva 

regimului de la Bucureşti), modalităţile de sprijinire a celor cu atitudine 

contestatară deschisă, strategia de ansamblu vizând declanşarea unei 

mişcări contestatar - disidente în rândul creatorilor de literatură şi artă. 

Jurnalul Monicăi Lovinescu clarifică şi completează multe din informaţiile 

structurilor interne şi externe ale Departamentului Securităţii Statului, 

constituindu-se astfel  într-o sursă importantă de documentare pentru 

cercetătorii fenomenului opoziţiei oamenilor de artă şi cultură în anii '980.  

d) Acordarea sau facilitarea obţinerii de invitaţii, burse de 

documentare sau specializare şi ajutoare materiale din partea unor 

instituţii din străinătate. 
În afară de organismele de stat de genul U.S.I.A. la americani, 

Consiliul Britanic la englezi, D.A.D. la germani, în Occident a funcţionat o 

veritabilă reţea de instituţii şi organizaţii, unele create de serviciile de 

informaţii ca modalităţi de acoperire, cu care Radio „Europa Liberă‖ 

coopera pe linia organizării unor acţiuni împotriva regimului Ceauşescu. 

Dintre acestea menţionăm: 

                                                           
8
M.I./D.S.S./U.M. 0544 – Notă raport privind canalele folosite de “Europa Liberă” în 

obţinerea de date despre ţara noastră, din 18 iunie 1979, apud Mihai Pelin, Op. cit., p. 

210. 
9
M.I./D.S.S./Fişă personală privind pe Monica Lovinescu, din 4 aprilie 1977 , apud Op. 

cit., p. 161. 
10

Monica Lovinescu, Jurnal, vol.I-IV, Ed.Humanitas, 2003. 
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- Fundaţia pentru întrajutorarea intelectualilor europeni, cu sediul la 

Paris, care acorda burse de documentare şi ajutoare băneşti, variind între 

1.500-3.000 de franci unor intelectuali din ţările socialiste care călătoreau 

în străinătate. Annette Laborey, secretara acestei fundaţii, şi Rosaline 

Chenu (originară din România), la sugestia Monicăi Lovinescu, ofereau 

abonamente la diverse publicaţii, burse, ajutoare băneşti unor oameni de 

cultură din România, aflaţi în atenţia „Europei Libere‖. 

- Organizaţia internaţională a Pen-Cluburilor, cu filiale în 

principalele ţări occidentale, a fost folosită intens de C.I.A. şi postul de 

radio „Europa Liberă‖ pentru a atrage scriitori din România şi alte ţări 

socialiste, în scopul determinării acestora să rămână în străinătate sau al 

angrenării în activităţi ostile regimurilor comuniste din ţările lor. Mai 

active în ce-i priveşte pe scriitorii români au fost filialele din Franţa şi 

Germania. 

Sume importante de bani acorda şi „Europa Liberă‖ pentru 

materialele cu conţinut contestatar difuzate pe post. Semnificativ este cazul 

scriitorului Paul Goma, căruia i s-au acordat sume consistente pentru 

difuzarea în serial, în perioada 1974-1976, a înregistrării pe bandă, în 

lectură proprie, a romanelor sale „Uşa‖ şi „Gherla‖.
11

 

Lista creatorilor de literatură şi artă români care au primit invitaţii 

şi/sau burse de documentare şi specializare în Occident de la asemenea 

asociaţii şi organizaţii în anii '970 şi '980 este lungă, pe ea figurând şi 

numele scriitorilor Paul Goma, Dumitru Ţepeneag, Virgil Tănase, Dorin 

Tudoran, Dan Culcer, Nicolae Breban, Ion Negoiţescu. 

Asupra beneficiarilor unor invitaţii, burse şi ajutoare de acest gen se 

exercitau influenţe pentru ca la întoarcerea în ţară să acţioneze pentru 

subminarea politicii culturale a regimului. 

e)  Sprijinirea publicării în străinătate a creaţiilor proprii 

respinse în ţară ori care, datorită conţinutului, nu ar fi putut trece de 

rigorile cenzurii. 

„Grupul de la Paris‖ a colaborat în acest sens cu editurile pariziene 

„Gallimard‖, „Flammarion‖ şi „Albatros‖, care aveau în program 

publicarea unor cărţi ale disidenţilor din ţările socialiste. Pe această filieră 

a fost perfectată editarea romanelor lui Paul Goma „Ostinato”, „Uşa” – 

respinse de la publicare în ţară, în 1974, şi „Gherla” – scris în timpul 

şederii la Paris, în 1976, toate la Gallimard, precum şi a cărţii lui Virgil 

Tănase intitulată „Portret de om cosind în peisaj marin” – respins în 

România, în 1972 – la „Flammarion‖. 

                                                           
11

M.I./Direcţia Cercetări penale, Declaraţia din 8 aprilie 1977, apud S.R.I./Cartea Albă a 

Securităţii, vol.5 – Istorii literare…, doc.97. 
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De asemenea, lucrări literare ale unor scriitori cu poziţie 

contestatară au fost incluse în reviste occidentale cu un asemenea program. 

Astfel, în anul 1984, Virgil Ierunca a publicat în L’Alternative „o antologie 

a poeziei contestatare‖, care cuprindea creaţii ale mai multor poeţi români, 

între care Mircea Dinescu, Ştefan Augustin Doinaş, Leonid Dimov, Geo 

Dumitrescu şi Ileana Mălăncioiu
12

. 

Un rol deosebit în acest sens au avut două reviste scoase de cercuri 

ale emigraţiei române cu sprijin american, care aveau ca obiectiv 

stimularea scriitorilor cu poziţie contestatară din ţările socialiste prin 

publicarea lucrărilor interzise de cenzură. Este vorba de „Cahiers de l'Est‖, 

înfiinţată în 1974, care a avut ca redactor-şef pe prozatorul Dumitru 

Ţepeneag, şi „Agora”, apărută la New-York în 1985, al cărei redactor-şef 

era poetul Dorin Tudoran. 

f) Punerea în contact a unor oameni de cultură din ţară cu 

organe de presă din străinătate în vederea mediatizării problemelor pe 

care le aveau în România şi a poziţiei lor contestatare. 
Cu asemenea activităţi au fost semnalate atât servicii de informaţii 

occidentale, cât şi grupări anticomuniste din emigraţie. 

Exemplele şi în acest sens au fost numeroase. Voi prezenta doar 

câteva, la multe altele urmând să fac referiri pe parcursul acestei analize. 

- În septembrie 1971, Dumitru Ţepeneag - aflat temporar în Franţa, 

unde intrase în legătură cu Monica Lovinescu - l-a trimis în ţară pe ziaristul 

american John Vinocour, corespondentul Associated Press la Paris, pentru a-i 

lua un interviu lui Paul Goma despre condiţiile în care trăia şi îşi desfăşura 

activitatea.
13

 

- În 1977, la recomandarea „Grupului de la Paris‖, corespondentul 

Agenţiei France Presse pentru ţările din Estul Europei s-a deplasat la 

Bucureşti şi i-a luat un interviu lui Dorin Tudoran, deosebit de critic la 

adresa regimului.
14

 

- În vara anului 1987, lectorul francez Thomas Bazin de la 

Universitatea „Alexadru Ioan Cuza‖ din Iaşi, suspectat a fi agent al 

serviciilor de informaţii franceze, a facilitat contactarea şi luarea unui 

interviu scriitorului Dan Petrescu de către un ziarist de la „Libération‖.
15

 

                                                           
12

Securitatea municipiului Bucureşti – Notă din 6 februarie 1984, apud Op. cit., doc. 328. 
13

M.I./D.S.S. – Notă din 21 noiembrie 1988, apud S.R.I./Cartea Albă a Securităţii, vol. 5 – 

Istorii literare…, doc. 465. 
14

M.I./D.S.S./Direcţia I – Raport de analiză a muncii informative desfăşurate în anul 1983 

în problema “Artă-cultură”, întocmit în decembrie 1983, C.N.S.A.S./SECURITATEA…, 

p. 615. 
15

Europa sau Basarabia, interviu luat lui Dan Petrescu de Cristophe Barreyre, apud 

„SCÂNTEIA – Jurnalul României 2009 – Acum douăzeci de ani‖, nr. 42, 17.02.2009. 
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g) Mediatizarea atitudinilor contestatare şi de protest ale unor 

oameni de cultură din ţară şi organizarea unor acţiuni de sprijin din 

exterior. 

Pentru potenţarea efectului unor asemenea atitudini sauacţiuni, 

mulţi dintre autorii acestora comunicau din timp în străinătate intenţiile lor. 

În cazul unor memorii sau „scrisori deschise‖ adresate conducerii 

superioare a statului român ori unor organisme internaţionale, erau 

transmise copii la „Europa Liberă‖ sau la alte puncte de sprijin din 

Occident. 

Semnificativ, în acest sens, este modul cum s-a procedat în cazul 

acţiunii iniţiate la începutul anul 1977 de a se strânge semnături pe un 

protest destinat viitoarei Conferinţe pentru securitate şi cooperare în 

Europa de la Belgrad, în care era acuzată nerespectarea drepturilor omului 

în România. Textul protestului respectiv – ajuns la „Europa Liberă‖ – 

fusese redactat de pictorul Sergiu Manoliudin Bucureşti împreună cu 

mama sa, şi purta câteva semnături între care şi cea a lui Paul Goma. 

Pentru a spori impactul acestei acţiuni, strategii de la „Europa Liberă‖ au 

atribuit textul, în mod diversionist, lui Paul Goma şi au îndemnat 

intelectualii români să se ralieze acţiunii.În perioada în care Paul Goma a 

fost reţinut pentru cercetări (1 aprilie – 6 mai 1977), în străinătate au fost 

organizate mai multe acţiuni de susţinere a acestuia. 

             În septembrie acelaşi an, Goma i-a cerut lui Marie France Ionesco – 

fiica lui Eugen Ionescu, membră a „Grupului de la Paris‖ – să anunţe „Europa 

Liberă‖ că autorităţile române îl împiedică să plece în Franţa pentru a onora 

invitaţia Pen-Clubului fancez şi căeste hotărât să declare greva foamei dacă 

până la 1 octombrie nu i se va aproba plecarea, aspecte mediatizate la 22 

septembrie.
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Ministerul de Interne – Raport din 27 septembrie 1977, apud S.R.I./Op. cit., doc.116. 
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                            FINALUL   UNEI   BIOGRAFII  SPIRITUALE 

 

                       Inedită şi revelatoare a fost lansarea volumului de versuri 

introspectiv-reflexive „Sancta simplicitas” ( Ed. Emma, 2017), de Ileana - 

Lucia Floran la cele 40 de zile de la plecarea neaşteptată a autoarei pe 

drumul Veşniciei, înainte de a-şi vedea tipărite ultimele poezii, poate cele 

mai convingătoare pentru a-i dezvălui adevărata identitate. Titlul cărţii, 

format dintr-un adjectiv şi un substantiv din limba latină, are o semnificaţie 

oarecum ascunsă, reluând ultimele cuvinte ale reformatorului religios ceh 

Jan Hus, condamnat la moarte pentru erezie şi ars pe rug în anul 1415. El 

le-a rostit când a văzut o femeie bătrână, simplă şi neştiutoare, adunând 

vreascuri şi aruncându-le pe rugul lui, socotind că săvârşeşte o faptă bună, 

răsplătită cu promisiunea fericirii viitoare. Expresia e reluată în opera 

Faust a lui Goethe pentru o comportare izvorâtă din naivitate, cu sensul 

„Fiţi martori, fără a şti prea multe”.          
                    Ambiguitatea existenţială surprinsă de poeta acestui volum de versuri, 

ne aminteşte de afirmaţiile lui Octavian Paler :„Un om are trei vieţi relativ 

distincte. Una publică. Una particulară. Şi una secretă. Singura în care nu 

se poate minţi, întrucât omul nu are niciun control asupra ei”. 

 Toţi cei care am cunoscut-o pe Ileana-Lucia Floran i-am apreciat viaţa 

publică, merituos aplaudată de cei care au considerat-o pe drept cuvânt o 

adevărată promotoare a vieţii culturale din oraşul Paliei, dar şi scriitoare de 

mare talent, premiată în ţară şi peste hotare, lăsând în urmă paisprezece 

volume de poezii şi şase vulume de proză, reviste literare, antologii, 

manifestări culturale de anvergură. I-am cunoscut parţial şi viaţa 

particulară, luminată de bucuriile provocate de împlinirile fiului Mihai, dar 

şi de înţelegerea şi susţinerea soţului Paul, a cărui neaşteptată plecare în 

Lumea Umbrelor a răvăşit-o, precum un cataclism de mare intensitate. Cea 

de-a treia viaţă, secretă, care a determinat hotărâta ei plecare la Cluj, cu 
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toate consecinţele acestei desprinderi din ambianţa oraşului natal şi dintre 

oamenii lui, este sugerată metaforic în acest volum, pe care autoarea nu l-a 

văzut tipărit, dar ni-l lasă spre clarificarea şi înţelegerea răvăşitoarelor ei 

frământări, asamblate într-o adevărată biografie spirituală. 

                    Cartea dezvăluie o stare de spirit mai puţin cunoscută nouă, celor pe 

care disimularea cu nonşalanţă a trăirilor scriitoarei ne-a derutat. O ştiam 

spontană, optimistă, transparentă, ironică, cu mult umor, spirituală şi o 

descoperim în acest volum sub un alter ego derutant: „...mă descopăr/ în 

cealaltă „eu‖, cu aceleaşi valori,/ dar alte iubiri, cu aceleaşi amintiri,/ dar 

alte speranţe‖ (Viaţă). În derularea zilelor ei zbuciumate, care opun durerea 

- bucuriei şi tristeţea - fericirii, autoarea conştientizează chinul apăsător al 

singurătăţii, fiindcă: „..sunt condamnată/ să supravieţuiesc/ să mă lupt,/să 

sufăr/ şi să plâng/ fără vreo speranţă/ că ceasul va mai bate/ şi pentru 

mine...‖ (Poteci cu zâmbete). Titlul cărţii bilingve, cu traducerea în 

engleză, admirabil realizată de către domnul Marius Adrian Zota, ţinteşte 

departe, trasmiţând cititorului fiorul marilor adevăruri revelate înspre 

sfârşitul vieţii, după căutări, încercări şi mult zbucium. În ciuda unor 

aspiraţii de glorie, de avere şi putere, finalul îi confruntă pe toţi muritorii 

cu luciditatea păienjenişului de taine în care este trasat destinul fiecărui 

om, circumscris cutremurătorului adevăr biblic care ne guvernează vieţile: 

„Vanitas, vanitatum et omnia vanitas”- (Deşertăciunea deşertăciunilor, 

toate sunt deşertăciune). Poezia cu acelaşi titlu ca al cărţii deschide 

volumul, subliniind tardiva înţelepciunea dobândită, după multele încercări 

şi furtuni existenţiale: „Viaţa m-a îmblânzit/ mi-am pierdut tăria...mi-aş 

cumpăra o clipă/ lipsită de griji,/ dezmierdată/ de-o sfântă simplitate‖ ( 

Sancta simplicitas). 

 Poeta pendulează între aspecte uşor decriptate, desprinse din recentele ei 

experienţe de viaţă, şi altele încifrate, drapate sub nevoia de înţelegere şi de 

afecţiune a sufletelor sensibile, căutând vibraţia spirituală a oamenilor 

superiori. Motivele frecvente din poeziile acestui volum vizează trecerea 

timpului, povara singurătăţii, premoniţia sfârşitului, dorinţa instinctivă de 

afecţiune şi de apropiere pe puntea speranţei de complinire sufletească şi 

spirituală ( Vibraţii, Din pricina ta etc.). Din multe poezii răzbat ecouri de 

dragoste şi de revoltă, de disperare şi de speranţă, de misticism şi de o 

fascinantă simplitate, într-o surprinzătoare asociere a contrastelor: 

„Tristeţea/ curge mai departe,/ printre cioburile/ răspândite/ într-un 

curcubeu  fastuos,/ care îngână/ în surdină cântecul vieţii/ destrămate în 

clipe/ pierdute fără rost,/ deasupra prăpastiei/ de vise. Dar visele/ există 

încă...‖ ( Întinerire). Mereu oscilând între afirmaţie şi negaţie, între da şi 

nu, între dorinţă şi raţiune, scriitoarea doreşte eliberarea din chingile 

trecutului „ în câmpul de maci,/ roşii/ ca dragostea‖, deveniţi „...un mac 
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roşu...ca o cruce pe care / doar eu trebuie s-o port‖ ( Roşu de mac). Ca şi în 

alte poezii, percepţia realităţii interioare, sufleteşti, specifice firii umane, se 

esenţializează în simboluri – crucea, colivia, macul, trapezul, cuiburile 

părăsite, oceanul nesfârşit etc. Prinsă într-o colivie a vieţii şi a 

prejudecăţilor, poeta evită dezvăluirea adevărului care-o înfăşoară în 

contradicţii, îşi maschează bucuriile şi-şi cenzurează  gândurile şi 

cuvintele: „...cuvintele spuse corect,/ să se-audă exact ce trebuie,/ nu ce 

gândesc‖ (Colivie). Apare aici eterna duplicitate, ascunzând realitatea după 

o aparenţă iluzorie.  

                          Într-o revărsare lirică  de clarificare interioară a trăirilor, într-o 

avalanşă de reflecţii, terorizată de „durerea timpului pierdut‖, ispitită de 

reîntoarceri, poeta  simte că : „ ...din preamultă singurătate,/ îmi pierd/ 

toate speranţele/ şi visele mângâietoare/ ascultând păsările migratoare/ 

întorcându-se/ la cuiburile vremelnic părăsite/ ca o dragoste ce reînvie/ 

dintr-un gând imaginar‖ (Timp pierdut). O admirabilă definiţie a 

sentimentului care apropie oamenii, întregindu-le fiinţa, apare în poezia 

„Tu‖ : „Dragostea e-o frunză multicoloră/ bătută de vânt,...e-un cântec...e-o 

rimă simplă...e vârful de munte...e-o ploaie de vară...e graniţa fragilă 

dintre/ stupiditate şi nebunie...Dragostea eşti tu,/ cel care mă întregeşti‖. 

 Poeziile celei care a trăit şi a perceput viaţa sub tensiunea conştiinţei 

tragice a existenţei umane sunt un original aliaj de gândire şi simţire, de 

idee şi trăire, în acea îmbrăţişare paradisiacă a sufletelor pereche: 

„Descântecul dintre noi, ne-a purtat în tăcere/ printre amintiri şi ritualuri 

păgâne,/ până n-am mai auzit/ decât bătăile inimilor/ ce ni se împleteau/ cu 

durere/ şi se destrămau/ în mii de stropi/ ucişi de flăcări‖ ( Foc şi apă). 

Teama şi îngrijorarea în faţa necunoscutului promiţător şi atrăgător, dar în 

acelaşi timp primejdios al destinului, ce-o trage în adâncuri, imprimă 

reticenţă: „ Îmi simt oasele/ clănţănind de frica/zilei de mâine.../ ochii mi-i 

simt verzi/ de-ngrijorare,/ înspicaţi cu auriu/ din lumina cea de pe urmă...‖ 

(Salcie plângătoare). 

         Internată în spital, pacienta percepe dureros de amplificat sunetele 

sinistre ale ambulanţelor, saloanele reci, perfuzia „aducătoare de 

singurătate‖, de presimţirea zilelor „ triste şi pustii/ ce vor veni‖, 

declanşând gânduri, emoţii şi plânsul neputinţei: „Voiam/ să nu mai aud 

sirenele/ ambulanţelor/ ce-aduc alţi şi alţi pacienţi,/ în spitalul alb/ uitat de 

lume, / în care bate încă/ orologiul cel vechi‖ ( Ciudat de adevărat). 

                        Din vârtejul întâmplărilor în care a fost prinsă, autoarea trăieşte 

imensa durere a neputinţei fizice şi presimţirea apropierii finalului, a 

morţii, considerată o izbăvire a chinurilor : „ Mai era un minut, / atât, până 

la izbăvire,/ dar m-ai trădat, moarte,/ m-ai trădat...‖ ( Izbăvire). Ideea este 

filtrată printr-o grilă speculativ-filozofică, în consonanţă cu credinţa că 
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păcatele se plătesc prin durere şi cu acceptarea suferinţei tămăduitoare : 

„...Să-nţelegi că nu se poate muri,/ când mai ai de îndurat,/că furtuna e abia 

la început...‖( Nu se poate muri).  

                       Valorificând subtilităţile stilistice ale repetiţiei, poeta transmite 

mesajul luminos al înţelepciunii izvorâte dintr-o îndelungată experienţă de 

viaţă. Cele trei strofe ale poeziei „O să mă-ntorc‖ încep cu  acelaşi verb la 

timpul trecut, ca o platoşă în faţa încercărilor : „Am învăţat să stau departe/ 

de orice durere.../ Am învăţat să stau în ploaie/ oricât de rece ar fi.../ Am 

învăţat să-mi protejez/ gândurile...‖. Încărcate de subtilităţi sunt şi 

întrebările retorice cu care jonglează Ileana Lucia Floran, sugerând discret 

povara singurătăţii : „De ce-or fi atât de triste sărbătorile?/ Parcă mori cu 

fiecare clipă.../ De ce-or fi atât de triste sărbătorile? După ce le gândeşti/ cu 

migală...”( De ce ?). Universul copilăriei şi cel familial nu se mai regăsesc 

în pustietatea zilelor, care-o macină, chinuind-o în încercarea ei disperată 

de a se regăsi, de a înţelege, de a iubi, de a crea şi de a recrea cuvintele 

dătătoare de bucurii şi de imense satisfacţii energizante. Conştientă de 

balansul sufletesc în care pendulează, Ileana - Lucia îşi găseşte liniştea şi 

echilibrul în gestul mistic al îngenuncherii pentru rugăciune, în aşteparea 

finalului pentru care se simte pregătită: „Îngenunchez/ surâzând fără teamă/ 

în aşteptarea zilei/ şi mă cuprinde/ o linişte liturgică‖ (Surâs).  

                         Poeziile se succed, într-o originală spirală, de trăiri, concluzii şi 

gânduri, valorificând  resursele versului liber, cu rimă albă, în care 

combustia sufletească nu e siluită de rigorile versificaţiei clasice, ci se 

susţine prin semnificaţia cuvântului şi prin sinceritatea trăirilor celei care a 

ars pe rugul înaltului spirit al promovării culturii, de care mulţi dintre cei 

din jur am beneficiat. Acest volum ultim al scriitoarei Ileana - Lucia Floran 

dobândeşte semnificaţia unui testament, în care şi-a înscris o ermetică, dar 

poetică, biografie spirituală, pe care ne-a lăsat-o moştenire, invitându-ne 

parcă la o profundă şi benefică meditaţie.  
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ROXANA PAVNOTESCU 

 

 

 

 

 

                       DESPRE UBICUITATEA STĂRII 

Ubicuitatea morții şi a vieții – ca două fațete ale aceleaşi monede s-a 

instalat confuz în visul meu de dimineață. În jurul unei mese rotunde s-a 

instalat. Ar putea fi masa din cancelaria liceului Sfântul Sava  unde mama 

a predat, mai bine de jumătate din viață. Un tânăr fost elev, frustrat şi 

foarte hotărât în demersul lui, vorbea în fața unei adunări despre un 

incident – nu-mi amintesc despre ce era vorba – care probabil viza acea 

latură pătimaşă şi subiectivă a firii ei. O reacție a ei nejustificată şi 

impardonabilă era ridicată de tânărul care nu a fost fascinat de lecțiile şi 

prezența ei la clasă. Ce este cu acest intrus în somnul meu şi care este rolul 

lui? Tânărul continuă să latre în legea lui, dar lumea zâmbeşte afabil şi nu 

prea pare să-l ia în serios. Nu recunosc aceste persoane, dar par adepte ale 

principiului de morți numai de bine! Apoi se reliefează dintr-odată şi alte 

chipuri la masă. Printre ele, vreo două prietene ale mamei, preşedintele 

României (T.B.), şi la un moment dat apare chiar şi Mia însăşi. Tânărul a 

amuțit, perplex. Cu gura închisă, a devenit subit un băiat simpatic, chiar 

frumuşel. Mama părea foarte familiară cu Domnul Preşedinte, pe care de-

altfel îl şi admira într-un anume sens. Familiaritatea pornea din 

circumstanțe legate de nu ştiu ce moment festiv, sub egida liceului, sau 

cam asta reieşea din atmosfera ce devenise dintr-odată relaxată şi plăcută. 

Prietenele mamei au dat mâna, încântate, cu preşedintele. Amândouă s-au 

ales cu mâinile sărutate până la cot. Apoi am urmat eu, introdusă de 

întrebarea obsesivă a mamei, care pune interlocutorul în postura forțată de 

a admite cât de mult semănăm! Rânjetul şmecheresc şi afabil al 

preşedintelui i-a produs, fără îndoială, satisfacția cuvenită. Deci mama e şi 
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vie şi moartă în acelaşi timp, în cancelaria liceului, prezentă în jurul acelei 

mese rotunde stil, masivă, care, în realitate, era pătrată.  

Cum reuşeşte el, visul, să transceandă timpul şi să concentreze toate 

aspectele şi stările ființei într-o singură imagine! Mama a sosit la aceeaşi 

masă, unde era ştiută moartă şi se vorbea despre ea, fără să contrarieze pe 

nimeni. A sosit doar ca să dea o notă proastă elevului frustrat – ea, care nu 

prea dădea niciodată note (în afară de 10 şi 2, pentru că trebuia să umple 

rubricile catalogului). Nota elevului era irevocabilă, în prezența, însăşi, a 

preşedintelui. 

                                              Femeia din vis 

 

Azi am fugit după mama. Am alergat printre mulțimile de oameni, le-

am răsturnat cu cruzime, le-am dat cu furie la o parte, ca să ajung la ființa, 

care, cu câteva minute mai devreme – sau poate cu ani, decenii sau secole 

în urmă - mi-a zâmbit de la distanță, cu mina ei proaspătă și luminoasă de 

femeie tânără. Da, era foarte tânără, şi nu în acel mod  miraculos prin care 

mama a rămas aşa, până să se îmbolnăvească, ci tânără de tinerețe, de pe 

vremea când era teribil de frumoasă. Atât de tânără, încât eu ar fi trebuit  să 

fiu o copilă, dar eu știam că nu mai sunt și n-aveam la îndemână nici o 

oglindă care să-mi confirme timpul revolut al trăirii. Mia era prea departe 

ca s-o pot ajunge prin mulțimile ce parcă se multiplicau între noi. Cine sunt 

oamenii ăștia cu vocile lor răsunătoare, care și-au interpus viețile între ale 

noastre și nu ne  lasă să ne auzim nici gândurile?  Mia îmi zâmbește calm 

și poruncitor ca o regină, și-mi întoarce spatele. O pornește, cu mersul 

poticnit prin mulțimile care se deschid în calea ei, și se retrag, ca apele în 

fața lui Moise. Fac un efort să n-o pierd din vedere, și  în același timp 

încerc să mă strecor sau mai exact să penetrez prin densitatea de oameni, s-

o ajung din urmă. Îi cuprind umerii, dar tresar la privirea surâzândă a 

femeii care întoarce numai capul către mine - dar nu și trupul - aproape la 

180 de grade, ca și cum ar fi fost  înșurubat între umerii ei. Zâmbetul ei 

larg și ironic mi-a dat de înțeles că este o greșeală,  că m-am  înșelat sau că 

m-am amăgit. Nu cred că m-am înșelat, dar ar fi trebuit să înțeleg că nu 

totul este permis, că ar fi trebuit să mă mulțumesc cu zâmbetul mamei. Cu 

un zâmbet cald și frumos de dimineață, vei umbla ușor și liniștit toată ziua. 

 Nu știu de ce chipul femeii mi s-a părut cunoscut, fără să știu cine 

e. Şi ea părea să mă recunoască, dar nu a vrut să-mi vorbească. Ca și cum, 

și eu și ea veneam din lumi ce cândva s-au mai intersectat. Apoi, femeia 

mi-a întors spatele și și-a văzut de drum. Nici din spate,  nu mai era mama, 

era doar o femeie din vis, poate nici măcar din același vis…    
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       IOAN ADRIAN POPA 

 

 

 

 

 

AM ŞI EU... 

 

Am şi eu de trăit 

Pe pământ un fel de viaţă, 

Ruptă pe margini şi nepeticită 

Şi n-am la-ndemână  

Nici ac, nici aţă! 

MI-E DOR! 

 

Acum, 

Dac-am făcut concesia 

De-a mă urca  

- Cu tot  efortul de rigoare - 

De la câmpie în munţi, 

Ţin cu tot dinadinsul 

Să am la degetul mic  

Ecoul, 

Să-l pot manipula oricând 

Ca pe-o proprietate oarecare 

Nesupusă nici unei restricţii 

În ceea ce-l priveşte 

Pe titular. 

 

Poate aşa 

O să am şi eu ocazia 

Să strig: 

- Până mi se vor împrăştia plămânii 

În cele patru puncte cardinale - 

— Mi-e dor de tine 

Ca lui Dumnezeu de mântuirea oamenilor! 
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PEISAJ 

 

E-un pat de scoici în faţa mea 

Şi-aş vrea  

Să-mi culc pe el  

Vertebrele de-a dreptul 

Şi inima ce-nvaţă palpitând 

Să îşi confirme în torace locul. 

 

E-o deltă sângerie împrejur 

Şi-aş vrea  

Să îmi depun în centru-i rana 

Pe care au scobit-o trădătorii 

Tot uzurpându-mi tronul şi coroana. 

 

E-o groapă finisată lângă mine 

Şi luna tocmai scoate primul ţipăt 

Când eu confirm, cuvânt după cuvânt, 

C-am început firesc şi fără teamă 

Să mă îmbrac în grabă 

Cu pământ. 

 

VID 

 

Mi-am notat memoriile cu marker-ul 

Pe o bucată de polistiren expandat. 

 

Vântul a izbit fragilul material 

Fărâmiţându-l în largul zărilor. 

 

Trecutul meu a ajuns al altora: 

Aspiraţiile sociale 

S-au încuibat în creierele unor străini, 

Dorinţele stau ascunse  

În simţurile indivizilor anonimi, 

Iar gesturile de tandreţe 

Irump din inimile necunoscuţilor. 

 

Actualmente sunt 

Un cub vidat de piele 
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Care nu se poate repopula  

Cu nimic. 

 

 

CORSET 

 

Nu cuget 

Nu respir, 

Nu avansez... 

 

Sunt învelit 

Pe verticală 

Într-un corset. 

 

Mi-s strânse toate 

Înăuntrul lui 

Să nu mă balansez 

Hai - hui. 

 

Aşa o-ntemniţare 

N-am mai pomenit – 

În mine însumi 

Mă proclam 

Un ţintuit! 
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                  RAISA BOIANGIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                         CĂLĂTORIE SPRE ORIGINI (V) 

 
   ,, Mă minunez şi eu, parcă nu-mi vine să cred după atâţia ani de 

despărţire, în fine, ne-am revăzut şi stăm alături.‖ Întind mâna s-ating 

braţul Valiei: subţirel şi fragil de copil, copiliţă era mai cărnoasă, mai 

muşchiuloasă. Are un zâmbet deosebit numai pentru mine, vreau să cred 

asta: numai pentru mine păstrat. Are o prospeţime, pe care nu mai speram 

să o găsesc în cugetul ei. Totul e atât de dens, de adevărat, Încât nu mai pot 

suporta apropierea: trebuie să ies să respir aer mai rarefiat: trebuie să plec 

în oraş să rezolv şi nişte treburi concrete, personale.  

    ,,Vreau să mă duc şi să-mi vopsesc părul, altfel a zis soţul, că nu mă mai 

primeşte acasă‖. 

    ,,Soţul, despre care scrii atâtea în ,,Garoafă roşie nu plânge‖, mi-e 

familiar, de când am citit în manuscrisul tău, dat mie ieri spre lectură.  Pe 

soţul meu l-am pierdut în  ꞌ47:   

ţi-am scris asta. Venise din război: era slab , de-abia se mai ţinea pe 

picioare, avea un fel de reumatism generalizat căruia nu i-a rezistat.Îmi 

zicea: cui te las eu pe tine, cu să rămâi singură? Ţinea mult la mine. Nu 

puteam crede c-am să-l pierd. Cum să cred asta...dar prea te-am asfixiat cu 

toate ale mele trecute întâmplări. Du-te în oraş, fă-te frumoasă. Eu am să 

fac o supă de cocoş, mai am o bucată de carne special păstrată pentru tine‖.  

    Drumul prin oraş, cu o vecină a Valiei, binevoitoare m-a scos din 

atmosfera aceea de sacraliate de loc al trecutului, cu esenţe tari, aburind 

trăiri, redeschizând răni poate sau picurând gheţarul durităţilor trecute. 

    Bucureştiul studenţiei mele, pe care nu l-am cunoscut atunci îndeajuns: 

simţul meu de orientare în spaţiu cam precar rămas astfel până în anii 
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maturităţii depline. Găsesc o coafeză, cunoştinţă a vecinei, la un 

stabiliment particular, cu sală de gimnastică şi tot felul de tratamente de 

înfrumuseţare. Nu abuzez: numai sprâncenele vreau să mi le vopsesc, deşi 

coafeza spune cu sinceritate că nu e cazul că sunt destul de negre. Aşa sunt 

eu, trebuie să mai las nişte bani ca în cutia milei, altfel nu mă simt bine. La 

întoarcere, la o dugheană privatizată văd o cutie cu două sute cinzeci de lei 

şi întrebând aflu că e cafea. De bună credinţă o iau: suma-i rezonabilă. 

Ajunsă acasă, Valea primeşte cadoul cu reticenţă: 

    ,,De ce dai banii pe prostii?!‖ Pe urmă studiază cu atenţie cutia: ,,E un 

înlocuitor preferat de maghiari. Nu e cafea‖. Pac. Sunt lovită în moalele 

capului. Nu gândeam că e posibil aşa ceva, dar ştiam în acelaşi timp, că 

mie mi se putea întâmpla asta. Regrete: doream să-i fac o bucuriei Valiei. 

Observasem borcanul ei de Moca nu prea plin.  Doream să fac un gest.  

Ce-i adusesem de la ţară era ceva mai simplu, mai nesofisticat. Darul ăsta 

ziceam că e mai deosebit. 

    ,,Cum să crezi că e cafea. Nu ştii că sunt decât câteva soiuri cu denumiri 

cunoscute: Moca, Amigo şi altele‖. Ce să ştiu eu. Nu beau cafea. Nu am 

băut de tânără. Pe urmă nu am vrut să mă învăţ. 

    ,,Cum te laşi păcălită. Nu-i nimic. Merge şi aşa‖.Un mic dispreţ în tonul 

ei, parcă acceptarea unei evidenţe: Aşa sunt eu, uşor de păcălit. 

    ,,Dacă ai avut pe mama cu tine şi pe soţul tău să te ocrotească‖. I-

adevărat. O oarecare ocrotire am simţit, cu toate că nu-i deloc uşorsă creşti 

doi prunci şi câte altele. 

    ,,Am văzut din textul tău ca ai fost directoare de şcoală mai mulţi ani: cu 

te-ai descurcat?‖ 

    ,,O, dar asta e altceva: m-am descurcat, m-am descurcat bine‖. 

    ,,Da, te cred, dar în treburi de-astea practice, nu ştiu de ce nu-ţi iese. Ştii, 

prosopul de baie, după duş se pune întins, nu mototolit, iar fereastra se 

deschide. În fine, am început să te cert, vezi?!‖ Ea e ordonată. Ea e 

gospodină. Fiecare lucru îşi are locul lui. Eu, care am trăit fără tată, sunt 

mai împrăştiată. Aş face de toate, mă apuc de mai multe odată, şi, cu greu, 

le duc pe urmă la capăt.  Aş vrea să strig: am crescut fără tată,  

n-am avut copilărie şi nici adolescenţă pentru că am trăit în lipsuri 

materiale cumplite, în urma celor două refugii. Şi câte încă n-ar fi de spus. 

Înghit supa ei de cocoş, uşor şifonată de morală. Supa e bună. Ca la mama 

acasă. Friptura ei de cocoş cu hrean e un deliciu, mă ling pe buze. 

    ,,Am dat telefon la Olguţa. Va veni s-o cunoşti, ţin mult la asta‖. Olguţa, 

mereu apare în relatările Valiei. E împletită cu amintirile ei din anii, în care 

eu am lipsit, concret, din existenţa ei. O voi cunoaşte pe Olguţa: fiica lui 

Tudor şi a Soniei, una din surorile tatei, despre care nu ştiu nimic. Aflu că 

Olguţa e învăţătoare şi-i datorează câte ceva Valiei, care a făcut-o să 



61 
 

înveţe, să termine şcoala pedagogică, un proces al învăţării care n-a fost 

linear, ci destul de sinuos, pentru că Olguţa era Olguţa şi venise de la ţară 

în Bucureşti, şi uneori posibil o fura peisajul. După ce se rezolvase 

problema spinoasă a şcolii, s-a îndrăgostit de unul care n-o prea merita, s-a 

dovedit ulterior.  

    ,,Are un singur băiat de optsprezece ani. I-a cumpărat o garsonieră. Ei au 

un apartament cu două camere. Locuiesc împreună cu băiatul, iar 

garsoniera, destul de centrală, o închiriază. Mai nou au şansa de a închiria 

la studenţi străini, pe dolari. ,,Şansele care surâd multora, îi surâd şi 

Olguţei.,, Bietele‖ noastre evenimente din ꞌ89 ne/au dat ;anse diferite. Mie 

mi-a dat şansa s-o revăd pe Valea. Iar nu-mi vine să cred că e lângă mine în 

carne(puţintică) şi oase(suficiente). Cu supa de cocoş şi friptura de la felul 

doi îmi intrau perfect şi informaţiile despre Olguţa. 

    ,,E blondă?!‖ 

    ,,Da, blondă, cu păr scurt şi ochi verzi-căprui‖. Văd nişte poze de-ale ei 

la absolvirea şcolii pedagogice: o fetiţă aproape(cu codiţe), privind cu o 

oarecare încruntare lumea. De ce-o fi aşa de serioasă? 

    Cum se lasă aşteptată Olguţa: e a doua zi de consfătuiri, Olguţa(nu din 

Medeleni) din Dor Mărunt, nepoata Soniei, cea mai mare soră a tatei intră 

în viteză, curioasă poate să vadă o intrusă în viaţa Valiei. Un trup 

subţiratic, un cap mic, cu păr tuns scurt, băieţoi cu ochi vioi, neliniştiţi, de 

ciută gonită de vânători. Dacă n-ar fi nasul uşor plat, chipul acesta ar fi 

frumos, dar şi aşa dă impresia unei fiinţe bine implantate în sol, cam terre a 

terre, dar merge. Rudenia mea de gradul III-IV? Habar n-am: mi-e nepoată 

de-adevăratelea. Nu asist la o farsă? Ea există, eu existam, dar habar n-

aveam de ea. Poate de aceea o privesc cu ochi critici. De Valea ştiam, pe 

Valea o ştiu, o ştiusem.De Olguţa nu ştiam nimic, nici nu bănuiam că 

există. Şi deodată o nepoată din partea tatei: întâia nepoată pe care o 

cunosc.  

    ,,Bine te-am găsit‖. Într-adevăr: ce simplu se recunosc oamenii, chiar 

când nu s-au cunoscut. 

    ,,Deci tu eşti Olguţa, despre care mi-a vorbit Valea‖. Conversaţia noastă 

a decurs normal. Emoţia era, dar estompată. Nepoata e totuşi rudă mai 

îndepărtată decât verişoara. Nu voi mai vedea niciodată în viaţa mea nici 

un unchi din partea tatei(fraţii şi surorile tatei au murit: toţi erau mai mari 

decât tata – ar fi avut cei mai mulţi dintre ei, acum când scriu peste 

nouăzeci de ani. Eu am re-apărut în familia tatei cam târziu). 

    ,,Nu înţeleg de ce tanti aceea de la Delacău nu ţi-a dat adresa Valiei?‖ 

    ,,Mi-a dat-o. Eu am pierdut-o. Ştiam de stradă, dar nu mai ştiam numele 

de familie al Valiei după soţ. Au apărut şi copiii mei şi...n-am mai căutat-

o‖. Iar îmi pun cenuşă-n cap. 
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    ,,N-am căutat-o pe Valea, dar m-am gândit la ea: că-i în Bucureşti, că am 

o rudă din partea tatei, că există, că-i mai mare decât mine, că mai are şi un 

frate, că mama i-o trăi?    N-aveam de unde să ştiu că mama îi murise, că 

bărbatul îi murise, că fratele-i murise(atunci încă nu?!), că fetiţa îi murise, 

că poate ar fi vrut să fie mai aproape de mine, să re-intre în viaţa mea‖. 

Rămâne mirată, intrigată Olguţa de cenuşa pe care mi-o torn singură în 

cap. I-am luat glasul. 

    ,,Ar fi trebuit s-o caut, dar...‖ 

    ,,Aşa erau vremurile...‖ Valea intervine: totuşi îmi ţine partea. Mă iartă? 

Ea e blândă, iertătoare, mă crede mică şi pricăjită, nu necăjită, pe mine 

ditamai femeia(muierea) cu bărbat şi doi copii mari şi nepoţi(un car de 

rude din partea mamei, din partea tatei, nu?). Ceva din tatăl meu au şi 

copiii mei şi nepoţii.Tata n-a murit, n-a murit de tot. Îmi privesc unghiile 

boante, pe care nu le mai rod ca-n adolescenţă, dar care n-au contur prea 

frumos şi aştept ca posibile furtună să treacă. A trecut mai repede decât 

credeam. Eu totuşi sunt proaspăt sosită în casa Valiei şi pot fi iertată mai 

uşor acum. Şi Olguţa mă iartă – simt asta. Bunăvoinţa cu care m-a privit n-

a dispărut. Olguţa dă un telefon la cineva, care s-a interesat de garsoniera ei 

pentru un student străin. Eu privesc cu bucurie: poate că norocul ei o face 

mai bună, mai binevoitoare. Nu cred c-am impresionat-o prea tare cu 

prezenţa mea. Mănâncă din friptura de cocoş în grabă şi e gata să 

,,decoleze‖ cu argumente palpabile: grija pentru băiat, care  trebuie să se 

înscrie la o facultate particulară şi trebuie să dea un test pentru a-şi asigura 

intrarea şi nu-i timp de pierdut.  

    ,,Mi-a părut bine‖ etc. Formule consacrate. Cum să şterg zugrăveala şi 

să intru prin zid în interiorul Olguţei. Nu se lasă asediată, nici descoperită, 

nu vrea asta. E o altă generaţie. Costumul ei gălbui, clasic, o face suplă, cu 

o aparenţă de dezinvoltură, de energie practică şi eficientă. A trecut pe 

lângă mine. Abia am atins-o şi a dispărut, vrând parcă să nu lase urme. 

    ,,Sora Olguţei, Maria, e în Germania. A rămas acolo, în timpul unei 

excursii din anul trecut. A lucrat la televizuine. Vise de evadare, nu numai 

în vis, ci într-o evident ascendentă situare în spaţiu, acolo unde nivelul de 

trai este de douăzeci de ori mai ridicat, unde poţi să te plimbi prin toată 

Europa cu veniturile tale, dar trebuie să şi munceşti. Să munceşti. Aş 

munci, dar n-am ,,iniţiative‖. Deja unii concetăţeni ai noştri sunt băgaţi în 

afaceri. Eu îmi caut încă făgaşul(abia încep să mă regăsesc, să-mi găsesc 

rudele din partea tatălui). 

    Valea escaladează canalele la televizor. Când e la ,,Veniţi cu noi pe 

canalul doi‖, când e la bulgari la un film serial cu tot felul de dedesupturi 

arătate şi tot felul de scene erotice în direct, când pe programul întâi la 

,,Actualităţi‖. 
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    Prezenţa Valiei o aspir cu ochii închişi: vreau să păstrez atmosfera asta 

patriarhală de lume uitată, apusă – să pot să fiu în ea pentru câteva 

momente şi apoi să dispar. 

    ,,Câte aveam să ne spunem şi ne-am spus atât de puţin‖. 

    ,,Adevărat‖. 

    Tăceam frumos: e o tăcere ce acoperă şi încălzeşte zone întregi de viaţă, 

de trăire, de ardere în singurătate, numai cu imaginea celor duşi. 

    ,,Ce să mai fac, ce să-ţi mai spun, nu ştiu: timpul e atât de scurt, timpul 

pe care-l stăm împreună‖. 

    Cum să condensezi cinzeci de ani în două zile şi câteva ore. Câte vor 

rămâne nespuse, câte idei nu se vor rosti, câte gânduri nu se vor 

materializa, câte simţăminte nu vor prinde contur ferm. Toate se vor 

volatiliza în încăperea asta, unde ne aflăm şi în care nu ne mai îndurăm să 

vorbim. A fost o întâlnire? Cum de s-a petrecut? E un mister. Va fi o 

despărţire? O, nu! O despărţire nu mai poate fi. A fost una lungă, cât o 

viaţă de om. Acum gata. Cum să facem ca absenţa să nu doară. Nu ne 

facem declaraţii gratuite, nu ne lansăm în efuziuni lirice, deplasate. Cine 

poate şti, ce simt două verişoare despărţite de atâţia ani: verişoare care au 

rămas fără taţi, n-au avut surori, le-au murit fraţii, cărora stalinismul le-a 

jucat atâtea feste. Nu-mi găsesc tălpicii, uit crema ,,Niveea‖ în frigider. 

(Intenţionat?), arunc hainele halandala în sacoşă, în timp ce Valea e-n baie. 

În fine, sunt gata de plecare. Coborâm cu liftul. Mă conduce la tramvaiul 

ce mă duce direct la gară. 

    Rămâne în staţie: calmă, mică, alburie ca un fum.Se îndepărtează de 

mine, deşi stă pe loc. Nu e cernită, nu e plânsă, nu e tristă. Are o veselie a 

regăsirii. Regăsirea, ca o drojdie, ce o ajută să crească, să re-nască (sper 

asta). Aş plânge. Poate şi ea acum. 

    ,,Am să-ţi scriu‖. Promisiunea care va trebui îndeplinită. O voi face cu 

plăcere, cu gândul cel mai bun din mine, cu dorinţa de comunicare. Doar 

numai prin altul putem fi.Filosofia asta desuetă: prin altul. Câţi sunt cu 

adevărat prin alţii? Sunt atât de singură deodată. Mă gândesc deja la 

conţinutul unei scrisori către Valea. Poate că totuşi misterul întâlnirii 

noastre lucrează şi reapropie, ne va apropia tot mai mult, cu toată distanţa 

dintre noi(în spaţiu).Parcă îi aud glasul molcuţ, parcă îi văd chipul de copil 

îndurerat şi împăcat, senin totodată, parcă-i simt paşii de vată traversând 

încăperea, parcă o văd în rochia ei maronie, cu guler gălbui, rotunjit. Vine 

înspre mine, pleacă, revine într-un uşor balans ca-ntr-un vals pe-un Nistru 

îngheţat, rugându-mă să n-o tulbur, s-o las în boii ei, singurătatea fiindu-i o 

pavăză solidă. Deci am părăsit în concret pe Valea. De ce viaţa mi se pare 

mai plină acum? Oare totul e o impresie de moment? 
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    ,,Valea‖ , şoptesc în întâia noapte la ţară, în care dorm fără ea. Simt un 

fel de legănare. Braţe moi, imense mă duc prin încăpere la jumătatea 

drumului dintre podea şi tavan şi eu nu mă mir de plutirea asta, o doresc 

chiar, ca pe un chin dulce şi dureros. De când n-am mai fost legănată, 

poate doar de fata aceea din sat care m-a crescut. O plutire care-mi lipsea, 

care completează un gol, o absenţă: pe mine nimeni nu m-a legănat destul. 

Eu n-am avut copilărie sau am avut un simulacru de copilărie. Cineva mă 

ajută să plutesc încoace şi încolo. Simt dorinţa unei plutiri fără sfârşit. În 

braţele larg deschise ale Valiei să dorm, să dorm, să dorm într-o plutire 

deplină. Să dorm cumva împăcată că ceva esenţial s-a împlinit în viaţa 

mea: m-am întâlnit cu Valea şi niţel şi cu trecutul meu de ,,pricăjită‖ şi 

necăjită fiinţă, gonită de stalinistele aventuri mutilante.  

    Au venit pe la ţară nepoţii din Speia, părinţii Lilianei – studenta din 

Bănie. Într-o zi de luni, la finele anului universitar ne-am trezit cu ei pentru 

vreo tei ore, veniţi c-o maşină de ocazie. Am pupat-o pe ea, pe Dorica, pe 

el pe Ipatie fugitiv. El se miră: ,,De ce, doar eu sunt ruda‖. Are o uşoară 

ironie în glas care-mi place. E micuţ la înălţime, c-o faţă lată de mongol. 

Degetele cu unghii mâncate( îmi zisese despre asta Liliana ) mă apropie 

firesc de el: e de-al meu. Ea, Dorica punctează: 

    ,,Păi, tu eşti bărbat!‖a fiind nevasta lui îi văd, cum şi sunt ca o familie şi 

fiind o familie îmi sunt rude amândoi. Ce să povestim? Ce se poate povesti 

când te-ntâlneşti întâia oară cu nişte rude venite de departe. ( din Basarabia 

). 

    ,,Nu eram siguri că veniţi: sâmbătă şi duminică nu circulă autobuzele, 

maşina noastră e la fiul nostru în oraş, aşa că...‖ Un fel de scuze îngânăm. 

Mai încap scuzele? Toate se iartă acum. Doar noi să ne facem imputări? 

Nici nu-i timp de asta. Liliana, strănepoata, care a mai fost pe la noi de 

două ori e cumva de-a casei. Se duce la Jiu să se scalde. E cald şi e bine. 

Suntem, de parcă aşa am fost dintotdeauna. Dorica are o bluză – maieu cu 

bretele roz asortate cu părul roşcat. Sub nucul tânăr aşezăm firesc masa. 

Serviciul de farfurii pentru zile mari apare. Dorica se minunează de cuţit la 

masă: ,,La nu folosim, nu obişnuim‖. Are accentul slav, dar mai atenuat ca 

la Liliana. Zice: 

    ,,Noi gândim ruseşte şi traducem româneşte, de aceea vorbim mai greu‖. 

Vorbim de salariile lor: 100 de ruble ea, 270 el (parcă). 

   Au trei copii şi se descurcă greu. Ea e soră medicală pediatră,el, învăţător 

(cum se zice acolo) de matematică. Soţul meu darnic, firesc îi întreabă de 

câţi lei ar avea nevoie ca să-şi rezolve unele cumpărături. 

    ,,Păi, vreo trei mii de lei‖, zice Ipatie. 

    ,,Numai atât, scăpăm ieftin‖, zice ,,al meu‖, ,,ăştia vi-i dăruim pentru că 

sunteţi primii noştri nepoţi veniţi pe la noi din Speia‖. Şi cum  nepoţii sunt 
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nepoţi, nu-şi fac prea multe probleme în acest sens, primesc cu inima 

deschisă darul nostru. Trebuia să-l facem? Eu trebuia să-l fac. Conştiinţa 

mea îmi zice ( am ceva pe conştiinţă?) că e cazul să fiu atentă cu ei. Ei sunt 

întâii emisari( ei şi fiica lor Liliana) pe care mi-i trimite tata de dincolo de 

mormânt(inexistent, se pare). Nu spunem vorbe mari: nu s-ar potrivi. 

Gestul e făcut pur şi simplu. Ei au trei copii. Ei sunt o bucată dintr-o 

ramură a numeroasei familii a tatei. Bunica lor e Antonina – una dintre 

surorile tatei( mai mare ), iar bunica Lilianei este Valentina(iar o Valie?) – 

una din fiicele Antoniei. 

    ,,Aveţi multe rude în sat. Cred că un sfert din sat vă sunt rude. Aveţi 

mulţi verişori, nepoţi şi strănepoţi, peste o sută patruzeci‖, zice Liliana, 

care-a venit cu părul ud, desculţă, cu sandalele în mână şi înfulecă în grabă 

ciorba şi friptura că şoferul improvizat cu care au venit, la orele 

optsprezece trebuie să fie la serviciu. Ha! Ha! Ce puţin am vorbit. 

 ,,Şi bine e aici la dumneavoastră. Nici noi n-am terminat casa‖. 

 ,,La noi era vorba s-o demoleze pe vremea ,,odiosului‖, de aceea n-

am terminat-o, dar am făcut-o ca să-mi astâmpăr dorul de Speia, zic. Cum 

e la Speia? Livezi mai sunt? 

 ,,Nu prea. Le-au distrus, au pus vii, legume. Satul e frumos. O să 

vedeţi. Vă facem chemare‖. 

 ,,Cam prin octombrie vom putea veni‖. 

 ,,E bine şi atunci... ‖ E bine oricând. Am aşteptat aproape cincizeci 

de ani, mai pot aştepta câteva luni, nu-i aşa?! 
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                       ELENA PETRUŢ 

 

 

 

 

 

Catrene 

* 

Între foi de nelumină, între foi de calendar 

Caut tihna tot mai rară, când mi-ai fost al vieții dar!... 

În cotloanele umbroase, printre stele-n părăsire, 

Mi-a plecat ceata de îngeri din speranța în iubire! 

* 

Nu știam, Uitare, că-ntr-o zi 

Atât de simplu mă vei înghiți! 
Azi, între dinții tăi când mă găsesc, 

De toate uit, dar nu că-mbătrânesc! 

* 

Urcușul așteptării este greu, 

Prin amintiri cobor de-a berbeleacul, 

Niciunde locul nu-mi găsesc 

Și, fără tine, nu-mi găsesc nici leacul! 

* 

Mi-e inima prea mare să-ncapă-n ea-ntuneric! 

Mi-e dorul mult prea prețios să-l risipesc... 

De-aceea, adun în ele lumina și speranța, 

Ca, într-o zi, ne-ntemnițate, să ți le dăruiesc! 

* 

Ploi de cuvinte-n ploi de visare 

Ne-a fost trecutul! O sărbătoare! 

Ploi de năpastă-n ploi de-ngropare 

Aduce prezentul cu vise-n surpare! 
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                 LUCIA DĂNCILĂ 

                

 

 

                       ROTIREA CARUSELULUI (I) 

 

În satul înfăşat în liniştea de dimineaţă ca un prunc se auzeau din 

când în când râsetele unor copii ce se jucau la marginea unei păduri, veseli, 

preocupaţi de jocul lor accesând parcă din astral bucuria şi inventivitatea, 

energiile culese cu grijă şi folosite cu puterea minţii în ceea ce sufletul lor 

de copii şi imaginaţia lor bogată îi antrena. 

Oamenii din sat dis-de dimineaţă plecaseră la munca câmpului iar 

copiii din sat, puţini la număr, fiindcă satul era mic, se jucau toată ziua 

uitând uneori să mai treacă şi pe acasă ca să mănânce. Ori de câte ori un 

copil care venea de la oraş în vacanţă la rudele de la sat participa cu ceilalţi 

copii din sat la toate jocurile de peste zi. O gamă emoţională cu tot felul de 

trăiri le prindea sufletul de atmosfera arhaică a satului şi seara îi făceau să 

viseze steluţe de aur pe care le culegeau de pe năframa albastră a cerului, 

Feţi Frumoşi şi zâne ce le mângâiau creştetul cu dragoste, păduri ai căror 

copaci prindeau viaţa sub lumina fermecată a lunii şi care le spuneau 

poveşti ca să adoarmă. Dimineaţa următoare o luau de la capăt. Viaţa lor se 

desfăşura ca un carusel care te purta într-o goană nebună spre înălţimi, spre 

visare, spre momente unice. Simţeau că au aripi, că pot zbura, că vântul şi 

soarele le sărutau obrajii, că ecoul cuvintelor era fermecat, că acest carusel 

nu se va opri niciodată, că el este cel care i-a desprins din lumea reală şi le-

a adus în inimi valuri de emoţii pictate în culorile ce ţâşneau din albastrul 

cerului, verdele câmpurilor şi a pădurilor şi din lichidul mătăsos al stropilor 

de ploaie. „Copii, se auzi deodată un glas de fetiţă, a venit Sânziana!‖ 

În jurul fetiţei cu plete blonde, Sânziana, toţi au făcut un cerc, s-au 

prins de mâini şi au jucat o horă. Apoi toţi au bătut fericiţi din palme în 

timp ce Sânziana, de emoţie, s-a îmbujorat ca o floare de măceş care a 
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zâmbit soarelui desfăcându-şi petalele la căldura din răsuflarea lui căzută 

peste ea. Era o fată ce-şi împletea părul blond în două cozi ca două arcuri 

peste creştetul micuţ. O coroană aurie părea aşezată pe creştetul micuţei 

prinţese cu ochi verzi de smarald şi cu un zâmbet furat parcă din 

limpezimea stelelor. Repede s-a prins şi ea în jocul copiilor alergând 

printre copaci ca o umbră după fuga soarelui. Buchetele de bucurii curate 

se strângeau unul câte unul creând o atmosferă fantastică în care copiii prin 

jocurile lor spontane şi creative se pregăteau, de fapt, pentru viaţă.  

Spre seară, soarele îşi picura stropii de sânge peste frunţile 

dealurilor pictând cu penelul său de raze umbre şi culori felurite, creând 

tablouri demne de o expoziţie tulburătoare. Mai târziu luna avea să se 

prăbuşească din bolta înstelată şi să tragă dungi galbene peste aceste 

tablouri dându-le o strălucire aurie şi înrămându-le pentru a le proiecta în 

ochiul mare al cerului înstelat. Atunci copiii plecau veseli acasă. 

- Valeria, zise Sânziana, vii cu mine să ne culcăm la bunica? 

- Vin, doar trebuie să le spun părinţilor şi vin apoi cu tine! 

Valeria şi Sânziana erau verişoare primare şi se împăcau foarte 

bine. Ghemuite în patul bunicii povesteau şi râdeau până când somnul le 

învăluia cu liniştea lui binefăcătoare. 

Dimineaţa cu genele de lumină încărcate de rouă, ca nişte lacrimi 

de bucurie, îi chema iar la joacă. Copiii porneau iar spre păduricea de la 

marginea grădinii. La grupul lor s-a mai adăugat un băiat, Vito. Venise şi 

el la bunici dornic să-i revadă şi să-şi găsească vechii prieteni de joacă. 

Vito era un băiat care ştia multe întâmplări din oraşul său şi, cum avea 

darul de a povesti foarte frumos, copiii îl ascultau cuminţi minunându-se 

de unde ştia Vito atâtea lucruri! 

 Când toamna îşi făcea simţită prezenţa copiii se despărţeau. Cei din 

sat îşi ajutau părinţii la culesul poamelor din grădini, mai citeau câte-o 

carte fiindcă se apropia începutul şcolii, cei de la oraş aveau şi ei 

preocupărilor lor. 

 Şi aşa an de an prietenii se întâlneau în fiecare vară. Deşi Sânziana 

era mai mare decât toţi, cea care coordona jocurile era Valeria, o fetiţă 

mărunţică, pistruiată şi isteaţă. Toţi o ascultau şi-i respectau deciziile pe 

care ea le lua. De fapt, jocurile se desfăşurau în curtea casei Valeriei sau de 

cele mai multe ori în grădina lor mare care se mărginea cu o pădure deasă, 

răcoroasă şi primitoare. 

Anii au trecut repede şi terminând clasa a X-a, Sânziana a terminat 

liceul! Părinţii, dascăli au hotărât să o căsătorească fiindcă ea nu voia să 

urmeze o facultate. Într-o zi mama Sânzianei a venit bucuroasă acasă. 

Fusese la o vecină cu care era prietenă, şi-şi anunţă soţul că la Silvia venise 
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un nepot în vizită. Era inginer, om aşezat, domol la vorbă ce părea foarte 

serios şi cumsecade. 

- Ce-ar fi să i-l prezentăm Sânzienei, îi zise mama soţului. Mi-a 

plăcut mult băiatul şi a primit post chiar în oraşul nostru. 

- N-ar fi rău, i-a zis soţul. Sânziana şi aşa nu are ce face. De ce să-şi 

piardă timpul cu prietenele umblând hai- hui. Dacă tot nu vrea să meargă la 

facultate n-o putem sili. Aşa că e mai bine s-o căsătorim!  

Într-o duminică părinţii Sânzienei au întins o masă cu bucate alese 

şi au chemat-o pe Silvia şi pe Anton, nepotul ei, la masă. 

- I-l prezentăm Sânzienei şi poate o să-i placă! Zâmbi mama 

presimţind că totul o să iasă bine. 

Anton era un băiat blond, înalt, liniştit, destul de emotiv şi era mai 

mare decât Sânziana cu zece ani. 

Întâlnirea a fost reuşită şi după ce au mâncat, au băut câte un pahar 

cu vin chiar şi Anton a devenit mai vorbăreţ. Sânziana a acceptat întâlnirea 

de a doua zi pe care o fixase Anton. Tânără, având doar 16 ani, Sânziana 

era încă un copil naiv. A te întâlni cu un băiat care îţi vorbeşte despre 

căsătorie, era pentru ea un joc în care ea se prindea fără să-şi seama că 

Paradisul la care visa avea să fie sufocat de întâmplări diferite de cele din 

copilărie, şi că va trebui să treacă dintr-un mit al copilăriei în bălăriile vieţii 

şi mica lume din vecini, din apropierea casei ei avea să fie ceasornicul ce-şi 

mişca acele pe ecranul cenuşiu al existenţei sale limitate. 

După câteva săptămâni a avut loc nunta şi era fericită. Simplă ca 

spirit dar calină, caldă şi jucăuşă Sânziana îşi aştepta zi de zi soţul ca să-i 

sară în braţe, s-o sărute şi s-o poarte în spate. Sânziana rămăsese acelaşi 

copil ce se juca verile la marginea pădurii cu prietenii ei. Anton era altă 

fire. Nu-i plăcea şi nu putea intra în jocurile ei copilăreşti. De multe ori o 

îndepărta cu mâinile plictisit căci îl sufoca cu săruturile ei pătimaşe şi cu 

zbenguielile ei nărăvaşe. Deşi era respinsă de multe ori, ea nu se supăra. Îşi 

continua jocul dragostei cu pasiune şi, neştiutoare, credea că plictiseala lui 

era un motiv s-o antreneze şi mai mult în acest joc continuu al cunoaşterii 

iubirii. După ce el obosit adormea, ea îşi chema prietenele din vecini şi 

povesteau vrute şi nevrute la o cafea, la o prăjitură şi râsul ei răsuna ca un 

cântec încărcat de pasiune şi fericire. Mama făcea totul: mâncare, curăţenie 

iar Sânziana prinsă în jocul dragostei şi al bucuriei avea timp să-şi petreacă 

timpul cu fetele din vecini şi uneori cu soţul ei posac. 

După doi ani a venit pe lume un băieţel blond cu ochi albaştri. 

Acum Sânziana îşi revărsa toată dragostea asupra lui. Se maturizase şi ea 

într-un fel dar tot copilăroasă a rămas. Îşi îngrijea copilul cu multă dragoste 

iar când soţul venea de la serviciu începea jocul iubirii lor. Îl mângâia, se 

urca în spatele lui, îl săruta şi râdea până la lacrimi. Era fericită în lumea ei, 
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nu cunoştea altă lume şi se mulţumea cu ceea ce cunoştea. Prietenele 

veneau în fiecare dimineaţă şi poveştile începeau, clipele se dilatau, 

fericirea le umplea sufletele şi gândurile fugeau departe lăsând peste fete 

dulcea legănare a viselor frumoase înecate în cafelele negre şi în atmosfera 

însufleţitoare de festin. 

Nimeni nu trecea pragul acelei case fără să fie poftit de Sânziana 

sau de mama ei la masă. Bunătăţi de vis se aşezau pe masă şi toată lumea 

se înfrupta din bucate cu o poftă nebună ca şi când a doua zi urma să 

sosească Marea Foamete. 

Vara pleca singură la mare cu copilul pe care-l răsfăţa cu toate 

bunătăţile. Când se întorcea acasă îşi continua jocurile dar de data aceasta 

se juca cu băiatul. Săruturi, mângâieri, munţi cu jucării le umplea timpul cu 

bucurii şi linişte sufletească. Acum de când venise pe lume copilul parcă 

uitase de soţul ei distant, preocupat mai mult de profesia sa decât de soţia 

lui. Devenise şef şi era foarte ocupat. Seara când ajungea acasă se culca şi 

uita de Sânziana. Simţise şi ea că de la o vreme este indiferent, rece şi 

egoist. 

Nu-i păsa, căci iubirea ei toată se revărsa asupra copilului. De mic 

l-a dat să înveţe germană şi engleză conştientă că atunci când va fi mare 

aceste limbi îl vor ajuta în profesia pe care şi-o va alege. 

Dimineaţa se privea uneori în oglindă şi simţea că pe chipul ei s-a 

revărsat tristeţea. Ochii nu-i mai erau proaspeţi ca altădată, le dispăruse 

parcă farmecul, zâmbetul părea prins în fortificaţiile celor rătăciţi. În jurul 

ochilor apăruseră timide câteva riduri. Un gol imens se zvârcolea în 

sufletul ei ca un diavol, tulburând-o şi amintindu-i că este o victimă închisă 

în cetatea propriei naivităţi şi a singurătăţii. 

„Doamne, îngână ea, ce să fac? Timpul trece şi eu trebuie să mă 

schimb! Trebuie să evadez curând din acest spaţiu închis. Încep să mă 

sufoc!‖ Privi în jur şi obiectele din cameră se învârteau în jurul ei ca într-

un carusel care o ameţea şi care îi aducea în suflet teamă şi nesiguranţă. 

Părinţii angajaseră de curând o firmă care să le repare casa, s-o 

acopere cu ţiglă nouă şi să mai construiască două camere în spatele curţii. 

Muncitorii sosiseră devreme ca să se apuce de lucru. Un tânăr inginer 

coordona lucrările şi, serios, se ocupa de fiecare amănunt ca totul să iasă 

bine. 

În prima zi tânărul o zări pe Sânziana prin curte dar nu i-a dat nicio 

atenţie. Ea, deşi i-a adresat o întrebare, rămase uimită văzând că acest tânăr 

nu i-a răspuns. Atunci Sânziana a intrat în bucătărie şi n-a mai ieşit de 

acolo toată ziua. A doua zi el o rugă să-i dea o cană de apă. Privirile lor se 

întâlniră pentru prima dată. Atracţia era evidentă. Lava chimiei dintre ei se 

scurgea ca un şuvoi arzător prin ochii lor şi prin fiecare por al trupului 
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zăpăcindu-i şi răspândind un tremur ciudat în tot corpul lor. Cu mâna 

tremurândă ea îi întinse o cană cu apă şi zăpăcită intră în bucătăria de vară. 

El bău apa şi aşeză cana pe măsuţa din curte deasupra căreia o umbrelă 

mare ţinea umbră. „Doamne, se gândi Sânziana, ce sentiment ciudat mi-a 

invadat toată fiinţa! Ce să fie asta?‖ Nu trăise niciodată o asemenea stare. 

Începuse să-i fie teamă şi se hotărî să iasă cât mai rar în curte. 

Noaptea, când s-a aşezat pe patul mare cu cearceafuri de mătase 

albă cu perne mari, pufoase şi brodate se gândea la Marcel, băiatul acesta 

despre care nu ştia prea multe.  

Soţul întors cu spatele la ea sforăia liniştit şi ea pentru prima dată 

era indiferentă. Într-un târziu a adormit şi în vis i-a apărut Marcel care îi 

oferea un buchet de trandafiri roşii. S-a apropiat de ea, i-a oferit trandafirii 

şi a sărutat-o. Când buzele lor s-au întâlnit într-un sărut pătimaş, ea a 

tresărit şi braţele ei ca nişte liane fermecate s-au încolăcit în jurul trupului 

lui şi-l strângea cu putere. Apoi s-a desprins din această îmbrăţişare cu 

greu privindu-l mută şi a izbucnit în plâns. Soţul trezit de plânsul ei s-a 

ridicat din pat să se ducă până în bucătărie. „Nu pleca, nu pleca!‖ striga ea 

cu glasul sugrumat de emoţie. 

Dar Anton crezând că lui i se adresează o potoli cu răceala-i 

caracteristică: 

- Ce te-a apucat în miez de noapte? 

- Nimic, i-a răspuns ea, tristă şi supărată că visul, care-i păruse 

realitate, se sfârşise. Spre dimineaţă se ridică din pat şi pregăti două cafele. 

Era o dimineaţă de septembrie în care copacii din grădină se 

îmbrăcaseră cu haine noi roşii şi galbene pregătiţi parcă pentru un ritual. 

Cu braţele lor ridicate spre cer ca-ntr-o invocare, copacii rosteau se pare o 

rugăciune. 

Sânziana ieşi pe terasă şi privind cerul rosti speriată: „Fereşte-mă 

Doamne de păcat!‖ 

Apoi, împreună cu soţul bău cafeaua îngândurată. Ieşi apoi în curte 

şi glumind cu muncitorii îşi alungă tristeţea. Marcel încă nu sosise dar ea îl 

aştepta cu nerăbdare.  

Din jumătate în jumătate de oră ieşea în curte şi-l căuta cu privirea 

dar el nu venise în ziua aceea. Îi simţea lipsa, dorea să-l vadă măcar să-i 

zâmbească şi să se piardă în vraja ce-o emana el îndulcindu-i clipele ca 

nişte picuri de miere. 

Copacii plângeau cu lacrimi de frunze iar vântul încăpăţânat refuza 

să mai spargă tăcerea cu cântul lui zgomotos risipind încet cioburi de 

frunze plutitoare pe care le aşeza pe pământ ca pe nişte reclame ale 

toamnei.  
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Despuiat de toamnă salcâmul din faţa casei şi-a aruncat zdrenţele 

jos şi acum absent privea cerul încrezător totuşi în primăvara care va veni 

peste câteva luni.  

Două prietene o vizitară pe Sânziana în acea zi şi în jurul cafelelor 

destăinuirile se aşezau una câte una ca filele unei cărţi cu poveşti citite în 

copilărie. 

- E frumos inginerul ăsta ce vine aici, zise Lala. 

- Şi tânăr, adăugă Lia. 

- Lasă-l încolo, zice Sânziana, e cam bleg şi nici grozav de frumos 

nu-i! Mie nici nu-mi place de el! 

În sufletul Sânzienei apăru gelozia. Se gândea că vecinele ei dau 

crezare părerilor ei că doar ea era cea care-l cunoştea cel mai bine. 

După ce-şi sorbiră cafelele, după ce au terminat poveştile cele trei 

se despărţiseră şi hohotele lor de râs răsunau în toată curtea. 

În ziua următoare Marcel sosi dis-de-dimineaţă şi după ce inspectă 

lucrările muncitorilor se aşeză la masa din curte şi fumă o ţigară. Sânziana 

îl văzu prin geamul de la bucătărie şi repede i-a adus o cafea şi câteva 

fursecuri pe-o farfurioară. 

- Serviţi, vă rog, o cafea! Cred că n-aţi băut aşa de dimineaţă alta. 

- Mulţumesc, doamnă Sânziana, n-am băut deloc cafea astăzi şi 

acesta o beau cu multă plăcere fiindcă aţi făcut-o dumneavoastră! 

După ce au povestit câte ceva despre lucrările ce se desfăşurau în 

curte Marcel a plecat fiindcă mai avea şi alte lucrări în alte părţi. 

Veselă, Sânziana îşi aşteptă copilul să vină de la şcoală ca să-l ducă 

la orele de engleză şi germană pe care le lua de câţiva ani. Vorbea aproape 

perfect germana şi engleza şi Sânziana era mândră de Călin, fiul ei! Voia 

să mai meargă şi prin magazine să facă câteva cumpărături până ce Călin 

îşi termină orele. 

Mama Sânzianei era internată în spital pentru analize şi aştepta cu 

nerăbdare să se întoarcă acasă. În spital se gândea tot timpul la soţul ei care 

murise cu un an înainte exact în acelaşi salon. Sentimente ciudate îi 

invadau sufletul şi trupul îi tresărea ori de câte ori se auzea câte-un zgomot. 

I se părea că uşa se deschide şi intră el, bărbatul cu care avusese o căsnicie 

liniştită şi pe care-l iubise cu adevărat. 
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GHEORGHE DĂNCILĂ 

 

 

 

 

 

 

                Hram 
 

 

La umbra liniştii în ţări de cer 

Doar îngerii mai zboară prin mister 

Pe cosmice domenii Dumnezeu 

Separă binele de ce e rău 

Şi sufletele unde beznă nu-i 

Le trece toate în grădina lui 

Lumina vastă fără început 

Amirosind a rai şi absolut 

Ca o matrice sfântă – loc râvnit, 

În mila ei ne va alege schit 

Acolo şi călătoria mi-a promis 

Că loc de  odihnire mi-este scris 

 Acolo liniştit de câte am 

 Îmi voi primi al veşniciei hram. 

6 iulie 2017 
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     La umbra liniştii 
 

 

Şi vânturile clipei lent vor arde 

Pământul cărnii să-l facă uscat 

De-au fost înspre păcate bulevarde 

Nu circul, că demult m-am săturat 

Nici visele n-or atârna ghirlande 

De trandafiri la porţile de vreri 

Nu trec obraznice şi elegante 

Gafele noastre de prea juni boieri 

Vor fi demult iubirile uitate 

Când frumuseţea e sub fard de soi 

Tristeţile în gânduri adunate 

Vor aminti tragismul ce e-n noi 

 Şi obosiţi de rostul din cenuşi 

 La umbra liniştii dormi-vom duşi 

                                                  3 iulie 2017 

 

        În carnea mea 
 

 

În carnea mea bătrână se nasc sfinţi 

Din pustiiri şi plâns şi nevoinţi 

Şi din splendorile ce le suprim 

Apăsătoare ca păcatul prim. 

Din poticnirile pe greul drum 

Rămâne disperarea la consum 

Sarea din lacrimi, dulcele din vis 

Cu generozitate ni s-au scris 

Mereu să nu fim siguri de nimic 

Vin răsturnări ce nu mi le explic 

Dualitatea-i singurul garant 

Al tragicului vechi şi dominant 

 Şi tot ce-am fost va fi doar o poveste 

 Şi Dumnezeu afla-voi dacă este. 

                                               30 iunie 2017 
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        Lumânarea 
 

 

Nu-s sclavele-n harem, boierii nu-s 

Oştenii toţi cu săbii i-au răpus 

Nici salbele în dans nu le aud 

Cocorii visului s-aud spre sud 

Cetăţi înfloritoare nu mai am 

Nici rugăciuni rostite de imam 

De bătălie nu mai sunt puteri 

Nici aur nu-i pentru bijutieri 

Nici arme bune oţelite-n foc 

Nu-i generozitate în noroc 

Nu-s strigăte de luptă, nici eroi 

În ochi sunt nori şi ei vestiră ploi 

 Doamne, e momentul bun se pare 

 Să-mi sufli cu putere-n lumânare. 

                                             13 iulie 2017 

 

 

             Întrebări 
 

 

Ce va urma e marea întrebare 

Şi câtă suferinţă o să am 

Că toate lucrurile trecătoare  

S-or îngropa-n uitare şi în blam 

Necunoscutul pare o poveste 

Bătrânului din mine i-o repet 

Tot ce nu ştiu în chipul veşnic este 

Greu e s-ajungi la marele secret 

Şi ce torturi terestre dorm în mine 

Ce rătăciri pentru terestrul gând 

Şi în definitiv pot fi puţine 

Păcatele ce le-o plăti plângând 

 Simplifică, Preasfinte, acest program 

 Să nu durese chinul care-l am. 

                                            13 iulie 2017 
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                                                      VERONICA OŞORHEIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         SATUL DE PE VALE 
 

 În satul acela din apropierea lacului, ajungeai greu. Drum era de 

când lumea, dar când ploua, drumul devenea  gloduros. Îndemnaţi când 

hăis, când cea, boii se împingeau în resteie, căutând o cale de ieşire. 

Îndesându-şi pălăriile de pai spre ceafă, căruţaşii aruncau ocări peste 

strămoşii care au ales acest loc ori peste cele care i-au ademenit, 

determinându-i să poarte cunună în faţa  altarului. Înţepenit rămânea carul, 

până când veneau în ajutor boii grofului Victor Chezan ori cei ai 

oloiniţerului din Ghiolţ - satul de peste deal. Ăştia erau boii boilor, după 

cum hotărâse potcovarul. Dacă nici boii ăştia nu erau în stare, cei 

împotmoliţi aduceau bivolii lui Emil din Borzaş. Nişte bivoli care erau în 

stare să mute şi satul. 

De altfel, Sîntejude Vale (satul numit o vreme Goroniş) era roditor. 

Viţa de vie îndestula casele gospodarilor, iar ţuica de prune ori de pere era 

vestită până hăt departe. Când Veronica a fost oaspetele unei colege de 

liceu, a observat că în vremea colindatului, sătenii nu puneau pahare pe 

mese. Colindătorii închinau din sticle de fele, după cât se simţeau în stare. 

Acolo, toată lumea colinda pe toată lumea. La început, alaiul era limpede la 

vorbă şi sigur pe picioare, colindul căpăta amploare, izbindu-se de 

dealurile dimprejur. În capătul celălalt al satului, colindătorii ajungeau 

răguşiţi, îmbujoraţi şi osteniţi de tăriile puse fără zgărcenie pe mese, alături 

de specialitatea casei – un foetaj numit haioş, crescut şi desfoiat ca o carte. 

Nutreţul se cosea de trei ori, holdele erau mănoase, mălaiul creştea ca 

pădurea. Locul era prielnic şi culturii de tutun. Frunzele ca nişte urechi de 

elefant se culegeau numai când se împlineau şi căpătau o culoare anume. 
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Înşirate pe sârme şi agăţate în şiraguri prin şuri ori prin alte locuri ferite de 

soare şi de ploi, foile păstrau calităţi cunoscute de fumători şi de cei care 

prelucrau „iarba morţii‖. Din pădurile din Cherecheş şi Borzaş oamenii 

duceau lemne de foc şi pari pentru cele de trebuinţă. 

Lacul de pe Valea Sîntejudelui este, şi el, deodată cu satul. Are 

izvor şi are un loc prin care apa se duce într-o altă lume. Într-o margine a 

lacului, sătenii şi-au făcut topitorie pentru in şi pentru cânepă. Iarna, peste 

lac se întinde un pod de gheaţă. Un pod care dintotdeauna era bucuria 

copiilor şi a tinerilor. Acolo se duceau cu săniuţele şi cu patinele cei din 

preajma lacului. Ceilalţi se duceau pe deluşorul de lângă biserică. Podul 

acela de gheaţă era calea cea scurtă a puţinilor oameni aşezaţi în Borzaş. 

Oameni izolaţi care împărtăşeau aceleaşi reguli de trai cu sătenii din Valea 

Sîntejudelui.  

După cerinţele rânduielilor bisericeşti, sătenii angajau ceteraşi 

vestiţi ca Ştefănuc, Feri ori Ferica, fiecare cu banda lui, şi organizau joc. 

Locul ales pentru joc era şura lui Grigore. În sărbătorile în care era 

dezlegat jocul, prin rotaţie, câte o gazdă pregătea mâncarea pentru ceteraşi. 

Era un lucru de cinste să îţi vină ceteraşii la masă. Lor li se alăturau feciori 

şi fete, întotdeauna îndrumaţi de tizăş. Tizăşul nu era unul oarecare. Era 

jucăuşul cel mai cel jucăuş, de regulă necăsătorit. El lua aprobarea de la 

miliţian şi avea grijă să nu se încaiere feciorii. El făcea târgul cu ţiganii 

ceteraşi, dar şi cu tinerii dornici de joc. Joc pentru care tinerii prestau un 

anumit număr de zile la Cooperativa Agricolă de Producţie (CAP), în 

contul ceteraşilor. Cositul, adunatul fânului şi seceratul erau lucrările 

târguite cu jucăuşii. În contul acestor zile de lucru târguite, ceteraşii cântau 

cinci duminici. Anunţul jocului se făcea de tizăş, însoţit de ceteraşi, tineri 

şi copii alăturaţi alaiului, prin strigarea de-a lungul satului: „Hai la clacă, 

noa (nu) pe bani!‖. După ce se ospătau ceteraşii, la casa gazdei se încingea 

un joc. Apoi alaiul se îndrepta la şura lui Grigore sau, după ce s-a construit 

noul locaş, la Căminul cultural. Când se întâmpla ca celor de pe Vale să le 

vină lătureni, tizăşul avea grijă să le dea acestora partenere de joc din 

rândul nevestelor sau fetelor neîntrecute la joc. În cazul nevestelor, tizăşul 

cerea acordul bărbaţilor - aceştia considerându-se onoraţi. 

Acolo, în Borzaş, locuia şi Silvia, fata aceea frumoasă şi jucăuşă, pe 

lângă care roiau feciorii ca albinele. Silvia a pus ochii pe fierarul din 

Cesari. Jucăuşul şi tropotaşul care stârnea şi frângea ţiganii peste ceteri, 

înstrugurându-i de broboane, în vreme ce Ambrozie a lui Ciulu, din Ludet, 

cu Floarea Cocenaşului ori Codoreanu lui Ureche cu Raveca aşteptau să 

joace în faţa ceteraşilor. Numai că Ionuc, fierarul, avea mai multe fete la 

inimă. Toate erau una şi una.  

* 
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Era de Bobotează. Peste noapte, a nins. Alaiul petrecăreţ din Borzaş 

se apropia de lac. Silvia, de mână cu feciorul lui Emil Pal, Traian, şi el 

fecior de frunte, au trecut în faţa ceteraşilor. Nu prea mult. Vreo patru, 

cinci metri. Răzleţite, câteva pârâituri parcă veneau din altă lume. Ascuţite 

şi tot mai apropiate, pârâiturile s-au lăţit, s-au adâncit şi lacul i-a înghiţit pe 

cei doi. Lumea era înmărmurită. Printre sloiuri, un val năuc bulbucea 

trudit. Clipele păreau veacuri. Într-o deznădăjduită îndrăzneală, Traian iese 

la suprafaţă.  

- Ajutooor! – strigă feciorul, ţinând-o pe Silvia de subsuoară.  

- Rezistăăă!, rezistăăă! – strigă cineva din grup.  

Ca din săgeată, câţiva tineri erau ajunşi la casa din apropiere. În 

grabă, au dezlegat plase din gardul de leaţuri şi au cerut oamenilor o funie.  

- Ajutooor! – se auzi din nou glasul celui desperat.  

Marginea gheţii s-a spart din nou. Fără sprijin, cei doi au dispărut în 

apa acoperită de sloiuri plutitoare. Din când în când, Traian ieşea la 

suprafaţă, împingând cu umărul drept sloiuri dislocate. Legate una de alta, 

plasele de gard  au fost împinse pe gheaţă. Traian a reuşit să se prindă. 

Ultima plasă a fost legată cu funia de capătul căreia trăgeau feciorii 

îmbujoraţi.  

- Era să mă prăpădesc, oameni buni – rosti Traian, ţinând-o pe 

Silvia aproape de el.  

Fata nu mai avea grai. 

                                                    * 

Marian şi Valeria s-au născut în Sîntejude, dar au ales să trăiască pe 

Vale. Au săpat fântâna, şi-au ridicat o căsuţă cu două încăperi. Casa era 

acoperită cu trestie, iar prispa din jur susţinea stâlpii casei. În jurul acelor 

stâlpi, Felicia, întâia nepoată a Valeriei, a învăţat să joace.  În tindă se afla 

cuptorul de copt pâine. Pâine făcută după cum erau vremurile. În vremuri 

grele, se făcea din făină de grâu amestecată cu făină de mălai. În vremuri 

mai bune, pâinea făcută din făină de grâu era  bătută de coajă. Tot din aluat 

de grâu se făceau în cuptor şi plăcinte  umplute cu brânză, cu varză ori cu 

prune – după anotimp. Feliciei îi plăcea pituţa proaspătă, coaptă pe frunză 

de varză, cu smântână.  

Marian şi Valeria au avut patru copii. Fetele au fost mai mari. A 

urmat Sever şi, după nouă ani, hop şi Nelu! Cel mic venise pe lume să-i 

încurce pe ceilalţi, ba de la joacă, ba de la muncă ori de la buchisitul la 

lumina lămpii cu petrol. Mai supărat era Sever care avea aplecare spre 

carte. Sfătuiţi de dascăli, părinţii l-au lăsat pe Sever la Şcoala pedagogică 

de băieţi din Gherla. Cumva, mulţumiţi că primul lor băiat va fi domn. Şi 

nu unul oarecare, ci dascăl! Dar greutăţile materiale au fost multe şi, în 

urma unei selecţii, Sever a urmat o şcoală de ofiţeri din Craiova. Sever 
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avea chip frumos, păr negru ondulat şi, spre frunte, un smoc de păr alburiu. 

Valeria găsise explicaţia acestui semn. Când îl purta pe Sever în pântec, 

ducea pâlcul de oi la păşune. Oile treceau printr-o strungă lăsată anume în 

capătul livezii. În strunga aceea a găsit Valeria un smoc de lână albă pe 

care l-a luat cu grijă şi l-a pus după brâu, uitând să facă semnul crucii cu 

limba şi, în gând, să-l roage pe Dumnezeu să nu-i fie pruncul însemnat. 

În vacanţe, Sever îl culca pe Nelu în leagăn. Îi spunea poveşti auzite 

de la tatăl său ori de la sătenii care se adunau în şezătoare. Hâtru şi bun 

povestaş, când mergea Marian în şezătoare lua şi copiii cu el. Fetele 

mergeau cu lucrul, Marian cu poveştile, iar Sever cu ascultatul. Valeria 

rămânea cu Nelu, îl hrănea, îl culca şi îşi făcea lucrul în voie. Îi veneau în 

minte momente trăite în linişte, de când erau fetele mai mici şi Marian lua 

copilele şi le ducea la săniuş. Făcuse Marian o sanie din lemn trainic. 

Mulţumit din cale-afară, urca pe Dealul Cherecheşului.  Se aşeza la cârmă 

şi, când ajungeau la poala dealului, cum punea, cum nu punea Marian 

frâna, sania se răsturna, stârnind brazde bogate de omăt. Erau vremuri în 

care mai mult cucoanele purtau dedesubturi pe sub rochii. Şi brazdele 

acelea de omăt zburătăceau pe sub rochiile fetelor, umbrindu-le bucuria. 

Tată, dumneata ai făcut sania asta faină şi nu eşti în stare să o stăpâneşti? 

Ne îngheaţă fofoloancele! Măi fetelor, eu bine am cârmuit-o, dar ce-o fi 

apucat-o de s-a răsturnat nu pot înţelege. Mai urcăm o dată! Ori se lasă 

înfrânată, ori ... ! 

Şi urcau din nou, şi Marian iar răsturna sania – spre deznădejdea 

fetelor. Înfrigurate, Floarea şi Raveca îi cereau lui Marian să meargă acasă. 

Marian se arăta obosit şi el şi îşi poftea fetele pe sanie. Haideţi, fetele tatii, 

sus!, că vă duc ca pe prinţese. 

Bucuroase, fetele se urcau pe sanie. Marian alerga şi, când era 

bucuria mai mare, se împiedica de ceva imaginar. După o smucitură scurtă, 

copilele se trezeau tăvălite din nou prin omătul mătăsos. Aşa era Marian. 

De aceea au păstrat copiii poveştile. 

                                                  * 

Nelu trecuse de trei ani, când a început al Doilea Război Mondial. 

Pe Marian l-au chemat la Centrul Militar din Gherla. L-au verificat şi l-au 

lăsat să plece acasă. După cinci zile, l-au rechemat. Pregătindu-şi lucrurile, 

în ziua plecării Marian trăia un soi de îndoială. Nelu căuta ouă în cuibarul 

din iesle. Chemat de Valeria, Nelu apare în uşa grajdului, ţinând în mână 

un ou cald. Desculţ, cu o cămaşă care trecea binişor de genunchi, copilul se 

apropie de Marian. Cei din jur purtau un nod în gât. Marian a săltat copilul 

în braţe şi l-a strâns la piept. Să fii cuminte şi să ai grijă de surori, până mă 

întorc! Ai înţeles? 
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Copilul n-a răspuns. L-a privit pe Marian cu ochi mari. Abia când 

Marian a ajuns la poartă, a rostit amărât şi încurcat. Să nu stai mult, tată ... 

! Să umbli bine, omule, şi Dumnezeu să te aibă în pază! – rosti Valeria, 

ţinându-şi colţul năframei la gură. 

Grijile casei au rămas în seama Valeriei şi a fetelor.  

Împreună cu Marian a plecat şi vecinul Grigore.  
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DANIELA TIGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  ULTIMUL VAL 

 

Aş vrea să culeg fiorii din florile timpului meu, 

să îi simt prin pori cu nume de speranţă – 

alint în adierea unui nou răsărit, 

unui nou val, 

marele val, 

ultimul val – 

în sunetul catifelat al petalelor roşii, 

să nu-i las,  

în ignoranța lor,  

să fure raza din nori, 

îmbrățișarea infinitului, 

și sărutul cu aroma iernii din mine... 

 

      CAPUL BUNEI SPERANȚE 

 

Din cutii învechite în amintirile lor 

s-a ridicat aburul mirării 

uneori  

și întrebările își făceau loc prin datul din coate 

pe la colțurile pietrei  

a cărei traiectorie viza capul unei bune speranțe 
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înotau în amonte fără să înghită marele val 

le înghițea el 

apoi avalanșe de cuvinte se rostogoleau nemilos 

tăiau  

adânceau răni vechi  

sângerânde și neînchise în carapace 

pe ecran  

litere fumegânde unduiau gânduri  

se pierdeau în partea de sus 

la mijloc a rămas  

pironit 

sfidător un singur cuvânt ligibil 

speranța 

 

 

SAU ALTERNATIVE 

 

O mie de gânduri 

într-o mie de pori 

sau culori 

stau aninate de jur-împrejurul conștiinței 

ca niște globuri  

de pom 

cu buze arse de lungi fredonări 

sau ninsori 

care se contopesc în mine 

cu mine 

într-un mers 

convex 

poate-un pic complex 

acoperă 

strâng  

țipă 

totu-i un prăpăd 

și eu nu mă văd... 
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MIREASA TIMPULUI MEU 

 

Dacă aș rezerva timpul să stea în loc 

l-aș învăța să asculte tic-tac-ul inimii mele, 

i-aș povesti întâmplări din lună și stele, 

i-aș înșira, ca pe ață, vrute și nevrute 

și-apoi, l-aș seduce. 

Universul ar încremeni, ar asista, mirat și contrariat, 

la scena iubirii eterne, iar eu, mireasă aleasă, 

voi cânta partitura stelelor căzătoare, 

cu refrenul în rime de dorință, 

imitând zborul îngerilor. 

Dansul nupțial ne va cuprinde și ne va prinde 

în spirale de suave șoapte alunecânde,  

ecou de nepătruns,  

spre alte lumi, nelumești, 
acolo unde vom fi contopiți  
în eternitatea nemărginirii. 

 

CÂND NINGE PE GÂNDURI... 

 

Când ninge pe gânduri, departe-i furtuna, 

E pace în steaua ce nu se dezminte 

Și ninge pe soare, și ninge întruna, 

Iar albul îngheață-n puține cuvinte. 

 

Mulțimea de drumuri împarte ninsoare, 

Copacii feerici, din munți, dau binețe 

Pe buze-ntrebări, nu știam ce-o fi, oare, 

Cu aripa nopții pe căi îndrăznețe. 

 

Zăpezi liniștite, tablouri, ca-n basme, 

Prin fulgii albaștri, nu-i strop de durere, 

Fug relele-n cârduri, cu ele, fantasme, 

Și toate se-ngână cu-n punct de vedere. 

 

Cortegiul de iarnă alunecă-n fraze, 

Doar rugile zboară spre ceruri înalte, 
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În slalom de vise, formându-și noi oaze,  

Popasuri în stații și treceri prin halte... 
 
                 GÂNDUL 

Dezbrăcat de stele, cu lumini pierdute 

Printre maniere sau simple redute, 

Se înalță gândul din ocean de vreme, 

Rostuiește Calea și-uită să ne cheme. 

 

Chiar și filosofic, piatra-i tot mai seacă, 

Lasă apă multă, pe gârlă, să treacă, 

Nici că ne mai pasă cum va cerne sita, 

Amărâți de viață, ne plângem ursita. 

 

Încă o idee pare că-și frământă 

Curcubeul firii din lumea cea sfântă, 

Steaguri arborate între cer și lume 

Concluzionează în versuri postume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 
                     IULIU PÂRVU 

 

 

 

 

 

                                        PE URMELE AFRODITEI 

                                                          15 aprilie, Larnaca 

Când adormi cu amintiri plăcute, somnul nu poate  fi decât odihnitor. 

Și a fost până ce niște cheflii s-au întors la hotel, mult după miezul nopții, 
puși pe zarvă. Hăhăiau pe englezește și călcau apăsat pe trepte,  parcă 

anume să deranjeze.  Le-am întors-o și noi în gând, dar mai puțin apăsat, 

că doar suntem în Săptămâna Patimilor și ne stă bine să fim toleranți. 
Astăzi, ultimul circuit, în care suntem invitați să descoperim insula 

(Discover the Island). Avem promisiuni că vom ajunge la Nicosia și în 

Munții Troodos, încât ardem de nerăbdare să ne vedem plecați... Înainte de 

ora 8, suntem în stație. Aici ne întâmpină un taximetrist nebrevetat care își 
oferă serviciile. Îi arătăm factura și ne lasă în pace. Încet se adună ceilalți 
turiști. Printre ei, domnița de la Buzău, o prietenă, cumnată-sa cu o fetiță 

dulce de vreo doi anișori, încă o pereche din Târgu-Mureș, un clan întreg.  

Facem cunoștință și cu niște domni din Constanța, care se bucură că nu-s 

singurii români din grup, vor avea cu cine să se înțeleagă.Ne sună Tincuța. 

În sfârșit, a dat de noi. Vroia să știe cum ne simțim. Ea își va petrece 

sărbătorile pascale cu familia Sălăgean, ca împreună să viziteze Niagara... 

Sosește ghida. Tot Giulia, ca alaltăieri. De acum ne-am familiarizat cu ea. 

Ne strânge pe toți și îi predăm facturile. Același autocar, cu același șofer, 

Andreas. Prietenii noștri evrei, pe banca lor. Îi salutăm cordial. Ne-au 

reținut și nouă locuri, nu în spatele lor, ci pe același rând cu ei. Îi zărim și 
pe maramureșeni, suntem, deci, o întreagă trupă de români. Pornim la 8,30, 

ora stabilită. Ieșim din Larnaca pe drumul de alaltăieri, dar curând o luăm 

pe o scurtătură, ca să intrăm în autostrada de Nicosia. Giulia, la microfon, 
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vorbește continuu, la fel de rar și apăsat. Cu decorul , suntem, de acum 

familiarizați. Coline aride, doar pe văi câmpuri cu semănături. Curios, 

totuși, că nu am întâlnit încă ape curgătoare, numai vaduri de pâraie secate. 

Ajungem, în sfârșit, la Nicosia, capitala Ciprului, pe care țineam s-o 

vizităm cu orice preț. Alaltăieri, aveam emoții că ne va scăpa. Uite, nu s-a 

întâmplat, deci avem motive să fim mulțumiți.  Suntem debarcați în orașul 

vechi, într-o parcare din apropierea unui zid de cetate. Și Nicosia a avut 

cetatea sa. Și-a înfipt rădăcinile în aceste locuri încă din Antichitate, 

precum Kourion și Paphos. Fiind însă un oraș interior, n-a fost atât de 

puternic marcată de invaziile arabe, încât aici succesiunea generațiilor s-a 

desfășurat mai firesc. Straturile de civilizație s-au suprapus, Vechiul a fost 

mereu înlocuit, nu abandonat. Din acest motiv nu prea-s de găsit aici 

urmele vechimii îndepărtate. Te întâmpină, însă, la tot pasul, în orașul 

vechi, ceea ce ghidurile numesc zidurile Nicosiei. Au fost ridicate tot de 

venețieni, ca ziduri de cetate. Și-au cedat numai sub aceeași presiune a 

turcilor, la prima lor descălecare. În bună parte, ele s-au conservat, doar 

unele porțiuni au fost recondiționate, încât arată bine ca spațiu muzeistic în 

aer liber.  Poarta Famagusta, dintre cele existente odată, e în starea cea mai 

bună. Cetatea avea un șanț larg de fortificații. În cuprinsul lui, sunt 

amenajate acum parcări, parcuri, terenuri sportive. Din cea în care ne-am 

oprit, urcăm câteva zeci de scări în zona pe care urmează s-o vizităm. Ni s-

au rezervat circa două ore în acest scop, fiecare cu programul său. Alegem 

să ne plimbăm. Ne însoțim cu domnii din Israel și o cotim la dreapta pe o 

stradă pietonală dintr-un vad comercial. Localnicii îl numesc Laiki 

Geitonia. Terase, de o parte și de alta, pentru că restaurantele, cafenelele, 

magazinele se țin lanț. Atmosferă urbană calmă, la ora aceasta nu sunt prea 

mulți pietoni. Este posibil ca destui nicosieni să-și fi făcut program de 

sărbători în afara orașului. Ne aruncăm din când în când privirea spre 

vitrine, nu zăbovim în fața lor. Reclame arătoase, la tot pasul, ca într-un 

cartier comercial. Din vorbă în vorbă, ajungem la linia verde, de unde 

începe zona turcească a Nicosiei. Ce anacronism, doamne ! Încă un oraș 
european fracturat după Berlin și Belfast. Măcar aici nu s-a ridicat un zid, 

doar o barieră din saci de nisip și sârmă ghimpată. Ne oprim, să studiem 

locul. Între punctul de control grecesc și cel turcesc distanța nu-i mai mare 

de 20 de metri. Grăniceri înarmați de o parte și de alta. Ghișee, pentru vize, 

de asemenea.  Ce-ar fi să încerc să trec ? Măcar să le testez reacția... Îi cer 

Elenei buletinul de identitate. Abia se încumetă să mi-l dea. Nu are cum 

mă certa, căci e lume în jurul nostru. Mă apropii de primul ghișeu, pe ce-o 

fi. De arestat, n-au cum mă aresta, căci nu încerc să trec fraudulos. Prezint 
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buletinul, mi-l studiază, mă înregistrează și-mi dau drumul. Trec, apoi, la 

ghișeul de la turci. Aceeași formalitate. Ba , aici, grănicerul îmi face un 

semn reverențios că pot intra. La ei, dau tot peste  o zonă comercială, dar 

cu o notă mai orientală, un fel de bazar. Mărfuri peste mărfuri, scoase în 

stradă, nu doar expuse în vitrină. În apropiere, o moschee. Mă surprinde, la 

un moment dat, să aud vorbă românească. Un bărbat tânăr, foarte brunet, 

cu soția și un băiețaș. Destul de jerpeliți. Par băștinași, nu turiști.  Mă 

întreb cum vor fi ajuns pe aici, cu ce se ocupă, dar îi evit, nu intru în vorbă 

cu ei. După un rond de vreo 10 minute, mă întorc, să nu se alerteze Elena. 

Aceleași formalități civilizate, acum în sens invers. Deci nu-i dracul atât de 

negru cum se vorbește... Nici Elena, nici prietenii evrei n-au avut răbdare 

să mă aștepte. Grăbesc pasul spre autocar, să nu întârzii. Doamna de la 

Constanța, savurând o înghețată pe una din terase, îmi spune că nevast-

mea e înăuntru. Sper că nu de emoție pentru aventura mea. După ce iese, 

ne continuăm drumul împreună. Acum observ mai bine că la capătul 

străzii, în vechiul șanț al cetății, e un vast șantier, care limitează 

perspectiva zonei urbane în care ne aflăm. De la o agenție de turism, luăm 

o hartă a orașului, mai mult ca amintire. Cam asta a fost tot. Putem spune  

de aici înainte că am fost în Nicosia, dar nu am apucat s-o cunoaștem ca 

lumea. Într-o capitală, chiar dacă nu are anvergură de metropolă, ai nevoie 

măcar de trei zile s-o  poți cerceta cu amănuntul. Oricum,  un oraș 
simpatic, deopotrivă vechi și modern. I se identifică ușor straturile 

urbanistice. Cel de sub stăpânirea engleză, în perioada interbelică, are o 

vădită notă occidentală, cum am descoperit-o în zona comercială. Cel 

contemporan, cu arhitectură modernă, chiar de ultimă oră, se întinde mai 

ales pe margini, în parte pe coline, și arată bine. Aici, probabil, sunt situate 

instituțiile administrației de stat. Îi putem urmări desfășurarea din autocar, 

pe măsură ce părăsim urbea. 

Ne îndreptăm spre Munții Troodos. Grupul, bine dispus. A dispărut 

rezerva de la început, s-a făcut socializarea, chiar dacă vorbim în limbi  de 

tot felul. În fața noastră, doi bărbați în toată firea, un asiatic și un arab, 

posibil palestinian, căci comunică din când în când cu domnii din Israel. În 

partea cealaltă, soția sa, destul de trupeșă, o fată ce-i seamănă, poate fiica, 

și încă o pereche tânără, băiat și fată, poate feciorul , cu vreo logodnică, 

după cum se giugiulesc. Nu mică mi-i surpriza ca, la urcare, băiatul să-mi 

recite tam-nesam, pe românește, un catren deocheat care începe cu 

versurile:„ Bună dimineața, hai să prindem rața...‖ și mă întreabă când 

termină :„Gut ?‖ „Sehr gut !‖, îi răspund, dar nu mă pot dumiri. Nu știe 

nimic altceva pe românește, dar recitarea a fost impecabilă, cu o dicție 

perfectă. Cine l-a învățat versurile și cu ce scop rămâne o enigmă. Poate 
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vreun prieten român, să poată râde de el. Întrebat de tatăl său ce-am vorbit, 

îi răspunde că suntem români.  

Înaintăm printr-o zonă plată, cu timide zvâcniri colinare. Pe multe 

porțiuni, holde, dar și destul teren pietros, neintrodus încă în circuitul 

agricol. Nu-i o câmpie propriu-zisă, ci mai degrabă un vast platou al unui 

podiș. Ghidei, nu-i tace gura, dar nici fetița de doi anișori nu se lasă. E 

îmbujorată foc și n-are astâmpăr. Abia când coborâm spre albia secată a 

unui râu, se poate observa mai bine altitudinea la care se află platoul. 

Suntem în zona localității Nikitari. Așezare premontană, cu case vechi, cu 

ulițe strâmte, deosebit de pitorească. Autocarul abia se strecoară, să iasă la 

drum drept. Intrăm, apoi, pe o vale împădurită, urcând anevoie printre 

nelipsiții pini negri și alți copaci de climă meditaraniană. Într-o poiană, nu 

departe, oprim. Aici, izolată de lume, o foarte veche biserică, Panagia 

Asinou, cu hramul Fecioara Maria, care a făcut parte, cândva, dintr-un 

ansamblu mănăstiresc. Întrată în Patrimoniul Cultural UNESCO. Privită în 

exterior, nu pare un edificiu ieșit din comun. O biserică de piatră, cum pot 

fi întâlnite multe nu numai în Cipru, ci și pe la noi. Că e veche, se vede 

după contraforți. Acoperișul i-a fost complet refăcut, fără a se respecta 

forma-i originară. Neștiind despre ce-i vorba, ușor poți cădea în păcatul să 

crezi că ai în față o clădire cu funcții domestice. După ce intri însă pe ușa-i 

îngustă, rămâi imediat uluit. Și pereții, și bolțile, acoperiți de fresce. Dar 

nu oarecare, ci fresce bizantine cum încă nu mi-a fost dat să văd, atât de 

frumoase și atât de bine conservate. Zugravi anonimi le-au lucrat, dar 

desăvârșiți în meșteșugul lor artistic. Nu în câțiva ani, nu în câteva decenii, 

nu într-o viață au fost lucrate, ci de-a lungul a trei secole, de la 1100 

și...până la 1300 și ... Asta înseamnă legătura dintre generații, așa se 

asigură, cu adevărat, beneficul anonimat al artei desăvârșite.  S-a lucrat în 

culori vegetale, care , în condiții de climat favorabil, și-au păstrat 

prospețimea până astăzi. Doar minime recondiționări , acolo unde au lăsat 

urme invadatorii păgâni. Sfântului Ioan, bunăoară, i s-au scos ochii cu 

sabia, or nu putea fi îngăduită  peste veacuri  o asemenea profanare... 

Simțim și mai bine, în fața acestor minunate fresce, că spiritualitatea 

bizantină e parte din ființa noastră. Nu trecem din pronaos în naos și prin 

fața altarului ca spectatori într-un muzeu de artă, cum fac cei mai mulți din 

grup, ci ne reculegem în fața imaginilor sacre cu evlavia bunilor creștini în 

pragul sărbătorilor pascale. 

Ne întoarcem pe drumul pe care am urcat, ca să ne adâncim apoi în 

inima muntelui.  Așezări cu case cocoțate pe înălțimi. Kakopetria, una 

dintre ele, e chiar arătoasă. Nu numai clădiri noi, ci și multe dintre cele 

vechi restaurate. Bisericuțe, ca peste tot în zonă. E ,cu siguranță, o 
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localitate de interes turistic. Nu oprim. Continuăm urcușul, răsfățați de 

peisaje încântătoare. Campinguri, tabere de corturi, alei de acces prin 

pădure. Munți pietroși, stânci de granit, care , garnisite cu stropi de mică, 

strălucesc în bătaia soarelui. Și mereu prezenții pini negri printre tufărișuri. 

Poposim, pentru masa de prânz, în așa-numita  Piața Troodos (Troodos  

Square), un fel de centru administrativ al Parcului Național din zonă. Aici 

există un birou de informații pentru cei care se aventurează în munte 

singuri. Dar nu numai atât. Mai există restaurante, hoteluri, teren de sport 

și multe buticuri, din care poți cumpăra, mai ales, băuturi de tot felul, 

produse alimentare specifice locului, artizanat, obiecte de îmbrăcăminte și 
parfumuri... Grupul, condus de ghidă, se înghesuie, înainte de toate, la 

restaurant. Intru și eu, să văd cam ce se pote servi, dar nu identific nimic 

ce-ar aduce cu mâncarea de post. De aceea, tradiționaliști cuminți, ne 

retragem pe o bancă să ne consumăm covrigeii. Avem, astfel, timp, 

înaintea  celorlați , să cercetăm buticurile din preajmă,așa de curiozitate.   

Aici , o nouă surpriză,  dăm peste un român, comis-voiajor, care atrăgea 

cumpărători, ca un fel de om de încredere al patronului. Se bucură să ne 

audă vorbind românește, ne recomandă sumedenie de siropuri, de fructe 

exotice, conducându-ne de la un butic la altul. Când îi spun că am ceva 

probleme cu diabetul, îmi recomandă un sirop de  roșcove. Știa el ce știa, 

nu era în afara chestiunii.  Mă ofer , în schimb, să cumpăr roșcove 

neprelucarte, dar nu știu de unde. Îndată ne conduce în buticul în care se 

vindea asemenea marfă și dintr-un sac voluminos îmi cântărește o mână 

bună de păstăi. Ba, chiar suntem invitați  la o degustare de vin din zonă, 

komandaria, foarte lăudat... Ne retragem, apoi, pe banca noastră, când 

încep să dea buzna cei care au servit masa la restaurant... E plăcut, la soare, 

în vârful muntelui, parcă simțim cum ne bronzăm. Ghida se bucură 

văzându-ne, nu știa unde am dispărut. Admirăm niște fetițe curajoase care 

se plimbă țanțoșe pe niște căluți de munte, închiriați, în acest scop, de 

părinții lor. Nici Ana noastră nu s-ar fi lăsat mai prejos într-o asemenea 

situație. 

Plecăm la ora stabilită. La coborâre, pe văi, ceață. Vor fi norii care au 

început să se adune. Mai la poale, întinse podgorii, bine întreținute. 

Înțelegem că în 14 sate din această zonă se produce vinul, devenit celebru, 

pe care l-am degustat. Nu-i un vin de ieri-de azi, ci foarte vechi, cunoscut, 

zice-se, din Antichitate. Chiar Homer îl pomenește. Celebritatea i-o dă și 
solul special în care crește via, un sol albicios, dar și rețeta după care e 

fabricat. Nu intrăm în amănunte, căci nu sunt enolog... Oprim în Lancia, un 

sat agro-turistic des frecventat, nu amenajat ca muzeu etnografic în aer 
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liber, ci funcționând natural așa. Din parcare, străbatem circa un kilometru 

pe jos, că așa le stă bine unor turiști pasionați de forme ale vieții 
patriarhale. Chiar ne simțim deconectați. Impresii excelente. Aici nu 

civilizația lemnului a avut căutare, ca la noi, cât cea a pietrei. Toate-s 

făcute din piatră, să dureze peste veacuri. Ce vedem, case de locuit,  

dependințe, ziduri, pavaje sunt numai din piatră.  E plăcută plimbarea pe 

ulițele satului până la biserică. Mereu descoperim ceva interesant. Într-o 

curte, cuptorul de copt , butoaie, atelierul, straturile cu flori. Peste tot 

portocali și lămâi încărcați de rod. Mai mare dragul să ne fotografiem în 

preajma lor. Arbuști superbi scăldați în albastru ori violet. Numai culori 

tari, ca firea băștinașilor. Creează o impresie deosebită picturile sau 

reproducerile murale cu fotografii de familie de pe zidurile de la uliță, pe 

toată lățimea lor. Cele mai multe imortalizează două-trei generații. Oameni 

frumoși, viguroși, în port tradițional. Minunate cărți de vizită familiale ! 

Nicăieri, în Europa nu am întâlnit acest obicei. Doamne, ce bine le stă !... 

Și în Lancia se produce komandaria, vinul de care vorbeam. Era firesc, 

deci, să fim invitați, la plecare, într-un local, pentru degustare. Vinul pare 

mai de calitate decât cel din munte, are mai multă personalitate. Încântat și 
de vin, și de ambianță, uit de capul meu și plec fără umbrelele pe care le 

purtam într-o pungă . Într-un târziu mă trezesc că-mi lipsesc, spre 

amuzamentul constănțenilor și al domnilor din Israel. Dau să mă întorc 

agitat, dar ghida, zâmbind, mi le scoate din geanta ei. Îmi îngădui s-o sărut, 

în semn de mulțumire. 

Ultimul obiectiv al circuitului de azi : Limassol.  Ajungem destul de 

repede. Am trecut și alaltăieri pe aici. Acum intrăm. Ne deplasăm până  

lângă port, în orașul vechi. Ni se rezervă o oră de plimbare. În apropiere, 

un castel cu o istorie veche. Ce se vede acum durează din secolul XIV. Dar 

mult înainte a existat în acest loc o fortăreață bizantină, în capela căreia, 

spune legenda, s-ar fi căsătorit, în 1191, Richard Inimă-de Leu cu 

Berengaria de Navarra. În prezent, funcționează în incinta sa Muzeul 

Medieval al Ciprului.  Nu-l vizităm, preferăm plimbarea. De pe un dig, 

putem cuprinde cu privirea faleza. Întinsă, elegantă, cu nelipsiții palmieri, 

seamănă cu cea din Larnaca. Apoi, pe străduțele comerciale din jur. Dintr-

o patiserie, cumpărăm o pâine, cum se fac și pe la noi. Mă surprinde prețul 

: 2,70 euro ! În banii noștri, ar veni peste 12 lei ! Și asta, pentru că ciprioții 
nu prea consumă pâine dospită, deci o vând ca delicatesă... Din autocar, la 

plecare, cunoaștem mai detaliat orașul. Frumos, prosper, e de trăit în el... 

Până în Larnaca, locuri cunoscute, nimic deosebit. Doar frica târg-

mureșencelor cu fetița să nu întârziem, să scape avionul. Ele  au venit în 
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excursie cu bagaje cu tot. Andreas, șoferul, sensibilizat, mână bine. 

Ajungem la timp. Suntem lăsați fiecare în locurile cele mai potrivite. Ne 

despărțim de domnii din Israel prin cuvinte amabile, cu promisiunea 

reînnoită că le voi trimite cartea. Cu grupusculul  nostru, coboară și ghida. 

În fața ei, efuziune de plecăciuni. Am simțit tot drumul că ne-a purtat de 

grijă. Femeie atentă și simpatică.  La hotel, cădem frânți pe pat până la 

cină. Ne-a bătut gândul să mergem la Înviere, dar simțim că n-am rezista. 

Cât suntem treji, urmărim slujba la televizor. Imagini de la o biserică din 

Nicosia, cu autoritățile statului de față.  Când încep pregătirile pentru 

procesiune, ne facem câte o cruce, să adormim împăcați că am așteptat 

Paștele ca buni creștini. 
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                      LUCA CIPOLLA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back home 

 

Roteando, 

le mie cellule ho sperso 

e donato al vento, 

intrecciate a fili di 

arabesco.. 

note indecifrabili 

che raccolgo 

nel meccanismo simile 

ad orologio squassato e 

sei tu, sono io, 

riportati a casa 

feriti; 

ci ridestiamo colore, 

iridi, papaveri 

e spighe che  

lavano il dolore 

nell'aura d'ambra che avvolge il sangue speso 

e lo perde dentro 

un semplice ricordo.. 
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Back home 

 

Rotind, 

celulele mi-am pierdut 

și dăruit vântului, 

împletite la firele de   

arabesc.. 

note indescifrabile  

pe ce le adun 

în mecanismul similar 

unui ceas zguduit și 
ești tu, sunt eu,  

readuși acasă 

răniți; 
ne redeșteptăm culoare, 

curcubeie, maci 

și spice care 

spală durerea 

în aura ambrei înfășurând sângele risipit    

și-l pierde într-o 

simplă amintire.. 

 

Cleopatra 

 

Eri raccolta all'ombra 

dei pensieri-nebbia, 

quella madre 

che più non scorgo, 

eclissata dal mio ego, 

un deserto 

che l'immagine risalta. 

Cleopatra, 

temevi un dì la serpe, 

dico, anche di pezza, 

e fra le dita leggevi 

il mio destino..poi, 

scivolata nello spazio d'un atomo, 

vidi la tua forma 

accecarmi 

ed il mio sguardo 
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teso 

ad una goccia di rimpianto 

e di beata gioia.  

 

Cleopatra 
 

Erai reculeasă la umbra 

gândurilor-ceață, 

mama aceea 

pe ce n-o mai zăresc,  

eclipsată de egoul meu, 

un deșert 

pe care imaginea îl subliniază.    

Cleopatra, 

o zi te temeai de șerpii, 

vreau să spun, și din cârpă,    

și între degete citeai 

destinul meu..apoi, 

alunecată în spațiul unui atom, 

văzui forma ta 

să mă orbească 

și privirea mea  

țintită 

spre o picătură a regretului  

și a bucuriei fericite. 

 

 Chiara d'Assisi 

 

Le tenebre si fan leggere 

e rischiaran d'improvviso, 

non è facile contare le promesse disattese.. 

ma tu, correndo su prati rossi, fossi, 

hai cancellato una lacrima 

e l'istante precedente. 

La casa era dismessa, 

misero sdentato sorriso, 

la tua mano accogliente 

a porgere il pane. 

Scesi anch'io 

e t'aspettava il matto 

in partenza per Roma, 
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inciampai e per un istante.. 

l'acqua smise di segnare il ruscello, 

non più un sussurro 

o verso d'allodola.. 

mi reclamò la notte.  

 

Clara din Assisi 
 

Tenebrele se ușurează  

și însenină deodată, 

nu sunt ușor de socotit promisiunile încălcate.. 

dar tu, alergând pe pajiști roșii, șanțuri, 

ai șters o lacrimă 

și clipa mai devreme. 

Casa era părăsită, 

zâmbet mizer și știrb, 

mâna ta primitoare 

care întindea pâinea. 

Am coborât și eu  

și te aștepta nebunul  

plecând spre Roma, 

m-am împiedicat și pentr-o clipă.. 

apa se lăsa de imprimat pârâul, 

nu mai un șopot  

sau viers de ciocârlie.. 

mă reclamă noaptea. 

 

Seta 

 

Il tuo sorriso era seta, 

accogliente velluto, 

coperta, 

due occhi ossidiana 

rilucenti al buio, 

chissà quale carovana   

dietro le quinte 

l'accompagnava, 

quali impavidi corsieri 

su steppe ardenti 

e poi..il freddo. 

Seta.. 
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il tuo perdono, 

coscienza, 

fendevi anche la notte 

come un faro imperituro 

e poi..ti lasciavi 

intangibile presa 

marginale, prevalente.. 

 

Mătase 
 

Zâmbetul tău era mătase, 

catifea primitoare, 

pătură, 

doi ochi obsidian 

strălucitori în întuneric,   

cine știe ce caravană 

în culise 

îl însoțea, 

ce neînfricați armăsari 

pe stepe fierbinți  
și apoi..frigul. 

Mătase.. 

iertarea ta, 

conștiință, 

despicai și noaptea 

ca un far nepieritor   

și apoi..te lăsai  

prins intangibil  

marginal, prevalent.. 
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                       IOANA PRECUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOŞ CRĂCIUN 

Moș Crăciun, în sănioară  

Peste munți şi dealuri zboară,                                                    

Pestevăi, peste câmpii,                                                    

 Cu mulți saci de jucării. 

 Să aducă la copii. 

 

La copii când le-mpărtășește 

Moșul le și povestește 

Cum din ceruri pe pământ 

A coborât Fiul Sfânt 

Pe o rază de argint 

În staulul oilor,  

Înieslea boilor,                                                                                   

S-a născut pruncușor 

Al lumii mântuitor. 

 

Îngeriiîncorcântau 

Vânturile se opreau 

Munții fruntea-și aplecau 

 

Codri-ncet se legănau 

Râurile lin curgeau.                                                              

Luna pe cer strălucea 

Steaua lumii-ntregi vestea 

Că Preacurata Maria                                                                    

A născut prunc peMesia.                                                             

El este lumină, cale 

Pentru mic și pentru mare. 
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-Voi copii să fiți cuminți 
 Cinstiți pe-ai voștri părinți 
 La școala să invățați 
Lui Isus slavă să-idați 
Să fiți binecuvântați. 

 

           FLORI DALBE DE STEA 

Flori dalbe de stea 

Fulgi uşori de nea 

 S-aștern pe pământ  

Pentru Fiul Sfânt. 

 

Cerești Serafimi 

Cerești Heruvimi 

Îngerii în cor,                                                                 

Vântul călător  

Crenguța de nor                                                                   

 Luna luminând 

Stele licărind 

Creștini colindând 

Slăvesc pe Mesia 

Născut de Maria,   

                                                                 

Pe Fiul Divin                                                                           

 Care s-anăscut 

În peștera-n fân. 

 

Care-a coborât 

Din cer pe pământ 

Ca să pătimească  

Să ne mântuiască. 

 

Petale de zori  

Flori dalbe flori 

Colindați colind 

Sfânt e Fiul, Sfânt 

 Lumina și cale 

Pentru fiecare.                                                                               

Fie-n veci slăvit 

În cer, pepământ. 
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UN POET PREMIAT DE UNIUNEA SCRIITORILOR, 

FILIALA IAŞI 

 

 Colaboratorul  revistei noastre şi membru în colegiul de redacţie, 

poetul preot Miron Marcel s-a născut în 29.10.1951 la Cozmești, județul 

Vaslui, al doilea copil din cei șase (doi decedați) ai familiei Dumitru și 
Ruxandra Miron. 

 A urmat școala primară în Cozmești, 1958 – 1962, școala generală 

în Oșești, 1962 – 1966, Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, 1966 

– 1971 și Institutul Teologic de Grad Universitar din București. 
 Este angajat preot la 01.12.1973 la parohia Boțești, Protopopiatul 

Huși, județul Vaslui, în 1982 transferat la Parohia „Sf. Ap. Toma‖ din 

Huși, unde slujește și acum. Între anii 1990 – 2010 a fost protopop al 

Protopopiatului Huși. 
 Scrie poezie din copilărie, din clasele a șasea – a opta, apoi în 

timpul Seminarului Teologic. La București frecventează cenaclul literar 

„George Bacovia‖ și cenaclul umoristic „G. Călinescu‖ de la Gara de 

Nord. 

 Debutează în revista „Lumină lină‖ de la New York, a prietenului 

său Teodor Damian, în anul 2000, iar la insistențele aceluiași coleg și 
prieten publică la Editura Junimea din Iași, în anul 2015, volumul de poezii 

„Versuri albastre și aurii‖, carte care a fost premiată de Casa de Cultură 

„Mihai Ursachi‖ din Iași, la Zilele recoltei editoriale, cu premiul I, pentru 

„Cel mai bun debut al anului 2015‖. 

           Tot în 2015, apare la Editura Gens Latina din Alba Iulia volumul de 

poezii „Caiere de lumină‖. 

           În anul 2016, la Editura Timpul din Iași, scoate cartea de poezii „De 

la Kogaion la Athos‖, urmată de „Spre orizonturi albastre‖ în anul 2017. 

             În decembrie 2016 a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din 

România, filiala Iași. 
          A publicat și publică poezii în revistele „Lumină lină‖ din New 

York, „Gând românesc‖ din Alba Iulia, revista care de fapt l-a lansat în 

România, revista „Scriptor‖ din Iași, revista „Poezia‖ din Iași, revista 

„Convorbiri literare‖ din Iași, revista „Hyperion‖ din Botoșani. În prezent 

lucrează la volumul de poezii „Șarpele de pe balustradă‖. 

           În acest an. A fost încununat cu premiul ,, Dosoftei‖ pentru poezie, 

acordat de  Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România. 

           Informăm pe cititorii noştri că şi alţi poeţi şi colabo0ratori ai revistei 

noastre au fot premiaţi în acest an de Uniunea Scriitorilor, Filiala Alba-

Hunedoara. (V.Ş.C.) 
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         MARCEL MIRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuib de vulturi 

 

Se află undeva 

în muntele Athos 

o stâncă înaltă 

plânsă pururi de marea Egee 

Mănăstirea Simonos Petra. 

 

Un căuș 
îndreptat către cer 

stâlp al nebunilor pentru Hristos 

ouăle albastre 

de păsări cerești 
clocesc îndelunga răbdare. 

 

Nici noaptea  

nici ziua 

nu-și opresc zborul. 

 

La țărm 

pe plajele pustii 

marea aruncă pe valuri de spumă 

voalurile mireselor 

moarte de dor 

pe tărâmul celălalt. 
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Candelă 

 

Sâmbure de lumină 

plutind pe ulei de măslin 

floarea soarelui 

porumb. 

 

Mugurel de cântec tainic 

când te sting 

aprinzi în mine 

semințele pentru tărâmul celălalt. 

 

Candelă 

cu lumina ta 

mistui suferința părinților orfani 

de copiii plecați în depărtări. 

 

Cu mine 

rămâne strigătul de uimire 

când soarele de foc 

topește inima mea. 

 

Biserica noastră cu gât de girafă 

 

 

Biserica noastră 

este înaltă 

are o turlă ca un gât de girafă. 

 

Ea nu-și pleacă niciodată capul. 

 

Mi-a spus un unchieș 
că ea se hrănește cu iarbă albastră 

de dincolo de nori. 

 

Niște copii au încercat să urce 

din clopotniță 

către capul girafei 

dar s-au oprit în limba clopotului 

omușorul care închide orice ascensiune. 
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Girafa noastră necheză 

cu glas de aramă 

atunci când înghite în sus câte un om 

de asta girafa nechează cu glas dureros de aramă. 

 

O doare și plânge 

când varsă câte un suflet 

pe pajiștea albastră în care 

ea paște 

dincolo de nori. 

 

Preot 

 

N-ai să-ți împlinești niciodată 

c-așa-i porunca Domnului Hristos 

bătut de soartă, asuprit de semeni 

îl mângâi și îl scoli pe cel de jos. 

 

Cu sabia tăioas-a-nțelepciunii 

tai spinii, cale liberă făcând 

îndrepți poporul în drumul mântuirii 

nevrând să știi ’napoia-ți ciulinii înflorind. 

 

Neliniștita undă te-ajunge câteodată 

la ceas de neputință și la greu 

dar niciodată deznădejdii parte 

tu ești împărțitor de Dumnezeu. 

 

Înalță-te puternic, Golgota vieți-i mare 

acolo, doar acolo cunună vei primi 

și nu uita de cruce, ridic-o în spinare 

să aibă credincioșii cu ce se mântui. 

 

Credință și lumină izvorând 

icoană și altar pentru cei vii 

trăiești în lume necăjit, purtând 

apostolia marii vrednicii. 
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              CAMELIA ARDELEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un foc plăpând… 

 

Un foc plăpând, tiptil din cer coboară, 

Cu pași timizi și fâlfâiri de pleoape, 

Ca un oftat pe strune de vioară; 

Reînfiripă valsuri peste ape. 

 

Din puf de nori brodează filigrane, 

Pe trena-i vie înfloresc poeme; 

Sub măreția prinsă în arcane 

De farul nopții, lacrima se teme. 

 

Surâsul său cu gust de rapsodie 

(Un freamăt nud pe buzele-i de ceară) 

Luase timpul parcă-n custodie, 

Prinzându-i noi povești sub aripioară. 

 

Un foc plăpând cu vise cronofage 

Reinventează umbre în spirală, 

Din veșnicie sevele își trage – 

Este amurgul, pe a sa beteală! 
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          Acced, prin aștri... 

 

Acced, prin aștri tulburi, la iertare, 

Din școala vieții-n iureș de tango, 

În cosmos bate-o inimă de sare – 

Un pumn de lacrimi tras la indigo. 

 

Acced, prin aștri suri, la pocăință, 

Cu nopți ghimpate-n roluri de făclii; 

De-aș tencui cu raze-a mea voință, 

Noi sensuri verbu-„a fi‖ ar găzdui! 

 

Mi-e aspră calea către veșnicie, 

De Harul Tău m-agăț adeseori 

În visele-mi despre păcate-o mie, 

Din care, ne-ndoios, vor crește flori. 

 

Acced, prin aștri seci, la nemurire, 

Cu tolba plină de nimicnicii, 

Culege-voi din cer, cândva, safire, 

Eu, cea mai simplă stea dintre cei vii... 

 

Din trupul nopții mi-am desprins sărutul 

 

Din trupul nopții mi-am desprins sărutul 

Cu gust de alge și de meteori, 

Mi-s ochii tăi nemărginiți avutul, 

Cu-amurgul de sub pleoape mă-nfiori. 

 

Pe buze reci de ploi și așteptare, 

Mi-e șoapta haina-n care te îmbrac, 

Un roi de frunze întomnarea are, 

Tu mi-ești tulpină sau îmi ești copac. 

 

Oriunde mergi, mi-e zborul mai aproape 

De trupul tău și de necunoscut, 

Sub adieri, livezile ne-ngroape 

În visul lor cu-aromă de vermut! 
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Din trupul nopții mi-am desprins palatul 

Cu fulgi de stele-n loc de cărămizi, 

Ți-s Cosânzeană, tu îmi ești păcatul – 

Doi exilați de dragoste avizi... 

 

 

                  IOAN RAŢIU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asta e toată filozofia 

 

 

A şedea pe un scaun comod 

E cea mai simplă filozofie! 

Cine ţi-a oferit scaunul!? 

Tu omul dreptăţii şi plin de omenie 

Ştiu că l-ai refuza, de nu ţi-i potrivit ţie 

Vei sta pe un alt scaun după măsura ta, 

Asta e toata filozofia 

Şi lumea, viaţa nu s-ar complica. 

 

Plecareatimpului 

 

Umblam pe lunca Târnavei. 

 Se  îngălbenise de toamnă 

Şi vântul  se legăna printre frunzele plopilor. 

Singuraticul   cuc, 

Nu mai cântă, 

Doamne! 

Cum pleacă pentru noi timpul! 

Şi rămân uimit  

Trăind mereu  

Prin eternitatea timpului. 
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Ridică-te, Basarabie,                 Bătută, ca vita, pe spate 

     Trecută prin foc şi prin sabie     Cu biciul legii 

strâmbate 

 

                         Cu lanţul poruncitoarelor strigăte! 

                         Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te! 

 

                                                             GRIGORIE VIERU 

 
             MIHAIL DOLGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POEZIA SUBVERSIVĂ DIN ANII ’60-’70 ŞI 

CENZURA DE PARTID (IV-V) 
 

 
     Scriitorul şaizecist Petru Cărare, care s-a născut în România Mare 

(1935, în comuna Zaim, Căuşeni) şi care a cunoscut pe pielea proprie ce 

sunt: „eliberarea‖ Basarabiei, flăcările războiului, bicele foametei, 

cruzimea deportărilor, samovolnicia colectivizării forţate, agresivitatea 

ateismului, şi-a început activitatea de poet umoristico-satiric prin anii ’50, 

când „dezgheţul‖ hruşciovist, în urma răsturnării cultului personalităţii lui 

I.V. Stalin, a stimulat şi intensificat spiritul critic în genere, dar mai ales 

în creaţia artistică. Într-o poezie cunoscută printre scriitori mai mult pe cale 

scrisă decât prin pagini de carte (cenzura şi editura au refuzat s-o publice) 

şi intitulată nevinovat „Scrisoare mamei” (pe atunci se bucurau de 

popularitate poeziile la temă a lui Petru Zadnipru: „Scrisoare la institut” şi 
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„Mamei”), viitorul poet (a debutat abia în 1962 prin „Soare cu dinţi”), 

ajuns în capitală dintr-un fund de sat moldovenesc, îi comunică mamei, sub 

formă de scrisoare versificată şi îmbibată de umor, realităţile pe care le 

descoperă aici, în oraş, şi pe care le consideră nenormale, căci se răsfrâng 

nenormal şi asupra lui: „Mi-i sărac serviciu-n fapte, / Ce să-ţi spun? Mă 

port modern: / Vin la nouă, plec la şapte / Şi-s cu drag de subaltern. / N-

am să caut pete-n soare, / Dar spun drept – ca jurnalist, / Nu că n-am nici 

o valoare, / Pur şi simplu nu exist. / Nu am drept să scocior tină / Şi să 

nasc idee nouă, / Pot să critic o găină, / Când aceasta nu se ouă./ Tipi 

destui în capitală / Ne tot strâmbă vechiul grai; / De prin hăuri dau năvală 

/ Straturi verzi de mucegai. / M-am mutat la altă gazdă, / În Buicani, la o 

băbuţă, / Şi mă lupt s-o dau la brazdă, / Însă dânsa nu mă cruţă: / Pentru 

nişte geamuri chioare / Şi un pat ca o covată / Îi plătesc două sutare – / 

Peste-un sfert din leafa toată. / Alţii vin de nu ştiu unde / Şi te miri de cum 

răzbat, / Dar primesc în trei secunde / Locuinţe de la stat. /…Iară mie 

dacă-mi vine / Un prieten de la ţară / Eu îl culc în pat la mine / Şi mă duc 

să dorm la gară…”. „În bodega cea beteagă / Singurel credeam să fiu, / 

Când acolo – o lume întreagă / S-a-ntărtat şi bea rachiu. / Răsunau în lanţ 

de tusă / Ba regrete, ba proteste, / Ba comenzi în limba rusă:/ „Daite nam 

eşcio po dvesti!” / La mai mult n-aş mai pretinde – / Să mai scap de 

suferinţi. / Cât rachiu la noi se vinde / Şi se bea scrâşnind din dinţi…‖.
*
 

       Petru Cărare n-a inventat aici nimic, nici n-a îngroşat culorile, pur şi 

simplu a vizat cu umor şi ironie nişte stări de lucruri întru totul reale şi 

adevărate. O pot confirma şi eu, tot ca şaizecist şi tot ca fiu de ţăran venit 

la oraş să studiez. În anul 1958 mergeam pe jos cartiere întregi prin 

Chişinău şi aproape că nu auzeam „vorbă moldovenească‖, iar dacă şi o 

auzeam, auzeam una dialectală, înţesată cu rusizme. Şi mai târziu, până hăt 

la 1989, n-am putut să rostesc cuvântări la tribuna Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei din simplul motiv că mi se cerea s-o fac în limba rusă (păstrez şi 

în prezent câteva „ţidule‖ cu această cerinţă). Şi mie mi s-a întâmplat un 

caz mai mult sau mai puţin similar: când am prezentat documentele la 

Facultate, colegul mai mare, cunoscutul filolog de mai târziu Fiodor 

Ţurcanu, mi-a oferit pentru o noapte propriul pat, pentru ca el să se culce… 

pe podea (gest pe care nu-l pot uita nici astăzi). Şi eu a trebuit să trăiesc la 

gazdă 3 ani: ca să nu plătim prea scump, ne-am înghesuit într-o odăiţă de 

pe strada Zaikin 3 absolvenţi ai Universităţii (dimpreună cu Efim Junghietu 

şi Vladimir Zagaevschi, mai târziu cunoscuţi savanţi în domeniile 

folcloristicii şi lingvisticii). Şi eu a trebuit să aştept locuinţă de stat de la 

Academie, având familie şi copii, tocmai…11 ani (!), în timp ce alţii – şi 

                                                           
*
 Această poezie a putut fi publicată abia după 1989, în volumul: Petru Cărare, Săgeţi, 

carul cu proşti şi alte poeme. – Chişinău: Literatura artistică, 1990, p. 293-295. 
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veniţii de pe aiurea, dar şi unii (îndeosebi!) dintre băştinaşii noştri mai 

obraznici şi mai cu „proptele‖, „ocoleau‖ rândul şi cât ai zice peşte se 

făceau cu apartamente noi-nouţe. În ceea ce priveşte „ideile noi‖… Şi eu, 

venind să mă afirm în critica    literară a timpului, am căutat să lansez mai 

întâi un nou concept estetic despre metafora poetică, pentru care fapt am 

fost admonestat de către colegii mei mai vârstnici în domeniu (nu de către 

cenzură!) pentru o posibilă „alunecare în formalism şi estetism‖  

(„admonestat‖ dintr-un exces de „vigilenţă‖). Îmi ziceam că toate acestea 

ar fi nişte greutăţi / dificultăţi ale „creşterii‖, ale înaintării prin timp, nişte 

obstacole „puse‖ special în calea vieţii, pentru a fi înfruntate. Atunci care o 

fi esenţa problemei? 

       De ce cenzura comunistă a reacţionat atât de negativ la poezia lui P. 

Cărare? – Pentru că, reacţionară fiind, avea alergie tocmai la adevăr, 

tremura şi se cutremura în faţa rostirii în glas a acestui adevăr (deşi îl 

cunoştea poate mai bine decât autorul în cauză). Desigur, ar fi incorect să 

susţinem că, mai târziu, unele din aceste lucruri anormale nu s-ar fi 

„îndreptat‖, într-o măsură mai mare sau mai mică. Dar tot cu mâinile 

noastre, cum se zice. De exemplu, aceiaşi şaizecişti de la ţară, dar şi 

generaţiile de după ei, au contribuit nespus de mult, în urma studiilor 

universitare, la creşterea şi promovarea de cadre naţionale bine pregătire în 

mai toate sferele de activitate intelectuală ale neamului, făcând ca limba 

dominantă, vorbită astăzi pe străzile Chişinăului, să fie cea română, 

inclusiv în mai toate domeniile ştiinţifice frecventate. 

 

                                                          V 

       În contextul afirmaţiilor de mai sus, nedumereşte, cel puţin, opinia 

singulară a lui Ion Ciocanu (care cunoştea bine „mecanismele‖ de 

funcţionare ale securităţii – şi în calitate de critic literar, dar şi în calitate de 

lucrător la editură) cum că cenzura comunistă a mers atât de departe, încât 

a ajuns să interzică şi să pedepsească până şi manuscrise fără de nici o 

„pată‖ ideologică, dar numai din motive pur artistice, de măiestrie, 

manuscrise ce s-au impus fie prin autodepăşire, fie prin valori estetice 

ieşite din comun. Drept exemplu este adus manuscrisul „Descântece de alb 

şi negru” (1969) de Dumitru Matcovschi. Cităm din articolul „O carte 

ostracizată” 
17

, scris de către critic tocmai în 2000, adică după… 31 de ani 

de la „eveniment‖: „Nimeni nu ştie ce s-a „descoperit‖ în carte. Astăzi 

putem doar presupune că „vina‖ lui Dumitru Matcovschi a constat într-o 

simplă, dar absolut necesară – la acea oră a poeziei noastre – depăşire 

(sic!) a versului plat, pur descriptiv, lipsit de orice ambiguitate, mai ales de 

                                                           
17

 Vezi: Ciocanu, Ion. O carte ostracizată // „Literatura şi arta‖ din 11 mai 2000.  
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cea generatoare de asociaţii îndrăzneţe şi de sugestii profunde. Poetul 

vădea o creştere a măiestriei artistice de care dăduse dovadă (?!) în cărţile 

sale anterioare „Maci în rouă” (1963), „Univers intim” (1966) şi „Casă 

părintească” (1968). De fapt, aceste plachete de început ale tânărului autor 

încă nu-l prezintă în lumina-i adevărată, încă nu ne pot oferi dovezi sigure 

de „măiestrie‖ şi de „autodepăşire‖, primele două cărţi fiind chiar foarte 

modeste în plan artistic – au spus-o mai toţi criticii care s-au ocupat serios 

de creaţia poetului. Deci, amarnic se înşeală criticul şi înşeală totodată şi pe 

alţii. În continuare, autorul articolului „O carte ostracizată” merge şi mai 

departe cu „presupunerile‖ şi „bănuielile‖ (fără a citi manuscrisul!): 

„Bănuim că tocmai această îndrăzneală de a se depăşi, de a-i depăşi pe alţi 

poeţi ai timpului (care? – n.n.), n-a plăcut. Tocmai încercarea de a vedea 

mai mult, mai adânc şi mai departe n-a putut să placă cerberilor „literaţi‖ 

(tot în acelaşi articol). Greşim amarnic şi de astă dată. Doar în perioada 

respectivă „faţa‖ genului liric o alcătuia astfel de cărţi de poezii cu 

adevărat originale, îndrăzneţe şi de toată autenticitatea ca „Sânt verb” 

(1968) de Liviu Damian, „Îndărătnicia pietrei” (1967) şi „Feciori” (1971) 

de Anatol Codru, „Îmblânzirea focului” (1971) de Victor Teleucă, 

„Numele tău” (1968) de Grigore Vieru, „Panoplie”  (1968) şi „Zodiac” 

(1971) de Pavel Boţu, „La mijlocul ierbii” (1967) de Ion Vatamanu, 

„Firul Ariadnei” (1970) de Anatol Ciocanu, „Cântarea fiinţării mele” 

(1968) de Ion Bulduma, ca să reţinem doar câteva titluri de cărţi cu viu 

ecou în epocă. De ce acestea n-au fost „ostracizate‖?! A fost oare în stare 

ca un manuscris needitat, de a cărui valoare artistică reală nu ne putem da 

seama, pentru că pur şi simplu nu l-am citit, să „influenţeze‖ benefic 

întreaga poezie a timpului, mai mult chiar, „s-o depăşească‖?! Şi toate 

acestea se susţin cu atâta fermitate, fără a aduce în sprijin măcar un singur 

argument şi fără a cunoaşte direct manuscrisul cu pricina, care mai târziu 

aşa şi n-a fost editat, după mărturisirea poetului.  

           Se ştie doar că pe cerberii „literaţi‖ îi preocupa în primul rând şi 

exclusiv gafele ideologice, şi nicidecum nivelul artistic mai înalt sau mai 

puţin înalt, „depăşirea‖ sau „autodepăşirea‖. În ciuda acestui fapt, criticul e 

tentat să conchidă: „Poetul căzuse jertfă (!) propriei sale creşteri sub 

aspectul gândirii şi expresiei… „Descântece de alb şi negru” a fost o 

dovadă a înnoirii şi adâncirii fără de care arta nu se dezvoltă. A fost chiar 

o expresie a dezvoltării poeziei noastre. Un inel în lanţul acestei 

dezvoltări‖ (sic!). Până şi titlul cărţii, cu multiple aluzii esopice, 

„Descântece de alb şi negru”, este „descifrat‖ neadecvat, aproximativ, 

arbitrar chiar: „Poetul dorise să se vindece atât de albul orbitor, cât şi de 

negrul înceţoşător al vederii, să-şi însuşească o viziune complexă, de 
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asemenea inerentă artei. Şi…a plătit pentru îndrăzneala, curajul, 

temeritatea sa‖. 

       Cauzele adevărate însă au fost altele. Câţiva ani mai târziu, Dumitru 

Matcovschi, se vede, nemulţumit de răstălmăcirile propriului manuscris 

interzis (autorul găseşte „o deosebire mare, foarte mare între a cenzura şi a 

interzice‖), a ţinut să aducă lumină asupra acestuia, explicând ceea ce n-a 

putut face criticul (cum s-o facă?). Într-un interviu cu Alexandru Donos, 

intitulat semnificativ „Descântecul, formulă magică”
18

, poetul propune 

următoarele explicaţii mai mult sugestive decât frontale. Deşi manuscrisul 

„Descântece de alb şi negru” nu a fost o „carte politică propriu zisă‖ 

(„Nici o declaraţie, nici o vrajbă, nici o ameninţare. Câteva metafore‖), el a 

displăcut cenzurii prin tonalitatea lui generală accentuat nostalgică şi plină 

de „dor‖ (tonalitate aproape „pesimistă‖, am adăuga noi), prin limbaj voit 

esopic, prin „măşti‖ şi „metafore‖ incantatorii. Însuşi titlul cărţii, 

împrumutat din folclor, cu încărcătură magică, misterioasă, „vrăjitoare‖ şi 

cu menirea de a provoca efecte binefăcătoare sau nocive asupra unor 

fenomene, persoane şi chiar obiecte (pe atunci cuvântul „descântec‖ era 

privit cu ochii răi de către ateişti sau chiar interzis, din care motiv 

folcloriştii nu prea aveau dreptul să colecteze şi să publice descântecele 

populare), a dat naştere la reacţii negative, judecându-se, probabil, cam 

aşa: cine pe cine să descânte şi de ce? cui trebuie „descântecele‖ în genere? 

puterea sovietică nu are nevoie de „descântece de negru‖ (ce se ascunde 

sub acest „negru‖; nu cumva nişte grele blesteme ce atentează la regim?); 

făurindu-ne singuri destinul, nu avem nevoie de vrăjitoare, cu atât mai mult 

de poeţi, care, prin fel de fel de descântece, l-ar „vrăji‖ pe cititor naiba ştie 

în ce direcţie; mai apoi descântecele au fost valorificate mai mult de către 

poezia modernă (de un Tudor Arghezi, un Ion Barbu ş. a., poeţi 

dezaprobaţi pe atunci)… Or, titlul, în viziunea lui D. Matcovschi, ar sugera 

însăşi dialectica vieţii, cu lupta-i specifică de contrarii: „Ne zbatem între 

două extreme: „da‖ şi „nu‖, „alb‖ şi „negru‖. Între „da‖ şi „nu‖ încape un 

pământ cu două ape…‖ (frumoasă şi paradoxală această metaforă pentru 

Moldova, care, situându-se între două ape, deci despărţită de întreg, nu are, 

totuşi, ieşire la mare).  

       Nici „dorul‖, coborâtor din estetica şi filozofia lui Lucian Blaga (pe 

atunci considerat poet idealist şi mistic), nu era încuviinţat de ideologia 

realismului socialist. Or, autorul astăzi deschide parantezele: „…încercam 

să ne apărăm dorul… nu suntem noi, basarabenii, copiii dorului parcă‖. 

Căci „dorul‖, fiind starea de suflet cea mai specifică a românilor (L. 

Blaga), nu poate fi identic cu „dragostea faţă de Patria Sovietică”, prin 

                                                           
18

 Vezi: Matcovschi, Dumitru: „Descântecul, formulă magică”. Interlocutor: Alexandru 

Donos // „Literatura şi arta‖ din 26 februarie 2007. 
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urmare, el ar veni să submineze această dragoste şi să cheme spre o altă 

dragoste, cu adevărat naţională şi cu adevărat patriotică, „patria mică‖ fiind 

o componentă nu a Uniunii Sovietice, ci a Ţării istorice.  

      La întrebarea: „Care poezii din „Descântece” n-au plăcut 

nomenclaturii de partid?‖, D. Matcovschi vine să răspundă prin aluzii: 

„Conceptul cărţii n-a plăcut, metafora, cui îi place să vorbeşti în 

„childuri”? Carte de dor cartea mea, cu nişte măşti, cu apa care ne 

desparte, cu un strop de rouă tăiat în două, cu acelaşi cuţit oţelit‖. 

După care aduce acest exemplu concret, metaforă subtilă a „tăierii‖ 

Basarabiei de la România de către „cuţitul‖ sovietic: 

      „Cine-a vrut să taie-n două stropul de rouă? 

        Cine-a vrut să-mpartă-n două stropul de rouă? 

       Stropul de rouă s-a risipit. 

       Poate cuţitul n-a fost ascuţit 

       Sau poate că cel ce tăia avea mâna grea. 

 

       Stropul de rouă s-a-mprăştiat, 

       Stropul de rouă-n pământ a intrat. 

       Şi-a rămas firul de iarbă mic 

             Şi n-a mai rămas nimic”. 

        Să fie oare aici numai „măiestrie‖, numai „depăşire artistică‖?!  

       Manuscrisul interzis cuprindea şi multe imagini folclorice cu ţintă 

esopică, multe alegorii şi simboluri care vizau în mod subversiv anumite 

stări de lucruri îngrijorătoare cu care nu se putea împăca poetul civic, 

militant: destrămarea neamului, dorinţa de a-l vedea întregit, „veneticii‖ 

care se vroiau stăpâni peste tot, nivelul scăzut al culturii şi limbii naţionale 

etc. Miră faptul că, după toate acestea, astăzi autorul caută să-l facă pe 

naivul, zicând în doi peri: „De ce a fost interzisă, habar n-am” (în acelaşi 

interviu). Sau e un fel al lui de a-şi „discretiza‖ adevărul şi faţă de sine?! 

Hotărât lucru, nu acceptă răstălmăcirea „interzicerii‖ manuscrisului în 

„cheia‖ propusă de criticul I. Ciocanu.    Dovadă, în parte, şi această 

mărturisire semnificativă de bătaie lungă: „Curajul, pe scurt, curajul este o 

categorie morală: cine nu l-a avut atunci nu-l poate avea nici azi. A fost şi 

va mai rămâne colaboraţionist‖.  

Şi  de  astă  dată  îmi  vine  în  memorie  o  opinie  mai veche a scriitorului 

Ion C. Ciobanu despre criticul Ion   Ciocanu: are o pricepere deosebită la 

analiza prozei, la analiza poeziei – nu prea. 

        Pe de altă parte, acelaşi critic, în acelaşi interviu, a lansat o observaţie 

sintetizatoare de toată justeţea. O reproducem: „Era timpul când orice 

simbol, orice metaforă, orice aluzie la vreo semnificaţie adâncă a 

amănuntului sau detaliului artistic, absolut inerente procesului de creaţie, 
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erau întoarse pe toate părţile, ca nu cumva să „ascundă” idei, atitudini, 

îndemnuri periculoase din punct de vedere ideologic”. 

        Ar mai fi de precizat că, mai ales metafora s-a angajat în primul rând 

în lupta camuflată cu regimul totalitar, metafora de tip „incitant‖, 

„provocator‖, care, prin jumătatea adevărului sugerat, invita pe cititor să 

rostească, completând, cealaltă jumătate a acestui „semiadevăr‖. Prin 

urmare, nu era o metaforă propriu-zisă, ci una specifică, încărcată cu idei 

subversive. Sunt deosebit de relevante în acest plan consideraţiile poetei 

(şi om politic în acelaşi timp!) Ana Blandiana, expuse în articolul 

„Scriitorul român între rezistenţă şi opoziţie”.
19

  

       Referindu-se la condiţiile literaturii subversive, care urmărea să 

„înşele‖, să „păcălească‖ regimul şi barierele cenzurii, ea afirmă 

generalizator:  

     „În toate ţările din Est, metafora a fost folosită ca o bombă care făcea 

explozie la mijlocul drumului dintre scriitor şi cititor, atunci când adevărul 

pe jumătate rostit al unuia se întregea cu jumătatea trăită de celălalt, într-

o înţelegere complice şi subversivă. Poeţii au devenit astfel plămânii prin 

care popoarele încercau să respire aerul din ce în ce mai rarefiat al 

libertăţii şi să se salveze”. 
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 Blandiana, Ana. Scriitorul român între rezistenţă şi opoziţie // Revista „22‖ din 31 mai 

1991. 
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                   LIDIA GROSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ŢARĂ  DE  DOR,  ROMÂNIA  

 

Trăiesc mesajul post-restant  

al unor ploi cu gustul arămiu, 

ce-nviorează-n mine  

tricolorul arborat pe duioşia  

cu imaginea răscolitoare a originii... 

Şi bucuria mea crescendo 

de a-i contamina pe cei din jur 

cu simţul patriotului din mine 

e senina clipă-a vieţii  

a cărei rădăcină  

e statuia dorului continuu de a exclama: 

„Eu sunt român! Şi nu mă veţi priva,  

voi, venetici de toată mâna,  

de dreptul care-mi aparţine... 

căraţi-vă la... mama voastră 

şi nu mi-o pângăriţi pe-a Mea!.. 

...Inspir cu inima, şi sufletul, şi gândul 

această măreţie  

clădită-n numărul divin din şapte litere, 

ce L-au cuprins pe Dumnezeu: 

E Ţara mea şi a străbunilor ce-au apărat-o –: 

ROMÂNIA 
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PASĂRE  PHOENIX, LIMBĂ  ROMÂNĂ  

 

Pasăre Phoenix, Limbă Română, 

Vexată mereu, mutilată, rănită, 

Arsă pe rug, – din hrisoavele sfinte  

Te înalţă Lumina mereu spre Lumină. 

 

Sculptată trăire-a lui Eminescu, 

Eşti elegia Nichita Stănescu 

Eşti Patria lui... Şi eşti Patria noastră  

Ca o deschidere spre dimineaţa 

Muzicii, care curge năvalnic 

Prut printre semne de aur latine,  

Pictate cu dor de, mereu, focul tainic, 

Ce te menţine grădină divină. 

 

Pasăre Phoenix, Limbă Română, 

Străpunsă de paloşul minţii urâte, 

Ţi-ar rupe alesele, scumpe veşminte 

Cu toţi dinţii urii fiara şovină. 

 

Podoaba-ţi de seamă e demnitatea  

De neam, ce te ţine aproape de inimă, 

Cu eleganţa ta fără moarte 

Le pui pofta-n cui de izbândă, chiar minimă, 

Lichelelor de a-ţi înfige gheara 

Rusismelor în inima ta plăpândă... 

Tu eşti dor mereu de-ntregire cu Ţara: 

Poeţii sub tanc te-aşterneau necuvinte. 

 

Eşti monumentul clipei durute, 

Înflăcărate-n treziri naţionale, 

Eşti bastion al dorinţelor mute 

Ce se revoltă şi se răscoală... 

 

...În Basarabia – chip de-mplinire, 

De fagure dulce porţi, Limbă Română, 

Tu, Soare al nostru, pe cerul rostirii 

Răsună străbunul tău glas de regină. 
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DESTIN  TRANSNISTREAN  

 

Gură de Nistru pohoduri struneşte, 

Ruga ei veşnică ţine de pace,   

Infatigabila curgere-i veste 

Despre-adevărul, ce-nfige cu ace... 

 

O pagină nouă pe viu se înscrie, 

Cazaci de pe Don se strecoară spre murmurul, 

Păzit cu sfinţenie de memoria vie, 

Şi taie din hartă hain cu bisturiul 

 

Minţii de agresor românescul cuminte...  

Ne doare cuvântul. – Ah, cât ne mai doare! – 

De pulberi încins... Dar livresc dinamită-i 

Pe calcul rusismelor uzurpatoare... 

 

...Produs prin altoi din seninul senin 

Al naţiunii române din vise, 

Suntem răsărit pe apusul latin, 

Ce clatină Nistrul în valuri spre Tisa... 

 

DE  ŢARĂ  PORT  O  CRUCE  

 

De Ţară port o cruce şi mă doare  

În braţul drept şi stâng ce nu-mi ajung 

Să sprijine-a luminilor splendoare 

Rănită-n visul cu ecou prelung...   

 

De flacără şi floare-mi este crezul,  

Şi nu cumva, ci cu un dor mereu   

De florile de tei de Eminescu 

Enigmă pentru lut. Şi corifeu 

 

Al gândului, ce n-a uitat să-ncline 

De zare, în tot pasu-i românesc, 

O pană – spre recepţiile latine 

Cu energiile de tron regesc. 
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În umbra lui se mai ascund mişeii  

Şi spume fac la gură într-un glas...   

Când hangeru-şi împlântă în milenii 

El, bumerang, se roagă de-al lor ceas. 

 

De Ţară port o cruce şi mă doare  

Balada Eminescului din ea 

Coboară azi pigmeii din „SCRISOARE‖, 

Căci nu pot strălucirea să i-o ia. 

 

Ochi daltonişti se-aprind de o lumină 

Multicoloră,-n freamăt de vioară, 

Şi grâul se separă de neghină, 

Căci Mâine Eminescu-i duh de Ţară. 
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DIANA SAVA DARANUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŢARA MEA CU SUFLET DE FEMEIE...  

 

Ţara mea, cu suflet de femeie, 

Vaduvă în ochii de bărbat... 

Cât de mulți încearcă să te-nșele, 

Cu obrazul gros în poartă bat! 

 

Din ograda veșnic primitoare, 

Nu poți șterge urme de bocanci! 

Răni și cicatrici la gust amare, 

Strigă din obraji imaculați... 
 

Ai tot plâns în pernă, umilită, 

Cu baticul negru sfâșiat. 

Și-ai purtat cosița despletită 

Într-un bocet din infern scăpat... 

 

Și te-au poreclit: „STRUGUR DE POAMĂ‖! 

Când ți-au pus portretul pe o hartă, 

Și smulgeau ―bobițele‖ din tine 

Că plângeau copiii după poartă. 

 

În genunchi, cerșit-ai îndurare, 

Când treceau cu glontele fierbinte, 

Când ti-au dat ciubote și lopată, 

Să le sapi copiilor morminte... 
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Te-au lăsat apoi cu limba frântă, 

Și cu sufletul cuminte, răstignit! 

Tu ai plâns, dar n-ai avut cuvinte 

Și nici glas în drum spre răsărit. 

 

S-a pătat de sânge busuiocul, 

Și-a rămas de veghe-n păretare, 

Lângă poze vechi, între prosoape, 

În acea micuță- CASĂ MARE... 

 

IA ta cu doru-n cruciuliță, 

O mai ții sub lacăt încuiată. 

Ti-au luat și fotă, și catrință 

Și-ai rămas, femeie... dezbrăcată... 

 

În ograda ieri înfloritoare 

Azi, se bat cărările cu spini. 

Cei rămași copii- se duc în lume 

Și cresc flori de dor printre străini... 

 

Timpul nu le vindecă pe toate, 

Poate doar, durerea o ascunde. 

Dacă a crăpat granitu-n patru, 

Inima de om ce poate spune? 

 

Azi, te uiți cu dor în depărtare 

Îmbrăcându-te în visul tricolor, 

Mai visezi la ziua cea cu soare, 

Să întorci copii la vatra lor... 

 

Și privești a Prutului oglindă, 

Mai căruntă, dar frumoasă ca o zee! 

Și îti prinzi în plete busuiocul- 

Țara mea, cu suflet de femeie! 

 

 

 

 

 



119 
 

 

 

        DOR DE CASĂ  

 

Îmi lipsește azi ca niciodată, 

Focul dintr-o sobă de la țară... 

Și căldura lutului din vatră, 

Și aroma pâinii din cămară... 

 

Îmi lipsește lemnul ce trosnește, 

Măcinându-și firea în cenușă... 

Și a flăcărilor aprigă poveste, 

Ce sfârșesc ca dragostea ascunsă... 

 

Îmi lipsește-n coardă busuiocul, 

Cel sfințit cu dor de Bobotează... 

Și aroma lui păzind sorocul, 

Strajnic în amurg și în amiază... 

 

Îmi lipsește candela, timida, 

Ce-și vărsa lumina prin unghere... 

Și mi-e dor să mângâi trandafirii, 

Cei înghesuiți în lăicere... 

 

Îmi lipsește lada cea de zestre, 

Râul din ștergare și prosoape... 

Unde printre flori și horboțele, 

Pânzele se-aștern ca niște ape... 

 

Îmi lipsesc tăcerile tăcute, 

Gustul lor smerit de împăcare... 

Când vorbeau cuvintele nespuse, 

Aducând și pace, și răbdare... 

 

Îmi lipsește-a mamei mângâiere, 

Vocea ei cea blândă și duioasă... 

Zâmbetul zidit pe fața tatei- 

Îmi e dor de mine și...de CASĂ... 
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      TREZEŞTE-TE, ŢARĂ!  

 

Se cutremură glia, obosită de-atâta răbdare! 

Se ridică iarba, mai ieri, călcată-n picioare!  

Se trezesc stejari, altădată, smeriți ca bătrânii, 

Nici securea, nici focul n-au puterea mulțimii... 

 

Mulțime de lacrimi, de vise-nterzise, 

Mulțime de gânduri cu mâinile-ntinse... 

Si tropot de paşi, adunând cutezanță 

Mii de voci, dezlegate, în drum spre speranță... 

 

Dreptatea renască! Adevarul invie! 

Nici pământul, nici cerul nu mai rabdă urgie... 

Stramoşii se-ntorc indignați în morminte, 

Dreptatea o cer a lor oase sfinte... 

 

E tulbure apa, e tristă câmpia 

Dar este si soare, mai e veşnicia! 

Cu capul plecat nu mergi mult inainte, 

Trezește-te, țară! Trezeşte-te, minte!!! 

 

CE-O FI FĂCUT CU TINE...  

 

Ce-o fi făcut cu tine depărtarea, 

De ți-a crispat și fruntea, și surâsul? 

Din ochi ți-a stins lumini cu nepăsarea 

Și ți-a furat din ei- până și plânsul... 

 

Ce-o fi făcut cu tine, el, străinul, 

De-ai părăsit și visele și dorul? 

De-a înflorit în inimă pelinul 

Și a murit al dragostei fiorul... 

 

Ce-o fi facut cu tine pribegia? 

De ai uitat de doină și de cântec, 

De a rămas ograda ca pustia, 

Ferestrele orfane, fără zâmbet... 



121 
 

 

 

Ce-o fi facut cu tine lumea asta, 

De nu poți fi nici zid și nici cetate? 

De nu poți smulge spinii, ca năpasta 

Și ierbile porcești, crescute nalte... 

 

Ce-o fi făcut cu tine rătăcirea, 

De ai uitat de neamuri și de nume? 

Ai îngropat în tină nemurirea 

Că strigă din morminte toți străbunii! 

 

Ce-o fi făcut cu tine un ―oricare‖, 

De ai rămas cu sufletul sărac? 

Când vei pleca spre stele, cine oare 

Va da o lumânare și-un colac? 
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              SABINA COJOCARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             * * * 

Ce ne zice viitorul? 

Cine este, unde-aleargă? 

Șterge clipa, alină dorul 

Printe-iluzii tot aleargă. 

 

Dar în cursa de acum, 

Vine din trecutul mare 

În prezent... și-i facem drum 

Plecă-n marea depărtare. 

 

Ș-apoi stinși în neștiință 

Ce va fi oare?! –  ne-ntrebăm 

Nu vedem cu ce silință 

Îl creăm, îl modelăm. 

 

Suntem niște Dumnezei 

Ce ne scriem singuri soarte, 

Dar ca orbii singurei 

Le cătăm în altă parte. 

 

       Hibernare 

 

Îmi plânge firea și blestemă 

Dreptatea-ar vrea să o-nconjoare. 

Din visuri face diademă, 

Dorința- i vine-n apărare 



123 
 

 

Mereu se zbuciumă, se-ntreabă, 

Văzându-și cruda realitate 

De unde e?! Și-adoarme-ngrabă –  

În viselele îndepărtate. 

 

Ce caută-n această lume? 

Și ce vede, ce plăcere? 

Cănd nașterea-i durere-n spume 

Viața-i – mare de durere. 

 

Las-să plângă, las-să strige, 

De crede-n visele plăcerii! 

Realitatea dac-o frige –  

De  ce o dă mereu uitării?! 

 

Și dacă, blestemând încearcă, 

S-adoarmă, să nu mai scâncească 

Adevăru-n vis să-l șteargă –  

Atunci să nu se mai trezească! 

 

E absurd... 

 

E absurd 

Să miști lumea din loc, 

Să o treci prin mistere 

Și s-o transformi în joc. 

E absurd 

Să trăiești multe vieți 
În una singură 

Dar niciuna s-o simți 
Și niciuna s-o-nveți. 
E absurd 

Să te-mparți în eroi 

Ce vor trece bariere 

Fără să le-nvingă vreodată 

Nimiciți și goi. 

E absurd 

Rețeaua energetică să te mire 

Să-ți conectezi realitatea 
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În prize cu-ecrane 

Dar să nu-ți vezi propriile fire. 

E absurd  

Să mori în fiecare zi  

Fără dureri 

Și cu mintea crispată 

S-aștepți moartea adevărată. 

S-asculți mare zgomot 

Fiind absolut surd 

O, Doamne cât e de-absurd... 

 

Iubire virtuală 

 

Te iubesc profund pe taste 

Și culeg rebelul dor, 

Programa iubirii caste: 

Avatar, ecran color. 

 

Pixelii ne sunt natură 

În pesaje fără spații 
Smailicuri ghiduși ne fură 

Din intenții multe grații... 
 

Ah iubite, e-nvechită 

Și e tristă poenița... 

De te-nfioară ispita –  

Scrie-mi dorul cu penița. 
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VICTORIA FONARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Pictură 

 

Cu remelul de pe genele mele  

aş desena cerul înstelat  

pe corpul tău 

Cu rujul de pe buzele mele  

aş crea un asfinţit / sau poate un răsărit / de soare  

care te-ar arde 

ai deveni mai suspect  

decât patratul lui …?(Malevici) 

Vei avea soarele tău 

Din conturul buzelor mele  

şi razele ar fi atingerea 

visată de tine 

 

Pe marginea absolutului 

 

Mi-am uitat timpul  

Dar poate l-am pierdut 

Proust m-ar sfătui la sigur să-l caut  

De fapt nu e vorba de un timp pierdut 

E un timp rătăcit 

În clipele unui aşternut 

De fapt e un timp… 

Cu mulţi timpi 

Un fel de prezent continuu englezesc 
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Şi poate nu e vorba de timp 

Şi precizarea orelor 

E un surplus 

Inutilitate 

Timpul se transformă în nulitate 

Iar spaţiul? Dimensiuni minore… 

Ceva pierdut în existenţa umană 

Îmi spune 

Emoţia are materia ei. 

E fără timp spaţializat 

Je viens 

Tu viens 

Ne sărutăm… 

 

Sarea pasiunii 

 

Marea mângâie stâncile 

Sarea pasiunii le face vulnerabile 

Forţa iubirii îi dă formă şi culoare 

Pentru comoditatea sărutului 

Valurile mării urlă prin săruturi 

Sunetul e posesiv 

Cerul se apropie pentru a lumina dragostea 

Îi oferă un Soare şi o Lună 

Reflecţia se ascunde în stânci 

Unde se încălzesc şopârle… şi priviri… 
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Unde-i inelul?! 

 

Un inel  

Pe degetul de la picior  

Cu petale albe 

Şi un punctuleţ albastru 

Joacă în culoare 

Asemenea ochilor ce l-au ales 

Care-s când albaştri, când verzi, 

Sărută buricul firelor de nisip 

Poate măcar unul va deveni odată perlă 

Iar până atunci inelul 

Le permite să contemple 

Efemeritatea clipei: 

Aurul s-a întors în nisip, 

Timpul în inel, 

Dragostea în degetele  

Care pipăie pământul. 

 

Mănuşile din port 
 

Pe cheia unui port 

El i-a oferit 

Mănuşi de sărutări 

Care nu se scot 

Ea vroia să-i arunce măcar o mănuşă 

Dar nu se scoate 

Nici stânga, nici dreapta 

Duelul nu a avut loc 

Mănuşile nu se scot 

Nu are decât să le poarte 

Până şi-n fierbinţeala verii... 

În frigul din port 

Ei el i-a oferit 

Mănuşi din sărutări 

 

 

 



128 
 

 

 

 

             La imperativ 
 

Lacrima încorsetează sufletul 

sarea nu se evaporă, 

cristalizată se depune pe stele. 

Urletul de durere 

nu se aude  

doar clinchet de raze cristaline.  

Univers mărunt 

de cioburi de memorii. 

Amintiri ce ţin în lanţ emoţia 

Să treacă în altă promoţie 

Sau să fie exmatriculate  

din motivul restanţelor în timp 

Eliberează, clipă! 

Ai milă, timp! 

Decupează mizeria sentimentală 

Şi permite-mi să simt. 
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      IULIAN CIPRIAN ŞOPTICĂ  

 

 

 

 

 

ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT - PREÎNTREGITORUL 

MODEL AL UNITĂŢII ŞI DEMNITĂŢII NAŢIONALE 

 
Încă de la începutul activităţii sale, Măria Sa Ştefan s-a dorit a fi 

mare apărător al libertăţii, demnităţii şi independenţei statale, evident, aşa 

cum era perceput acest fapt în epocă. Un astfel de ideal civilizator a fost 

înfăptuit de Voievodul Moldovei pe toate căile: social, politic, economic şi 

mai ales cultural-religios. Cei 40.000 de ţărani participanţi la lupta anti-

otomană din 10 ianuarie 1475, de la Vaslui, demonstrează contemporanilor 

că Marele Voievod Ştefan este, atâta timp cât va dăinui nealterată fiinţa 

neamului românesc, un simbol sacru al uniţăţii naţionale, o expresie vie a 

unei conştiinţe sociale de factură mitologică.  

În mod excepţional, în cartea Schimbarea la faţă a României, 

filosoful Emil Cioran dădea exemplu pe domnii medievali ca fiind „factori 

esenţiali ai genezei românismului‖, prin care s-a implantat sentimentul 

sacru al spaţiului în spiritului unei ortodoxii pure. De altminteri, un alt 

mare filosof român, Constantin Noica, în completarea lui E. Cioran 

demonstrează că în aceşti „titani ai istoriei‖, cum este Ştefan Cel Mare, se 

găseşte însuşi „sentimentul românesc al fiinţei‖, în forma sa cea mai 

sublimă. Nu întâmplător, Ştefan Cel Mare va fi ales peste veacuri, cel mai 

mare între români, alături de regele Carol I, Mihai Eminescu şi Voievodul 

Mihai Viteazul. 

Adormirea Binecredinciosului Voievod, scenă istorică prezentată 

literar artistic de către cronicarul Grigore Ureche, în Leptopiseţul Ţării 

Moldovei, demonstrează figura mitică a unui „domn‖ care a creat 

conştiinţă naţională şi a trezit năzuinţa poporului spre libertate. Grigore 

Ureche prezintă în Leptopiseţ o moarte de factură cosmică, semn al 
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comuniunii totale între om şi natură, Ştefan fiind cel care a adunat mereu 

pe români sub vremi, întru clădirea neostoită a edificiului naţional.  

Conştient de necesitatea stabilităţii geopolitice din zona de est a 

Europei, Voievodul Ştefan Cel Mare al Moldovei a avut dintru început un 

plan eficient de organizare socială, dovedindu-se un strălucit strateg nu 

doar pe filieră militară, ci şi în orizontul economicului, manifestându-şi 

mereu interes pentru progres şi dezvoltare, în pofida zbuciumatei sale 

epoci, dominată de răboaie, trădări, alianţe ori planuri măreţe de dominare 

a lumii de către mai marii lumii de atunci. Astfel, prin cetăţile istorice 

Chilia, Cetatea Albă, Ciceul şi Cetatea de Baltă, Ştefan a schimbat fluxul 

economic printr-o dinamizare a comerţului între cele două principate 

româneşti (Moldova şi Valahia), încercând un liant şi o deschide între două 

lumi aflate în conflict direct pentru supremaţie (pe de-o parte, Papalitatea 

cu statele medievale occidentale afiliate şi Imperiul Otoman, pe de altă 

parte). De asemenea, prin numirea de domni supuşi, o politică a fidelităţii 

în scop de aşezare socială, putem spune că Ştefan a încercat o „unire‖ 

feudală care să funcţioneze prin exercitarea atât a autoriţăţii domneşti, cât 

şi a Bisericii. Prin aceasta el dorea să treacă de la un imperialism de 

anvangardă antiotomană, la un centru unic de spiritualitate creştină, smerit, 

dar demn. Desigur, „uniunea feudală‖, Ştefan Cel Mare o vedea prin 

îngemănarea dinastiilor muşatinilor şi basarabilor.  

Voievodul Ştefan rămâne, totuşi, adeptul unei cruciade defensive, în 

sensul apărării demnităţii şi păcii creştine, dar, în acelaşi timp are grijă de 

stabilitatea şi pacea locală şi regională, întrucât „Ştefan scoborâtu-sau iară 

în ţara Ardealului, unde a oprit toate apele şi a făcut o baltă mare, în 

mijlocul căreia a înălţat Cetatea de Baltă‖. Acest adevăr istoric este întărit 

şi de relatările legendare populare: „...dar venind odată Ştefan cel Mare cu 

oşteni din Moldova, ca să pedepsească pe secuii ce-i omoară străjile din 

Cetatea de Baltă, înnoptă pe drum şi văzu în vis un vultur uriaş încoronat şi 

cu aripi de întunecau soarele şi umbrea pământul‖. Gigantica zburătoare, 

continuă relatarea legendei, îi oferă coroana ei, „numai de diamante şi de 

pietre scumpe‖, şi „un mare steag pe care-l ţinea în cioc‖, explicându-i că 

steagul de-l va păstra, îl va face biruitor cât va trăi, iar coroana o va purta 

în toate zilele de sărbătoare. 

Se observă în această legendă populară o realitate istorică: politica 

fidelităţii (a ascultării) Ţării Româneşti şi colaborarea economico-socială 

cu Ardealul. Aceasta este întărită şi de faptul că avusese o copilărie 

petrecută în spiritul românismului ardelean şi valah. După asasinatul tatălui 

său (voievodul Bogdan al II-lea), de la Reuseni, se ştie că Ştefan a vieţuit 

alături de mama sa la Târgu Trotuş din Ardeal, apoi înscăunarea sa a fost 
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făcută cu ajutorul voievodului Vlad Ţepeş, de asemenea, nu trebuie uitat 

faptul că bătălia de la Vaslui a fost câştigată şi cu ajutor săsesc. 

Mai mult, multitudinea de legende denotă faptul că Ştefan a fost şi un 

creator de memorie istorică. Şi ca să ne raportăm la o situaţie reală, această 

imagine a lui Ştefan îşi găseşte sprijin în atitudinea saşilor braşoveni, care, 

rugându-l la 26 aprilie 1479 „cu mare dorinţă şi afecţiune‖... să binevoiască 

a se grăbi să se apropie de aceste părţi pentru a le ocroti de zişii turci foarte 

sălbatici‖, îl declarau „ales şi trimis de voia lui Dumnezeu pentru a cârmui 

şi apăra părţile Transilvaniei‖. Geniul său politic s-a văzut printr-o 

administraţie corectă a sistemelor de cetăţi prin numirea de pârcălabi şi 

portari demni; la fel şi printr-o legislaţie sănătoasă: trei logofăţi 

credincioşi: Tăut fiind cel mai important.  

        Prin cultul moşiei, al respectului tradiţiei pravoslavnice bizantine, este 

adeptul unei colaborări politice în spiritul apărării credinţe creştine. În el s-

a însămânţat şi cultul înaintaşilor: „întru amintirea sfânt-răposaţilor noştri 

înaintaşi şi părinţilor lor‖ ridică între anii 1493 -1494, la Borzeşti, o 

biserică tocmai în satul copilăriei sale. Luptător realist, glas viu al istoriei 

noastre, al neamului viteaz şi nedreptăţit, care a dus la destinul 

românismului pe culmile victoriei, santinelă a stepelor barbare, exemplu 

luminat de înţelepciune politică, personalitate puternică, Voievodul Ştefan 

Cel Mare este şi creator de zestre culturală. În Marele Voievod Ştefan 

găsim rădăcinile românismului, fondul intim al conştiinţei de neam, 

substanţa pură a idealului naţional, mai ales prin stilul moldovenesc pe care 

l-a promovat prin construirea de lăcaşuri sfinte, epoca ştefaniană 

contribuind la progresul cultural al civilizaţiei europene. 

Unificarea culturală s-a realizat prin arta specifică stilului 

moldovenesc: tezaur de gândire răsăriteană caracterizat prin graţia 

simplităţii, triumful proporţiilor, boltirile cosmoide, contraforţele laterale. 

În acestea sunt prefigurate spiritul şi mentalitatea adevărată a poporului 

român. Revigorarea statutului internaţional al Moldovei, prin fluidizarea 

traficului economic, prin stabilitatea politică internă, prin rezistenţa 

antiotomană, dar şi prin politica protecţionistă, prin controlul asupra 

cetăţilor învecinate, iată doar câteva exemple de abilităţi diplomatice şi de 

forţă politică, prin care domnia lui Şefan s-a consacrat în istorie ca un 

puternic factor de stabilitate teritorială şi echilibru social. 

Înscăunarea lui Ştefan la care participase, conform cronicarului 

Grigore Ureche, toată ţara, semnifică expresia implicită a unei conştiinţe 

naţionale. Aceasta înseamnă încrederea românilor în forţa vitală a unui 

domn stăpânitor peste ei, care să contribuie la bunăstarea întregii pături 

sociale. Întronarea în „câmp‖ fiind considerată un obicei venit direct din 

Roma eternă, „ca o mărturisire a latinităţii şi continuităţii noastre pe 
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meleagurile Daciei Traiane‖. Câmpul reprezintă un simbol al unei societăţi 

libere, deschise, care are o adâncă conştiinţă a propriului destin. 

Marea Adunare de la Direptate aminteşte contemporanilor de marile 

Adunări elective din perioada marilor uniri (1859, 1918), iar simbolul 

schiptrului ca făcând parte din ceremonialul înmânării puterii, alături de 

ungerea tainică cu Sfântul Mir, trebuie să fie şi astăzi un simbol viu al 

autonomiei statale, al demnităţii unui popor unic, liber, capabil de 

autoconducere şi de păstrare nealterată a unităţii şi integrităţii sale. De 

altfel, Ştefan Cel Mare contiună lupta pentru neatârnare a predecesorilor 

săi (Bogdan I şi Alexandru cel Bun), prin luptele de la Baia, Codrii 

Cosminului, Vaslui, Răsboieni), având un enorm sentiment al datoriei faţă 

de înaintaşi prin modul în care nu renunţase la Pocuţia, care, deşi nu era 

teritoriu românesc, dar devenise sub autoritatea Moldovei încă din timpul 

lui Petru I (1375-1391).  

Prin urmare, triumful idealului naţional, care avea să se înfiripeze la 

1600 prin bravul Mihai Viteazu, a fost lansat încă de evoluţiile politico-

militare ale lui Ştefan Cel Mare, mărturie ne stau numeroasele documente 

şi tratate cu principii străini care au îmbogăţit considerabil istoriografia 

românească, chiar dacă acestea au ajuns la noi de multe ori prin filieră 

turcă, germană sau italiană. „Altarul conştiinţei naţionale‖, aşa cum numea 

marele poet Mihai Eminescu mormântul lui Ştefan Cel Mare, avea să fie la 

Mănăstirea Putna. Sfânta mănăstire îşi merită întru totul şi astăzi numele de 

„Ierusalim al neamului românesc‖: ctitoria sa, în care-şi duce somnul de 

veci, a fost încă din timpul domnilor pămâmteni, duhul uniunii naţionale. 

Spaţiu cosmic de uniune spirituală şi culturală a românilor, Mănăsteirea 

Putna va deveni şi peste veacuri un centru al comuniunii întru neam.  

De la proeictul junimist a lui Mihai Eminescu, de a creea aici o 

adunare anuală a intelectualităţii, care să dezbată problemele independenţei 

şi unităţii naţionale, la mişcarea unionistă interbelică, până la întrunirile 

generale ale asociaţiilor creştin ortodoxe din prezent, materializate în 

colocviile anuale de la Putna (Caietele de la Putna), Mănăstirea Marelui 

Voievod rămâne mereu un centru viu de rezistenţă a românismului, un 

reper sacru şi valoric al tuturor generaţilor de peste veacuri. 

După cum afirmă şi scriitorul Nicolae Dabija în cartea sa, Domnia lui 

Ştefan cel Mare, „nici unul dintre voievozii români nu s-a bucurat de o mai 

mare dragoste şi de un mare respect în acest colţ de ţară, numit Basarabia, 

ca Ştefan cel Mare‖, mai mult, Ştefan Cel Mare şi Sfânt este mai mult 

decât un Domnitor, e un simbol viu al măreţiei şi vitejiei strămoşilor noştri, 

expresie vie a rezistenţei, împlinirii şi dăinuirii neamului românesc, mai 

ales că orice înfăptuire a sa era îndeplinită cu gândul mereu la „urmaşii 

urmaşilor‖ noştri. 
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                 DIMITRIE BOLINTINEANU 

 

 

 

 

 

MUMA LUI ŞTEFAN CEL MARE 
 

Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, 

Unde cură-n vale un râu mititel, 

Plânge și suspină tânăra domniță, 

Dulce și suavă ca o garofiță; 

Căci în bătălie soțul ei dorit 

A plecat cu oastea și n-a mai venit. 

Ochii săi albaștri ard în lăcrimele 

Cum lucesc în rouă două viorele; 

Buclele-i de aur cad pe albu-i sân, 

Rozele și crinii pe față-i se-ngân. 

Însă doamna soacră lângă ea veghează 

Și cu dulci cuvinte o îmbărbătează. 

Un orologiu sună noaptea jumătate. 

În castel în poartă oare cine bate? 

- „Eu sunt, bună maică, fiul tău dorit; 

Eu, și de la oaste mă întorc rănit. 

Soarta noastră fuse crudă astă dată: 

Mica mea oștire fuge sfărămată. 

Dar deschideți poarta... Turcii mă-ncongior' 

Vantul sufla rece....rănele ma dor!‖ 

Tânăra domniță la fereastră sare.   

 - „Ce faci tu, copilă?‖ zice doamna mare. 

Apoi ea la poartă atunci a ieșit 

Și-n tăcerea nopții astfel i-a vorbit: 

- Ce spui, tu, străine? Ștefan e departe; 

Brațul său prin taberi mii de morți împarte. 
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Eu sunt a sa mumă; el e fiul meu; 

De ești tu acela, nu-ți sunt mumă eu! 

Însă dacă cerul, vrând să-ngreuieze 

Anii vieții mele și să mă-ntristeze, 

Nobilul tău suflet astfel l-a schimbat; 

Dacă tu ești Ștefan cu adevărat, 

Apoi tu aice fără biruință 

Nu poți ca să intri fara a mea voință. 

Du-te la oștire! Pentru țara mori! 

Și-ți va fi mormântul coronat cu flori!‖ 

Ștefan se întoarce și din cornu-i sună; 

Oastea lui zdrobită de prin văi adună. 

Lupta iar începe... Dușmanii zdrobiți 
Cad ca niște spice, de securi loviți. 
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     CEZAR VASILESCU 

 

 

 

 

 

ESEU CU… UN JURNAL DE CRITIC – VALENTIN SILVESTRU 

 

Într-un almanah din 1988, omul de teatru Valentin Silvestru și-a publicat 

fragmente din al său „Jurnal de critic‖ (din perioada 1957-1986). Am ţinut 

mult la acest exeget „de neiubit‖ (unde s-a mai pomenit să iubeşti un critic?), 

pe care l-am văzut de trei ori în viaţa mea la televizor. Câtă autoritate a avut 

acest critic, dacă a impus „No name‖, printre atâtea cunoştiinţe şi abonaţi de 

lauri. Nu după mult timp, la o traversare imprudentă prin Bucureşti, un şofer 

(care-l şi cunoştea personal), i-a curmat viaţa. Tragedie neoptimistă: un 

consacrat teatrolog s-a dus neaştepat la ceruri. 

Valentin Silvestru stăpânea extraordinar arta ironiei, fără a deveni 

pamfletar virulent, deşi a trebuit şi el să plătească suficient tribut vremurilor 

proletcultiste. O cronică favorabilă de-a sa echivala cu un atestat cert al 

valorii. A asistat la inaugurarea Teatrului Municipal din Bucureşti, sub 

directorul sever al Luciei Sturdza-Bulandra, cu premiera „Insula‖ a lui 

Mihail Sebastian (mort într-un accident auto cu doi ani în urmă). Aflăm din 

jurnal că, la început noul teatru număra doar 9 actori, iar mai târziu devenise 

o veritabilă „uzină teatrală‖. Bulandra „producea‖ din plin, Silvestru 

analizând vreo 11 piese şi remarcând, în mod deosebit „Nebuna din 

Chaillot‖, cu un „careu de dame‖ (Bulandra, Nelly Sterian, Marietta Rareş).  

La piesa „Harap Alb‖, adaptare după Ion Creangă, regizată de Ion 

Lucian, Silvestru i-a luat un interviu ... „Calului‖ (Octavian Cottescu). „De 

ce vă caligrafiaţi numele cu doi de „t‖? „Consideraţi că e o greşeală?‖.  Nu, 

aşa pentru creşterea nivelului de cultură generală‖. „Cu timpul poate ne mai 

schimbăm, cine ştie‖. Octavian a revenit la un singur „t‖, consolidându-şi 

statutul de actor...singular. 

În 1959 a murit actorul Ion Manolescu, iar în 1966 a avut surpriza de a-l 

întîlni pe Birlic la Teatrul de Estradă din Deva. „Ce cântaţi, maestre birlic, la 

revistă, şi încă la Deva?‖ „De ce drăguţă? E de ruşine?‖ „Nu, dar...‖ Păi eu 

am debutat în spectacole muzicale... Şi pe urmă, drăguţă, dacă la Naţional nu 
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fac nimic, dacă la film nu mă cheamă... Trebuie să aflu şi eu dacă mai plac 

publicului, nu?‖ 

Un spectacol la „Bulandra‖ l-a entuziasmat pe atât de exigentul om de 

teatru: „Premiera cu D-ale carnavalului‖ e uimitoare. Intru în culise să-i 

îmbrăţişez pe Caragiu, pe Marin Moraru, Cotescu, Cioranu, Bănică‖. Mai 

aflăm că „Opinia publică‖ a lui Aurel Baranga s-a jucat tot anul 1968 cu casa 

închisă la un teatru din Ungaria. În 1969, s-a montat în premieră absolută 

„Papuciada‖ de Camil Petrescu.  

Iată şi un „Top 3‖ la Festivalul dramaturgiei româneşti din 1974, unde s-

au prezentat 39 de piese: 1. „Puterea şi Adevărul‖ (Titus Popovici). 2. „Un 

fluture de lampă‖ (Paul Everac). 3. „Piticul din grădina de vară‖ (D. R. 

Popescu). În anul 1982, la Voivodina, Jan Kott, mai în vârstă, a adormit la 

una dintre reprezentaţii, cu capul pe umărul lui Silvestru. Când a început a 

sforăi, „reazemul‖ l-a trezit. „E gata?‖ „Aproape‖. „Îmi pare rău. Era atât de 

odihnitor‖. Nu mai cităm din părerile acide ale lui Valentin Silvestru despre 

piesele „neteatrale, ateatrale, anonime‖ (care astăzi ţin majoritatea afişelor 

din teatrele...bulevardiere). 

Nu e prea departe clipa când vom exclama, ca şi cum ni s-ar fi furat o 

cutie cu bijuterii: „Ehei, a fost cândva o mare şcoală de teatru românesc! 
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V IRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

 

      ŢURCA- UN STRĂVECHI OBICEI LA STRAJA-ALBA 

 

Numeroase sunt tradiţiile, datinile şi obiceiurile care au avut loc la Straja 

de-alungul secolelor. Ele s-au păstrat pe cale orală transmise din generaţie în 

generaţie.într-o continuă schimbare şi înnoire atât ca funcţie, cât şi ca 

realizare artistică., legate de anumite sărbători.de iarnă, pânî nu de mult, 

acuma fiind pe cale de dispariţie. 

     Din cele povestite de Victor Stanciu şi Savu Bontea, am ales unul 

dintre cele mai frumoase obiceiuri care s-au 

practicat de-alungul secolelor în Straja: 

Ţurca.
20

 

     Acest obicei, se mai găsea şi în alte 

localităţi ale judeţului Alba, dar cea de la 

Straja avea particularităţi  deosebite faţă de 

celelalte sate şi anume modul de desfăşurare 

a părţii finale a obiceiului când ţurca era 

împuşcată şi apoi înmormântată. Acest obicei 

avea loc în ajunul Anului Nou. 

     O caracteristică a măştii ţurcii este 

împodobirea exagerată.aşa cum se vede în 

fotografia alăturată. 

Pentru a realiza masca erau strânse din 

întregul sat diferite piese de artă populară, 

majoritatea anexe ale costumului popular, 

specific zonei; cingători, brâie, lăţitare din mărgele colorate, batiste de curea, 

basmale, etc. Piesele erau strânse de tinerii care făceau parte din ceata de 

                                                           
20

 În foto: Ţurca de la Straja gătită pentru colind. 
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ţurcaşi, cu patru cinci săptămâni înainte de eveniment, feciorii din ceată 

cutreierau satul şi strângeau aceste piese pe care le depozitau la una din 

familiile din sat. Când se apropia evenimentul, seară de seară, tinerii din 

ceată şi fete se adunau la gospodăria respectivă unde ajutaţi şi sfătuiţi de doi 

trei oamnei mai în vărstă care au jucat ţurca şi o împodobeau  

Masca ţurcii se compunea dintr-un schelet de lemn şi din ţesăturile care 

acoperă corpul ţurcaşului care juca ţurca. Scheletul îl constituia un băţ lung 

de 1-1,20 m. în care era înfipt capul ţurcii. 

Capul la rândul său era format dintr-o lamă semicirculară din lemn de 

corn îndoit, la baza căruia este prins botul, compus şi el din două părţi din 

lemn, partea de sus a ţurcii era fixă, iar cea de jos mobilă peste care se aplică 

o piele de iepure cu urechi. Rama este acoperită cu ţesătură de lână aleasă, 

peste care sunt prinse cingători ornamentale cu motive cusute sau alese din 

lână multicoloră, încadrată de lăţitare.. 

Pentru reuşira spectacolului pe care urmează să-l prezinte, după ce ţurca 

este pregătită, tinerii fac repetiţii în fiecare seară la gazda ţurcii unde învaţă 

colindul şi modul în care se joacă ţurca. Din timp sunt fixate şi funcţiile pe 

care le are fiecare. Din ceata de tineri se alege doar vornicul, iar pentru 

celelalte funcţii de exemplu: de casier, colăcar şi muzicanţii sunt angajaţi din 

afara cetei şi sunt oameni mai în vârstă, care la vremea lor au jucat ţurca. Se 

proceda în acest fel, după cum ne spunea Victor Stanciu pentru a se evita 

eventualele neînţelegeri care se puteau ivii între tinerii ţurcaşi din cete 

fiindcă se formau 2 sau 3 ţurci care împărţeau satul între ele. 

În ajunul Crăciunului ţurcaşii plecau cu colindul prin sat. Colindul 

începea de la gazda ţurcii. După colindul gazdei se pornea în sat la restul 

caselor. Ceata era însoţită pe tot parcursul colindului de muzicanţi 

(soxofonişti şi dubaşi, înainte erau fluieraşii. Ţurcaşii intrau în curtea unde 

colindau şi începeau colindul, numit în Straja ,, ferecanul‖, singurul care s-a 

păstrat mult de-alungul anilor, din păcate astăzi dispărut. Versurile colindului 

cântate de ţurcaşi erau simple: 

                        Ferecan de el. 

                        De l-am fereca,  

                        Mai bini l-am ghiolba, 

                        Jur prejur de masă, 

                        Vargă de mătasă, 

                        Măru-i mărgărel, 

                        Cu mere pe el, 

                        Vântu când bătea, 

                        Măru clătina, 

                        Merele-or cădea, 

                        Hop! Hop1 Hop!  
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Sensul multor cuvinte din ţurcă au dispărut astăzi. Aproape  nimeni nu le 

mai cunoaşte explicaţia.  

După colind, ţurca începe dansul, pe o melodie vioaie interpretată de 

muzicanţi În timp ce dansează, ţurca clămpăneşte continuu din bot. După 

terminarea spectacolului ţurcaşii primesc bani, vin şi alimente din partea 

celor colindaţi ( colaci, picior de porc, cărnaţi , carne, vin, etc). 

După primirea fiecărui dar se rosteau următoarele versuri de către 

ţurcaşi: 

                         Voi ai noştri fraţi, 

                         În picioare vă sculaţi, 

                         C-aveţi urechi de auzit 

                         Şi bune guri de mulţumit, 

                         Ne cinsteşte jupânul gazdă 

                         C-un colac mare curat, 

                         De la Sfânta Mărie sămănat, 

                         Pe-a noastră samă gătat. 

                         Trăiască jupânul să mai cinstească. 

  

                       Trăiască, la mulţi ani, rosteau toţi în cor. 

 

                     Ne mai cinsteşte cu o comoară de bani. 

                     Trăiască, trăiască, trăiască jupânu să  

                      mai cinstească  

Trăiască, trăiască, trăiască, la mulţi ani, strigau cu toţii în cor. 

                     Ne mai cinsteşte cu un şold mare de porc. 

                     Noi am crezut că - i unul întreg, 

                     De era un porc întreg 

                     Cu botu ne dărâma, 

                     Cu coada ne - învineţa, 

                     Cerului ne arunca. 

Trăiască, trăiască trăiască jupânul să mai cinstească            

Trăiască, trăiască, să trăiască la mulţi ani, strigau toţi în cor. 

Vornicul care purta la el o ploscă cu vin, ridică plosca şi închină cu 

gazda: 

                   Hai bădiţă să-ţi închin, 

                   Un pahar galben de vin, 

                   Din vărful vîrfurilor,       

                   Din tulpina florilor 

                   De uni pasărea sughiţă, 

                   Să trăieşti cu drag bădiţă, 

                   La anu şi la mulţi ani. 
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Obiceiul se reia în dimineaţa zile de anul nou. Ţurca însoţită de feciorii 

din ceată mergea prin sat dansând. Feciorii erau mascaţi în ,,ţigani‖ şi aveau 

traistele pline cu cenuşă, şi însoţită de oamenii din sat,  se îndreaptă spre 

fântâna din deal. Acolo ţurca îşi continuă jocul în văzul tuturor oamenilor 

prezenţi, jocul ei fiind răsplătit de cei din sat cu bani. În timp ce ţurca 

dansează, ,, ţiganii se retrag şi în jurul orei nouă se întorc iarăşi la fântână 

unde continuă cu tot felul de glume şi gesturi comice, amuzând lumea. 

prezentă. 

 În timpul acesta fetele din sat, vin cu găleţile după apă şi le aşează lângă 

fântână. Ţurca dansând, le răstoarnă, vărsând apa, apoi se strecoară ne 

observată în coasta din preajma fântânii. În acest timp, un bărbat din sat 

înarmat cu o puşcăde vânătoare, stă ascuns undeva şi văzând că ţurca fuge, 

trage un foc, două, de armă, insinuând împuşcarea ţurcii. În momentul 

împuşcăturilor ţurca cade la pământ, iar feciorul care a jucat-o o lasă jos şi 

fuge să nu fie prins. 

 
        

 

 

 

 

 

 

                                                      Cete de tineri din Straja cu ţurca                      

 

      Acum urmează un moment care dă o notă distinctivă acestui obicei de la 

Straja. ,,Ţiganii‖ observând lipsa ţurcii se duc împreună cu popa ( care stie 

un băiat din ceată îmbrăcat în haine de preot) la locul unde a fost împuşcată 

ţurca. Aici se aşează în genunchi şi bocesc ţurca. în timp ce popa face slujba. 

Apoi i-au ţurca pe braţe şi se îndreaptă cu ea spre casa gazdei, având în faţă 

preotul, urmat apoi de toţi cei prezenţi la fântână. Ajunşi la destinaţie ,, 

ţiganii‖ aşează ţurca în camera unde a fost gătită iar ei îşi schimbă hainele cu 

costume specifice portului din Straja. Urmează apoi pomana ţurcii, care se 

desfăşoară aici într-o mare tristeţe. 
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                               PIŢĂRATUL DIN SATUL LIMBA
21

 

               În judeţul Alba, unul dintre cele mai vechi obiceiuri legate de 

sărbătorile de Crăciun se păstrează în satul Limba, din apropiere de Alba 

Iulia, unde copiii merg la ―piţărat‖ din casă în casă pentru a aduna în traiste 

colăcuţi, mere, nuci sau alte bunătăţi.  . 

Bătrânii satului povestesc că ―Piţăratul‖ ar fi un obicei vechi care se 

păstrează din vremea dacilor şi este un mod de colindat special practicat de 

copiii din localitate. Piţărăul denumeşte atât un colăcuţ făcut din aluatul care 

rămânea de la pâine sau de la cozonaci, cât şi copilul care pleca cu piţăratul. 

―Piţăratul‖ este începutul colindelor în satul Limba, iar micii piţărăi sunt 

urmaţi de cete de colindători care merg pe la toate casele din sat şi primesc 

bani de la gazde pentru colindele interpretate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiceiul piţăratului începe şi acum în curtea primei case din sat, unde copii de 

diferite vârste se adună având fiecare o trăistuţă atârnată de gât şi strigă "Bună 

dimineaţa la Moş Ajun! Daţi-ne un colindreţ, că ne moare porcu-n coteţ! Daţi-ne 

un covrig, că ne moare porcu' de frig! Ne daţi sau nu ne daţi, sau nu ne lăsaţi! 

Hăăăăăăăăi, hăi!". 

                                                           
21

 Articol extras din monografia satului Limba-judeţul Alba, autor Ion Breaz-Nucu 
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Gazdele îi întâmpină pe piţărăi cu un coş plin cu bomboane, ciocolată sau fructe, 

apoi le aruncă toate acestea în curte, în timp ce copiii încearcă să-şi umple 

trăistuţele cu bunătăţi. 

     Obiceiul are loc în dimineaţa Ajunului  de Crăciun. Despre acest obicei 

străbun sunt puţine informaţii. Despre toate tradiţiile şi obiceiurile din 

Limba nimeni nu ştie când au început. E ca în povestea tatalui meu: pomul 

ăla îi acolo de când lumea, dar ăsta de lângă el l-o pus moşu-tău, ăsta-i pus 

de mine, iar ăsta care-l pui tu acuma să-l araţi copiilor tăi. Aşa şi cu 

piţăraii. M-a luat tata de mână într-un Ajun de Crăciun şi m-a dus la piţărat. 

În deal la prima casă. Eram o grămadă de copii, îmbrăcaţi ca sacul şi cu 

straiţa de grumaz. Gazda era în gura prizvarului cu un trocuţ în mâini, pe 

care îl tot agita în stânga şi în dreapta. Şi m-am pomenit strigând laolaltă cu 

ceilalţi copii: “Bună dimineaţa la Moş Ajun! Daţi-ne un colindreţ, că ne 

moare porcu-n coteţ! Daţi-ne un covrig, că ne moare porcu’ de frig! Ne daţi 

sau nu ne daţi, sau nu ne lasaţi! Hăăăăăăăăi, hăi!” Şi arunca omul din 

trocuţ o grămadă de bunătăţi şi până să mă trezesc, mai erau pe jos doar 

boambe de cucuruz. Şi mâna tatei care m-a apucat şi m-a fugărit la a doua 

casă, unde în poartă ne-am bumnit de copiii care ieşeau fugind la a treia 

casă şi nici acolo n-am prins nimic. Pe la uncheşu’ Hilip m-am prins de 

şmecherie şi am adunat un măr şi vreo două nuci. Apoi mi-am umplut 

straiţa.  În satul nostru, copiii care merg la piţărat sunt, de fapt, primii 

colindători care deschid porţile oamenilor în Ajunul Crăciunului. Pe la 

amiază, cete de câte 2-3 copii colindă pe la toate casele din sat şi primesc 

bani de la gazde. Spre seară, 2-3 grupuri de săteni pornesc colinda pentru 

Biserică, iar în noapte, cete de flăcăi colindă fetele din sat, care îi servesc cu 

vin şi colaci. Tot în această noapte, familiile tinere îşi colindă părinţii, naşii 

precum şi neamurile mai în vârstă. Piţărăul (sau colindreţul) este un colăcel 

împletit pe care gospodinele îl coc în cuptor, special pentru acest obicei. În 

trocuţ, alături de piţărăi se mai pun mere, nuci şi porumb. Toate acestea 

simbolizează mulţumirea sătenilor adresată lui   Dumnezeu pentru recolta 

dată şi speranţa că în anul ce va veni va fi mai bine sau la fel de bine. 

    În zilele noastre, gazda se trezeşte dimineaţa devreme, mătură curtea, 

pregăteşte trocuţul (în care se găsesc tot mai puţini piţărăi şi tot mai multe 

dulciuri), încălzeşte vinul pentru părintii ce-şi însoţesc copiii şi pentru flăcăi. 

Deschide larg porţile şi după ce aruncă piţărăii, se alătură alaiului şi 

colindă tot satul. La Monument, Moş Crăciun soseşte cu sania şi împarte 

daruri copiilor.   

   La ultima casă. sătenii cântă  “O, ce veste minunată”, prima colindă din 

an. În tot satul e linişte şi se aud doar glasurile colindătorilor. Bucuria 

lăuntrică a fiecăruia izbucneşte prin toţi porii unindu-se cu a celorlanţi într-

o pace sufletească desăvârşită, ce nu poate fi atinsă decât în acestă zi a 

anului. Este impresionant, emoţionant, înălţător!  
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                            Primirea cu piţăratul la o gospodărie din Limba-Alba 
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        GABRIELA-ELENA HERȚA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AŞA ERA ODATĂ, IARNA, LA ROMULI 

 

Situată la limita de nord a judeţului Bistriţa-Năsăud, pe DN 17c, de la 

ieşirea din Telciu spre Săcel (județul Maramureș), la confluenţa a două râuri, 

Sălăuţa şi Izvorul Strâmbii, cu un singur sat aparţinător, Dealul-Ștefăniţei, 

comuna Romuli a devenit, treptat, interferenţa a două mari şi importante 

regiuni istorice ale ţării: Maramureşul şi Ardealul. Aici se face trecerea din 

zona de influenţă a Imperiului Austro-Ungar în zona dacilor liberi, a 

Maramureșului istoric, cum se mai obișnuiește a se spune. 

          Pentru prima oară este atestată existenţa satului acesta pe la 1769, cu 

numele de Strâmba. Anul când s-au aşezat primele familii de colonişti în sat 

nu se cunoaşte, dar poate fi fixat între limitele 1764-1769.Teritoriul făcuse 

parte, înainte de înfiinţarea Regimentului de grăniceri, din suprafața satului 

Telciu, fiind domeniu feudal al oraşului Bistriţa.  

           Anul 1762 marchează începutul organizării Regimentului Grăniceresc 

Năsăudean, cele 23 de sate româneşti trecând sub administraţia comandei 

regimentului. Pentru înfiinţarea graniţei militare năsăudene, numărul 

comunelor grănicereşti ajunge în 1784 la 44, printre ele numărându-se şi 

comuna Romuli, care a făcut parte din Compania a-X-a a Regimentului 

grăniceresc care avea sediul la Telciu.Numirea românească a satului, aceea 

de Strâmba, s-a păstrat, pe lângă numirea oficială de Romuli, Strâmba fiindși 
numele afluentului din partea stângă a Sălăuţei (în sensul cursului apei).  

În anul 1771 satul este atestat documentar cu numele de 

Romuli.Referindu-se la primirea numelui de Romuli, dr. Nicolae Drăganu, 

într-o lucrare din 1928, arată că:,,La propunerea unui grup de ofiţeri italieni, 

împăratul Iosif al II-lea, cu ocazia vizitei sale făcute grănicerilor din ţinutul 
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Năsăudului (1770) a ordonat ca trei sate noi să fie numite cu nume latineşti: 

Salva, Parva, Romuli‖.Valeriu Şotropa, în lucrarea sa ,,Districtul Grăniceresc 

Năsăudean şi locul său în lupta pentru progres social şi libertate naţională a 

românilor din Transilvania‖, monografie apărută în 1975, tipărită la Editura 

,,Dacia‖ din Cluj-Napoca, arată care e formula folosită de Împăratul Iosif al 

II-lea: „Te salut, mică nepoată a lui Romulus!‖ sau „Vă salut, mici nepoți ai 

lui Romulus!‖(„Salve parva nepos Romuli!‖ fiind o variantă cunoscută, dar 

găsim mai multe variante, cu forme și interpretări diferite, toate făcând 

referire la aceleași patru cuvinte - Salva, Romuli, Parva, Nepos - devenite 

nume proprii, care se aseamană foarte mult, ca formă, cu cuvintele latineşti 

,,Salve‖ şi ,,Romulus‖. 

             Arhivele şcolii din Romuli păstrează documente care atestă ani în 

care s-a folosit ca limbă oficială limba maghiarilor şi aflăm că pentru un an 

s-a folosit chiar limba evreilor care s-au stabilit în zonă în acea vreme, 

venind din Vișeu și Borșa (Maramureș), interesați de exploatarea lemnului. 

Deși a fost o perioadă grea pentru romuleni, dominația Austro-Ungariei a 

fost, într-o oarecare măsură, și un stimul în plan administrativ şi cultural, 

deoarece s-au realizat împroprietăriri, s-a făcut sistematizare şi s-au înlesnit 

schimburile comerciale şi şcolarizarea copiilor. În ciuda tuturor 

vicisitudinilor, am rămas români, incontestabil. Locuitorii locului au fost și 
au rămas strâns legaţi, prin obiceiuri și tradiții, de munţii locali şi văile 

acestora, cu nume românești care inspiră și edifică: Bătrâna, Capul Muntelui, 

Pietrosul, Repedea, Tomnatic, Preluca Bortii, Buhăiescul, Fruntea Pietrii, 

Frumuşica,  Zăvoaiele, Valea Frasinului, Valea Dudelor, Valea Glodului, 

Fundoaia, Strâmba, Valea Teiului, Valea Lazului, Gura Sabei, Dealu-Hoit, 

Covătăriile, Comarnicele, Măgura Sabei, Măgura Porcului, Dealul Comenzii, 

Gura Haitului, Borcutul Jneapănul, Brona, Ştefăniţa, Clinul,  Dealu-Malului, 

Poderei... 

 Ani la rând, osteniţi de munca cu pământul prea puţin roditor la 

izvoarele Sălăuţei, perechi-perechi, fiecare bărbat cu femeia lui, ieşeau 

Duminica pe banca din faţa casei şi, în răgazul ce şi-l puteau îngădui până la 

hrănitul animalelor, îşi făceau gânduri pentru iarna ce se simţea din plin încă 

de pe la sfârşitul lui octombrie-începutul lui noiembrie, aici, între doi munţi 

înalţi şi frumoşi, Ţibleşul şi Pietrosul,care se întrec în semeţie şi 

preţiozitate,mai tot timpul fiind acoperiţi cu pete albe de omăt. În cele grele, 

dar frumoase, vremuri de demult, floarea de colţ de pe înălțimile sprecare-și 
ridicau țăranii privirea, cu mână streașină-la-ochi, erastrivită de copita 

caprelor negre, iar vara, afinul acoperea platourile înalte şi jnepenişurile 

colorau elegant aceste creaţii minunate ale celui Atotputernic. Erau fala şi 

nădejdea omului născut şi crescut aici, între Capul Muntelui, Faţa Muntelui, 

Bătrâna, Comarnice şi Măguri. În fiecare casă, toamna-târziu, de cum se 
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intra în post, găseai, după icoane sau vedeai, presate în tablouricu rame 

simple, din lemn,florile de colț.La grindă erau legături de busuioc, iar în 

lăzile cu haine, ori în cele de zestre, se punea dumbranic, o plantă cu miros 

plăcut, asemeni parfumurilor fine, care ținea moliile departe. În casa-din-

nainte (camera din față, cu vedere la drum) mirosea a busuioc, iar în tindă 

mirosea a flori-de-ceai și a tămâie sau a mere coapte și prune uscate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 După leșierea vaselor, pentru a intra curați în post, pentru a deprinde 

înfrânarea poftelor, pregătind cuviincios sufletul și trupul pentru Nașterea 

Mântuitorului, dar și pentru a face față frigului, se mânca multă fasole 

(boabe), dar și păstăi undate (opărite și uscate), găluște de post (adică 

sarmale cu ciuperci, cu nuci sau cu păsat), zamă cu prune uscate (supă în 

care prunele înlocuiau carnea), baraboi (cartofi fierți) cu ai (usturoi-mujdei) 
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sau cu ceapă (tocată, cu sare și cu ulei), coleșă și silvoiță (magiun de prune), 

ceaiuri din plante, miere și, bineînțeles, nu în ultimul rând, nelipsita moare-

de-cureci (zeama de varză). 

 Fiecare Om-gospodar avea o nevastă harnică şi iscusită în ale 

ștricănitului (împletitului cu acele şi cu cârligul), în urzitul şi ţesutul pânzei 

şi pânzoaicei, a pănurii, a păretarelor, a trăistilor şi a ştergarelor. Alegeau, la 

teară, nopţi lungi de iarnă rece, la lumina lămpii din grinda din tavan sau de 

pe masă. Se îmbrăcau cu haine făcute cu mâna lor. Frigul iernii era dovedit 

cu sfetăre de lână, obgele (obiele) groase şi pceptare (pieptare) cu lână 

înăuntru şi peticitură (cusătură, broderie specifică) în afară. 

 
 

 

 

 

 

         De parcă n-ar fi fost destul o iarnă grea, cu omăt mare şi ger aprig, 

fiecare băiet (tânăr) pleca cătană, în slujba împăratului, că doar eram în 

Regimentul Grăniceresc al Ţării Năsăudului. Când Domnul ferea aceste 

locuri de război, făloşi şi mulţumind cu smerenie Celui-De-Sus, mama, 

rugătoare de Dumnezeu, şi tata, fericit că are un viitor bărbat la casă, se 

pozau cu odrasla(dacă îşi permiteau luxul acesta, adică, dacă aveau unde şi 

dacă gospodarul avea ceva bani la chimir). După cum se poate vedea în 

fotografiile îngălbenite de vreme, cizmele birgăle şi mantaua cătanei erau de 

mare cinste. Cătănia te făcea bărbat la vremea aceea. Ideea a rămas aceeași 
până în anii din urmă, când armata a ajuns să nu mai fie obligatorie. 

Opcinca (opinca) cu aţe de lână neagră sau cu curele, obgeala de 

pănură şi strimpcii (ciorapii) de lână erau cel mai des purtate, cu demnitate, 

Familie de romuleni 

(1903, din arhiva 

personală) 
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de către fiecare romulean. Femeia purta 

poale din trei-patru laţi de pânză ţesută-n 

teară, pânzături peticite cu mărgele sau 

mătase naturală, cămaşă cu şiruri, pceptare 

(pieptare) prinse sub braţ-lateral, sfetăre 

de lână, năframă groasă şi căput (o haină 

din stofă groasă) sau cojoc. Bărbaţii aveau 

cămeşă lungă, curea lată (chimir), șioareşi 

(pantaloni) groşi, de pănură, băgaţi în 

cizme sau strânşi cu aţele înfăşurate peste 

obgele. Cuşmă din blană de miel avea 

fiecare, doar că unii o aveau de astrahan 

adus de peste munţi, unde duceau draniţă 

(șindrilă) pentru schimb cu bucate (grâu 

şi, mai ales, mălai). 

          Biserica era locul unde omul dădea 

socoteală obştii şi lui Dumnezeu pentru 

toate câte le făcea peste săptămână. Tot 

acolo, toţi oamenii satului, cu mic, cu mare, mulţumeau pentru îngăduinţă, 

grijă şi bunăvoinţă Celui De-Viaţă-Dătător, Maicii-Preacurate şi Fiului-

Sfânt-Mântuitorul. 

 De Crăciun, după tăierea porcului, se simțea mirosul de pită caldă și 
colaci cu brânză, cu mac au cu nucă. Femeile se pregăteau cu mâncare pentru 

familieși pentru musafiri. Sarmalele cu afumătură și cârnați se fierbeau în 

noaptea de Ajun, în oale de lut (cu împletitură de sârmă la exterior, pentru 

protecție), să fie calde la orice oră. O altă regulă era să nu se stingă focul din 

platân (soba din cărămidă, cu cuptor încorporat), pe de o parte ca să fie 

căldură și lumină, pe de alta, ca o măsură dictată de nevoi și lipsuri (nu prea 

era cu ce să se aprindă focul, amnarele fiind rare 

și costisitoare). 

 De-cu-seară, în ajun, umblau copiii cu 

colinda, cu steaua, cu „trei crai‖, cu capra, cu 

ursul. Mai târziu, aproape de miezul nopții, 
copiii mai mari umblau „cu viflaimul‖ șicu „vâj 

și babă‖ (o satirizare a comunității locale). După 

miezul nopții umblau, dintr-un capăt în altul al 

satului, ceterașii - feciori tineri, de însurat (și de 

vază, pentru că erau respectați în sat și aveau cu 

ce să plătească ceterașii) cu muzicanții tocmiți 
din timp de chezeși (reprezentanți ai tinerilor 

satului, care aveau sau câștigau girul comunității 
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prin seriozitate, descendență, iscusință și hărnicie). Flăcăii colindau 

acompaniați de ceteră, contră și acordeon pe la toate casele cu fete de 

măritat, erau omeniți cu jinars fiert cu săcărea 

(țuică fiartă cu zahăr caramelizat și chimen, 

care se servea, deobicei, caldă) și primeau și 
bani. Dacă o casă era evitată, acolo musai era o 

problemă cunoscută deja în comunitate și aceat 

refuz de  colinda la acea gospodărie era 

considerat a fi o mare rușine. 

 În ziua de Crăciun oamenii mergeau la 

biserică, apoi ieșeau la joc, în locuri dinainte 

stabilite. Bâtrânii îi urmăreau pe tineri de pe 

margine, uitându-se și de copiii mai mici care 

se jucau pe acolo. Seara se mergea la „bere‖ 

(bal). În prima seară era balul tinerilor, în a doua seară era organizat balul 

bătrânilor (căsătoriții). Oamenii duceau cu ei de băut și, uneori, chiar de 

mâncat (copturi, adică colac, gogoașe și, mai proape de zilele noastre, 

prăjituri). Același ritual se repeta de Anul Nou și chiar de Bobotează. Tinerii 

ajungeau să se cunoască mai bine și se pregăteau de a încheia înțelegeri 

pentru nuntă. 

După jocurile şi balurile de la Crăciun, 

Anul Nou și Bobotează, începeau mult aşteptatele 

nunţi, cu steag.Făloşi, fişiorii (feciorii), neobosiţi 

după atâta joc şi strigătură, îşi mai etalau (cât mai 

veauocazia)hainele de sărbători,la nunţi şi jocuri în 

şurele celor de gazdă. După sezonul nunților se 

desprimăvărează şi vine iar vremea lucrului la 

pădure, la ţarină și la stână. 

         Astăzi, s-au înecat în neguri vechi obiceiurile 

străbune, s-au prăfuit şi ros de molii hainele 

tărăneşti şi ţoalele lucrate în şezători. Au asfinţit 

poveştile depănate la gura sobei şi au trecut la cele 

veşnice cei cu pricepere, dragoste şi răspundere 

pentru lucrul bine-făcut.  

          Zăpezile de altădată vin mai târziu şi parcă 

nu mai sunt la fel de curate şi nu mai pot spăla 

păcatul care pare că vrea să intre în viaţa tuturor, 

fără putinţă de întoarcere la Cele Sfite şi înălţătoare… 

Și, totuși, din lada veche, gata de aruncat la un moment dat, câțiva 

oameni cu cap și hotărâre, conștienți de valoarea și trecutului, au reușit să 

salveze câteva urme ale mândriei din alte vremi: câteva pânzături, ceva 
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poale, cămeși, opinci... Tinerii au deschis ochii, au descoperit partea 

frumoasă a acestor vechituri și le-au adus din nou în lumină. 

Aşa era, la Romuli, odată… mai este, și acum, și va mai fi! 
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         ROXANA PAVNOTESCU 

 

 

 

 

 

 

       THE DAY AFTER – O SINGURĂ ZI … TREI FEMEI 

 Hong Sang-soo,regizor coreean, este autorul multor filme de artă 

prezentate şi premiate de importante festivale internaționale de film (Cannes, 

Locarno, Berlin, Veneția). Ultimele sale creații (2017): On The Beach at 

Night Alone, Claire’s Camera, The Day After dovedesc prezența unui autor 

prolific ce continuă să urmărească viața de zi cu zi în cele mai autentice şi 

insidioase trăiri ale personajelor sale. 

   The day after  este prezentat în cadrul Festivalului de Film de la 

Lincoln Center. Un film alb-negru, care pare coborât din vremurile de glorie 

ale cinematografiei, când imaginea se derula cu suflul interior al vieții, într-o 

armonie şi comunicare directă, fără efort sau ostentație. Textul pare, de 

multe ori, exterior şi aluziv, desprins de realitatea ideilor şi a trăirii 

sentimentelor, ca un artificiu estetic sau livresc, ce nu face decât să adauge la 

poezia imaginii.  

 Un critic literar de succes, Bongwan, are propria editură şi întreține o 

legătură amoroasă cu tânăra lui asistentă. Deşi relația se întrerupe pentru o 

vreme, pentru că nu mai există resurse din ambele părți pentru continuarea 

ei, soția găseşte o scrisoare care-i clarifică bănuielile. Soseşte la editură unde 

se manifestă violent față de noua asistentă, în prima ei zi de lucru, luând-o 

drept iubita soțului. O economie de mijloace definesc un spațiu restrâns, 

limitat la câteva cadre ce alternează ca pe o scenă de teatru, prin care eroii 

trec ciclic, cu mici variații: bucătăria unde mănâncă asistat de boscorodeala 

soției, biroul editurii unde se succed şi apoi se confruntă cele două femei 

tinere, restaurantul unde criticul îşi invită pe rând angajatele. 
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 „The day after‖  (o zi după)  sugerează o unitate de timp-spațiu ce 

aduce după sine şi cea de acțiune, ca în tragedia antică. Timpul s-a oprit în 

loc, curios, să asculte, nu dramele eroilor, ci esența confesiunilor. Se dezbat 

idei filozofice, se derulează crâmpeie de trăiri autentice. Epicul este 

concentrat în jurul a două secvențe temporale, înainte şi „the day after‖, 

urmărind cu precădere intensitatea trăirilor reliefate prin arta punerii în ramă 

a personajelor. Portretele sunt conturate cu migală, în vignete descentrate, în 

care profilul este parțial încadrat, sau adesea înlocuit de expresivitatea 

mâinilor sau a gestului. Abordarea în profil sau din spate a personajelor 

feminine – ca tehnică a individuației – are o dublă conotație: presupune o 

distanțare, detaşare de subiect, camera fiind singurul rezoner; în acelaşi timp 

urmăreşte un portret statuar ce degajă feminitate şi expresivitate 

asemănătoare femeilor din stampele lui Utamaro. Primul cadru – acasă, la 

masă – urmăreşte profilul soției, surprinsă într-o altercație cu Bongwan, 

vizavi de o posibilă relație extraconjugală. Bongwan reacționează ironic şi 

persiflant la temerile soției, ca şi cum condiția sa i-ar legitima această 

relație. Un anume tip de grobianism se vădeşte, accentuat de banda sonoră  

puternic amplificată,reliefând îngurgitările nedelicate ale eroului. 

Următoarele cadre-portret sunt dedicate noii angajate; Areum e surprinsă în 

fața calculatorului, la masa de la restaurant, pe fotoliul din office-ul editurii, 

în timpul interviului. Arta portretului aduce o estetică a frumuseții feminine, 

a prospețimii şi tinereții, dar în acelaşi timp, fixează un model psihologic al 

seducției în două sensuri între „boss‖ şi noua angajată. Dialogul alunecă într-

un plan suprarealist, ce deschide un limbaj camuflat, încifrat al stărilor 

personajelor angajate în actul seducției. Triunghiul erotic, tipic dramelor de 

cuplu, este extrapolat aici la patru personaje, prin prezența tulburătoare a lui 

Areum: seducția lucrează subtil, pe acest nivel, pasiv, fără consecințe, într-o 

latență tulbure ce induce manifestări aparent nejustificabile ale celorlalte 

două femei. Dacă bărbatul matur şi obosit transcende aceste întâmplări ale 

ființei şi se întoarce resemnat în familie, receptiv, încă o dată, la frumusețe – 

aceea a fiicei sale!, tânăra Areus rămâne prinsă în aventura ei de o singură zi 

cu Bongwan, ce-i pare, deopotrivă, fascinant şi lamentabil. Se întoarce după 

o vreme, sub pretextul de a-l felicita pentru noul său premiu literar. Bongwan 

o întâmpină cu interes pe frumoasa Areum, dar îi trebuie o vreme ca s-o 

identifice cu cea care i-a fost asistentă pentru o singură zi. Dialogul se 

desfăşoară în parametrii primei întâlniri-interviu, acelaşi schimb de întrebări 

semi-formale, stereotipe, aluzive ce trădează sensibilitățile şi disponibilitățile 

eroilor. Seducția reîncepe, ca şi cum timpul s-ar fi derulat invers şi ne 

regăsim  în poziția inițială. Pentru Bongwan, ea rămâne fixată în plan pur 

estetic, epurată de erotism şi senzualitate, dând cont de condiția artistului 

pentru care se constituie ca sursă de inspirație. Pentru Areum, este o 
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experiență de cunoaştere şi  un act narcisic de reflectare în ochii celui sedus. 

Dialogul dezvăluie un anumit tip de mistică a tinerei profund credincioase. 

Aerum descoperă pretutindeni frumusețea vieții, după chipul şi asemănarea 

sa, Credința îi conferă această forță. Îşi controlează cu abilitate şi subtilitate 

pârghiile pe care le deține, afişând o falsă modestie vizavi de frumusețea şi 

talentul său literar. Cu toată maniera sa rasată şi studiată, Aerum, ca şi 

Bongwan trădează o anume nesiguranță şi insecuritate în relațiile cu ceilalți.  
Metafora „ziua de după‖ vorbeşte despre puterea fascinației, gingăşia 

sentimentelor într-o relație dintre două ființe cu o sensibilitate şi fragilitate 

singulare. 

Cele trei femei închid simetric careul erotic: soția, amanta şi noua 

angajată sau iubita spirituală, se completează ca stadii recurente ale psyche-

ului afectiv al eroului, aflat în criză creatoare. Semnificativă este scena 

confruntării celor două femei în privința poziției în biroul editurii. Dialogul 

îşi urmează cursul lui camuflat şi aluziv, ca şi până acum. În fapt, obiectul 

disputei este cucerirea bărbatului, aflat în impas. Areum se decide să renunțe 

la job în urma incidentului cu soția lui Bongwan. Acesta insistă să rămână în 

timpul cinei la restaurant, dar mai târziu, după apariția iubitei după o 

îndelungată absență, o anunță că va trebui să plece. La protestele lui Areum 

care-i reproşează lipsa de etică profesională, replica lui Bongwan este că ea, 

în fapt, n-ar fi avut nici o clipă intenția să renunțe cu adevărat la slujbă. 

Acesta este singurul moment în care seducția se dă pe față şi vorbele 

semnifică ceea ce par a fi cu adevărat. Bongwan încheie disputa printr-o 

partidă de plâns eliberator, gestul este premonitoriu pentru decizia pe care o 

va lua câteva luni mai târziu, de a se întoarce la familie. 

Numele par să aibă simbolistica lor. Areum semnifică frumusețe în 

limba coreeană veche.  Areum îşi pune în valoare frumusețea fizică şi 

morală, explicând etimologia numelui ei şi comparându-se mereu cu sora ei 

moartă - mai feminină şi mai frumoasă. Ea afişează un complex de 

feminitate, pe care şi-o etalează, în fapt, negând-o. Pentru a-şi pune în 

valoare mâinile foarte fine şi expresive, spune că are mâini prea mari dar pe 

care le preferă mâinilor mici, delicate şi plinuțe – chiar dacă aceste trăsături 

constituie mărci ale feminității.  

Un cadru exterior, repetitiv se defineşte ca un spațiu tabu, rezoner; 

camera urmăreşte din stradă o imagine virtuală, răsturnată a lumii, proiectată 

pe uşa şi pereții de oglinzi ai editurii. Femeile trec prin fața editurii, se 

opresc, pleacă mai departe, sau se răzgândesc şi intră. Cadrul se constituie în 

acelaşi timp ca un spațiu scenic sau portal al psyche-ului eroului. Uşa de 

intrare poate fi asimilată portiței inconştientului. Oglinda aduce ideea de 
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iluzoriu sau impenetrabil prin care cele trei femei pătrund prin efracție, 

fiecare în maniera ei: soția agresivă şi geloasă forțează o intrare violentă, 

iubita îşi cere abuziv drepturile la poziția ei în editură, la care renunțase de 

multă vreme, iar tânăra angajată îl provoacă pe Bongwan, acuzându-l că 

amestecă relațiile personale cu cele profesionale. 

  Pentru  Bongwan, erotismul şi, în ultimă instanță, iubirea se 

subordonează esteticului şi emoției – elemente necesare, pe care autorul în 

criză şi căutare de noi forme, le procură prin prezența celor trei femei. Hong-

sang-so este un observator fin şi grafician al sufletului feminin, trasat în linii 

zvelte şi subțiri, desubstanțializat la  esența şi grația protagonistelor, ce apar 

ca muze ale inspirației sale. 
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